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Przedmowa

Stosunek do pracy zawodowej kobiet nale¿a³ do najistotniejszych kwestii w dyskusjach na temat ich roli i miejsca w modernizuj¹cych siê spo³eczeñstwach drugiej po³owy XIX i pocz¹tków XX w. Obok d¹¿enia do równoœci z mê¿czyzn¹ w obliczu prawa i zrównania dostêpu do szkó³ wszystkich
szczebli has³o dopuszczenia kobiet do ró¿nych warsztatów pracy mia³o
ogromne znaczenie dla kszta³towania siê ruchów emancypacyjnych i feministycznych. Niezale¿nie od prze³amywania tradycyjnych barier i zakazów
o charakterze obyczajowym (przewa¿nie zreszt¹ uwarunkowanych ekonomicznie), które utrudnia³y kobietom z „warstw oœwieconych” podejmowanie pracy poza domem, wystêpowa³a te¿ obawa przed prac¹ jako symbolem
pauperyzacji. W rzeczywistoœci spo³ecznej od dawna przecie¿ mo¿na by³o
obserwowaæ zjawisko aktywizacji zawodowej przedstawicielek warstw
ubo¿szych i niewykszta³conych. We wczesnej fazie industrializacji ziem polskich, terytorialnie ograniczonej i przypadaj¹cej na pierwsz¹ po³owê
XIX stulecia, kobiety pojawi³y siê, jak wiadomo, w manufakturach i fabrykach, zw³aszcza w³ókienniczych. W nastêpnych dziesiêcioleciach zwiêkszy³a siê zarówno ich liczba, jak i odsetek wœród robotników. Tylko w niewielkim stopniu przyci¹gnê³o to uwagê obroñców tradycyjnego modelu rodziny
i „naturalnej” pozycji spo³ecznej kobiety.
Pocz¹tek XX w. przyniós³ stopniowe „zdobywanie” przez kobiety kolejnych placówek zawodowych. Zdaniem wiêkszoœci badaczy, proces ten uleg³
znacznemu przyspieszeniu w czasie I wojny œwiatowej, gdy trzeba by³o zast¹piæ miliony mê¿czyzn walcz¹cych na frontach. Zaczê³y siê te¿ otwieraæ
przed kobietami kariery zawodowe wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, co
by³o zwi¹zane z ju¿ wczeœniej uzyskanymi przez nie mo¿liwoœciami ukoñczenia studiów. U progu kolejnej wojny zaznaczy³a siê ju¿ nawet feminizacja niektórych zawodów, np. zwi¹zanych z oœwiat¹ czy ochron¹ zdrowia.
Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e nie objê³a ona prac uznawanych za typo-
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wo mêskie oraz wy¿szych i lepiej p³atnych stanowisk — co chyba najlepiej
by³o widoczne w biurach.
W XX w. aktywizacja zawodowa kobiet zaznaczy³a siê wyraŸnie zarówno w pañstwach demokratycznych, o ekonomice wolnorynkowej, jak
i w krajach o ustroju totalitarnym, preferuj¹cych ró¿ne formy etatyzmu.
Pierwsze z nich odczuwa³y niekiedy brak si³y roboczej, zw³aszcza taniej,
umo¿liwiaj¹cej sprostanie rosn¹cej konkurencji. Drugie stawia³y na mobilizacjê i produktywizacjê wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa. Chêtnie szermowa³y ideami egalitaryzmu, odnosz¹c je tak¿e do relacji miêdzy p³ciami.
W praktyce jednak okazywa³o siê, ¿e kolektywistyczne projekty spo³eczne
nie mog¹ byæ zrealizowane, a dyskryminacja, przejawiaj¹ca siê np. w ni¿szych p³acach kobiet za tê sam¹ pracê, trwa nadal. W obydwu systemach
pozosta³y ograniczenia mo¿liwoœci awansu, ochrony macierzyñstwa itp. Nie
zniknê³y te¿ wszystkie uprzedzenia i stereotypy, zakreœlaj¹ce kobietom
ciasny kr¹g domowych obowi¹zków jako jedyny w³aœciwy sposób ¿ycia.
Sprzyja³y im okresy kryzysów ekonomicznych i wysokiego bezrobocia.
W badaniach nad dziejami kobiet, inspirowanych przez zespó³ dzia³aj¹cy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, sprawy aspiracji zawodowych i kultury pracy kobiet nie by³y dotychczas wysuwane na
plan pierwszy i formu³owane w postaci usystematyzowanej grupy tematów.
Dopiero przy okazji konferencji naukowej, która odby³a siê we wrzeœniu
1998 r. na Uniwersytecie Warszawskim problematyka ta doczeka³a siê serii
cz¹stkowych i bardziej syntetycznych opracowañ. Artyku³y, studia i szkice
pomieszczone w niniejszym tomie nawi¹zuj¹ do dorobku tej konferencji,
jak równie¿ prezentuj¹ najnowsze badania poœwiêcone roli aktywnoœci zawodowej kobiet w kolejnych œrodowiskach spo³ecznych i postrzeganiu kobiety w tej nietradycyjnej roli spo³ecznej w opinii ró¿nych œrodowisk i w zmieniaj¹cych siê ramach czasowych. Wszelako ju¿ we wczeœniejszych publikacjach
naszego zespo³u pojawia³y siê artyku³y dotycz¹ce tak istotnej kwestii, jak
profesjonalizacja kobiet i jej spo³eczny kontekst. W zwi¹zku z rozwa¿aniami o kobiecych aspiracjach edukacyjnych i mo¿liwoœciach zdobycia wykszta³cenia pisano o zbiorowoœciach nauczycielek i bibliotekarek1. W to1 W. Caban, Nauczycielki szkó³ elementarnych w Królestwie Polskim w latach 1815–1862, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów po red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, cz. II,
Warszawa 1995, s.173–178; J. Niklewska, Byæ kobiet¹ pracuj¹c¹ — czyli dola warszawskiej nauczycielki na
prze³omie XIX i XX wieku, tam¿e, s.179–187; H. Hollender, Zawód — bibliotekarka. Narodziny pewnej
tradycji (koniec XIX wieku), tam¿e, s.189–196.

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

Przedmowa 9

mie studiów traktuj¹cych o kobietach wœród twórców kultury znalaz³y siê
zbiorowe portrety pracownic wy¿szych uczelni w dwudziestoleciu miêdzywojennym2. Jest rzecz¹ oczywist¹, ze analiza przemian pozycji spo³ecznej
kobiet nie mog³a byæ oderwana od ich ekonomicznych uwarunkowañ, od
przemian na rynku pracy kobiet3.
Niniejszy zbiór studiów zosta³ podzielony na dwie czêœci, zatytu³owane
Szanse i wzory karier zawodowych oraz Kobieta pracuj¹ca w opinii spo³ecznej.
W pierwszej przewa¿a opis i analiza sytuacji pracuj¹cej kobiety w poszczególnych zawodach, okresach, œrodowiskach i regionach; generalnie rzecz
bior¹c, s¹ to raczej rezultaty badañ nad szeroko rozumian¹ rzeczywistoœci¹
spo³eczn¹, z uwzglêdnieniem tak¿e sfery obyczajowej, kultury pracy itp.
Czêœæ druga obejmuje przewa¿nie studia nad œwiadomoœci¹ spo³eczn¹. Jej
autorzy chêtnie wykorzystuj¹ publicystykê i literaturê piêkn¹, odzwierciedlaj¹ce zró¿nicowane stanowiska wobec pracy kobiet. Ramy chronologiczne
tomu obejmuj¹ okres od po³owy XIX stulecia do lat 90. XX w., z wyraŸn¹
przewag¹ wypowiedzi odnosz¹cych siê do czasów pomiêdzy I a II wojn¹.
Wyj¹tkiem jest artyku³ Micha³a Kopczyñskiego: S³u¿ba domowa w Europie
XV–XX wieku, który obejmuje zarówno czas rozkwitu tej kategorii zawodowej, jak i jej zmierzch w ostatnich kilkudziesiêciu latach. Tekst ten, obok
szkicu czeskiej badaczki Pavli Vošahlikowej (Pozycja spo³eczna i presti¿ kobiety pracuj¹cej zawodowo w Czechach na prze³omie XIX i XX wieku), wykracza zdecydowanie poza ziemie polskie.
Na zawartoœæ tej ksi¹¿ki mo¿na te¿ spojrzeæ, bior¹c pod uwagê syntetyczny b¹dŸ analityczny charakter jej czêœci sk³adowych. Próbê ogólniejszego potraktowania kwestii dostêpu kobiet do pracy zawodowej i ich funkcjonowania na rynku pracy stanowi¹ artyku³y Marii Nietykszy (Ramy prawne
zarobkowania kobiet w Królestwie Polskim w XIX i na pocz¹tku XX wieku na
2 J. Halbersztadt, Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939, [w:] 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, s.107–126; D. Mazurczak, Kariery akademickie kobiet w Polsce miêdzywojennej — Uniwersytet Poznañski, tam¿e, s.127–138; U. Perkowska, Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie Jagielloñskim w latach 1904–1939, tam¿e, s.139–156.
3 Por. niektóre artyku³y z tomów Kobieta i edukacja... i Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX
wieku, które ukaza³y siê w formie zbiorów studiów pod red. A ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995 —
zw³aszcza szkic Marii Nietykszy, Przemiany aktywnoœci zawodowej kobiet. Warszawa na prze³omie XIX i XX
wieku, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo..., s. 99–114; W³adys³awa Mierzeckiego o pracy zawodowej kobiet w œrodowisku robotniczym w Polsce miêdzywojennej, [w:] Kobieta i edukacja..., cz. II, s.123–145, Zofii Chyry–Rolicz,
Pionierki w nowych zawodach na pocz¹tku XX wieku, tam¿e, s.147–157, oraz Anny ¯arnowskiej, Kierunki
aktywnoœci zawodowej kobiet w Polsce w XX wieku (do 1939 r.), tam¿e, s. 113–122.
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tle porównawczym), Anny ¯arnowskiej (Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w œrodowisku robotniczym i inteligenckim na prze³omie XIX
i XX wieku), Janusza ¯arnowskiego (Praca zawodowa kobiet w Polsce miêdzywojennej) oraz Adama Kurzynowskiego (Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950–1990) i Dariusza Jarosza (Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 1944–1956). Autorzy ci, o ile pozwalaj¹ na to
Ÿród³a, chêtnie siêgaj¹ po metody kwantytatywne.
Przegl¹d sytuacji w poszczególnych zawodach nale¿y traktowaæ jako
próby sonda¿u. Zalicza siê do nich artyku³ Agnieszki Janiak–Jasiñskiej
o pracownicach handlu oraz szkice Bo¿eny Urbanek o pielêgniarkach i Anny Glimos–Nadgórskiej o nauczycielach i nauczycielkach na Górnym Œl¹sku w okresie miêdzywojennym. Warto podkreœliæ, ¿e autorki w znacznej
mierze staraj¹ siê spe³niæ istotny postulat gender studies: rozpatrywaæ zbiorowoœci kobiece bez odrywania ich od ogó³u pracowników, a zatem w porównaniu z mêsk¹ czêœci¹ danej grupy zawodowej. Tylko takie ujêcie pozwala na uchwycenie wzajemnych relacji tak¿e w miejscu pracy oraz postêpuj¹cych w tej sferze przemian.
Adam Kurzynowski i Dariusz Jarosz przedstawiaj¹ wyniki badañ nad
fenomenem aktywizacji zawodowej kobiet, organizowanej i stymulowanej
przez w³adze pañstwowe po 1945 r. Obaj autorzy wydobywaj¹ ró¿nice pomiêdzy oficjalnymi deklaracjami i propagandowymi has³ami a rzeczywistoœci¹ niskich zarobków, nadmiernego obci¹¿enia kobiet prac¹ fizyczn¹,
wreszcie niedorozwojem zaplecza socjalnego, które mia³o ograniczyæ ciê¿ar ich obowi¹zków rodzinnych. D. Jarosz zwraca tak¿e uwagê na uwarunkowania ideologiczne, na oddzia³ywanie kolektywistycznej wizji spo³eczeñstwa, na kszta³towanie wzorów spo³ecznej roli kobiety aktywnej zawodowo
i spo³ecznie, nie ograniczaj¹cej siê do roli matki i gospodyni domowej —
przeciwstawianych modelom tradycyjnym, traktowanym jako prze¿ytek minionej epoki. Jak siê okazuje, w kraju realnego socjalizmu niektóre postulaty ruchu kobiecego by³y propagowane i realizowane, czêsto jednak w sposób, który móg³ kojarzyæ siê z ich karykatur¹.
W drugiej czêœci niniejszego tomu dominuje analiza rozmaitych stanowisk ideowych wobec pracy kobiet. Autorzy wykorzystali artyku³y i broszury
publicystyczne, literaturê piêkn¹ i pamiêtniki; a tak¿e interesuj¹ce, chocia¿
rzadko uwzglêdniane Ÿród³a, jakimi s¹ kodeksy obyczajowe, podrêczniki
savoir vivre’u, jak równie¿ podrêczniki szkolne, znakomicie ilustruj¹ce
powszechnie obowi¹zuj¹ce wzorce zachowañ spo³ecznych. Opinie o akty-

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

Przedmowa 11

wizacji zawodowej kobiet zosta³y odtworzone tak¿e na podstawie prasy
kobiecej, zarówno konserwatywnej, jak i propaguj¹cej zmiany tradycyjnej
obyczajowoœci. Do tej grupy artyku³ów nale¿¹ m.in. szkice Katarzyny Sierakowskiej, Magdaleny Gawin, Dobrochny Ka³wy i Anny Landau–Czajki.
Sk¹din¹d nie ograniczaj¹ siê one do rekonstrukcji pogl¹dów, lecz stawiaj¹
pytania o zakres ich popularnoœci w poszczególnych œrodowiskach spo³ecznych. Pomimo silnego oddzia³ywania tradycyjnych wzorców stopniowo
zwiêksza³ siê zasiêg spo³ecznej akceptacji dla pracy zawodowej kobiet.
Wp³ywa³o na to coraz szersze jej upowszechnienie w ró¿nych krêgach spo³ecznych pod naciskiem koniecznoœci ekonomicznych. Na najwiêkszy opór
natrafia³a sprawa pracy zawodowej zamê¿nych kobiet w rodzinach, w których takiej koniecznoœci nie by³o, w szczególnoœci — w rodzinach inteligenckich. W istocie spór dotyczy³ prawa kobiety do realizowania swoich aspiracji ¿yciowych tak¿e w innych rolach spo³ecznych, poza rol¹ matki i ¿ony.
W drugiej dekadzie XX w. zjawiska o takiej skali, jak¹ osi¹gnê³a aktywnoœæ
zawodowa kobiet, nie sposób ju¿ by³o wprost potêpiaæ i odrzucaæ. Pewn¹
rolê odegra³y tu œrodowiska inteligenckie, szczególnie zorganizowane krêgi
kobiece, które propagowa³y liberalne i lewicowe pogl¹dy na miejsce kobiety w spo³eczeñstwie.
W dobie modernizacji przeobra¿eniom uleg³a nie tylko praca kobiet,
ale i sposób spêdzania przez nie czasu wolnego. Temu tematowi zamierzamy poœwiêciæ nastêpny tom serii.

Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc
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Maria Nietyksza

Ramy prawne zarobkowania kobiet
w Królestwie Polskim w XIX i na pocz¹tku
XX wieku na tle porównawczym
Ramy prawne zarobkowania kobietw Królestwie Polskim...

Praca zarobkowa kobiet z warstw ni¿szych by³a w XIX w. spraw¹ naturaln¹, akceptowan¹ we w³asnych œrodowiskach i w ogólnej opinii.
Kobiety wiejskie pracowa³y niezale¿nie od zmieniaj¹cych siê stosunków
w³asnoœciowych, przed i po uw³aszczeniu, a rodzaj pracy zale¿ny by³ od
statusu maj¹tkowego rodziny ch³opskiej, wieku i pozycji w rodzinie. Kobiety mia³y swój zakres obowi¹zków w gospodarstwie rodzinnym, chodzi³y na
odrobek, najmowa³y siê do ró¿nych zajêæ. Bardzo podobnie funkcjonowa³y
samodzielne gospodarstwa ch³opskie i drobnoszlacheckie1.
W miastach pracowa³y dla zarobku kobiety ze œrodowisk plebejskich.
Stanowi³y aktywn¹ zawodowo czêœæ kszta³tuj¹cych siê warstw nowoczesnego spo³eczeñstwa: klasy robotniczej (w szerokim rozumieniu — nie tylko
przemys³owej) i drobnomieszczañstwa. Wœród pracownic najemnych bardzo liczn¹ kategori¹ przez ca³y XIX w. by³y s³u¿¹ce, kobiety zatrudnia³y siê
te¿ dorywczo do ró¿nych prac fizycznych (wyrobnice), jako cha³upniczki,
stopniowo — w II po³owie stulecia — coraz liczniej w rozwijaj¹cym siê
zmechanizowanym przemyœle. Handel, rzemios³o i us³ugi dawa³y utrzyma-

1 Wieœ ch³opsk¹ i zaœcianek szlachecki dzieli³y ró¿nice obyczajowe. O gospodarstwie kobiecym zob. w tomie
Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A Szwarca, wyd. II, Warszawa 1995: H. Chamerska, Sytuacja spo³eczna drobnej szlachcianki w XIX wieku.
Królestwo Polskie, s. 51 i n; W. Mêdrzecki, Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. Prze³om XIX i XX wieku,
s. 93 i n.; S. Kowalska–Glikman, Kobiety w procesie przemian spo³ecznych w Królestwie Polskim w XIX wieku,
s. 12–13.
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nie zarówno prowadz¹cym dzia³alnoœæ na w³asny rachunek, jak i pracownicom najemnym2.
Praca zarobkowa kobiet z tzw. warstw oœwieconych i zamo¿niejszych na
ogó³ nie by³a akceptowana w ich w³asnych œrodowiskach. Osi¹gniecie pozycji zawodowej uniemo¿liwia³y bariery obyczajowe i prawne. Stopniowe
zmiany w opinii spo³ecznej zachodzi³y pod wp³ywem przemian gospodarczo–spo³ecznych i politycznych. Konsekwencje polityki zaborcy ze szczególn¹ si³¹ da³y siê odczuæ po powstaniu styczniowym, kiedy to nast¹pi³a
deklasacja czêœci ziemiañstwa, a intensywna rusyfikacja kraju znacznie pogorszy³a po³o¿enie polskiej inteligencji. Coraz wiêcej kobiet stawa³o wówczas przed koniecznoœci¹ zarabiania na w³asne utrzymanie, a czêsto tak¿e
na byt rodziny. Na zmianê stosunku do pracy zawodowej kobiet mia³ te¿
wp³yw ruch emancypacyjny i coraz liczniejsze przyk³ady pañ, które nieŸle
radzi³y sobie w dzia³alnoœci tradycyjnie zarezerwowanej dla mê¿czyzn3.
Rozwój nowoczesnej administracji pañstwowej i przemiany gospodarczo–spo³eczne charakterystyczne dla dziewiêtnastowiecznej Europy sprawia³y, ¿e prawo coraz szerzej ogarnia³o sferê pracy, zw³aszcza najemne
zajêcia fizyczne. Jednak prawo pracy, tzn. ujêcie pracy najemnej w ramy
prawne, to sprawa dopiero drugiej po³owy stulecia. OpóŸnienie Rosji w porównaniu z Austri¹ i Prusami poci¹ga³o za sob¹ opóŸnienie ziem polskich
zaboru rosyjskiego w stosunku do zaborów austriackiego i pruskiego.
Œledz¹c uwarunkowania prawne pracy zawodowej kobiet w XIX wieku,
trzeba mieæ na uwadze bardzo istotne ograniczenia ich praw cywilnych,
szczególnie dotkliwe dla kobiet zamê¿nych. Prawo ma³¿eñskie z 1825 r.,
wprowadzone wraz z Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego, znowelizowane w 1836 r., obowi¹zywa³o do I wojny œwiatowej. Sankcjonowa³o ono
przewagê mê¿czyzny w ma³¿eñstwie pod wieloma wzglêdami, a szczególnie
widoczna by³a ta przewaga w zakresie spraw maj¹tkowych — wy³¹cznie do
mê¿a nale¿a³ zarz¹d maj¹tkiem wspólnym ma³¿onków, jak równie¿
maj¹tkiem w³asnym ¿ony, jeœli taki posiada³a. Niezale¿nie od statusu

2 Obszerna literatura dotycz¹ca klasy robotniczej w XIX w. — oraz znacznie skromniejsza — na temat
drobnomieszczañstwa sprawy aktywnoœci zawodowej kobiet uwzglêdnia w ró¿nym zakresie. Wiele uwagi
poœwiêca tej problematyce A. ¯arnowska (Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974
i inne prace) oraz S. Kowalska–Glikman (Drobnomieszczañstwo w dziewiêtnastowiecznej Warszawie, Warszawa 1987). Zob. te¿ Kobieta i spo³eczeñstwo...
3 Kariery kobiet w nowych zawodach — zob. zw³aszcza artyku³y w tomach pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Kobieta i spo³eczeñstwo...; Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., t. II, cz. 1, 2,
Warszawa 1992; Kobieta i œwiat polityki na tle porównawczym w XIX i w pocz¹tkach XX wieku, Warszawa 1994.
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spo³ecznego i zamo¿noœci ma³¿onków ¿ona mog³a podj¹æ pracê lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tylko za zgod¹ mê¿a. Prawo mê¿a do zarz¹dzania
maj¹tkiem ¿ony rozci¹ga³o siê równie¿ na dochody przez ni¹ uzyskane4.
Znacznie wiêksz¹ swobodê dzia³ania i dysponowania w³asnym maj¹tkiem mia³y panny, wdowy i rozwódki. Te jednak pozostawa³y w mniejszoœci
w porównaniu z kobietami zamê¿nymi.
W podobny sposób ograniczone by³y w XIX w. prawa cywilne kobiet
pozostaj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñskich w Austrii i Prusach (Niemczech)
i innych pañstwach europejskich.
W zakresie prawa pracy pewne regulacje nast¹pi³y ju¿ w pierwszych
latach istnienia Królestwa Polskiego. Przepisy dotycz¹ce rz¹dowych zak³adów górniczo–hutniczych (m.in. Korpusu Górniczego) oraz przedsiêbiorstw innych ga³êzi produkcji — we wczesnej fazie rozwoju przemys³u
odnosi³y siê do za³óg mêskich.
Dla kobiet istotne znaczenie mia³y przede wszystkim postanowienia namiestnika o najmie s³u¿by domowej, wyrobników i najemników rolnych
z 26 IV 1817 r.5 i kolejne z 24 XII 1823 r.6, które poddawa³y tê dziedzinê
przepisom policyjno–administracyjnym. Formalnie najem opiera³ siê na zasadzie wolnoœci umów (zgodnie z obowi¹zuj¹cym Kodeksem Cywilnym),
zachowane zosta³y jednak elementy przymusu. O rzeczywistej nierównoœci
stron decydowa³a nie tylko ekonomiczna przewaga chlebodawcy, ale te¿
wiele przepisów szczegó³owych okreœlaj¹cych wzajemne zobowi¹zania, tryb
wnoszenia skarg i rozwi¹zywania umów, rodzaj stosowanych kar (dopuszczano kary cielesne) itp. Ograniczona by³a swoboda poruszania siê zarówno czeladzi wiejskiej, jak te¿ wyrobników i s³u¿by w miastach7.
Nadzorem policji objêto poœrednictwo („strêczenie s³u¿by”), czyli tzw.
kantory zleceñ, które jednak w 1825 r. zosta³y zniesione, utworzono zaœ —
w Warszawie — Biuro Kontroli S³u¿¹cych. Biuro prowadzi³o spisy s³u¿¹cych i wyrobników, sprawowa³o nad nimi kontrolê, wydawa³o ksi¹¿eczki
s³u¿by i karty wyrobnicze, poœredniczy³o w sporach; w cyrku³ach powo³ano
kontrolerów policyjnych. W³adze centralne Królestwa skupia³y uwagê na
Warszawie, w której tworzy³o siê najwiêksze w kraju skupisko ludnoœci ro4 Historia pañstwa i prawa Polski, pod red. J. Bardacha, t. III, Warszawa 1981, s. 137–140, 503–505, 511–514;
J. Lange, O prawach kobiety jako ¿ony i matki (wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w Królestwie Polskim),
Warszawa 1907, s. 33 i n.
5 Nieopublikowane w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego (dalej DPKP).
6 DPKP, t. VIII, s. 250 i n.
7 Omówienie przepisów zob. Historia pañstwa i prawa Polski, t. III, Warszawa 1981, s. 260, 271–272.
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botniczej8. Jak œcis³a mia³a byæ ta kontrola, wskazuje zobowi¹zanie s³u¿by
i wyrobników, którzy utracili pracê, do zg³oszenia siê w Biurze w ci¹gu doby. Poza stolic¹ funkcje warszawskiego Biura pe³ni³y ogólne w³adze administracyjne.
Biuro budzi³o niechêæ nie tylko jego „podopiecznych”, którzy starali siê
uchylaæ od kontroli, ale tak¿e pracodawców zmuszonych do korzystania
(odp³atnie) z jego us³ug.
Istotn¹ zmianê przyniós³ 1857 r., kiedy to Rada Administracyjna postanowieniem z 24 V (5 VI)9 zlikwidowa³a Biuro i powo³a³a Wydzia³ Kontroli S³u¿¹cych, dopuszczaj¹c ponownie dzia³alnoœæ prywatnych biur poœrednictwa
(na ich prowadzenie trzeba by³o uzyskaæ koncesjê) oraz najem bezpoœredni. Wydzia³, podobnie jak Biuro, prowadziæ mia³ spisy s³u¿by i wyrobników,
rejestrowaæ zmiany zatrudnienia (które nale¿a³o zg³aszaæ w ci¹gu doby),
wystawiaæ karty wyrobnicze (które powinny byæ odnawiane co 3 miesi¹ce)
oraz ksi¹¿eczki s³u¿by. Spory miêdzy „panami i s³ugami” rozstrzygaæ mia³
s¹d policyjny w biurze oberpolicmajstra10.
Omówione zmiany w przepisach œwiadcz¹ o tym, ¿e w sprawie kontroli
nad grupami pracowników najemnych, które znajdowa³y siê najni¿ej w hierarchii spo³ecznej, administracja centralna Królestwa nadal najwiêcej uwagi poœwiêca³a Warszawie.
Ogólny charakter mia³y postanowienia dotycz¹ce s³u¿by i pracowników
rolnych, zawarte w ustawie o s¹dach gminnych z 1860 r. „Przepisy ustawy
powtarza³y w zasadzie postanowienia z 1823 r. i utrzymywa³y feudalne elementy przymusu. Spory z tytu³u zatrudnienia poddane zosta³y s¹dom gminnym, natomiast kontrola nad s³u¿b¹ i czeladzi¹ roln¹ pozosta³a w rêkach
policji. Mimo ¿e ustawa o s¹dach gminnych nie wesz³a w ca³oœci w ¿ycie, jej
przepisy o najmie us³ug [...] utrzyma³y siê w póŸniejszej praktyce”11.
Znacz¹c¹ czêœci¹ ludnoœci miejskiej by³o w XIX w. drobnomieszczañstwo, którego trzon stanowili rzemieœlnicy oraz utrzymuj¹cy siê z handlu.
Feudalne zasady obowi¹zuj¹ce w obu tych dziedzinach dzia³alnoœci gospodarczej podwa¿y³o ju¿ ustawodawstwo pruskie po III rozbiorze, natomiast

8 O miejscu wyrobników i s³u¿by w œrodowisku proletariackim Warszawy — T. £epkowski, Pocz¹tki klasy
robotniczej Warszawy, Warszawa 1956.
9 DPKP, t. L, s. 301 i n.
10 Historia pañstwa i prawa, t. III, s. 272–273.
11 Tam¿e, s. 516.
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w Ksiêstwie Warszawskim „rz¹d opar³ swój stosunek do dzia³alnoœci wytwórczo–handlowej na zasadzie wolnoœci przemys³owej”12.
Organizacjê rzemios³a w Królestwie Polskim regulowa³o postanowienie
namiestnika „o urz¹dzeniu rzemios³, kunsztów i profesji” z 31 XII 1816 r.,
a wiêc obowi¹zuj¹ce od pocz¹tku istnienia Królestwa, rozwijane i uzupe³niane w latach nastêpnych13.
Dla pracy zarobkowej kobiet podstawowe znaczenie mia³o zniesienie
przymusu cechowego. Poza zgromadzeniami rzemieœlniczymi mo¿na by³o
bowiem prowadziæ dzia³alnoœæ wytwórcz¹, jednak pod warunkiem uzyskania zezwolenia w³adz administracyjnych, tzw. konsensu; szczegó³owe przepisy dotycz¹ce rzemios³a konsensowego zosta³y ujête w postanowieniu namiestnika z 14 VIII 1821 r. W praktyce jednak przez ca³y XIX w. cechy
utrzyma³y siln¹ pozycjê, a kobiet do zgromadzeñ cechowych nie dopuszczano. Nieliczne wyj¹tki od tej regu³y to dopiero schy³ek stulecia.
Podjêcie przez kobiety samodzielnej dzia³alnoœci rzemieœlniczej poza t¹
struktur¹ tak¿e nie by³o spraw¹ prost¹. Przeszkodê mog³a stanowiæ koniecznoœæ wniesienia op³aty za konsens, ale przede wszystkim trudno by³o zdobyæ niezbêdne kwalifikacje. Szkolenie umiejêtnoœci fachowych przepisy pozostawia³y bowiem w gestii zgromadzeñ rzemieœlniczych, publiczne szkolnictwo
zawodowe zaczê³o siê rozwijaæ ze znacznym opóŸnieniem i dalece niewystarczaj¹co w stosunku do potrzeb. Dotyczy to zw³aszcza szkolnictwa ¿eñskiego.
Tote¿ w³asne pracownie otwiera³y krawcowe, szwaczki i modniarki, kobiety prowadzi³y te¿ pralnie, magle, ³aŸnie itp.14 — by³a to wiêc dzia³alnoœæ
rzemieœlniczo–us³ugowa w zakresie tradycyjnych kobiecych specjalnoœci.
Kobiety nadal by³y obecne w rodzinnym warsztacie. „W ich gestii pozostaje
wprawdzie pozaprodukcyjna organizacja funkcjonowania warsztatu, ale
nierzadko, zw³aszcza w okresie sezonu, w³¹czaj¹ siê one do pracy produkcyjnej. Tote¿ gdy zabraknie mê¿czyzny, s¹ przygotowane do przejêcia jego
roli i zarz¹dzania interesem”15. Œmieræ w³aœciciela sk³ania³a czêsto wdowy
do ponownego ma³¿eñstwa z odpowiednio zawodowo przygotowanym czeladnikiem (niejednokrotnie m³odszym), jeœli nie by³o syna, który móg³by
przej¹æ warsztat po ojcu.
12 W. Æwik, O sytuacji prawnej drobnomieszczañstwa w Królestwie Polskim XIX wieku, [w:] Drobnomieszczañstwo XIX i XX wieku, pod red. S. Kowalskiej–Glikman, t. I, Warszawa 1984, s. 20–21.
13 Omówienie tych przepisów Historia pañstwa i prawa, t. III, s. 265 i n.
14 S. Kowalska–Glikman, Drobnomieszczañstwo..., s. 56; W. Æwik, O sytuacji prawnej..., s. 21 i n.
15 S. Kowalska–Glikman, Drobnomieszczañstwo..., s. 81.
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Now¹ organizacjê kupiectwa okreœli³o postanowienie namiestnika
z 11 I 1817 r.16 Zastosowano rozwi¹zania analogiczne do wprowadzonych nieco wczeœniej dla rzemios³a. Tak jak ustawa cechowa, postanowienie o urz¹dzeniu kupiectwa” by³o w latach nastêpnych uzupe³niane i rozwijane17.
Odpowiednikiem zgromadzeñ rzemieœlniczych mia³y byæ zgromadzenia
kupców, w podobny sposób tworzone i wyposa¿one w bardzo zbli¿one
uprawnienia. Ze zgromadzeñ wy³¹czeni zostali „kupcy osiadli w mieœcie
krócej ni¿ 2 lata oraz «upadli w handlu», jak równie¿ kramarze, przekupnie,
handluj¹cy ¿ywnoœci¹, tandeciarze itp.”18, którzy obowi¹zani byli — tak jak
rzemieœlnicy niecechowi — uzyskaæ konsens na swoj¹ dzia³alnoœæ. Poziom
maj¹tkowy i skala dzia³alnoœci handlowej sytuowa³y wiêkszoœæ kupców
wœród bur¿uazji, podczas gdy handluj¹cy za konsensem stanowili czêœæ drobnomieszczañstwa.
Handel, g³ównie drobny, dawa³ œrodki utrzymania wielu kobietom,
a czêsto i ich rodzinom. Handlowa³y na targowiskach, samodzielnie prowadzi³y sklepiki, herbaciarnie i garkuchnie, podejmowa³y te¿ pracê najemn¹.
Drobnomieszczañstwo odgrywa³o wa¿n¹ rolê gospodarcz¹ w miastach
polskich doby porozbiorowej. „Jego sytuacjê prawn¹ w Królestwie Polskim
okreœla³y normy zrodzone z niespójnych tendencji — ziemiañskich ci¹got
do zachowania reliktów feudalnych w ¿yciu spo³eczno–gospodarczym i postêpowych idei prawno–ekonomicznych, a nadto z d¹¿eñ do utrzymania
odrêbnoœci spo³eczno–ustrojowych Kongresówki i dla odmiany — z unifikacyjnych trendów po klêsce powstañ narodowych”19.
Kierunek zmian by³ jednak wyraŸny — od zamkniêtych sformalizowanych struktur feudalnych do wolnoœci inicjatyw gospodarczych w³aœciwej
stosunkom kapitalistycznym. Przed kobietami otwiera³y siê nowe, choæ
ci¹gle ograniczone mo¿liwoœci.
Na ziemiach polskich pod zaborem austriackim i pruskim regulacje prawne dotycz¹ce dzia³alnoœci rzemieœlniczo–przemys³owej i handlowej oraz
najmu pracy zale¿a³y wprost od ustawodawstwa pañstw zaborczych. W granicach zaborów utrwalonych w 1815 r. na nastêpne stulecie, przed t¹ dat¹

16 DPKP, t. IV, s. 159 n.
17 Omówienie tych przepisów Historia pañstwa i prawa, t. III, s. 274 i n; W. Æwik, O sytuacji prawnej...,
s. 30 i n.
18 Historia pañstwa i prawa, t. III, s. 274.
19 W. Æwik, O sytuacji prawnej..., s. 38.
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tylko Poznañskie i czêœæ Galicji Zachodniej znalaz³y siê w granicach Ksiêstwa Warszawskiego i podlega³y jego prawodawstwu.
W Austrii i Prusach rozwój sytuacji wewnêtrznej prowadzi³ do nowych
regulacji prawnych, które prowincjom polskim by³y narzucane. Kszta³t
i czas tych regulacji zale¿a³y od charakteru i tempa rozwoju nowoczesnych
form wytwórczoœci rzemieœlniczo–przemys³owej, od czasu i sposobu reformowania stosunków na wsi (zniesienie poddañstwa osobistego, zmiana stosunków w³asnoœciowych). Rytm tych przemian znacznie siê ró¿ni³, mo¿na
jednak zaobserwowaæ tendencje zbie¿ne. Stopniowe os³abienie cechów
(Austria) b¹dŸ zniesienie przymusu cechowego i ograniczanie uprawnieñ
cechów (Prusy) prowadzi³y do poszerzania wolnoœci dzia³alnoœci przemys³owej. Przepisy reguluj¹ce najem pracy, ograniczone w istocie do czeladzi
dworskiej i s³u¿by domowej, wielokrotnie nowelizowane, utrzymywa³y rzeczywist¹ nierównoœæ stron, dopuszcza³y te¿ pewne elementy przymusu bezpoœredniego ze strony pracodawców20.
W II po³owie XIX w., w okresie pouw³aszczeniowym, na ziemiach polskich
rozwój stosunków kapitalistycznych uleg³ znacznemu przyspieszeniu. Aczkolwiek w Królestwie Polskim uw³aszczenie zosta³o przeprowadzone najpóŸniej, w tej dzielnicy najszybciej rozwija³ siê przemys³ fabryczny21. Wczeœniej
ni¿ w innych zaborach dokona³ siê przewrót przemys³owy22. Owocowa³a
polityka protekcji rz¹dowej dla przemys³u, zainicjowana w dobie autonomii, miejsce Królestwa w strukturze gospodarczej Cesarstwa sprzyja³o
wzrostowi produkcji i jej unowoczeœnianiu. Przyspieszanie tempa rozwoju
przemys³u datuje siê od lat 70., towarzyszy³ temu procesowi znaczny wzrost
liczebnoœci robotników fabrycznych23.
Mechanizacja otwiera³a kobietom, a tak¿e dzieciom i m³odocianym,
drogê do pracy produkcyjnej w przemyœle. Stawa³o siê mo¿liwe zatrudnianie robotników niewykwalifikowanych, a tylko przyuczonych do okreœlonych czynnoœci przy maszynie za znacznie ni¿sz¹ p³acê. Najszybciej ros³o
zatrudnienie kobiet we w³ókiennictwie, ale zatrudniano je tak¿e w innych
20 Zob. Historia pañstwa i prawa, t. III, s. 608–609, 643–644, 700–704; W. Najdus, Zmiany spo³eczno–
–ekonomicznej pozycji kobiety w galicyjskim œrodowisku drobnomieszczañskim, [w:] Kobieta i edukacja, t. II,
cz. 2, s. 237 i n.
21 Intensywnie rozwijaj¹cy siê górnoœl¹ski region górniczo–hutniczy stanowi³ tylko czêœæ dzielnicy pruskiej.
22 J. £ukasiewicz, Przewrót techniczny w przemyœle Królestwa Polskiego w latach 1852–1886, Warszawa 1963;
I. Pietrzak–Paw³owska, Przewrót przemys³owy i warunki kapitalistycznej industrializacji na ziemiach polskich
do 1918 r., [w:] Uprzemys³owienie ziem polskich w XIX i XX wieku, Studia i materia³y pod red. I. Pietrzak–Paw³owskiej, Wroc³aw 1970, s. 57–103.
23 A. ¯arnowska, Klasa robotnicza...
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ga³êziach i bran¿ach wytwórczoœci, z wy³¹czeniem prac wymagaj¹cych du¿ego wysi³ku fizycznego.
Przepisy normuj¹ce stosunki pracy w krajach europejskich, wprowadzane najczêœciej pod naciskiem robotników, traktowane by³y na ogó³ jako
ustêpstwa, choæ czêœæ pracodawców rozumia³a korzyœci p³yn¹ce z ich wprowadzenia. Aktywnoœæ robotników zwalczano te¿ drog¹ represji policyjnych,
na mocy praw wyj¹tkowych. W Rosji stosowano represje w wiêkszym stopniu i znacznie d³u¿ej — do I wojny œwiatowej. Szczególnie w Królestwie
Polskim po powstaniu styczniowym stany wyj¹tkowe by³y zjawiskiem niemal normalnym24.
W Królestwie Polskim wspólne dla wszystkich grup pracowników najemnych by³y tylko ogólne przepisy ustaw cywilnych. Przepisami prawa pracy objêto przede wszystkim robotników przemys³owych, jako odrêbn¹ grupê traktowano górników. Inne normy stosowano wobec pracowników umys³owych. W znikomym stopniu prawo ingerowa³o w stosunki pracy w rzemioœle i rolnictwie.
Prawna regulacja stosunków najmu w Królestwie tak¿e w II po³owie
XIX w. opiera³a siê na zasadzie wolnoœci umów, co dawa³o oczywist¹ przewagê
pracodawcom. Regulacje w³adz autonomicznych oraz przepisy rosyjskie wprowadzone po powstaniu styczniowym umacnia³y pozycjê pracodawców.
W Rosji ustawodawstwo pracy dotycz¹ce robotników by³o znacznie
spóŸnione w porównaniu z innymi pañstwami europejskimi, tak¿e Austri¹
i Prusami. Ogólne przepisy reguluj¹ce sposób zawierania umów, kwestie
czasu pracy, wyp³aty wynagrodzeñ — wyprzedzi³y ustawy o ochronie pracy
m³odocianych i kobiet25, a wiêc grup poddanych najwiêkszemu wyzyskowi.
Prawo o m³odocianych, którego kszta³t krystalizowa³ siê w latach 1882 (publikacja pierwszej wersji) — 1884, wchodzi³o w ¿ycie w Królestwie Polskim
od 1 I 1885 r.26 Kolejne „O zabronieniu ma³oletnim i kobietom pracy nocnej w fabrykach i rêkodzielniach”27, pocz¹tkowo obowi¹zuj¹ce przez okres
3 lat (od stycznia 1886 r.), by³o nastêpnie przed³u¿ane.

24 Historia pañstwa i prawa, t. IV, s. 148 n.
25 Motywy ustanowienia przez rosyjsk¹ Radê Pañstwa pierwszych praw o ochronie pracy zob. J. Fija³ek,
Zasady ochrony pracy dzieci, m³odzie¿y i kobiet w Królestwie Polskim u schy³ku XIX w., [w:] Polska klasa
robotnicza. Studia historyczne, t. II, s. 155–178.
26 Zbiór Praw, t. XXVI, cz. 1, s. 39 i n; t. XXVII, cz. 1 s. 211 i n.
27 Zbiór Praw, t. XXVIII, cz. 1, s. 201 i n.
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Wnikliw¹ analizê tych przepisów przeprowadzi³ Jan Fija³ek28, uwzglêdniaj¹c rodzaje wytwórczoœci objêtej przepisami, precyzjê okreœleñ dotycz¹cych granic wieku, d³ugoœci i pory dnia pracy, odpowiedzialnoœci fabrykantów za niestosowanie siê do przepisów. Zwróci³ uwagê na ich tymczasowy charakter podwa¿aj¹cy obligatoryjnoœæ postanowieñ. „W³aœciciele fabryk wykorzystywali wiêc w pe³ni istniej¹c¹ sytuacjê, oczekuj¹c z roku na
rok, czy prawa zostan¹ po up³ywie kolejnych lat «próby» zatwierdzone,
zmodyfikowane lub uchylone”29. Pod naciskiem w³aœcicieli zak³adów w³ókienniczych okrêgu moskiewskiego przepisy z 1884 i 1885 r. zosta³y „z³agodzone” ukazem carskim z 24 IV 1890 r.30 Znowelizowane prawo wesz³o
w ¿ycie jesieni¹ tego¿ roku. „W tej wersji zakaz pracy nocnej dla m³odzie¿y
i kobiet sta³ siê pustym frazesem, a rola inspekcji w zakresie nadzoru nad
prac¹ dzieci, m³odzie¿y i kobiet ograniczona zosta³a do zera”31.
J. Fija³ek zwraca te¿ uwagê na inny istotny brak prawodawstwa rosyjskiego, mianowicie na ca³kowite pominiêcie ochrony robotnic w okresie
po³ogu. Odpowiednie regulacje znalaz³y siê w ustawodawstwie m.in. austriackim i niemieckim, a tak¿e szwajcarskim, Rosja jednak nie by³a pod
tym wzglêdem jedynym wyj¹tkiem wœród pañstw europejskich32.
Do ogó³u robotników przemys³owych odnosi³y siê ustawy o podstawowym dla tej grupy spo³ecznej znaczeniu. 3/15 VI 1886 r.33 wydano w Cesarstwie ustawê (znowelizowan¹ w 1893 r.) dotycz¹c¹ zawierania umów o pracê i sposobu wyp³aty wynagrodzeñ oraz rozbudowuj¹c¹ inspekcjê fabryczn¹. Przepisy te wprowadzano w Królestwie stopniowo: dotycz¹ce umów —
w 1891 r.34, o inspekcji fabrycznej zaœ — w 1891 r. tylko w guberniach warszawskiej i piotrkowskiej, w 1897 r. — w ca³ym kraju. Jedn¹ z kluczowych
kwestii by³ dzieñ pracy, ograniczony na mocy ustawy z 2/14 VI 1897 r.35
(obowi¹zuj¹cej od listopada 1898 r.) do 11,5 godzin. Dopuszczono jednak
wkrótce mo¿liwoœæ wyj¹tków od tej zasady, co obni¿y³o jej znaczenie. WyraŸna w latach 90. tendencja ograniczania w³aœnie wprowadzanego ustawodawstwa socjalnego przejawia³a siê te¿ „w licznych przepisach o charakte28
29
30
31
32
33
34
35

J. Fija³ek, Zasady ochrony...
Tam¿e, s. 174–175.
Zbiór Praw, t. XI, cz. 2, s. 353 i n.
J. Fija³ek, Zasady ochrony..., s. 176.
Tam¿e, s. 174.
Zbiór Praw, t. II, cz. 2, s. 95 i n.
11/23 VI 1891 — Zbiór Praw, t. XIV, cz. 2, s. 61 i n.
Zbiór Praw, t. XXV, cz. 2, s. 595.
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rze policyjnym, które stanowi³y charakterystyczn¹ cechê ustawodawstwa
robotniczego Imperium Rosyjskiego”36.
Pewien postêp przyniós³ XX w. Najwa¿niejsze przepisy to: wnosz¹ce
odpowiedzialnoœæ pracodawców za nieszczêœliwe wypadki (1903 r.), zezwalaj¹ce na zak³adanie zwi¹zków zawodowych (1906 r.), o ubezpieczeniu robotników od choroby, o ubezpieczeniu od wypadków przy pracy (1912 r.)37.
W zaborach austriackim i pruskim przepisy ustawodawstwa robotniczego by³y bardziej rozbudowane, ich pocz¹tki maj¹ wczeœniejsz¹ datê ni¿ rosyjskie. Podobnie jak w innych krajach nie tworzy³y spójnego systemu, gdy¿
narasta³y stopniowo, ró¿ne by³y ich uwarunkowania polityczne i umocowania prawne. Najszerszy by³ zakres prawa pracy w zaborze pruskim, obejmowa³ zarówno ustawodawstwo pruskie, jak i — po 1871 r. — Rzeszy Niemieckiej. Po zjednoczeniu, w okresie szybkiego rozwoju przemys³u Niemiec i szybkiego wzrostu liczebnoœci robotników, ruch robotniczy sta³ siê
istotnym czynnikiem nacisku mimo ustawy antysocjalistycznej.
W Prusach pocz¹tki ochrony robotników fabrycznych wi¹¿¹ siê z rewolucj¹ 1848 r. — ustawa z 1849 r. stanowi³a zapowiedŸ ingerencji prawa
w stosunki pracy. 1853 r. — to pocz¹tek ustawodawstwa dotycz¹cego pracy
dzieci oraz inspekcji fabrycznej. W 1869 r. nast¹pi³a ogólnoniemiecka kodyfikacja prawa pracy, która stanowi³a czêœæ pó³nocnoniemieckiej ordynacji przemys³owej. Ordynacja poszerza³a wczeœniejsze przepisy o obowi¹zkach pracodawców w zakresie bezpieczeñstwa pracy i o sposobie wyp³aty
wynagrodzeñ, uchyla³a karalnoœæ za strajk, wprowadza³a pierwsze przepisy
ochrony pracy kobiet. Kolejne nowelizacje rozszerza³y ochronê pracy co do
zakresu i sposobu egzekwowania, obejmowa³y jej przepisami kolejne dzia³y
produkcji, wprowadza³y obowi¹zkowy odpoczynek w niedziele i œwiêta
i obligatoryjne regulaminy pracy. Na prze³omie wieków ustawodawstwo
ochrony pracy, dotychczas ograniczone do „fabryki”, rozci¹gniêto na uczniów w rzemioœle i cha³upników. Wreszcie w 1908 r. uogólniono przepisy,
wprowadzaj¹c na miejsce „fabryki” okreœlenie „przedsiêbiorstwo” jako zak³ad produkcyjny zatrudniaj¹cy co najmniej 10 robotników38.
Przepisy dotycz¹ce pracy kobiet otwiera³ zakaz ich zatrudniania
w przedsiêbiorstwach, których produkcja by³a szczególnie szkodliwa „dla
36 Historia pañstwa i prawa, t. IV, s. 168.
37 Tam¿e; Rosyjskie ustawodawstwo pracy zob. te¿ Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 2, Warszawa
1978, s. 244–249.
38 Historia pañstwa i prawa, t. IV, s. 564 i n.
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zdrowia i moralnoœci” (1869 r.), przewidziano jednak mo¿liwoœæ wyj¹tków
od tej zasady. W 1878 r. wprowadzono zakaz pracy w ci¹gu 3 tygodni po
porodzie. W 1891 r. czas pracy kobiet ograniczono do 11 godzin (w soboty
do 10 godzin), a w 1908 r. skrócono do 10 godzin (w soboty i dni przedœwi¹teczne do 8 godzin). W 1891 r. wprowadzono te¿ zakaz pracy nocnej, i w tej
kwestii dopuszczaj¹c wyj¹tki39.
Znacznie bardziej ograniczony by³ wp³yw prawa na sytuacjê „czeladzi”, czyli pracowników pozostaj¹cych we „wspólnocie domowej” z pracodawc¹ i robotników rolnych. Cytowane opracowanie we fragmencie poœwiêconym obu tym kategoriom40 skupia siê na robotnikach rolnych,
stwierdzaj¹c tylko, ¿e w pierwszej z nich mieœci³a siê „w swej g³ównej masie
s³u¿ba domowa”41.
S³u¿ba domowa w miastach by³a w wiêkszoœci kobieca, kobiety by³y te¿
liczne wœród czeladzi dworskiej i robotników rolnych. Wszystkie te grupy
pracowników pozostawa³y w znacznie wiêkszej zale¿noœci od pracodawców
ni¿ robotnicy przemys³owi. Czas pracy by³ nieograniczony, p³ace ustalane
umownie.
Najwczeœniej w Europie, ju¿ w latach 80., ukszta³towa³ siê w Niemczech
powszechny system ubezpieczeñ spo³ecznych pracowników najemnych. Jego pocz¹tki siêgaj¹ 1810 r., kiedy to pracodawcy zostali zobowi¹zani do
udzielania pomocy czeladzi w okresie choroby, która by³a skutkiem wykonywanej pracy. Podobne uprawnienia uzyskali pracownicy handlu. Od
1871 r. odszkodowania za wypadki przy pracy przys³ugiwa³y zatrudnionym
w fabrykach, górnictwie, kamienio³omach i na kolei.
W latach 80. wesz³y w ¿ycie ogólne ustawy ubezpieczeniowe: o ubezpieczeniu chorobowym robotników (1883 r.) i od wypadków przy pracy
(1884 r.). Oba te rodzaje ubezpieczeñ rozszerzono na pracowników przedsiêbiorstw pañstwowych, poczty, kolei (1885 r.) oraz innych dzia³ów gospodarki i rodzajów zajêæ, m.in. rolnictwa i leœnictwa, budownictwa (1886 r.
i 1887 r.). Ostatnim ogniwem by³o ubezpieczenie od niezdolnoœci do pracy
(inwalidztwa) i na staroœæ (1889 r.)42.
39 Tam¿e, s. 576.
40 Tam¿e s. 580–582.
41 „CzeladŸ (Gesinde) — byli to pracownicy pozostaj¹cy we „wspólnocie domowej” z pracodawc¹, czyli
mieszkaj¹cy w jego mieszkaniu lub — w rolnictwie — w jego budynkach na folwarku, a wiêc w swej g³ównej
masie s³u¿ba domowa i czêœæ robotników rolnych” (Historia pañstwa i prawa, t. IV, s. 580).
42 Tam¿e, s. 584–586; Pruskie (nastêpnie niemieckie) ustawodawstwo pracy: zob. te¿. Polska klasa robotnicza, t. I, cz. 3, s. 64–65 (Œl¹sk), 216–217 (Wielkopolska, Pomorze Wschodnie).
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W Austrii przepisy o stosunkach pracy zosta³y skodyfikowane w patencie z 1859 r., zwanym ordynacj¹ przemys³ow¹, obowi¹zuj¹cym w ca³ym
pañstwie. Odrêbnie dla poszczególnych krajów ujêto przepisy o s³u¿bie
domowej i wiêkszoœci pracowników rolno–leœnych.
Ordynacja odnosi³a siê tylko do wiêkszych przedsiêbiorstw przemys³owych, nie obejmowa³a pracowników najemnych „najpospolitszego rodzaju”
(okreœlenie to interpretowano g³ównie jako odnosz¹ce siê do robotników
dniówkowych). Mia³a te¿ ograniczone znaczenie w innym sensie — nie rozstrzyga³a tak wa¿nych spraw, jak maksymalny dzieñ pracy i odpoczynek
niedzielny. Utrzymano w mocy zakaz koalicji i strajków, wy³¹cznie do pracodawców nale¿a³o ustalanie regulaminów pracy. Niew¹tpliwie korzystny
dla robotników by³ nakaz wyp³acania wynagrodzeñ w gotówce.
Na prze³omie lat 60. i 70. nastêpowa³y stopniowe zmiany w kierunku
korzystnym dla robotników, zniesiono m.in. karalnoœæ strajku. Prze³om
w zakresie prawodawstwa robotniczego przyszed³ w latach 80., pod wp³ywem fali strajków. Parlament uchwali³ kolejno wniesione przez rz¹d ustawy:
o inspekcji pracy (1883 r.), nowelizacjê ordynacji przemys³owej (1885 r.),
o ubezpieczeniach robotników od wypadków (1887 r.), o ubezpieczeniach
robotników od chorób (1888 r., znowelizowan¹ ju¿ w 1889 r.)43.
Sposób, w jaki rozwija³o siê w Austrii ustawodawstwo pracy — rozszerzanie dzia³ania przepisów w ró¿nym czasie i trybie na kolejne dzia³y produkcji, typy zak³adów i kategorie pracowników — sprawi³, ¿e powsta³ system bardzo skomplikowany i niespójny. Poza tym systemem pozostawa³y
stosunki pracy w rolnictwie i leœnictwie oraz przepisy dotycz¹ce s³u¿by (czeladzi), których nowelizacjê utrudnia³ fakt, i¿ podlega³y kompetencji sejmów
krajowych.
Obron¹ przed niekorzystnymi skutkami pozornej wolnoœci umów i narzucanymi regulaminami pracy sta³y siê wywalczone przez robotników
umowy taryfowe i wp³yw pracowników (od 1902 r.) na treœæ regulaminów.
Nie uzyskano takich mo¿liwoœci dla trzech licznych grup pracowników —
zatrudnionych w rzemioœle, rolnictwie i dla s³u¿by domowej, trudno te¿ by³o o ich realizacjê w ma³ych zak³adach przemys³owych. Równie¿ prawna
regulacja czasu pracy, wprowadzana w latach 80. w górnictwie i w fabry-

43 Historia pañstwa i prawa, s. 394 i n.

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

Ramy prawne zarobkowania kobiet w Królestwie Polskim... 27

kach i dopiero w 1910 r. w handlu44, nie obejmowa³a wymienionych grup
pracowników najemnych, których znacz¹c¹ czêœæ stanowi³y kobiety45.
Bardzo wa¿ny by³ dla kobiet przepis wynikaj¹cy nie z ustawodawstwa
pracy, lecz z kodeksu cywilnego, który zakazywa³ zatrudniania kobiet
w okresie 4 tygodni po porodzie — w przemyœle i 6 tygodni — w górnictwie46.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e porównanie Rosji, Austrii i Niemiec wypada
zdecydowanie na niekorzyœæ Rosji. W konsekwencji — sytuacja fizycznych
pracowników najemnych w zaborze rosyjskim by³a trudniejsza ni¿ w pozosta³ych zaborach. Królestwo Polskie zaœ by³o t¹ dzielnic¹ ziem polskich,
w której proces uprzemys³owienia i urbanizacji przebiega³ najszybciej,
zw³aszcza w ostatnim trzydziestoleciu XIX w., i w której rozwija³y siê ga³êzie wytwórczoœci daj¹ce zatrudnienie wielu kobietom. Udzia³ kobiet wœród
rosn¹cej liczebnie klasy robotniczej znacz¹co wzrasta³. W wielu pañstwach
europejskich najwa¿niejsze postanowienia reguluj¹ce stosunki pracy podjêto, zanim w Rosji wesz³y w ¿ycie pierwsze ukazy dotycz¹ce dzieci i kobiet.
Zakres ustawodawstwa europejskiego, w tym dotycz¹cego ochrony pracy
kobiet, by³ znacznie szerszy ni¿ w Rosji47.
Akceptowane spo³ecznie zajêcia zawodowe kobiet z warstw wy¿szych to
przede wszystkim zajêcia pedagogiczne (wychowanie, nauczanie), ni¿sza
pomoc medyczna, a z czasem tak¿e farmacja i dentystyka, z tym ¿e dopuszczano zdobywanie umiejêtnoœci tylko na drodze praktyki, nie studiów
wy¿szych48. Kilkuletnia praktyka w aptece lub u dyplomowanego dentysty,
a od 1891 r. mo¿liwoœæ nauki w szkole dentystycznej w Warszawie, otwiera³y
szansê uzyskania pe³nych praw zawodowych po zdaniu specjalnego egzaminu pañstwowego. Cenione by³y te¿ umiejêtnoœci artystyczne w dziedzinie
muzyki, malarstwa, literatury.
Uzyskanie w tych dziedzinach wysokich kwalifikacji oraz dostêp do zawodów dotychczas wy³¹cznie mêskich napotyka³o na bariery spo³eczne
44 1884 r. — w górnictwie d³ugoœæ dziennej szychty nie mog³a przekraczaæ 12 godzin, czas efektywnej pracy
zaœ — 10 godzin; 1885 r. — efektywny czas pracy w fabrykach ograniczono do 11 godzin (po wliczeniu
przerw 12 i pó³godzinny dzieñ roboczy); 1910 r. — w odniesieniu do handlu postanowiono, ¿e pracownikowi
nale¿y siê co najmniej 11 godzin odpoczynku, co oznacza³o dopuszczenie maksymalnie 13–godzinnego dnia
pracy (Historia pañstwa i prawa, t. IV, s. 402).
45 Tam¿e, s. 398–401.
46 Tam¿e, s. 399.
47 Tam¿e, s. 399; Ustawodawstwo pracy obowi¹zuj¹ce w Galicji, zob. te¿. Polska klasa robotnicza, t. I, cz. 3,
s. 343–347.
48 Polska klasa robotnicza, t. I, cz. 2, s. 255–256.
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i ograniczenia prawne. W sprawach uwa¿anych przez wspó³czesnych za
oczywiste zakazy rzadko formu³owane by³y wprost. Formaln¹ barierê oddzia³uj¹c¹ w sposób poœredni, lecz bardzo skutecznie, stanowi³ obwi¹zuj¹cy
system oœwiaty i niemo¿noœæ osi¹gniêcia przez kobiety wymaganego wykszta³cenia. W okresie po powstaniu styczniowym coraz wiêcej kobiet pokonywa³o jednak te trudnoœci, zdobywa³o wiedzê drog¹ samokszta³cenia,
na wy¿szych kursach nielegalnych i legalnych, nieliczne — na zagranicznych
uniwersytetach. Okazywa³o siê wówczas, ¿e urzêdowe patenty nauczycielskie
czy dyplomy lekarskie nie daj¹ kobietom równoprawnych szans zawodowych.
W nowoczesnej administracji, od pocz¹tku jej rozwoju w XIX w., stanowiska urzêdnicze by³y silnie zhierarchizowane, zwi¹zane z okreœlonym poziomem wykszta³cenia, które zapewnia³o tylko szkolnictwo mêskie. Tak¿e
od ni¿szych stanowisk kancelaryjnych, o które kobiety w Królestwie Polskim mog³yby zabiegaæ, a podejmowa³y takie starania w latach popowstaniowych — zosta³y odsuniête ukazem z 1871 r. Zakaz obj¹³ wszystkie instytucje rz¹dowe i spo³eczne, w których posada zale¿a³a od nominacji rz¹dowej lub wyboru. Ukaz podtrzymywa³ opinie co do zajêæ w³aœciwych kobietom (nauczanie, wychowanie, ni¿sza s³u¿ba lekarska). Niechêtnie i zwolna
dopuszczano kobiety do pracy urzêdniczej w instytucjach i przedsiêbiorstwach prywatnych.
Problematyce awansu zawodowego kobiet poœwiêcono wiele uwagi we
wczeœniejszych tomach niniejszej serii49. Lektura zawartych w nich studiów
prowadzi do wniosku, ¿e drogi kobiet do nowych zawodów umys³owych
mia³y na ziemiach polskich wiele cech wspólnych mimo ró¿nic prawnoustrojowych, gospodarczych i spo³ecznych, wynikaj¹cych z ich politycznego podzia³u w XIX w.

49 Zob. cyt. w przyp. 1 i 3 tomy pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca: Kobieta i spo³eczeñstwo..., Kobieta
i edukacja..., Kobieta i œwiat polityki... Zob. te¿ B. Czajecka, „Z domu w szeroki œwiat”. Droga kobiet do
niezale¿noœci w zaborze austriackim w latach 1890–1914, Kraków 1990.
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Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje
zawodowe w œrodowisku robotniczym
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kowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w œrodowisku robotni czym...

Praca zarob-

Przedmiotem tych rozwa¿añ jest obserwacja roli pracy w kszta³towaniu
i ró¿nicowaniu ról spo³ecznych kobiet i mê¿czyzn, jak równie¿ próba analizy odmiennych postaw, odmiennego stosunku do pracy obu p³ci w dobie
powstawania nowoczesnego spo³eczeñstwa przemys³owego na ziemiach
polskich na prze³omie XIX i XX w. Obserwuj¹c te zjawiska wyró¿niæ trzeba, jak siê wydaje, dwie fazy w ich rozwoju i uwzglêdniæ jako czynniki ró¿nicuj¹ce rozmaite rodzaje pracy. W szczególnoœci niezbêdne wydaje siê
rozró¿nienie miêdzy prac¹ zarobkow¹ i zawodow¹, prac¹ op³acan¹, przynosz¹c¹ dochód i nieop³acan¹, jak np. prace pielêgnacyjne w rodzinie.
Praca i zarobkowanie
W pierwszej fazie w obu obserwowanych tu œrodowiskach spo³ecznych:
zarówno w rodzinach robotniczych, jak i inteligenckich pracê traktowano
przede wszystkim jako œrodek zarobkowania, aspiracje zawodowe znajdowa³y siê najczêœciej na drugim planie. Takie zró¿nicowanie postaw wobec
pracy, oddzielanie od siebie d¹¿eñ do samorealizacji poprzez aktywnoœæ
w zawodzie i d¹¿eñ zarobkowych zaznaczy³o siê w omawianych œrodowiskach spo³ecznych w postawach obu p³ci. Ostrzej i wyraŸniej zjawisko to
wystêpowa³o jednak po stronie kobiet. Sprzyja³ temu ca³y system edukacyjny (i to niezale¿nie od zaboru), zak³adaj¹cy z góry odmienne cele kszta³cenia dziewcz¹t i ch³opców. Nak³ada³a siê na to nierównoœæ szans dostêpu do
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oœwiaty, zwi¹zana z uwarstwieniem spo³ecznym i zró¿nicowaniem materialnym. Tak np. kszta³cenie na poziomie œrednim z regu³y by³o dla dzieci
w rodzinach robotniczych w ogóle niedostêpne. Tak¿e dla znacznej czêœci
rodzin urzêdniczych i inteligencji innych zawodów zapewnienie dzieciom
œredniego wykszta³cenia nie by³o ³atwe, a czêsto — niemo¿liwe. Zdarza³o
siê to nierzadko tak¿e w przenosz¹cych siê do miast rodzinach spauperyzowanego ziemiañstwa, które nie tylko prze¿ywa³o obni¿enie standardu ¿ycia
na co dzieñ, ale dotkliwie odczuwa³o groŸbê utraty swej roli „oœwieconej”
elity w spo³eczeñstwie.
Z tych ostatnich œrodowisk wysz³o relatywnie najwiêcej zapisów na ten
temat w chêtnie produkowanych i przy tym w znacznej liczbie zachowanych
wspomnieniach i korespondencji rodzinnej. „Chwytano siê chleba urzêdniczego, dziennikarskiego, nauczycielskiego itp. i ograniczaj¹c w³asne wydatki do minimum, starano siê daæ dzieciom naukê polsk¹, prywatn¹, która
w tych latach [tj. w pierwszych latach XX w.] by³a kosztowna. Wiele rodzin,
gdzie nie znalaz³y siê opatrznoœciowe ciotki czy babki, nie potrafi³o sprostaæ
trudnoœciom”1. W takich przypadkach szanse kszta³cenia traci³y g³ównie
dziewczêta. Spowodowane to by³o przede wszystkim uœwiêconym tradycj¹
zró¿nicowaniem wzorców wychowawczych, zgodnie z któr¹ synom przyznawano z góry pierwszeñstwo prawa do kszta³cenia przed córkami. Ale nie
tylko to. Pamiêtaæ trzeba, ¿e dziewczêtom, nawet wywodz¹cym siê z rodzin
sytuowanych na wy¿szych szczeblach drabiny spo³ecznej, ¿eñska szko³a œrednia jeszcze na prze³omie XIX i XX w. nie otwiera³a perspektywy wykonywania pracy w ¿adnym okreœlonym zawodzie. Tak by³o np. w zaborze rosyjskim, gdzie ukoñczenie pensji nie uprawnia³o ani do dalszej nauki na uniwersytetach, ani nawet do wykonywania zawodu nauczycielskiego w szkole
urzêdowej. Konieczne by³o zdobycie tzw. patentu, po³¹czone z dodatkowym egzaminem, do którego pensja dostatecznie nie przygotowywa³a. Maturê dziewczêta w Królestwie Polskim mog³y uzyskaæ tylko eksternistycznie: do 1905 r. w rosyjskim gimnazjum mêskim, a nastêpnie przed urzêdow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹ warszawskiego okrêgu szkolnego2.
Trzeba dodaæ, ¿e w Królestwie Polskim i w Galicji w koñcu XIX i na
pocz¹tku XX w. praca pedagogiczna by³a najczêstsz¹ form¹ zarobkowania
1 J. Zanowa, W s³u¿bie oœwiaty. Pamiêtnik z lat 1900–1946, Wroc³aw–Warszawa–Kraków, 1961, s. 40.
2 J. Niklewska, Byæ kobiet¹ pracuj¹c¹ — czyli dola warszawskiej nauczycielki na prze³omie XIX i XX w.,
[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. 180.
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kobiet ze zubo¿a³ych rodzin ziemiañskich i inteligenckich. Przygotowanie
do pracy nauczycielskiej stwarza³o ci¹gle jeszcze niemal jedyn¹ perspektyw¹ osi¹galnej dla kobiet „kariery zawodowej” w zakresie pracy umys³owej.
Starania o patent nauczycielski doœæ powszechnie podejmowane by³y przez
córki rodzin inteligenckich. W Ÿród³ach zachowa³y siê równie¿ liczne przyk³ady podejmowania podobnych starañ przez dziewczêta w rodzinach ziemiañskich, a sporadycznie — tak¿e w mieszczañskich3.
Trudno jednak postawiæ znak równoœci miêdzy tymi staraniami a zami³owaniami i aspiracjami zawodowymi zainteresowanych. Dziewczêta ze
wspomnianych krêgów spo³ecznych do ubiegania siê o patent nauczycielski
sk³ania³a przede wszystkim koniecznoœæ zarobkowania, spowodowana
trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziny, ewentualnie — niepewn¹ perspektyw¹
zam¹¿pójœcia, niezmiennie postrzeganego w tych œrodowiskach spo³ecznych jako najpewniejsza gwarancja ustabilizowania swej sytuacji materialnej w przysz³oœci. Tote¿ o wyborze pracy nauczycielskiej czêsto decydowa³y
tu nie zami³owania dziewczyny, ani jej ambicje zdobycia zawodu pedagoga.
Czêœciej wybór ten by³ spowodowany zapotrzebowaniem na pracê nauczycielsk¹ i faktem, ¿e urzêdowo poœwiadczone uprawnienia — a wiêc szansa
zarobkowania by³y realnie osi¹galne.
Wystêpowa³o przy tym zjawisko charakterystyczne dla dokonuj¹cych siê
w tym czasie przemian w podejœciu do pracy ze strony samych kobiet. Czêsto bowiem nie ³¹czy³y one w³asnych zainteresowañ pedagogicznych ze sposobem zdobywania œrodków utrzymania i perspektyw¹ kariery zawodowej.
Œwiadczy o tym m.in. fakt, ¿e nawet znaczna czêœæ tych, które zawód pedagoga wybra³y z zami³owania, dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ traktowa³a w pierwszym rzêdzie jako swoist¹ misjê4.
Natomiast do urzêdowego patentu nauczycielskiego jako œwiadectwa
uprawniaj¹cego do nauczania w szkole rz¹dowej wiele z nich odnosi³o siê
z pewn¹ pogard¹ (przede wszystkim dlatego, ¿e by³a to szko³a zrusyfikowana)5.

3 Np. Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. I, Kraków–Wroc³aw 1986; M. Czapska, Europa w rodzinie,
Warszawa 1989; J. Zanowa, W s³u¿bie oœwiaty...; por. R. Pachucka, Pamiêtniki 1886–1914, Wroc³aw 1958.
4 Przekonuj¹ce dowody takiej „misjonarskiej” postawy przedstawia w swoich wspomnieniach Jadwiga Zanowa, cytuj¹c przyk³ady z krêgu w³asnej rodziny, swoich rówieœniczek, ale przede wszystkim — swoich
nauczycielek, tj. przedstawicielek pokolenia urodzonego u progu okresu popowstaniowego. (Zob. J. Zanowa, W s³u¿bie oœwiaty...).
5 H. Radliñska, Z pamiêtnych dni, [w:] Nasza walka o szko³ê polsk¹. W 25–lecie strajku szkolnego, Warszawa
1930, s. 105.
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Warto tu zwróciæ uwagê na dodatkowy aspekt takiej postawy. Jeszcze
u schy³ku XIX w., a nawet w pierwszych latach XX w., najemna praca zarobkowa córek spauperyzowanych rodzin ziemiañskich, wzglêdnie inteligenckich z rodowodem ziemiañskim, postrzegana by³a w tym œrodowisku
jako wyraz degradacji spo³ecznej. Z degradacj¹ kojarzono tu równie¿ przypadki przerywania studiów przez synów i podejmowanie przez nich pracy
urzêdniczej na niskich szczeblach6. Poczucie degradacji ³agodzi³o nadawanie niektórym pracom znaczenia misji (patriotycznej wzglêdnie spo³ecznej). Takim nimbem otaczano m.in. pracê pedagogiczn¹, podobnie — np.
pracê na Kolei Warszawsko–Wiedeñskiej, szczególnie w okresie, gdy pozostawa³a w polskich rêkach.
Na marginesie warto zwróciæ uwagê, ¿e — jak widaæ — uto¿samienie
pracy pedagogicznej z wykonywaniem okreœlonego zawodu (w sensie nowoczesnego zawodu) tak przez samych pedagogów, jak i w opinii œrodowisk
spo³ecznych, z których siê wywodzili, w polskich warunkach jeszcze
u schy³ku XIX w. natrafia³o na specyficzne trudnoœci. Odnosi³o siê to zreszt¹ zarówno do pracy kobiet, jak i do pracy mê¿czyzn7.
Jeœli chodzi o kobiety, to brak bezpoœredniej wiêzi miêdzy ich d¹¿eniami do zapewnienia sobie mo¿liwoœci zarobkowania i ich aspiracjami zawodowymi jeszcze ostrzej zarysowywa³ siê w omawianym okresie w sferze pracy fizycznej: w rzemioœle, przemyœle, us³ugach. Odnosi³o siê to do kobiet ze
œrodowisk proletariackich, które do podejmowania pracy zmusza³a na ogó³
wy³¹cznie koniecznoœæ zarobkowania. Jeszcze w koñcu XIX w. by³o to równoznaczne z wykonywaniem prac prostych, z regu³y — us³ugowych
(w wiêkszoœci przypadków w charakterze s³u¿by domowej), a w innych
dzia³ach — pomocniczych, czêsto najbrudniejszych, zawsze ni¿ej op³acanych ni¿ analogiczna praca mê¿czyzn.
Dopiero rozwijaj¹cy siê na ziemiach polskich w drugiej po³owie XIX w.
przemys³ (szczególnie — w³ókienniczy) otworzy³ przed nimi mo¿liwoœci
wykonywania pracy bardziej wyspecjalizowanej, wymagaj¹cej pewnego

6 Zob. np. wspomnienie Romany Pachuckiej o ojcu, który mimo talentu matematycznego ze wzglêdu na
brak œrodków materialnych przerwa³ studia w Szwajcarii i — wed³ug oceny córki, „poszed³ drog¹ najmniejszego oporu”, obejmuj¹c posadê urzêdnika kolejowego w prowincjonalnym mieœcie. (R. Pachucka, Pamiêtniki..., s. 4–5).
7 Zob. np. krytyczne uwagi Kazimierza Kelles–Krauza w stosunku do planów Marii Goldsteyn podjêcia
starañ o zdobycie patentu nauczycielskiego.(K. Kelles–Krauz, Listy, t. I, Wroc³aw 1986, s. 79 i 146).
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przyuczenia, tj. zdobycia umiejêtnoœci wykonywania okreœlonych czynnoœci
przy obs³udze maszyny (np. przêdzalniczej).
Wprawdzie w œrodowisku robotniczym taki typ pracy wykonywanej
w zak³adzie przemys³owym by³ powszechnie postrzegany jako „zawód” lub
„fach”, w praktyce jednak przyuczenie do pracy przy okreœlonej maszynie
dopiero „uchyla³o” drzwi do zdobywania praktycznych, doœæ w¹skich zreszt¹ kwalifikacji zawodowych.
Tym bardziej warto na to zwróciæ uwagê, poniewa¿ równie¿ w przemyœle
znaczna czêœæ kobiet skazana by³a na wykonywanie prac o charakterze pomocniczym (np. w pakowni, wykañczalni czy nawet w szpularni) i najni¿ej
op³acanych. Wymownym tego œwiadectwem jest fakt, ¿e jeszcze w zachowanych z prze³omu wieków statystykach przemys³owych i opisach zró¿nicowania zawodowego za³óg fabrycznych kobiety traktowane s¹ jako odrêbna,
specyficzna „kategoria zawodowa”(„zawód — kobieta”!). Charakterystyczne przy tym, ¿e np. w Królestwie Polskim dopiero w latach porewolucyjnych, tj. po 1905 r., pojawiaj¹ siê pierwsze urzêdowe statystyki inspekcji
fabrycznej, które w sk³adzie za³óg w kolejnych grupach bran¿owych pracuj¹cych w przemyœle uwzglêdniaj¹ podzia³ wed³ug p³ci, tym samym wiêc
przyporz¹dkowuj¹ tak¿e kobiety okreœlonym specjalizacjom produkcyjnym.
Aspiracje kszta³ceniowe a aspiracje zawodowe
W oczekiwaniach spo³ecznych stopniowo jednak toruje sobie drogê tak
wœród kobiet, jak i wœród mê¿czyzn tendencja do ³¹czenia aspiracji kszta³ceniowych z perspektyw¹ pracy zarobkowej, a mo¿liwoœci zarobkowania
— z okreœlonym zawodem. Tendencja ta wystêpuje zarówno w œrodowisku robotniczym, jak i inteligenckim. W pierwszym rzêdzie i w szerokim
zakresie ujawnia siê ona w postawach i zachowaniach mêskiej czêœci spo³eczeñstwa, daj¹c wyraz przemianom w ich sposobie myœlenia i oddzia³uj¹c na rynek pracy. W nastêpnej dopiero fazie d¹¿enie do ³¹czenia
aspiracji kszta³ceniowych z perspektyw¹ aktywnoœci w okreœlonym zawodzie zaczyna obejmowaæ tak¿e kobiety i odciskaæ swoje piêtno na rynku
pracy kobiecej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tak w œrodowisku robotniczym, jak
i inteligenckim, zjawiska te wyznaczaj¹ nastêpny etap obserwowanych tu
przeobra¿eñ w spo³ecznej mentalnoœci, które towarzyszy³y procesowi aktywizacji zawodowej kobiet.
W obu tych œrodowiskach wystêpuj¹ jednak doœæ wyraŸne odmiennoœci,
jeœli chodzi o tempo i zasiêg tych przemian. Charakterystycznym œwiadec-
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twem tych odmiennoœci s¹ ró¿nice w wyborze kierunku kszta³cenia dzieci
powy¿ej poziomu elementarnego.
Rodziny robotnicze na pierwszym planie stawia³y przed swymi dzieæmi
potrzebê zdobycia konkretnych umiejêtnoœci zawodowych. St¹d — po zapewnieniu im oœwiaty podstawowej — dalsze aspiracje kszta³ceniowe ³¹czono z wyborem ró¿nych form szkolenia zawodowego, od tradycyjnych szkó³
rzemios³ poczynaj¹c, do bardziej nowoczesnych kursów i szkó³ zawodowych. W rodzinach inteligenckich — przeciwnie. Tu typowa by³a ambicja
zapewnienia dzieciom wykszta³cenia ogólnokszta³c¹cego oraz niechêæ do
szko³y zawodowej. Postawy te okaza³y siê niezwykle trwa³e — utrzymuj¹c
siê w tym œrodowisku jeszcze w okresie miêdzywojennym.
Nacisk na zawodowe (pocz¹tkowo — „fachowo”rzemieœlnicze) kszta³cenie dzieci by³ wyrazem d¹¿enia do zapewnienia im umiejêtnoœci daj¹cych
perspektywê wzglêdnie stabilnych zarobków. Odnosi³o siê to wprawdzie
przede wszystkim do synów, ale od pocz¹tku XX w. podobne d¹¿enia coraz
czêœciej ujawniane by³y przez rodziców tak¿e wobec dziewcz¹t. W rodzinach robotniczych w stosunku do synów potrzeba nauki zawodu motywowana by³a dodatkowo perspektyw¹ wymiernego awansu spo³ecznego, rozumianego najczêœciej jako „uwolnienie siê” od koniecznoœci pracy najemnej
i zdobycie pozycji samodzielnego przedsiêbiorcy: w³aœciciela warsztatu rzemieœlniczego, sklepiku czy innego choæby drobnego przedsiêbiorstwa. Natomiast bardzo rzadko wi¹zano w tym œrodowisku perspektywê awansu
z zawodem umys³owym, „inteligenckim” (z wyj¹tkiem mo¿e zawodów technicznych dla synów). W Królestwie Polskim (a wiele przyk³adów wskazuje, ¿e
i w innych polskich dzielnicach) tak¿e na pocz¹tku XX w. kszta³cenie syna,
a tym bardziej córki w szkole ogólnokszta³c¹cej (gimnazjum, pensja) uwa¿ano
w tym œrodowisku za bezcelowe z punktu widzenia d¹¿eñ rodziny do zapewnienia dzieciom „lepszego ¿ycia”, tj. wymiernego awansu spo³ecznego.
Na podstawie zachowanych Ÿróde³ biograficznych i autobiograficznych
mo¿na s¹dziæ, ¿e do nielicznych nale¿a³y tu sytuacje, gdy decydowano siê
na wybór takiej szko³y, z regu³y zreszt¹ dla jednego tylko potomka — i to
wy³¹cznie — p³ci mêskiej. Nawet jednak w tych wyj¹tkowych przypadkach
sytuacja finansowa rodziny najczêœciej nie pozwala³a na przed³u¿anie nauki
powy¿ej czwartej klasy. W najlepszym razie otwiera³o to drogê do pracy w kantorze fabrycznym. Taka szansa by³a jednak na ogó³ okreœlana pogardliwie
jako kariera fabrycznego „gryzipiórka”(najemnego pracownika umys³owego). Postrzegano j¹ jako znacznie mniej atrakcyjn¹ ni¿ zdobycie pozycji robot-
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nika sta³ego (tj. nie–dniówkowego) o okreœlonej specjalizacji oraz wzglêdnie stabilnych i wy¿szych zarobkach, nie mówi¹c ju¿ o awansie do grupy nadzoru fabrycznego na stanowisko podmajstrzego, majstra, mechanika itp.8
Jak siê wydaje, w pierwszej fazie intensywnego rozwoju nowoczesnego
przemys³u, szczególnie w Królestwie Polskim — gdzie co najmniej do koñca XIX w. nowoczesne szkolnictwo zawodowe niemal nie istnia³o — ceniono przede wszystkim stabilizacjê miejsca pracy i zarobków oraz posiadanie
„fachu”. Jeszcze u schy³ku XIX w. rozumiano pod tym okreœlone umiejêtnoœci, zdobywane g³ównie tradycyjnymi sposobami (jak terminowanie czy
praktyka w zak³adach rêkodzielniczych, przedsiêbiorstwach handlowych, gastronomicznych itp.), które dawa³y nadziejê na awansowanie z najemnika na
samodzielnego rzemieœlnika czy drobnego przedsiêbiorcê. W przemyœle liczy³o siê wówczas przede wszystkim doœwiadczenie. A¿ do pierwszych lat XX w.
to ono oraz przyuczenie do pracy przy maszynie (szczególnie aktualne w przypadku kobiet zatrudnianych we w³ókiennictwie), a nie formalne kwalifikacje zawodowe decydowa³y o awansie w hierarchii fabrycznej.
Stopniowo jednak roœnie presti¿ kwalifikacji technicznych i nowoczesnych zawodów, takich jak np. zecer, mechanik fabryczny, prz¹dka, szpularka, rodzi siê poczucie satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu. Powstaje
w ten sposób istotny element nowoczesnej kultury pracy, tworzonej przez
zwi¹zanych wspólnot¹ pracy zarówno mê¿czyzn, jak i kobiety. Na te nowe
postawy, a w szczególnoœci na „emancypuj¹ce” oddzia³ywanie fabryki na
pracuj¹ce w niej m³ode kobiety zwraca³ uwagê Pawe³ Hulka–Laskowski
w swej autobiograficznej powieœci Mój ¯yrardów9. W zaborze rosyjskim

8 Typowym przyk³adem takich postaw by³a zanotowana przez pamiêtnikarza, syna warszawskiego robotnika ciesielskiego, argumentacja, jakiej u¿y³ jego ojciec, nieodwo³alnie odrzucaj¹c mo¿liwoœæ kontynuowania
nauki przez syna w gimnazjum mimo jego wyraŸnych zdolnoœci i szansy przejêcia kosztów nauki przez
sponsora–inteligenta: „gryzipiórkiem nie bêdzie, bo to marne i musia³by ¿yæ z ³apówek, zostanie rzemieœlnikiem, a jak umie czytaæ, pisaæ i rachowaæ, to doœæ”. AAN, Oddz. V, teczki osobowe: M. Ostrowski, Mój
pamiêtnik, z. 1 — Grzechy mojego ¿ywota; zob. tak¿e: A. ¯arnowska, Robotnicy Warszawy na prze³omie XIX
i XX wieku, Warszawa 1985 s. 53–59.
9 „Poczciwi kumowie, siedz¹cy na wsi, otwierali szeroko usta, gdy siê dowiadywali, ¿e ich krewniak jest
„rajgerem” , „webrem”, a znowu¿ dziewczyna brata czy kuma pracuje w apreturze „przy poñczoszarni i jest
«repasjerk¹»... To ju¿ by³a nie wiejska robota w oborze czy w stodole i nawet nie praca fabryczna, ale urz¹d”.
(P. Hulka–Laskowski, Mój ¯yrardów, Warszawa 1958, s. 25–26). „M³oda robotnica przestawa³a czuæ siê
skrêpowana i stawa³a siê ubog¹ dam¹. Przez ca³y tydzieñ pracowa³a jako tkaczka czy cewiarka, prz¹dka czy
motaczka, a w niedzielê ubiera³a siê w ³adn¹ sukienkê i kaza³a towarzyszowi pracy prowadziæ siê na wielk¹
zabawê taneczn¹ z atrakcjami. Rodzice, którzy dawniej nie spuszczali oka z dziewczyny, teraz musieli zgodziæ siê z tym, ¿e nasta³y inne czasy, inne sukienki, inne obyczaje” (tam¿e, s. 37; por. te¿ s. 114–118). Zob.
tak¿e Robotnicy Warszawy..., s. 52–59.
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i pruskim czynnikiem, który w rodzinach robotniczych w jakimœ stopniu dodatkowo nie pozwala³ rozwin¹æ siê aspiracjom awansowym, zwi¹zanym
z przejœciem do pracy umys³owej, by³ ograniczony dla Polaków dostêp zarówno do wykonywania zawodu nauczycielskiego w zwi¹zku z germanizacj¹ i rusyfikacj¹ szkolnictwa œredniego i elementarnego, jak równie¿ — do
seminariów nauczycielskich.
Na aspiracjach dotycz¹cych kszta³cenia dzieci w rodzinach inteligenckich (i to niezale¿nie od sytuacji materialnej tych rodzin) na d³ugo odcisn¹³ siê tradycyjny sposób myœlenia przewa¿aj¹cy w rodzinach ziemiañskich.
A mianowicie — d¹¿enie do zapewnienia swym dzieciom wykszta³cenia
niezale¿nie od perspektyw ich ewentualnej kariery zawodowej. Charakterystyczne, ¿e obci¹¿enia te szybciej prze³amywano tu w planowaniu przysz³oœci synów ni¿ córek. W rodzinach inteligenckich na aspiracje kszta³ceniowe dziewcz¹t znacznie d³u¿ej ni¿ w przypadku synów oddzia³ywa³o przekonanie o nadrzêdnej wartoœci wykszta³cenia ogólnego (niekoniecznie nawet poœwiadczonego formalnym œwiadectwem).
Kszta³cenie traktowano tu jako wartoœæ sam¹ w sobie, niekoniecznie
³¹cz¹c je z zastosowaniem praktycznym czy perspektyw¹ awansu w hierarchii spo³ecznej. Œwiadczy o tym m.in. popularnoœæ ruchu samokszta³cenia
wœród m³odzie¿y — na równi ¿eñskiej i mêskiej — w pokoleniach urodzonych w ostatnim æwieræwieczu XIX w. (kó³ka samokszta³ceniowe w szko³ach œrednich i na Uniwersytecie Warszawskim, powodzenie Poradnika dla
samouków)10. Pojmowanie wykszta³cenia jako wartoœci autotelicznej najpe³niej zdaje siê potwierdzaæ równie¿ wielkie powodzenie, jakim cieszy³ siê
dzia³aj¹cy w latach 1885–1905 — g³ównie wœród dziewcz¹t — tajny Uniwersytet Lataj¹cy.
J. Mackiewicz–Wojciechowska, wspó³pracownica Heleny Radliñskiej,
autorka jedynego Ÿród³owego opracowania, poœwiêconego Uniwersytetowi, charakteryzuj¹c postawy s³uchaczek, pisze „o czystym i g³êbokim zainteresowaniu siê nauk¹ ca³ych setek m³odzie¿y, która z uporem i nara¿eniem siê na niebezpieczeñstwo d¹¿y³a do zdobycia wiedzy, mimo ¿e U. L.
¿adnych formalnych uprawnieñ w ¿yciu praktycznym nie dawa³”11.

10 Zob. np. J. Grabiec (Józef D¹browski), Czerwona Warszawa przed æwieræwieczem, Warszawa 1925; S. Grabski, Pamiêtniki, t. I, Warszawa 1989, s. 31–32.
11 J. Mackiewicz–Wojciechowska, „Uniwersytet Lataj¹cy”. Karta z dziejów tajnej pracy oœwiatowej, Warszawa
1933, s. 27.
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Uniwersytet Lataj¹cy by³ na prze³omie wieków jedyn¹ wy¿sz¹ uczelni¹
w Królestwie dostêpn¹ dla dziewcz¹t aspiruj¹cych do uzyskania wykszta³cenia wy¿szego ni¿ œrednie. Jednak nie tylko nie zapewnia³ s³uchaczkom
¿adnych kwalifikacji i uprawnieñ zawodowych, ale wrêcz z za³o¿enia przygotowywa³ je przede wszystkim do roli „dzia³aczek spo³ecznych”. Ewentualne wykorzystanie wiedzy zdobytej na tych tajnych kursach (zalegalizowanych dopiero w 1906 r. jako Towarzystwo Wy¿szych Kursów Naukowych)
dla wykonywania pracy zarobkowej (zreszt¹ g³ównie nauczycielskiej) traktowane by³o drugoplanowo. Sama organizatorka i animatorka Uniwersytetu Lataj¹cego, Jadwiga Szczawiñska–Dawidowa charakteryzowa³a cele tej
uczelni jako „wychowywanie przysz³ych kadr dzia³aczek pedagogicznych
i spo³ecznych”12 [sic! — „dzia³aczek”, a nie pracownic aktywnych zawodowo!]. Notabene dzieje tego Uniwersytetu nie zosta³y jeszcze w pe³ni zbadane, tak np. niewiele wiadomo o motywach podejmowania nauki przez liczne
tu przecie¿ grono studiuj¹cych (po kilkaset osób rocznie)13. Warto w tym
miejscu zwróciæ uwagê, ¿e kategoria „dzia³aczka spo³eczna” nie narusza³a
tradycyjnego modelu dopuszczalnej dla kobiety aktywnoœci publicznej poza
w³asnym domem. A by³a to kategoria bardzo pojemna, obejmowa³a m.in.
tak¿e, szczególnie w Królestwie Polskim, konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ polityczn¹14.
Stereotyp wy¿szoœci wykszta³cenia o charakterze ogólnym nad zawodowym jeszcze na prze³omie wieków dawa³ o sobie znaæ zarówno w odniesieniu do kszta³cenia na poziomie œrednim, jak i wy¿szym. Warto tu np.
zwróciæ uwagê na doœæ powszechnie panuj¹ce w krêgach inteligenckich
przekonanie o wy¿szoœci gimnazjum klasycznego nad szko³¹ realn¹ czy wysoki presti¿ studiów humanistycznych („filozofia”) w porównaniu z medycyn¹ czy studiami technicznymi. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e w Królestwie
Polskim taka alternatywa na poziomie szko³y œredniej praktycznie aktualna
by³a tylko w stosunku do synów. W stosunku do dziewcz¹t bowiem wybór
by³ jeszcze mniejszy, praktycznie miêdzy prywatn¹ pensj¹ a prywatn¹ szko³¹
handlow¹ (kilkanaœcie takich szkó³ powsta³o w Królestwie po rewolucji
12 Cyt za. J. Mackiewicz–Wojciechowsk¹, Uniwersytet..., s. 11.
13 W przededniu 1905 r. — wed³ug œwiadectwa Ludwika Krzywickiego — liczba ró¿nych kó³ek dosiêga³a
prawdopodobnie kilku dziesi¹tków, s³uchaczy zaœ jakiegoœ tysi¹ca, a w ka¿dym razie kilkuset uczestniczek.
Przynajmniej po³owa, a w tej liczbie wiêkszoœæ kobiet, przypada³a na Lataj¹cy Uniwersytet”. L. Krzywicki,
Tajne Kursy Naukowe, [w:] ten¿e, Wspomnienia, t. II, Warszawa 1958, s. 344.
14 Pojawi³o siê nawet okreœlenie „zawodowy rewolucjonista” i „zawodowa rewolucjonistka”, w odniesieniu
do nielegalnych dzia³aczy w ruchu socjalistycznym w Królestwie Polskim na prze³omie XIX i XX w.
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1905 r.). Gimnazjów ¿eñskich z prawami by³o w Królestwie przed I wojn¹
œwiatow¹ zaledwie kilka.
Sytuacja ta, utrwalana zgodnie ze wspomnianym stereotypem o wy¿szoœci wykszta³cenia ogólnego nad zawodowym, szczególnie obci¹¿a³a perspektywy ¿yciowe dziewcz¹t, ograniczaj¹c ich mo¿liwoœci zdobycia zawodu
oraz ich decyzje co do wyboru kierunku studiów. Szczególnie w pocz¹tkowym okresie walki o dostêp dziewcz¹t do uniwersytetów wœród kierunków
wybieranych przez pierwsze pokolenia studentek na prze³omie wieków uderzaj¹ca by³a przewaga studiów filozoficznych nad medycyn¹, farmacj¹ itp.15
W zapisach pamiêtnikarskich i biograficznych kobiet, wywodz¹cych siê
z rodzin ziemiañskich (a jak siê wydaje, w znacznym stopniu tak¿e — inteligenckich i mieszczañskich) zachowa³o siê wiele wzmianek œwiadcz¹cych
o budzeniu siê i rozwijaniu aspiracji kszta³ceniowych wœród dziewcz¹t
z tych krêgów spo³ecznych, które nale¿a³y do pokolenia urodzonego w latach 70.–80. Czêsto przybiera³y one postaæ mody na studia dla studiów, bez
liczenia siê z praktycznymi mo¿liwoœciami wykorzystania zdobytej wiedzy,
bez prze³o¿enia na konkretn¹ w przysz³oœci aktywnoœæ zawodow¹ czy na
plany zdobycia okreœlonej pozycji spo³ecznej. Przyk³adów traktowania studiów bez zwi¹zku z przygotowaniem do konkretnego zawodu ani z perspektyw¹ materialnej samodzielnoœci dostarczaj¹ m.in. biografie i zapisy
wspomnieniowe16. Jeszcze czêœciej, jak siê wydaje, zdarza³y siê przypadki
poœwiêcania w³asnych aspiracji kszta³ceniowych po zam¹¿pójœciu na rzecz
wy³¹cznego wype³niania tradycyjnych ról ¿ony i matki.
Decyzja o podjêciu studiów nierzadko przypuszczalnie by³a motywowana jeszcze dodatkow¹ okolicznoœci¹. A mianowicie — podjêcie studiów,
szczególnie za granic¹, dawa³o szansê wzglêdnego usamodzielnienia siê,
by³o czêsto jedyn¹ drog¹ wymkniêcia siê spod surowej kontroli rodziny
i zdobycia wzglêdnie równouprawnionej pozycji z braæmi. W ten sposób
w omawianych œrodowiskach spo³ecznych rozbudzanie siê aspiracji
kszta³ceniowych dziewcz¹t sz³o w parze z ich d¹¿eniami do emancypowania
siê spod zale¿noœci od patriarchalnej rodziny17. W tym punkcie ³¹czenia
15 Zob. studia Urszuli Perkowskiej nad pierwszym pokoleniem studentek na Uniwersytecie Jagielloñskim
(U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1894–1939, Kraków 1994).
16 Zob. np. Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. I, s. 48, 397 i nn.
17 Warto tu wspomnieæ o kilkuletnich próbach Marii Goldszteyn (póŸniej ¿ony Kazimierza Kelles–Krauza)
uzyskania od nastawionego tradycyjnie ojca zgody i poparcia dla wymarzonych przez ni¹ studiów muzycznych (zob. korespondencjê Marii Goldszteyn i Kazimierza Kelles–Krauza: Dzia³ Rêkopisów Biblioteki
Ossolineum we Wroc³awiu, sygn. KKK 12 19/89 oraz Kazimierz Kelles–Krauz, Listy, t. I).
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siê aspiracji kszta³ceniowych dziewcz¹t z ich d¹¿eniem do usamodzielnienia siê mamy do czynienia z postawami porównywalnymi w obu œrodowiskach: inteligenckim i robotniczym.
Inaczej rzecz siê mia³a z ³¹czeniem aspiracji kszta³ceniowych z perspektywami zawodowo–zarobkowymi. W odró¿nieniu przede wszystkim od rodzin zamo¿nego ziemiañstwa i bur¿uazyjnego mieszczañstwa, a tak¿e —
jak mo¿na s¹dziæ — w przeciwieñstwie do wiêkszoœci rodzin inteligencji,
w rodzinach robotniczych bardzo wczeœnie doceniono zwi¹zek miêdzy tymi
dwoma sprawami. W œrodowisku robotniczym bez kamufla¿y przyznawano
siê do instrumentalnego traktowania oœwiaty i wykszta³cenia jako szczebli
do uzyskania lepszej pracy i zarobków. Wi¹¿e siê to z odmiennoœciami w lokowaniu „pracy” w wyznawanym systemie wartoœci.
Analizuj¹c wartoœæ, jak¹ przypisywano pracy w wybranych œrodowiskach spo³ecznych, a w szczególnoœci pracy kobiet — trzeba zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e postawa samych kobiet, jak i opinia w tej sprawie ich rodzin
i najbli¿szego otoczenia, w wysokim stopniu uzale¿nione by³y od rodzinnej
sytuacji kobiety. Pytania o aspiracje kszta³ceniowe i o ich relacje z aspiracjami zawodowymi odnosiæ siê mog³y w tym czasie niemal wy³¹cznie do
kobiet niezamê¿nych.
W naszych dotychczasowych rozwa¿aniach mowa jest przede wszystkim
o wyborach m³odych niezamê¿nych dziewcz¹t, o córkach rodzin inteligenckich i robotniczych, których aspiracje w wiêkszej lub mniejszej mierze odbija³y przecie¿ obowi¹zuj¹ce w tych œrodowiskach normy i systemy wartoœci.
Na prze³omie wieków XIX i XX rozwój aspiracji kszta³ceniowych i zawodowych dziewcz¹t w obu analizowanych œrodowiskach spo³ecznych spotyka³ siê ze stopniowo rosn¹c¹ akceptacj¹ opinii œrodowiskowych. Znajdowa³o to równie¿ odbicie w zakresie i sposobach wype³niania przez wspólnoty rodzinne funkcji przygotowywania dzieci do usamodzielnienia siê i sytuowania ich w spo³eczeñstwie. Perspektywa kszta³cenia, zdobywania umiejêtnoœci zawodowych, tj. otwarcie przed dziewczêtami szans wypracowania
materialnej samodzielnoœci zyskuje „prawo obywatelstwa” w rodzinnych
planach. Taka perspektywa zaczyna byæ postrzegana jako jedyna, choæ gorsza, mo¿liwoœæ zapewnienia kobiecie œrodków utrzymania w przypadku owdowienia b¹dŸ braku szans na znalezienie mê¿a18. Nie znaczy to, ¿e zam¹¿pój18 Ju¿ w tym okresie odnosi siê to w znacznym stopniu tak¿e do œrodowisk ziemiañskich. Szczególnie
w przypadku rodzin zagro¿onych pauperyzacj¹ perspektywa podjêcia pracy zarobkowej przez kobiety samo-
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œcie przestaje byæ uwa¿ane za najlepszy sposób materialnej stabilizacji ¿yciowej kobiety.
W³aœnie wraz z zam¹¿pójœciem, a szczególnie — macierzyñstwem —
przychylnoœæ w stosunku do aspiracji i pracy zawodowej kobiet w obu analizowanych œrodowiskach zanika i w szczególnych tylko przypadkach zawodów umys³owych, zwi¹zanych z wy¿szym wykszta³ceniem, zastêpuje j¹
umiarkowana tolerancja. Przypadki takie jednak nie by³y czêste nawet jeszcze w okresie miêdzywojennym19.
Do norm obowi¹zuj¹cych w tradycyjnym ma³¿eñstwie, a model ten by³
powszechnie kultywowany w ca³ym omawianym przeze mnie okresie, nale¿a³o traktowanie jako nadrzêdnych aspiracji mê¿a, podporz¹dkowanie im
nie tylko planów zawodowych, ale tak¿e aspiracji kszta³ceniowych ¿ony,
nawet utalentowanej intelektualnie czy artystycznie.
Jak mo¿na s¹dziæ na podstawie wielu zapisów wspomnieniowych kobiet
utalentowanych muzycznie, malarsko czy aktorek, przypadki zaniedbywania przez nie talentów artystycznych po zam¹¿pójœciu, rezygnacji z mo¿liwoœci uprawiania zawodów artystycznych nale¿a³y do bardzo czêstych. Na
ogó³ jedyn¹ alternatyw¹ by³y konflikty rodzinne, nierzadko — rozwód b¹dŸ
separacja.
Przypomnijmy choæby karierê aktorsk¹ Ireny Solskiej, okupion¹ w³aœnie
takim kosztem, czy zagro¿enia dla twórczoœci pisarskiej Zofii Na³kowskiej
wynikaj¹ce z jej ma³¿eñstwa z Janem Gorzechowskim20. Warto te¿ odwo³aæ
siê do przyk³adu wybitnego m³odego socjologa Kazimierza Kelles–Krauza
i jego utalentowanej muzycznie ¿ony Marii Goldsteyn. W zachowanej korespondencji m³odych, poprzedzaj¹cej zawarcie przez nich zwi¹zku ma³¿eñskiego, wielokrotnie przewija siê motyw poszanowania zainteresowañ
i aspiracji kszta³ceniowych ¿ony na równi z mê¿em. Nawet je¿eli ma³¿eñstwo Kelles–Krauzów w praktyce nie zawsze by³o w stanie zrealizowaæ te
tne (niezamê¿ne, owdowia³e, porzucone itp.) jest postrzegana nie tylko jako dopuszczalna, ale i realna
alternatywa, a nawet lepsze rozwi¹zanie ni¿ tradycyjne, tj. status ubogiej krewnej–rezydentki czy ¿ycie zakonne. Ale tylko w sytuacji braku szans na ma³¿eñstwo! Charakterystyczny dla tego sposobu rozumowania
by³ casus nieurodziwej Marii Czapskiej, gdy zgodê jej ojca na podjêcie przez córkê studiów medycznych
(z perspektyw¹ praktykowania zawodu) wspiera³ argument o niewielkich jej szansach na zam¹¿pójœcie,
M. Czapska, Europa...., s. 248.
19 K. Sierakowska, Aspiracje zawodowe kobiety zamê¿nej w rodzinach inteligenckich lat miêdzywojennych
w opinii prasy kobiecej i poradników dla kobiet, w niniejszej publikacji.
20 I. Solska, Pamiêtnik, Warszawa 1978; por. losy konfliktu Zofii Na³kowskiej–pisarki i Zofii Na³kowskiej–¿ony w jej ma³¿eñstwie z Janem Gorzechowskim, wobec nacisku na podporz¹dkowanie jej aspiracji
twórczych tradycyjnie pojmowanej roli oficerskiej ¿ony. (Z. Na³kowska, Dzienniki, t. III, Warszawa 1980).
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zamierzenia, to trudno przeceniæ same nawet deklaracje narzeczonego;
nale¿a³y one bowiem wówczas do zupe³nych wyj¹tków. Równouprawnienie
¿ony wobec mê¿a w d¹¿eniach do wykszta³cenia i rozwijania jej w³asnych
zainteresowañ sam Kelles–Krauz uznawa³ za cechê charakteryzuj¹c¹ ma³¿eñstwo nowoczesne, tj. model przeciwstawiany przez tê parê m³odych socjalistów powszechnie panuj¹cym, tradycyjnym normom ma³¿eñstwa zdominowanego przez mê¿czyznê.
Praca jako wartoœæ
Odmiennoœci w postrzeganiu roli„pracy” w ¿yciu jednostki zale¿ne by³y
(i, jak s¹dzê, s¹ do dziœ) nie tylko od œrodowiska spo³ecznego — tak¿e p³eæ
determinowa³a istotne ró¿nice postaw w tej kwestii, a w przypadku kobiety
niema³e znaczenie dla lokowania pracy w wyznawanym przez ni¹ systemie
wartoœci mia³a równie¿ jej pozycja w rodzinie.
Zachowane we wspomnieniach, niezbyt zreszt¹ liczne, opinie na ten
temat sugeruj¹, ¿e na prze³omie wieków w³aœnie p³eæ odgrywa³a rolê decyduj¹c¹ w odmiennym definiowaniu i rozumieniu roli pracy jako atrybutu
bytowania. Dla samych kobiet, szczególnie dla zamê¿nych, charakterystyczne by³o (w tym czasie — i to na ogó³ chyba niezale¿nie od œrodowiska spo³ecznego) rozró¿nianie miêdzy prac¹ zarobkow¹ a prac¹ na rzecz rodziny
tzn. nieop³acan¹ codzienn¹ aktywnoœci¹ pielêgnacyjno–wychowawczo–
–gospodarcz¹. W tym czasie (tj. ju¿ w ostatnich dziesiêcioleciach XIX w.),
w zwi¹zku z kszta³towaniem siê na ziemiach polskich nowoczesnego rynku
pracy tak fizycznej, jak i umys³owej, w zwi¹zku z szybkim rozszerzaniem siê
tak¿e w stosunku do kobiet mniej lub bardziej regularnego uk³adu miêdzy
pracodawc¹ a pracobiorc¹, rozró¿nienie to narzuca³o siê z coraz wiêksz¹
wyrazistoœci¹.
Jednak proces unowoczeœniania siê stosunków pracy pocz¹tkowo pozostawia³ poza nawiasem wiêkszoœæ kobiet. Wykonywa³y one pracê czêsto
wyczerpuj¹c¹, w szerokim wymiarze czasowym, wymagaj¹c¹ wielostronnych umiejêtnoœci itp., traktowan¹ jako w najlepszym razie czêœciowo tylko
wynagradzana pomoc rodzinna (np. praca rezydentek u zamo¿nych krewnych, czy praca przy warsztacie ¿on, córek i dalszych krewnych w gospodarstwach cha³upniczych) lub jako s³u¿ba (np. s³u¿ba domowa czy tzw. s³u¿ba
fabryczna) wzglêdnie jako spo³eczna (a wiêc nieop³acana) misja, powo³anie
(np. us³ugi œwiadczone cz³onkom wspólnego gospodarstwa domowego,
dzia³alnoœæ dobroczynna itd.).
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Te ostatnie dzia³ania rzadko zreszt¹ okreœlano mianem „pracy”, czêœciej
odwo³ywano siê do okreœleñ „poœwiêcenie” dla rodziny wzglêdnie „s³u¿ba
spo³eczna”. Mia³o to nadaæ codziennym, ¿mudnym czynnoœciom domowym
rangê aktywnoœci podporz¹dkowanej wy¿szemu celowi. Ideologizacja pracy domowej sz³a jeszcze dalej. Przygniataj¹ca wiêkszoœæ kobiet w mieœcie,
co najmniej tych nale¿¹cych do warstw pracuj¹cych — nie tylko matek
i ¿on, ale tak¿e córek, sióstr, babek, ciotek itd. — zobowi¹zana by³a do
ciê¿kiej pracy fizycznej na rzecz rodzinnego gospodarstwa domowego —
daleko wykraczaj¹cej poza dzia³ania pielêgnacyjno–wychowawcze zwi¹zane z macierzyñstwem21. Obci¹¿enia te uzasadniano „powo³aniem” kobiety
do stania na „stra¿y” domowego gospodarstwa vel „domowego ogniska”
(ciep³ego, czystego i zadbanego). Dawaæ to jej mia³o swoist¹ satysfakcjê,
a jej praca w domu uwa¿ana by³a za niezbêdny element realizowania roli
spo³ecznej, tradycyjnie wyznaczanej kobiecie.
Praca w domu by³a niewymierna w czasie, wymyka³a siê tradycyjnemu
podzia³owi na czas pracy i œwiêto22, nie udawa³o siê przeciwstawiæ jej czasu
wolnego, usi³owano wiêc nadaæ jej rangê misji rodzinnej.
Natomiast praca zarobkowa kobiety — zgodnie z tym samym tradycyjnym systemem wartoœci — ceniona by³a znacznie ni¿ej, choæ ró¿nie w ró¿nych œrodowiskach spo³ecznych.
Na ziemiach polskich jeszcze u progu drugiej po³owy XIX w., w pocz¹tkowej fazie intensywnej urbanizacji i modernizacji spo³ecznej praca zarobkowa kobiety poza domem (z wyj¹tkiem spo³ecznoœci ch³opskich) by³a nierzadko ledwie tolerowana, a nawet wrêcz uwa¿ana za zaprzeczenie powo³ania kobiety. Jednak pod naciskiem sytuacji ekonomicznej np. w spauperyzowanych rodzinach ziemiañskich czy inteligenckich, a przede wszystkim

21 Œwiadomie pomijam w tych rozwa¿aniach wieœ — tak ch³opsk¹, jak i ziemiañsk¹ i ograniczam swoje
rozwa¿ania do tych pozarolniczych, miejskich zbiorowoœci, na które sk³ada³y siê struktury rodzinne, z regu³y
oparte na podziale pracy na produkcyjno–dochodow¹ i domow¹, przy czym ich dzia³alnoœæ ekonomiczna
(produkcyjna) zosta³a oddzielona od gospodarstwa domowego. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e mimo postêpów
uprzemys³owienia na ziemiach polskich (z Królestwem Polskim w³¹cznie) przez wiele jeszcze dziesiêcioleci
XX w. nawet w miastach przemys³owych nie zanik³a niema³a liczebnie, zdominowana przez kobiety, kategoria „pomagaj¹cych cz³onków rodziny”. Daje to œwiadectwo trwale utrzymuj¹cej siê wœród znacznej czêœci
mieszkañców miast przejœciowej formy rodzinnej wspólnoty gospodarczej, w ramach której nie nast¹pi³o
definitywne oddzielenie gospodarstwa domowego od warsztatu pracy. Dowodzi to jednoczeœnie trwa³ych
opóŸnieñ w kszta³towaniu siê rynku pracy kobiecej i modernizowania siê spo³eczno–kulturowego statusu
pracuj¹cej kobiety.
22 A. Zadro¿yñska, Kultura tradycyjna i wspó³czesna kultura robotnicza, [w:] Wokó³ tradycji kultury robotniczej
w Polsce, pod red. A. ¯arnowskiej, Warszawa 1986, s. 50–80.
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w rodzinach proletariackich — zarobkowanie kobiet, nie tylko niezamê¿nych, ale tak¿e ¿on i matek, ju¿ w ostatnim æwieræwieczu XIX w. staje siê
zjawiskiem coraz szerszym, prze³amuj¹c tradycyjny stereotyp kobiecej pracy nieop³acanej, przestrzeni¹ i przeznaczeniem zwi¹zanej wy³¹cznie z domem i rodzin¹.
Charakterystyczne, ¿e ten nowy typ pracy kobiety, tj. praca zarobkowa
poza domem, traktowany by³ wy³¹cznie instrumentalnie(wspomniano ju¿
o tym wy¿ej). Na prze³omie wieków oferta na rynku pracy kobiecej — tak
fizycznej, jak i umys³owej — pozostawa³a bardzo skromna. Sprawia³o to, ¿e
wybór miejsca pracy zarobkowej najczêœciej nie by³ kojarzony — nawet
przez same zainteresowane — z wyborem zawodu, a tym bardziej z satysfakcj¹ z wykonywanej pracy. Praca zarobkowa postrzegana by³a niemal wy³¹cznie jako koniecznoœæ ekonomiczna. W tym czasie dotyczy³o to zreszt¹
w znacznym stopniu tak¿e mê¿czyzn.
Warto przy tym zwróciæ uwagê na ciekawe zjawisko, pojawiaj¹ce siê
w œrodowisku spauperyzowanej inteligencji, szczególnie w pokoleniach dorastaj¹cych w ostatnim æwieræwieczu XIX w. W krêgach tych podejmowano mianowicie wysi³ki na rzecz dowartoœciowania decyzji kobiet z tego krêgu spo³ecznego anga¿uj¹cych siê do pracy zarobkowej; próbowano je ideologizowaæ. Zdarza³o siê, ¿e w przypadkach, gdy do podjêcia zarobkowania
zmusza³ brak œrodków na utrzymanie rodziny, w opinii œrodowiskowej (kszta³towanej przy pomocy publicystyki, prasy, literatury piêknej) próbowano nadawaæ tej decyzji rangê poœwiêcenia dla rodziny, podtrzymuj¹c w ten sposób
jej zgodnoœæ z tradycyjnym wzorcem kobiecej pracy dla domu i rodziny.
Równie¿ w œrodowisku robotniczym pracê zarobkow¹ kobiet traktowano wy³¹cznie instrumentalnie jako koniecznoœæ ekonomiczn¹, w imiê interesu rodziny, która nie mo¿e siê utrzymaæ z zarobków mê¿czyzny (ojca,
mê¿a, brata). Ciekawe przy tym, ¿e zarobki mê¿atki, mimo ich istotnego
znaczenia dla bud¿etu rodziny, na ogó³ nie wp³ywa³y na podniesienie jej
autorytetu w rodzinie, w jej pracy zawodowej (poza domem) nie dostrzegano elementu poœwiêcania siê dla rodziny.
Niechêtny stosunek do regularnej pracy zarobkowej kobiet–matek,
szczególnie w przemyœle, by³ charakterystyczny dla zbiorowoœci robotniczych w ca³ym Królestwie Polskim tak na prze³omie wieków XIX i XX, jak
i póŸniej. Wyj¹tkowo ostro opinia taka zarysowa³a siê w warszawskim œrodowisku robotniczym ju¿ u schy³ku XIX w., nieprzejednany sprzeciw wo-
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bec zarobkowania kobiety matki manifestowano wœród ¿ydowskiej czêœci
tego œrodowiska. W Warszawie, w porównaniu z innymi skupiskami robotniczymi w Królestwie Polskim, robotnice czêœciej rezygnowa³y z pracy
w przemyœle po zam¹¿pójœciu, szczególnie w przypadku macierzyñstwa. Popularnoœæ takiego rozwi¹zania w warszawskich rodzinach robotników
o ró¿nych zawodach i ró¿nym poziomie zarobków — tak¿e w rodzinach
robotników niewykwalifikowanych — œwiadczy, ¿e w hierarchii wartoœci
wyznawanych w tym œrodowisku praca zawodowa kobiet nie mia³a wysokiej
lokaty.
Z pewnoœci¹ odnosi siê to do opinii mêskiej czêœci spo³ecznoœci robotniczych. Niew¹tpliwie kobiety podporz¹dkowywa³y siê tej opinii. Na tej
podstawie nie mo¿na jednak s¹dziæ, w jakim stopniu odpowiada³o to ich
w³asnym pogl¹dom i aspiracjom. A przecie¿ istotnym argumentem uzasadniaj¹cym przeciwdzia³anie zatrudnianiu siê kobiet zamê¿nych poza domem by³y obowi¹zuj¹ce nadal w œrodowisku robotniczym patriarchalne
normy zwyczajowe. Zgodnie z t¹ tradycj¹ kobieta zamê¿na mia³a byæ w pe³ni podporz¹dkowana woli i kontroli mê¿a23. Tote¿ jej praca poza domem
postrzegana by³a jako zagro¿enie dla jej moralnoœci, gdy¿ wy³¹cza³a j¹ na
pewien czas spod kontroli i opieki mê¿a. Logiczn¹ konsekwencj¹ takiej
opinii by³y próby „oznakowania” mê¿atek wœród robotnic dla zwiêkszenia
nad nimi kontroli spo³ecznoœci robotniczej w fabryce24.
Jak siê wydaje, w œrodowisku robotniczym instrumentalne wartoœciowanie pracy zaznacza³o siê bardziej konsekwentnie po stronie mêskiej ni¿ po
stronie kobiet. Zgodnie z trwale obowi¹zuj¹cym w omawianym okresie tradycyjnym, patriarchalnym wzorcem rodziny, mê¿czyzna postrzegany by³ ex
definitione jako jej g³ówny ¿ywiciel. W warunkach miejskich oznaczaæ to
23 A. ¯arnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schy³ku 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 1995, s. 130–131.
24 Niektóre relacje zbierane przez etnografów wœród b. robotnic Zak³adów ¯yrardowskich zawieraj¹ informacjê, ¿e w myœl zarz¹dzeñ fabrycznych zamê¿ne robotnice ju¿ na drugi dzieñ po zawarciu ma³¿eñstwa
zobowi¹zane by³y do noszenia w fabryce czepka — tradycyjnego nakrycia g³owy mê¿atek. Mia³o to umo¿liwiæ zwiêkszenie nadzoru nad „obyczajnoœci¹” robotnic. (A. WoŸniak, Dittrichowie a kultura robotników
¯yrardowa, ¯yrardów 1983, s. 13). Wprawdzie zachowane fotografie ¿yrardowskich za³óg robotniczych
z pocz¹tku XX w. nie potwierdzaj¹ tych informacji. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e rygory wobec mê¿atek
wprowadzane w pocz¹tkowym okresie intensywnego nap³ywu kobiet do fabryki, tj. w latach 80. XIX w. nie
utrzyma³y siê w póŸniejszym okresie, gdy udzia³ kobiet wœród za³ogi Zak³adów przekroczy³ po³owê jej sk³adu
i sta³ siê zjawiskiem sta³ym. (A. ¯arnowska, Wielkoprzemys³owe skupisko robotników ¯yrardowa na prze³omie
XIX i XX wieku, [w:] Klasa robotnicza i ruch robotniczy na zachodnim Mazowszu 1878–1948, pod red. R. Ko³odziejczyka, Warszawa 1981, s. 31–32).
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musia³o, ¿e praca mê¿czyzny to praca przynosz¹ca zarobek wzglêdnie dochód. (W tym uk³adzie na gratisow¹ pracê mê¿czyzny dla rodziny w gospodarstwie domowym w zasadzie nie by³o miejsca). Co wiêcej, zgodnie z za³o¿onym wzorcowym podzia³em ról, ocena wype³niania przezeñ obowi¹zku
g³owy rodziny uzale¿niona by³a od wysokoœci dochodów b¹dŸ zarobków,
jakie zdo³a³ osi¹gn¹æ. Tote¿ praca zarobkowa mê¿czyzny cieszy³a siê wysokim presti¿em spo³ecznym, a w rodzinie by³a ceniona wy¿ej ni¿ praca zarobkowa kobiety nawet w sytuacji, gdy oboje — m¹¿ i ¿ona zarobkowali na
rzecz tej samej rodzinnej wspólnoty.
Odpowiada³o to panuj¹cemu stereotypowi o wy¿szej randze pracy mê¿czyzny w porównaniu z prac¹ kobiety, któr¹ z góry definiowano jako l¿ejsz¹, mniej umiejêtn¹, tañsz¹ — ogólnie rzecz bior¹c — mniej wart¹ ni¿
praca mê¿czyzny. Podkreœla³y to liczne zwyczaje i rytua³y rodzinne, z pe³n¹
obs³ug¹ mê¿czyzny na co dzieñ (przys³owiowy „wikt i opierunek”), z wyraŸnym podzia³em jego dnia codziennego na czas pracy i czas odpoczynku,
z prawem mê¿czyzny do rozwijania w³asnych zainteresowañ, aspiracji itd.25
Kwalifikacje a zawód
Niezniszczalnoœæ stereotypu o ni¿szej wartoœci pracy kobiety w porównaniu z mê¿czyzn¹ — szczególnie w odniesieniu do pracy op³acanej, zarobkowej — wi¹¿e siê z uzale¿nionym od p³ci zró¿nicowaniem stosunku do
kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony — podtrzymywano ten stereotyp,
powo³uj¹c siê na fakt, ¿e jeszcze na prze³omie wieków wiêcej zarobkuj¹cych
kobiet ni¿ mê¿czyzn nie posiada³o ¿adnych kwalifikacji zawodowych i ¿e
nawet wœród pracowników przyuczonych b¹dŸ wyspecjalizowanych, np.
w przemyœle, przeciêtne kwalifikacje kobiet by³y ni¿sze ni¿ mê¿czyzn. Jednoczeœnie ten sam stereotyp s³u¿y³ uzasadnieniu dyskryminowania kobiet
w dostêpie do szkolenia zawodowego.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê, ¿e do specyficznych cech procesu
uprzemys³owienia na ziemiach polskich, a szczególnie w Królestwie Polskim — nale¿a³ m.in. brak synchronizacji miêdzy kszta³ceniem kadry technicznej i rozwijaniem kwalifikacji za³óg robotniczych a rozwojem samego
przemys³u, jego bazy technicznej itd.26
25 Symbolizuje to m.in. przedstawiony w filmie Kazimierza Kutza Per³a w koronie rytua³ mycia nóg przez
¿onê wracaj¹cemu z pracy w kopalni mê¿owi (choæ tkwi w tym niew¹tpliwie równie¿ element kultu dla pracy
ciê¿kiej, ale efektywnej z punktu widzenia potrzeb rodziny).
26 J. Bieniarzówna, Kadra techniczna w przemyœle Królestwa Polskiego, [w:] Gospodarka przemys³owa i pocz¹-
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Niema³y by³ w tym udzia³ zaborców: germanizacja szkolnictwa, tak¿e
zawodowego, w zaborze pruskim oraz polityka rusyfikacji i ograniczania
sieci szkolnej w ogóle, a szkó³ zawodowych w szczególnoœci –w Królestwie
Polskim27. W rezultacie wiêŸ miêdzy prac¹ kwalifikowan¹ a szkoleniem zawodowym kszta³towa³a siê z opóŸnieniem. W Królestwie Polskim uzyskanie statusu robotnika wyspecjalizowanego, pomocnika majstra, a nawet
majstra, jeszcze w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. mo¿liwe by³o na podstawie umiejêtnoœci uzyskanych w warsztacie rzemieœlniczym (œwiadectwo
czeladnicze) czy kilkuletniej praktyki w fabryce28.
Wp³ywa³o to niew¹tpliwie opóŸniaj¹co na wyodrêbnianie siê kategorii
zawodu w nowoczesnym tego s³owa znaczeniu — szczególnie w odniesieniu
do zawodów technicznych. Sytuacja ta nie sprzyja³a tak¿e kojarzeniu w szerokich krêgach pracuj¹cych najemnie kategorii „pracy zarobkowej” z kategori¹ „pracy zawodowej”. Szczególnie w pierwszych fazach industrializacji,
gdy praca zarobkowa nie zawsze i nie najczêœciej ³¹czy³a siê z wykonywaniem okreœlonego zawodu czy specjalizacji29.
Podobne przypadki braku zgodnoœci miêdzy zawodem wybranym
(a czasami nawet — wyuczonym) a zawodem wykonywanym nierzadko
mia³y miejsce w tym czasie tak¿e w rodzinach inteligenckich, szczególnie
w tych, które wywodzi³y siê ze zubo¿a³ego ziemiañstwa. Doœæ przypomnieæ
dok³adniej zbadane liczne przypadki podejmowania przez synów takich
rodzin pracy urzêdniczej na Kolei Warszawsko–Wiedeñskiej30. Czêsto mieli
oni za sob¹ kilka lat studiów wy¿szych na kierunkach nie maj¹cych nic
wspólnego z kolejnictwem. Taka sytuacja sprzyja³a oczywiœcie kszta³towaniu siê czysto instrumentalnego stosunku do pracy.

tki cywilizacji technicznej. Studia i materia³y, pod red. I. Pietrzak–Paw³owskiej, Wroc³aw–Warszawa–Kraków
1977, s. 271–294.
27 J. Mi¹so, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Wroc³aw–Warszawa–Kraków
1966, s. 182.
28 J. Bieniarzówna, Kadra techniczna..., s. 285–286.
29 Np. rynek pracy przemys³owej w Królestwie Polskim jeszcze w latach 90. XIX w. zg³asza³ zapotrzebowanie przede wszystkim na niewykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ tak mêsk¹, jak i kobiec¹, podobnie by³o z transportem, budownictwem, us³ugami itd. Nierzadko zdarza³o siê wówczas, ¿e poduczeni w okreœlonym rzemioœle uczniowie, porzucali warsztat swego majstra, szukaj¹c zarobku w fabryce jako robotnicy niewykwalifikowani.
30 H. Ro¿enowa, Pochodzenie spo³eczno–zawodowe funkcjonariuszy Drogi ¯elaznej Warszawsko–Wiedeñskiej,
[w:] Spo³eczeñstwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwoœci spo³ecznej, pod red. W. Kuli, t. III,
Warszawa 1968, s. 295–336.
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Zachowane w Ÿród³ach œlady jednostkowych losów kobiet mog¹ sugerowaæ, ¿e w tym samym inteligenckim œrodowisku w podobnych sytuacjach
w porównaniu z mê¿czyznami postawy kobiet wobec wykonywanej pracy
zarobkowej charakteryzowa³y siê pewn¹ odmiennoœci¹. Zmuszone do zarobkowania nawet w przypadkach, gdy mia³y plany podjêcia studiów wy¿szych i jasno sprecyzowane zainteresowania (co by³o w tym okresie
u dziewcz¹t rzadkoœci¹), decydowa³y siê najczêœciej na pracê pedagogiczn¹.
Jeszcze na pocz¹tku XX w. praca nauczycielska pozostawa³a g³ównym osi¹galnym dla kobiet miejscem pracy umys³owej. Z regu³y jednak nie traktowa³y jej czysto instrumentalnie, zwykle doszukuj¹c siê w niej realizacji powo³ania kobiety, podporz¹dkowuj¹c siê tradycyjnemu szlachecko–ziemiañskiemu mitowi o misji kobiet ze sfer „oœwieconych” wobec „ludu”, w imiê
„wy¿szych” celów spo³ecznych. Przypomnijmy, ¿e taka postawa wobec pracy pedagogicznej by³a regu³¹ wœród kobiet i dziewcz¹t w rodzinach ziemiañskich w tych przypadkach, gdy nie musia³y zarobkowaæ, a nauczanie
dzieci wiejskich mia³o charakter dzia³alnoœci filantropijnej, by³o prac¹ nieop³acan¹31.
W szerokiej opinii spo³ecznej w Królestwie Polskim kategoria „zawód”,
wzglêdnie „praca zawodowa”, na pocz¹tku XX w. dopiero zaczê³a byæ ³¹czona z okreœlonymi, poœwiadczonymi formalnym œwiadectwem wyszkolenia kwalifikacjami zawodowymi jako szans¹ lepszej pracy i zarobków,
a w konsekwencji — z wy¿szym presti¿em spo³ecznym.
Myœleniem takim stopniowo obejmuje siê nie tylko tzw. wolne zawody
(prawnik, lekarz), ale coraz czêœciej tak¿e zawody techniczne. Tak wiêc
na ziemiach centralnej Polski zjawiska charakterystyczne dla kszta³towania siê nowoczesnej kultury pracy towarzyszy³y dopiero drugiej fazie
intensywnej industrializacji — w Królestwie Polskim przypad³a ona na
prze³om wieków.
Uznanie dla pracy choæby pó³kwalifikowanej, a nastêpnie — dla kwalifikacji zawodowych w nowoczesnym tego s³owa znaczeniu (w odró¿nieniu od tradycyjnie pojmowanej „fachowoœci”) ros³o stopniowo tak¿e
wœród ludnoœci robotniczej wraz ze wzrostem znaczenia kadry przyuczonej
do obs³ugi okreœlonych maszyn w fabrykach i postêpuj¹cej specjalizacji
w przemyœle.
31 Zob. np. wspomnienia Jadwigi Zanowej (W s³u¿bie oœwiaty... , s. 28 i nn.) czy Marii Czapskiej (Europa
w rodzinie, s. 251 i n.)
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Mêskie i kobiece aspiracje zawodowe — p³eæ a dostêp do kwalifikacji
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kategorie: „kwalifikacje zawodowe” czy „praca w zawodzie”, „praca zawodowa” jeszcze w omawianym okresie kojarzone by³y wy³¹cznie z mê¿czyzn¹. W œrodowisku inteligenckim „zawód” (nie
tylko techniczny) postrzegano jako rzecz mêsk¹, jako Ÿród³o presti¿u spo³ecznego, który wynika z przynale¿nej wy³¹cznie mê¿czyŸnie aktywnoœci
w ¿yciu publicznym.
Dzia³alnoœæ zawodow¹ bowiem postrzegano wówczas (a w znacznym
stopniu tak¿e w póŸniejszych dziesiêcioleciach XX w.) jako formê aktywnoœci publicznej, wyraŸnie oddzielonej od domowej prywatnoœci. Satysfakcja z posiadania kwalifikacji i okreœlonego zawodu, aktywnoœæ zawodowa
jako forma samorealizacji jednostki nawet dla wiêkszoœci „czynnych zawodowo” mê¿czyzn d³ugo pozostaje na drugim planie.
Samorealizacji kobiety w dzia³alnoœci zawodowej jeszcze wiek XX nie
zapewni³ wolnego pola i pe³nego zrównania szans z mê¿czyzn¹. Nawet koniec wieku XX, nie mówi¹c ju¿ o jego pocz¹tku, nie zdo³a³ prze³amaæ
wszystkich tradycyjnych barier i ograniczeñ g³êboko zakodowanych w spo³ecznej œwiadomoœci, staj¹cych na drodze rozwojowi aspiracji zawodowych
kobiet. Aspiracje te stale przeciwstawia siê powo³aniu kobiety jako matki
i stra¿niczki wspólnoty rodzinnej (czytaj — domowego gospodarstwa). By³y
one traktowane najczêœciej jako „owoc zakazany ”, nie tylko na pocz¹tku
XX w., ale tak¿e w okresie miêdzywojennym (a nierzadko i póŸniej). Jeœli
mo¿na mówiæ o jakichkolwiek wy³omach w tym sposobie myœlenia, to jeszcze w okresie miêdzywojennym odnosi³y siê one niemal wy³¹cznie do
przypadków kobiet pracuj¹cych umys³owo, g³ównie — posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze ni¿ œrednie32.
Wyodrêbnianie siê nowoczesnych zawodów zwi¹zanych z konkretnymi
i wymiernymi kwalifikacjami, wydzielanie siê ich z pl¹taniny ró¿nego rodzaju s³u¿b, misji, powo³añ, powinnoœci, fachów itd. oraz powstawanie wielu nowych zawodów, towarzysz¹ce postêpowi cywilizacyjnemu na prze³omie wieków i na pocz¹tku wieku XX — wszystko to by³o d³ugotrwa³ym,
skomplikowanym procesem spo³ecznym.
Wprawdzie podzia³ na pracê zarobkow¹ i zawodow¹ w omawianym
okresie stopniowo siê zaciera, ale zjawisko to daje siê obserwowaæ przede
32 K. Sierakowska, Aspiracje zawodowe kobiety zamê¿nej w rodzinach inteligenckich lat miêdzywojennych
(w opinii prasy kobiecej i poradników dla kobiet), w niniejszej publikacji.
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wszystkim w œrodowisku inteligencji zawodowej na poziomie kwalifikowanej pracy umys³owej. Odnosi siê ono w pierwszym rzêdzie do mê¿czyzn,
nastêpnie dopiero przemiany te (ujawniaj¹ce siê m.in. w uwzglêdnianiu
perspektywy kariery zawodowej w planach strategii ¿yciowych jednostek)
obejmuj¹ kobiety, w miarê rozszerzania siê ich dostêpu do wy¿szego wykszta³cenia.
Nowoczesne pojmowanie zawodu (pracy zawodowej) znacznie wolniej
ni¿ w praktycznych d¹¿eniach do zdobycia kwalifikacji torowa³o sobie drogê w sferze spo³ecznego myœlenia. Uderzaj¹ce jest np., ¿e w ca³ym analizowanym przeze mnie okresie poprzedzaj¹cym wybuch I wojny œwiatowej,
w opinii spo³ecznej utrzymuje siê wy¿sze zaufanie do kwalifikacji zawodowych mê¿czyzn ni¿ kobiet. Dotyczy³o to równie¿ zawodów inteligenckich,
jak np. zawód lekarza czy prawnika, mimo ¿e ich wykonywanie tak przez
kobiety, jak i przez mê¿czyzn uwarunkowane by³o przez uzyskanie takich
samych dyplomów uniwersyteckich.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e tak w zawodach inteligenckich, jak i robotniczych
kszta³towaniu siê wiêzi zawodowych wœród pracuj¹cych towarzyszy³a ostra
konkurencja na rynku pracy. Przybiera³a ona m.in. tak¿e postaæ rywalizacji
p³ci. Tote¿ rozszerzaniu siê zarobkowania kobiet nieodmiennie towarzyszy³y nieprzebieraj¹ce w œrodkach dzia³ania, podtrzymuj¹ce uprzywilejowanie
mê¿czyzny na rynku pracy.
Ju¿ na wstêpie kszta³towania siê nowoczesnego rynku pracy, tak¿e na
ziemiach polskich, dochodzi do segregacji i podzia³u na rynek pracy mê¿czyzn i rynek pracy kobiet. Tradycyjne — zwi¹zane z gospodark¹ przedprzemys³ow¹ i rodzinnym gospodarstwem rolnym — podzia³y ról i zajêæ
gospodarczych (na mêskie i kobiece), zostaj¹ przed³u¿one i dostosowane
do nowych warunków. Utrwala siê bowiem podzia³ na zawody mêskie i kobiece, skutecznie podtrzymywany przez zró¿nicowany system edukacji
dziewcz¹t i ch³opców na poziomie œrednim, jak równie¿ — wskutek braku
nowoczesnego szkolnictwa zawodowego dla dziewcz¹t, a przede wszystkim
wskutek ograniczania dostêpu kobiet do wy¿szego wykszta³cenia. W warunkach polskich dodatkowym czynnikiem pog³êbiaj¹cym te nierównoœci
szans by³a polityka oœwiatowa zaborców (w Królestwie Polskim i w Poznañskiem) i opóŸnienia cywilizacyjne (szczególnie w Galicji)33.
33 W Królestwie Polskim szkolnictwo zawodowe by³o przed I wojn¹ w ogóle bardzo s³abo rozwiniête, jego
rozwój wyraŸnie hamowany by³ przez zaborcê. Przy tym dziewczêta i kobiety mia³y jeszcze mniejsze ni¿
mê¿czyŸni mo¿liwoœci kszta³cenia zawodowego, nawet w formie kursów zawodowych. Specjalne ¿eñskie
kursy zawodowe mog³y byæ organizowane tylko jako dzia³ania prywatne. Na prze³omie wieków inicjatywy

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

50 Anna ¯arnowska

Tote¿ mimo ¿e ju¿ na prze³omie wieków stopniowo zaczê³y siê kszta³towaæ nowoczesne wiêzi, a nawet wspólnoty zawodowe, to nie traktowa³y one
na równi mê¿czyzn i kobiet. Wydaje siê, ¿e zale¿noœæ presti¿u zawodu od
p³ci osoby go wykonuj¹cej by³a bardzo trwa³a, podlega³y temu przede
wszystkim zawody umys³owe. Jeszcze w zaawansowanym XX w. ten sam
zawód by³ z regu³y mniej ceniony, jeœli wykonywa³a go kobieta (np. zawód
lekarza, prawnika.) Jednak i tu bariery oddzielaj¹ce zawody kobiece od
mêskich stopniowo s³ab³y
W œrodowisku robotniczym natomiast bardziej rygorystycznie zamykano przed kobietami dostêp do niektórych zawodów, z góry zastrze¿onych
dla mê¿czyzn. St¹d, jak siê wydaje, wœród robotników okreœlonego zawodu,
podzia³ wed³ug p³ci w mniejszym stopniu os³abia³ wiêzi solidarnoœci pracuj¹cych ni¿ w zawodach umys³owych. Podzia³ na zawody mêskie i kobiece by³
tu zarysowany ostrzej i charakteryzowa³ siê wielk¹ trwa³oœci¹.
Tak np. we w³ókiennictwie praca wiêkszoœci robotnic mia³a wprawdzie
— podobnie jak praca w³ókniarzy (mê¿czyzn) — charakter wyspecjalizowany i wymaga³a przyuczenia, ale w okreœlonym „kobiecym” zawodzie: szpularki, tkaczki, prz¹dki, motaczki itp. Przy tym nawet w zbli¿onych specjalizacjach praca mê¿czyzn by³a wy¿ej ceniona i lepiej op³acana. Co wiêcej,
tak¹ nierównoœæ zak³adano z góry, przeprowadzaj¹c odpowiedni¹ segregacjê w ramach fabryki. Nawet w sporadycznych przypadkach organizowania przez fabrykê szkolenia zawodowego dla m³odzie¿y robotniczej, z góry,
zale¿nie od p³ci, ró¿nicowano osi¹galne kwalifikacje, a co za tym idzie —
równie¿ miejsce w zespole produkcyjnym oraz wysokoœæ przysz³ych zarobków.
Charakterystyczny pod tym wzglêdem jest przyk³ad Zak³adów ¯yrardowskich z koñca XIX w., gdzie na kursach tkackich dziewczêta od razu
przysposabiano do niskoop³acanej obs³ugi mniej nowoczesnych maszyn.
Ch³opców natomiast przygotowywano do pracy przy najnowoczeœniejszych
urz¹dzeniach, co zapewnia³o im wy¿sze zarobki34. Jeszcze na pocz¹tku
XX w. w œrodowisku robotniczym taka segregacja wed³ug p³ci w ramach
takie o charakterze koœcielno–parafialnym, dobroczynnym, a nawet — feministycznym (np. ze strony Ko³a
Pracy Kobiet przy Towarzystwie Popierania Przemys³u i Handlu, zob.: R. Pachucka, Pamiêtniki, s. 162)
z regu³y dawa³y kwalifikacje w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece (jak krawiectwo, po³o¿nictwo,
introligatorstwo), zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego itp. Do rzadkoœci nale¿a³o dopuszczanie kobiet do kursów, daj¹cych szanse zdobycia kwalifikacji w zawodach wykorzystywanych przez przemys³ (np. we w³ókiennictwie), handel czy us³ugi.
34 K. Zwoliñski, Zak³ady Lniarskie w ¯yrardowie (1885–1916), Warszawa 1981, s. 195 i nn.; A. WoŸniak,
Dittrichowie..., s. 10.
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za³ogi fabrycznej by³a na ogó³ akceptowana, a w ka¿dym razie nie wywo³ywa³a otwartych protestów (tak¿e ze strony pracuj¹cych kobiet).
Jak siê wydaje, w tym œrodowisku spo³eczne zaufanie do kwalifikacji
zawodowych kobiet i mê¿czyzn by³o wyraŸnie zró¿nicowane na niekorzyœæ
tych pierwszych35. Wi¹za³o siê to z nieodmiennym traktowaniem pracy zawodowej kobiety, szczególnie kobiety zamê¿nej — jako przejœciowej koniecznoœci. Niew¹tpliwie dawa³o tu o sobie znaæ bardzo silne przywi¹zanie
do tradycyjnego podzia³u ról w rodzinie, który mê¿czyŸnie wyznacza³ rolê
g³ównego ¿ywiciela.
Trzeba jeszcze zwróciæ uwagê, ¿e w œrodowisku robotniczym zawód by³
postrzegany jako Ÿród³o presti¿u i bezpieczeñstwa materialnego nie tylko
w sensie posiadania umiejêtnoœci (kwalifikacji zawodowych), ale równie¿
w sensie swoistej gwarancji zajmowania ustabilizowanego miejsca w hierarchii zespo³u produkcyjnego i w ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. W tym œrodowisku bowiem wiêzi kole¿eñskie (wiêzi pracy) wyrasta³y co najmniej w równym stopniu ze wspólnoty zawodu, co ze wspólnego miejsca pracy — a w tym
przypadku na równi z kwalifikacjami liczy³o siê doœwiadczenie i d³ugoletni
zwi¹zek z zak³adem pracy. Zdaniem etnografów, charakterystyczny przyk³ad wytwarzania siê takiej wiêzi dawa³y du¿e fabryki £odzi36. Ten element
specyficznej kultury pracy przemys³owej pojawiaj¹cy siê na prze³omie wieków dawa³ o sobie znaæ tak¿e w nastêpnych dziesiêcioleciach XX w.
Mimo trwa³oœci ró¿nych stereotypów utrudniaj¹cych kobiecie dostêp do
nowoczesnego zawodu, trzeba podkreœliæ z ca³ym naciskiem, ¿e w omawianej epoce przemian spo³ecznych aspiracje zawodowe, zdobywanie kwalifikacji, a nastêpnie ich praktyczne wykorzystywanie w pracy (z regu³y w zespole) by³y istotnym czynnikiem „równouprawniaj¹cym” kobiety w ¿yciu
spo³ecznym, w komunikacji i relacjach spo³ecznych. Do tego dochodzi³y
rozwijaj¹ce siê z czasem nowe wiêzi, stopniowo kszta³tuj¹ce siê poczucie
wspólnoty zawodowej.
Tote¿ trudno przeceniæ fakt, ¿e wiêzi zawodowe obejmowa³y wszystkich
pracuj¹cych niezale¿nie od p³ci, dotyczy³y bowiem wspólnej pracy, ewentualnie — wspólnego, wzglêdnie stabilnego warsztatu pracy, postrzeganego
35 Obserwacjê tê potwierdzaj¹ badania niemieckie: B. Duden, K. Hausen, Gesellschaftliche Arbeit —
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, [w:] A. Kuhn, G. Schneider (hg.), Frauen in der Geschichte, wyd. 1,
Düsseldorf 1982.
36 B. Kopczyñska–Jaworska, Zwyczaje i obyczaje ludnoœci £odzi, [w:] Dzieje £odzi, t. I, (do 1918 r.), Warszawa–£ódŸ 1988, s. 506 i n.
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inaczej ni¿ przypadkowe czêsto miejsce zarobkowania. Szczególnie silnie
oddzia³ywa³ w tym kierunku przemys³, przede wszystkim du¿e nowoczesne
zak³ady przemys³owe, np. fabryki w³ókiennicze, których za³ogi z regu³y co
najmniej w po³owie wspó³tworzy³y kobiety.
Zdobycie kwalifikacji zawodowych (zawodu) otwiera³o przed kobietami drogê do wyrównywania szans w ¿yciu, poczynaj¹c od szans na rynku
pracy i mo¿liwoœci materialnego usamodzielnienia siê od mêskiego „¿ywiciela”. Stwarza³o to now¹ perspektywê postrzegania kobiety tak¿e poza
rodzin¹ (i gospodarstwem domowym) jako cz³onka spo³eczeñstwa, niezale¿nie od jej stanu cywilnego i zajmowanej przez ni¹ pozycji w rodzinie.
W dalszej konsekwencji poci¹ga³o to za sob¹ daleko id¹ce przemiany obyczajowe. Ju¿ samo kszta³cenie, nawet w formie kursów, nie mówi¹c ju¿
o studiach wy¿szych (szczególnie zagranic¹), stwarza³o nowe p³aszczyzny
kontaktów spo³ecznych obu p³ci poza zasiêgiem domu rodzinnego i ogranicza³o kontrolê rodziny na co dzieñ. Praca w zawodzie wszystkie te nowe
elementy obyczajowe jeszcze umacnia³a i pog³êbia³a.
Doceniali te zjawiska im wspó³czeœni: w odezwie Zarz¹du Ko³a Samopomocy Kobiet z prze³omu 1906 i 1907 r. czytamy, ¿e zdobycie przez kobietê zawodu jest równoznaczne z przyst¹pieniem jej do kobiecego ruchu
emancypacyjnego.
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S³u¿ba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV–X X w.

Wertuj¹c ponad 30 pozycji bibliograficznych dotycz¹cych s³u¿by domowej niemal zawsze we wstêpie natyka³em siê na uwagê, ¿e ta grupa zawodowa pozostaje ma³o znana, bo zainteresowania historyków1 kieruj¹ siê ku
bardziej efektownym warstwom spo³ecznym. Sam fakt, ¿e w trakcie pobie¿nej kwerendy natrafi³em na kilkadziesi¹t pozycji poœwiêconych wy³¹cznie
s³u¿bie przeczy temu pogl¹dowi. Celem niniejszych uwag jest naszkicowanie i interpretacja zmian, jakim ulega³a ta grupa zawodowa od póŸnego
œredniowiecza po pocz¹tek XX w.
Wokó³ definicji
Definiowanie s³u¿by domowej mo¿e wydaæ siê zabiegiem zbêdnym,
wszak ka¿dy intuicyjnie potrafi tê definicjê sformu³owaæ, maj¹c przy tym
przed oczami XIX–wieczn¹ pokojówkê ubran¹ w charakterystyczny uniform. Tymczasem rzeczywistoœæ bywa bardziej skomplikowana, szczególnie
wówczas gdy wypracowan¹ definicjê trzeba skonfrontowaæ ze Ÿród³ami statystycznymi. Definicje s³u¿by domowej spotykane w literaturze akcentuj¹
* Autor poczuwa siê do mi³ego obowi¹zku podziêkowania Andrzejowi Poœpiechowi za inspiracjê poni¿szej
próby interpretacji.
1
T. McBride, The domestic revolution. The modernization of household service in England and France
1820–1920, New York 1976, s. 9–10; R. Engelsing, Das häuslische Personal in der Epoche der Industrialisierung, [w:] Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel– und Unterschichten, Göttingen 1978, s. 225; S. C. Maza,
Servants and masters in eighteenth–century France. The uses of loyalty, Princeton 1983; B. Hill, Servants.
English domestics in the eighteen century, Oxford 1996, s. 7–10.
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wykonywanie na rzecz chlebodawców us³ug o charakterze osobistym i wynikaj¹cy st¹d personalny charakter zwi¹zku miêdzy obu stronami2. W praktyce oznacza to wspólne b¹dŸ niezbyt oddalone zamieszkiwanie z pracodawc¹3. Powy¿sza definicja wydaje siê na tyle ogólna, ¿e mo¿na j¹ z powodzeniem stosowaæ do realiów ró¿nych epok. Z drugiej jednak strony jej
ogólnoœæ powoduje, ¿e w ró¿nych okresach w szeregi s³u¿by zaliczano
przedstawicieli ró¿nych zawodów i osoby pochodz¹ce z ró¿nych stanów.
W œredniowieczu termin s³u¿¹cy odnoszono nie tylko do personelu bezpoœrednio obs³uguj¹cego g³owê gospodarstwa, lecz równie¿ do rzemieœlników
zamieszkuj¹cych miasto po³o¿one w pobli¿u zamku. Z kolei w szeregach
wy¿szej s³u¿by spotykamy personel zarz¹dzaj¹cy dworem i w³oœciami, towarzysz¹cy w podró¿ach rycerzom oraz duchownym4. Utrzymuj¹ce siê jeszcze
d³ugo w czasach nowo¿ytnych pomieszanie sfery prywatnej z publiczn¹ powodowa³o, ¿e w szeregi s³u¿by zaliczano tak¿e ludzi pe³ni¹cych funkcje publiczne z porêki chlebodawcy. Szczególnie wdziêczny, choæ oczywiœcie nie
jedyny, przyk³ad stanowi Rzeczpospolita w XVII w., gdzie podstaroœci,
a czêsto i funkcjonariusz kancelarii, bywa³ klientem pe³ni¹cego urz¹d dygnitarza5. Im bli¿ej czasów wspó³czesnych, tym zakres osób okreœlanych
mianem s³u¿¹cy ulega ograniczeniu6.
Nie oznacza to zaniku problemów z definicj¹. W XIX w., szczególnie
w jego drugiej po³owie, pojawi³y siê bowiem nowe rodzaje s³u¿¹cych, którzy
raz byli klasyfikowani jako s³u¿ba domowa, a innym razem trafiali do od2 T. McBride, The domestic revolution..., s. 11. Podleg³oœæ osobista jako podstawowa cecha s³u¿by by³a
akcentowana zarówno w literaturze przeznaczonej dla pracodawców, jak i w charakterystyce s³u¿by kreœlonej przez krytyków spo³eczeñstwa mieszczañskiego, wywodz¹cych siê z szeregów reformatorów spo³ecznych
czy socjalistów, zob. G. Zull, Das Bild vom Dienstmädchen um die Jahrhundertwende. Eine Untersuchung der
stereotypen Vorstellung über der Charakter und die soziale Lage der städtischen weiblichen Hauspersonals,
München 1984, s. 200–202. Osobista podleg³oœæ i wzajemne lojalnoœci istniej¹ce w stosunkach chlebodawcy
— s³u¿ba dopiero w XIX w. zostaj¹ ujête w ramy prawne, zob. np. M. Bejschowetz–Iserhoht, Dienstboten
zur Kaiserzeit. Weibliches Hauspersonal in Kiel 1871–1918, Kiel 1984, s. 28–29.
3 Element ten do definicji wprowadzaj¹ np. M. Ebery, M. Preston, Domestic service in late Victorian and
Edwardian England 1871–1914, Reading 1976, s. 11; R. Engelsing, Das häuslische Personal..., s. 225–226,
B. Hill, Servant, s. 11. Cecha ta jest nieod³¹cznym elementem historycznych definicji s³u¿by, szczególnie
w XVIII i XIX w., C. Fairchilds, Domestic enemies. Servants and their masters in Old Regime France, Baltimore 1984, s. 2–6.
4 Zob. np. Historia ¿ycia prywatnego, t. II, red. G. Duby, Wroc³aw 1998, s. 77–82.
5 Przyk³adem kanclerz litewski Albrycht Stanis³aw Radziwi³³ (piastowa³ urz¹d kanclerski 1623–1656).
W opinii swego biografa, a zarazem rêkodajnego, s³ugi Stanis³awa Tokarskiego jedn¹ z pozytywnych cech
kanclerza by³o wprowadzanie zaufanych s³u¿¹cych na urzêdy publiczne, z czego mogli oni czerpaæ istotne
korzyœci finansowe. S. Tokarski, ¯ywot ksiêcia Albrychta Radziwi³³a, wyd. E. Raczyñski, Poznañ 1841, s. 41.
Przyk³ady z Niemiec XVIII i pocz¹tku XIX w. daje R. Engelsing, Das häuslische Personal..., s. 228.
6 C. Fairchilds, Domestic enemies..., s. 3–4.
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miennych kategorii spisowych. Dotyczy to np. ogrodników, woŸniców, kierowców, sprz¹taczek. U schy³ku tego stulecia czêstym zjawiskiem sta³a siê
s³u¿ba domowa nie zamieszkuj¹ca stale z chlebodawcami. Autorzy spisów
dostrzegli tê grupê z opóŸnieniem. W Anglii dopiero w spisie z 1911 r. pojawi³a siê kategoria s³u¿¹cych zatrudnionych za dniówkê7. W Polsce miêdzywojennej jej odpowiednik stanowi³a, nieliczna zreszt¹, s³u¿ba domowa
zamieszka³a w mieszkaniach w³asnych. Ludzie ci nie spe³niaj¹ podstawowego kryterium sformu³owanej powy¿ej definicji, ale bior¹c pod uwagê
charakter wykonywanych prac, jak i fakt, ¿e oni sami okreœlali siê w formularzach spisowych jako s³u¿ba, pozostawienie ich poza obszarem badañ
by³oby b³êdem. Ta sama uwaga dotyczy szlacheckich rêkodajnych z czasów
staropolskich. Charakter czynnoœci wykonywanych przez tych ludzi by³ inny
ni¿ zadania póŸniejszych s³u¿¹cych, co wiêcej, najczêœciej nie mieszkali oni
na sta³e z chlebodawc¹. Poniewa¿ jednak Ÿród³a u¿ywaj¹ w stosunku do
nich terminu s³u¿¹cy, przeto omawiaj¹c s³u¿bê jako grupê spo³eczn¹ w d³u¿szej perspektywie, ludzi tych pomin¹æ nie sposób. Próba przeœledzenia metamorfoz s³u¿by jako grupy w d³u¿szym okresie wymaga elastycznego pos³ugiwania siê definicjami. Celem porównania jest nie tyle odnalezienie
podobieñstw, co ukazanie ró¿nej kompozycji badanej grupy. Jest to szczególnie wa¿ne wówczas, gdy celem dociekañ jest nie tylko scharakteryzowanie badanej grupy, lecz tak¿e usytuowanie jej w szerszym kontekœcie spo³ecznym, co wymaga zastanowienia siê nad motywami rz¹dz¹cymi zatrudnianiem s³u¿by. Du¿e znaczenie ma tu równie¿ „otoczenie” gospodarstwa
domowego. £atwoœæ zakupienia na rynku dóbr i us³ug wp³ywa bowiem
w znacznym stopniu na liczebnoœæ s³u¿by i jej charakterystykê.
Analiza s³u¿by jako grupy zawodowej nawet w krótszej perspektywie,
jest utrudniona z uwagi na niekonsekwentn¹ klasyfikacjê zawodów, stosowan¹ przez autorów podstawowego Ÿród³a, jakim s¹ spisy ludnoœci8. W spisach z terenu Niemiec, pochodz¹cych ze schy³ku XVIII i pierwszej po³owy
XIX w., jako s³u¿bê odnotowywano zarówno s³u¿¹cych domowych, jak
i czeladŸ rzemieœlnicz¹, choæ stosowano dodatkowe rozró¿nienie na s³u¿bê
„przeznaczon¹ do wykonywania prac zawodowych” (Gesinde zum Dienst
bei den Gewerben) oraz „s³u¿bê domow¹ pracuj¹c¹ dla podniesienia kom7 M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 12.
8 Wa¿ne uwagi na temat grupowania danych zawodowych w spisach i co za tym idzie — mo¿liwoœci porównañ w czasie i przestrzeni, zob. artyku³y opublikowane w The use of occupations in historical analysis, wyd.
K. Schürer, H. Diederiks, St. Katharinen 1993, tam¿e obszerna literatura.
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fortu swoich pracodawców” (Hausgesinde zur Bequemlichkeit der Herrschaft). Mimo to jeszcze w latach szeœædziesi¹tych XIX w., podczas dyskusji nad podatkiem od posiadania s³u¿by, za niemo¿liwe uznano dok³adne
rozgraniczenie s³u¿¹cych od pracowników pomocniczych, których czynnoœci by³y zwi¹zane z wykonywanym przez chlebodawcê zawodem9. Trudnoœci
definicyjne wystêpuj¹ na ka¿dym kroku. Na przyk³ad w spisie angielskim
1891 r. nie pracuj¹ce córki i krewne spisywanych, przy których zapisano
„pomagaj¹ w domu”, sklasyfikowano jako s³u¿bê domow¹, podwy¿szaj¹c
tym samym sztucznie jej liczbê10. Ju¿ w 10 lat póŸniej liczba s³u¿by spad³a,
osoby te bowiem trafi³y z powrotem w szeregi niezatrudnionych. Angielska
kategoria „s³u¿ba domowa i us³ugi osobiste” w spisach 1871–1911 obejmowa³a zarówno s³u¿¹cych w domach prywatnych, jak i zatrudnionych w takich instytucjach, jak hotele, restauracje, szpitale. W efekcie ta spisowa
kategoria wymaga rozbicia na trzy podgrupy: s³u¿bê domow¹, poczynaj¹c
od zarz¹dców i butlerów, a¿ po pokojówki; s³u¿bê zewnêtrzn¹, w tym m.in.
woŸniców, kierowców, stró¿ów, stajennych, ogrodników; oraz s³u¿bê pomocnicz¹, niekoniecznie wspó³zamieszkuj¹c¹ z pracodawcami11. Wœród
tych ostatnich przewa¿aj¹ wykonuj¹ce zawód samodzielnie praczki i sprz¹taczki, choæ s¹ w niej równie¿ prywatnie zatrudniani czyœciciele butów, perukarze, fryzjerzy, personel ³aziebny. W krótkim okresie 1871–1911 wzajemne proporcje tych grup uleg³y istotnym zmianom. Przyk³adowo, z 4 do
10% ogó³u s³u¿by wzrós³ udzia³ s³u¿by zewnêtrznej i o 3% udzia³ s³u¿by
pomocniczej. Natomiast w w¹skiej kategorii s³u¿by domowej (butlerzy, lokaje, pokojówki, maids of all work) wzrós³ odsetek zatrudnionych w instytucjach publicznych. Prywatna s³u¿ba domowa stanowi³a w tej grupie 97%
w 1871 r. i tylko 71% w 1911 r. Zjawisko to nabra³o szczególnego tempa
w okresie miêdzy spisami 1881 a 189112.
Korzystanie z opracowanych danych spisowych wymaga daleko posuniêtej ostro¿noœci. Dwuznacznoœæ Ÿróde³ powoduje, ¿e w literaturze cytuje
siê rozbie¿ne dane, co niekiedy prowadzi do formu³owania ró¿nych wniosków na podstawie tych samych Ÿróde³, a nieraz i tych samych tabel13. Z ko9 R. Engelsing, Das häuslische Personal..., s. 226, 228.
10 M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 13.
11 Taki podzia³ stosuj¹ M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 15; szczegó³owe objaœnienie klasyfikacji,
s. 114–117.
12 Tam¿e, s. 112.
13 Na przyk³ad dla T. McBride spadek bezwzglêdnej liczby s³u¿¹cych zaczyna siê po 1891 r., T. McBride, The
domestic revolution..., s. 37, co jest wynikiem nieporozumienia, a w³aœciwie braku krytyki Ÿród³a, na którym
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lei rozagregowanie danych spisów nie zawsze jest mo¿liwe z uwagi na
ogrom pracy b¹dŸ zniszczenie materia³ów Ÿród³owych (rzecz szczególnie
bolesna w przypadku Królestwa Polskiego i II Rzeczypospolitej).
Funkcje s³u¿by
Próba spojrzenia na s³u¿bê w d³u¿szej perspektywie wymaga odpowiedzenia na pytanie o funkcje, jakie pe³ni³a w ró¿nych epokach i ró¿nych œrodowiskach. Funkcja podstawowa — us³ugiwanie pracodawcy — jest oczywista i wystêpuje we wszystkich œrodowiskach zatrudniaj¹cych s³u¿bê bez
wzglêdu na epokê. W niektórych okresach, w œrodowiskach arystokracji,
szlachty, ewentualnie patrycjatu miejskiego, rola ta by³a wzbogacana o funkcjê reprezentacyjn¹. Nierzadko zadanie reprezentowania chlebodawcy
bra³o nawet górê nad funkcj¹ pierwotn¹. W œrodowiskach miejskich —
szczególnie rzemieœlniczych — i oczywiœcie w ch³opskich, s³u¿ba spe³nia³a
funkcje gospodarcze. Naturalnie zadania, jakie stawiali chlebodawcy,
w znacz¹cy sposób kszta³towa³y sk³ad s³u¿by pod wzglêdem pochodzenia
spo³ecznego, wieku i p³ci.
Autorzy pisz¹cy o s³u¿bie i jej pracodawcach, niezale¿nie od epoki, któr¹ siê zajmuj¹, zgodnie akcentuj¹ wzglêdy reprezentacji jako wiod¹cy motyw zatrudniania s³u¿¹cych. B. S. Rowntree w 1901 r., pisz¹c o angielskich
miastach, rozró¿ni³ ich mieszkañców na dwie du¿e kategorie — klasê wy¿sz¹ i œredni¹, czyli te, które mia³y s³u¿bê, i klasê ni¿sz¹, która s³u¿by nie
posiada³a14. Kryterium to wybra³o wielu autorów zajmuj¹cych siê bur¿uazj¹
i mieszczañstwem, którzy za cechê dystynktywn¹ tych grup przyjmuj¹ posiadanie s³u¿by traktowanej jako symbol statusu15.

siê autorka opiera, zob. E. Higgs, Domestic servants and households in Victorian England, „Social History”,
t. 8, 1983, s. 202; M. Ebery, B. Preston przesuwaj¹ to zjawisko na okres 1911–1921, M. Ebery, B. Preston,
Domestic Service..., s. 111. Jeszcze inne dane dotycz¹ce liczebnoœci s³u¿by w XIX w. podaj¹ L. Davidoff,
R. Hawthorne, A day in the life of a Victorian domestic servant, London 1976, s. 75 oraz E. Roberts, Women’s
work 1840–1940, London 1988, s. 31. Du¿e rozbie¿noœci w danych dla USA dotycz¹cych udzia³u s³u¿by
wœród zatrudnionych kobiet zob. D. M. Katzman, Seven days a week. Women and domestic service in industrializing America, New York 1978, s. 284 oraz P. Palmer, Domesticity and dirt. Housewives and domestic
servants in the United States, 1920–1940, Philadelphia 1989, s. 12–13.
14 B. S. Rowntree, Poverty. A study of town life, London 1901, s. 14.
15 A. Daumard, Le bourgeois de Paris au XIXe siècle, Paris 1970; J. A. Banks, Prosperity and parenthood,
London 1954, s. 70–71; M. Lochhead, The Victorian household, London 1964, s. 30. Zgodnie z trafnym
okreœleniem u¿ytym przez badaczy epoki edwardiañskiej, posiadanie s³u¿by stanowi³o rodzaj linii wyraŸnie
oddzielaj¹cej utrzymuj¹cych siê z pensji b¹dŸ renty od masy ¿yj¹cej z p³acy roboczej, M. Ebery, B. Preston,
Domestic service..., s. 65.

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

58 Micha³ Kopczyñski

Takie postawienie sprawy zadecydowa³o o k¹cie spojrzenia badaczy na
problem motywów zatrudniania s³u¿by domowej. W literaturze poœwiêconej s³u¿bie przewa¿a perspektywa zaczerpniêta z g³oœnej pracy Thorstena
Veblena Teoria klasy pró¿niaczej. Zdaniem Veblena, w quasi–pokojowym
stadium rozwoju gospodarki s³u¿ba jest „potrzebna bardziej na pokaz ni¿
do rzeczywistych us³ug”. Dowodem na to, i¿ s³u¿ba przede wszystkim reprezentuje pana na zewn¹trz, jest „ostentacyjne zwalnianie jej od pracy produkcyjnej, co mia³o œwiadczyæ o bogactwie i potêdze pana”. Przedk³adanie
bardziej kosztownych mê¿czyzn nad kobiety jeszcze silniej podkreœla³o
mo¿liwoœci pana. W efekcie prawdziwym przeznaczeniem s³u¿by by³o ostentacyjne pró¿nowanie, okreœlane przez Veblena mianem pró¿nowania
zastêpczego. Jak bêdê siê stara³ wykazaæ poni¿ej, schemat ten daje siê zastosowaæ do elit spo³ecznych a¿ po schy³ek XVIII lub nawet po³owê XIX w.
Veblen idzie jednak dalej. Wy¿sza klasa pró¿niacza epoki wspó³czesnej
(a wiêc schy³ku XIX w.) utrzymuje, jego zdaniem, liczne elementy dawnej
tradycji, w tym tak¿e traktowanie s³u¿by w kategoriach presti¿owych. Celem nie jest ju¿ wprawdzie mno¿enie zastêpczych pró¿niaków, lecz koniecznoœæ ¿ycia na tzw. poziomie (uczestnictwo w ¿yciu towarzyskim, utrzymanie
mieszkania w porz¹dku i czystoœci). W istocie jednak trzymanie s³u¿by stanowi zaprzeczenie jej pierwotnej funkcji. „Znoszenie obecnoœci s³u¿by domowej (...) jest w du¿ym stopniu zrzeczeniem siê wygód osobistych na rzecz
wewnêtrznej potrzeby utrzymania siê na poziomie”16. Bystre obserwacje
amerykañskiego socjologa s¹ u¿yteczne, niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e Veblen w partiach dotycz¹cych epoki jemu wspó³czesnej wyolbrzymia³ opisywane zjawiska, co nadawa³o jego pracom charakter satyry spo³ecznej17.
Zarysowany powy¿ej model veblenowski wymaga, moim zdaniem, modyfikacji. Przyjrzenie siê strategii zatrudniania s³u¿by na szlacheckich i arystokratycznych dworach pozwala wyró¿niæ trzy odrêbne etapy. W przypadku angielskim, który tu najszerzej omawiam, od wieku XIII do po³owy
XVII reprezentacja s³u¿by polega³a na mno¿eniu jej liczby oraz gromadzeniu wokó³ chlebodawcy osób jak najlepiej urodzonych. Prymat reprezentacji wymaga³ zatrudniania w charakterze s³u¿by przede wszystkim mê¿czyzn.
W drugiej po³owie XVII w. i w stuleciu XVIII, gdy przeciêtna liczba s³u¿¹cych wyraŸnie spad³a, sposób reprezentowania uleg³ zmianie. O chlebo16 T. Veblen, Teoria klasy pró¿niaczej, Warszawa 1998, s. 45–55, cyt. s. 48, 54, 55.
17 Tam¿e, nota biograficzna, s. 315.
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dawcy œwiadczy³a nie tyle liczba, co jakoœæ s³u¿by, i to g³ównie tej, która
wystêpowa³a publicznie u boku pana. Zmianie uleg³y równie¿ kryteria jakoœci. Wobec znikniêcia z dworów osób dobrze urodzonych, pochodzenie
stanowe s³u¿¹cych przesta³o mieæ znacznie. Niew¹tpliwym plusem by³ za to
cudzoziemski rodowód czêœci wy¿szej s³u¿by. Kolejnym charakterystycznym aspektem przemian by³o pojawienie siê w wiêkszej liczbie kobiet. Tym
samym na okres oko³o 1650–1800 przypada drugi z trzech wyró¿nianych tu
etapów rozwojowych. W obu tych okresach wzglêdy reprezentacji odgrywa³y wa¿n¹ rolê, a doborem s³u¿by rz¹dzi³y zasady wspó³zawodnictwa konsumpcyjnego.
Kolejn¹ zmianê przyniós³ XIX w. Charakteryzuje go przede wszystkim
poszerzenie krêgu pracodawców o coraz liczniejsze mieszczañstwo i korzystaj¹c¹ z dobrodziejstw industrializacji klasê œredni¹18. W okresie tym s³u¿ba niemal wy³¹cznie wywodzi³a siê z ni¿szych warstw spo³ecznych, a jej 95%
stanowi³y kobiety. Jest to, w moim mniemaniu, symptom nowego etapu.
O ile w dwóch pierwszych okresach dominowa³a reprezentacja o charakterze ofensywnym, o tyle od pocz¹tku XIX w. o zatrudnianiu s³u¿by decydowa³y przede wszystkim wzglêdy wygody, a wiêc utrzymania odpowiedniego
stylu i komfortu ¿ycia. T¹ trzeci¹ strategiê okreœlam, dla odró¿nienia od
wczeœniejszych, mianem strategii „solidarnoœci”. Dominacja tej strategii
powoduje, ¿e w XIX stuleciu dyrektor banku i skromny kasjer mogli mieæ
podobn¹ liczbê s³u¿by i mimo dziel¹cego ich ogromnego dystansu spo³ecznego nie by³o to zjawisko ra¿¹ce19. Wspó³zawodnictwo konsumpcyjne, które oczywiœcie nadal istnia³o, przenios³o siê na inne pola, posiadanie bowiem
s³u¿by by³o zjawiskiem na tyle powszechnym, ¿e rywalizacja w tym wzglêdzie straci³a sens20.
Zatrudnianiem s³u¿by rz¹dzi³y te same prawa, które obowi¹zywa³y
w œwiecie rzeczy materialnych. A. J. Schuurman, badacz holenderskich inwentarzy ruchomoœci z XIX w., dostrzega w zestawach posiadanych przed18 Obserwacja ta pozostaje w zgodzie z odnotowanym przez historyków gospodarczych wzrostem p³ac realnych klas œrednich wynosz¹cym w okresie 1780–1850 350%, P. H. Lindert, J. G. Williamson, English workers
living standards during the Industrial Revolution: a new look, „Economic History Review”, t. XXXVI, 1983,
s. 13.
19 McBride, The domestic revolution..., s. 18.
20 Veblen trafnie zauwa¿a, ¿e w jego czasach ostentacyjne pró¿nowanie zostaje stopniowo zast¹pione przez
ostentacyjn¹ konsumpcjê, która „objê³a swym zasiêgiem wszystkie artyku³y, z wyj¹tkiem tych, które s¹
niezbêdnie potrzebne do minimum utrzymania” (T. Veblen, Teoria..., s. 74). Kategoriê tê jestem sk³onny
traktowaæ szeroko, wprowadzaj¹c doñ tak¿e s³u¿¹cych, którzy dla Veblena s¹ jeszcze jednym elementem
konsumpcji na pokaz.
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miotów dwie tendencje: z jednej strony d¹¿enie do identyfikacji ze spo³ecznoœci¹, a z drugiej chêæ zaznaczenia w³asnej indywidualnoœci. Jest jednak
rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e œrodowiska bogatsze w wiêkszym stopniu ni¿
ubodzy korzysta³y z innowacji dla podniesienia standardu ¿ycia, a nie dla
ostentacyjnego zbytku. Ca³kiem inne prawa rz¹dzi³y œwiatem przedmiotów
w XVII–wiecznej Wielkopolsce, analizowanej przez Andrzeja Poœpiecha
przez pryzmat inwentarzy mobiliów. W tamtym œrodowisku liczy³a siê iloœæ
posiadanych przedmiotów luksusowych, a wiêc przewa¿a³a strategia wspó³zawodnictwa w najczystszej postaci21.
Analogia pomiêdzy s³u¿b¹ a œwiatem przedmiotów prowokuje do refleksji dotycz¹cej stosunków miêdzy s³u¿b¹ a jej chlebodawcami. W epoce
dawniejszej, do XVII, a byæ mo¿e nawet do schy³ku XVIII w., stosunek
pan–s³u¿¹cy mia³ charakter zobowi¹zania dwustronnego. S³uga móg³ liczyæ
na ³askê pana, na karierê dziêki protekcji. Stopniowo stosunki miêdzy obu
stronami ulega³y zmianie. Wprawdzie nadal utrzymywa³ siê patriarchalny
charakter zwi¹zku, jednak zobowi¹zania chlebodawcy sprowadza³y siê ju¿
tylko do w³aœciwego wynagrodzenia i przyzwoitego traktowania. Jêdrzej
Kitowicz z dezaprobat¹ opisuje postêpowanie Jerzego Flemminga, który
„¿adnego [dworzanina — M.K.] nie trzyma³ przy boku swoim: dawszy któremu u siebie s³u¿bê, zapisa³ w regestr dla pamiêci, naznaczy³ pensyj¹,
wicht i fura¿ dla koni i z takow¹ asygnacyj¹ odes³a³ do któregoœ klucza dóbr
swoich”22. Skoro tak by³o miêdzy szlacht¹, to có¿ mówiæ o stosunkach wysoko urodzonych pañstwa ze s³u¿b¹ wywodz¹c¹ siê ze spo³ecznych nizin.
Wiek XIX i w tej dziedzinie oznacza now¹ epokê. Zestawiaj¹c realia XIX
i XX w. z epok¹ poprzedni¹ odnosi siê wra¿enie, ¿e dotychczasowe zobowi¹zania dwustronne ust¹pi³y zobowi¹zaniom jednej tylko strony, to znaczy
s³u¿¹cych. Jednoczeœnie s³u¿ba zosta³a ca³kiem odpersonifikowana. Przejawi³o siê to w postaci odseparowania jej od rodziny chlebodawcy. W koñcu
XVIII i w XIX w. s³u¿ba mieszka³a na poddaszu b¹dŸ pod schodami. W sy21 A. Poœpiech, recenzja z A. J. Schurman, Materiele cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der
dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw, „A. A. G. Bijdragen”, t. XXX, 1989, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej” 1992, t. XL, s. 84–86; A. Poœpiech, Pu³apka oczywistoœci. Poœmiertne spisy ruchomoœci
szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa 1992, s. 15–16, 107–108. Warto w tym kontekœcie wspomnieæ
o zatrudnianiu s³u¿¹cego mê¿czyzny przez najbiedniejszych, czêsto przymieraj¹cych g³odem hiszpañskich
szlachciców uwiecznionych w powieœci pikarejskiej, B. Geremek, Œwiat opery ¿ebraczej. Obraz w³óczêgów
i nêdzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku, Warszawa 1989, s. 183.
22 Cyt. za A. M¹czak, Klientela. Nieformalne systemy w³adzy w Polsce i Europie XVI–XVIII wieku, Warszawa
1994, s. 11.
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pialni pañskiej pojawia³a siê tylko na wyraŸne wezwanie23. Segregacjê podkreœla³o przywo³ywanie jej za pomoc¹ dzwonka, narzucony strój, odrêbne
spo¿ywanie posi³ków, a tak¿e racjonowanie ¿ywnoœci, co powodowa³o, ¿e
s³u¿ba jad³a inne potrawy ni¿ chlebodawcy. We Francji prze³omu XIX
i XX w. zjawiskiem powszechnym by³o nazywanie s³u¿¹cych imieniem Marie, bez wzglêdu na prawdziwe imiê24. Zachowania tego rodzaju nale¿y
traktowaæ jako rodzaj samoobrony ze strony pracodawców, którzy w epoce
premiuj¹cej intymnoœæ prywatnego domu musieli dzieliæ dach nad g³ow¹
z obcymi. By³a to jednak cena komfortu. Zachowania wyliczone powy¿ej
by³yby nie do pomyœlenia w stosunkach chlebodawca–s³u¿¹cy w czasach
przedindustrialnych. W³aœnie te kwestie najczêœciej by³y przyczyn¹ ¿alów
s³u¿by na pracodawców. Wprawdzie na ziemiañskich dworach nadal panowa³y stosunki patriarchalne, czemu niew¹tpliwie sprzyja³ ogromny dystans
spo³eczny miêdzy stronami, ale nie by³o ju¿ mowy o kszta³ceniu s³u¿¹cych
z myœl¹ o samodzielnej karierze ani tym bardziej o traktowaniu s³u¿by jako
odskoczni do obejmowania funkcji publicznych. Kszta³cenie s³u¿¹cych
ograniczy³o siê do wpajania im zasad religijnoœci i przyzwoitoœci w ¿yciu
prywatnym. Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e s³u¿bê — szczególnie w warunkach miejskich — traktowano jako cz³onków zdemoralizowanych ni¿szych warstw spo³ecznych, wymagaj¹cych reedukacji i umoralnienia.
O tym, ¿e tak myœlano w rzeczywistoœci, œwiadczy niechêæ, z jak¹ ju¿
w XVIII w. zatrudniano s³u¿¹cych pochodz¹cych z Londynu, których uwa¿ano za zbyt mocno zdemoralizowanych25.
Przedstawiona powy¿ej charakterystyka dwóch pierwszych etapów rozwojowych odnosi siê przede wszystkim do œrodowisk szlacheckich. Tymczasem pracodawcami s³u¿by w epoce przedprzemys³owej by³o tak¿e mieszczañstwo26, i to nie tylko rzemieœlnicy, u których s³u¿bê mo¿na z pewnymi
zastrze¿eniami traktowaæ jako rodzaj najemnej si³y roboczej wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ zawodow¹ chlebodawcy. Po oddzieleniu czeladzi rzemieœlniczej wyraŸnie daje siê zaobserwowaæ odmienna charakterystyka s³u¿by
miejskiej. Przede wszystkim ju¿ w œredniowieczu s³u¿ba to w znacznej mierze, jeœli nie w wiêkszoœci, kobiety. W œredniowiecznej Florencji, gdzie s³u¿23 Zob. np. D. M. Katzman, Seven days a week..., s. 107–109; J. Gerard, Country house life, Oxford 1994,
s. 243–245.
24 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, pod red. M. Perrot, Wroc³aw 1990, s. 186–188.
25 J. J. Hecht, The domestic service in 18th century London, London 1980 (pierwsze wydanie London 1956),
s. 9–11.
26 Pomijamy w niniejszych rozwa¿aniach s³u¿bê ch³opsk¹, która mia³a zdecydowanie charakter produkcyjny.
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ba rekrutowa³a siê z warstw najubo¿szych b¹dŸ spoœród niewolników, dominacja kobiet by³a bezdyskusyjna27. W póŸnoœredniowiecznym Yorku
(XIV–pocz¹tek XVI w.) kobiety stanowi³y blisko po³owê s³u¿by28. W czasach nowo¿ytnych przewaga kobiet wœród s³u¿by domowej zatrudnianej
przez mieszczan nie budzi w¹tpliwoœci29. Niektórzy autorzy dowodz¹ nawet, ¿e charakterystyczna dla wiêkszoœci miast przedprzemys³owych przewaga liczebna kobiet by³a nastêpstwem typowego dla mieszczañstwa preferowania kobiet przy zatrudnianiu s³u¿by. Predylekcja dla kobiet w tym œrodowisku wskazuje, ¿e przy zatrudnianiu s³u¿by wzglêdy reprezentacji nie
odgrywa³y roli. Jeœli wystêpowa³y, to manifestowa³y siê raczej poprzez ubiór
s³u¿¹cych, a nie ich p³eæ30.
Ró¿nicê miêdzy zasadami zatrudniania s³u¿by w œrodowisku szlacheckim i mieszczañskim dobrze obrazuj¹ dane dotycz¹ce miast francuskich.
W wieku XVIII w wiêkszoœci miast rezydencjonalnych nadal najwiêksz¹
liczbê s³u¿by zatrudnia³y szlachta i duchowieñstwo31. Znamienn¹ tendencj¹ by³ wzrost liczebny wœród chlebodawców mieszczañstwa, zatrudniaj¹cego z regu³y po jednej, maksymalnie po dwie osoby32. Wp³ynê³o to na
zmianê sk³adu s³u¿by wedle p³ci. Wed³ug danych opartych na testamentach
chlebodawców, a dotycz¹cych Pary¿a w XVIII w., w domach gdzie zatrudniano jedn¹ osobê kobiety stanowi³y a¿ 87% s³u¿by, w domach, gdzie by³o
2 s³u¿¹cych, odsetek kobiet spada³ do 36%, a w domach, maj¹cych 10 lub
wiêcej osób s³u¿by, dominowali mê¿czyŸni (71%)33. W Tuluzie w 1695 r.
27 Ch. de La Ronciere, Tuscan notables on the eve of Reneissance, [w:] A history of private life, t. II, s. 229–235.
28 P. J. P. Goldberg, Marriage, migration and servanthood. The York Cause Paper evidence, [w:] Woman is
a worthy wight. Women in English society c. 1200–1500, wyd. P. J. P. Goldberg, P. J. Piers, Phoenix Mill 1992,
s. 3–5.
29 Zob. C. Kuklo, Kobieta samotna w spo³eczeñstwie miejskim u schy³ku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–spo³eczne, Bia³ystok 1998, s. 65–73; tam¿e literatura i przyk³ady z innych miast europejskich. Kuklo nie wydziela czeladzi rzemieœlniczej, ale nawet bez tego przewaga liczebna kobiet jest
wyraŸna. Dla okresu wczeœniejszego zob. A. Karpiñski, Pauperes. O mieszkañcach Warszawy XVI i XVII
wieku, Warszawa 1983, s. 168–194, stwierdzaj¹cy, ¿e w Starej Warszawie w 1659 r. 83% s³u¿by to kobiety.
Nawet w Rynku kobiety stanowi³y 75% tej grupy. Podobne wnioski w odniesieniu do innych miast Korony
ten¿e, Kobieta w mieœcie polskim w drugiej po³owie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 85–97.
30 Zwraca na to uwagê E. Cieœlak w odniesieniu do Gdañska, Rozporz¹dzenia w sprawie s³u¿by najemnej
wydane w Gdañsku w 17 marca 1705 r., „Rocznik Gdañski”1960–1961, t. XIX/XX, s. 8.
31 S. C. Maza, Servants..., s. 275–277. Odmienna tendencja wystêpowa³a w Tuluzie. W 1695 r. 46% s³u¿¹cych
zatrudnia³a szlachta, a 33% przedstawiciele wolnych zawodów, kupcy, w³aœciciele sklepów. W 1750 r. proporcje by³y podobne, w 1789 r. uleg³y odwróceniu: 36% s³u¿by zatrudnia³a szlachta, 48% bogate mieszczañstwo, C. Fairchilds, Domestic enemis..., s. 14.
32 S. C. Maza, Servants..., s. 270–271, 274.
33 J. Sabattier, Figaro et son maître. La domestiques a Paris au XVIIIe siècle, Paris 1984, s. 28; C. Petitfrere,
L’oeil du maître. Maîtres et serviteurs, de l’époque classique au romantisme, Bruxelles 1986, s. 47, wylicza
w Saumur w 1790 r. w domach zatrudniaj¹cych 4 i wiêcej osób 57% mê¿czyzn, w domach nale¿¹cych do

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

S³u¿ba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV–XX w. 63

mê¿czyŸni stanowili 39% s³u¿¹cych. Znamienny jest jednak fakt, ¿e a¿ 63%
z nich zatrudnia³a szlachta, 11% duchowieñstwo, a dalsze 13% bogate mieszczañstwo. Zwi¹zek pomiêdzy tradycyjnie rozumian¹ reprezentacj¹, któr¹
praktykowa³a szlachta (s³u¿¹cy to mê¿czyŸni chodz¹cy w liberiach), a sk³adem spo³ecznym chlebodawców obrazuje tab. 1.
Tab. 1. S³u¿ba w gospodarstwach domowych w Tuluzie w 1695 r.
Mê¿czyŸni

Kobiety

Mê¿czyzn na
1000 kobiet

Szlachta

782

679

115

Kupcy

116

448

26

Urzêdnicy

12

144

8

W³aœciciele sklepów

11

103

11

Rzemieœlnicy

51

308

17

Duchowni

137

54

254

Pracodawca

Pród³o: obliczenie na podstawie C. Fairchilds, Domestic enemies..., tab. 1, s. 7 i 3, s. 9

Rewolucja przemys³owa dotknê³a, jak wiadomo, stosunkowo nieliczne
sektory gospodarki, pozostawiaj¹c du¿e obszary tradycyjnej gospodarki rodzinnej opartej na pracy niezmechanizowanej, co sprzyja³o jej trwaniu. Jednoczeœnie jednak stworzy³a ona nowe miejsca pracy w sektorze us³ug. Edward Higgs, badaj¹cy s³u¿bê w okrêgu Rochdale w Lancashire, konstatuje,
¿e w po³owie XIX w. 20–25% wœród chlebodawców s³u¿by stanowili sklepikarze, a dalsze 16% rzemieœlnicy34. Oznacza to, ¿e w ponad trzeciej czêœci
szlachty posiadaj¹cej ziemiê odsetek mê¿czyzn wynosi 63%. Rekordowy pod tym wzglêdem jest jednak
Rzym, w którego centralnych parafiach w 1714 r. odsetek mê¿czyzn wœród s³u¿by wynosi³ 78, a w 1796 r. —
69%. A. Arru, Serviteurs et servantes à Rome: differences de „genre”, life–cycle et pouvoirs (1650–1860),
[w:] Women in the labour force comparative studies on labour market and organization of work since the 18th
century, ed. E. Aerts i inni, Leuven 1990, s. 111–112.
34 E. Higgs, Domestic service and household production, [w:] Unequal opportunities. Women employment in
England 1800–1918, ed. A. V. John, Oxford 1986, s. 133–136. S³u¿ba tego rodzaju pracodawców rekrutowa³a
siê czêsto z wychowanków domów sierot lub miejskiej biedoty, D. A. Kent, Ubiquious but invisible: Female
domestic servants in mid–18th century London, „History Workshop”, t. 28, 1989, s. 119 oraz V. Prochaska,
Female philantropy and domestic service in Victorian England, „Bulletin of the Institute of Historical Research”, t. LIV, 1981, s. 82. Podobne konkluzje w odniesieniu do Berlina w latach 1875–1925, gdzie a¿
62–65% s³u¿by zatrudnia³y drobne zak³ady, sklepy i rzemieœlnicy, zob. K. Walser, Dienstmädchen. Frauenar-
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gospodarstw domowych s³u¿ba pe³ni³a w mniejszym lub wiêkszym stopniu
funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zarobkow¹ chlebodawców. Potwierdza to
sformu³owan¹ powy¿ej opiniê, ¿e dominuj¹ce w literaturze postrzeganie
s³u¿by w perspektywie veblenowskiej jest jednostronne, nie bierze bowiem
pod uwagê faktu, ¿e zatrudnianie s³u¿by by³o koniecznoœci¹ przy ówczesnych warunkach prowadzenia gospodarstwa domowego35. Znamienna jest
równie¿ widoczna w Ÿród³ach spisowych tendencja zatrudniania s³u¿by
przez rodziny, na czele których sta³y osoby owdowia³e, wzglêdnie przez
rodziny z ma³ym dzieæmi36. Ponadto, jak wynika z badañ Higgsa, nie wszystkie domy klasy œredniej zatrudnia³y s³u¿bê, w ka¿dym razie s³u¿bê wspó³zamieszkuj¹c¹ z chlebodawcami. Przy badaniu tego zjawiska w mikroskali widaæ, ¿e nawet w obrêbie wy¿szej grupy klasy œredniej liczba s³u¿by, a nawet
sam fakt jej zatrudniania mia³y charakter indywidualny37. Potwierdza to
obserwacjê, i¿ praktyczne funkcje w gospodarstwie domowym w znacznej
mierze decydowa³y o zatrudnieniu takiej czy innej liczby s³u¿¹cych. Zmiana, jak¹ przynosi XIX stulecie, polega wiêc z jednej strony na rozszerzeniu
krêgu pracodawców, a z drugiej na zatrudnianiu s³u¿by przede wszystkim
w celu utrzymania komfortu. Cele reprezentacyjne maj¹ charakter wtórny
i polegaj¹ jedynie na zachowaniu okreœlonego standardu ¿ycia.
Dalsze uwagi bêd¹ mia³y na celu zilustrowanie przedstawionego przed
chwil¹ modelu chronologicznego konkretnymi przyk³adami.

beit und Weiblichkeitsbilder um 1900, Frankfurt 1985, s. 22.
35 V. Prochaska, Female philantropy..., s. 82–83. Zagadnienie to rozwija na przyk³adzie USA D. M. Katzman,
Seven Days..., s. 127–140. W odniesieniu do realiów polskich na aspekt ten zwraca uwagê J. ¯arnowski,
Polska 1918–1939. Praca–technika–spo³eczeñstwo, Warszawa 1992, s. 267–268. Zob. te¿ przyk³ady pracodawców zatrudniaj¹cych s³u¿bê w: M. M. Drozdowski, Warszawiacy i ich miasto w latach Drugiej Rzeczypospolitej,
Warszawa 1973, s. 243–244.
36 E. Higgs, Domestic service..., s. 134. Gospodarstwa domowe, na czele których sta³y osoby owdowia³e,
stanowi³y w Rochdale w latach 1851–1871 22,2% ogó³u, stanowi¹c jednoczeœnie 30% pracodawców s³u¿by.
Podobne proporcje odnosz¹ siê do ma³¿eñskich gospodarstw domowych, w których by³y ma³e dzieci. Tendencja ta potwierdza siê na du¿ej próbie dotycz¹cej 20 miast angielskich w 1871 r., M. Ebery, B. Preston,
Domestic service..., s. 68.
37 E. Higgs, Domestic servants..., s. 207–208. Wiêkszoœæ opracowañ ulega wizji veblenowskiej i trzymanie
s³u¿by traktuje wy³¹cznie jako sposób dokumentowania statusu spo³ecznego przez pracodawców. Tym w³aœnie t³umaczy siê obecnoœæ s³u¿by w rodzinach o niskich dochodach (np. D. Wierling, Mädchen für alles.
Arbeitsalltag und Lebensgeschichte städtischer Dienstmädchen um Jahrhudeerdwende, Berlin 1987, s. 98 w odniesieniu do Niemiec). Takie rozumowanie jest jednak wyci¹ganiem wniosków z za³o¿eñ.
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U Ÿróde³ feminizacji zawodu
Liczbê s³u¿by i jej sk³ad w angielskich dworach arystokratycznych do
po³owy XVII w. wyznacza³y przede wszystkim wzglêdy presti¿owe. Wedle
pochodz¹cej ze schy³ku XV w. Czarnej Ksiêgi, duke winien mieæ na dworze
240 ludzi, markiz — 200, earl — 140, baron — 40, a zwyk³y knight — 16.
Rzeczywistoœæ nie zawsze dawa³a siê uj¹æ w tak œcis³e regu³y, choæ dwory
licz¹ce ponad 300 ludzi nie by³y rzadkoœci¹. Wedle opieraj¹cej siê na rachunkach dworskich badaczki zagadnienia, dwór arystokratyczny schy³ku
œredniowiecza obs³ugiwa³o oko³o 150 osób, podczas gdy przeciêtny dwór
zamo¿nej gentry liczy³ osób kilkadziesi¹t38. Rzecz jasna, czêœæ tego personelu stanowili ró¿nego rodzaju rêkodajni, stawiaj¹cy siê jedynie na wezwanie i nie wykonuj¹cy ¿adnych œciœle okreœlonych funkcji39. Niemniej jednak
codzienne funkcjonowanie dworu wymaga³o stosunkowo licznego personelu. G³ówny posi³ek, nawet jeœli spo¿ywany pod nieobecnoœæ goœci, stanowi³
ceremoniê sam¹ w sobie, wymagaj¹c¹ uczestnictwa ponad 10 s³u¿¹cych40.
Ju¿ od schy³ku œredniowiecza korona zwalcza³a nadmiernie rozbudowane dwory, stanowi¹ce zagro¿enie dla w³adzy centralnej zarówno w sensie
polityczno–militarnym, jak i presti¿owym. Pierwsze ograniczenia liczby
personelu og³osi³ Edward IV w 1468 r. Restrykcyjn¹ politykê pod tym
wzglêdem prowadzi³ Henryk VIII, który szafowa³ karami finansowymi. Od
1504 r. korona wydawa³a licencje okreœlaj¹ce maksymaln¹ liczebnoœæ
dworów. W czasach El¿biety I nie zezwalano na personel wiêkszy ni¿
100 osób41. Znacz¹ce zmniejszenie liczebnoœci dworów arystokratycznych
nast¹pi³o jednak dopiero w wiekach XVII i XVIII i nie represje korony
by³y czynnikiem sprawczym. Redukcja personelu wynika³a po czêœci ze
wzglêdów finansowych, a po czêœci z redefinicji pojêcia reprezentacji
i zmniejszenia znaczenia ceremonia³u w ¿yciu prywatnym. D³ugie pobyty
w Londynie oraz koniecznoœæ czêstszego ni¿ dot¹d korzystania z us³ug prawników nadwerê¿y³y œrodki arystokracji. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo
38 K. Mertes, The English noble household 1250–1600. Good governance and politic rule, Oxford 1988 s. 218;
zob. te¿ M. Girouard, Life in the English country house, Harmondsworth 1980, s. 15; F. Heal, Hospitality in
early modern England, Oxford 1990, s. 44–47.
39 Na póŸnoœredniowiecznych dworach angielskich (od XIV w.) wyraŸnie daje siê wyodrêbniæ tzw. ridding
household licz¹cy nawet ponad 100 osób zjawiaj¹cych siê za wynagrodzeniem pieniê¿nym na wezwanie. Jego
cz³onkowie wywodzili siê w wiêkszoœci z yeomanry, choæ nie brak by³o gentelmanów, M. Girouard, Life...,
s. 18–20.
40 M. Girouard, A country house companion, London 1987, s. 121.
41 M. Girouard, Life..., s. 84.
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czekaæ. Pisz¹cy na pocz¹tku XVII w. Francis Bacon konstatowa³: „wiêkszoœæ dzisiejszej szlachty woli byæ dobrze obs³ugiwana przez paziów i pokojowych ni¿ utrzymywaæ dwór nale¿ny swemu znaczeniu”42. Uproszczeniu
uleg³a administracja, zapoznano niektóre funkcje, i to nie tylko tak wyspecjalizowane, jak molobójca czy szczuro³ap43. Bardziej typowym przyk³adem
jest liczna niegdyœ obs³uga sto³u, zast¹piona w XVII i XVIII w. przez footmenów44. Kolejn¹ wa¿n¹ zmian¹ by³o znikniêcie z dworów osób szlachetnie
urodzonych. Wi¹zaæ to nale¿y przede wszystkim z upowszechnieniem
szkolnictwa i otwarciem siê nowych mo¿liwoœci kariery w s³u¿bie pañstwowej i publicznej. Miejsce szlachty zajêli ludzie prostego pochodzenia45.
Jak ju¿ pisa³em wy¿ej, wspomnianych symptomów nie nale¿y interpretowaæ jako dowodu zaniku reprezentacyjnej funkcji s³u¿by, lecz jako oznakê nowego rozumienia reprezentacji. Jego upowszechnienie by³o rezultatem dzia³ania splotu czynników, wœród których najwa¿niejsze to przemiany
struktury politycznej pañstwa oraz ewolucja mentalnoœci, premiuj¹ca komfort osobisty i prywatnoœæ kosztem publicznego ceremonia³u. Manifestacja
si³y w warunkach nowo¿ytnego scentralizowanego pañstwa straci³a sens46.
Rywalizacja polegaj¹ca na mno¿eniu s³u¿¹cych mê¿czyzn ust¹pi³a rywalizacji bardziej wysublimowanej, przejawiaj¹cej siê w zatrudnianiu s³u¿by
o wy¿szych kwalifikacjach. W dobrym guœcie w XVIII–wiecznym Londynie
by³o posiadanie francuskiego kucharza i ewentualnie pasztetnika. Odwiedzaj¹cy Angliê Rochefoucault powtarza jedynie topos, pisz¹c, ¿e angielscy
kucharze s¹ s³abi, a „szczytem luksusu jest zatrudnianie Francuza, ale tylko
nieliczni mog¹ sobie na to pozwoliæ”47. Najbardziej wyrafinowani pracodawcy zatrudniali cudzoziemców nawet w szeregach ni¿szej s³u¿by.
W 1705 r. jeden z arystokratów mia³ twierdziæ, i¿ „dobrzy footmeni rodz¹
siê wy³¹cznie w monarchiach absolutnych”.

42 Tam¿e, s. 88.
43 Specjalnoœci te poœwiadczone s¹ dla dworu lorda Johna Howarda of Stoke w 1483 r., P. V. B. Jones, The
household of a Tudor noblemen, Urbana 1918, s. 16–17.
44 G³ównym zajêciem tych ostatnich by³o biegniêcie przed karet¹ chlebodawcy, oœwietlanie drogi i rozpychanie ewentualnych przechodniów. Dziwaczny strój footmana mia³ zwracaæ nañ uwagê przechodniów.
Funkcja ta jednak zanika w pocz¹tku XIX w., m.in. z uwagi na poprawê stanu dróg, J. J. Hecht, The domestic
service..., s. 51–56.
45 J. J. Hecht, The domestic service..., s. 188–194, M. Girouard, Life..., s. 138.
46 Znaczenie tego czynnika od czasów Henryka VII akcentuje K. Mertes, The English noble..., s. 188–190.
47 B. Hill, Servants..., s. 25–26, J. J. Hecht, The domestic service..., s. 42–44. Tendencja ta utrzymuje siê jeszcze
w XIX w., choæ w du¿o mniejszym zakresie, J. Gerard, Country..., s. 169.
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Proces redukcji liczby s³u¿¹cych na dworach ziemiañskich i upraszczania podzia³ów wewn¹trz s³u¿by postêpowa³ w XIX w. Wprawdzie podrêczniki prowadzenia domu nadal zaleca³y dobieranie sk³adu i liczby s³u¿by
zale¿nie od dochodu i pozycji spo³ecznej chlebodawcy, ale w praktyce ró¿nice zaciera³y siê. Jak wynika z obliczeñ Jessici Gerard, w po³owie XIX w.
dochód i preferowany styl ¿ycia, a nie tytu³ decydowa³y o liczbie personelu.
Jednoczeœnie arystokracja zatrudnia³a znacznie mniej osób ni¿ wynika³oby
to z zaleceñ literatury i mo¿liwoœci finansowych. Najliczniejsze zastêpy
s³u¿by — ponad 20 osób — posiadali parowie. Zaraz za nimi ustawiali siê
wzbogaceni plutokraci, dla których reprezentacja by³a udokumentowaniem œwie¿o zdobytej pozycji spo³ecznej48. Oczywiœcie dom ziemiañski ca³kowicie bez s³u¿by nie móg³ siê obyæ. Przyk³adem zubo¿a³y z powodu hazardowych d³ugów lord Elcho, który w swej rezydencji zawsze mia³ wystarczaj¹c¹ liczbê s³u¿¹cych, choæ oszczêdza³, je¿d¿¹c kolej¹ wy³¹cznie trzeci¹
klas¹ i kupuj¹c tañsze konie49. Przyk³ad tego pechowego hazardzisty wskazuje, ¿e posiadanie s³u¿by w jego czasach, nawet w œrodowiskach ziemiañskich, s³u¿y³o bardziej komfortowi ni¿ ostentacji. Strategia „solidarnoœci”
przewa¿y³a nawet w tym œrodowisku. Zjawisko to opisywano w literaturze
w kategoriach zbur¿uazyjnienia ziemiañstwa, przejawiaj¹cego siê przejêciem
przezeñ norm zachowañ typowych dla mieszczañskich50. Trudno polemizowaæ z tymi s¹dami. Wydaje siê jednak, ¿e to, co okreœla siê jako zmieszczanienie ziemiañstwa, jest symptomem stabilnoœci jego pozycji spo³ecznej. W³aœnie stabilnoœæ — symbioza pieni¹dza i tytu³u — pozwala³y ignorowaæ zalecenia podrêczników prowadzenia ziemiañskiego domu.
Stulecia XVI–XVIII przynios³y w Anglii tak¿e zmiany w sk³adzie s³u¿by
wedle p³ci. W epoce nowo¿ytnej by³a ona domen¹ mê¿czyzn. I tak, na dworze earla Derby w koñcu XVI w. na 115 osób by³o jedynie 6 kobiet. Sto lat
wczeœniej mieszkaj¹ca samotnie ksiê¿na Warwick zatrudnia³a 11 kobiet
i 40 mê¿czyzn51. W XVIII stuleciu proporcje p³ci wyrówna³y siê. Wedle
J. J. Hechta, w londyñskich domach arystokratycznych liczba kobiet by³a

48 J. Gerard, Country..., s. 142–161, szczególnie s. 146–148.
49 Tam¿e, s. 160.
50 Zob. pogl¹dy M. Girouarda i L. Davidoff przytaczane przez L. Hunt, C. Hall, Historia ¿ycia prywatnego,
t. IV, pod red. M. Perrot, s. 83–85.
51 M. Girouard, Life..., s. 27. Obecnoœæ kobiet na dworach pe³nych mê¿czyzn nie maj¹cych nic do roboty
uwa¿ano za rzecz niebezpieczn¹, a Henryk VI nakaza³ oddalenie kobiet z dworu, K. Mertes, The English
noble..., s. 57–58.
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ju¿ równa liczbie mê¿czyzn52. W XIX w. udzia³ mê¿czyzn wœród s³u¿by stopniowo mala³ do kilkunastu, a potem kilku procent. Jedynie w œrodowisku
ziemiañskim mê¿czyŸni pozostali bardziej liczni dziêki zaliczaniu w sk³ad
s³u¿by ogrodników, woŸniców, stajennych53. Symptomatyczny jest fakt, ¿e
Jonas Hanaway w 1760 r. wk³ada w usta bohatera swej powieœci — zreszt¹
s³u¿¹cego — nastêpuj¹c¹ wypowiedŸ: „Gdybym by³ potê¿ny, to za drzwiami
domu wola³bym byæ obs³ugiwany raczej przez kobiety ni¿ przez mê¿czyzn
i ju¿ dziœ wiêkszoœæ ciê¿kich prac za drzwiami domu wykonuj¹ kobiety”.
Jeszcze bardziej znacz¹ca jest wizja przysz³oœci. „Nie bêdê zaskoczony, widz¹c kobiety powszechnie zatrudniane w charakterze butlerów, tak jak to
dzieje siê w mniejszych domach”. Powodem preferowania kobiet jest ich
„chêæ do pracy, pomys³owoœæ i zami³owanie do porz¹dku”54. WypowiedŸ ta
akcentuje nowe wartoœci, jakimi sta³y siê domowy komfort i higiena. Symptomatyczne jest te¿ rozró¿nienie na obs³ugê za i przed drzwiami, dowodz¹ce pojawienia siê wyraŸnego rozdzia³u sfery prywatnej od publicznej,
które w œredniowieczu nie istnia³o, a w czasach wczesnonowo¿ytnych dopiero siê kszta³towa³o. Po drugiej stronie kana³u La Manche tê sam¹ myœl
jeszcze dobitniej wyrazi³ w 1758 r. opat Collet. W podrêczniku dla chlebodawców zatrudniaj¹cych s³u¿bê podzieli³ j¹ na dwie odrêbne grupy: tych
s³u¿¹cych, którzy s³u¿¹ do reprezentacji, i tych, którzy wykonuj¹ codzienne
czynnoœci55.
Inn¹ przyczyn¹ stopniowej feminizacji s³u¿by jest poszerzenie rzeszy
pracodawców. W œrodowiskach mieszczañskich, jak ju¿ wspomnia³em, reprezentacja nie mia³a (z ma³ymi wyj¹tkami) charakteru wspó³zawodnictwa
konsumpcyjnego, lecz by³a zgodna ze strategi¹ „solidarnoœci”. Œrodowiska
te od pocz¹tku preferowa³y wiêc personel ¿eñski, co z kolei zbiega³o siê
z charakterystycznym dla nich podzia³em ról wed³ug p³ci, który jeszcze

52 J. J. Hecht, The domestic service..., s. 5; obszernie na ten temat pisa³a ostatnio B. Hill, Servants..., s. 22–43
i tam¿e literatura.
53 Nie przypadkiem najwiêkszy odsetek mê¿czyzn w s³u¿bie domowej w edwardiañskiej Anglii wystêpuje
w ma³ych miastach rezydencjonalnych, jak Hastings, Easthampstead, Bradfield czy Windsor (dwór w 1871 r.
zatrudnia³ 56 mê¿czyzn i 59 kobiet) oraz w mniejszych miastach garnizonowych, M. Ebery, B. Preston,
Domestic service..., s. 59, 74–75.
54 B. Hill, Servants..., s. 27.
55 C. Petitfrere, L’oeil..., s. 15.
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umocni³ siê w XIX w. Kobieta mia³a opiekowaæ siê domem, nadzoruj¹c
przy tym pracê s³u¿by, która si³¹ rzeczy winna mieæ ¿eñski charakter56.
Proces ten zachodzi³ nie tylko w Anglii, ale i po drugiej stronie kana³u
La Manche. Trwa³a eliminacja mê¿czyzn z szeregów s³u¿¹cych nast¹pi³a we
Francji dopiero w drugiej po³owie XIX w., choæ pierwszy drastyczny spadek
proporcji mê¿czyzn wœród s³u¿¹cych obserwujemy w okresie rewolucji.
Zdaniem badaczki zagadnienia, do po³owy XVIII w. mê¿czyŸni stanowili
od 33 do 50% s³u¿¹cych w miastach, tymczasem u schy³ku stulecia ich
udzia³ spad³ do oko³o 10%57. Nie jest to rezultat naturalnego procesu rozwojowego, jak s¹dzi cytowana przed chwil¹ Sara C. Maza, ani krytyki fizjokratów, kierowanej pod adresem elit posiadaj¹cych wielkie rzesze s³u¿by58,
lecz efekt wytêpienia przez rewolucjê duchowieñstwa i szlachty, które zatrudnia³y najwiêksz¹ liczbê mê¿czyzn59. Zdaniem Cissie Fairchilds, odchodzenie mê¿czyzn ze s³u¿by nast¹pi³o w wyniku przed³u¿aj¹cego siê bezrobocia, zwi¹zanego z kryzysem arystokracji oraz pojawienia siê dziêki uprzemys³owieniu nowych mo¿liwoœci zatrudnienia. Miejsce mê¿czyzn zajê³y kobiety, których mo¿liwoœci zarobkowe w innych ga³êziach gospodarki by³y
mniej korzystne60. S¹d ten wydaje siê uproszczony, autorka bowiem nie
wyci¹ga konsekwencji z faktu, ¿e jeszcze w 1851 r. mê¿czyŸni stanowili 32%
francuskiej s³u¿by. Ich udzia³ spad³ poni¿ej 20% dopiero w 1901 r.61 Przy-

56 Zob. np. P. Seleski, Women work and cultural change in 18th and early 19th century London, [w:] Popular
culture in England ca 1500–1850, ed. T. Harris, London 1995, s. 146, 157. Analogiczny do europejskiego
model popularyzowany by³ np. w Indiach wœród autochtonicznej klasy œredniej w XIX–wiecznym Bengalu,
S. Banerjee, Exploring the world of domestic manuals: Bengali middle–class women and servants in colonial
Calcutta, „Sagar”, t. 3, 1996. Zdaniem L. Davidoff, feminizacja s³u¿by spowodowana by³a równie¿ krn¹brnoœci¹ s³u¿¹cych mê¿czyzn, których trudniej by³o kontrolowaæ. L. Davidoff, Mastered for life: Servant and
wife in Victorian and Edwardian England, [w:] Essays in social history, ed. P. Thame, A. Sutcliff, Oxford 1986,
s. 137–138.
57 S. C. Maza, Servants..., s. 277. W wiêkszych miastach udzia³ kobiet wœród s³u¿by by³ wiêkszy ni¿ w ma³ych
miastach rezydencjonalnych. W Lyonie ju¿ w 1702 r. kobiety stanowi³y 51% s³u¿by, podobnie w Pary¿u
w 1754 r. Tylko niewielk¹ przewagê kobiet wœród s³u¿by (55%) w generalnoœci Tours w latach 1761–1764
wykazuje spis ogó³u s³u¿¹cych. Jeœli jednak wy³¹czyæ z tego s³u¿bê w gospodarstwach ch³opskich, odsetek
kobiet roœnie do 70%. C. Petitfrere, L’oeil..., s. 46.
58 Krytykê tê analizuje C. J. Koepp, The order of work: Ideas, attitudes and representations in 18th century
France, praca doktorska, Cornell Univ. 1992, s. 323–349.
59 S. C. Maza, Servants..., s. 287. Konkluzje autorki s¹ niew³aœciwe, nie wychodzi ona bowiem poza rok 1790,
a odnosz¹ce siê do pojedynczych miast przyk³ady z XIX w. nie przekonuj¹. Zadziwia fakt, ¿e autorka nie
wyci¹ga konsekwencji z w³asnych danych ukazuj¹cych dramatyczny spadek udzia³u szlachty i duchowieñstwa jako pracodawców po 1789 r., zob. np. tabele, s. 273–274.
60 C. Fairchilds, The domestic enemis, s. 241–242.
61 T. McBride, The domestic revolution..., s. 45. Tymczasem w Anglii w 1851 r. mê¿czyŸni stanowili tylko 10%
s³u¿by, a w 1901 r. 8,5%.
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czyn¹ tego stanu rzeczy by³o naœladowanie wzorów arystokratycznych, silniej zakorzenione na kontynencie, i wolniejsze tempo industrializacji opóŸnionej przez jakobiñsk¹ rewolucjê agrarn¹62.
W Niemczech feminizacja s³u¿by chronologicznie zbieg³a siê z przyspieszon¹ urbanizacj¹ i industrializacj¹. Z danych przytaczanych przez Rolfa
Engelsinga, dotycz¹cych miast niemieckich, wynika, ¿e odsetek mê¿czyzn
wœród s³u¿by w pierwszej po³owie XIX w. waha³ siê miêdzy 11 (Wroc³aw
1843) a 45% (Bochum 1858), przy czym wartoœci œrednie wynosi³y 21–25%.
Druga po³owa XIX w. przynios³a spadek udzia³u mê¿czyzn do poziomu
znacznie poni¿ej 10%. Wedle spisu ludnoœci Rzeszy z 1882 r. mê¿czyŸni
stanowili 3,2% ogó³u s³u¿by, podczas gdy w roku 1907 ju¿ tylko 1,2%63.
Podobny chronologicznie przebieg do przyk³adu francuskiego mia³a feminizacja s³u¿by na ziemiach polskich. W latach 1850–1870 zarysowa³ siê
spadek udzia³u mê¿czyzn. W konsekwencji u schy³ku stulecia s³u¿ba sta³a
siê zajêciem sfeminizowanym64. W Galicji odsetek kobiet wzrós³ z 60%
w 1880 do 93% w 1910 r. W Królestwie Polskim tempo by³o wolniejsze —
od 60% kobiet w 1880 r. do 79% w 189765.
Tradycyjny charakter s³u¿by d³ugo utrzymywa³ siê w Rosji. Pomijaj¹c ju¿
fakt, ¿e a¿ po 1861 r. znaczna jej czêœæ wywodzi³a siê z poddanych, za cechy
tradycyjne nale¿y uznaæ wysoki odsetek mê¿czyzn oraz obecnoœæ s³u¿by
w wiêkszoœci domów w wielkich miastach66. W Petersburgu w pocz¹tku
XIX w. mê¿czyŸni stanowili 62–69% s³u¿¹cych67. Proces feminizacji s³u¿by
zacz¹³ siê w latach czterdziestych XIX w., choæ jeszcze w 1869 r. w stolicy
25%, a w Moskwie oko³o 18% s³u¿¹cych stanowili mê¿czyŸni. Zbli¿enie

62 Podzielam pogl¹dy P. K. O’Briena, Path dependency, or why Britain became an industrialized and urbanized
economy long before France, „Economic History Review”, t. 49 1996. O urbanizacji w Anglii na tle ogólnoeuropejskim zob. ostatnio J. G. Williamson, Copying with cities growth, [w:] Economic history of Britain since
1700, London 1994, t. I, rozdz. 13.
63 U. Ottmüller, Die Dienstbotenfrage. Zur Sozialgeschichte der doppelten Ausnutzung von Dienstmädchen im
deutschen Kaiserreich, Münster 1978, s. 64, R. Engelsing, Das häuslische Personal...., s. 230–232. Informacja
autora o wysokim odsetku mê¿czyzn wœród s³u¿by w Anglii (tam¿e, s. 232) nie zas³uguje na wiarê.
64 A. ¯arnowska, Kierunki aktywnoœci zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.), [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, cz. 2, Warszawa 1995, s. 116.
65 A. ¯arnowska, E. Kaczyñska, Market related work and household work: proletarian women in Poland in the
19th century, [w:] Women in the labour force..., s. 82. S¹ to dane dotycz¹ce miast i wsi ³¹cznie.
66 Warto zwróciæ uwagê, ¿e w 1882 r. w Petersburgu s³u¿bê posiada³o 43% gospodarstw domowych, a w Moskwie 39%. W 1900 r. nadal a¿ w 37% domów petersburskich zamieszkiwa³a s³u¿ba, A. Rüstemayer, Dienstboten in Petersburg und Moskau 1861–1917. Hintergrund, Alltag, soziale Rolle, Stuttgart 1996, s. 88. W Berlinie w 1875 r. s³u¿ba by³a w 21% domów, a w 1910 r. w 9%, K. Walser, Dienstmädchen..., s. 174–177.
67 R. Engelsing, Das häuslische Personal..., s. 231.
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pod wzglêdem proporcji p³ci do standardów europejskich nast¹pi³o w pierwszej dekadzie XX w. W 1910 r. w Petersburgu kobiety stanowi³y 94% s³u¿by, a w dwa lata póŸniej w Moskwie 93%68.
Mêski charakter s³u¿by najd³u¿ej utrzymywa³ siê we W³oszech. Jeszcze
w pocz¹tkach XX w. mê¿czyŸni stanowili w miastach oko³o 25% s³u¿by.
Drug¹ cech¹ specyficzn¹ dla W³och by³ wysoki odsetek s³u¿¹cych w wieku
powy¿ej 30 lat. Od po³owy XVII do po³owy XIX w. odsetek kobiet licz¹cych ponad 30 lat w tej grupie zawodowej waha³ siê w granicach 56–66%.
Dopiero w pocz¹tku XX w. odsetek osób starszych spad³ do 34–40%. Tym
samym w³aœnie we W³oszech s³u¿ba mia³a charakter najbardziej profesjonalny, gdzie indziej bowiem w Europie wœród s³u¿¹cych dominowa³y m³ode
kobiety, które porzuca³y tê pracê po zam¹¿pójœciu. Dopiero w drugiej po³owie XIX w. obserwujemy w miastach w³oskich przewagê liczebn¹ kobiet
samotnych, które z powodu pracy w charakterze s³u¿¹cych opóŸnia³y moment zawarcia ma³¿eñstwa69. W okresie wczeœniejszym ma³¿eñstwa s³u¿¹cych by³y rzecz¹ normaln¹, a obydwoje ma³¿onkowie nierzadko pracowali
u tego samego chlebodawcy. Tym w³aœnie nale¿y uzasadniaæ d³ugie utrzymywanie siê znacznej proporcji mê¿czyzn na s³u¿bie70. Byæ mo¿e w³aœnie
specyficzne realia w³oskie zadecydowa³y o tym, ¿e imigrantki w³oskie
w Stanach Zjednoczonych bardzo rzadko wybiera³y zawód s³u¿¹cej, który
wyklucza³ ma³¿eñstwo71.
Rozkwit i upadek s³u¿by domowej
Wiek XIX i XX to okres rozkwitu s³u¿by domowej. W wielu krajach
europejskich sta³a siê ona najliczniejsz¹ grup¹ zawodow¹ wœród kobiet zatrudnionych poza rolnictwem. Wyj¹tkiem pod tym wzglêdem pozosta³a

68 A. Rüstemayer, Dienstboten..., s. 65–67, 91, 95. W Stanach Zjednoczonych, gdzie wzglêdy reprezentacji
gra³y mniejsz¹ rolê, w latach 1870–1930 proporcja kobiet wœród s³u¿by wynosi³a 84–88%. Mê¿czyŸni (zreszt¹ pochodzenia europejskiego) zatrudniani byli przede wszystkim w domach amerykañskiej elity oraz
w Kalifornii, gdzie w charakterze s³u¿by pracowa³o wielu Chiñczyków, D. M. Katzman, Seven days..., s. 45, 118.
69 A. Arru, Serviteurs..., s. 110–111, 119. We Florencji w 1810 r. na 100 s³u¿¹cych kobiet przypada³o 88 mê¿czyzn, w Bolonii w 1804 — 44, w Lukcce w 1871 — 33. Zob. ta¿, Il matrimonio tardivo dei servi e delle serve,
„Quaderni Storici” t. 68, 1988, s. 469–496.
70 Ilustruje to doskonale fakt, ¿e w Lukcce w latach 1871–1881, gdzie w domach zatrudniaj¹cych 2 osoby
s³u¿¹ce, kobiety stanowi³y 90%, podczas gdy w domach zatrudniaj¹cych ponad 4 osoby ich odsetek spada³
do 43%, B. Armani, D. Lazzari, Padroni e servitori a Lucca 1871–1881, „Quaderni Storici”, t. 68, 1988, s. 540.
71 Dotyczy to równie¿ dzieci imigrantów, D. M. Katzman, Seven days..., s. 67–70. Zauwa¿my, ¿e wœród grup
etnicznych najrzadziej dostarczaj¹cych s³u¿by znaleŸli siê obok W³ochów tak¿e Rosjanie i Polacy. Proporcjonalnie najwiêcej s³u¿¹cych to Szwedki i Irlandki (ponad 50% aktywnych zawodowo kobiet).
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Wielka Brytania, gdzie liczba kobiet zatrudnionych w przemyœle przekracza³a liczbê s³u¿¹cych. Liczebnoœæ s³u¿by obrazuje tab. 2.
Tab. 2. Kobiety zatrudnione w charakterze s³u¿by oraz odsetek kobiet
zawodowo czynnych (poza rolnictwem) zatrudnionych jako
s³u¿ba w Anglii, USA i Niemczech w XIX i na pocz¹tku XX w.
Anglia

USA

Niemcy

rok

liczba
w tys.

% kobiet

liczba
w tys.

% kobiet

liczba
w tys.

% kobiet

1851

971,5

43,5

—

—

—

—

1861

1 215,6

45,2

—

—

—

—

1871

1 487,7

47,7

960

65,6

—

—

1881

1 546,2

46,3

1 078,5

53,4

1 282, 5

44,6

1891

1 632,3

43,3

1 483,2

44,7

1 315,2

34,2

1901

1 741, 3

42,3

1 566,2

36,3

1 249,6

22,1

1911

1 800

36,8

1 829,6

29,2

—

—

1921

1 516,1

30,6

1 398

18,7

1 357,1

20,9

1931

1 801,8

32,6

1 991,4

20,2

1 249,9

18,3

1951

1 355,1

22

—

—

—

—

Pród³o: Anglia — przeliczone na podstawie: M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 111,
obejmuje s³u¿bê domow¹ i us³ugi osobiste, w tym osoby zatrudniane przez instytucje;
USA — D. Katzman, Seven days..., s. 47, 53. Spisy przeprowadzano w latach zakoñczonych na cyfrê 0. Niemcy — dla lat 1881 (faktycznie 1882), 1891 (faktycznie
1895), 1911 (faktycznie 1907) — D. Wierling, Mädchen für alles..., s. 12. Odsetki
kobiet zatrudnionych poza rolnictwem przeliczone na podstawie B. Greven–Aschoff,
Sozialer Wandel und Frauenbewegungen, „Geschichte und Gesellschaft”, t. VII,
1981, s. 332. Dla lat 1921 (faktycznie 1925) i 1931 (faktycznie 1933) dane przeliczone na podstawie D. Winter, Frauenarbeit im Dritten Reich, Hamburg 1977,
s. 194–195, wedle klasyfikacji zawodów z roku 1939

Przedstawione w tabeli dane trzeba traktowaæ z rezerw¹ z uwagi na ró¿ne zasady klasyfikacji zawodów i grupowania danych spisowych. Niemniej
jednak daje siê z nich wyczytaæ regularna tendencja. Po pierwsze, a¿ po lata
siedemdziesi¹te XIX stulecia rós³ odsetek s³u¿by wœród kobiet pracuj¹cych
poza rolnictwem (Anglia). W liczbach bezwzglêdnych szeregi s³u¿¹cych
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wzrasta³y a¿ po I wojnê œwiatow¹, choæ tempo wzrostu by³o ni¿sze ni¿ tempo rozwoju liczebnego populacji. Inaczej wygl¹da³a sytuacja w Niemczech
i nie uwzglêdnionej w tabeli Francji72. W Niemczech spadek liczby s³u¿¹cych zarysowa³ siê w dekadzie przed wybuchem „wielkiej wojny”, ale zosta³
zahamowany w latach dwudziestych. Z kolei w okresie miêdzy 1925
a 1933 r. liczba s³u¿¹cych spad³a, co wyraŸnie ró¿ni Niemcy od Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W tych ostatnich bowiem zmniejszenie
liczby s³u¿¹cych w okresie bezpoœrednio po I wojnie œwiatowej zosta³o nastêpnie zniwelowane w latach trzydziestych. W Wielkiej Brytanii w 1921 r.
s³u¿ba domowa (bez us³ug osobistych) liczy³a 1 148 tys. osób, podczas gdy
w 1931 r. jej liczba wzros³a do 1 322 tys. (23% ogó³u kobiet zatrudnionych),
z czego ponad 800 tys. nadal mieszka³o wraz z pracodawcami73. Dopiero po
II wojnie œwiatowej liczba s³u¿¹cych spad³a do 724 tysiêcy74. Na tym tle
przyrost liczebny s³u¿by w spisie polskim z 1931 r. w stosunku do 1921 r. nie
jest zjawiskiem wyj¹tkowym75.
Na kryzys i stopniowy zanik s³u¿by z³o¿y³o siê kilka przyczyn, z których
najwa¿niejsze to: pojawienie siê nowych mo¿liwoœci zatrudnienia dla kobiet, rozwój techniki gospodarstwa domowego, rynku us³ug (pralnie, sklepy
sprzedaj¹ce gotowe potrawy b¹dŸ ich pó³fabrykaty) i wreszcie przemiany
mentalnoœci, polegaj¹ce na nacisku na intymnoœæ œrodowiska domowego.
Zwiastunem przemian, jakie nast¹pi³y w pierwszej po³owie XX stulecia,
by³o rozpowszechnienie siê ju¿ u schy³ku XIX w. s³u¿by nie mieszkaj¹cej
z chlebodawcami. Zjawisko to musia³o istnieæ ju¿ wczeœniej, choæ autorzy
spisów ludnoœci dostrzegli je z opóŸnieniem. Poœrednio œwiadczy o tym fakt
niezatrudniania s³u¿by sta³ej przez znacz¹c¹ czêœæ przedstawicieli klasy
œredniej. Symptomem upowszechnienia siê s³u¿by dochodz¹cej by³a zmiana charakterystyki s³u¿¹cych wedle wieku. W Anglii w ostatnich dekadach
XIX w. wyraŸnie zmniejszy³ siê udzia³ s³u¿¹cych wœród kobiet aktywnych
zawodowo w wieku poni¿ej 15 lat (o 19,5% w stosunku do sytuacji w 1851 r.)
72 Liczba kobiet s³u¿¹cych spad³a po 1881 r. Dane po przeliczeniu na podstawie T. McBride, The domestic
revolution..., s. 35, 45 wygl¹daj¹ nastêpuj¹co (w tys.): 1851 — 619,3 1861– 619,8, 1872 — 672,1, 1881 —
811,9, 1891 — 700,0, 1901 — 784,1, 1911 — 771,1, 1921 — 653,8.
73 P. Taylor, Daughters and mothers — maids and mistresses: domestic service between the wars, [w:] Working–class culture. Studies in history and theory, ed. J. Clarke, C. Critcher, R. Johnson, London 1979, s. 121.
74 J. Burnett, Useful toil. Autobiography of working people from the 1820’s to the 1920’s, London 1994, s. 135.
75 Dane przytacza W. Mierzecki, Praca zarobkowa kobiet w œrodowisku robotniczym w Polsce miêdzywojennej,
[w:] Kobieta i edukacja, t. II, cz. 2, s. 135–145. Wœród 441 117 osób zakwalifikowanych jako s³u¿ba domowa,
aktywni zawodowo stanowili 415 384, z czego tylko 16 317 (3,9%) stanowili mê¿czyŸni. Dodatek do „Wiadomoœci Statystycznych”, 1938, z. 18.
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oraz 15–19 i 20–24 (odpowiednio o 17,4% oraz o 14,5%)76. W Stanach
Zjednoczonych omawiany proces jest ³atwiej uchwytny, jego symptomem
bowiem by³ wzrost udzia³u czarnych kobiet wœród s³u¿by. O ile w 1890 r.
Murzynki stanowi³y 24% s³u¿by w skali ca³ego kraju, o tyle w 1920 r. ju¿
40%. Znaczny procent czarnych s³u¿¹cych stanowi³y mê¿atki nie mieszkaj¹ce w domach pracodawców. W danych statystycznych daje siê zauwa¿yæ
pozytywny zwi¹zek miêdzy odsetkiem zamê¿nych pomocy domowych
a proporcj¹ czarnych wœród s³u¿by. Tam, gdzie najd³u¿ej utrzymywa³ siê
znaczny odsetek bia³ych s³u¿¹cych, tam najd³u¿ej trwa³o tradycyjne zamieszkiwanie pod wspólnym dachem z pracodawc¹77.
Zanik s³u¿by jako znacz¹cej kategorii zawodowej kobiet mia³ przede
wszystkim charakter kryzysu poda¿y. Potwierdza to wzrost p³ac s³u¿by
w Anglii schy³ku XIX w., który jednak nie by³ w stanie zmieniæ dominuj¹cego trendu. M³ode kobiety rzadziej wybiera³y pracê w charakterze s³u¿¹cych. Brytyjska komisja parlamentarna na pocz¹tku XX w. narzeka³a na
trudnoœci na rynku pracy s³u¿by i jako przyczynê wskazywa³a preferowanie
przez kobiety zatrudnienia w fabrykach78. Diagnoza ta nie by³a trafna. Proporcja kobiet pracuj¹cych w przemyœle zmniejszy³a siê z 42,7% ogó³u kobiet aktywnych zawodowo w 1851 r. do 40,0% w 1891 i 37,4% w 1911.
Wzros³o natomiast zatrudnienie kobiet w niektórych sektorach us³ugowych: w handlu z 4,5% w 1851 r. do 12,1% w 1911, w finansach z 0 do 2,5%,
w zajêciach biurowych z 4,4 do 11,1%. Podobny proces daje siê wyczytaæ
z danych niemieckich, z tym jednak, ¿e o ile dynamiczny wzrost zatrudnienia kobiet w handlu rysuje siê ju¿ od okresu 1882–1895, o tyle dziesiêciokrotny wzrost ich zatrudnienia w pracach biurowych przynios³a dopiero
dekada 1895–190779. Znacznie bardziej burzliwie analogiczne procesy
przebiega³y w Stanach Zjednoczonych80.
Jakie by³y przyczyny tego stanu rzeczy? Stopniowe zmniejszanie siê popularnoœci s³u¿by jako zawodu by³o efektem splotu czynników. Po pierwsze,
istotn¹ rolê odegra³o pojawienie siê nowych mo¿liwoœci zatrudnienia poza
fabryk¹ i kuchni¹. Z punktu widzenia finansowego by³y one korzystne,
76 M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 34. Wed³ug L. Davidoff, R. Hawthorne, A day..., s. 77, kobiety
w wieku poni¿ej 20 lat stanowi³y w 1851 r. 38% s³u¿by domowej, podczas gdy w 1911 32%, a w 1921 tylko
24%. W latach 1861–1891 odsetek kobiet w tym wieku przekracza³ 40% ogó³u s³u¿by. W Polsce w 1931 r.
kobiety w wieku poni¿ej 22 lat stanowi³y 38,1% ogó³u s³u¿by, w przemyœle odsetek ten wynosi³ 25,9%.,
W. Mierzecki, Praca zarobkowa..., s. 139.
77 D. M. Katzman, Seven days..., s. 73, 87.
78 M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 33.
79 B. Greven–Aschoff, Sozialer Wandel..., s. 332–333.
80 Tam¿e, s. 19. D. M. Katzman, Seven days..., s. 284.
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choæ trzeba wyraŸnie podkreœliæ, ¿e sytuacja materialna s³u¿by by³a zawsze
korzystniejsza ni¿ sytuacja robotnic fabrycznych81. Przyczyny niechêci do
s³u¿by trzeba raczej szukaæ w innych czynnikach ni¿ wynagrodzenie. Przede
wszystkim w niedogodnoœci, jakie za sob¹ nios³a. D³ugie godziny pracy
i pe³ne podporz¹dkowanie chlebodawcom by³y sta³ym przedmiotem narzekañ. Niedogodnoœci¹ by³a koniecznoœæ powstrzymywania siê od ma³¿eñstwa, powoduj¹ca, ¿e s³u¿ba nie by³a zawodem sta³ym, a jedynie rozwi¹zaniem czasowym. Podniesione kwalifikacje kobiet w zwi¹zku z upowszechnieniem wykszta³cenia przyczyni³y siê do ograniczenia poda¿y. Kolejnym
czynnikiem sprawczym by³o wysychanie tradycyjnego Ÿród³a naboru, który
stanowi³a wieœ. Dla kobiet urodzonych w mieœcie praca w charakterze s³u¿¹cej nie by³a tak atrakcyjna, jak dla przybyszek ze wsi. Dochodzi tu do
bardzo istotnej kwestii. Otó¿, s³u¿bê domow¹ w XIX w. mo¿na traktowaæ
jako zajêcie u³atwiaj¹ce kobietom przejœcie z nie daj¹cej mo¿liwoœci utrzymania siê wsi — do miast, gdzie mo¿na by³o uzyskaæ bez porównania wy¿sze
dochody. Dodajmy, ¿e by³o to przejœcie stosunkowo g³adkie. Nadzór ze
strony chlebodawców — jakkolwiek k³opotliwy — pozwala³ jednak unikn¹æ
wielu niebezpieczeñstw, jakie na przybyszki z prowincji czyha³y w nowym
œrodowisku. Funkcjê pomostu miêdzy wsi¹ a miastem s³u¿ba domowa spe³nia³a we wszystkich krajach europejskich.
Równie¿ po stronie popytowej pojawia³y siê zmiany mog¹ce prowadziæ
do ograniczenia liczby s³u¿¹cych. Obok techniki gospodarstwa domowego
nale¿y tu wymieniæ tendencjê do podkreœlenia intymnoœci domu rodzinnego. Odseparowane ³azienki, gotowalnie, do których s³u¿ba nie zawsze mia³a
dostêp, wreszcie nieznoœna myœl o wœcibskim oku s³u¿by podpatruj¹cej ka¿dy krok swych pañstwa to symptomy zmian, jakie w koñcu po³o¿y³y kres
instytucji s³u¿by82. Ju¿ w XVII i XVIII w. spotykamy siê nierzadko z przekonaniem, ¿e s³u¿ba przez sw¹ niedyskrecjê b¹dŸ wrêcz nieuczciwoœæ mo¿e
byæ zagro¿eniem dla chlebodawców, ale ówczesne warunki nie pozwala³y
na jej zast¹pienie83. Dopiero kryzys poda¿owy i rewolucja technologiczna
da³y w efekcie rozwi¹zanie tego problemu przez eliminacjê s³u¿by z wiêkszej czêœci gospodarstw domowych.

81 M. Ebery, B. Preston, Domestic service..., s. 86–98.
82 Na ten temat G. Vigarello, Czystoœæ i brud. Higiena cia³a od œredniowiecza do XX wieku, Warszawa 1996,
s. 225–235.
83 O niedyskrecji s³u¿by wystêpuj¹cej jako œwiadkowie w procesach rozwodowych w Anglii XVIII w. pisze
obszernie L. Stone, Road to divorce. England 1530–1987, Oxford 1990, s. 211–230; zob. te¿ F. E. Dolan,
Dangerous familiars. Representations of domestic crime in England 1550–1700, Ithaca 1994, s. 66–67.
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Pracownice i pracownicy handlu na rynku
pracy w Królestwie Polskim prze³omu
XIX i XX w.
Pracownice i pracownicy handlu na rynku pracy w Królestwie Polskim...

„Mówi³aœ przed chwil¹, droga Mario, ¿e osobom zajmuj¹cym siê sprzeda¿¹ towarów trzeba tylko umieæ rozwijaæ, uk³adaæ i mierzyæ materie. Tak
siê zdaje na pozór. W gruncie powinny one posiadaæ wiele innych przymiotów, jak na przyk³ad: przyzwyczajenie do jak najœciœlejszego porz¹dku, jeden bowiem przedmiot nie na w³aœciwym miejscu umieszczony, jedna fa³da
materii Ÿle zagiêta, jeden zwój koronki niedbale rzucony sprawia zamieszanie w sklepie lub przyczynia mu wa¿ne straty. Trzeba tak¿e, aby sklepowi
umieli rachowaæ, i nie byle jak rachowaæ, tam bowiem, gdzie w ka¿dej godzinie, minucie niemal, wp³ywaj¹ sumy coraz nowe i coraz inne cyfry reprezentuj¹ce, opuszczenie jednego grosza staæ siê mo¿e przyczyn¹ nie³adu
w rachunkach, którego my najpilniej strzec siê musimy. Na koniec i przede
wszystkim sklepowi powinni znaæ œwiat, ludzi, wiedzieæ, w jaki sposób z kim
siê obejœæ, jak komu dogodziæ, komu wierzyæ na s³owo, komu odmówiæ
kredytu itd. Wszystkich przymiotów tych najczêœciej pozbawione s¹ kobiety.
Nie przyzwyczajone do porz¹dku, nieakuratne, dla przerachowania najdrobniejszej sumy nosiæ musz¹ w kieszeni tabliczkê mno¿enia, niewinne
trusi¹tka, tylko co odczepione od spódniczki mamy, zaledwie œmiej¹ podnieœæ oczy na twarze kupuj¹cych, nie wiedz¹c, jak do nich przemawiaæ, co
o ka¿dym z nich myœleæ, albo te¿, puszczone samopas, rozhukane, roztrzepane, pozuj¹ na lwice, wdziêcz¹ siê, mówi¹ i postêpuj¹ bez taktu nara¿aj¹c
siebie na nies³awê, zak³ad, w którym pracuj¹ niby, na kompromitacjê. Mê¿czyŸni, jakkolwiek œmiesznymi wydaj¹ siê z powodu uk³adu swego i zajêæ
niezupe³nie mêskich, dla w³aœcicieli sklepów s¹ bardzo dogodnymi i u¿ytecznymi. Dlatego mo¿e ka¿dy sklep na wiêksz¹ skalê do us³ug swych u¿ywa
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mê¿czyzn, kto tylko zaœ próbowa³ zast¹piæ ich kobietami, Ÿle na tym wyszed³. Kobiety, moja droga, nie s¹ dziœ jeszcze wychowane tak, aby pogodziæ
siê mog³y z surowoœci¹ obowi¹zku, despotycznoœci¹ cyfry i wymaganiami
tak ró¿nolitej spo³ecznoœci, jak¹ jest spo³ecznoœæ kupuj¹cych”1 — tak oto
bohaterka Marty, powieœci Elizy Orzeszkowej, chêtnie przywo³ywanej i cytowanej przez dzia³aczki Stowarzyszenia Kobiet Polskich Pracuj¹cych
w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci, t³umaczy³a powody niechêci handlowców do zatrudniania kobiet2. Obok braku odpowiednich umiejêtnoœci
i cech charakteru wymienia³a równie¿ przeszkody natury obyczajowej:
„znajdujesz¿e, droga Mario, przyzwoitym, aby m³oda kobieta (...) po ca³ych
dniach przebywa³a za jednym sto³em z kilku m³odymi ludŸmi? Czy podobna okolicznoœæ nie by³aby powodem zajœæ zbêdnych dla niej, przykrych dla
mnie, a sklep mój nara¿aj¹cych wobec publicznoœci na pewn¹ kompromitacjê?”3.
Ten literacki obraz szans kobiet na rynku pracy w handlu na prze³omie
60. i 70. lat XIX w. (Marta bowiem zosta³a napisana w 1873 r.) wydaje siê
doœæ wiarygodny. Jak wykaza³y badania Ewy Wasilewskiej, zainteresowanie
pracodawców dla zatrudniania kobiet na stanowiskach subiektów, kasjerów, buchalterów, korespondentów itp. by³o w II po³owie XIX w. du¿o
mniejsze ni¿ d¹¿enie kobiet do pracy w tych zawodach4. Wiêkszoœæ kobiet
pracuj¹cych wówczas w biurach i placówkach handlowych zalicza³a siê do
personelu pomocniczego, niefachowego, zatrudnionego przejœciowo. Naturalnie, uwagi te dotycz¹ tylko pracownic nie zwi¹zanych z w³aœcicielem
sklepu b¹dŸ zak³adu wiêzami pokrewieñstwa, tj. tych kobiet, o warunkach
pracy których decydowa³y jedynie mechanizmy wolnego rynku. Poza polem
obserwacji wspomnianej badaczki oraz moim pozosta³a du¿a grupa kobiet
pracuj¹cych w rodzinnych przedsiêbiorstwach. Matki, ¿ony, córki i siostry
szczególnie czêsto stanowi³y jedyny personel w zak³adach rzemieœlniczych
i w drobnym handlu. Rzadko wysi³ek ich by³ wynagradzany i przez ogó³
traktowany jako praca zawodowa, zwykle jako rodzinny obowi¹zek i powinnoœæ. Tak te¿ do pracy kobiet wspieraj¹cych przedsiêwziêcie g³owy rodziny
podchodzi³a administracja pañstwowa. W Warszawie w kolejnych dwóch
1 E. Orzeszkowa, Marta, Warszawa 1970, s. 94–95.
2 Np. w referacie wyg³oszonym podczas obchodów jubileuszu Pauliny Kuczalskiej–Reinschmitt, O pracy
biurowej kobiet, „Pracownik Handlowy, Przemys³owy, Finansowy i Rolny” 1911, nr 34, s. 3.
3 Tam¿e, s. 91.
4 E. Wasilewska, Subiekci warszawscy na rynku pracy w epoce pouw³aszczeniowej, [w:] Spo³eczeñstwo polskie
XVIII i XIX wieku, pod red. J. Leskiewiczowej, t. VI, Warszawa 1974, s. 185–204.
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spisach ludnoœci: w 1882 r. i w 1897 r. w³¹czono pomagaj¹cych cz³onków
rodzin do kategorii biernych zawodowo. St¹d dane dotycz¹ce zatrudnienia
kobiet w handlu i rzemioœle s¹ wysoce zani¿one. Dopiero spis z 1921 r.
zaliczy³ omawian¹ grupê do zawodowo aktywnych5.
Zestawienie (trudnych do porównania) danych statystycznych z 1882
i 1897 r. sugeruje wzrost zatrudnienia kobiet w handlu i biurowoœci w Warszawie ju¿ w koñcu XIX w. W 1897 r. spoœród wszystkich kobiet aktywnych
zawodowo w handlu towarowym, hotelach i jad³odajniach, przedsiêbiorstwach kredytowych i ubezpieczeniowych oraz poœrednictwie pracowa³o
7,4%, czyli o 0,7% wiêcej ni¿ w 1882 r. W administracji pañstwowej, s¹dach
i adwokaturze — 1,7%, podczas gdy 14 lat wczeœniej — 0,1%, w administracji prywatnej — 11,6%, gdy w 1882 r. — 6,3%6. Rodzi siê jednak pytanie,
czy popyt na pracê kobiet w wymienionych dzia³ach utrzyma³ siê a¿ do
wybuchu I wojny œwiatowej? Czy jego wzrost oznacza³ równie¿ zmiany
w ocenie umiejêtnoœci i efektów pracy personelu ¿eñskiego? Czy w dalszym
ci¹gu samodzielne posady buchalterów i korespondentów oferowano jedynie mê¿czyznom, a kobiety ubiegaæ siê mog³y jedynie o podrzêdne stanowiska pomocnicze? Czy i jak zmieni³ siê rejestr zarzutów stawianych kobietom poszukuj¹cym pracy? Czy wreszcie przebywanie kobiety i mê¿czyzny
w jednym pokoju biurowym, za jedn¹ lad¹ sklepow¹ budzi³o obawy podobne do tych, o których wspomina bohaterka napisanej oko³o trzydziestu lat
wczeœniej Marty? Próbê odpowiedzi na te pytania podejmê w poni¿szym
artykule, wykorzystuj¹c w tym celu og³oszenia prasowe pracodawców poszukuj¹cych obsady na wakuj¹ce stanowiska oraz prasê wydawan¹ przez
stowarzyszenia zawodowe.
Zebrany przeze mnie materia³ og³oszeniowy to blisko 1,5 tys. anonsów
oferuj¹cych wolne posady, zamieszczonych na ³amach prasy przez biura
poœrednictwa pracy dzia³aj¹ce przy stowarzyszeniach zawodowych. Og³oszenia te pochodz¹ z dwóch czasopism obecnych na rynku prasowym w latach poprzedzaj¹cych wybuch I wojny œwiatowej (1910–1914). S¹ to: „Œwiat
Pracowniczy” — „Tygodnik ekonomiczno–spo³eczny, naukowy i literacki”,
organ Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych w Warszawie i „Pracownik Handlowy, Przemys³owy, Finansowy
5 M. Nietyksza, Ludnoœæ Warszawy na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 136–137.
6 Tej¿e, Przemiany aktywnoœci zawodowej kobiet. Warszawa na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995,
s. 107–108.

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

80 Agnieszka Janiak–Jasiñska

i Rolny” bêd¹cy „wyrazicielem zadañ i d¹¿eñ wspólnych wszystkim zrzeszonym pracownikom, niezale¿nie od ich stanowiska zawodowego” i uzupe³nieniem pism czysto zawodowych, koncentruj¹cych siê na sprawach zwi¹zanych
z jednym zawodem i dzia³alnoœci¹ konkretnego stowarzyszenia zawodowego. St¹d redakcja w swym artykule programowym zapowiada³a, ¿e bêdzie
broniæ interesu wszystkich pracowników przed nadu¿yciami pracodawców,
informowaæ o stanie ruchu zawodowego w innych krajach europejskich,
zachêcaæ do zrzeszania siê i czynnego udzia³u w ¿yciu korporacji, nawi¹zywaæ
i podtrzymywaæ kontakty miêdzy stowarzyszeniami ju¿ istniej¹cymi w celu
utworzenia silnego ruchu pracowników handlowych i biurowych7.
Na ³amach m.in. tych pism publikowa³y swoje oferty najwiêksze zrzeszenia pracowników handlu i biur: Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych m. Warszawy, Zwi¹zku Buchalterów
w Warszawie, Stowarzyszenia Pracowników Handlowych m. Warszawy,
Stowarzyszenia Pracowników Handlowych Wyznania Moj¿eszowego
w Warszawie, dla których wyszukiwanie wolnych posad by³o zadaniem podstawowym8. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e z us³ug tego typu instytucji korzysta³o ograniczone grono pracodawców i pracowników. Z jednej strony byli
to pocz¹tkowo jedynie cz³onkowie stowarzyszeñ zawodowych, póŸniej zaœ
równie¿ pozostali pracownicy biur i handlu, o ile œwiadomi byli istnienia
„poœredniaków” b¹dŸ mieli dostêp do wspomnianych czasopism. Z drugiej
natomiast, jak mo¿na przypuszczaæ, przedsiêbiorcy doceniaj¹cy rolê spo³ecznych biur poœrednictwa pracy, poszukuj¹cy nie tylko pracowników pomocniczych, niewykwalifikowanych i tanich (bo takich mo¿na by³o znaleŸæ
w prostszy sposób), ale tak¿e profesjonalistów z odpowiednim sta¿em lub
wykszta³ceniem. Prawdopodobnie wiêc byli to w wiêkszoœci przedstawiciele
œredniego i wielkiego kapita³u, w³aœciciele nowoczesnych magazynów, sklepów specjalistycznych i zmechanizowanych fabryk9. Poni¿sze wnioski dotyczyæ bêd¹ mog³y zatem jedynie tego niewielkiego, ale w³aœnie od schy³ku
XIX w. zwiêkszaj¹cego siê œrodowiska, nie zaœ ca³ego handlu Królestwa,
skupiaj¹cego siê w dalszym ci¹gu w du¿ej mierze na lokalnych targowiskach i w niewielkich zak³adach rzemieœlniczych. Zapowiedziane powy¿ej
7 „Pracownik...” 1910, nr 1 i 2, s. 1–2.
8 Te same og³oszenia drukowa³y tak¿e „Handlowiec” i „Kronika Buchaltera”.
9 Specjalizacja bran¿owa handlu oraz rozdzia³ miêdzy handlem detalicznym i hurtowym by³y w Królestwie
Polskim w II po³owie XIX w. nowoœci¹., zob. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, Warszawa 1981, s. 239.
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pominiêcie charakterystycznej dla drobnego handlu grupy pomagaj¹cych
cz³onków rodzin nie bêdzie mia³o w zwi¹zku z tym wiêkszego znaczenia dla
poni¿szych rozwa¿añ, koncentruj¹cych siê na sytuacji personelu zatrudnionego w przedsiêbiorstwach handlowych.
Wœród wszystkich zebranych ofert zaledwie w 183 przypadkach (13,2%)
brano pod uwagê mo¿liwoœæ zatrudnienia kobiety. Ta niewielka, jak siê
wydaje, oferta urasta do znacz¹cej, gdy porównamy j¹ z danymi zebranymi
przez Ewê Wasilewsk¹. Od 1864 r. do koñca XIX w. w „Gazecie Handlowej” pojawi³y siê tylko 3 anonse adresowane do kobiet. Mamy zatem do
czynienia z wyraŸn¹ zmian¹ w sytuacji kobiet na rynku pracy w handlu
i biurach. Wzrost popytu na pracê kobiet wi¹za³ siê, jak s¹dzê, ju¿ nie tylko
z jej tanioœci¹, ale w du¿ej mierze równie¿ ze zmian¹ stosunku opinii publicznej do handlu w ogóle oraz z podniesieniem siê kwalifikacji reprezentowanych przez coraz liczniejsz¹ grupê poszukuj¹cych pracy biuralistek.
Pomimo to w dalszym ci¹gu powierzenie pracy kobiecie by³o rozwi¹zaniem
zastêpczym i alternatywnym (pracê oferowano zwykle korespondentowi
lub korespondentce, buchalterowi lub buchalterce [podkr. A. J.]).
Najchêtniej pracodawcy widzieli kobietê w roli ekspedientki (23,5%
ofert skierowanych do kobiet), nastêpnie: korespondentki (19,1%), buchalterki (18%) i „szeregowego” pracownika biurowego (12,6%).
W prasie zauwa¿ano jednak, ¿e same kobiety ceni¹ sobie bardziej zajêcia biurowe ni¿ czêsto lepiej p³atn¹ pracê sprzedawczyñ: „setki panien rocznie — pisano — powiêksza kadry szukaj¹cych zajêæ i wyczekuj¹cych jak
zmi³owania Bo¿ego tej upragnionej posady, a ka¿da z panien inteligentnych marzy jedynie o posadzie w banku lub towarzystwie akcyjnym, wreszcie w kantorze fabrycznym (...) Nasze panny inteligentne, które ukoñczy³y
5 lub 6 klas i kursa buchalteryjne, uwa¿aj¹ za pewn¹ ujmê dla siebie stan¹æ
za lad¹ sklepow¹, by zawijaæ paczki. (...) Dla przyk³adu przytaczam fakty,
¿e, podczas gdy przeciêtna pomocnica kantorowa zarabia 20 do 25 rb miesiêcznie, ekspedyentka sklepowa wyspecjalizowana w którejkolwiek ga³êzi,
a znaj¹ca przy tym jêzyki, ³atwo znajdzie posadê na 30–40 rb miesiêcznie”10. Zajmowanie samodzielnych stanowisk biurowych zawdziêcza³y kobiety przede wszystkim wzglêdnie dobrej znajomoœci jêzyków obcych, któr¹
w przypadku rodzin inteligenckich, zubo¿a³ych rodzin ziemiañskich czy
œredniozamo¿nych rodzin mieszczañskich przypuszczalnie wynosi³y z do10 Ma³o wyzyskane pola pracy dla kobiet, „Handlowiec” 1912, nr 4, s. 3.
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mów i pensji oraz pewnemu przygotowaniu fachowemu, jakie mog³y one
zdobyæ po ukoñczeniu pensji na licznych wówczas kursach handlowych.
Wymagania pracodawców wobec kandydatek na posady korespondentów
i buchalterów by³y pod tym wzglêdem szczególnie wygórowane. Od kobiety
oczekiwano bieg³ego pos³ugiwania siê przynajmniej 3 jêzykami obcymi,
podczas gdy w wiêkszoœci anonsów (61,8%) poszukiwano pracowników
mê¿czyzn znaj¹cych dobrze 2 jêzyki obce. Najczêœciej wymaganym przez
pracodawców by³ jêzyk rosyjski (93,3%), co wobec czêstych kontaktów gospodarczych z innymi guberniami Cesarstwa oraz przy obowi¹zku prowadzenia buchalterii w jêzyku urzêdowym wydaje siê naturalne. W dalszej
kolejnoœci wymieniano jêzyki: niemiecki (67,8%), francuski (16,5%) i angielski (3,3%). Kolejnoœæ ta odpowiada hierarchii wa¿noœci wymiany gospodarczej Królestwa z poszczególnymi krajami europejskimi: na pocz¹tku
XX w. dominuj¹c¹ pozycjê w handlu zajmowa³ import niemiecki, import
z Anglii zaœ wynosi³ w 1908 r. zaledwie 1,5%, podczas gdy jeszcze 37 lat
wczeœniej obejmowa³ 41% ca³ego importu Królestwa11.
Wiêkszoœæ og³oszeniodawców podkreœla³a wymóg znajomoœci nie tylko
jêzyków obcych, ale równie¿ jêzyka polskiego. Zdaniem Ewy Wasilewskiej,
g³ównym powodem tego zjawiska by³ brak nauki jêzyka ojczystego w szko³ach, w rezultacie czego umiejêtnoœæ bezb³êdnego pos³ugiwania siê ortografi¹ i gramatyk¹ polsk¹ wœród personelu handlowego nale¿a³a do rzadkoœci12. A. Szyller, redaktor „Handlowca”, przyczyn nagminnego kaleczenia jêzyka polskiego przez pracowników handlu upatrywa³ równie¿ w niskim w ogóle ich poziomie wykszta³cenia i du¿ej niechêci tego œrodowiska
do pog³êbiania swojej wiedzy, choæby na kursach jêzykowych13. Jako dowód
braków w wykszta³ceniu przytaczano np. og³oszenia poszukuj¹cych pracy,
w których „roi siê od b³êdów gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych”14. Tak czêste pojawianie siê w anonsach pracodawców wymogu bieg³ego pos³ugiwania siê jêzykiem polskim mia³o, jak siê wydaje, tak¿e zwi¹zek
z licznymi inwestycjami firm zagranicznych na ziemiach polskich. Jest prawdopodobne, ¿e czêœæ og³oszeniodawców stanowili obcy przedsiêbiorcy, poszukuj¹cy pracowników (Polaków b¹dŸ obcokrajowców), którzy oprócz swych
obowi¹zków wynikaj¹cych z zawodu pe³niliby tak¿e rolê t³umaczy.
11
12
13
14

A. Jezierski, Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815–1914, Warszawa 1967, s. 152–162.
E. Wasilewska, Subiekci..., s. 200.
Nie obraŸ siê braci handlowa!..., „Handlowiec” 1910, nr 23, s. 4.
Kilka wskazówek dla poszukuj¹cych pracy, „Handlowiec” 1913, nr 3, s. 4.
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Obok znajomoœci 3 jêzyków obcych, kaligrafii i szybkiego rachowania
kobieta poszukuj¹ca w latach 1910–1914 dobrej posady w biurze powinna
równie¿ stenografowaæ i pos³ugiwaæ siê maszyn¹ do pisania15. Du¿o rzadziej umiejêtnoœci maszynopisania wymagano od mê¿czyzn, a wrêcz sporadycznie poszukiwano ich na posady stenotypistów. Wed³ug badanych przeze mnie Ÿróde³ w tym jednym tylko zawodzie popyt na pracê kobiet by³
wiêkszy (czterokrotnie) ni¿ na pracê mê¿czyzn. Maszyna do pisania, podobnie jak nieco wczeœniej maszyna do szycia, wielu kobietom wykszta³conym ogólnie i powierzchownie dawa³a mo¿liwoœæ szybkiego zdobycia
zawodu i uzyskania sta³ego zarobku. St¹d reklamy prasowe maszyn do pisania firmy Underwood lub
Reminngton zamieszczane
by³y nie tylko w prasie codziennej, ale tak¿e w czasopismach kobiecych i adresowane wprost do kobiet poszukuj¹cych p³atnego zajêcia. To upragnione narzêdzie
pracy z za³¹czonym podrêcznikiem nauki szybkiego pisania mo¿na by³o nabyæ
nie tylko w licznych promocjach, ale równie¿ w systemie
ratalnym, co z pewnoœci¹
przyczynia³o siê do jego upowszechnienia, a przed wieloma kobietami otwiera³o nowe mo¿liwoœci.
Wydaje siê, ¿e jeszcze
w pocz¹tkach XX w. posiadane umiejêtnoœci, sta¿ pracy i praktyka liczy³y siê na
rynku pracy bardziej ni¿ wykszta³cenie zdobyte w szkole
Na posady stenotypistów poszukiwano
g³ównie kobiet
(aneks). Wprawdzie od nie15 Kobiety w zawodzie handlowym, [w:] „Kalendarz Kobiety Polskiej” 1910, s. 121.
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mal wszystkich buchalterów, korespondentów, akwizytorów, sprzedawców
i kasjerów wymagano, by byli wykwalifikowani, jednak¿e tylko w 90 przypadkach (co stanowi 6,5% ogó³u) pracodawcy ¿¹dali œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub kursów. Ani razu nie pojawi³ siê wymóg wykszta³cenia wy¿szego. O œrednim mówiono w 13 ofertach, o kursach buchalteryjnych lub
handlowych w 7. Najczêœciej, bo a¿ w 70 anonsach (77,8% og³oszeñ ze sprecyzowanym wymogiem wykszta³cenia) stawiano warunek ukoñczenia
4 klas. Tród³a tu analizowane nie mówi¹ wprost, o jak¹ szko³ê chodzi: elementarn¹ czy gimnazjum. Wydaje siê, ¿e zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniêcia tej kwestii bêdzie mia³a ocena poziomu nauki w szkole niedzielno–handlowej. Paragraf 13 prawa „o normalnym odpoczynku pracowników
handlowych” zobowi¹zywa³ pracodawców do posy³ania do szko³y tej tych
praktykantów, którzy nie mieli owego 4–klasowego wykszta³cenia. Ukoñczenie 4 klas zwalnia³o zatem od obowi¹zku dokszta³cania siê. Wœród
nielicznych opinii historyków na temat poziomu nauki w szkole niedzielno–handlowej widoczna jest wyraŸna ró¿nica zdañ, st¹d udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, o jaki typ szko³y chodzi³o og³oszeniodawcom wymaga jeszcze szczegó³owych badañ16.
W 1911 r. Stowarzyszenie Kupców Polskich w Warszawie przyjê³o uchwa³ê o przyjmowaniu do pracy tylko uczniów z przynajmniej 4–klasowym
wykszta³ceniem. Usankcjonowano w ten sposób dotychczasow¹ praktykê
omijania przez pracodawców obowi¹zku dokszta³cania praktykantów17.
16 J. Mi¹so wysoko oceni³ poziom nauki szkó³ niedzielno–handlowych, podkreœlaj¹c, i¿ wœród pierwszych
absolwentów tej szko³y wymieniæ mo¿na „nazwiska znanych w czasach póŸniejszych przedstawicieli bur¿uazji przemys³owej i finansjery, jak np.: Wilhelma Diehla, Juliana Frageta, Henryka Fukiera, Aleksandra
Gerlacha, Micha³a Glucksberga, Karola Szlenkiera, Ludwika Szwedego, Leona Rotwanda, Henryka Trenklera, Juliana Weigta i innych”. Zdaniem badacza, szko³a ta by³a w odró¿nieniu od szkó³ rzemieœlniczo–niedzielnych (o poziomie szko³y elementarnej) zak³adem wy¿szego stopnia organizacyjnego, szko³¹ zawodow¹,
daj¹c¹ zarówno pewne wykszta³cenie ogólne, jak i wiedzê fachow¹, która wprawdzie w latach osiemdziesi¹tych nie mog³a sprostaæ potrzebom intensywnie rozwijaj¹cego siê przemys³u i handlu i dostarczyæ wykwalifikowanego personelu biurowego, ale pozostaj¹c szko³¹ kszta³c¹c¹ przede wszystkim subiektów handlowych, nie obni¿y³a poziomu nauki. S. Bogacki, autor pracy o dziewiêtnastowiecznych organizacjach zawodowych pracowników handlowych, wystawi³ szkole niedzielno–handlowej du¿o gorsz¹ ocenê. Jego zdaniem,
ambitny program nauczania ograniczony zosta³ w praktyce do minimum ju¿ w pierwszych latach istnienia
szko³y (za³o¿ona w 1855 r.). Ciêcia programowe wynikaæ mia³y z braku czasu: z planowanych 4 godzin
w ka¿d¹ niedzielê i œwiêta w krótkim czasie pozosta³y jedynie 3 godziny w niedziele (czwart¹ przeznaczono
na nabo¿eñstwo). Dowodem na niskiego poziomu prowadzonych w tej szkole zajêæ jest dla badacza oddanie
jej w 1862 r. pod nadzór Inspektora Szkó³ Elementarnych. J. Mi¹so, Szkolnictwo handlowe w Królestwie
Polskim (1855–1914), [w:] „Rozprawy z Dziejów Oœwiaty”, t. VII, 1965, s. 137–140; S. Bogacki, Pocz¹tki
organizacyjne pracowników handlowych w Warszawie. Delegacja Subiektów Handlowych 1817–1884, Warszawa 1939, praca dyplomowa, mps w zbiorach SGH, s. 75–76.
17 Jak to nazwaæ?, „Pracownik...” 1911, nr 25, s. 4–5.
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Stowarzyszenia zawodowe podkreœla³y, ¿e decyzja kupców nie wynika³a
z troski o poziom wykszta³cenia personelu handlowego i dba³oœci o jakoœæ
oferowanych us³ug, lecz by³a efektem ch³odnej kalkulacji i obawy o w³asne
dochody: „Motywem do podjêcia tej pozornie piêknej uchwa³y by³y narzekania kupców kolonialnych, ¿e zmuszeni s¹ uwalniaæ uczniów 3 razy tygodniowo wieczorami i w ka¿d¹ niedzielê przed po³udniem, to znaczy podczas najwiêkszego ruchu w sklepach, do szko³y niedzielno–handlowej. I oto
panowie kolonialiœci po d³ugich poufnych naradach wykombinowali sobie,
¿e przyjmuj¹c uczniów z czteroklasowym wykszta³ceniem nie bêd¹ potrzebowali zwalniaæ ich na wyk³ady szkolne, zyskaj¹ wiêc co tydzieñ 3 wieczory
i niedzielê przed po³udniem pracy dodatkowo — bezp³atnie. Akcjê do stosownie podjêtej uchwa³y ju¿ w czyn wprowadzono i na mieœcie pe³no poszukiwañ uczniów do sklepów kolonialnych z 4–klasowem wykszta³ceniem, którym
przy omawianiu warunków mimochodem zaznacza siê, ¿e skoñczywszy
4 klasy, do szko³y niedzielno–handlowej uczêszczaæ nie potrzebuj¹”18.
Mowa tu g³ównie o praktykantach mê¿czyznach, kobiet bowiem do
praktykowania nie poszukiwano. Oferty dla praktykantek stanowi¹ zaledwie 2,5% wszystkich anonsów kierowanych do uczniów i praktykantów.
Na niechêæ pracodawców do przyjmowania kobiet na praktykê, nawet bezp³atn¹, zwróci³o uwagê na I ZjeŸdzie Pracowników Handlowych i Biurowych w 1910 r. Stowarzyszenie Kobiet Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle,
Handlu i Biurowoœci. W zg³oszonym wniosku dotycz¹cym jednakowego
traktowania praktykantów i praktykantek stowarzyszenie dowodzi³o, ¿e
przyczyn¹ tej niechêci jest niedobre przyzwyczajenie pracodawców do powierzania praktykuj¹cym obowi¹zków nie zwi¹zanych z interesem firmy
oraz do wykorzystywania ich do pracy fizycznej19. Fakt, ¿e kobieta mog³aby
nie podo³aæ fizycznie tym zadaniom dyskwalifikowa³ j¹ jako kandydata na
posadê praktykanta20. U podstaw niechêtnego stanowiska pracodawców
le¿a³o z pewnoœci¹ równie¿ przekonanie o mniejszej wartoœci pracy kobiet
w ogóle (o czym poni¿ej), a co za tym idzie, o miernych korzyœciach z przyuczania ich do jakiegokolwiek zawodu.
18 Tam¿e, s. 4.
19 W kolejnych projektach prawa o pracownikach handlowych przewidywano przepisy maj¹ce na celu ukrócenie niektórych przynajmniej prze¿ytków cechowych, m.in.: wykorzystywania uczniów i praktykantów do
„za³atwiania interesów prywatnych szefa i cz³onków jego rodziny” czy wymierzania pracownikowi przez
pracodawcê kar nie tylko cielesnych, ale i materialnych, Projekt prawa o pracownikach handlowych, „Pracownik...” 1910, nr 10, s. 9.
20 Wniosek nr 6 O przyjmowaniu praktykantek..., „Pracownik...” 1910, nr 12, s. 13.
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Brak w og³oszeniach przedsiêbiorców wymogu posiadania przez kandydatów na wolne posady œwiadectw ukoñczenia odpowiednich szkó³ nie musia³ byæ jednak efektem niskiej oceny wartoœci wykszta³cenia szkolnego.
Mo¿e pracodawcy uwa¿ali warunek odpowiedniego wykszta³cenia za oczywisty i st¹d czêsto ograniczali siê jedynie do ogólnego sformu³owania „pracownik wykwalifikowany”? Przypuszczeniu temu przeczy systematycznie pojawiaj¹cy siê w anonsach katalog atutów oczekiwanych od pracowników.
Pracownika doœwiadczonego, z przynajmniej jednoroczn¹ praktyk¹
(bez wzglêdu na p³eæ), poszukiwano w 251 ofertach, co stanowi 18,2 %
ogó³u og³oszeñ, a wiêc blisko 3–krotnie czêœciej zg³aszano zapotrzebowanie na pracownika z doœwiadczeniem praktycznym ni¿ na pracownika
z kwalifikacjami szkolnymi. Doœwiadczonymi mieli byæ nie tylko pracownicy samodzielni, ale tak¿e praktykanci. A¿ w 1/3 og³oszeñ skierowanych do
tych ostatnich pracê oferowano tzw. starszym praktykantom. Wyró¿nia³ ich
nie wiek, ale posiadany sta¿ pracy. Przyuczeni do konkretnych zawodów
mogli, zajmuj¹c w dalszym ci¹gu stanowiska pomocnicze, wype³niaæ obowi¹zki lepiej op³acanych buchalterów, korespondentów czy ekspedientów.
Bardziej od doœwiadczenia ceniona by³a jednak znajomoœæ bran¿y,
w której oferowano posadê. Wymóg ten pojawiaj¹cy siê w 21,5% anonsów,
stawiany by³ g³ównie pracownikom handlu: ekspedientom, woja¿erom
i akwizytorom, ale znajdowa³ siê tak¿e w og³oszeniach adresowanych do
personelu biurowego. Je¿eli zestawi siê dane zebrane przeze mnie z wynikami badañ E. Wasilewskiej dotycz¹cych lat 1865–1900, to wniosek o wyrównaniu tempa rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego tu¿ przed
I wojn¹ œwiatow¹ (po za³amaniach spowodowanych œwiatowym kryzysem
lat 1900–1903, rewolucj¹ 1905 r. i nastêpuj¹cym po niej stanem wojennym)
wyda siê przekonuj¹cy. Odsetek og³oszeñ, w których pracodawca ¿¹da³ od
kandydatów na woln¹ posadê znajomoœci bran¿y, w II po³owie XIX w.
przedstawia³ siê nastêpuj¹co: w latach 1866–1868 — 0%, 1876–1878 — 1%,
1886–1888 — 3%, 1896–1899 — 20%, tu¿ przed I wojn¹ œwiatow¹, jak ju¿
wspomniano — 21,5% 21. Proces wyodrêbniania siê spoœród ogromnej grupy pracowników handlowo–przemys³owych podgrup wyspecjalizowanych
wed³ug bran¿, wynikaj¹cy przecie¿ z postêpuj¹cej specjalizacji w ramach
samego przemys³u jak równie¿ handlu, nie tylko nie zosta³ zahamowany,

21 E. Wasilewska, Subiekci..., s. 197.
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ale nieco siê pog³êbi³. Naturalnie wykorzystane tu Ÿród³a, jak i dane, których dostarczaj¹, wymagaj¹ jeszcze konfrontacji z innymi Ÿród³ami.
Jak wynika z analizy og³oszeñ prasowych, pracodawcy najbardziej cenili
sobie pracowników wszechstronnych, tzn. oprócz w³asnego zawodu zdolnych podo³aæ obowi¹zkom na innych stanowiskach pracy i gotowych do
wykonywania ró¿nych czynnoœci za tê sam¹ pensjê. Dodatkowej specjalizacji wymagano od ponad po³owy buchalterów (52,2%), blisko po³owy zarz¹dzaj¹cych (44,4%), sporej czêœci inkasentów (36,8%), korespondentów
(18,3%) i ekspedientów (15,2%). Buchalter np. mia³ byæ zwykle jeszcze
korespondentem, rzadziej zarz¹dzaj¹cym, inkasentem czy fakturzyst¹, niekiedy wszystkimi tymi pracownikami naraz.
Niewielka liczba wspomnieñ, których autorami byli handlowcy i biuraliœci, sprawia, ¿e trudno stwierdziæ, czy pojawiaj¹ce siê w og³oszeniach prasowych wymagania nie by³y sformu³owane nieco na wyrost, czy w rzeczywistoœci pracodawcy potrzebowali takich pracowników, o jakich pisali
w swych anonsach. Handlowiec Modest Grzybowski, staraj¹c siê w 1897 r.
po ukoñczeniu szko³y Kronenberga o swoj¹ pierwsz¹ pracê w S.A. „Huta
Bankowa”, musia³ wykazaæ siê znajomoœci¹ trzech jêzyków obcych (polecono mu w ka¿dym z nich napisaæ podanie o pracê), umiejêtnoœci¹ szybkiego
rozwi¹zywania podstawowych dzia³añ arytmetycznych, kaligrafi¹, dok³adnoœci¹, oszczêdnoœci¹ czasu i narzêdzi pracy. Przy czym te ostatnie zalety
by³y równie wa¿ne, jak pozosta³e. Podkreœla³ to zarówno oceniaj¹cy go
urzêdnik, jak i wczeœniej jego szkolni nauczyciele22. Tak dok³adnych relacji
z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych nie ma jednak wiele, st¹d nie mog¹
one stanowiæ podstawy do wniosków uogólniaj¹cych.
Nieco ³atwiej znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie o skutecznoœæ og³oszeñ
dawanych do prasy przez pracodawców, a co za tym idzie — o opiniê pracowników na temat stawianych przed nimi wymagañ, o stosunek poda¿y
i popytu na rynku pracy na pracê personelu handlowego i biurowego. Z badañ Ewy Wasilewskiej wynika, ¿e w koñcu XIX w. po d³ugim okresie przewagi poda¿y nad popytem, nast¹pi³o wyrównanie liczby og³oszeñ pracodawców i poszukuj¹cych pracy, a nawet zaznaczy³ siê niewielki niedobór
tych ostatnich. W 1894 r. w Wydziale Rekomendacji Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Subiektów Handlowych zg³oszonych by³o 410 posad waku-

22 M. W. Grzybowski, Ze wspomnieñ., BN, rps. sygn. akc.: 8164, odpis mps, s. 24–25.
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j¹cych i 343 kandydatów23. W 1913 r. w Wydziale Wyszukiwania Pracy tego
samego Stowarzyszenia na kandydatów oczekiwa³o 960 posad, 608 osób zaœ
poszukiwa³o pracy. Tendencja wzrostu popytu wyraŸnie siê utrzyma³a. Jednak pomimo przewagi popytu nad poda¿¹ wiêkszoœci 586 miejsc pracy nie
obsadzono. Równie¿ tylko 60% poszukuj¹cych zatrudnienia zawar³o umowê o pracê24. Stowarzyszenie Kobiet Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle,
Handlu i Biurowoœci, sk³adaj¹c w 1913 r. sprawozdanie ze swej dzia³alnoœci
w roku poprzednim, informowa³o, ¿e w prowadzonym przez cz³onkinie
Wydziale Poœrednictwa Pracy by³y 134 og³oszenia pracodawców, jednak
tylko 34 miejsca zosta³y obsadzone25. W czym upatrywano przyczyn takiego
zjawiska?
W og³oszeniach pracodawcy czêsto narzekali na brak odpowiedniego
kandydata. Tak¿e biura poœrednictwa w sprawozdaniach ze swej dzia³alnoœci podkreœla³y, ¿e poszukuj¹cy pracy nie odpowiadaj¹ wymaganiom pracodawców: nie znaj¹ buchalterii, jêzyków obcych, nie s¹ chêtni do podejmowania podró¿y b¹dŸ zmiany miejsca zamieszkania, posiadaj¹ wiedzê ogóln¹
zamiast niezbêdnej specjalizacji26. Prasa najwiêcej uwagi poœwiêca³a w³aœnie temu ostatniemu zarzutowi. Podstawow¹ przyczyn¹ powszechnego
u handlowców braku wykszta³cenia handlowego i specjalizacji zawodowej
by³o, zdaniem publicystów, niedocenianie przez spo³eczeñstwo potrzeby
i znaczenia przygotowania fachowego dla dzia³alnoœci handlowej. Wprawdzie handel przesta³ ju¿ byæ postrzegany jako zajêcie ma³o uczciwe, s³u¿¹ce
szybkiemu zbijaniu mniejszych lub wiêkszych fortun, w dalszym ci¹gu jednak pokutowa³o przeœwiadczenie, ¿e do handlowania szko³a nie jest potrzebna, a praca w handlu jest zwykle ostatni¹ desk¹ ratunku dla tych, którym powinê³a siê noga na drodze do wykszta³cenia klasycznego i wolnego
zawodu27. „Nasuwa siê atoli pytanie: czy tylko ci niezdolni studenci maj¹
tworzyæ kontyngens przysz³ych kupców? Czy do kupiectwa nie potrzeba
nam zdolnych i wykszta³conych ludzi? Czy kupiec fachowo wykszta³cony,
23 E. Wasilewska, Subiekci..., s. 193.
24 Pierwsza pogadanka, „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 4, s. 4–5.
25 „Handlowiec” 1913, nr 7, s. 4.
26 „Handlowiec” 1910, nr 7, s. 7.; tam¿e 1913, nr 7, s. 4, tam¿e 1912, nr 17, s. 4–5.
27 „... czasami syn ju¿ w drugiej lub w trzeciej klasie gimnazjalnej utyka. «Niezdolnego», «nicponia» daje siê
«za karê» do terminu lub handlu. I ci «niezdolni» tworz¹ kontyngens rekrutów naszego stanu kupieckiego.
W praktyce pokazuje siê jednak nieraz, ¿e ten niezdolny, wyrugowany student jest najlepszym kupcem,
którego interesy ³¹cz¹ czasami kraj nasz z najdalszemi zak¹tkami œwiata i ¿e ten ch³opak do handlu «wypchniêty», jest póŸniej chlub¹ naszego œwiata kupieckiego i sprawie wiêksze oddaje us³ugi ni¿ niejeden syn doktór”.
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z wiedz¹ do jego przysz³ego zawodu zastosowan¹, nie móg³by w zawodzie
swym wiêkszych osi¹gn¹æ sukcesów ni¿ ci z klasycznem wykszta³ceniem?”28
Za drugi czynnikmaj¹cy istotny wp³yw na sytuacjê na rynku pracy uznawano z³¹ organizacjê szkolnictwa zawodowego, które swym programem
obejmowa³o przedmioty ogólnokszta³c¹ce, nie oferowa³o zaœ uczniom ani
zajêæ z teorii handlu, ani praktyki zawodowej, w rezultacie czego „wychowañcy takich zak³adów, nie obeznani z praktyk¹ handlow¹, otrzymawszy
dyplomy z ukoñczenia nauk, zmuszeni s¹ podczas zajêæ praktycznych rozpoczynaæ naukê «ab ovo». W³aœciciele instytucji handlowo–przemys³owych, przekonawszy siê, ¿e dyplomy szkó³ specjalnych nie daj¹ dowodu
znajomoœci rzeczy, traktuj¹ wychowañców szkó³ specjalnych jako teoretyków i przyjmuj¹ ich na posady li tylko jako praktykantów. A na posady,
gdzie szukaj¹ ludzi uzdolnionych,
samodzielnych i doœwiadczonych
praktycznie — daje siê odczuwaæ
brakodpowiednich kandydatów” 29.
Natomiast za nonsens redakcja
„Handlowca” uzna³a wymaganie
bieg³ej znajomoœci jêzyków obcych od wszystkich kandydatów
bez wzglêdu na to, o jak¹ posadê
siê ubiegaj¹: „poszukuj¹cy pracowników ¿¹daj¹ czêsto znajomoœci jêzyków obcych i w tych razach,
gdy pracownikmóg³by siê obyæ
bez nich zupe³nie. Na znajomoœæ
jêzyków obcych k³ad¹ niejednokrotnie wiêkszy nacisk ni¿ na sam¹
znajomoœæ fachu lub wykszta³cenie handlowe. Istnieje u nas nawet, ¿e takpowiem, przes¹d, jakoby handlowiec nie móg³ byæ do- Z³a organizacja szkolnictwa zawodowego
brym handlowcem bez znajomoœci
w kraju stwarza³a szansê dla ofert
zagranicznych
obcych jêzyków.
28 Sprawa zawodów praktycznych, „Handlowiec” 1913, nr 20, s. 5.
29 Brak pracowników, „Handlowiec” 1912, nr 17, s. 4.
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Znajomoœæ jêzyków mo¿e byæ koniecznie potrzebna dla korespondenta,
komiwoja¿era; lecz mo¿na czêstokroæ znaleŸæ dzielnego ekspedienta lub
pomys³owego kierownika pewnej ga³êzi handlu bez znajomoœci kilku jêzyków obcych lub nawet bez znajomoœci ¿adnego prócz ojczystego. Przegl¹daj¹c og³oszenia o poszukiwaniu pracowników, spotykamy czêsto ¿¹danie,
aby pracownik handlowy w Królestwie, sprzedaj¹cy, dajmy na to, gwoŸdzie
lub towary ³okciowe, zna³ doskonale jêzyki obce. Niezawodnie, znajomoœæ
ich mo¿e siê przydaæ, lecz niezbyt czêsto; wa¿niejsz¹ nierównie rzecz¹ jest
specjalizacja handlowa w danym kierunku”30. Warunek wszechstronnoœci
kandydata skrytykowano tak¿e w „Pracowniku...”: „Spójrzcie na pierwsz¹
lepsz¹ listê wakuj¹cych posad. Czego tam sobie nie ¿ycz¹ od niego [tj. od
handlowca — A. J. J.]. Musi równoczeœnie posiadaæ kilka specjalnoœci w niczym do siebie nie podobnych. Chc¹, by by³ zdolnym samodzielnym buchalterem, obznajomionym z dziedzin¹ tego w³aœnie przedsiêbiorstwa, które
akurat takiego, a nie innego szuka buchaltera. Jest, jest taki! — oddychamy. Ba, ale trzeba jeszcze, by nasz kandydat by³ te¿ bieg³ym korespondentem w jêzykach, choæby tylko w trzech, a on na nieszczêœcie swoje zna w³aœnie tylko jêzyk 4–ty i 5–ty. «Ach jaka szkoda! Nam s¹ potrzebne w³aœnie
trzy pierwsze (...). O ile mo¿noœci, zda³oby siê te¿ pisanie na maszynie naszego ulubionego systemu — oraz taka drobnostka, jak stenografia — a dobrze gdyby tapicerstwo». Nie wszystko tu jest ¿artem. Przyk³ad wybrany
z wielu innych — mutatis mutandis — niemal jota w jotê podobnych do
siebie. Raz — francuski, innym razem angielski albo litewski. Poza tym
stawiane s¹ nieuniknienie i inne wymagania, jak: narodowoœæ, wyznanie,
p³eæ, wiek, stan zdrowia, wygl¹d — i tyle innych wprost nieprzewidzianych.
S³owem — do œmierci egzamin konkursowy z uniwersalnoœci”31. Narzekano jednak nie tylko na zbyt wysokie wymagania, ale równie¿ na niskie i uzale¿nione od „widzimisiê” szefa wynagrodzenie oraz z³e warunki pracy. Te
ostatnie, uci¹¿liwe dla wszystkich, doskwiera³y przede wszystkim kobietom.
Na pierwsze ustawowe ograniczenia dnia roboczego pracownicy biur
i handlu musieli czekaæ kilka lat d³u¿ej ni¿ robotnicy w przemyœle (pierwsze
ograniczenia czasu pracy dotycz¹ce zatrudnionych w fabrykach m³odocianych
przyjêto w 1886 r., w roku nastêpnym ustawa wprowadzi³a 11 i ½–godzinny
dzieñ pracy efektywnej w zak³adach, które zatrudnia³y przynajmniej piêtna30 Z powodu artyku³u o nadmiarze pracy, „Handlowiec” 1910, nr 18, s. 3.
31 S³u¿¹ca do wszystkiego, „Pracownik...” 1910, nr 16. s. 2.
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stoosobow¹ za³ogê)32. Dopiero wydarzenia rewolucyjne zmusi³y w³adze do
podjêcia prac nad regulacj¹ dnia roboczego w handlu. Przygotowany przez
rz¹d i skonsultowany jedynie z pracodawcami (kupcami i przemys³owcami)
projekt ustawy zosta³ wprowadzony w ¿ycie w 1906 r. na mocy paragrafu 87
praw zasadniczych. Ustawa ustala³a jednolity dzieñ pracy w handlu dla
wszystkich miast, miasteczek i osad na 12 godzin, z 2–godzinn¹ przerw¹ na
posi³ek, wprowadza³a te¿ zupe³ny odpoczynek œwi¹teczny, obowi¹zuj¹cy
wszystkie bran¿e, z wyj¹tkiem handlu artyku³ami ¿ywnoœciowymi, gdzie dopuszczano mo¿liwoœæ handlu w dni œwi¹teczne przez 5 godzin na dobê.
O tym, które dni powinny byæ uznane za œwi¹teczne, zadecydowaæ mia³y
w ci¹gu 6 tygodni od przyjêcia ustawy samorz¹dne w³adze miejskie,
a tam, gdzie ich nie by³o — komisje mieszane, którym nakazano kierowaæ
siê kryterium wyznaniowym, czyli uzale¿niæ porz¹dek w handlu od wymogów religii, której wyznawcy stanowili wiêkszoœæ. Ten ostatni punkt pozosta³
jednak¿e martw¹ liter¹ prawa. W wiêkszoœci przypadków postanowienia
szczegó³owe wydawali gubernatorzy, rzadko bior¹cy pod uwagê specyfikê
rynku, panuj¹ce zwyczaje, postulaty samych pracowników33.
Ju¿ niespe³na rok po wprowadzeniu ustawy w ¿ycie, we wrzeœniu 1907
r., przyjête zosta³o jej uzupe³nienie, zezwalaj¹ce na liczne wyj¹tki od zasady
zupe³nego odpoczynku œwi¹tecznego, w rezultacie czego ustawa wraz
z przepisami uzupe³niaj¹cymi jedynie utrwala³a chaos panuj¹cy w handlu.
Z perspektywy kilku lat ustawê tê, sankcjonuj¹c¹ zmiany wprowadzone
wczeœniej przez samo ¿ycie, w prasie zawodowej oceniano dobrze, podkreœlaj¹c, ¿e jakkolwiek „nie by³a krokiem naprzód, to nie by³a te¿ krokiem
wstecz”, a za takie w³aœnie uwa¿ano kolejne projekty poprawek tej ustawy,
maj¹cej przecie¿ charakter tymczasowy34.
Kolejnym Dumom przedstawiono ³¹cznie trzy projekty nowych ustaw
o „normalnym odpoczynku pracowników handlowych”. Pierwszy z nich
przygotowa³o Ministerstwo Handlu i Przemys³u i projekt ten by³ najbardziej zbli¿ony do przepisów z 1906 r. Autorami kolejnych projektów by³y
komisje Dumy: ds. robotniczych i ds. miejskich. Jak pisa³a prasa, „najbardziej liberalna i najwiêcej dbaj¹ca o dobro pracowników” by³a propozycja
32 A. ¯arnowska, Robotnicy Warszawy na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1985.
33 W Warszawie po dwóch latach bezowocnej pracy komisja mieszana zosta³a rozwi¹zana przez genera³–gubernatora, który sam wyda³ niezbêdne przepisy szczegó³owe; Dzieñ roboczy w handlu, „Kronika Buchaltera”
1907, nr 16, s. 124; Kronika, „Handlowiec” 1913, nr 12, s. 4–5.
34 Warunki bytu pracowników handlowych w Rosji, „Handlowiec” 1912, nr 5, s. 1–3.
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ministerialna, choæ i ona nie by³a bez wad. Stowarzyszenia pracownicze za
g³ówne braki proponowanych ustaw uznawa³y: wprowadzenie licznych wyj¹tków, w których dzieñ roboczy móg³ byæ wyd³u¿any o nastêpne godziny,
przyzwolenie na prowadzenie handlu w niedzielê i œwiêta, obowi¹zek obs³u¿enia klienta nawet po godzinach pracy, o ile przyszed³ on do sklepu czy
lokalu przed jego zamkniêciem, zbyt krótki, bo tylko 3–tygodniowy, p³atny
urlop dla kobiet po po³ogu, przyznanie prawa wprowadzania dowolnych
zmian w przepisach miejscowych dotycz¹cych d³ugoœci trwania handlu w³adzom administracyjnym, przekazanie policji kontroli nad wykonaniem
praw wprowadzanych ustaw¹.
Przyjêta w 1911 r. przez Dumê ustawa „o normalnym odpoczynku pracowników handlowych”, bêd¹ca kompromisem miêdzy trzema projektami,
poddana zosta³a nastêpnie wnikliwej analizie ze strony komisji powo³anej
przez Radê Pañstwa. Dyskusja na forum Rady nad proponowanymi przez
komisjê zmianami trwa³a a¿ do wybuchu I wojny œwiatowej i nie przynios³a
¿adnych rezultatów. Ze wzglêdu na opiesza³oœæ prawodawców oraz kolejne
propozycje zmierzaj¹ce do ograniczenia i tak niewielkich praw pracowniczych ustawa wkrótce nazwana zosta³a w prasie „Ustaw¹ o anormalnym
odpoczynku pracowników handlowych”35. Przyjêty przez Dumê projekt,
bêd¹cy punktem wyjœcia do dyskusji w Radzie Pañstwa, przewidywa³36:
12–godzinny dzieñ pracy w handlu z 2–godzinn¹ przerw¹ na posi³ek; czas
pracy móg³ byæ za zgod¹ pracowników przez 40 dni w roku wyd³u¿any
o 2 godziny. O wyborze tych 40 dni decydowaæ mia³ ka¿dy przedsiêbiorca
samodzielnie, co mog³o wprowadziæ chaos i uczyniæ niemo¿liw¹ jak¹kolwiek kontrolê. Zgodê pracownika pod groŸb¹ wypowiedzenia b¹dŸ zmniejszenia wynagrodzenia nietrudno by³o uzyskaæ. Dla wielu pracodawców d³ugoœæ trwania handlu nie oznacza³a zreszt¹ d³ugoœci czasu pracy. Do obowi¹zków zatrudnionego personelu zaliczano m.in. tak¿e przygotowanie dekoracji witryn sklepowych, sprz¹tanie lokalu, przeprowadzanie inwentaryzacji, co zwykle odbywa³o siê dopiero po zamkniêciu sklepu. 15–godzinny
dzieñ handlowy i jednoczeœnie dzieñ pracy z tak¹ sam¹ przerw¹ obowi¹zywaæ mia³ w: „sklepach i handlach z artyku³ami spo¿ywczymi pierwszej potrzeby, drukami, kwiatami i ¿ywymi roœlinami, tytoniem, zarówno w tymczasowych pomieszczeniach, jako te¿ na ruchomych straganach i wozach
35 Rada Pañstwa o odpoczynku „normalnym”, „Handlowiec” 1912, nr 13, s. 2.
36 Odpoczynek pracowników, „Pracownik....” 1911, nr 26, s. 1–3.
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(...) w restauracjach i jad³odajniach do spo¿ycia na miejscu, wynajmach powozów i koni, zak³adach pogrzebowych, [na] wystawach i bazarach z celem
dobroczynnym oraz [w] bufetach i zak³adach handlowych na tych¿e wystawach i bazarach”37. Ustalenie wyj¹tków od zasady pe³nego odpoczynku
niedzielnego w przyjêtym projekcie le¿a³o w gestii lokalnych komisji
mieszanych, które mog³y pozwoliæ na pracê w niedzielê, nie d³u¿sz¹ jednak ni¿ 4 godziny na dobê. Przepisy nie mówi³y jednak jasno, na jakich
zasadach komisje te mia³y byæ wybierane, na jak d³ug¹ kadencjê oraz w jakich okolicznoœciach i przy zachowaniu jakich procedur mog³y byæ rozwi¹zane, co stwarza³o mo¿liwoœci wielu nadu¿yæ. Najkrócej praca trwaæ mia³a
9 godzin, co by³o wyraŸnym krokiem wstecz np. w stosunku do pracowników prywatnych banków i towarzystw kredytowych, którzy jako nieliczni spoœród pracowników biur i handlu ju¿ od rewolucji 1905 r. utrzymali siedmiogodzinny dzieñ pracy38. Trudno siê dziwiæ, ¿e w nastêpnych
latach ta najlepiej wœród personelu biurowo–handlowego sytuowana grupa
ogranicza³a siê jedynie do roli obserwatora poczynañ pozosta³ych. Brak
czynnego poparcia dla d¹¿eñ przedstawicieli innych specjalnoœci handlowych wynika³ jednak, jak s¹dzê, nie tylko z innych warunków pracy i sytuacji
bytowej, ale tak¿e z przekonania o przynale¿noœci do elity tego œrodowiska.
Brak jasnoœci w obowi¹zuj¹cych przepisach, niechêæ w³adz do ich uporz¹dkowania, opiesza³oœæ cia³ ustawodawczych sprzyja³y nadu¿yciom ze
strony pracodawców. Prasa systematycznie donosi³a o kolejnych przypadkach bezkarnego nieprzestrzegania jakichkolwiek zapisów prawa. Najgorsz¹ opini¹ cieszy³y siê pod tym wzglêdem sklepy kolonialne, piekarnie
i owocarnie, gdzie, jak pisano, nie tylko pracowano d³ugo, ale i bez przerwy
na posi³ki, które sporz¹dzano na miejscu „za lad¹ lub pakami”39. Wymóg
dyspozycyjnoœci, gotowoœci do pozostawania w miejscu pracy, czêsto bez
wczeœniejszego powiadomienia o takiej koniecznoœci, by³ nie do przyjêcia
dla wielu kobiet, które pracê zarobkow¹ musia³y ³¹czyæ z obowi¹zkami matki, ¿ony i gospodyni domowej b¹dŸ wp³ywa³ destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny.

37 Odpoczynek pracowników. (Dokoñczenie), „Pracownik...” 1911, nr 27, s. 1–3.
38 H. Kiepurska, Inteligencja zawodowa Warszawy w latach 1905–1907, Warszawa 1967, s. 94–96.
39 Pracownice handlowe w Rosji, „Kronika Buchaltera” 1909, nr 2, s. 10. Np. „Œwiat Pracowniczy” w 1912 r.
piêtnowa³ w³aœcicieli sklepów kolonialnych, w których praca trwa³a 14–16 godzin non stop oraz ubolewa³
nad wyzyskiem pracownic sklepów piekarskich, zmuszanych do 17 godzin ciê¿kiej pracy dziennie, „Œwiat
Pracowniczy” 1912, nr 3, s. 1–3 i nr 8, s. 6.
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Nie tylko nieograniczony w praktyce czas pracy, ale i warunki jej wykonywania by³y szczególnie ciê¿kie dla zatrudnionych w handlu kobiet. Zdaniem czêsto cytowanego w polskiej prasie zawodowej dr. Berthoda (autora
opublikowanej w 1903 r. ksi¹¿ki pt.: Raccourcis de medecine sociale et professionnelle) panuj¹ce w sklepach: zaduch, brud, kurz i wilgoæ by³y g³ówn¹
przyczyn¹ licznych wœród pracowników handlowych zachorowañ na reumatyzm, choroby uk³adu oddechowego i pokarmowego. Dla kobiet
pracuj¹cych w handlu uci¹¿liwy by³ tak¿e stosunek klientów i wspó³pracowników40. Na dwuznaczne propozycje, uszczypliwe uwagi, niewybredne
dowcipy czy nieuzasadnione pretensje nara¿one by³y szczególnie ekspedientki i panny sklepowe. Na wyj¹tkowo trudne warunki ich pracy najwczeœniej zwrócono uwagê we Francji, ojczyŸnie wielkich magazynów mody.
Troskê dzia³aczy spo³ecznych budzi³ tam szczególnie los kobiet zatrudnianych przy zewnêtrznych wystawach towarów, organizowanych przez handlowców systematycznie od wiosny do jesieni, czêsto bez wzglêdu na panuj¹c¹ aurê. W rezultacie d³ugotrwa³ych zabiegów w 1900 r. uchwalono we
Francji prawo zwane „loi des sièges”, moc¹ którego w³aœciciele sklepów
zostali zobowi¹zani do zapewnienia wszystkim pracownicom krzese³, na
których odt¹d w chwilach nieobecnoœci klientów mia³y prawo odpoczywaæ41. Nieprzestrzeganie prawa karane mia³o byæ grzywn¹ w wysokoœci od
5 do 15 fr. za pierwszym razem, od 16 do 100 fr. w ka¿dym nastêpnym
przypadku. Na stra¿y nowych przepisów stanêli inspektorzy i inspektorki
pracy, co warszawska „Prawda” uzna³a za „pierwsz¹ szczerbê, przez któr¹
zaœwita mo¿e promieñ lepszej doli pracowników i pracownic handlowych”,
która równie¿ „pozwala ¿ywiæ nadziejê, ¿e w bliskiej przysz³oœci i oni pozyskaj¹ to, co ju¿ zdobyli sobie dziêki syndykatom — robotnicy, a mianowicie
s¹dy zawodowe rozjemcze”42. W praktyce jednak francuskie ekspedientki
i panny sklepowe nie mia³y czasu korzystaæ z wystawionych na sali krzese³.
Odwiedzaj¹cemu magazyny inspektorowi pracownice ¿ali³y siê: „Kiedy
klienci s¹ wewn¹trz, nie mo¿na nawet marzyæ o siedzeniu (...). Kiedy klienci
wyjd¹, trzeba pouk³adaæ towary na miejsce”43.

40 Po³o¿enie pracowników wielkich magazynów francuskich, „Pracownik...” 1911 r., nr 33, s. 4.
41 Tam¿e.
42 Z ruchu kobiecego we Francji, „Prawda” 1901, nr 17, s. 210–211.
43 C. Lesselier, Employées de grands magasins à Paris (avant 1914), „Le mouvement social” 1978, nr 105,
s. 113.
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W Królestwie, w którym personel handlowy nie móg³ liczyæ choæby na takie ma³o skuteczne rozwi¹zania (projekty ustawy o odpoczynku pracowników
handlowych przewidywa³y wprawdzie wprowadzenie „loi de siège”, ale jak
pisano powy¿ej, a¿ do I wojny œwiatowej ¿aden z nich nie sta³ siê liter¹ prawa),
pozostawa³o jedynie uœwiadamiaæ spo³eczeñstwu, ¿e od jego kaprysów zale¿y czêsto nie tylko premia, ale tak¿e „byæ albo nie byæ” ekspedienta i apelowaæ do klientów o wyrozumia³oœæ i rozs¹dek. „Szczegó³em — pisano —
który w rozpatrzeniu po³o¿enia sprzedawców wyró¿niæ nale¿y, jako specyficznoœæ zawodowa, jest fakt, ¿e pracownik tego rodzaju jest zale¿ny nie
tylko od swych zwierzchników, ale i od klienteli. Tej ostatniej w nowoczeœnie prowadzonym handlu nadaje siê nieskoñczony szereg przywilejów,
których ofiarami s¹ zawsze pracownicy. Czy¿ dama, przewracaj¹ca do góry
nogami ca³y magazyn bez najmniejszej intencji kupna, zdaje sobie sprawê,
¿e funkcjonariusz dany, obowi¹zany jest przedstawiæ jej nastêpczyni wszystko w najzupe³niejszym porz¹dku. Czy zdaje sobie sprawê, ¿e ka¿de s³uszne
czy nies³uszne za¿alenie na pracownika, który koniec koñców posiada w³aœciw¹ ludziom iloœæ cierpliwoœci, grozi mu po wiêkszej czêœci dymisj¹?”44.
Na ³amach czasopism zawodowych obojêtnoœæ opinii spo³ecznej wobec d¹¿eñ pracowników handlowych uznawano za dowód konserwatyzmu spo³eczeñstwa polskiego, niechêtnego jakimkolwiek zmianom w kulturze handlu, czy rezygnacji z przywilejów konsumenckich, np. z prawa do bycia obs³u¿onym w sklepach, restauracjach i kawiarniach nawet po ich zamkniêciu, o ile klient wszed³ do nich tu¿ przed zamkniêciem (co by³o szczególnie
uci¹¿liwe dla personelu zatrudnionego w zak³adach gastronomicznych).
W og³oszeniach pracodawców tylko w jednym przypadku poszukiwano
do pracy w handlu kobiety z ³adn¹ figur¹, czêœciej wymagano elegancji
i prezencji, ale oczekiwano jej tak od kandydatek, jak i kandydatów na pracowników. W rzeczywistoœci chyba du¿o czêœciej w³aœnie wygl¹d kandydatki wp³ywa³ na decyzjê o jej zatrudnieniu. Potwierdzenia tego przypuszczenia na darmo szukaæ w pamiêtnikach czy wspomnieniach. Która z autorek
bowiem przyzna³aby siê do zdobywania posady dziêki innym walorom ni¿
posiadane umiejêtnoœci i kwalifikacje, b¹dŸ opowiada³aby o niedwuznacznych, propozycjach sk³adanych jej przez szefa czy wspó³pracownika? Jedynym Ÿród³em do zbadania tej kwestii pozostaje prasa i ewentualnie kronika
policyjna, o ile poszkodowane zg³asza³y siê na policjê, w co jednak nale¿y
44 Po³o¿enie..., s. 5.
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w¹tpiæ. W czasopismach bêd¹cych organami zrzeszeñ zawodowych, które
przeanalizowa³am, molestowania seksualnego kobiet w pracy nie omawiano jako problemu spo³ecznego, ograniczano siê jedynie do drukowania
krótkich obrazków z ¿ycia, w których opisywano postêpowanie anonimowych w³aœcicieli sklepów i biur mieszcz¹cych siê zwykle „gdzieœ w Warszawie”. Tak np. aptekarz z okolic Nowego Œwiatu wyszukiwa³ z biur poœrednictwa pracy oferty m³odych i ³adnych kobiet chêtnych do pracy na stanowisku kasjerki. W kilka dni po zaanga¿owaniu najlepszej kandydatki rozpoczyna³ siê „akt pierwszy: «Sympatyczne dotkniêcia» (jak sam pan X tê czêœæ
swego ataku nazywa). A wiêc gor¹ce uœciski d³oni... i nie d³oni... ca³usy,
przeplatane wyk³adem o «namiêtnoœci» itd.
Pracowniczka przypomina panu X, ¿e ma on ¿onê, dziecko i powinien
zaprzestaæ swych ataków... Lecz to nic nie wp³ywa na napastnika: dochodzi
on do takiej «ekstazy» i «roznamiêtnienia», ¿e, przechodz¹c do aktu 2–go,
zamyka drzwi od sklepu na klucz, chowa go do kieszeni i grozi opornej
u¿yciem... si³y...
Krzyk pracowniczki zniewala go do zaprzestania umizgów, lecz nazajutrz ponawia siê... atak z wiêksz¹ jeszcze gwa³townoœci¹.
Trwa tak dni kilka, kilkanaœcie. Gdy zabiegi p. X nie osi¹gaj¹ skutku,
wówczas koñczy on fina³owym aktem 3–cim, takiej treœci:
«Poniewa¿ pani jest tak dzika, nie bêdziemy przeto mogli razem z sob¹
pracowaæ, o ile pani nie zmieni swojej taktyki, gdy¿ ja nie móg³bym siê
powstrzymaæ, a¿eby od czasu do czasu... bodaj nie dotkn¹æ pani».
W epilogu pan X wymawia uczciwej pracownicy posadê, nie wyp³acaj¹c
jej nawet trzymiesiêcznej pensji”45.
Tego typu opisy redakcja koñczy³a zwykle ostrze¿eniem, ¿e informacje
o kolejnych wybrykach delikwenta doprowadz¹ do opublikowania jego danych
personalnych, czego jednak nigdy nie uczyniono. Ca³kowita anonimowoœæ bohaterów tych historii, szablonowoœæ prezentowanych w nich wypadków, powtarzana do znudzenia opozycja: wyrachowany i bezwzglêdny pracodawca
a uczciwa i cnotliwa pracownica pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e teksty te pisano na
zamówienie, zgodnie z wytycznymi wydawcy i oczekiwaniami czytelnika46. Sama jednak obecnoœæ tej tematyki w prasie, choæby w postaci tak banalnych
historyjek, œwiadczy o ¿ywotnoœci problemu w codziennej rzeczywistoœci.
45 Romansowy zwierzchnik, „Handlowiec” 1910, nr 24, s. 4.
46 Por. Mi³e stosunki, „Handlowiec” 1910, nr 9., s. 8; Kronika, „Pracownik...” 1911, nr 3, s. 6.
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Kobiety zatrudnione w handlu lub biurze w wiêkszoœci zarabia³y gorzej
od mê¿czyzn. Wynika³o to zarówno z faktu, i¿ spora ich czêœæ zajmowa³a
stanowiska pomocnicze i niesamodzielne, z przewagi poda¿y pracy kobiet
nad popytem na ni¹, jak i z ci¹gle jeszcze utrzymuj¹cej siê niskiej oceny
wartoœci pracy personelu ¿eñskiego. Wprawdzie w 1911 r. Stowarzyszenie
Kobiet Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci z dum¹
stwierdza³o, ¿e „kobiety na samodzielnych posadach nie s¹ osobliwoœci¹”,
¿e „zajmuj¹ dziœ stanowiska naczelne administratorek, kierowniczek wydzia³ów, prokurentek i dyrektorek”47, ale w biurach poœrednictwa pracy
rzadko czeka³y na kobiety oferty pracy na tak wysokich, odpowiedzialnych
i dobrze p³atnych stanowiskach. Fakt mianowania kobiety na stanowisko
dyrektora czy administratora prasa odnotowywa³a jak wydarzenie niecodzienne, wyj¹tkowy sukces, bêd¹cy uwieñczeniem wieloletniej sumiennej
pracy, nie zaœ pocz¹tkiem kariery zawodowej48. Prywatne banki, których
urzêdnicy cieszyli siê najlepszymi warunkami pracy i p³acy, przed zatrudnianiem kobiet broni³y siê bardzo d³ugo. Tak np. w 1908 r. Zwi¹zek Bankowców pomimo usilnych starañ znalaz³ pracê tylko 1 kobiecie z 52, które
zg³osi³y chêæ objêcia posady. Bankowcy mieli jakoby zastrzegaæ przy zg³aszaniu wakuj¹cych etatów, „aby im panien nie przysy³aæ”49.
Z rezerw¹ podchodziæ nale¿y równie¿ do informacji o zdobyciu przez
kobiety zawodu akwizytora. W og³oszeniach pracodawców na przedstawicieli handlowych (ajentów, woja¿erów, komiwoja¿erów, akwizytorów) poszukiwano jedynie mê¿czyzn. Wynikaæ to mog³o zarówno ze wzglêdów obyczajowych, jak i technicznych, zwi¹zanych z potrzeb¹ odbywania licznych
podró¿y. Kobiety, które decydowa³y siê na pracê z powodów ekonomicznych, aby utrzymaæ siebie i rodzinê, ³¹cz¹c zarobkowanie z obowi¹zkami
gospodyni domowej (czêsto tak¿e matki), nie mog³y pozwoliæ sobie na czêste opuszczanie miejsca zamieszkania ani na system p³acy oparty wy³¹cznie
na prowizji, co by³o cech¹ charakterystyczn¹ tych zawodów. Pozosta³e zaœ
47 O pracy biurowej kobiet, „Pracownik...” 1911, nr 34, s. 4.
48 Np. w „Handlowcu” w 1910 r. w Kronice odnotowano: „Kobieta dyrektork¹ banku. Po raz pierwszy
kobieta zdoby³a sobie u nas stanowisko dyrektorki banku. Przed kilkoma tygodniami w Radomiu na dyrektorkê (obok innych dyrektorów) tamtejszego drugiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu wybrano pannê
Zofiê Przyja³kowsk¹, dotychczasow¹ tej instytucji buchalterkê, która fachowym swym wykszta³ceniem oraz
pracowitoœci¹ i zapobiegliwoœci¹ zdoby³a sobie ogólny szacunek”, „Handlowiec” 1910, nr 19, s. 6; nieco
póŸniej dyrektorem czêstochowskiego oddzia³u tej samej instytucji zosta³a Stanis³awa Pawlakowa,
a w 1914 r. po raz pierwszy w historii kooperatyw warszawskich stanowisko kierownicze powierzono kobiecie — Ewie Grabowskiej, „Handlowiec” 1914, nr 5, s. 6.
49 „Kronika Buchaltera” 1909, nr 5, s. 39.
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nie musia³y podejmowaæ a¿ takiego trudu fizycznego i wyzwania obyczajowego. Jak siê wydaje, podró¿ samotnej kobiety i nocowanie jej w hotelach
ró¿nej marki wzbudzaæ musia³y ci¹gle wiele uwag krytycznych. Odrêbnych
badañ wymaga tak¿e kwestia reakcji ma³ych spo³ecznoœci miast prowincjonalnych na podejmowanie przez kobiety pracy zarobkowej, a w takich œrodowiskach przecie¿ musia³yby siê obracaæ ewentualne ajentki.
Spoœród wszystkich analizowanych przeze mnie anonsów prasowych nie
sposób wymieniæ ani jednej oferty dla kobiet, w której deklarowano by
zarobki przekraczaj¹ce sumê 100 rb. na miesi¹c, podczas gdy pensje proponowane mê¿czyznom mog³y siêgaæ nawet powy¿ej 150 rb. miesiêcznie (aneks).
Najlepiej op³acane wœród pracownic biur: buchalterki i korespondentki tu¿
przed I wojn¹ œwiatow¹ zwykle zarobiæ mog³y do 60 rb., sporadycznie zaœ do
100 rb. Odpowiednio: buchalterzy i korespondenci nie mieliby trudnoœci ze
znalezieniem pracy za 60–100 rb. miesiêcznie. Lepiej kwalifikowani i doœwiadczeni liczyæ mogli natomiast na p³ace do 150 rb. i wy¿ej. Znamienne, ¿e w grupie tej znaleŸli siê tak¿e ekspedienci. Mo¿liwe, ¿e to w³aœnie owi pracownicy
„uniwersalni”, pe³ni¹cy nie tylko funkcjê sprzedawcy, ale równie¿ zarz¹dzaj¹cego, kasjera czy pracownika biurowego.
Kobietom najczêœciej oferowano posady z pensj¹ nie przekraczaj¹c¹
30 rb. na miesi¹c, mê¿czyznom — w granicach 46–60 rb. W obydwu przypadkach by³y to w wiêkszoœci stanowiska ekspedientów i pracowników pomocniczych. Dysproporcje te wynika³y z kilku przyczyn. Poszukuj¹c zajêcia
kobiety wchodzi³y na rynek pracy w biurach i handlu w latach 70. i 80. XIX w.,
nie posiadaj¹c ¿adnego przygotowania merytorycznego ani niezbêdnej
praktyki, tote¿ zgadza³y siê na obni¿enie p³acy do minimum. Sta³y siê w ten
sposób tani¹ si³¹ robocz¹ (wprawdzie niewykwalifikowan¹, ale chêtn¹ do przyuczenia), skutecznie konkuruj¹c¹ z mê¿czyznami. Nie bez znaczenia by³a
tak¿e ocena jakoœci pracy kobiet wyg³aszana powszechnie przez pracodawców (w zdecydowanej wiêkszoœci mê¿czyzn) i wspó³pracowników. Zarzucano kobietom, ¿e „pracuj¹ w handlu zbyt po dyletancku, traktuj¹ zajêcie
przejœciowo, nie staraj¹ siê zg³êbiæ i poznaæ ga³êzi handlu, w której pracuj¹”, jak równie¿, ¿e z natury swej s¹ mniej zdolne i s³absze50. Ho³dowano
opinii o wiêkszej „pracy mê¿czyzn intensywnoœci”, wed³ug której „pracownik mê¿czyzna zdolny jest w danym okresie czasu wykonaæ wiêksz¹ iloœæ
roboty biurowej ni¿ pracownik kobieta”51. Neguj¹c prawo kobiety do zarob50 Kobiety w handlu, „Pracownik...” 1910, nr 20, s. 4–5.
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kowania i stoj¹c na stra¿y tradycji przyznaj¹cej mê¿czyŸnie przywilej i obowi¹zek utrzymania rodziny, nie dostrzegaj¹c problemów rodzin osieroconych czy kobiet niezamê¿nych, oskar¿ano pracuj¹ce panie, ¿e robi¹ to „dla
zabicia czasu, dla zabawki, mody, flirtu lub posiadania lepszej bluzki czy te¿
jednego kapelusza wiêcej”52. Pojawia³y siê wreszcie zarzuty, ¿e stanowisko
pracy zamieniaj¹ w miejsce spotkañ towarzyskich, ¿e „w stosunkach kole¿eñskich wymagaj¹ dla siebie zbyt wiele grzecznoœci, us³u¿noœci, a czêsto wprost
nawet ho³dów”53. Przyznaj¹c racjê tym ostatnim zarzutom, Stowarzyszenie
Kobiet Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci nie pozostawa³o jednak d³u¿ne: za objaw powszechny uzna³o niew³aœciwe zachowywanie siê mê¿czyzn, „widz¹cych w pracownicy nie kole¿ankê, lecz kobietê”54.
Sumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e praca kobiet w biurach i handlu w Królestwie Polskim w ci¹gu blisko trzydziestu lat, jakie up³ynê³y od opublikowania Marty do pocz¹tków wieku XX, sta³a siê faktem. Zajmowane przez
nie stanowiska w wiêkszoœci nale¿a³y do pomocniczych, ale coraz liczniejsz¹ grupê stanowi³y poszukiwane przez pracodawców ekspedientki, buchalterki i korespondentki o wysokich kwalifikacjach, ciesz¹ce siê szacunkiem
ogó³u dziêki swej pracowitoœci, sumiennoœci i wytrwa³ej pracy. Od kobiet na
samodzielnych stanowiskach wiêcej wymagano ni¿ od mê¿czyzn, mniej im
p³acono, ale i jedni i drudzy przy s³abo okreœlonym czasie pracy spe³niaæ
musieli warunek pe³nej dyspozycyjnoœci i gotowoœci do wype³niania ró¿nych zadañ, bez wzglêdu na zajmowan¹ w firmie pozycjê. W dalszym ci¹gu
jednak umiejêtnoœci, wysi³ek i efekty pracy kobiet oceniane by³y ni¿ej ni¿
w przypadku mê¿czyzn. Pomimo up³ywu czasu ci¹gle jeszcze stawiano kobietom te same stereotypowe zarzuty, wytykano im te same s³aboœci, ale si³a
oddzia³ywania tych argumentów wobec problemu ogólnego braku odpowiednio wykszta³conych, wyspecjalizowanych i mobilnych pracowników
handlowych zmala³a. Problem nadprodukcji personelu biurowego, rekrutuj¹cego siê b¹dŸ to spoœród absolwentów gimnazjów klasycznych, b¹dŸ
z szeregów praktykantów pozbawionych w zasadzie jakiegokolwiek wykszta³cenia, jaki pojawi³ siê moim zdaniem w³aœnie w pocz¹tkach XX w., na
plan dalszy odsuwa³ kwestiê predyspozycji p³ci.

51
52
53
54

O pracy biurowej kobiet. (Dokoñczenie), „Pracownik...” 1911, nr 36, s. 5.
Kobiety w handlu..., s. 4.
Tam¿e, s. 5.
O pracy biurowej kobiet, „Pracownik...” 1911, nr 34, s. 4.
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Aneks

Tab. 1. Liczba ofert wg wynagrodzenia miesiêcznego oferowanego
specjalnoœciach w Królestwie Polskim w latach 1910–1914

kobietom i mê¿czyznom w handlu i w biurowoœci w wybranych

Do 15 rb. 16–30 rb. 31–45 rb. 46–60 rb. 61–75 rb.

76–100 rb. 101–102 rb. 121–150 rb. Pow.150rb.

Brak
danych

Ogó³em

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

buchalter

0

0

2

4

3

7

19

7

25

3

49

0

15

0

11

0

8

0

0

0

132

21

korespondent

0

0

1

0

2

2

11

11

8

3

29

6

6

0

6

0

1

0

12

2

76

24

ekspedient

4

1

32

13

8

7

61

1

11

0

14

1

4

0

1

0

2

0

94

18

231

41

pomocnik
buchaltera

0

0

8

7

24

2

58

1

8

0

8

0

0

0

0

0

1

0

0

0

107

10

pomocnik
korespondenta

0

0

23

4

8

1

9

3

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

8

praktykant

4

3

42

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

1

181

5

pozosta³e
specjalnoœci

1

0

49

13

31

11

45

7

23

1

21

0

1

0

4

0

5

0

248

42

428

74

Ogó³em

9

4

157

42

79

30

203

30

78

7

122

7

26

0

22

0

17

0

486

63

1199 183

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych zebranych w og³oszeniach prasowych
Handlowym, Przemys³owym, Finansowym i Rolnym” w latach 1910–1914

pracodawców, zamieszczonych w „Œwiecie Pracowniczym” i „Pracowniku
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Tab. 2. Wymagania pracodawców wobec kandydatów na posady, najczêœciej
wystêpuj¹ce w anonsach prawnych w latach 1910–1914
liczba ofert
w liczbach
bezwzglêdnych

% do ogó³u zebranych
ofert (1382)

90

6,5

wymagania
wykszta³cenie
w tym:
wy¿sze

0

0

œrednie

13

14,4

kursy
4 klasy

7
70

7,8
77,8

jêzyki obce
w tym:

630

45,6

241

38,25

389

61,75

kaligrafia

83

6,0

maszynopisanie

76

5,5

doœwiadczenie
specjalizacja bran¿owa

251
296

18,2
21,4

1 jêzyk obcy
2 jêzyki obce
i wiêcej

Mród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych zebranych w og³oszeniach prasowych pracodawców, zamieszczonych w „Œwiecie Pracowniczym” i „Pracowniku Handlowym,
Przemys³owym, Finansowym i Rolnym” w latach 1910–1914
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Boºena Urbanek

Kszta³towanie siê statusu zawodu
pielêgniarskiego na ziemiach polskich
w latach 1830–1938
Kszta³towanie siê statusu zawodu pielêgniarskiego...

Od drugiej po³owy XVIII w. szpitale w Europie Zachodniej stopniowo
zmienia³y swe funkcje z opiekuñczych na lecznicze. Ich podstawowym zadaniem sta³a siê szybka, intensywna, a przez to skuteczniejsza interwencja
oraz pomoc lekarska. Starano siê, by chorzy — jak pisa³ w 1807 r. profesor
Uniwersytetu Wileñskiego August Becu — „najprêdzej w nich do zdrowia
przychodzili, a tym samym krócej w nich bawi¹c, wczeœnie drugim miejsca
ustêpowali”1. Przekszta³cenia te podyktowane by³y wzglêdami merytorycznymi i rachunkiem ekonomicznym. Wynika³y jednak tak¿e: 1) z krytyki indywidualnej dobroczynnoœci utrzymuj¹cej szpitale, lecz nie nad¹¿aj¹cej za
wzrastaj¹cymi gwa³townie potrzebami zdrowotnymi ludnoœci rozrastaj¹cych siê miast oraz oœrodków przemys³owych; 2) z upowszechnienia siê
oœwieceniowych ¿¹dañ sekularyzacji systemu opieki nad chorym; 3) z koniecznoœci rozwijania nadzoru pañstwowego nad strukturami lecznictwa,
co wi¹za³o siê równie¿ z d¹¿eniami do zeœwiecczenia lecznictwa. Zaczêto
tak¿e doceniaæ rolê zabiegów pielêgnacyjnych w procesie leczenia. Wi¹za³o
siê z tym d¹¿enie do utworzenia specjalnego, profesjonalnie przygotowanego i zatrudnionego na sta³e personelu, który zajmowa³by siê pielêgnowaniem chorego. Pojawi³y siê te¿ postulaty zak³adania szkó³ kszta³c¹cych
w tym kierunku2. Prób¹ ich realizacji by³o m.in. otwarcie w 1784 r. pionier1 A. Becu, O doskona³oœci szpitalów..., „Dzieje Dobroczynnoœci Krajowey i Zagraniczney...” 1820, s. 485.
2 B. Urbanek, Inspiracje spo³eczno–medyczne w kszta³towaniu systemu opieki nad chorym w Europie w XIX
wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1993, nr 2, s. 147; ta¿, Opieka nad chorym na tle teoretycznych
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skiej szko³y tego typu w niemieckim Mannheim. Dodaæ jednak nale¿y, ¿e
pierwsze oœrodki kszta³cenia pielêgniarek nie by³y jeszcze instytucjami
w pe³ni œwieckimi, a ich byt zale¿a³ najczêœciej od szpitali, przy których je
zak³adano. Zmiany w tym zakresie rozpoczê³y siê dopiero w 1860 r., z chwil¹ powo³ania przez Florance Nightingale œwieckiej szko³y pielêgniarskiej,
nadal jednak¿e zwi¹zanej œciœle ze szpitalem œw. Tomasza w Londynie3.
Na gruncie polskim pierwsze wzmianki o potrzebie wyodrêbnienia specjalnej grupy osób, trudni¹cej siê zawodowo pielêgnowaniem chorych, odnajdujemy w koñcu lat 30. XIX stulecia w artyku³ach i ksi¹¿kach pisanych
przez lekarzy, g³ównie z terenów Królestwa Polskiego4. Wzory, wed³ug których mia³a dzia³aæ ta grupa, czerpano przede wszystkim z Niemiec i Austrii.
W publikacjach, o których mowa, pojawia siê nazwa „dozorczynie” lub
„pielêgniarki”. Uzasadniaj¹c potrzebê ich profesjonalizacji, akcentowano
motywy patriotyczne, a dopiero w dalszej kolejnoœci cele spo³eczne. Ponadto odwo³ywano siê do „naturalnego” powo³ania kobiet do macierzyñstwa oraz opieki nad s³abszymi. „Kobiety maj¹ wobec cierpienia instynkt
niebiañski” — pisa³a na pocz¹tku lat 80. XIX w. Maria Ilnicka, przytaczaj¹c
na ³amach tygodnika „Bluszcz” s³owa francuskiego pisarza epoki romantyzmu François René Chateaubrianda5. Funkcjê pielêgnowania ³¹czono te¿
— co by³o specyfik¹ polsk¹ — ze szczególnym, narodowym nakazem sprawowania opieki nad cierpi¹cymi braæmi, zw³aszcza rannymi w walce zbrojnej z zaborcami. Jak stwierdza³ w 1876 r. Tymoteusz Stêpniewski, „broni¹
naturaln¹ kobiety sta³o siê serce, uczucie i mi³oœæ, poœwiêcenie dla doli,
losu i interesu dzieci, wspó³cierpienia nad boleœci¹ ka¿dego, w czynie mi³osierdzia, wedle si³ czasem nad si³y”6. Znacz¹cy wp³yw na kszta³towanie
takich postaw mia³y idee polskiego romantyzmu. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e nie tylko poeci, ale równie¿ lekarze, a nawet emancypantki z lat
koncepcji europejskiej i polskiej medycyny w I po³. XIX stulecia, [w:] „Analecta. Studia i Materia³y z Dziejów
Nauki” 1996, nr 2, s.127.
3 Tam¿e; F. Nightihgale, The Institution of Kaiserwerth...., London 1851, s. 11; The British Library, sygn. Cup.
401i5/1–8; Report from the Provincial Committee of the Queen Victoria Jubilee Institute, London 1889,
k. 1–2; F. S. Lees, Handbook for Hospital Sisters, London 1874, s. IX; M. Sewall, Trends in Nursing History,
Philadelphia–London 1944, s. 401–402; Ch. J. Maggs, The Origins of General Nursing, London 1985, s. 11.
4 B. Urbanek, XIX–wieczne polskie piœmiennictwo o opiece i pielêgnacji chorych, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1997, t. 60, nr 1, s. 9–19; I. Fija³kowski, Zbiór wszelkich potrzebnych wiadomoœci akuszerce,
Warszawa 1842, s. 251; C. E. Gedicke, Przewodnik do pielêgnowania chorych..., Poznañ 1838 (t³um. i uzup.
L. G¹siorowski), s. 2–6.
5 M. Ilnicka, Kobieta i dobroczynnoœæ, „Bluszcz” 1883, nr 27, s. 210.
6 T. Stêpniewski, Kobieta, jej udzia³ w rzeczach mi³osierdzia i lecznictwa i niezale¿nej pracy, Warszawa 1876, s. 6.
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pozytywizmu, pisz¹c o zadaniach osób poœwiêcaj¹cych siê pielêgnacji chorych, nie wychodzi³y poza konwencje myœlowe ukszta³towane w epoce romantyzmu7.
Jedn¹ z pierwszych prób wprowadzenia do praktyki leczniczej specjalnie przygotowanej grupy kobiet by³ projekt etatowego zatrudnienia tzw.
pos³ugaczy chorych, zwanych te¿ „gardes malades”. Rozpatrywa³a go
w 1833 r. Rada G³ówna Opiekuñcza Królestwa Polskiego, nie doczeka³ siê
jednak realizacji8. Trzy lata póŸniej warszawskie œrodowisko lekarskie, zapewne z inspiracji Rady, rozwa¿a³o pomys³ dwuletniego kszta³cenia „cyruliczek”; przygotowano nawet szczegó³owy program ich nauczania. Zadania
cyruliczek sprowadzaæ siê mia³y g³ównie do czynnoœci praktycznych: puszczania krwi oraz banda¿owania pacjentów poddanych temu zabiegowi9.
Przewidywano te¿, ¿e bêd¹ stosowa³y œrodki o dzia³aniu zewnêtrznym, miêdzy innymi plastry — dra¿ni¹ce synapizmy czy wizykatorie, wciera³y maœci,
a tak¿e stawia³y bañki, przygotowywa³y posi³ki i napoje, s³a³y ³ó¿ka, dba³y
o zachowanie czystoœci chorych itp. W zakresie teorii miano uczyæ o koniecznoœci zachowania ³agodnoœci w opiece, „pilnego” obejœcia w stosunku
do wszystkich podopiecznych, przestrzegania ostro¿noœci w dozorze, zw³aszcza w stosunku do umieraj¹cych, chorych zakaŸnie i psychicznie10. Równie¿ i ten projekt nie zosta³ wprowadzony w ¿ycie, a co wiêcej — jego realizacjê uznano za zbyteczn¹ i nawet szkodliw¹ (sic!)11.
Na negatywne stanowisko Rady, która mia³a decyduj¹cy g³os w sprawach kadry medycznej i ewentualnego powiêkszenia jej o pos³ugaczy czy
cyruliczki (obok felczerów, dzia³aj¹cych ju¿ od koñca lat 20. XIX w.), wp³yn¹æ mog³y nie tylko wzglêdy merytoryczne, lecz i polityczne. Przygotowaniu
nowych grup osób do profesjonalnej opieki nad chorymi nie sprzyja³a likwidacja w 1832 r. Uniwersytetu Warszawskiego, który kszta³ci³ tak¿e lekarzy.
Równoczeœnie w³adze carskie zainicjowa³y kszta³cenie felczerów, prowadzone na znacznie ni¿szym poziomie, ale za to w masowej skali. Jak siê
wkrótce okaza³o, towarzyszy³ temu zamiar zast¹pienia nimi lekarzy, szcze7 B. Urbanek, Pocz¹tki polskiego s³ownictwa o opiece i pielêgnacji chorych do 1838 r., „Medycyna Nowo¿ytna.
Studia nad Histori¹ Medycyny” 1998, nr 1, s. 48–61; ta¿, Rozwój znaczeniowy pojêcia pielêgnowanie po
1838 r., tam¿e 1998, z. 2, s. 55–57.
8 F. Giedroyæ, Rada lekarska Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1809–1867, Warszawa 1913,
s. 294–296.
9 Tam¿e, s. 294.
10 Tam¿e, s. 295.
11 Tam¿e, s. 296.
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gólnie na prowincji12. Kierowani tam felczerzy odznaczali siê niskim poziomem przygotowania do zawodu; wiele do ¿yczenia pozostawia³o tak¿e ich
ogólne wykszta³cenie. Ponadto znaczna ich czêœæ stroni³a od zaanga¿owania spo³ecznego, a tak¿e — zgodnie z intencjami rosyjskiego zaborcy —
mia³a zachowaæ obojêtnoœæ wobec kwestii narodowych. Opinie o felczerach, publikowane w prasie lekarskiej od pocz¹tków drugiej po³owy
XIX stulecia, coraz czêœciej by³y niepochlebne; nawet uderzano w tony
alarmistyczne. Pisano np.: „wstêpuj¹ w przywileje lekarzy, przepisuj¹ recepty i lecz¹”13, „przyw³aszczyli [sobie kompetencje lekarzy — B. U.] od
dawien dawna, dziêki trudnej kontroli podobnych wybryków”14. Znany higienista warszawski, Józef Polak, stwierdza³: „na jednego lekarza przypada
10–ciu szarlatanów, z których wiêkszoœæ jest felczerami”15.
We wszystkich trzech zaborach funkcje pielêgnacyjne w szpitalach pe³ni³y wy³¹cznie siostry zakonne, w tym g³ównie szarytki. W zaborze pruskim
trudni³y siê tym równie¿ el¿bietanki i po czêœci ewangelickie diakonisy.
Liczba sióstr by³a jednak niewielka i niewystarczaj¹ca (pomijaj¹c ogrom
potrzeb pozaszpitalnych). Obliczono, ¿e w Królestwie Polskim na jedn¹
siostrê pracuj¹c¹ w szpitalu przypada³o przeciêtnie 30, a nawet 50 chorych16. Pacjenci zdani byli g³ównie na ³askê sprz¹taczy, zwanych te¿ pos³ugaczami szpitalnymi, nisko op³acanymi i pozbawionymi jakiegokolwiek
przygotowania do pielêgnacji chorych. W pracy zbiorowej warszawskich
lekarzy Medycyna w samorz¹dzie. Stan obecny lecznictwa publicznego w Królestwie Polskim. Braki i potrzeby, wydane po 1905 r., pielêgnowanie chorych
zaliczono do „najciemniejszych stron naszego lecznictwa”17.
Podobna sytuacja istnia³a w pozosta³ych zaborach, zw³aszcza w austriackim, gdzie s³owa krytyki nie omija³y samych sióstr zakonnych. Sfor-

12 J. Pszczó³kowska–Siniczijew, Rys historyczny zawodu felczera w Polsce do 1938 r., Acta Universitatis Wratislavientis. Prace Pedagogiczne 1972, nr 165, s. 223 i 235; M. Hanecki, Dzieje lekarskie Warszawy w latach
1863–1900, Warszawa 1969, s. 116–118; B. Sawicki, W sprawie szko³y felczerskiej, „Gazeta Lekarska” 1916,
nr 14–15, s. 6–11.
13 Z wypowiedzi: Tetza, Pankiewicza i Jankowskiego, „Medycyna” 1875, t. III, s. 123.
14 Tam¿e.
15 J. Polak, Podrêcznik leczniczy, Warszawa 1883, s. 3. W tym czasie wystêpowa³y ju¿ du¿e braki lekarzy.
Wed³ug J. Polaka w Królestwie Polskim na 1 lekarza przypada³o 9 400 mieszkañców, gdy np. w Austrii 2 500
osób.
16 M. Hanecki, Z dziejów warszawskiej s³u¿by zdrowia w latach 1863–1900, Warszawa popowstaniowa
1854–1918, Warszawa 1968, s. 158.
17 Medycyna w samorz¹dzie. Stan obecny lecznictwa publicznego w Królestwie Polskim. Braki i potrzeby, Warszawa 1906, druk W. L. Anczyc i Spó³ka, s. 51.
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mu³owa³ je m.in. galicyjski lekarz dr Stanis³aw Bulikowski, autor wydanej
w 1873 r. broszury Siostry mi³osierdzia w naszych szpitalach. Poda³ on wrêcz
w w¹tpliwoœæ sens funkcjonowania instytucji sióstr mi³osierdzia. Pisa³ m.in.:
„Ju¿ kilka razy stawiano to pytanie [kwestiê pracy sióstr — B.U.] i starano
siê na nie odpowiadaæ tak w pismach publicznych politycznych, jako te¿
naukowych. Jak w ka¿dej sprawie, tak i w tej mamy dwa obozy przeciwne,
tj. zwolenników i przeciwników sióstr (...). Tak jedni, jak i drudzy pope³niali
jeden i ten sam b³¹d. Ci pisali pod wp³ywem wra¿enia, owi dla interesu”18.
Autor krytykowa³ ograniczanie zakresu zabiegów pielêgnacyjnych wobec
chorych przez rygor regu³y zakonnej oraz wskutek braku zobowi¹zania
sióstr do pos³uszeñstwa wobec decyzji lekarzy. „Siostry w szpitalu — twierdzi³ — stanowi¹ pañstwo w pañstwie” i konkludowa³: „Szpital potrzebuje
(...) s³u¿by p³atnej, tj. s³u¿by, od której ¿¹daæ mo¿e tego, czego potrzebuje,
któr¹ oddaliæ mo¿e w ka¿dym wypadku, kiedy oka¿e siê tego potrzeba.
Tutaj o poœwiêceniu ani pobo¿nym powo³aniu mowy byæ nie mo¿e, ale
o obowi¹zku”19.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na jeszcze inn¹ ocenê stanu opieki nad chorymi w szpitalach galicyjskich oraz stosunków wewnêtrznych tam panuj¹cych.
Przygotowa³ j¹, w formie raportu dla Wydzia³u Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii, inspektor tamtejszych szpitali, dr Jan Stella–Sawicki. W raporcie tym, pochodz¹cym tak¿e z 1873 r., czytamy: „Stosunek lekarzy do
sióstr mi³osierdzia w szpitalach krakowskich jest w ogóle dobry, lecz kamieniem niezgody i przyczyn¹ prawie wszystkich staræ szkodliwych chorym,
a jeszcze szkodliwszych moralnemu zadaniu instytucji, jest przyjmowanie
i oddalanie szpitalnej pos³ugi przez siostry mi³osierdzia. Dla uchylenia obustronnych niezadowoleñ, narzekañ i bardzo z³ych nastêpstw w pielêgnowaniu chorych nale¿a³oby przy przysz³ym urz¹dzeniu administracji szpitali
krakowskich koniecznie uregulowaæ stosunek ten inaczej”20. Jednak uzasadniaj¹c w sprawozdaniu z inspekcji w szpitalu powszechnym w Œniatyniu
opiniê, ¿e w zaborze austriackim zagwarantowanie w³aœciwej opieki nad
18 S. Bulikowski, Siostry mi³osierdzia w naszych szpitalach, Lwów 1873, s. 1.
19 Tam¿e, s. 12, 38.
20 J. Stella–Sawicki, Stan szpitali powszechnych w Galicji w r. 1873, s. 109. W zbiorach Archiwum Historycznego we Lwowie zachowa³y siê materia³y z lat 1869–1890 tzw. Zak³adu dla ubogich chorych w Rozdole.
W zak³adzie tym w 1870 r. leczono 194 osoby, z których 177 powróci³o do zdrowia. W rok póŸniej odnotowano w dokumentach nastêpuj¹c¹ uwagê: „Mimo pozytywnej opinii lekarza powiatowego zak³ad nie zosta³
uznany za szpital powiatowy. Siostry [szarytki — B.U.] po przejœciu na emeryturê jednego lekarza same
trudni³y siê leczeniem”, AHL, sygn.146/63/172, k. 38.
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chorym by³o wówczas spraw¹ niezwykle piln¹, poœrednio odda³ siostrom
sprawiedliwoœæ21.
W warszawskiej prasie lekarskiej w latach szeœædziesi¹tych wznowiono,
zapocz¹tkowan¹ ju¿ trzydzieœci lat wczeœniej, debatê na temat zorganizowania opieki nad chorym i powo³ania zawodu dozorczyni (pielêgniarki).
Podkreœliæ nale¿y, i¿ w Królestwie pretekstem do lekarskich dyskusji by³y
nieustannie zg³aszane, a niezrealizowane postulaty zniesienia zawodu felczera. Felczerom nadal zarzucano wykraczanie poza ich uprawnienia,
a wiêc œwiadczenie us³ug lekarskich, czêsto niepe³nowartoœciowych, za to
tañszych. W tej sprawie ju¿ w 1864 r. profesorowie Szko³y G³ównej z³o¿yli
przewodnicz¹cemu Komisji Oœwiecenia Publicznego projekt reformy „stanu felczerskiego”, zmierzaj¹cy do zast¹pienia go grup¹ zawodow¹, której
„zadanie by³oby o wiele mniej znacz¹ce”. Obowi¹zkiem owych pracowników s³u¿by zdrowia by³oby „tylko pielêgnowanie chorych pod okiem lekarza b¹dŸ te¿ pod dozorem rodziny chorego, bez prawa inicjatywy w leczeniu”. Powo³ywano siê na przyk³ady funkcjonowania œwieckich pielêgniarek
w szpitalach Europy Zachodniej, szczególnie w Anglii i Niemczech22.
W 1884 r. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, a w rok póŸniej Towarzystwo Lekarskie Lubelskie wyst¹pi³y z kolejnym wnioskiem do w³adz o likwidacjê szkó³ felczerskich, proponuj¹c w zamian uruchomienie w Warszawie i we wszystkich miastach gubernialnych szkó³ kszta³c¹cych na potrzeby
szpitalnictwa pielêgniarki, które mia³y wykonywaæ swe zadania „li tylko
w myœl wskazówek lekarza”23. T³em dyskusji by³a trudna sytuacja gospodarcza oraz polityczna Królestwa; wskazywano te¿ na pal¹c¹ koniecznoœæ zagwarantowania kobietom mo¿liwoœci zarobku. Kwestie pracy kobiet szczególnie chêtnie podejmowali dziennikarze warszawskich czasopism spo³eczno–kulturalnych, np. „Biesiady Literackiej”, oraz pism adresowanych specjalnie do kobiet, takich jak „Bluszcz”, proponuj¹cy program umiarkowanej emancypacji, czy „Kronika Rodzinna”. W 1878 r. w artykule Dozorczy21 „W zak³adzie brud nie do opisania — pisa³ — bo ca³y szpital jest zostawiony na ³askê jednej (...)
niemieckiej rodziny, której ojciec jest dozorc¹, opiekunem chorych, dzier¿awc¹ przyleg³ego do szpitala
ogrodu i stró¿em, matka s³u¿k¹, praczk¹ i kuchark¹, a córka (...) dopomaga rodzicom w pos³udze (...).
Pokoje nie wymiecione, nie wybielone, chorzy le¿¹ w podartych koszulach, które s¹ wiêcej podobne do
³achmanów jak do bielizny (...) od roku 1866 bielizny w szpitalu nie sprawiano: (...) obok zak³adu chorych
stoi chlew, gdzie [jest — przyp. B.U.] od 300–400 œwiñ kwicz¹cych od rana do nocy”, J. Stella–Sawicki, Stan
szpitali..., s. 11.
22 S. £agowski, W sprawie zniesienia stanu felczerskiego, „Krytyka Lekarska” 1907, nr 4, s. 56.
23 Tam¿e, s. 57.
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nie chorych J. Olszyc pisa³ w „Kronice Rodzinnej”: „pielêgnowanie chorych
jest to jedno z zajêæ w³aœciwych dla kobiet i potrzeba tej pracy na ziemiach
polskich jest ogromna”24. Koniecznoœæ kszta³cenia kobiet w tym zakresie
postulowano w 1863 r. na ³amach „Zwiastuna Ewangelicznego”25.
A¿ do koñca XIX w. nie pojawi³y siê jednak na ziemiach polskich konkretne rozwi¹zania organizacyjne. Najwiêksze przeszkody zwolennicy profesjonalizacji pielêgniarstwa napotykali w zaborze rosyjskim. W³adze carskie zainteresowane by³y wy³¹cznie w przysposabianiu zawodowym, i to
przede wszystkim prawos³awnych sióstr el¿bietanek, zwanych te¿ krzy¿ankami. Stanowi³o to potencjalne zagro¿enie dla sióstr mi³osierdzia zatrudnionych w szpitalach katolickich i by³o jednym z elementów polityki rusyfikacyjnej. Szczególny nacisk na szarytki ze strony w³adz nale¿y odnotowaæ
poczynaj¹c od lat 80. XIX w. Zagro¿one czu³y siê zw³aszcza siostry pracuj¹ce w warszawskim Szpitalu œw. Rocha przy Krakowskim Przedmieœciu,
tam bowiem miêdzy innymi zamierzano szkoliæ siostry prawos³awne26.
Prze³o¿ona sióstr mi³osierdzia, s. Joanna Jakóbina Schwartz27, w oficjalnej
korespondencji dostosowanej do pokrêtnego ducha argumentacji urzêdników rosyjskich, licz¹c przede wszystkim na zrozumienie lekarzy, stara³a siê
nastêpuj¹co t³umaczyæ swoje negatywne stanowisko w sprawie szkolenia
krzy¿anek: „Moim zdaniem szko³a, o której mowa [przeznaczona dla sióstr
prawos³awnych — B.U.], kszta³ci³aby tylko liczbê pok¹tnych lekarek, których wcale nie brak, a nie wykszta³ci³aby wcale dobrych dozorczyñ chorych,
którym nie tylko nauki potrzeba, [ale — B.U.] serca i uczciwoœci”28.
Proœbê uruchomienia w Warszawie w 1905 r. œwieckiej szko³y pielêgniarskiej, podjêt¹ przez Aleksandra Fruchtmana, równie¿ odczytywano jako intrygê rosyjskiego zaborcy, po³¹czon¹ ze spektakularnym sk³óceniem
œrodowiska medycznego. Szko³a ta mia³a powstaæ niejako w zamian za inne
likwidowane w³aœnie szko³y, w tym i felczerskie, które zamykano w kontekœcie wydarzeñ 1905 r. Projekt szko³y, reklamowanej jako pierwsza w kraju
24 J. Olszyc, Dozorczynie chorych, „Kronika Rodzinna” 1878, s. 12–13.
25 Djakonise Kaizerswerckie, „Zwiastun Ewangeliczny” 1863, s. 287.
26 W Kronice Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia pod dat¹ 25 sierpnia 1885 r. s. Emilia Chodakowska
napisa³a: „Chc¹ u¿yæ tego sposobu by nas wyrugowaæ ze szpitala (...). Do Che³mna nas nie puœci rz¹d pruski,
Kraków nas nie potrzebuje”, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia Warszawa [dalej AZSM],
E. Chodakowska, Kronika Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia, k.577.
27 Joanna Jakóbina Schwartz (1804–1894) wizytatorka, prze³o¿ona sióstr od 1859, AZSM, Warszawa, Spis
imion i nazwisk sióstr, s. 423.
28 AZSM Warszawa, Prze³o¿ona Zgromadzenia... do Kuratora, 6/18 VIII 1881 (bez sygn), k. 4.
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i szybko zatwierdzonej przez ministra spraw wewnêtrznych, by³ doœæ szeroko omawiany29. Przewidywano, ¿e nauka bêdzie trwa³a rok. Program
uwzglêdnia³ anatomiê, fizjologiê, higienê, dietetykê, ratownictwo, wodolecznictwo, pielêgniarstwo, a tak¿e zajêcia praktyczne przy ³ó¿ku chorego,
odbywaj¹ce siê w szpitalach z udzia³em lekarzy30.
Pomimo ambitnych zamierzeñ i przychylnoœci w³adz, a po czêœci byæ
mo¿e w³aœnie dlatego, projekt spotka³ siê z nieprzychyln¹ ocen¹ œrodowiska lekarskiego. Znany lekarz i publicysta Kazimierz Rzêtkowski tak pisa³
na ³amach „Krytyki Lekarskiej”: „Je¿eli idzie o teoriê, to dla nauczenia siê
jej wystarczy «kurs» znacznie krótszy (...). Tê teoriê wyobra¿am sobie jako
kilkanaœcie s³ów wyjaœnienia przy stosowaniu tego lub owego zabiegu przez
wzorowego pielêgniarza. Reszta to balast zbyteczny, a u ludzi bezkrytycznych i prostych — mo¿e byæ nieraz szkodliwy”31.
W odmiennej sytuacji politycznej panuj¹cej w zaborze austriackim
uda³o siê w 1895 r. otworzyæ szko³ê pielêgniarsk¹ we Lwowie przy szpitalu
powszechnym. Zwano j¹ te¿ „Szko³¹ dozorczyñ” lub „Szko³¹ dla dozorczyñ
chorych”. Wed³ug „Programu szko³y...”, zatwierdzonego 9 lipca 1895, jej
uruchomienie stanowi³o realizacjê uchwa³y Sejmu Galicyjskiego z 23 stycznia 1895. W wyniku zawartego ju¿ wczeœniej porozumienia Stowarzyszenie Czerwonego Krzy¿a Mê¿czyzn i Dam dla Galicji zobowi¹za³o siê pokrywaæ 50% kosztów jej utrzymania; resztê wydatków wzi¹³ na siebie Wydzia³
Krajowy32. Celem szko³y by³o „wykszta³cenie odpowiedniej s³u¿by dla opieki chorych i rannych w szpitalach powszechnych i szpitalach Towarzystwa
Czerwonego Krzy¿a, w szpitalach epidemicznych, niemniej w celu przysposobienia osób do pielêgnowania chorych w opiece prywatnej zostaj¹cych”33. Nauka mia³a trwaæ piêæ miesiêcy. Rocznie planowano organizowanie dwóch kursów. Kandydatkami mog³y byæ tylko kobiety w wieku od
24 do 40 lat, „umiej¹ce dobrze czytaæ i pisaæ, o ile mo¿noœci z lepszym wychowaniem i jedynie osoby nieskazitelnego prowadzenia siê i do trudów

29 K. Rzêtkowski, Szko³a pielêgniarstwa, „Krytyka Lekarska” 1905, nr 8–9, s. 167.
30 A. Fruchtman, Polemika. OdpowiedŸ na artyku³ dra Rzêtkowskiego. Szko³a pielêgniarstwa, „Krytyka Lekarska” 1905, nr 10, s. 196.
31 K. Rzêtkowski, Szko³a..., s. 168.
32 Wiadomoœci bie¿¹ce, „Przegl¹d Lekarski” 1896, nr 42, s. 568.
33 Aneks nr 8. Program szko³y dla dozorczyñ chorych, [w:] M. Ha³at SM, Formy opieki szpitalnej Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego à Paulo w Prowincji Krakowskiej w latach 1919–1997, praca
magisterska w Zak³adzie Historii Nauk Medycznych Instytutu Medycyny Spo³ecznej, Poznañ 1998, s. 254.
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przysz³ego zawodu fizycznie zdatne”34. Zajêcia w szkole prowadzi³o dwóch
lekarzy szpitalnych, przy czym wed³ug programu jeden z nich mia³ wyk³adaæ chirurgiê oraz nauki o chorobach kobiecych i tzw. zewnêtrznych, drugi
zaœ uczy³ anatomii, fizjologii, higieny, wiedzy o chorobach wewnêtrznych,
psychicznych i pediatrii35.
W ci¹gu dwóch pierwszych lat funkcjonowania szko³y wykszta³cono
12 dozorczyñ36. Pomimo stosunkowo niewielkiej jej liczby — jak donosi³
krakowski „Przegl¹d Lekarski” w paŸdziernikowym numerze z 1896 r. —
istnia³y problemy z zatrudnieniem. Tylko jedna wykszta³cona dozorczyni,
posiadaj¹ca dodatkowo kwalifikacje akuszerki, znalaz³a miejsce w szpitalu,
reszta poszukiwa³a pracy37. Stowarzyszenie Czerwonego Krzy¿a zamierza³o nawet stworzyæ specjaln¹ placówkê, w której mog³yby one znaleŸæ zatrudnienie, jednak plan ten nie zosta³ zrealizowany38. Powodem trudnoœci
w zatrudnieniu by³ — jak t³umaczono — niedostatek funduszy na pokrycie
miesiêcznych, 12–z³otowych uposa¿eñ dozorczyñ39, a przede wszystkim
brak tradycji anga¿owania do opieki nad chorymi wykwalifikowanego
œwieckiego personelu, pomimo prowadzonej ju¿ od kilku lat kampanii dezawuuj¹cej, w pewnym sensie, zasadnoœæ obecnoœci sióstr zakonnych w szpitalach. Tote¿ zapewne dlatego od 1898 r. zaczêto w szkole kszta³ciæ siostry
zakonne, wœród których najwiêcej by³o sióstr mi³osierdzia40.
Mimo niew¹tpliwych trudnoœci w zatrudnianiu œwieckich dozorczyñ —
absolwentek lwowskiej szko³y, 16 lat póŸniej powsta³a w Krakowie kolejna,
funkcjonuj¹ca pod nazw¹ Szko³y Pielêgniarek Zawodowych Stowarzyszenia PP Ekonomek œw. Wincentego à Paulo. Oficjalnie jej otwarcie nast¹pi³o
5 listopada 1911; dyrektorem zosta³ dr Wac³aw Damski. Od samego pocz¹tku kandydatkom stawiano wy¿sze wymagania, gdy¿ przyjmowano jedynie
kobiety ze œwiadectwem ukoñczenia co najmniej 4 klas wydzia³owych, nauka zaœ trwa³a dwa lata. Pierwszych 13 absolwentek, wœród których by³a
jedna siostra zakonna, opuœci³o szko³ê w maju 1913 r. Tym razem nie mia³y

34 Tam¿e, s. 254–255.
35 Tam¿e; ASM Kraków, Teczka szpitale krajowe.
36 Wiadomoœci krajowe, „Przegl¹d Lekarski”, 1896.
37 Tam¿e.
38 Tam¿e.
39 Tam¿e; S. Ciechanowski, Wiadomoœci..., „Przegl¹d Lekarski” 1896, nr 43, s. 580; S. J., Sprawozdanie
z posiedzeñ towarzystw przyrodniczo–lekarskich. Oddzia³ nauk przyrodniczych i lekarskich 18 VI 1870, „Przegl¹d Lekarski” 1870, s. 210.
40 M. Ha³at, Formy opieki..., s. 92.
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one wiêkszych problemów ze znalezieniem pracy41. Sprawi³a to niewielka
liczba absolwentek, a zw³aszcza presti¿ szko³y, zawdziêczany m.in. fachowej
opiece grona profesorów Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W pocz¹tkach XX w. wykwalifikowane dozorczynie (pielêgniarki) zaczê³y równie¿ przybywaæ na ziemie polskie zaboru austriackiego z Austrii,
a zapewne i z Niemiec, gdzie od dawna ju¿ funkcjonowa³o pielêgniarskie
szkolnictwo zawodowe. Instytucje kszta³c¹ce pielêgniarki istnia³y w Badenii, Prusach, Saksonii. Ich siedzib¹ by³y równie¿ Hanower i Hamburg. Jak
wynika z anonsów w warszawskiej prasie lekarskiej, poszukiwa³y one tak¿e
pracy w Królestwie Polskim. Informacje o us³ugach pielêgniarskich zamieszcza³a na ok³adce „Krytyka Lekarska” (jedno z nielicznych pism lekarskich, nie przyjmuj¹ce p³atnych reklam). W 1901 r. w numerze pierwszym
— zapewne wy³¹cznie ze wzglêdu na piln¹ potrzebê — pismo to opublikowa³o og³oszenie nastêpuj¹cej treœci: „Dozorczynie chorych wykwalifikowane. Wiadomoœæ ul. Nowogrodzka 19 m. 1”42.
W okresie I wojny œwiatowej kszta³ceniem pielêgniarek zajmowa³ siê
Czerwony Krzy¿, a ponadto — aczkolwiek na niewielk¹ skalê — warszawski dom Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego à Paulo, gdzie
szkolono siostry zakonne w zakresie opieki nad chorymi ju¿ od maja
1907 r.43 Sk¹din¹d wiadomo, ¿e zal¹¿ki praktycznego przygotowywania
sióstr do pracy z chorymi wprowadzono tam ju¿ w po³owie XIX w.44
Po za³o¿eniu Polskiego Czerwonego Krzy¿a w 1919 r., organizacja ta
przejê³a nadzór nad ca³oœci¹ kadr pielêgniarskich z wszystkich trzech dawnych zaborów. Liczbê pielêgniarek szacowano wówczas na oko³o 7 tys.45
Stopieñ ich przygotowania zawodowego i ogólnego by³ zró¿nicowany.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji do nowo powsta³ego Korpusu
Sióstr PCK w³¹czono zaledwie 600 osób46. Po dalszych szkoleniach zawo41 Tam¿e, s. 98–99; Krakowska szko³a pielêgniarek im. Anny Rydlówny, Kraków 1986, s. 5.
42 „Krytyka Lekarska” 1901, nr 1, ok³adka pisma.
43 W Kronice Sióstr Mi³osierdzia pod dat¹ 22 maja 1907 r. s. Emilia Chodakowska odnotowa³a: „Z woli ks.
Dyrektora [Idziego Radziszewskiego — B.U.] rozpoczê³y siê dziœ wyk³ady medyczne dla sióstr. Czas wyk³adów raz na tydzieñ, w œrody, 2–4 po po³udniu. Dr Pruszyñski i dr Sawicki [Bronis³aw, póŸniejszy profesor —
B.U.]. Licznie zebra³y siê siostry z domów warszawskich i ca³e seminarium”, E. K³opotowska, op. cit., s. 699.
44 J. Kulesza, Instytut œw. Kazimierza w Warszawie, Warszawa 1852, s. 20.
45 H. L. Bridge, Rozwój ruchu pielêgniarskiego w Polsce, referat wyg³oszony na zjeŸdzie Miêdzynarodowej
Rady Pielêgniarek w Helsinkach, 1925, t³um. T. Kulczycka, maszynopis w Archiwum Zarz¹du G³ównego
PTP, s. 1–3.
46 Tam¿e.
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dowych grupa ta zaczê³a stanowiæ trzon personelu pielêgniarskiego placówek leczniczych II Rzeczypospolitej. W tym czasie zapotrzebowanie szacowano na oko³o 15 tys. pielêgniarek, uwzglêdniaj¹c standardy amerykañskie
(1 pielêgniarka na 2 tys. mieszkañców)47.
W wolnym kraju Polski Czerwony Krzy¿ z pomoc¹ lekarzy, pracowników Ministerstwa Zdrowia Publicznego i powstaj¹cych wydzia³ów lekarskich wy¿szych uczelni oraz przedstawicieli Amerykañskiego Czerwonego
Krzy¿a rozpocz¹³ przygotowania do uruchomienia szkó³ pielêgniarskich.
W latach 1921–1925 otwarto je w Warszawie i Poznaniu oraz ponownie
w Krakowie i Lwowie.
Wszystkie kszta³ci³y na
tych samych, ujednoliconych zasadach. Osobom
ubiegaj¹cym siê o przyjêcie stawiano wysokie
wymagania, miêdzy innymi w zakresie cenzusu
wykszta³cenia ogólnego.
O przyjêcie mog³y siê
ubiegaæ wy³¹cznie kandydatki, które ukoñczy³y
6 klas 8–klasowego gimnazjum (po reformie
oœwiaty osoby z tzw. ma³¹ matur¹), osi¹gnê³y 18.
i nie przekroczy³y 35. roku ¿ycia48. Jednym z warunków by³o przed³o¿enie opinii œrodowiskowej
o przydatnoœci do zawo- Od lewej: Hanna Chrzanowska i Maria P¹gowska,
du. Do obowi¹zków na- 1946 r.; ze zbiorów Archiwum Ko³a Absolwentek
le¿a³o tak¿e zamieszka- Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa przy Polskim
Towarzystwie Pielêgniarskim
nie w internacie szkol47 J. C., Warszawska Szko³a Pielêgniarstwa, „Kurier Warszawski” z 11 V 1925, wyd. wieczorne.
48 Krakowska Szko³a..., s. 12; J. Surawski, W dziesiêciolecie Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa, „Pielêgniarska Polska” 1931, s. 195–199; Uroczystoœæ rozdania dyplomów absolwentkom Szko³y Pielêgniarstwa PCK
w Warszawie, „Pielêgniarka Polska” 1931, s. 89–95.
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nym; nawi¹zywano tu niejako do zakonnego rodowodu zawodu. Kszta³cenie oraz pobyt w internacie by³y odp³atne. W Krakowie np. ³¹czna suma
op³at wynosi³a ponad 70 z³, a póŸniej 120 z³ miesiêcznie, co by³o wówczas
wysok¹ kwot¹49. Od 1932 r. op³aty za naukê córek urzêdników pañstwowych pokrywa³y instytucje zatrudniaj¹ce ich rodziców50. Zatem sk³ad osobowy i pochodzenie spo³eczne uczennic nie by³y przypadkowe, zw³aszcza
w pocz¹tkowym okresie istnienia szkó³. Przewa¿a³y wywodz¹ce siê z rodzin
inteligenckich, czêsto córki adwokatów, lekarzy, w tym tak¿e nauczycieli
akademickich. Przyk³adem mog¹ byæ wybitne postacie polskiego pielêgniarstwa: Anna Rydlówna czy Hanna Chrzanowska. Wœród absolwentek
odnajdujemy te¿ przedstawicielki znanych rodzin mieszczañskich — Zofiê
Szlenkierównê, czy te¿ rodów ziemiañskich, np. Potockich. W szko³ach tych
w pocz¹tkowym okresie kszta³ci³y siê równie¿ sanitariuszki — uczestniczki
walk o niepodleg³oœæ w latach 1914–1920, np. Anna Nagórska i Jadwiga
Romanowska, póŸniej znakomite nauczycielki i dyrektorki warszawskich
szkó³ pielêgniarskich51.
System kszta³cenia oparty by³ na wzorach szkó³ zachodnich, przede
wszystkim amerykañskich. Pocz¹tkowo równie¿ w szko³ach pracowa³y amerykañskie pielêgniarki, obok lekarzy–nauczycieli akademickich, z polskich
oœrodków uniwersyteckich.
Trzy lata po otwarciu pierwszych szkó³, w 1924 r., powsta³o Polskie
Stowarzyszenie Pielêgniarek Zawodowych. Cz³onkini¹ towarzystwa mog³a
zostaæ tylko pielêgniarka z uznawanym w kraju dyplomem. W 1925 r. stowarzyszenie zosta³o przyjête do Miêdzynarodowej Rady Pielêgniarek, pierwszej, istniej¹cej od 1898 r., organizacji tego typu na œwiecie52.
Status zawodu zosta³ uregulowany w 1935 r. ustaw¹ o pielêgniarstwie.
Na jej podstawie pielêgniarki uzyska³y uprawnienia pracowników umys³owych. Ustawa nie sprzeciwia³a siê nap³ywowi mê¿czyzn do zawodu, o czym
œwiadczy chocia¿by jej tytu³. Jednak dyskusja, która toczy³a siê wokó³ tej
sprawy — zw³aszcza na forum Naczelnej Rady Zdrowia — i stanowiska
niektórych lekarzy (np. znanego higienisty, prof. Marcina Kacprzaka)
œwiadczy³y, i¿ „widmo dawnych felczerów” by³o przeszkod¹ w jednoznacz49 Krakowska Szko³a...
50 Tam¿e, s. 14.
51 Tam¿e; Pochylone nad cz³owiekiem. Z dziejów Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa 1921–1945, Warszawa
1994, s. 40.
52 Encyklopedia pielêgniarstwa, pod red. J. Bogusza, Warszawa 1976, s. 614.

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

Kszta³towanie siê statusu zawodu pielêgniarskiego... 115

Warszawska Szko³a Pielêgniarstwa (luty 1944 r.).
Dyrektor Jadwiga Romanowska i prefekt Szko³y, naczelny kapelan
Armii Krajowej ks. Tadeusz Jachimowski; ze zbiorów Archiwum Ko³a
Absolwentek Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa
przy Polskim Towarzystwie Pielêgniarskim

nym dopuszczeniu mê¿czyzn, na równi z kobietami, do tego zawodu53. Zagadnienie by³o istotne, poniewa¿ nie osi¹gniêto jeszcze limitów kadry pielêgniarskiej, niezbêdnej do zaspokojenia potrzeb szpitalnictwa, zw³aszcza
we wschodniej Polsce. Braki starano siê wyrównaæ, uruchamiaj¹c nowe
szko³y. Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1939 r. planowano otwarcie szko³y
w Wilnie z docelow¹ liczb¹ 150 uczennic54. W pracach przygotowawczych,
rozpoczêtych w 1938 r., uczestniczy³ Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który mia³ przej¹æ patronat naukowy nad kszta³ceniem oraz Zak³ad UbezpieczeñSpo³ecznych, zajmuj¹cy siê stron¹ organizacyjn¹55.
53 Tam¿e, s. 609–610; Archiwum Akt Nowych Wilno (dalej AAN Wilno), sygn. 175/3/IX b/14, Ustawa
o pielêgniarstwie, k. 36–37; Sprawozdanie z XII Walnego Zjazdu PSPZ w Wilnie, „Pielêgniarka Polska” 1937,
s. 242.
54 AAN Wilno, sygn.175/3/IX D/149, Szko³a pielêgniarstwa, k. 64–68.
55 Tam¿e, k. 67–68.
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W 1938 r. wszystkim polskim pielêgniarkom dyplomowanym moc¹ zapisu konstytucyjnego nadano prawo wyboru do Senatu. Œwiadczy³o to
o znacznym presti¿u zawodu pielêgniarskiego, zwa¿ywszy ¿e 64 obieranych
senatorów mia³o wy³oniæ 339 tys. osób uprawnionych do oddania g³osu56.
Kszta³towanie siê zawodu pielêgniarstwa jako zawodu w nowoczesnym
tego s³owa znaczeniu by³o na ziemiach polskich procesem d³ugotrwa³ym.
Objê³o czasy rozbiorów oraz czas istnienia II Rzeczypospolitej, a wiêc przesz³o sto lat. Inicjatorami i rzecznikami profesjonalizacji opieki nad chorymi
byli lekarze, g³ównie z Królestwa i Galicji, wypowiadaj¹cy siê na ten temat
ju¿ w latach 30.–60. XIX w. Nie mo¿na zapomnieæ o motywach tych starañ,
zw³aszcza o swoistym przetargu z w³adzami carskimi w zwi¹zku z kontrowersyjn¹ dzia³alnoœci¹ felczerów. W zaborze austriackim dostrzegamy pró-

Dyplom Szko³y Pielêgniarstwa
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Warszawie, 1931 r.,
fot. ze zbiorów Bo¿eny Urbanek
56 Pochylone nad cz³owiekiem..., s. 364.
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by zmiany tradycyjnej zale¿noœci organizacji szpitali od zgromadzeñ zakonnych. Od lat 70. XIX w. do dzia³añ na rzecz kszta³towania zawodu pielêgniarskiego w³¹czy³a siê publicystyka w pismach kobiecych i spo³eczno–kulturalnych, a nawet religijnych. Podczas I wojny œwiatowej inicjatywê przej¹³
Czerwony Krzy¿, nastêpnie Polski Czerwony Krzy¿. W II Rzeczypospolitej
znaczenie i rangê zawodu ugruntowa³ system selekcji kandydatek do zawodu, stawiaj¹cy im wysokie wymagania. Powsta³o specjalistyczne szkolnictwo
odpowiadaj¹ce œwiatowemu. Wydano równie¿ ustawê reguluj¹c¹ obowi¹zki i uprawnienia pielêgniarstwa oraz okreœlaj¹c¹ miejsce tego zawodu
w strukturze polskiej s³u¿by zdrowia.
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Praca zawodowa kobietw Polsce miêdzywojennej

Uwagi wstêpne
W niniejszym artykule pragnê choæ w pewnym stopniu wyrównaæ niedostatek problematyki kobiecej i w ogóle spo³ecznej problematyki p³ci w mojej ksi¹¿ce o spo³eczeñstwie polskim (1918–1939) wydanej æwieræ wieku
temu1. Dziœ bowiem inaczej patrzymy na historiê spo³eczn¹ i zdajemy sobie
sprawê, ¿e kategoria p³ci wyznacza jeden z najbardziej istotnych aspektów
ka¿dej struktury spo³ecznej i ¿e stosunki wewnêtrzne w ka¿dej grupie spo³eczeñstwa w czasach wspó³czesnych, charakteryzuj¹cych siê szybk¹ ewolucj¹ spo³eczn¹, zale¿¹ w wielkiej mierze od pozornie nawet drobnych, lecz
narastaj¹cych zmian w ustosunkowaniu siê do siebie obu p³ci w obrêbie
rodziny, w ¿yciu zawodowym i publicznym. Zmiany te winny byæ obserwowane i przedstawiane na równi z innymi aspektami ewolucji spo³ecznej.
Dodajmy, ¿e zmiany roli spo³eczno–zawodowej kobiet (i si³¹ rzeczy, mê¿czyzn) czêsto pod¹¿aj¹ w œlad za zmianami generacyjnymi. W podobny sposób zmienia siê zainteresowanie dla tej problematyki w naukach spo³ecznych. W ka¿dym razie zainteresowanie historii spo³ecznej dla problematyki
kobiecej jest w naszych warunkach doœæ œwie¿ej daty.
Przechodz¹c do okresu historycznego, któremu by³a poœwiêcona powo³ana wy¿ej ksi¹¿ka i który stanowi przedmiot niniejszego opracowania,
przypomnimy jedn¹ z konkluzji pracy z 1973 r., w myœl której ogólna struktura spo³eczno–zawodowa w latach 1918 –1939 nie zmieni³a siê zasadniczo,
1 J. ¯arnowski, Spo³eczeñstwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973.
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choæ w wielu wymiarach zasz³y w niej widoczne zmiany modernizacyjne,
nie naruszaj¹ce jednak zasadniczego obrazu podzia³ów spo³ecznych2. Wychodz¹c od tej konstatacji, wypada³oby teraz zapytaæ, czy podobnie okreœliæ
mo¿na przemiany, które zasz³y w okresie miêdzywojennym w relacji mê¿czyŸni — kobiety i w roli jednej i drugiej p³ci, przede wszystkim w strukturze spo³eczno–zawodowej. Czy te¿ mo¿e w tym wypadku zmiany by³y szybsze i bardziej widoczne?
Dla wypracowania odpowiedzi na to pytanie pomocne bêd¹ w zasadzie
te same materia³y, w du¿ej mierze statystyczne i ankietowe, które dawniej
wykorzystywaliœmy tylko w aspekcie sumarycznym, ³¹cznie dla mê¿czyzn
i kobiet. Dodajmy jednak, ¿e w ci¹gu ostatnich lat zwiêkszone zainteresowanie historycznymi problemami p³ci przyczyni³o siê do rozpoczêcia badañ, których pierwsze rezultaty s¹ ju¿ dostêpne w formie drukowanej
i mo¿na je tu wykorzystaæ.
Ogólne informacje o pracy zawodowej kobiet
Brakuje nam wystarczaj¹co pe³nych i wiarygodnych danych do orzekania o stopniu udzia³u kobiet w pracy zawodowej i o tendencjach wystêpuj¹cych w tym zakresie. Najbardziej wiarygodn¹ podstawê analizy struktury
zatrudnienia w skali ca³ego spo³eczeñstwa daj¹ wyniki spisów ludnoœci.
W Polsce miêdzywojennej odby³y siê dwa spisy, a mianowicie w latach 1921
i 1931. Ich porównywalnoœæ jest tylko czêœciowa, choæby ze wzglêdu na
ma³¹ dok³adnoœæ pierwszego spisu, odbytego w trzy lata po odbudowie pañstwa nie istniej¹cego od 120 przesz³o lat, i ze wzglêdu na nieobjêcie przez
ten spis czêœci terytorium (Górny Œl¹sk, okrêg wileñski)3. Analizê nasz¹
utrudnia tak¿e fakt, ¿e lata 1931–1939, tj. okres, który nast¹pi³ po drugim
spisie powszechnym, nie zosta³y podsumowane przez spis ludnoœci (mia³ siê
on odbyæ w 1941 r.).
G³ówn¹ natomiast komplikacj¹ z punktu widzenia badania struktury
zawodowej w ogóle jest trudnoœæ podzia³u ludnoœci ch³opskiej, stanowi¹cej
wówczas przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ ludnoœci Polski, na zawodowo czynnych
i biernych, analogicznie do innych ga³êzi produkcji i us³ug. Te okolicznoœci

2 Tam¿e, s. 34.
3 Dok³adne omówienie ograniczeñ porównywalnoœci tych dwóch spisów zawiera cytowana wy¿ej moja praca: Spo³eczeñstwo Drugiej Rzeczypospolitej (s. 37–47).
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nie zwalniaj¹ nas jednak od próby interpretacji dostêpnych danych spisowych, do których trzeba jednak odnosiæ siê z du¿¹ ostro¿noœci¹.
Ze wzglêdu na wspomniane wy¿ej w¹tpliwoœci, dotycz¹ce pracy zawodowej w samodzielnych gospodarstwach ch³opskich, najbardziej wiarygodne bêd¹ dane o ludnoœci zatrudnionej poza rolnictwem. Porównanie tych
danych dla lat 1921 i 1931 wskazuje, ¿e udzia³ kobiet w populacji zawodowo
czynnych wzrós³ z 29,13% do 31,37% 4. Jest to wzrost istotny, zw³aszcza dla
krótkiego dla takiej ewolucji dziesiêcioletniego okresu. Ró¿nice w zasiêgu
terytorialnym obu spisów (nieobjêcie przez pierwszy spis Górnego Œl¹ska
i czêœci Wileñszczyzny) dzia³aæ mog³yby raczej w kierunku redukcji odsetka
kobiet w 1931 r., gdy¿ Œl¹sk ze swym przemys³em ciê¿kim i górnictwem ani
mniej zaludniona Wileñszczyzna nie by³y obszarami o znacznym zatrudnieniu kobiet. Ponadto w 1921 r., po wojnie, która spowodowa³a szczególnie
dotkliwe straty wœród mê¿czyzn, udzia³ kobiet wœród ludnoœci by³ w Polsce
o ok. 0,3% wy¿szy ni¿ 1 stycznia 1932 r. (51,67 wobec 51,35%)5. Przyrost
odsetka zatrudnionych kobiet wyst¹pi³ wiêc przy równoczesnym zmniejszeniu siê odsetka kobiet wœród ludnoœci. Musia³o zatem zajœæ tu rzeczywiste,
a nie tylko pozorne przesuniêcie. Liczba kobiet czynnych zawodowo wzros³a w latach 1921–1931 o prawie 60%, podczas gdy ogólna liczba pracuj¹cych poza rolnictwem tylko o ok. 46%. Nie mo¿na jednak wykluczyæ wp³ywu kryzysu gospodarczego na przejœciowy wzrost liczby zatrudnionych kobiet, miêdzy innymi jako tañszej si³y roboczej, zatrudnianej zamiast mê¿czyzn, a zw³aszcza zamiast m³odocianych, których zatrudnienie z ró¿nych
wzglêdów przesta³o siê op³acaæ. Mog³o to dotyczyæ raczej nielicznych dziedzin przemys³u, gdy¿ z regu³y funkcje kobiet i mê¿czyzn ró¿ni³y siê i nie
mog³y byæ dowolnie zamieniane. W przeciwn¹ stronê oddzia³ywa³o zwalnianie kobiet (mê¿atek) np. w s³u¿bie pañstwowej. O sprawach tych bêdzie
mowa w dalszej czêœci artyku³u.
Otrzymaliœmy tak¿e odsetek kobiet czynnych zawodowo w stosunku do
ogó³u kobiet poza rolnictwem, jak równie¿ w stosunku do ogólnej liczby
kobiet w Polsce ujêtej przez spis (zob. tab. ni¿ej).

4 Statystyka Polski (dalej SP), t. XXXI, Warszawa 1927, tabl. XVII b, s. 140 i nn.; Statystyka Polski, seria C,
z. 94 C, tab. 28, s. 3 i nn.
5 Obliczono wed³ug: Ma³y rocznik statystyczny (dalej MRS) 1939, s.19 tab. 12.
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Tab. 1. Udzia³ kobiet zatrudnionych poza rolnictwem wœród ogó³u kobiet
Rok
Kobiety zatrudnione
poza rolnictwem w%
ogó³u kobiet ¿yj¹cych
poza rolnictwem
Kobiety zatrudnione
poza rolnictwem w%
ogó³u kobiet (w rolnictwie i poza rolnictwem)

1921

1931

23, 50

25,78

8,00

10,15

ród³o: Statystyka Polski (dalej: SP), t. XXXI, Warszawa 1927; SP seria C, z. 94b–c, Warszawa 1938

Tendencja do wiêkszego udzia³u kobiet w pracy zawodowej jest pewna,
przy czym ponad dwa punkty wzrostu tego odsetka w ci¹gu 10 lat to bardzo
wiele. Oczywiœcie na te przesuniêcia wp³yw wywieraj¹ nie tylko procesy
spo³eczne i gospodarcze, lecz tak¿e przesuniêcia demograficzne, zw³aszcza
zmiany w stukturze wieku spo³eczeñstwa i jego obu czêœci sk³adowych:
mê¿czyzn i kobiet.
Skoro trudno by³oby, z wymienionych wy¿ej wzglêdów, analizowaæ dane
o strukturze zawodowej kobiet zawodowo czynnych w odniesieniu do ca³ej
tej kategorii, ³¹cznie z rolnictwem, ograniczymy siê do wszystkich dzia³ów
zatrudnienia z wy³¹czeniem rolnictwa.
Porównywalnoœæ danych zawartych w tab. 2 ograniczaj¹ zarówno ró¿nice miêdzy obszarem spisowym w 1921 i w 1931 r., jak i zw³aszcza zaliczenie
w 1931 r. bezrobotnych do dzia³ów, w których uprzednio pracowali, zamiast wyodrêbnienia ich w oddzieln¹ grupê, jak w 1921 r. (w naszej tabeli
w kategorii „inne”, która m.in. dlatego jest w 1921 r. tak liczna). Niezale¿nie od tego stwierdziæ mo¿na, ¿e o ile ludnoœæ spisana poza rolnictwem
zwiêkszy³a siê o 42,2% (z 8,838 tys. do 12,569 tys.), to liczba kobiet zatrudnionych zawodowo poza rolnictwem o 57,6% (z 1,062 tys. na 1,674 tys.).
Zauwa¿amy te¿, ¿e w liczbach absolutnych najbardziej, bo przesz³o dwukrotnie, zwiêkszy³a siê liczba zatrudnionych w przemyœle, dwukrotnie
w handlu i w s³u¿bie publicznej, prawie wcale w komunikacji, a o ponad
po³owê w s³u¿bie domowej.
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Tab. 2. Podzia³ kobiet czynnych zawodowo wed³ug dzia³ów zatrudnienia
poza rolnictwem (1921, 1931)
1921

1931

Dzia³y zatrudnienia

w tys.

w%

w tys.

w%

Razem

1 062

100,0

1 674

100,0

Górnictwo
i przemys³

240

22,6

519

31,0

144

13,6

297

17,7

Komunikacja
i transport

17

1,6

18

1,1

S³u¿ba
publiczna

107

10,1

215

12,8

S³u¿ba
domowa

250

23,5

399

23,8

Inneinieokreœlone

303

28,6

226

13,6

Handel i
ubezpieczenia

ród³o: SP, t. XXXI, tab. XVII b i SP seria C z. 94c, tab. 28

Jak widaæ z tab. 3, w latach 1921–1931, a zapewne tak¿e do 1939 r., nie
zasz³y istotne zmiany w strukturze zatrudnienia kobiet pod wzglêdem stanowiska spo³ecznego. Nie widaæ œladów spotykanego w wielu innych krajach procesu kurczenia siê grupy „samodzielnych” i zwiêkszania siê odsetka
pracownic najemnych. Liczby absolutne wskazuj¹ jednak, ¿e stosunkowo
najwiêcej przyby³o pracownic umys³owych (68%), potem robotnic (63%),
wreszcie „samodzielnych” nie zatrudniaj¹cych si³ najemnych (drobny
handel, rzemios³o, wolne zawody — 58%). Warto zauwa¿yæ, ¿e np. odsetek robotników wœród mê¿czyzn w porównywalnej grupie by³ podobny, jak
u kobiet (1921 — 50, 1931 — 52%), a odsetek pracowników umys³owych —
taki sam.
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Tab. 3. Podzia³ kobiet zawodowo czynnych poza rolnictwem wed³ug stanowiska
spo³ecznego (1921, 1931)
1921

Treœæ

1931

w tys.

w%

w tys.

w%

1 062

100

1 674

100

Samodzielne zatrudniaj¹ce pracowników
najemnych

10

1

17

1

Samodzielne nie
zatrudniaj¹ce pracowników najemnych

165

16

261

16

Pracownice
umys³owe

117

11

197

12

Robotnice

527

50

861

51

Pomagaj¹ce cz³onkinie rodzin

45

4

136

8

Nieokreœlone stanowisko spo³eczne

198*

19

202

12

RAZEM

ród³o: jak w tab. 2
* ³¹cznie z bezrobotnymi

W dalszej analizie bêdziemy siê posuwali od góry do do³u ówczesnej
piramidy spo³ecznej, tj. od ciesz¹cego siê nadal wysokim presti¿em i stanowi¹cego bez w¹tpienia warstwê „wy¿sz¹” ziemiañstwa do plasuj¹cego siê na
dole tej piramidy najubo¿szego proletariatu wiejskiego i miejskiego.
Postfeudalna warstwa ziemiañska
Wielka w³asnoœæ ziemska funkcjonowa³a z dawien dawna w ramach rodzinnych, przy czym zarz¹dc¹ g³ównym i gospodarzem maj¹tku rodzinnego
by³ w zasadzie (a dawniej i w œwietle prawa) mê¿czyzna. Dopiero gdy z jakichkolwiek wzglêdów brakowa³o mê¿czyzny, pozycjê tê zajmowa³a kobieta. By³a to sytuacja czêsta jeszcze w czasach przedrozbiorowych i w XIX w.
i nadal nie wywo³ywa³a zdziwienia. Trzeba jeszcze wspomnieæ o typowym
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podziale pracy wewn¹trz rodziny ziemiañskiego w³aœciciela ziemskiego,
gdzie, podobnie jak w rodzinie ch³opskiej, wystêpowa³ podzia³ na czynnoœci
i dzia³y pracy mêskie i kobiece, w których zreszt¹ pewna rola przypada³a
nie tylko ¿onie w³aœciciela, ale i córkom, a okazjonalnie i innym cz³onkom
rodziny. Oczywiœcie inaczej wygl¹da³o to w rodzinach wielkopañskich,
a inaczej u posiadaczy jednego maj¹tku, tym bardziej niezbyt wielkiego.
Ten stan rzeczy trwa³ równie¿ w okresie miêdzywojennym, skorygowany
przez kurczenie siê wielkiej w³asnoœci, jej trudnoœci gospodarcze (te jednak
same nie wp³ywa³y na zmianê roli kobiety). Te tradycyjne role by³y ju¿
w XIX w. podwa¿ane przez racjonalizacjê i komercjalizacjê gospodarstwa
rolnego, które z przedsiêbiorstwa patriarchalno–rodzinnego zmienia³o siê
w mniej lub bardziej fachowo prowadzony zak³ad, czêsto uprzemys³owiony,
i tu ju¿ tradycyjna rola ziemianki ulega³a redukcji i zmianie. Ale sytuacja
ziemiañstwa w okresie miêdzywojennym nie sprzyja³a na ogó³ takiej modernizacji.
Rozporz¹dzamy bardzo sk¹pymi informacjami o charakterze statystycznym, które mog³yby dotyczyæ tego œrodowiska i naszej problematyki. Jedn¹
z takich informacji jest liczba kobiet — „kierowników zespo³ów rolniczych”
(gospodarstw) o powierzchni ponad 50 ha, wykazana przez spis ludnoœci
z 1931 r. Otó¿ na 16 212 owych „kierowników” by³o 2 788 kobiet i 13 424
mê¿czyzn, czyli odsetek kobiet wynosi³ 176. Taka proporcja potwierdza to,
co wy¿ej powiedziano na temat roli zwyczajowo nadawanej mê¿czyŸnie
w œrodowisku wielkiej w³asnoœci i o doœæ licznych wyj¹tkach, gdy kobieta
z ró¿nych wzglêdów (czasem tak¿e prawnych) wystêpowa³a jako w³aœcicielka. Oczywiœcie rzeczywista rola mê¿czyzny i kobiety mog³a kszta³towaæ siê
niezale¿nie od pozycji prawnej, ale tak bywa³o zawsze. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e wraz z kurczeniem siê wielkiej w³asnoœci tak¿e rola kobiet ziemianek
w zarz¹dzaniu gospodarstwami rolnymi ulega³a ograniczeniu7. W ka¿dym ra6 Statystyka Polski seria C, z. 94 b, tab. 34, s. 16. Liczba ta zapewne zmala³a w ci¹gu okresu miêdywojennego
wraz z kurczeniem siê wielkiej w³asnoœci w wyniku parcelacji. Jeœli wierzyæ spisom powszechnym, liczba
maj¹tków wielkiej w³asnoœci od 1921 do 1931 roku zmniejszy³a siê o kilka tysiêcy, z 19 na 14 tys. Zob.
S. Rudnicki, Ziemiañstwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996, s. 49. S¹ to jednak zestawienia inaczej zdefiniowanych kategorii. Z bardziej szczegó³owych szacunków W. Roszkowskiego wynika, ¿e liczba w³aœcicieli
maj¹tków wielkiej w³asnoœci zmniejszy³a siê od 1921 do 1939 r. o 9,3%, w tym maj¹tków powy¿ej 100 ha
(ogólnej powierzchni ?) a¿ o 13,6%. Zob. W. Roszkowski, Gospodarcza rola wiêkszej prywatnej w³asnoœci
ziemskiej w Polsce 1918–1939, Warszawa 1986, SGPiS, s. 32.
7 Wybitny specjalista w tych zagadnieniach, Mieczys³aw Mieszczankowski, s¹dzi, ¿e gdyby nie wybuch
II wojny œwiatowej, likwidacja wielkiej w³asnoœci przy dotychczasowym tempie parcelacji by³aby kwesti¹
jednego dziesiêciolecia. Zob. M. Mieszczankowski, Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983, s. 85.
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zie by³a to rola realna, przy czym bardzo czêsto kobieta ziemianka samodzielnie prowadzi³a maj¹tek przez d³ugi czas8. Bywa³y tak¿e ziemianki,
z kwalifikacjami rolniczymi, a nawet tytu³em in¿yniera rolnika9.
Jednak rola spo³eczna ziemianek nie ogranicza³a siê do wspó³uczestnictwa w zarz¹dzaniu gospodarstwami, choæ na ogó³ rozumia³o siê to samo
przez siê w typowych rodzinach ziemiañskich, ¿yj¹cych na wsi. Zarówno
wspó³zarz¹dzanie, jak i inne formy dzia³alnoœci spo³ecznej i gospodarczej,
czy te¿ kulturalnej ziemianek nie znajdowa³y oczywiœcie ¿adnego odzwierciedlenia w danych statystycznych.
Warstwa inteligencko–mieszczañska
Do warstw posiadaj¹cych nale¿a³y, obok wspomnianej wy¿ej warstwy
ziemiañskiej, tak¿e œrodowiska mieszczañskie, zwi¹zane z przemys³em i handlem, które okreœla siê, mniej lub bardziej œciœle, mianem bur¿uazji. Wyodrêbnienie jednak jakiejœ klasy kapitalistycznej, aby rozpatrzyæ rolê kobiet
w jej funkcjonowaniu, nie by³oby uzasadnione. Grupa, któr¹ okreœliæ by
mo¿na jako œredni¹ i wielk¹ bur¿uazjê, by³a nieliczna i nie wytworzy³a w³asnego œrodowiska spo³ecznego, nie mówi¹c ju¿ o w³asnej kulturze. Rodziny
z tej sfery grawitowa³y kulturowo raczej w kierunku inteligencji, wolnych
zawodów, czy wy¿szych urzêdników i s³uszniej by³oby okreœliæ te œrodowiska razem jako mieszczañstwo, tworz¹ce jedn¹ warstwê kulturow¹ z inteligencj¹, a w ka¿dym razie z jej wy¿sz¹, zamo¿niejsz¹ warstw¹10.
Inaczej przedstawia³a siê sprawa z drobnomieszczañstwem. W Polsce
by³o ono w znacznej mierze sproletaryzowane i raczej grawitowa³o ku œrodowiskom robotniczym, czasem ku „pracownikom umys³owym” typu ni¿szych urzêdników i sprzedawców sklepowych; powinno wiêc byæ, tak¿e
w odniesieniu do problemów kobiecych, rozpatrywane ³¹cznie z „warstwami ludowymi”.
W tym punkcie naszego opracowania pozostajemy w œrodowisku „inteligencko–mieszczañskim”. Tu w³aœnie w okresie miêdzywojennym zasz³y najwiêksze zmiany w odniesieniu do roli kobiet i ich aktywnoœci zawodowej.
8 Przekonuje o tym przegl¹d ¿yciorysów ziemian i ziemianek w zbiorze: Ziemianie polscy XX wieku. ¯yciorysy: Andrzeykowicz–¯órawski, pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1992, Instytut Historii PAN.
9 Zob. tam¿e, s. 4: Arkuszewska Zofia Julia; s. 55: Górska Maria.
10 Takie u¿ycie terminu „mieszczañstwo” w okresie miêdzywojennym nie by³o wprawdzie powszechnie akceptowane, ale by³o zrozumia³e i nieraz stosowane. Pojêcie „mieszczañstwo” wielu redukowa³o wówczas do
„bur¿uazji”, z któr¹ znaczna czêœæ inteligencji niekoniecznie chcia³a byæ ³¹czona. Jednak w znaczeniu obyczajowym ten termin i wówczas, i dziœ daje siê obroniæ.
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Trzeba z ca³¹ moc¹ podkreœliæ wzorotwórczy charakter omawianego œrodowiska. Zmiany pozycji i roli (w tym zawodowej) kobiet w skali ogólnospo³ecznej zaczyna³y siê zawsze w tym œrodowisku, a potem by³y naœladowane
w innych. Czêsto, a nawet najczêœciej, wzory przejmowane by³y z zagranicy,
potem stopniowo upowszechnia³y siê w œrodowisku, o którym mowa, by
wreszcie przenikn¹æ do warstw „ludowych”, najczêœciej naprzód w mieœcie,
potem na wsi. Tote¿ niektóre wzory obyczajowe i kulturowe, które by³y ju¿
znane w œrodowisku inteligencko–mieszczañskim przed 1939 r., upowszechnia³y siê w ca³ym spo³eczeñstwie nieraz po kilku dziesiêcioleciach,
po wojnie i wstrz¹sach spo³ecznych lat czterdziestych i piêædziesi¹tych. W znacznej mierze dotyczy to pozycji kobiet w ¿yciu zawodowym i spo³ecznym.
Zawodowo czynne kobiety z omawianej obecnie warstwy zajmowa³y
stanowiska pracownic umys³owych albo by³y czynne w wolnych zawodach.
Praca kobiet w biurach by³a przyjêta ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹, po wojnie
jednak rozrost biurokracji wszelkiego typu, g³ównie — ale nie wy³¹cznie —
pañstwowej, zwiêkszy³ znacznie zapotrzebowanie na tê pracê. Zjawiskiem
nowym by³o natomiast powierzanie czasem kobietom bardziej odpowiedzialnych i samodzielnych stanowisk, co wi¹za³o siê tak¿e z pojawieniem
siê kobiet posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie. Lecz by³y to rzadkie wypadki. Funkcje kierownicze dotyczy³y w praktyce prawie wy³¹cznie takich jednostek, jak sekretariaty, biblioteki, uznawane za mniej wa¿ne, a od dawna
ju¿ opanowane przez kobiety. Te koncesje na rzecz kobiet zdarza³y siê czêœciej w latach dwudziestych, natomiast w latach trzydziestych narastanie
tendencji autorytarnych, wi¹¿¹ce siê czêsto z patriarchalizmem i kwestionowaniem nowych ról kobiet, spowodowa³o znaczne ograniczenie liczby
kobiet czynnych zawodowo na wy¿szych stanowiskach, zw³aszcza w s³u¿bie
publicznej, choæ zarazem praca kobiet w zawodach wymagaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia by³a spo³ecznie coraz szerzej aprobowana.
Wa¿nym Ÿród³em informacji o pracy umys³owej (niemanualnej) kobiet
jest dla nas cenne wydawnictwo Instytutu Spraw Spo³ecznych Struktura
zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, przygotowane przez Tadeusza Bartnickiego i Tadeusza Czajkowskiego11. Opracowanie to dotyczy
ubezpieczonych pracowników umys³owych w centralnej i pó³nocno–wschod-

11 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, Warszawa 1936;
T. Bartnicki, T. Czajkowski, Tablice Ÿród³owe do pracy: Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, Warszawa 1936, Sprawy rynku pracy i bezrobocia, z. 9 + 9a.
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niej Polsce w latach 1930–1933, których liczba wynosi³a ok. 250 tys., przy
czym do badañ wybrano losowo reprezentacjê licz¹c¹ a¿ 10% populacji, co
zapewnia wysoki stopieñ wiarygodnoœci wyników. W za³¹czonych tablicach
charakteryzowano oddzielnie mê¿czyzn i kobiety, co sprawia, ¿e materia³y
te s¹ dla nas bardzo przydatne.
Autorzy podaj¹, ¿e odsetek kobiet wœród pracowników umys³owych
stopniowo podnosi³ siê. „Zjawisko to — pisz¹ — datuje siê zw³aszcza od
czasu wojny œwiatowej, kiedy to kobieta, wskutek powo³ania mê¿czyzn do
s³u¿by wojskowej, wci¹gniêta zosta³a do zastêpowania ich przy warsztatach
pracy. Wkroczywszy w ten sposób na teren prac, wykonywanych dot¹d
przewa¿nie i wy³¹cznie przez mê¿czyzn, po wojnie kobieta niechêtnie wraca³a do swych zajêæ domowych. Czynnikiem, który przyczyni³ siê do dalszego zwiêkszania udzia³u pracy kobiecej, by³ z jednej strony fakt, ¿e stanowi
ona tañsz¹ od mê¿czyzny si³ê robocz¹, z drugiej zaœ koniecznoœæ uzupe³niania zarobków mê¿a, nie zabezpieczaj¹cych bytu rodziny. W sferze pracy
umys³owej rozwój zatrudnienia kobiet jest jednak i nastêpstwem dzia³ania
nie tylko czynników natury ekonomicznej. Wiêksz¹ niew¹tpliwie, ni¿ w sferze pracy fizycznej, rolê odgrywa tu równie¿ powojenne wzmocnienie stanowiska spo³ecznego kobiet, zacieranie siê ró¿nic miêdzy nimi a mê¿czyznami w zakresie wykszta³cenia i st¹d ich d¹¿noœæ do pe³noludzkich uprawnieñ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia”12.
Ten d³u¿szy cytat wyrêcza nas w sformu³owaniu ogólnej diagnozy procesu feminizacji tzw. pracy umys³owej w Polsce miêdzywojennej, jak i zreszt¹
w ca³ej Europie. Zwiêkszanie siê udzia³u kobiet wœród pracowników umys³owych w Polsce odnotowa³y powszechne spisy ludnoœci: w 1921 r. odsetek
ten wynosi³ 27,54, a w 1931 r. ju¿ 29,8713. Cytowana praca wprowadza nas
w szczegó³y tego zjawiska, ale tylko w krótkim okresie lat 1930–1933. Odstêpstwem od ogólnej tendencji by³y przedsiêbiorstwa i instytucje pañstwowe, gdzie przeprowadzano redukcjê kobiet mê¿atek, usprawiedliwiaj¹c j¹
kryzysem gospodarczym14.

12 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia..., s. 41–42.
13 SP 31, tab. XVII b i SP 94, c tab. 28.
14 Tam¿e, s. 42.

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

Praca zawodowa kobiet w Polsce miêdzywojennej 129

Tab. 4. Odsetek kobiet wœród pracowników umys³owych wed³ug
dziedzin pracy
Ga³êzie pracy

Na 100 zatrudnionych przypada kobiet
1930

1933

Ogó³em

30,0

31,1

rolnictwo i leœnictwo

8,0

7,8

przemys³

19,1

20,4

handel towarowy

35,0

35,9

handel pieniê¿ny i ubezpieczenia

33,1

36,5

us³ugi

39,5

33,6

komunikacja i transport

38,3

34,8

s³u¿ba zdrowia

50,2

53,3

widowiska

34,0

37,9

szkolnictwo i wychowanie

52,8

52,8

adwokatura, s¹downictwo

37,5

33,2

administracja pañstwowa i samorz¹dowa

21,8

19,6

nauka, literatura i sztuka

27,5

25,2

inne

41,2

46,8

ród³o: T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia..., s. 43

Kobiety koncentrowa³y siê zw³aszcza w biurach i w handlu. Znaczn¹
przewagê mia³y roczniki m³ode. W 1933 r. 51,9% kobiet mia³o poni¿ej lat
30 (u mê¿czyzn 31,9%), a tylko 4,9% powy¿ej 50 lat ¿ycia (u mê¿czyzn
13,4%). Przewa¿a³y kobiety samotne, które w 1933 r. stanowi³y 69,9%
(u mê¿czyzn 40,8%). Tak wiêc wœród kobiet dominowa³o zatrudnienie
o charakterze przejœciowym, bez specjalnych kwalifikacji i na stanowiskach
podporz¹dkowanych. Wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce ukoñczone
i nieukoñczone mia³o 38,9% kobiet (23,4% mê¿czyzn), wy¿sze wykszta³cenie natomiast 13,1% kobiet (21,6% mê¿czyzn). Ale 3 lata wczeœniej,
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w 1930 r., tylko 10,4% kobiet mia³o wykszta³cenie wy¿sze15. Podnoszenie
siê poziomu wykszta³cenia stwierdzono zarówno w odniesieniu do kobiet,
jak i do mê¿czyzn.
Odnotowaæ nale¿y tak¿e upoœledzenie kobiet w dziedzinie p³ac, które
by³y znacznie ni¿sze od p³ac mê¿czyzn zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska, œrednio o bez ma³a 40%. Przy tym szczególnie jaskrawe ró¿nice zachodzi³y na niekorzyœæ kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem (p³ace ni¿sze od mê¿czyzn o przesz³o 50%), co autorzy opracowania przypisuj¹ niechêci do powierzania im stanowisk kierowniczych, których piastowanie wi¹za³o siê
z wy¿szym wynagrodzeniem. Jedyn¹ grup¹, w której nie wystêpowa³o upoœledzenie kobiet, by³o nauczycielstwo szkó³ elementarnych.
Znaczn¹ czêœæ personelu nauczaj¹cego na wszystkich szczeblach stanowi³y kobiety16. W tej dziedzinie przyznanie kobietom prawa do zatrudnienia dokona³o siê, w odniesieniu do szkó³ elementarnych, ju¿ w XIX w.
W okresie miêdzywojennym kobiety stanowi³y oko³o po³owy tej grupy nauczycieli, wiêcej u progu niepodleg³oœci, mniej z up³ywem czasu. Wœród
nauczycieli szkó³ œrednich kobiety stanowi³y od 1/3 do ok. 40%. Kariera
nauczycielska by³a wiêc realna dla kobiet, z tym ¿e mo¿liwoœci te nie zwiêksza³y siê w okresie dwudziestolecia, ale raczej siê nieco kurczy³y, co wi¹za³o
siê ze znaczn¹ liczb¹ mêskich kandydatów do zawodu.
Potrzebne jest tu zastrze¿enie odnosz¹ce siê do przynale¿noœci wymienionych zawodów do inteligencji. Otó¿ jeœli zaliczano do niej nauczycielki
i nauczycieli szkó³ œrednich, którzy z zasady powinni mieæ wy¿sze wykszta³cenie, to przynale¿noœæ spo³eczn¹ nauczycieli szkó³ elementarnych (w terminologii ówczesnej: szkó³ powszechnych) oceniano ró¿nie; zreszt¹ pochodzili oni w znacznym odsetku z warstw ludowych i drobnomieszczañstwa.
Zjawisko to nie by³o specyficznie polskie17, a dotyczy³o równie¿ rzesz „pracowników i pracownic umys³owych”, w szczególnoœci nie posiadaj¹cych
œredniego wykszta³cenia i nie nale¿¹cych do œrodowiska inteligenckiego
(zw³aszcza wymieniæ tu trzeba kobiety zatrudnione przy prostych pracach
biurowych, w handlu itd.). Nie by³o tu jednak wyraŸnych granic, skoro wiele
m³odych kobiet zajmowa³o siê nieskomplikowan¹ prac¹ biurow¹ w m³odo-

15 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Tablice Ÿród³owe..., tab. XVI–XIX, s. 48–55.
16 A. Smo³alski, Struktura zawodowa nauczycielstwa w Polsce do 1939 roku, Opole 1996, s. 51–52.
17 Dla Francji rejestruje je np. praca Louise–Marie Ferré, Les classes sociales dans la France contemporaine,
Paris 1926.
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œci przed wyjœciem za m¹¿, w czasie studiów itd., i nie opuszcza³o przez to
swego œrodowiska spo³ecznego.
Wœród pracowników badanych przez Bartnickiego i Czajkowskiego, jak
pisz¹ autorzy, „Ponad po³owê ca³kowitego stanu zatrudnienia stanowi jednak masa urzêdników, biuralistów, kancelistów, manipulantów itp. pracowników bez okreœlonej specjalnoœci. £¹cznie z buchalterami i personelem
handlowym zespó³ ten obejmuje 66% ogó³u zatrudnionych”18. Wœród kobiet wymienione grupy stanowi³y 70%19. Liczebnoœæ pozosta³ej, w³aœciwej
warstwy inteligencko–mieszczañskiej by³a wiêc niewielka.
Natomiast do kierowniczych stanowisk w ¿yciu gospodarczym w zak³adach pracy i instytucjach gospodarczych i finansowych kobiety nie mia³y
jeszcze wstêpu. Ówczesne pokolenie kobiet nie mia³o zreszt¹ czêsto odpowiedniego przygotowania i doœwiadczenia.
W latach 1918–1939 nieznane by³o jeszcze zjawisko feminizacji zawodów niemanualnych, a tym bardziej wymagaj¹cych wykszta³cenia akademickiego. O feminizacji mo¿na by³o mówiæ tylko w odniesieniu do pracy
biurowej (nie we wszystkich dzia³ach, na pewno nie w administracji) i do
pracy w handlu detalicznym, a wiêc g³ównie w odniesieniu do œrodowiska nie
zaliczanego w zasadzie do omawianej obecnie warstwy inteligencko–mieszczañskiej. W odniesieniu do nauczycieli stwierdzano pewn¹ równowagê.
W pozosta³ych — poza nauczycielstwem — grupach zawodowych sytuacja by³a inna. Mo¿na je podzieliæ na trzy kategorie: do niektórych kobiety
nadal nie mia³y wstêpu, w innych stawia³y pierwsze kroki, w jeszcze innych
stanowi³y ju¿ widoczn¹ mniejszoœæ.
Do pierwszej z wymienionych kategorii nale¿a³y wszelkie kierownicze
stanowiska w administracji centralnej (m.in. ministerstwa) i terenowej, a tak¿e
w samorz¹dzie terytorialnym, przynajmniej do szczebla naczelnika wydzia³u;
dotyczy³o to tak¿e instytucji, w których kobiety stanowi³y nieraz wiêkszoœæ
pracowników fachowych, jak np. administracji szkolnej. Kobiet nie zatrudniano w zasadzie na stanowiskach sêdziów (prócz paru sêdziów dla nieletnich), notariuszy i prokuratorów, nie mówi¹c ju¿ o wojsku i policji (z wyj¹tkiem s³u¿b specjalnych), a tak¿e na stanowiskach dyplomatycznych
w MSZ i placówkach. Taka by³a zreszt¹ praktyka w ca³ym prawie ówczesnym œwiecie.
18 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia..., s. 36.
19 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Tablice Ÿród³owe..., tab. XV, s. 37, 45.
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W niektórych grupach zawodowych, które zaliczyæ mo¿na do drugiej
z wymienionych kategorii, dopuszczano kobiety raczej wyj¹tkowo. Na ok.
800 profesorów wy¿szych uczelni w przededniu II wojny œwiatowej nazwiska kobiet daj¹ siê wyliczyæ na palcach jednej rêki. Ale ju¿ wœród docentów
by³o wiêcej kobiet. Czym kategoria ni¿sza w sensie s³u¿bowym i presti¿owym, tym wiêcej by³o kobiet. By³o to powszechne zjawisko, nie tylko
w szko³ach wy¿szych i nie tylko w Polsce. W pewnym stopniu czynnikiem
ograniczaj¹cym by³y w tym wypadku dawne ograniczenia dostêpu kobiet na
studia, w wyniku czego by³o mniej kandydatek na stanowiska profesorskie,
wymagaj¹ce d³ugoletniego przygotowania. Ale zarazem powszechnie by³y
znane fakty hamowania awansu kobiet i w ogóle niechêci do kobiet zajmuj¹cych siê prac¹ naukow¹ ze strony konserwatywnej profesury. To samo
w jakiejœ mierze dotyczy³o i innych wy¿szych stanowisk.
Trzecia kategoria zawodów to takie specjalnoœci, w których kobiety stanowi³y ju¿ pokaŸn¹, a nawet coraz powa¿niejsz¹ mniejszoœæ. Po tym, co
powiedziano wy¿ej, nie mo¿e dziwiæ, ¿e w grê wchodzi³y g³ównie zawody
niezale¿ne od pañstwa. Takimi by³y przede wszystkim wolne zawody. Dostêp do medycyny uzyska³y kobiety jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹, tote¿
pod koniec dwudziestolecia stanowi³y ju¿ ponad 15% lekarzy (1939),
w wielkich miastach ponad 20%, a w Warszawie bez ma³a 1/4, i to nie tylko
w dawno uznanych specjalnoœciach „kobiecych” (po³o¿nictwo i choroby
kobiece, pediatria), ale i w innych20. Stomatologiê kobiety opanowa³y jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹21. Drugim zawodem wolnym, dostêpnym teraz dla kobiet, by³a adwokatura. Dostêp do niej wymaga³ d³ugiego przygotowania (studia, aplikacja s¹dowa i adwokacka), nic wiêc dziwnego, ¿e pierwsze adwokatki pojawi³y siê tu dopiero w po³owie lat dwudziestych22. Pod
koniec dwudziestolecia stanowi³y jednak ju¿ kilka procent ogó³u.
Pisarze byli teoretycznie wolnym zawodem, w praktyce jednak ma³o kto
z nich ¿y³ wy³¹cznie z twórczoœci literackiej. Raczej traktowaæ nale¿y ówczesnych pisarzy jako kategoriê intelektualn¹, nie profesjonaln¹. Wed³ug
ankiety Zwi¹zku Literatów i Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego, kobiety
stanowi³y ponad czwart¹ czêœæ cz³onków organizacji literackich, grupuj¹-

20 MRS 1939, s. 294; Obliczenia w³asne m.in. na podstawie Ksiêgi Adresów M. St. Warszawy na rok 1937/8,
pod red. A. Makowskiego, Warszawa b.d.w.
21 Z. Chyra–Rolicz, Pionierki w nowych zawodach na pocz¹tku XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach
polskich w XIX i XX wieku, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II , cz. 2, Warszawa 1995, s. 155.
22 Spis ludnoœci w 1921 r. nie odnotowa³ w ogóle kobiet adwokatów, spis z 1931 r. — w nieznacznej liczbie.
Por. SP, t. 17, tab. XXII, s. 404; SP, seria C, z. 94 c, tab. 28, s. 42.
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cych pisarzy ju¿ uznanych jako literaci przez swych kolegów23. Sk¹din¹d
wiadomo, ¿e w³aœnie w okresie miêdzywojennym rola kobiet by³a w literaturze polskiej bardziej widoczna ni¿ kiedykolwiek przedtem. Wœród dziennikarzy kobiet by³o niewiele, ok. 1928 r. — 6–7%, ale i tak wiêcej ni¿ w innych krajach24. Dostêp kobiet do zawodów artystycznych by³ ju¿ uznany
w XIX w. i regulowa³y go g³ównie zami³owania i zdolnoœci. Brak zami³owania do zawodów technicznych redukowa³ bardzo znacznie liczbê kobiet
wykonuj¹cych te zawody i pracuj¹cych jako in¿ynierowie. Inna rzecz, ¿e
kobiety nie mog³y liczyæ na stanowiska in¿ynierów — kierowników produkcji, a tylko ewentualnie na pracê w biurach projektowych i konstrukcyjnych. Sytuacja w Polsce pod tym wzglêdem nie odbiega³a od panuj¹cej za
granic¹, w niektórych specjalnoœciach bywa³a nawet lepsza25. Kobiety skupia³y siê g³ównie w chemii i architekturze. WskaŸnikiem pewnego wzrostu
popularnoœci niektórych zawodów technicznych wœród kobiet by³o zwiêkszenie siê w latach trzydziestych odsetka kobiet wœród studentów uczelni
technicznych, zw³aszcza wymienionych dwóch wydzia³ów26.
Broszura omawiaj¹ca problemy pracy zawodowej kobiet, wydana przez
Polskie Zjednoczenie Kobiet Pracuj¹cych Zawodowo27, podkreœla dysproporcje w kierunkach przygotowania zawodowego kobiet. Np. 70% kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem mia³o za sob¹ studia filozoficzne (w ówczesnym znaczeniu, tj. humanistyczne i matematyczno–przyrodnicze). Jednak nawet nieliczne
stosunkowo kobiety z wykszta³ceniem technicznym nie znajdowa³y pracy
w wyuczonym zawodzie, chyba ¿e w biurach. To samo dotyczy³o rolnictwa.
Tylko 1/10 kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem rolniczym znajdowa³a zatrudnienie w rolnictwie, choæ stanowi³y one zaledwie pó³ procenta wszystkich
osób z takim wykszta³ceniem. Stwierdzano czêsty brak zwi¹zku miêdzy
przygotowaniem zawodowym kobiet a wykonywan¹ przez nie prac¹28.
23 ¯ycie i praca pisarza polskiego, Warszawa 1932, s. 19.
24 Les conditions de travail et de vie des journalistes, Génève 1928, Bureau International du Travail, Études
et documents, Série L, No. 2, s. 5.
25 Les conditions de vie des ingénieurs et des chimistes, Génève 1924, Bureau International du Travail. W póŸniejszych latach — zw³aszcza w obliczu kryzysu — sytuacja pod tym wzglêdem nie zmieni³a siê wiele.
26 J. Pi³atowicz, Kadra in¿ynierska w II Rzeczypospolitej, Siedlce 1994, s. 49, 62–69 i in., WSR–P w Siedlcach,
Rozprawa Naukowa nr 38.
27 S. Ko³akowska–Biegeleisenowa, Kobieta w poszukiwaniu pola pracy. Próba zobrazowania stanu faktycznego zatrudnienia kobiet, Warszawa b.d.w. [1939?], Komisja Przysposobienia Zawodowego przy Polskim Zjednoczeniu Kobiet Pracuj¹cych Zawodowo. Autorka wykorzystuje g³ównie materia³y spisu powszechnego
z 1931 r.
28 Tam¿e, s. 21.
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Nasuwa siê tu problem udzia³u kobiet w ¿yciu politycznym. Polityka jest
i s³u¿b¹ spo³eczn¹ i (bywa te¿) zawodem. Udzia³ kobiet w polityce by³ ju¿
przyjêty na prze³omie wieków, przy czym przodowa³y tu œrodowiska lewicowe, socjalistyczne. Sytuacja zmieni³a siê nieco po 1918 r., gdy kobiety sta³y
siê wyborcami. Prze³omu jednak ¿adnego w tej dziedzinie nie by³o i udzia³
kobiet w dzia³alnoœci politycznej by³ w okresie miêdzywojennym bardzo
skromny. Ilustruje to sk³ad cia³ ustawodawczych, w których kobiety uczestniczy³y w bardzo skromnej liczbie, nie stanowi³y bowiem wiêcej ni¿ 2%
ogó³u pos³ów do Sejmu, a w ostatnim Sejmie (1938–1939), pod rz¹dami
autorytarnej Konstytucji kwietniowej i takiej samej ordynacji wyborczej,
zasiada³a tylko jedna pos³anka na ponad 200 cz³onków Izby29. Kilka kobiet,
które uczestniczy³y w ¿yciu politycznym, by³y to g³ównie dzia³aczki niepodleg³oœciowe znane jeszcze sprzed wojny30.
Dane i informacje, którymi dysponujemy w odniesieniu do omawianej
grupy i w ogóle pracy kobiet, pochodz¹ w g³ównej mierze z okresu bezpoœrednio poprzedzaj¹cego kryzys i z okresu samego kryzysu. Nie umo¿liwiaj¹ one zapoznania siê z sytuacj¹ z lat bezpoœrednio powojennych. Warto
wiêc uwzglêdniæ wyniki ankiety przeprowadzonej w 1937 r. przez Zwi¹zek
Pracy Obywatelskiej Kobiet z udzia³em Polskiego Stowarzyszenia Kobiet
z Wy¿szym Wykszta³ceniem i Polskiego Zjednoczenia Kobiet Pracuj¹cych
Zawodowo31. Ankieta zosta³a przeprowadzona wœród „kobiet pracuj¹cych
zawodowo”, w praktyce g³ównie w zawodach inteligenckich i „umys³owych”. Obrazuje ona te œrodowiska, do których zwraca³y siê organizacje
kobiece typu ZPOK. Kobiety wystêpuj¹ce w tej ankiecie to w wiêkszym
odsetku mê¿atki ni¿ w licznej grupie badanej przez Bartnickiego i Czajkowskiego w latach 1930–1933. Dwie trzecie plasowa³o siê w grupie wieku
od 25 do 40 lat, a poni¿ej 30 lat mia³o tylko 35% (w ankiecie Bartnickiego–Czajkowskiego ponad 50%). A¿ 26% stanowi³y absolwentki wy¿szych
uczelni, a w s³u¿bie pañstwowej i samorz¹dowej razem zatrudnionych by³o
70% — znacznie wiecej ni¿ w próbie ogólnopolskiej.

29 M. Œliwa, Kobiety w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i œwiat polityki. W niepodleg³ej Polsce. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996, s. 53–69; zob. tak¿e: M. Œliwa,
Udzia³ kobiet w wyborach i ich dzia³alnoœæ parlamentarna, [w:] Równe prawa i nierówne szanse: Kobiety
w Polsce miêdzywojennej, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 49–60.
30 Zob. R. Wapiñski, Kobiety i ¿ycie publiczne — przemiany pokoleniowe, [w:] tam¿e, s. 25–36.
31 I. Wojtyniakowa (przy wspó³pracy K. Koz³owskiej, Z. Podoskiej, J. Sikorskiej, A. Tuzowej), Praca zarobkowa kobiet w œwietle ankiety 1937 r., Warszawa 1938, Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet.
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Oczywiœcie nie mo¿na bezpoœrednio porównywaæ badanej grupy i ogólnopolskiej próby pracowników (pracownic umys³owych) z lat 1930–1933.
W wypadku ankiety z 1937 r. chodzi o grupê bardziej elitarn¹. Interesuj¹ce
s¹ tu odpowiedzi na pytanie o motywy pracy. Zami³owanie podawa³o 6%
badanych, koniecznoœæ materialn¹ — 40%, a jedno i drugie — 54%. Nie
dziwi fakt, ¿e zami³owanie ros³o wraz z pozycj¹ spo³eczn¹ danej kategorii
zawodowej (stuprocentowe tylko wœród stanowi¹cych nieliczn¹ grupê kobiet — profesorów i docentów wy¿szych uczelni!)32. Inn¹ wart¹ wzmianki
kwesti¹ s¹ przeszkody w wykonywaniu pracy, wynikaj¹ce z nierównoœci p³ci
lub specyfiki ¿ycia rodzinnego kobiet. Ciekawe, ¿e wiêkszoœæ ankietowanych nie stwierdza³a takich trudnoœci, a tylko niewielki odsetek doznawa³
trudnoœci i przykroœci z powodu p³ci. Prawie 52% nie stwierdza³o dyskryminacji w wynagrodzeniu, a tylko 16% skar¿y³o siê na tak¹ nierównoœæ, spora
zaœ czêœæ nie odpowiedzia³a na to pytanie. Ale ju¿ czwarta czêœæ skar¿y³a siê
na pomijanie w awansach. Dwa razy tyle jednak stwierdza³o równoœæ szans
awansu dla mê¿czyzn i kobiet. Powstaje pytanie, czy wyniki tej ankiety mo¿na uznaæ za miarodajne dla kobiet wykonuj¹cych zawody inteligenckie
w koñcu okresu miêdzywojennego.
Jeœli rozpatrujemy studia wy¿sze kobiet w okresie miêdzywojennym jako wyraz i warunek wykorzystania nowych mo¿liwoœci, które otworzy³y siê
na rynku pracy przed kobietami z warstwy mieszczañsko–inteligenckiej, to
zanotowaæ trzeba du¿¹ stabilnoœæ grupy kobiet studentek przez ca³y okres
dwudziestolecia. Stanowi³y one od 25 do 30% ogó³u studentów, co oczywiœcie w porównaniu z okresem przedwojennym (tj. przed 1914 r.) by³o wielkim postêpem. Stosunkowo najwiêkszy przyrost liczby s³uchaczek zanotowa³o przede wszystkim prawo (i nauki polityczne), co zapewne odzwierciedla³o nacisk na niedostêpne praktycznie dla kobiet posady w s³u¿bie
pañstwowej i d¹¿enie do obalenia kolejnych barier. Nieco skurczy³a siê
natomiast grupa studiuj¹ca humanistykê i przyrodoznawstwo (w ówczesnej
terminologii „filozofiê”), dot¹d szczególnie charakterystyczna dla kobiet33.
Rocznik Polityczny i Gospodarczy Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT)
z 1939 r. wymienia wydzia³y wy¿szych uczelni, w których zanotowano przewagê kobiet. By³y to wydzia³y filozoficzne (humanistyczne i matematyczno–przyrodnicze), stomatologia, farmacja i ogrodnictwo. Notabene obok
32 Tam¿e, s. 38 i i nn.
33 MRS 1939, s. 332–333.
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wykazano wydzia³y z przewag¹ ¯ydów, w których liczby te rozk³ada³y siê
bardzo podobnie. Mielibyœmy tu do czynienia w wydzia³ami „lepszymi”
i „gorszymi” w sensie perspektyw ¿yciowych. Jednak te „lepsze” wydzia³y
uchodzi³y za trudne i wymaga³y na ogó³ znacznych nak³adów materialnych
na naukê, wykluczaj¹c zarazem pracê zarobkow¹ w czasie studiów.
Omawiane tu problemy pracy zawodowej kobiet by³y ¿ywo dyskutowane
w pismach kobiecych, zw³aszcza zwi¹zanych z kierunkami politycznymi
grupuj¹cymi inteligencjê radykaln¹ o zabarwieniu socjalistycznym, radykalno–demokratycznym czy lewicowo–liberalnym, która w okresie miêdzywojennym wyl¹dowa³a w wiêkszoœci w obozie Pi³sudskiego. Na ³amach tych
pism prowadzono polemikê z obozem nacjonalistycznym (endeckim), klerykalnym i czêœciowo konserwatywnym, ¿¹daj¹cym pozostawienia kobiet
w starej roli w tradycyjnym gospodarstwie domowym34.
W strukturze spo³eczno–zawodowej kobiet omawiana warstwa inteligencko–mieszczañska odgrywa³a specjaln¹, rzec mo¿na — przoduj¹c¹ rolê.
Widzimy tu tendencjê w kierunku rozszerzenia mo¿liwoœci zawodowych
kobiet, co wynik³o z przyjêtej po I wojnie œwiatowej zasady równouprawnienia kobiet w ¿yciu spo³ecznym, a wiêc i zawodowym. Jednak jej realizacja w praktyce wygl¹da³a raczej skromnie i drzwi dawniej zamkniête teraz
ledwie uchylono. Zreszt¹, choæ w naszych czasach drzwi s¹ niby otwarte,
realizacja zasady równouprawnienia napotyka przeszkody, które pozostawiaj¹ j¹ w znacznym stopniu w sferze powszechnie uznawanej teorii.
Warstwy ludowe: pracownice najemne
Problematyka pracy zawodowej kobiet w œrodowisku robotniczym doczeka³a siê ju¿ krótkiego, lecz treœciwego artyku³u35. Z przeprowadzonej
tam analizy danych statystycznych wynika, ¿e udzia³, pozycja i warunki pracy kobiet robotnic nie zmieni³y siê zasadniczo w okresie miêdzywojennym.
Kobiety stanowi³y oko³o 30% ogó³u robotników, g³êbokie by³y jednak ró¿nice regionalne. Na przyk³ad przemys³ w³ókienniczy w £odzi zatrudnia³
g³ównie kobiety, a górnictwo na Œl¹sku prawie wy³¹cznie mê¿czyzn. Odsetek kobiet wœród robotników przemys³owych w latach miêdzywojennych
przypuszczalnie nieco wzrós³, choæ zachodzi³y tu tylko niewielkie zmiany.
34 Por. takie pisma, jak przede wszystkim „Praca Obywatelska”, organ Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet,
wydawany w latach 1928–1939, a tak¿e „Kobieta Wspó³czesna”, „Kobiety w Pracy” itd.
35 W. Mierzecki, Praca zarobkowa kobiet w œrodowisku robotniczym w Polsce miêdzywojennej, [w:] Równe
prawa i nierówne szanse, s. 109–133.
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W ogóle trudno zauwa¿yæ powa¿niejsze przekszta³cenia na rynku pracy kobiet pracownic fizycznych, które by wskazywa³y na jasno okreœlone procesy
i kierunki ewolucji36. Jeœli wystêpowa³y zmiany, to g³ównie jako skutek
kryzysu ekonomicznego. W okresie kryzysu odsetek kobiet wœród zatrudnionych wzrós³, gdy¿ pracodawcy zastêpowali m³odocianych kobietami, a poza tym kobiety otrzymuj¹ce ni¿sz¹ p³acê zastêpowa³y nieraz
zredukowanych robotników lub podejmowa³y pracê, gdy mê¿owie lub bracia j¹ utracili. Po okresie kryzysu odsetek kobiet zmniejszy³ siê, pozostawa³
jednak wy¿szy ni¿ przed kryzysem37. Tak przedstawiaj¹ sprawê niektórzy
wspó³czeœni badacze.
Jednak Halina Krahelska, inspektor pracy i znawczyni przedmiotu,
w swej pracy wydanej w 1932 r. sugeruje, i¿ przyrost odsetka zatrudnionych
kobiet wœród robotników nast¹pi³ ju¿ w dziesiêcioleciu poprzedzaj¹cym
kryzys gospodarczy lat 1929–1933. Ju¿ wtedy „przemys³ nasz w pogoni za
tañsz¹ robocizn¹ coraz wiêcej korzysta z pracy kobiet, zastêpuj¹c nimi mê¿czyzn”38. Wed³ug autorki, wtedy te¿ ga³êzie przemys³u i stanowiska pracy,
dot¹d zamkniête dla kobiet, zaczê³y otwieraæ siê przed nimi. Tote¿ przyrost
pracy kobiet zaznaczy³ siê zw³aszcza w takich ga³êziach przemys³u, jak metalowy, chemiczny, papierniczy, poligraficzny. Natomiast tam, gdzie
i przedtem kobiety pracowa³y w znacznej liczbie, przyrost odsetka kobiet
by³ wolniejszy. Krahelska wskazuje nie tylko na ni¿sz¹ p³acê jako przes³ankê zatrudniania kobiet; obok zastêpowania przez kobiety m³odocianych,
których zatrudnianie by³o ograniczone przez przepisy, pewn¹ rolê gra³a
tak¿e ³atwoœæ wyzyskiwania ich si³y roboczej dziêki ich wiêkszej potulnoœci
i s³abszemu zorganizowaniu w zwi¹zkach zawodowych. Równie¿ czêste by³y wypadki wykorzystywania kobiet jako tzw. holowniczek do narzucania
przyspieszonego tempa pracy. G³oœna wówczas racjonalizacja z jej rozdzieleniem produkcji na proste czynnoœci u³atwia³a takie praktyki39.
Bardzo wysoka i nie malej¹ca liczba s³u¿by domowej w ówczesnej Polsce wskazywa³a na archaiczny jeszcze uk³ad stosunków w zakresie pracy
zawodowej kobiet. Wykszta³cenie i aspiracje m³odszego pokolenia kobiet
36 Zob. tak¿e A. ¯arnowska, Kierunki aktywnoœci zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.), [w:]
Kobieta i edukacja..., t. II, cz. 2, Warszawa 1995, s. 115–116.
37 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski miêdzywojennej, t. III, Warszawa 1982, s. 118–119; t. IV,
Warszawa 1989, s. 192.
38 H. Krahelska, Praca kobiet w przemyœle wspó³czesnym, Warszawa 1932, Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego, Sprawy Robotnicze nr 10, s. 24.
39 Tam¿e, s. 72.
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w Polsce ros³y, lecz ówczesne warunki nie umo¿liwia³y ich zaspokojenia. Te
jednak zjawiska nie znajduj¹ ¿adnego odzwierciedlenia statystycznego.
Warstwy ludowe: drobnomieszczañstwo
O nowych perspektywach pracy kobiet w warstwie drobnomieszczañstwa trudno powiedzieæ coœ szczególnego. Struktura zatrudnienia kobiet
nie zmieni³a siê w istotny sposób. Zanotowano wzrost udzia³u kobiet
w kategorii „samodzielnych” w dzia³ach: przemys³, handel i komunkacja.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e w tej grupie kry³a siê w przybli¿eniu podstawowa masa
drobnomieszczañstwa. Jeœli chodzi o kobiety, nie by³y to zreszt¹ grupy liczne: wszystkich samodzielnych by³o w 1921 r. ok. 800 tys. (czynni zawodowo), z tego jednak kobiet tylko ok. 140 tys. By³y to wszak¿e wy³¹cznie kobiety, wystêpuj¹ce jako kierowniczki przedsiêbiorstw, choæby jednoosobowych. Podstawowa masa kobiet kry³a siê w kategorii „pomagaj¹cych cz³onków rodziny”. Jeœli „samodzielnych” podzieliæ na zatrudniaj¹cych pracowników najemnych i pracuj¹cych w pojedynkê, to w pierwszej z tych kategorii kobiety (w liczbie ok. 9 tys.) stanowi³y w 1921 r. 9,5%, a w 1931 r. ju¿
12,5% (w liczbie ok. 16 tys.). Natomiast wœród „samodzielnych” nie zatrudniaj¹cych si³ najemnych, g³ównie biedniejszych rzemieœlników i kupców,
w 1921 r. kobiety stanowi³y 18,7%, a w 1931 r. ju¿ 22,3% 40. Tak wiêc wzrost
aktywnoœci zawodowej kobiet w latach 1921–1931 by³ oczywisty i to mimo,
¿e w czasie wojny i tu¿ po wojnie pewna liczba kobiet pracowa³a tylko w zastêpstwie nieobecnych lub nie¿yj¹cych mê¿czyzn. Nie wiemy, czy z tego
mo¿na wyci¹gaæ jakieœ dalej id¹ce wnioski. Sektor drobnotowarowy zawsze
stanowi³ pole dzia³ania dla du¿ej liczby kobiet, lecz tylko niewielka ich czêœæ
zajmowa³a pozycjê samodzieln¹ i kierownicz¹. Ta sytuacja nie zmieni³a siê
w omawianym okresie.
O ludnoœci drobnomieszczañskiej w Polsce miêdzywojennej trudno mówiæ bez uwzglêdnienia aspektu narodowoœciowego. Jak wiadomo, ponad
po³owê drobnomieszczañstwa stanowi³a ludnoœæ ¿ydowska41. Struktura zawodowa kobiet ¿ydowskich by³a ca³kowicie odmienna od struktury grupy
kobiet pozosta³ych (nie¿ydowskich) ze wzglêdu na stosunkowo niewielki
udzia³ ¯ydówek w pracy zawodowej w charakterze pracownic najemnych
i grupowanie siê ich g³ównie w kategorii „samodzielnych”. Tej grupie po40 SP, t. 17, tab. XVII b, s. 140; SP, seria C, z. 94c, tab. 28, s. 2–3.
41 J. ¯arnowski, Spo³eczeñstwo Drugiej Rzeczypospolitej, s. 249, 389–391.
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œwiêci³ nawet specjalny rozdzia³ autor pracy o ludnoœci ¿ydowskiej w Polsce
lat 1918–1939, Szyja Bronsztejn. Sugeruje on, ¿e w odniesieniu do grupy
¿ydowskiej zwiêkszenie siê udzia³u kobiet wœród „samodzielnych” mog³o
wi¹zaæ siê z przepisywaniem na ¿ony lub córki przedsiêbiorstw zrujnowanych kupców i rzemieœlników ¿ydowskich, wyje¿d¿aj¹cych za granicê42.
Trudno nam ustosunkowaæ siê do tej hipotezy.
Warstwy ludowe: kobiety w œrodowisku ch³opskim
Równie¿ i w najliczniejszej warstwie ch³opskiej perspektywy zawodowe
kobiet nie zmieni³y siê w latach miêdzywojennych w bardziej istotny sposób. Postêp techniczny, ekonomiczny i cywilizacyjny na wsi by³ bardzo powolny, natomiast zanotowaæ mo¿na pewne sukcesy w rozwoju oœwiaty
szkolnej i pozaszkolnej, w tym wœród dziewcz¹t, a to sprzyja³o nowym aspiracjom, tak¿e zawodowym. Jednak ich realizacja by³a bardzo trudna wobec z³ej na ogó³ koniunktury w rolnictwie i zahamowania wychodŸctwa zagranicznego. Przeludnienie wsi i rolnictwa k³ad³o siê ciê¿kim brzemieniem
na barki zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. Jedn¹ z bardziej realnych mo¿liwoœci dla dziewcz¹t by³a praca, na ogó³ w mieœcie, w charakterze pomocy
domowej. Du¿a poda¿ takiej si³y roboczej wynika³a w znacznej mierze
z trudnej sytuacji biedniejszych warstw wsi.

*
W konkluzji naszego przegl¹du mo¿emy stwierdziæ, ¿e zmiany w roli
kobiet w ¿yciu zawodowym w Polsce miêdzywojennej zachodzi³y g³ównie
w odniesieniu do warstwy mieszczañsko–inteligenckiej i kategorii przejœciowych, by³y bowiem zwi¹zane z ewolucj¹ kategorii „pracownic (i pracowników) umys³owych”. W tej zaœ kategorii spotykamy zarówno osoby
nale¿¹ce do wspomnianej warstwy inteligencko–mieszczañskiej, jak i pracownice niemanualne na stanowiskach manipulacyjnych i w handlu. Warto
jednak wspomnieæ, ¿e ta ostatnia grupa stanowi³a jednak satelitê inteligencji, i jeœli chodzi o dyfuzjê wzorów kulturowych, by³a wa¿nym ogniwem
w ich przenoszeniu od wy¿szej grupy inteligencji na poziomie akademickim
do szerszych krêgów spo³ecznych. Bez w¹tpienia dotyczy³o to równie¿ wzo-

42 S. Bronsztejn, Ludnoœæ ¿ydowska w Polsce w okresie miêdzywojennym. Studium statystyczne, Wroc³aw
1963, s. 252–253.
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rów nowej pozycji kobiet w ¿yciu zawodowym i ich aspiracji profesjonalnych. Natomiast poza wymienionym krêgiem (do którego oczywiœcie nale¿a³y tak¿e osoby wolnych zawodów, nie zatrudnione jako pracownicy najemni) zmiany w pozycji i sytuacji zawodowej kobiet by³y niewielkie, przynajmniej w aspekcie statystycznym43. Jednak naszym zdaniem w omawianym okresie dokona³a siê akumulacja i wstêpna dyfuzja wzorów, które na
szersz¹ skalê rozpowszechni³y siê po II wojnie œwiatowej wœród kobiet, a si³¹ rzeczy jednoczeœnie wœród mê¿czyzn, inaczej mówi¹c — w ca³ym spo³eczeñstwie.

43 J. ¯arnowski, Kobiety w strukturze spo³eczno–zawodowej Polski miêdzywojennej, [w:] Kobiety w Polsce
miêdzywojennej. Równe prawa i nierówne szanse, Warszawa 2000, s. 95–108.
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Praca zawodowa i pozycja spo³eczna
kobiety w œrodowisku inteligencji
prowincjonalnej w latach miêdzywojennych
(na przyk³adzie Kielecczyzny)
Praca zawodowa i pozycja spo³eczna kobiety w œrodowisku...

Pojêcie inteligencji nie by³o nigdy jednoznaczne, a ponadto zmienia³o
swoje znaczenie w miarê up³ywu czasu. Inteligencja jako grupa spo³eczna
na ziemiach polskich pojawi³a siê w koñcu XVIII w. Marta Zahorska zwraca uwagê, ¿e do najwa¿niejszych kryteriów wyodrêbniania inteligencji na
ogó³ nale¿a³y: wykszta³cenie, rodzaj pracy i poczucie misji spo³ecznej.
Szczegó³owe badania Janusza ¯arnowskiego wskazuj¹ na nieostroœæ tego
pojêcia równie¿ w okresie miêdzywojennym. W szerszym znaczeniu równoznaczne ono by³o z tzw. pracownikami umys³owymi, w wê¿szym mówi³o siê
o tzw. w³aœciwej inteligencji, obejmuj¹cej wy³¹cznie ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem1. W niniejszych rozwa¿aniach pos³u¿ymy siê szerszym pojêciem inteligencji obejmuj¹cym zbiorowoœæ najemnych pracowników umys³owych i wolnych zawodów.
Warto tu podkreœliæ, ¿e inteligencja prowincjonalna w porównaniu z inteligencj¹ wielkomiejsk¹ mia³a wiele cech specyficznych, a przede wszystkim wyró¿nia³a siê swym sk³adem zawodowym. Dominowali wœród niej
urzêdnicy i nauczyciele. Wolne zawody reprezentowane by³y na ogó³ przez
pojedyncze osoby. W 1923 r. na ³amach „Ojczyzny” Jan Oset stwierdza³, ¿e

1 M. Zahorska, Spór o inteligencjê w polskiej myœli spo³ecznej do I wojny œwiatowej, [w:] Inteligencja polska
pod zaborami. Studia pod red. R. Czepulis–Rastenis, t. I, Warszawa 1978, s. 188; J. ¯arnowski, Struktura
spo³eczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1964, s. 71–72.
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„jedyn¹ inteligencj¹ w ma³ych miasteczkach jest nauczyciel, doktor, aptekarz, ksi¹dz, rejent, czasami felczer”2. Jeszcze mniej przedstawicieli inteligencji by³o na wsi. Prowincja prawie zupe³nie pozbawiona by³a ludzi nauki,
pióra, artystów itp.
Przenikanie dziewcz¹t w szeregi inteligencji by³o utrudnione. W œrodowisku wiejskim i ma³omiasteczkowym nadal popularne by³o porzekad³o
„do garnków uczyæ siê nie trzeba”. A wrêcz przeciwnie, panowa³o przekonanie, ¿e zbytnia „uczonoœæ” mo¿e odstraszyæ ewentualnego kandydata na
mê¿a3. Je¿eli ju¿ podejmowano decyzje o kszta³ceniu dzieci, to w pierwszej
kolejnoœci dotyczy³o to ch³opców, gdy¿ to oni w przysz³oœci mieli zapewniæ
materialny byt rodzinie. St¹d pe³ne rozgoryczenia s³owa m³odej wiejskiej
dziewczyny, która pragnê³a zostaæ nauczycielk¹. Pisze ona: „Ka¿dy trzyma³
stronê ojca, ¿e powinnam byæ w domu, by mamusi pomagaæ lub iœæ na
s³u¿bê, bo dziewczynie nauka jest niepotrzebna. Ch³opiec to powinien
skoñczyæ 7 oddzia³ów, bo do terminu nie przyjm¹. Dziewczyna niech umie
gotowaæ, upraæ, to wystarczy”4.
Mimo tych przeciwnoœci kobiety w latach miêdzywojennych coraz czêœciej zdobywa³y wykszta³cenie i podejmowa³y pracê, która dawa³a im niezale¿noœæ materialn¹ i otwiera³a drogê do awansu spo³ecznego. W 1921 r.
wœród mieszkanek woj. kieleckiego 7 503 kobiety z tytu³u wykonywanego
przez nie zawodu mo¿na zaliczyæ do inteligencji. W ci¹gu 10 lat do 1931 r.
liczba ta uleg³a zwiêkszeniu do 12 412 osób, tj. o 65,4%.
Wzrost aktywnoœci zawodowej kobiet w okresie miêdzywojennym
w woj. kieleckim by³ nieco wyraŸniejszy ni¿ mê¿czyzn. W 1921 r. kobiety
stanowi³y 23,5% ogó³u pracowników umys³owych, a w 1931 r. 28,9%5. Pracowa³y we wszystkich dzia³ach zatrudnienia, ale wyraŸnie preferowa³y pracê w administracji, w szkolnictwie i lecznictwie. Niektóre zawody zosta³y
zupe³nie sfeminizowane. Nale¿a³y do nich zawody: pielêgniarki, po³o¿nej,
kasjerki, buchalterki, kancelistki, telegrafistki. Kobiety rzadko kiedy
sprawowa³y funkcje kierownicze. Wed³ug danych z 1921 r. na 7 503 kobiety
2 J. Oset, Czym s¹ obecnie nasze miasteczka, a czem powinny byæ, „Ojczyzna” 1923, nr 12, s. 3.
3 R. Renz, Model rodziny i problem œwiadomego macierzyñstwa w mieœcie prowincjonalnym miêdzywojennej
Polski (na przyk³adzie Kielecczyzny), [w:] Pamiêtnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. II, pod
red. A. ¯arnowskiej, Gdañsk–Toruñ 1995, s. 99, 105.
4 J. Cha³asiñski, M³ode pokolenie ch³opów, t. IV, Warszawa 1938, s. 58.
5 Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis RP z dnia 30 wrzeœnia 1921 r., Województwo kieleckie,
Warszawa 1925, tab. XVII; Statystyka Polski, seria C, z. 86, Drugi powszechny spis ludnoœci z dnia
9 XII 1931 r., Województwo kieleckie, Warszawa 1938, tabl. 24, 28.
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Tab. 1. Kobiety czynne zawodowo w woj. kieleckim zatrudnione w zawodach
inteligenckich (pracownice umys³owe i wolne zawody) w latach 1921–1931
Liczba kobiet

1921

Ogó³em

Wieœ

Miasto

Ogó³em

Wieœ

Miasto

w tym miasto
poni¿ej 20 tys.

Dzia³
zatrudnienia

1931

Rolnictwo i ogrodnictwo

134

118

16

126

97

29

4

Przemys³ i rzemios³o

795

269

526

1 553

349

1 204

152

Handel i ubezpieczenia

858

140

718

1 188

140

1 048

145

Komunikacja
i transport

827

142

685

689

147

542

101

S³u¿ba publiczna

1 513

219

1 294

1 688

243

1 445

273

Oœwiata i kultura

2 740

1 466

1 274

5 637

3 230

2 407

556

Lecznictwo

363

64

299

1 118

246

872

194

O zawodzie
nieokreœlonym

273

94

179

413

52

361

53

Ogó³em

7503

2512

4991

12412

4504

7908

1478

1ród³o: Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis RP z dnia 30 wrzeœnia 1921 r.
województwo kieleckie, Warszawa 1925, tab. XVII; Statystyka Polski, seria C, z. 86,
Drugi powszechny spis ludnoœci z dnia 9 XII 1931 r. województwo kieleckie, Warszawa 1938, tab. 24, 28
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zatrudnione w zawodach zwi¹zanych z prac¹ umys³ow¹ tylko 2,7% (199 osób)
nale¿a³o do personelu nadzorczego i 5,9% (446 osób) do personelu kierowniczego6.
W okresie miêdzywojennym tradycyjnie funkcje kierownicze sprawowane by³y przez mê¿czyzn. Nie wynika³o to wy³¹cznie z ich kwalifikacji
zawodowych, poniewa¿ pod wzglêdem poziomu wykszta³cenia kobiety tylko w niewielkim stopniu ustêpowa³y mê¿czyznom. Œwiadcz¹ o tym badania
prowadzone przez Tadeusza Bartnickiego i Tadeusza Czajkowskiego. Z ich
wyliczeñ wynika, ¿e w 1933 r. na KielecczyŸnie wœród ogó³u pracowników
umys³owych 38,7% kobiet i 28,5% mê¿czyzn legitymowa³o siê ukoñczon¹
szko³¹ œredni¹, 8,5% kobiet i 13,9% mê¿czyzn mia³o dyplomy szkó³ wy¿szych, 9,5% kobiet i 11,0% mê¿czyzn posiada³o wykszta³cenie zawodowe.
Reszta, tj. oko³o 43% kobiet i ponad 46% mê¿czyzn to osoby z wykszta³ceniem podstawowym lub nieukoñczonym œrednim7.
Kobiety najczêœciej zdobywa³y wykszta³cenie w seminariach nauczycielskich (15,6%), na kierunku filozoficznym (2,8%) i lekarskim (1,6%) studiów uniwersyteckich. Wœród mê¿czyzn popularne by³y kierunki techniczne (7,9%) i handlowe (5,1%) w szko³ach œrednich zawodowych oraz techniczny (4,9%) i lekarski (1,4%) na wy¿szych uczelniach8. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e wœród kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem by³y takie, które dyplomy
zdobywa³y na uczelniach zagranicznych. Do nich nale¿a³y np.: Rebeka Pacanówna, która zdoby³a dyplom w 1911 r. na wydziale dentystycznym Uniwersytetu w Charkowie, i Wiktoria Nowicka z dyplomem medycyny uzyskanym w Pary¿u w 1913 r.9
W wykazach urzêdników z poszczególnych starostw brak jest kobiet
z wy¿szym wykszta³ceniem. Takowe posiadali tylko mê¿czyŸni. Kobiety na
stanowiskach urzêdniczych mia³y wykszta³cenie œrednie, ni¿sze œrednie
i podstawowe. Tak np. Maria Piwoñ (urzêdniczka starostwa kozienickiego)
uczêszcza³a do gimnazjum rz¹dowego w Kielcach (w 1895 r.), a Janina
Wawrzyk (urzêdniczka starostwa piñczowskiego) posiada³a œwiadectwo
ukoñczenia rosyjskiej szko³y powszechnej w Kijowie (w 1917 r.)10. Wœród
6 Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis, tab. XVII.
7 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, Warszawa 1936, tab.
IIIa i IIIb.
8 Tam¿e.
9 E. S³abiñska, Inteligencja prowincjonalna w województwie kieleckim 1918–1939, Kielce 1998 (mps pracy
doktorskiej w Bibliotece G³ównej Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach), s. 29–30.
10 Tam¿e.
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urzêdniczek zatrudnionych na prowincji przewa¿a³y osoby o ni¿szych kwalifikacjach zawodowych, które ju¿ pod koniec XIX w. zyska³y miano „inteligencji rzemieœlniczej” lub „pó³inteligencji”11.
W opiniach dotycz¹cych awansów urzêdniczek zaznaczano: „cicha,
skromna, pilna i systematyczna”, „pilna, dok³adna, pracuje z zami³owaniem i robi dobre postêpy”12. Natomiast nie ma tam informacji o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Na prowincji w okresie miêdzywojennym w zawodach medycznych tylko nieliczne pielêgniarki legitymowa³y siê dyplomami odpowiednich szkó³
pielêgniarskich. Wiêkszoœæ z nich mia³a ukoñczone odpowiednie kursy zawodowe zakoñczone egzaminem pañstwowym. Od kandydatki na po³o¿n¹
wymagano wykszta³cenia na poziomie szko³y powszechnej i ukoñczenia
pe³nego kursu w szkole po³o¿nych. Dosyæ czêsto jednak zawód ten wykonywa³y osoby, które posiada³y jedynie doœwiadczenie zawodowe, zdobyte
w ci¹gu wielu lat pracy13.
Praca lekarzy i personelu medycznego na prowincji nie nale¿a³a do ³atwych. Szpitale zazwyczaj mieœci³y siê w budynkach wymagaj¹cych remontów, pozbawionych urz¹dzeñ sanitarnych. Brakowa³o odpowiedniego
sprzêtu i opieki lekarskiej. I tak w szpitalu œw. Ducha w Sandomierzu lekarz, akuszerka i dwie siostry mi³osierdzia obs³ugiwa³y dziennie od 63 do
75 chorych, a w szpitalu œw. Anny w Miechowie na jednego lekarza przypada³o 74 pacjentów14. Rzadziej spotykano szpitale dobrze wyposa¿one. Do
nich nale¿a³ szpital sejmikowy w Kozienicach kierowany przez Mariê Godlewsk¹15.
Lekarz prowincjonalny skar¿y³ siê na brak praktyki, poniewa¿ czêœæ miejscowej ludnoœci nie szuka³a porady u lekarza. W potrzebie korzysta³a z us³ug
znachorów, samozwañczych felczerów, babek, zielarzy itp. W dodatku lekarz musia³ byæ specjalist¹ od wszystkiego: „od ko³tuna, od tyfusu plamistego, od wszy, od porodu, od przepukliny, od œlepej kiszki” 16.
Dla pocz¹tkuj¹cych lekarek konfrontacja marzeñ o zawodzie lekarskim
z realiami ¿ycia i warunkami pracy w „prowincjonalnej dziurze” stanowi³a
11 M. Zahorska, Spór..., s. 188–189.
12 Archiwum Pañstwowe w Kielcach (APK), Urz¹d Wojewódzki Kielecki 1918–1939 (UWK I), sygn. 2153.
Awanse pracowników administracyjnych w 1934 r.
13 S. Poznañska, Pielêgniarka wczoraj i dziœ, Warszawa 1988, s. 89; APK, UWK I, sygn. 8360. Sprawozdanie
z oœrodków zdrowia z lat 1920–1927.
14 APK, UWK I, sygn. 8215. Sprawozdanie z wizytacji szpitali woj. kieleckiego za lata 1932–1933.
15 Tam¿e, sygn. 8225. Protokó³ z inspekcji szpitala w Kozienicach za lata 1922–1930.
16 Cz³owiek odwa¿ny, Okiennice. Reporta¿e kieleckie, Lublin 1964, s. 122–123.
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czêsto trudny egzamin ¿yciowy. W pamiêtnikach czytamy: „Stokroæ gorsze
od warunków materialnych by³y okolicznoœci natury psychicznej. Ludnoœæ
odnosi³a siê do mnie pocz¹tkowo wrogo, nie tylko dlatego, ¿e by³am kobiet¹ lekarzem i bardzo m³odym lekarzem (...) Ludnoœæ by³a przyzwyczajona
leczyæ siê swoimi lekami. Zg³aszano siê wiêc do mnie, abym zapisywa³a
«krople œw. Jakuba», «krople œw. Genowefy», no i o zapisywanie wszelkich
iloœci smarowañ. Prawie nie by³o chorego, którego by coœ nie «¿ga³o», a na
«¿ganie» nie pomaga³y leki wewnêtrzne, tylko smarowanie. Pomalutku stawiam kroki w tym g¹szczu przes¹dów i wierzeñ ludowych”17.
Dodaæ nale¿y, ¿e dzia³alnoœæ lekarek na rzecz œwiadomego macierzyñstwa spotyka³a siê z ostr¹ krytyk¹ duchowieñstwa. Nieraz pos¹dzane by³y
o dokonywanie niedozwolonych zabiegów przerywania ci¹¿y18.
Wœród inteligencji prowicjonalnej dosyæ du¿¹ grupê stanowi³y nauczycielki szkó³ powszechnych. Zazwyczaj na swoj¹ pierwsz¹ posadê dociera³y
furmank¹, na której umieszcza³y ca³y swój dobytek. Warunki lokalowe i higieniczne szkó³ by³y bardzo trudne. Szko³a mieœci³a siê najczêœciej w wiejskiej chacie i zajmowa³a jedn¹ izbê, do której przylega³ pokój nauczycielski.
Stefania Federowiczówna, nauczycielka jednoklasowej szko³y w Trzebnicy
(pow. stopnicki), pisa³a: „zwyczajna ma³a, ciasna, niska, o dwóch pojedynczych, w dodatku nieszczelnych, oknach, ch³opska stara izba, o powierzchni
21m2, stanowi³a klasê, w której odbywa³am naukê z 112 dzieæmi. Krzes³a
ani sto³u nie mia³am z powodu braku miejsca na ich pomieszczenie, a uczy³am stoj¹c stale w drzwiach. Wydzielona przepierzeniem z tej samej izby
szkolnej czêœæ, wynosz¹ca 9 m2 powierzchni, o jednym ma³ym okienku, stanowi³a moje prywatne mieszkanie”19.
Pomimo tych trudnych warunków zapa³ do pracy by³ du¿y. W pamiêtniku innej nauczycielki czytamy: „Obejmuj¹c tutejsz¹ szko³ê, oprócz mapy
fizycznej Polski innych pomocy naukowych nie zasta³am, tote¿ na zajêciach
praktycznych (pó³ godziny w tygodniu) uczniowie klas III i IV przygotowywali patyczki do liczenia oraz liczyde³ka z ¿o³êdzi i kasztanów dla swoich
m³odszych kolegów. Wykonywali te¿ barwne figury geometryczne. (...) Organizowaliœmy konkursy pod has³em «Mój zagonek œwiadczy o mnie»”20.
17 Pamiêtniki lekarzy, pod red. J. Borkowskiego, Kraków 1987, s. 92.
18 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (ADK), Akta Konsystorskie, sygn. OD–17/4, k. 27, 152.
19 „Nauczyciel Polski” 1928, nr 10, cyt. za: J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne i oœwiata pozaszkolna w woj.
kieleckim w latach 1918–1939, Kielce 1984, s. 167.
20 Pamiêtniki nauczycieli, pod red. J. Cha³asiñskiego, Warszawa 1980, s. 146.
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W znacznie lepszej sytuacji by³y nauczycielki szkó³ œrednich. W³adze
lokalne traktowa³y gimnazja jako instytucje presti¿owe. Przyk³adowo, w ca³ym okresie miêdzywojennym na 94 nauczycieli ucz¹cych w gimnazjum piñczowskim 20 by³o kobietami. Cztery z nich uczy³y jêzyka polskiego, trzy
jêzyka niemieckiego, trzy jêzyka francuskiego, jedna jêzyka francuskiego
i niemieckiego, trzy robót rêcznych, dwie matematyki, jedna geografii i matematyki, jedna rysunków, jedna gimnastyki i jedna fizyki. Gimnazjum piñczowskie mieœci³o siê w pa³acu Wielopolskich. Dla nauczycieli szkó³ œrednich ni¿szy by³ równie¿ wymiar godzin dydaktycznych: wynosi³ on 24 godziny, gdy dla nauczycieli szkó³ powszechnych — 30 godzin tygodniowo21.
Badania prowadzone przez Tadeusza Bartnickiego i Tadeusza Czajkowskiego, dotycz¹ce zarobków i dochodów pracowników umys³owych
w latach 1930–1933, wskazuj¹, ¿e kolejno we wszystkich grupach uposa¿eniowych kobiety zarabia³y mniej ni¿ mê¿czyŸni. W 1930 r. kobiety z dyplomem wy¿szej uczelni posiada³y w porównaniu z mê¿czyznami z podobnym
dyplomem p³ace ni¿sze o 45,9%. Nieco mniejsze ró¿nice wystêpowa³y
w przypadkach pracownic i pracowników ze œrednim i ni¿szym wykszta³ceniem. Kobiety z wykszta³ceniem œrednim zarabia³y mniej od mê¿czyzn
o 36,5%, a z ni¿szym o 25,7%22. Przyk³ad Kielecczyzny œwiadczy na rzecz
tezy, ¿e w ca³ym okresie miêdzywojennym pozycja spo³eczna i ekonomiczna kobiet by³a ni¿sza ni¿ mê¿czyzn.
P³ace urzêdników i pracowników pañstwowych by³y wielokrotnie obni¿ane w czasie kryzysu, a redukcje miejsc pracy w tej grupie, choæ nie tak
dotkliwe, jak gdzie indziej, zmniejsza³y jej si³ê nabywcz¹ o oko³o 10%23.
W czasie kryzysu w woj. kieleckim na stanowiska nauczycielskie zatrudniano pracowników nie na etacie, a na zasadzie kontraktu oraz bezp³atnych
praktykantów, którzy podejmuj¹c pracê, mieli nadziejê na uzyskanie w niedalekiej przysz³oœci sta³ego etatu. Podnoszono op³aty emerytalne, likwidowano dodatki za pracê na wsi. Zdarza³o siê te¿, ¿e pañstwo zalega³o z wyp³atami poborów i nauczyciele zmuszeni byli zaopatrywaæ siê w artyku³y
pierwszej potrzeby na kredyt24.

21 Piñczów i jego szko³y w dziejach, pod. red. J. Wyrozumskiego, Warszawa–Kraków 1979, s. 168, 229–233.
22 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zawodowa..., s. 122–123, 168.
23 L. Landau, P³ace w Polsce w zwi¹zku z rozwojem gospodarczym, [w:] ten¿e, Wybór pism, Warszawa 1957, s. 83.
24 B. £ugowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1929–1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961,
s. 160–163; J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne..., s. 114–115.
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Tab. 2. Zró¿nicowanie p³ac pracowników umys³owych w Polsce w zale¿noœci
od wykszta³cenia w latach 1930–1933
P³ace pracowników umys³owych wg p³ci
1930

1933

Poziom
Wykszta³cenia

Mê¿czyŸni
z³

wskaŸnik

z³

wskaŸnik

z³

wskaŸnik

z³

wskaŸnik

Ni¿szy

319

100

237

100

273

100

203

100

Œredni

395

124

251

106

331

121

209

103

Wy¿szy

686

215

371

156

580

212

284

140

Kobiety

Mê¿czyŸni

Kobiety

1ród³o: T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia..., Warszawa 1936, s. 129

Poza szkolnictwem i s³u¿b¹ zdrowia kobiety na prowincji zatrudnione
by³y przewa¿nie jako urzêdniczki. Zarobki ni¿szych urzêdników i nauczycieli szkó³ podstawowych w 1933 r. kszta³towa³y siê na poziomie oko³o
180 z³ miesiêcznie. Natomiast zarobki nauczycieli szkó³ œrednich w granicach 300–400 z³ (kobiet — 290 z³, mê¿czyzn — 370 z³), a lekarzy 400–500 z³
(kobiet — 390 z³, mê¿czyzn — 480 z³). Wynagrodzenie farmaceutów kszta³towa³o siê na zbli¿onym poziomie, jak nauczycieli szkó³ œrednich (kobiet —
280 z³, mê¿czyzn — 440 z³)25.
Zarobki nauczycieli i lekarzy w woj. kieleckim by³y na poziomie zbli¿onym do œredniej krajowej. Wed³ug informacji Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w roku szkolnym 1935–1936 w woj. kieleckim œrednia p³aca nauczyciela szko³y œredniej ogólnokszta³c¹cej wynosi³a
304 z³; szko³y œredniej zawodowej 248 z³; liceum pedagogicznego 217 z³
i szko³y powszechnej 195 z³26. Natomiast wœród 686 lekarzy woj. kieleckiego
zarejestrowanych w 1937 r. w Izbie Lekarskiej w Krakowie 44 zarabia³o
poni¿ej 100 z³ miesiêcznie; 116 — od 100 do 200 z³; 111 — od 200 do 300 z³;
89 — od 300 do 400 z³; 114 — od 400 do 500 z³, a 212 — powy¿ej 500 z³27.
Najni¿sze by³y p³ace urzêdników. Z prowincj¹ kieleck¹ zwi¹zani byli
urzêdnicy plasuj¹cy siê w granicach VI–XI grupy uposa¿enia, z tym ¿e VI,
25 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zawodowa..., tab. XXXIa, XXXIb.
26 MWRiOP. Nauczyciele w liczbach, Warszawa 1937, cz. II, tab. XI.
27 Sprawozdanie Zarz¹du Izby Lekarskiej w Krakowie za rok 1937. Warszawa 1938, s. 6.
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VII i VIII grupa obejmowa³a starostów, ich zastêpców i naczelników kancelarii, czyli stanowiska piastowane przez mê¿czyzn. Kobiety zatrudnione
by³y g³ównie jako personel biurowy z IX–XI grup¹ uposa¿enia28. Zarobki
na najni¿szych szczeblach z trudem wystarcza³y na utrzymanie rodziny. Tote¿ nic dziwnego, ¿e kancelistki z X–XI grup¹ uposa¿enia zwraca³y siê do
starostów z proœba o zapomogi29.
Na prowincji presti¿ spo³eczny inteligenta by³ wysoki. Na wsi nawet
nauczyciel ludowy uwa¿any by³ za „uczonego”. Do ka¿dego inteligenta
zwracano siê per „pan” lub „pani”, zdejmowano czapkê z g³owy, k³aniano
siê nisko, wyra¿aj¹c w ten sposób szacunek30. Kiedy ju¿ jako nauczycielka
Agnieszka Bar³óg wróci³a do rodzinnej wsi Sielce w pow. piñczowskim,
ch³opi zdejmowali nakrycia z g³owy, gratulowali ojcu wykszta³conej córki.
Rodziców Agnieszki zaczêli odwiedzaæ ci krewni z okolicznych wsi, którzy
dot¹d nie utrzymywali z nimi kontaktów. Powodowa³a nimi chêæ obejrzenia
dyplomu. Ojciec opowiada³ na jarmarkach o „swojej” nauczycielce31.
Inteligencja prowincjonalna, z regu³y nieliczna, poddana by³a presji
opinii spo³ecznej. Pojawienie siê kogoœ nowego stanowi³o na wsi czy w miasteczku wydarzenie szczególnej wagi. Natychmiast, poczt¹ pantoflow¹, rozchodzi³y siê ró¿norodne wieœci o przybyszu, a miejscowi notable decydowali, czy dana osoba jest godna „poparcia, pomocy” czy te¿ nie32.
Zdarza³o siê te¿, ¿e przedstawiciele inteligencji spotykali siê z niechêci¹. Nie wszyscy na prowincji przekonani byli o potrzebie rozwoju szkolnictwa, s³u¿by zdrowia. Dzia³alnoœæ tych instytucji niektórym mieszkañcom
kojarzy³a siê z odci¹ganiem dzieci od pracy w gospodarstwie, zbêdnymi wydatkami na podrêczniki i zeszyty. Bywa³o i tak, ¿e lekarka, akuszerka, nauczycielka przyjmowane by³y w spo³ecznoœci lokalnej z obaw¹ i nieufnoœci¹.
M³oda nauczycielka tak wspomina pocz¹tki swojej pracy na wsi: „By³a niedziela, 13 listopada 1926 r. Jecha³a ze mn¹ moja mama, która od pierwszych
dni mojej pracy nauczycielskiej dzieli³a ze mn¹ dole i niedole. By³a moim
doradc¹, pomocnikiem i nauczycielem. Furmanka zajecha³a pod dom,
w którym mieœci³a siê szko³a. Ze szko³y wysz³a gromadka ludzi, mieli jakieœ
28 APK, UWK I, sygn. 396. Spis urzêdników i funkcjonariuszy ni¿szych z 1931 r. i 1932 r.
29 Uposa¿enie w latach trzydziestych w grupach VI–XI wynosi³o: VI grupa–450 z³; VII–335 z³, VIII–260 z³;
IX–210 z³; X–160 z³; XI–130 z³; APK, UWK I, sygn. 396, Spis urzêdników i funkcjonariuszy ni¿szych z 1931
i 1932 r.
30 A. Bar³óg, Walkowa Pani, £ódŸ 1974, s. 21.
31 Tam¿e, s. 19–25.
32 Pamiêtniki lekarzy, s. 165.
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zebranie. Zatrzymali siê przed szko³¹ i znaleŸliœmy siê naprzeciwko siebie.
S³yszê: «My nauczycielki nie chcemy»”33.
Z up³ywem czasu stosunek lokalnej spo³ecznoœci do kobiet pracuj¹cych
umys³owo zmienia³ siê na korzyœæ. Zaczyna³y one wchodziæ w sk³ad miejscowej elity. Wi¹zano z nimi okreœlone nadzieje, nak³adano na nie ró¿ne
funkcje spo³eczne, a postulowane normy etyczne inteligenckich profesji
czêsto nosi³y znamiona pos³annictwa. Nauczycielka, typowa przedstawicielka inteligencji prowincjonalnej, zdobywa³a zaufanie œrodowiska prac¹
oœwiatowo–kulturaln¹, pomoc¹ w pisaniu podañ, listów, odwo³añ. Nauczyciele lat miêdzywojennych wychodzili z zak³adów kszta³cenia nauczycieli
z wpojonym im nakazem niesienia przys³owiowego kaganka oœwiaty, budzenia wsi i miasteczka do ¿ycia kulturalnego; wype³niaæ mieli w ten sposób
podstawowy obowi¹zek obywatelski i patriotyczny. Irena Œlenzak (nauczycielka z Dzia³oszyc) pisze: „Piêcioletni pobyt w seminarium da³ mi nie tylko
doskona³e przygotowanie rzeczowe i merytoryczne do zawodu, ale wpoi³
zami³owanie do pracy nauczycielskiej, nauczy³ sumiennego wype³niania
obowi¹zków, wskaza³ wa¿noœæ i rangê zawodu w wychowaniu m³odego pokolenia”34.
Odzywa³y siê jeszcze tu i ówdzie echa wzoru osobowego Si³aczki ¯eromskiego. Iœæ dobrowolnie z dyplomem uniwersyteckim na prowincjê to
znaczy³o wtedy „iœæ w lud”, pracowaæ „dla idei”35. Wiele wspomnieñ w pamiêtnikach nauczycieli, lekarzy, urzêdników œwiadczy o ich udziale w ¿yciu
kulturalno–oœwiatowym, politycznym i gospodarczym poszczególnych œrodowisk spo³ecznych i lokalnych. Kobiety podejmowa³y najczêœciej ró¿norodne prace oœwiatowe: organizowa³y kursy dla analfabetów, uczy³y sztuki
czytania i pisania, budzi³y zainteresowania histori¹ w³asnego narodu, geografi¹ kraju i innych kontynentów. Stara³y siê rozmi³owaæ, przede wszystkim m³odzie¿, w nowych formach ¿ycia kulturalnego, organizuj¹c zespo³y
teatralne, œpiewacze, sportowo–turystyczne, propaguj¹c czytelnictwo czasopism i ksi¹¿ek. Mê¿czyŸni zaœ w wiêkszym stopniu anga¿owali siê w dzia³alnoœæ polityczn¹ i gospodarcz¹.
Szacunek i uznanie otoczenia zdobywa³y te¿ kobiety, które pracowa³y
w ró¿nego rodzaju organach przedstawicielskich (dozorach szkolnych, radach opiekuñczych), w samorz¹dzie lokalnym. Kobiety ubiegaj¹ce siê
33 Pamiêtniki nauczycieli, s. 145.
34 Tam¿e, s. 282.
35 J. Woskowski, O pozycji spo³ecznej nauczyciela, £ódŸ 1964, s. 216.
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o mandat poselski czy senatorski na prowincji by³y rzadkoœci¹. W 1928 r.
w wyborach parlamentarnych próbowa³a swych si³ Ró¿a Scheiberowa
z Sandomierza. Czêœciej spotykamy kobiety w radach miejskich. W marcu
1919 r. mandat radnej miejskiej w Miechowie uzyska³y: doktor Jadwiga
Boguszewska i znana dzia³aczka syjonistyczna Ewa Hutnerowa. W kwietniu 1924 r. w sk³ad Rady Miejskiej S³omnik wesz³a dzia³aczka endecka —
Monika Maszadro (¿ona miejscowego aptekarza)36. W organach przedstawicielskich nigdzie kobiety nie sprawowa³y funkcji kierowniczych. Nie spotykamy ich ani wœród burmistrzów, ani wœród starostów. Urzêdy te tradycyjnie sprawowane by³y przez mê¿czyzn.
Na prowincji na wyrobienie sobie okreœlonej pozycji spo³ecznej istotny
wp³yw mia³y równie¿ ubiór, zachowanie, kontakty towarzyskie. W pamiêtnikach przedstawicieli inteligencji na KielecczyŸnie spotykamy opisy dotycz¹ce przygotowañ do sk³adania tzw. wizyt co znamienitszym miejscowym
obywatelom. Do spotkañ tych przywi¹zywano du¿¹ wagê. Osoba pominiêta
w trakcie odwiedzin traktowa³a to jako dyshonor37.
Tak¿e sposób spêdzania wolnego czasu odró¿nia³ inteligencjê od reszty
spo³eczeñstwa. Na spotkaniach towarzyskich omawiano ró¿nego rodzaju
inicjatywy i przedsiêwziêcia kulturalno–oœwiatowe, polityczne i gospodarcze, które o¿ywia³y ¿ycie codzienne na prowincji. Zdawano sobie sprawê
z ró¿nic cywilizacyjnych, dziel¹cych wielkie miasta od prowincji. Ambitniejsza czêœæ inteligencji prowincjonalnej stara³a siê naœladowaæ wielkomiejski
styl ¿ycia, inicjowaæ ruch kulturalno–oœwiatowy, szerzyæ postêp cywilizacyjny w dziedzinie higieny, zdrowia. Tak¹ dzia³alnoœæ prowadzi³y zazwyczaj
nauczycielki i lekarki. Czêœæ kobiet, g³ównie spoœród inteligencji urzêdniczej, przyjmowa³a drobnomieszczañski styl ¿ycia, spêdzaj¹c czas wolny na
spotkaniach, pogawêdkach, rozmowach o miejscowych nowinkach. Na
podstawie zebranego materia³u nie mo¿na udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi, jaka czêœæ inteligencji prowincjonalnej aktywnie w³¹czy³a siê w nurt
¿ycia spo³ecznego, a jaka czêœæ bezkrytycznie akceptowa³a zastany porz¹dek. Zagadnienie to wymaga dalszych badañ.

36 APK, UWK I, sygn. 4086, k. 27, 202.
37 Pamiêtniki nauczycieli, s. 102; A. Bar³óg, Walkowa Pani, s. 139–141.
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Jak wynika z badañ socjologicznych, nawet wspó³czesne kobiety, w tym
i te, które ukoñczy³y studia wy¿sze, napotykaj¹ wiêksze ni¿ mê¿czyŸni trudnoœci awansu ¿yciowego i zawodowego1. Uzasadnione zatem wydaje siê
odwo³anie do przesz³oœci, aby w niej szukaæ przyczyn takiego stanu rzeczy.
Podejmowanie czynnoœci zawodowych przez kobiety na prze³omie wieków stawa³o siê nie tylko koniecznoœci¹ ¿yciow¹, lecz tak¿e potrzeb¹ psychiczn¹. Na wartoœci wychowawcze pracy zwracali uwagê psychologowie
i pedagogowie. Ich badania, publikowane na pocz¹tku XX w., wskazywa³y,
¿e cz³owiek, wykonuj¹c okreœlone czynnoœci, rozwija osobowoœæ, zyskuje
bowiem wiedzê o swych mo¿liwoœciach psychicznych i fizycznych. Teoretycy uzasadniali to tym, ¿e w ka¿dej jednostce ludzkiej tkwi¹ pewne zadatki
charakteru oraz zdolnoœci, które uzewnêtrzniaj¹ siê i kszta³tuj¹ podczas
pracy2. Równoczeœnie zwiêkszenie popytu na pracê zawodow¹ ju¿ pod koniec XIX w. w Europie stawa³o siê jednym z wa¿niejszych czynników okreœlaj¹cych pozycjê cz³owieka w spo³eczeñstwie.
Wœród publikacji historycznych brak jest rozpraw analizuj¹cych szanse
kobiet na rynku pracy na Œl¹sku w latach miêdzywojennych. Wiadomo jednak, ¿e warunki polityczne i ekonomiczne w tym regionie — w szczególnoœci rozwój przemys³u, handlu oraz us³ug — dawa³y zatrudnienie coraz wiêkszej liczbie osób, w tym tak¿e kobietom3. U schy³ku XIX w. warunki pracy
1 Np. I. Reszke, Nierównoœæ p³ci w teoriach. Teoretyczne wyjaœnienia nierównoœci p³ci w sferze pracy zawodowej, Warszawa 1991; H. Domañski, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównoœci miêdzy mê¿czyznami
i kobietami w Polsce, Warszawa 1992.
2 S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Warszawa 1935; S. Baley, Osobowoœæ, Lwów 1939; Z. Freud, Kultura jako
Ÿród³o cierpieñ, Warszawa 1932.
3 K. Popio³ek, Koncentracja w przemyœle górnoœl¹skim, [w:] Studia i materia³y z dziejów Œl¹ska, pod. red.
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w przemyœle, mimo stosowania maszyn i nowych technologii, by³y bardzo
ciê¿kie. Dzieñ pracy polskich robotników w œl¹skich zak³adach przemys³owych i kopalniach trwa³ wówczas od 9 do 12 godzin, podczas gdy w Prusach
— tylko 8 godzin4. Ten wyd³u¿ony czas pracy by³ szczególnie uci¹¿liwy dla
kobiet. Pomimo to ju¿ na prze³omie XIX i XX w. w górnoœl¹skim hutnictwie cynkowym stanowi³y one ponad 20% pracowników. W hutach ¿elaza
i stali ich udzia³ wœród za³óg siêga³ oko³o 25%, a w kopalniach rud ¿elaza
i stali — a¿ 40%. Nale¿y wspomnieæ, ¿e praca kobiet i robotników m³odocianych by³a wynagradzana ni¿ej ni¿ praca mê¿czyzn5. Ich pozycja zawodowa by³a zatem niska. Nawet w czasach dobrej koniunktury istnia³a spora
rezerwa si³y roboczej. Ta korzystna dla przedsiêbiorców sytuacja na rynku
pracy powodowa³a, ¿e warunki pracy i p³acy robotnic na Œl¹sku tak¿e
i wówczas nie ulega³y poprawie. Stymulowa³o to protesty i d¹¿enia do poprawy egzystencji. Robotnicy najczêœciej ³¹czyli je z walk¹ narodow¹, w której bra³y udzia³ równie¿ kobiety6.
Tradycje zmagañ narodowo–spo³ecznych by³y ¿ywe wœród spo³ecznoœci
polskiej na Górnym Œl¹sku jeszcze po zakoñczeniu I wojny œwiatowej. Œwiadectwem tych postaw by³y powstania i plebiscyty poprzedzaj¹ce w³¹czenie
jego czêœci do pañstwa polskiego 15 czerwca 1922 roku7. Trwaj¹ca od wielu
dziesiêcioleci industrializacja oraz zaanga¿owanie kobiet na rzecz wyzwolenia narodowego powodowa³y w konsekwencji os³abienie popularnoœci
tradycyjnego modelu wychowania dziewcz¹t w nowych warunkach II Rzeczypospolitej. Krystalizowa³ siê nowy idea³ kobiety pracownicy. W zwi¹zku
z tym zasadne wydaje siê postawienie pytania: jakie by³y szanse kobiet na
œl¹skim rynku pracy w latach 1922–1939? Ono w³aœnie sta³o siê podstawowym problemem niniejszych badañ i analiz. Wykorzystano w nich archiwalia, Ÿród³a drukowane, czasopisma i opracowania. Umo¿liwi³o to osi¹gniêcie nastêpuj¹cych celów badawczych:
a) rekonstrukcjê przemian aktywnoœci zawodowej kobiet œl¹skich,
K. Popio³ka, t. II, Wroc³aw 1958; J. Jaros, Historia górnictwa wêglowego w Zag³êbiu Górnoœl¹skim w latach
1914–1945, Katowice–Kraków 1969.
4 Tam¿e.
5 Dzieje polskiego ruchu robotniczego na Górnym Œl¹sku, pod red. F. Hawranka, Opole 1982.
6 S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Œl¹sku w latach 1900–1907, Opole 1969;
G. Kempa, Aktywnoœæ wychowawcza polskiego ruchu œpiewaczego na Górnym Œl¹sku w latach 1848–1939,
Katowice 1997.
7 Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Katowicach (dalej WAP Kat.), Akta Urzêdu Województwa Œl¹skiego (dalej UWŒL) — OP, sygn.121. Wykaz podzia³u administracyjnego województwa œl¹skiego na powiaty i gminy wraz z liczb¹ mieszkañców wed³ug spisu ludnoœci z 9 grudnia 1931 r.
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b) analizê specyfiki zatrudnienia kobiet na Œl¹sku w latach 1922–1939,
c) wyjaœnienie przemian struktury spo³ecznej tej czêœci Œl¹ska, która
zosta³a w³¹czona do województwa œl¹skiego.
Zgromadzone dane pozwoli³y, jak siê wydaje — na próbê sformu³owania odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania badawcze:
a) w jakim zakresie aktywnoœæ zawodowa kobiet zale¿a³a:
— od warunków politycznych oraz kszta³tu prawa,
— od tradycyjnego modelu okreœlaj¹cego miejsce i rolê kobiety w spo³eczeñstwie, który funkcjonowa³ w opinii spo³ecznej w warunkach dominacji mê¿czyzn w wiêkszoœci zawodów,
b) w jakim zaœ stopniu aktywnoœæ kobiet na polu dzia³alnoœci zawodowej
wyznacza³y uzdolnienia i wykszta³cenie samych kobiet.
Zaanga¿owanie zawodowe kobiet w istotny sposób wp³ywa³o na strukturê i funkcjonowanie rodziny. W œwietle niektórych badañ pedagogicznych naturalne œrodowisko wychowawcze dzieci bywa³o zaburzone; badacze rodziny z regu³y podkreœlaj¹ szczególn¹ w nim rolê matki8. Na Œl¹sku
matki zgodnie z tradycj¹ zajmowa³y siê przede wszystkim wychowaniem
dzieci, a w szczególnoœci córek, które mia³y je w przysz³oœci zast¹piæ. Rolê
matki w ich wychowaniu odzwierciedlaj¹ miêdzy innymi liczne œl¹skie porzekad³a ludowe: „Jaka matka, taka cera, od jednego lucypera”, „Córa swej
matki we wszem naœladuje”. Ca³kowite poœwiêcenie siê tej roli by³o mo¿liwe wy³¹cznie w przypadku kobiet nie pracuj¹cych poza domem.
Jednak w rodzinach niepe³nych — sk³adaj¹cych siê z matek i dzieci —
najczêœciej ze wzglêdu na œmieræ ojców, uczestników walk w okresie I wojny
œwiatowej i powstañ œl¹skich, niekorzystna sytuacja finansowa zmusza³a kobiety do podejmowania pracy zarobkowej. Zatrudnia³y siê poza domem,
chocia¿ nie by³o to zgodne z tradycyjnym w rodzinie œl¹skiej wychowaniem,
przewiduj¹cym dla kobiety wy³¹cznie rolê matki. Te normy zwyczajowe odnosi³y siê zw³aszcza do kobiet z rodzin pe³nych, w których honor mê¿a nakazywa³ mu zostaæ jedynym ¿ywicielem.
Jednak ju¿ w okresie miêdzywojennym, kiedy m¹¿ ze wzglêdu na nisk¹
pensjê lub z powodu bezrobocia nie móg³ jej utrzymaæ, ¿ona coraz powszechniej podejmowa³a zajêcia zawodowe9. Ogranicza³o to pe³nienie przez ni¹

8 G. Kempa, Œrodowisko rodzinne a rozwój psychiczny dziecka wiejskiego na Œl¹sku w latach 1918–1939, [w:]
Wychowanie w rodzinie od staro¿ytnoœci po wiek XX, pod red. J. Jundzi³³a, Bydgoszcz 1994.
9 WAP Kat., Akta UWŒL — PO, sygn. 29. Praca i bezrobocie. Komunikat z dn. 9 XI 1936 roku.
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funkcji wychowawczych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e brak by³o wzorów kulturowych (nie dostarcza³a ich tak¿e szko³a), które mo¿na by zastosowaæ w takiej
sytuacji ¿yciowej. Œl¹ska prasa kobieca zaspokaja³a w pewnym stopniu potrzeby czytelniczek w tym zakresie. Dominowa³y jednak wzory wychowania
religijnego — eksponowano postacie takie jak œw. Jadwiga, czy œw. Monika,
zgodnie z którymi kobieta mia³a przestrzegaæ przykazañ i s³u¿yæ pomoc¹
osobom potrzebuj¹cym.
Nie tylko tradycyjny model wychowania kobiet i powszechne akceptowanie go przez miejscowe spo³eczeñstwo utrudnia³y mê¿atce podejmowanie pracy zawodowej. Przyczynia³y siê do tego równie¿ znaczne odrêbnoœci
prawne, wi¹¿¹ce siê z autonomi¹ Œl¹ska. Ju¿ w ustawie z 24 maja 1922 r.
ratyfikuj¹cej konwencjê niemiecko–polsk¹ dotycz¹c¹ Górnego Œl¹ska, Polska musia³a utrzymywaæ w mocy na okres 15 lat obowi¹zuj¹ce na Górnym
Œl¹sku przepisy prawne, w szczególnoœci w zakresie ustawodawstwa pracy10. Postanowienia konwencji genewskiej w pewnym stopniu powodowa³y,
¿e w województwie œl¹skim utrzymywa³o siê prawo pruskie, co uzale¿nia³o
miejsce zamieszkania ¿ony od miejsca zamieszkania mê¿a. Ponadto m¹¿
mia³ prawo zerwaæ ka¿d¹ zawart¹ przez ¿onê umowê o pracê, argumentuj¹c, ¿e wp³ywa ona ujemnie na interesy ma³¿eñstwa. By³o to niezgodne
z uprawnieniami kobiet w skali ogólnopolskiej zagwarantowanymi im
przez Konstytucjê marcow¹ (§12, 13, 36 i 96).
Szczególnie dokuczliwy charakter mia³o utrzymywane na Œl¹sku ograniczenie prawa kobiet do pracy wobec zamê¿nych nauczycielek. Ustawa
z 26 marca 1926 r., tzw. „ustawa celibatowa”, przewidywa³a rozwi¹zanie
stosunku s³u¿bowego z nauczycielk¹ po zawarciu przez ni¹ zwi¹zku ma³¿eñskiego11. Podobn¹ ustawê przyj¹³ Sejm Œl¹ski 22 maja 1931 r. wobec
urzêdniczek pracuj¹cych na terenie województwa œl¹skiego12. Równie¿
w zakresie prawa ma³¿eñskiego nadal przestrzegano dawnego prawa pruskiego, w myœl którego matce mo¿na by³o powierzyæ opiekê nad dzieckiem
tylko za zgod¹ mê¿a. Natomiast ojciec móg³ wbrew woli matki oddaæ dziecko pod cudz¹ opiekê. Istotnie ogranicza³o to decyzje kobiet o podejmowaniu pracy zawodowej. Równie¿ swoista monokultura przemys³owa, ze zdecydowan¹ przewag¹ górnictwa i hutnictwa, nie sprzyja³a rozszerzaniu siê

10 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 44, poz. 370.
11 Dziennik Ustaw Œl¹skich 1926, nr 8.
12 Dziennik Ustaw Œl¹skich 1931, nr 18.
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ofert pracy dla kobiet w gospodarce na terenie Œl¹ska. W zwi¹zku z tym
brak by³o takich tradycji pracy zawodowej kobiet, jakie ukszta³towa³y siê
ju¿ w niektórych innych przemys³owych regionach Polski (np. w okrêgu
³ódzkim, gdzie w³ókiennictwo nastawione by³o niemal wy³¹cznie na pracê
kobiet). Ponadto zatrudnianie œl¹skich pracownic w przemyœle, rzemioœle
czy handlu w latach 1922–1939 ogranicza³y niewielkie mo¿liwoœci zdobywania przez nie kwalifikacji zawodowych w szkole.
W œl¹skim œrodowisku robotniczym nadal przewa¿a³o przekonanie, ¿e
kszta³cenie dziewcz¹t powy¿ej szko³y podstawowej jest zbêdne; w jeszcze
wiêkszym stopniu dotyczy³o to kszta³cenia œciœle zawodowego. Je¿eli nawet
rodzice godzili siê na szkolenie zawodowe dziewcz¹t — to z regu³y tylko
w zakresie umiejêtnoœci uznawanych za „kobiece”. W latach 1922–1924 na
Œl¹sku nie rozwiniêto jeszcze ¿eñskich szkó³ zawodowych. Naukê gospodarstwa domowego, a tak¿e szycia prowadzono w szko³ach handlowych
i dokszta³caj¹cych oraz na kursach prywatnych13. Dopiero po 1925 r. zaczêto zak³adaæ w województwie œl¹skim szko³y dokszta³caj¹ce pañstwowe
i prywatne. Ich zadaniem by³o „przygotowanie wykwalifikowanych pracowników i pracownic dla wielkiego przemys³u, rzemios³a, handlu, rolnictwa,
komunikacji, gospodarstwa kobiecego na wsi i w mieœcie, a oprócz tego
mia³y jeszcze zadanie — dokszta³caæ m³odzie¿ w przemyœle, rzemioœle
i handlu”14. W rodzinach œl¹skich preferowano jednak przewa¿nie przygotowanie zawodowe synów; nadal uwa¿ano, ¿e córki nie musz¹ mieæ zawodu.
Znamienna pod tym wzglêdem i nieodosobniona w œl¹skich rodzinach
by³a opinia sformu³owana przez Wojciecha Korfantego, pos³a Sejmu RP
oraz Sejmu Œl¹skiego: „Pierwszym i najzaszczytniejszym polem dzia³ania
katolickiej i polskiej niewiasty jest i bêdzie zawsze rodzina”15. Zapewne
wiele kobiet czerpa³o satysfakcjê z ¿ycia ograniczonego do pe³nienia roli
¿ony i matki, je¿eli znajdywa³y szczêœcie i dobrobyt w ma³¿eñstwie. Czêsto
jednak dzia³o siê inaczej. Wed³ug spisu ludnoœci z 1921 r. kobiety przewy¿sza³y liczebnie mê¿czyzn: w grupie mieszkañców póŸniejszego woj. œl¹skiego w wieku od 20 do 40 roku ¿ycia by³o ich a¿ o 500 000 wiêcej ni¿ mê¿czyzn.
Ta pó³milionowa zbiorowoœæ kobiet nie mog³a liczyæ na za³o¿enie w³asnego
domowego ogniska. W latach bezpoœrednio po zakoñczeniu I wojny œwia13 G. Kempa, Edukacja dziewcz¹t i kobiet œl¹skich (od koñca XIX wieku do wybuchu II wojny œwiatowej),
Katowice 1996.
14 WAP Kat., Akta UWŒL — PO, sygn. 471; „Polska Zachodnia”, nr 198 z 31 VII 1927.
15 W. Korfanty, Æwieræ wieku wysi³ku. Nowe czasy. Nowe zadania, „G³os Polek” 1927, nr VI, s. 7.
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towej, ze wzglêdu na wysokie wojenne ubytki populacji mê¿czyzn, przewaga
liczebna kobiet na terenie tego województwa jeszcze siê zwiêkszy³a. Osoby
samotne musia³y pracowaæ na w³asne utrzymanie, w przeciwnym wypadku
stawa³y siê zale¿ne od ojców, braci lub dalszych krewnych. W tych nowych
warunkach przezornoœæ nakazywa³a wiêc rodzicom w równej mierze kszta³ciæ zawodowo synów i córki, aby u³atwiæ im egzystencjê.
Perspektywy edukacji zawodowej dziewcz¹t komplikowa³ niski poziom
materialny, a nawet ubóstwo wielu rodzin robotniczych, jak równie¿ bardzo
ograniczona liczba zawodowych „specjalnoœci kobiecych”16. Na Œl¹sku tradycja wyznacza³a „odpowiednie” dla dziewcz¹t zawody. Nie brano przy tym
pod uwagê ani ich zdolnoœci, ani zami³owañ. Rodzice nie uœwiadamiali
sobie w dostatecznym stopniu potrzeby korzystania np. z Poradni Zawodowej dla Dziewcz¹t w Katowicach, za³o¿onej zreszt¹ stosunkowo póŸno, dopiero 1 wrzeœnia 1933 r., przez Ko³o Stowarzyszeñ „S³u¿ba Obywatelska”.
Nie badali te¿ przydatnoœci zawodowej córek w funkcjonuj¹cym od 1928 r.
Instytucie Porady Zawodowej w Katowicach. Dlatego te¿ zdarza³o siê, ¿e
dziewczêta koñczy³y szko³y niezgodne z ich osobistymi zainteresowaniami
i predyspozycjami psychicznymi.
Posy³anie dziewcz¹t do œrednich szkó³ ogólnokszta³c¹cych nie by³o popularne. Sk¹din¹d placówki te cieszy³y siê poparciem w³adz, gdy¿ absolwenci szkó³ œrednich mieli przyczyniæ siê do odrodzenia i rozwoju inteligencji polskiej wynarodowionej skutecznie w czasie zaborów.
Ze wzglêdu na specyfikê regionu, silnie uprzemys³owionego i gêsto
zaludnionego, coraz bardziej popularnymi placówkami edukacji dziewcz¹t
stawa³y siê dzienne szko³y kupiecko–handlowe i rzemieœlniczo–przemys³owe. Najbardziej jednak polecane przez przywi¹zane do tradycji œrodowiska
okaza³y siê szko³y gospodarstwa domowego i wiejskiego. Te ostatnie czêœciej zak³adano na Œl¹sku Cieszyñskim ze wzglêdu na jego rolniczy charakter. Potrzeby spo³eczne spowodowa³y, ¿e celowe okaza³o siê te¿ organizowanie seminariów pedagogicznych dla wychowawczyñ przedszkoli i szko³y
pielêgniarskiej. Niestety, podobnie jak œrednie szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce, tak i te szko³y zawodowe nie zdo³a³y wykszta³ciæ du¿ej liczby dziewcz¹t17.
Wszystko to sprawia³o, ¿e kobiety zajmowa³y najczêœciej stanowiska robotnic niewykwalifikowanych, a zatem najni¿ej wynagradzanych. Trzeba
16 G. Kempa, Edukacja dziewcz¹t...
17 Tam¿e.

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

Szanse kobiet na rynku pracy na Œl¹sku 159

wspomnieæ, ¿e czêsto by³y to pracownice bardzo m³ode, które nie ukoñczy³y
nawet szko³y powszechnej18. W okresie intensywnego rozwoju fizycznego
i psychicznego pracowa³y ju¿ bardzo ciê¿ko, nawet 10 godzin dziennie. Od
1924 r. w górnoœl¹skich hutach czas pracy zosta³ przed³u¿ony z 8 do 10 godzin na dobê. W województwie œl¹skim ogólnopolska ustawa z 2 lipca 1924 r.
dotycz¹ca ochrony pracy m³odocianych i kobiet nie wesz³a w ¿ycie. W tej
dziedzinie w dalszym ci¹gu, a¿ do 1939 r., obowi¹zywa³y dawne przepisy
niemieckie.
Badania psychologów oraz pedagogów, których wyniki by³y ju¿ wówczas
publikowane, informowa³y opiniê spo³eczn¹, ¿e nadmiar pracy fizycznej
wykonywanej w z³ych warunkach oraz jej jednostajny charakter stanowi¹
szczególne niebezpieczeñstwo dla m³odego organizmu. Dosadnie sformu³owa³ to w 1928 r. anonimowy autor, którego zdaniem pracodawca wykorzystuj¹c kobiety do wykonywania ciê¿kich prac fizycznych, sprowadza je
do „rangi narzêdzia”19. Z kolei E. Croner, badaczka psychiki kobiet, uwa¿a³a, ¿e takie czynnoœci nie daj¹ pracownicom wewnêtrznej radoœci ducha20. Podobne wnioski wynika³y ze studiów nad zmêczeniem prowadzonych przez Józefê Joteykê21. Mo¿na uwa¿aæ zatem, ¿e funkcjonuj¹cy na
Œl¹sku w okresie miêdzywojennym system produkcyjny wyniszcza³ fizycznie
i psychicznie kobiety pracownice. Robotnice niewykwalifikowane mia³y
szansê poprawy swej sytuacji zawodowej, ucz¹c siê w szko³ach dokszta³caj¹cych zawodowo. Wielu bowiem rodziców pod naciskiem ciê¿kich warunków ekonomicznych posy³a³o do pracy swe córki ju¿ w ich 14 roku ¿ycia.
Szkolnictwo koedukacyjne i ¿eñskie umo¿liwia³o pracownicom uzyskanie profesjonalnego wykszta³cenia w zakresie podstawowym, a w konsekwencji — zdobycie l¿ejszej lub lepiej p³atnej pracy, czy te¿ w ogóle uzyskanie zajêcia, zw³aszcza w okresie wzmo¿onego bezrobocia.
Jednak ze wzglêdu na stosunkowo krótki czas nauki najbardziej popularna wœród robotnic i kandydatek na nie, szczególnie w okresie kryzysu
ekonomicznego, stawa³a siê praktyczna nauka zawodu w warsztatach rzemieœlniczych oraz na kursach ró¿nych specjalnoœci. Mo¿liwoœci ich wyboru
by³y znacznie mniejsze w porównaniu z kursami dla mê¿czyzn. Dziewczêta
na Œl¹sku przygotowywano bowiem na kursach do tych samych zawodów,
18
19
20
21

WAP Kat., Akta UWŒL — PO, sygn. 29.
Rola pracy w ustroju wielkokapitalistycznym, „Praca Polska” 1928, nr 8.
E. Croner, Psychika m³odzie¿y ¿eñskiej, Warszawa 1932.
J. Joteyko, Znu¿enie, Warszawa 1932.
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co w wyspecjalizowanych ¿eñskich szko³ach zawodowych. Na dodatek zak³adano je g³ównie w du¿ych miastach, nadal w liczbie niewystarczaj¹cej
w stosunku do potrzeb22. Efektem owego niedorozwoju szkolnictwa by³a
znaczna liczba kandydatek na robotnice niewykwalifikowane. Równie¿ najwiêcej wolnych miejsc pracy — jak wynika z danych urzêdowych — oferowano tej w³aœnie kategorii pracownic. Robotnice niewykwalifikowane wykonywa³y ka¿d¹ czynnoœæ zlecon¹ przez pracodawcê, za najni¿sz¹ p³acê23.
Aby uzyskaæ pe³niejszy obraz szans kobiet na pracê zawodow¹ na Œl¹sku
w okresie miêdzywojennym, zestawmy wskaŸniki poda¿y ich pracy w roku
1927 i 1933. W samym tylko Biurze Poœrednictwa Pracy w Katowicach
(BPP Katowice) w 1927 r. poszukiwa³y pracy 24 792 kobiety, najwiêcej —
w kategorii robotnic niewykwalifikowanych. Podobna tendencja utrzymywa³a siê do 1933 r., ale liczba poszukuj¹cych pracy kobiet bez ¿adnych
kwalifikacji zawodowych wzros³a wiêcej ni¿ dwukrotnie24. Charakterystyczne, choæ nietypowe dla tego regionu by³o to, ¿e kobiety coraz czêœciej rezygnowa³y ze starañ o zajêcia w górnictwie i hutnictwie. Przewidywa³y bowiem, ¿e wiêksze szanse uzyskania pracy powstaj¹ w nowych ga³êziach
przemys³u, takich jak np. w³ókiennictwo, przemys³ spo¿ywczy, konfekcyjny
i chemiczny.
Niepe³ne dane statystyczne oraz fakt, ¿e znaczna liczba kobiet nie rejestrowa³a siê w biurach poœrednictwa pracy, w¹tpi¹c w ich skutecznoœæ, nie
daje rzeczywistego obrazu bezrobocia kobiet na Œl¹sku w okresie miêdzywojennym. Wielu przedsiêbiorców przyjmowa³o zreszt¹ kobiety do pracy
bez korzystania z us³ug instytucji poœrednicz¹cych. Umo¿liwia³o im to swobodne i bezkarne manipulowanie si³¹ robocz¹, któr¹ stanowi³y pracownice.
Kobiety przyjête do zak³adów bez poœrednictwa urzêdów (UPP) mog³y byæ
bowiem w ka¿dej chwili zwolnione, a na ich miejsce zatrudniano inne, kieruj¹c siê np. ich urod¹ lub m³odszym wiekiem. Z drugiej jednak strony
wiele kobiet nie posiadaj¹cych doœwiadczenia na rynku pracy korzysta³o
z mo¿liwoœci ominiêcia urzêdów poœrednictwa pracy, aby unikn¹æ zabiegów
administracyjnych i kontaktów z urzêdem.

22 G. Kempa, Edukacja dziewcz¹t...
23 WAP Kat., Akta UWŒL — PO, syg. 322, Sytuacja na rynku pracy — popyt na pracê 1933–1934 (brak
danych w 1927 r. za miesi¹ce: I, VII, IX, XI i w 1934 r. za miesi¹ce: I, VIII, XI, XII).
24 Tam¿e, sygn. 360. Sytuacja na rynku pracy (rodzaj pracy 1933); sygn. 359. Statystyka rynku pracy
1927–1937 (brak danych w 1927 r. za miesi¹ce: I, VII, IX, XI).
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W okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, a wiêc w latach 1929–1935,
bardzo szybko wzrasta³o zatrudnienie kobiet poza domem. W zak³adach
produkcyjnych wykonywa³y one identyczne prace co mê¿czyŸni, zwalniani
z powodu ograniczania produkcji. Otrzymywa³y jednak trzykrotnie, a nawet piêciokrotnie ni¿sze wynagrodzenia. Podejmowa³y one pracê za bardzo
nisk¹ p³acê pod naciskiem coraz ciê¿szych warunków bytowych rodzin robotniczych. W³aœnie kobiety: ¿ony, matki, siostry i dorastaj¹ce córki wysuwa³y siê teraz na plan pierwszy jako osoby utrzymuj¹ce rodziny. Przedsiêbiorcy chêtnie je zatrudniali za niskim wynagrodzeniem, powo³uj¹c siê na
to, ¿e nie mia³y przygotowania fachowego. Kobiety bez wykszta³cenia zawodowego ³atwo decydowa³y siê na podjêcie ka¿dej prostej pracy, nawet
bardzo ciê¿kiej fizycznie. Z badañ empirycznych Marii Balsiegerowej, prowadzonych co prawda na terenie Warszawy, wynika³o, ¿e kobiety identyfikowa³y siê z ka¿dym stanowiskiem pracy, nawet bardzo mêcz¹cym i na dodatek nisko wynagradzanym. Dla funkcjonowania rodzin istotne by³o to, ¿e
robotnice nie za³amywa³y siê psychicznie tak czêsto, jak bezrobotni mê¿czyŸni25.
Przedstawiony materia³ Ÿród³owy, jak s¹dzê, dostatecznie uzasadnia tezê, i¿ w województwie œl¹skim, mimo panuj¹cego tu du¿ego bezrobocia
kobiet, bardzo wiele spoœród nich pracowa³o zarobkowo. Tak np. w 1931 r.
na 460 700 kobiet powy¿ej 15 roku ¿ycia 115 318 pracowa³o zawodowo26.
W tej grupie pracownic najwy¿sz¹ aktywnoœæ reprezentowa³y wdowy i rozwiedzione (67,3%), a najni¿sz¹ mê¿atki (4,5%). A wiêc na Œl¹sku aktywnoœæ zawodowa mê¿atek jeszcze w 1931 r. nale¿a³a do wyj¹tków, jednak
wiele kobiet pe³ni¹cych funkcjê „jedynej ¿ywicielki” rodziny, zmuszonych
do tego przez warunki ekonomiczne, podejmowa³o siê ka¿dego rodzaju
pracy.
W jakiej grupie wieku aktywnoœæ zawodowa kobiet by³a najwiêksza? —
oto kolejne pytanie, na które stara³am siê odpowiedzieæ. Jak siê okazuje,
najwy¿szy odsetek kobiet zawodowo czynnych przypada na pracownice
miêdzy 18 a 24 rokiem ¿ycia (25,6%)27. Najczêœciej by³y one niezamê¿ne,
nie za³o¿y³y jeszcze w³asnych rodzin. Przewa¿nie zarabia³y na posag i pomaga³y rodzicom w utrzymaniu rodziny, z której siê wywodzi³y. W nastêp25 M. Balsiegerowa, Spo³eczne skutki bezrobocia wœród fizycznych pracowników przemys³owych miasta Warszawy w œwietle ankiety 1931/32, Warszawa 1932.
26 Statystyka Polski, seria C, z. 54, tab.15 i 33.
27 Tam¿e, tab. 31.
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nych grupach wiekowych — od 25 do 60 roku ¿ycia — odsetek kobiet
zawodowo czynnych obni¿a³ siê, na ten okres ¿ycia przypada bowiem najwiêksze zaanga¿owanie kobiet w pe³nienie funkcji ¿on i matek oraz gospodyñ we w³asnym gospodarstwie domowym.
Rozwa¿aj¹c kwestiê motywów podejmowania pracy zawodowej, odrêbnie nale¿y potraktowaæ kobiety zamê¿ne i „wolne”. Ta druga grupa podejmowa³a pracê ze wzglêdu na przymusow¹ sytuacjê ekonomiczn¹ rodziny,
w przypadkach gdy rodzice nie mieli œrodków na utrzymanie i edukacjê
córek28.
Na obni¿anie udzia³u kobiet po 25 roku ¿ycia wœród ogó³u zatrudnionych wp³ywa³y jeszcze inne czynniki. By³o to przede wszystkim macierzyñstwo i wychowanie dzieci, na Œl¹sku traktowane rygorystycznie jako podstawowa funkcja kobiety. Mê¿atki, pracuj¹ce poza domem na równi z mê¿ami,
nie mog³y podo³aæ równoczeœnie wszystkim obci¹¿aj¹cym, mozolnym i czasoch³onnym obowi¹zkom29. Ciê¿ka i wyczerpuj¹ca praca w przemyœle górnoœl¹skim poci¹ga³a za sob¹ niekorzystne nastêpstwa, takie m.in. jak spadek stopy urodzeñ, wzrost œmiertelnoœci niemowl¹t, a tak¿e zwiêkszenie
liczby chorób zakaŸnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym30. Liczba instytucji oœwiatowych: ¿³obków, ochron oraz stacji opieki
nad matk¹ i dzieckiem by³a zbyt niska w stosunku do potrzeb m³odych,
pracuj¹cych ma³¿eñstw31. Tak np. wspomnianych stacji by³o w województwie œl¹skim w 1929 r. tylko 14, z tego 6 w Katowicach. W tym¿e roku
w 20 wiêkszych miastach œl¹skich funkcjonowa³y zaledwie dwa ¿³obki,
w tym jeden tylko poza Katowicami; oferowa³y one 60 miejsc. Trudno zatem mówiæ o zapewnieniu kobietom pracuj¹cym instytucjonalnych form
opieki nad ich dzieæmi. Stosunkowo wiêcej by³o domów sierot (6), sierociñców (17) i zak³adów wychowawczych (5); ³¹cznie dysponowa³y one 1 384
miejscami. Placówki te przeznaczone by³y dla sierot i pó³sierot oraz dzieci
kalekich lub sprawiaj¹cych trudnoœci wychowawcze. Brak niestety danych
pozwalaj¹cych na ustalenie, w jakim zakresie nadmierne obci¹¿enie zawodowe matek powodowa³o powiêkszanie siê tej ostatniej kategorii. W wielu
rodzinach robotniczych matki nie tylko nie mia³y czasu, lecz i si³, aby zadbaæ o wychowanie i zdrowie dzieci. Œwiadcz¹ o tym zatrwa¿aj¹ce liczby,
28
29
30
31

Szerzej na ten temat piszê w rozprawie: Edukacja dziewcz¹t...
Tam¿e.
Statystyka Polski. seria C, z. 102.
WAP Kat., akta UWŒL — PO, sygn. 1623, Opieka nad macierzyñstwem, dzieæmi i m³odzie¿¹ 1929 rok.
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tak np. w 1931 r. w stosunku do urodzeñ zmar³o oko³o 18% dzieci poni¿ej
czwartego roku ¿ycia, a w 1932 r. procent ten wzrós³ do 19,2%32.
Niedostateczna dba³oœæ pracodawców o zdrowie pracownic wype³niaj¹cych równoczeœnie funkcje macierzyñskie, wychowawcze i zawodowe, wywiera³a, jak mi siê wydaje, du¿y wp³yw na strukturê zatrudnienia kobiet.
Równoczeœnie nale¿y uwzglêdniæ oddzia³ywanie czynników wspomnianych
ju¿ wczeœniej, takich przede wszystkim jak brak wykszta³cenia zawodowego.
Struktura zatrudnienia kobiet poza rolnictwem œwiadczy o konflikcie miêdzy tradycyjnymi wzorcami a koniecznoœci¹ ekonomiczn¹33. Na Œl¹sku
w latach miêdzywojennych najwiêksza ich liczba pracowa³a w górnictwie
i przemyœle (24,9%). Kobiety nale¿a³y tu przewa¿nie do tzw. si³ pomocniczych, gdy¿, jak ju¿ podkreœlano, nie mia³y zwykle przygotowania zawodowego. Wykonywa³y zatem tylko proste prace fizyczne, np. œlusarskie i blacharskie; pracowa³y te¿ jako prz¹dki, tkaczki i szwaczki. W hutnictwie
i przemyœle metalowym zatrudniano je przy wytapianiu i rozlewaniu ¿eliwa
i stali oraz przy pra¿eniu i spiekaniu rud o³owiu. Kobiety pracowa³y równie¿ przy spawaniu i szlifowaniu oraz w wapiennikach, a tak¿e przy piecach
w cegielniach i fabrykach fajansu oraz porcelany.
Porównuj¹c wyniki badañ ankietowych, dotycz¹cych warunków pracy
kobiet w województwie warszawskim, którymi objêto 227 zak³adów zatrudniaj¹cych ³¹cznie 10 643 kobiety34, mo¿na s¹dziæ, ¿e pracownice œl¹skie
mia³y zdecydowanie trudniejsze warunki pracy. Kobiety pracuj¹ce w fabrykach warszawskich nie wykonywa³y wszystkich prac mêskich. W zasadzie
by³y zwolnione od noszenia du¿ych ciê¿arów, nie mia³y dostêpu do pracy
przy kot³ach parowych i roz¿arzonych piecach hutniczych.
Na Œl¹sku niewiele mniej popularnym miejscem pracy kobiet — w stosunku do hut i kopalñ — by³y gospodarstwa domowe zatrudniaj¹ce s³u¿¹ce.
Posady takie zajmowa³o 18,4% ogó³u pracuj¹cych poza rolnictwem kobiet.
Bardzo niska cena kobiecej pracy niewykwalifikowanej pozwala³a na anga¿owanie „gosposi” nawet niezbyt zamo¿nym rodzinom, zarówno w województwie œl¹skim, jak w warszawskim. Szczególnie chêtnie pracê w s³u¿bie
domowej podejmowa³y panny, licz¹c m.in. na zdobycie doœwiadczenia do
prowadzenia, w póŸniejszym czasie, w³asnego gospodarstwa domowego.

32 Statystyka Polski, seria C, z. 102.
33 Tam¿e, z. 54, tab. 31.
34 Sprawozdania Okrêgowych Inspektorów Pracy z dzia³alnoœci za rok 1925, Inspekcja Pracy, Warszawa 1925.
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Ponadto zdawano sobie sprawê, ¿e pracy tej, choæ tak¿e nielekkiej, nie
towarzyszy³o, tak jak w przemyœle, oddzia³ywanie czynników szkodliwych
dla zdrowia. Nieco mniejszy ni¿ w s³u¿bie domowej by³ udzia³ kobiet zatrudnionych w handlu i ubezpieczeniach (14,9% ogó³u aktywnych zawodowo poza rolnictwem). W tej grupie najwiêksza liczba kobiet pracowa³a
w charakterze ekspedientek oraz pomocy biurowej; inne prowadzi³y hotele, pensjonaty i placówki gastronomiczne.
Interesuj¹co rysuje siê struktura zatrudnienia kobiet w województwie
œl¹skim w zale¿noœci od ich stanu cywilnego (tab. 1). Przypomnijmy, ¿e
sytuacja prawna mê¿atek zosta³a uregulowana dwiema ustawami Sejmu
Œl¹skiego. W 1926 r. postanowiono rozwi¹zywaæ stosunek s³u¿bowy z nauczycielkami w przypadku zawarcia przez nie ma³¿eñstwa; w 1934 r. podobnie potraktowano tzw. sta³e funkcjonariuszki w administracji województwa œl¹skiego (zarz¹dzenie to egzekwowano g³ównie wobec ¿on urzêdników pañstwowych). Obowi¹zywanie tych ustaw wyjaœnia, dlaczego górnictwo i przemys³ œl¹ski zatrudnia³y g³ównie kobiety niezamê¿ne (20 144). Nale¿y te¿ uwzglêdniæ bardzo czêste przypadki ograniczania lub porzucania
pracy zawodowej przez same kobiety po zam¹¿pójœciu b¹dŸ te¿ ze wzglêdu
na du¿e, uzale¿nione od p³ci zró¿nicowanie stawek p³ac na niekorzyœæ kobiet. Zarabia³y œrednio mniej o 50% od kolegów, nawet wœród pracuj¹cych
w tej samej bran¿y przemys³u (tab. 2 i 3).
Wed³ug relacji jednej z by³ych robotnic, Janiny Kwiecieñ, wiele kobiet
pracowa³o w kopalniach œl¹skich ju¿ od 15 roku ¿ycia, godz¹c siê na bardzo
niskie wynagrodzenie35. Do podjêcia tak ciê¿kiej pracy, za któr¹ otrzymywa³y pieni¹dze wystarczaj¹ce im zaledwie na skromne utrzymanie, sk³ania³a je przede wszystkim trudna sytuacja materialna oraz œwiadomoœæ, ¿e
nigdzie poza kopalni¹ nie znajd¹ zajêcia. Tylko niska samoocena w³asnych
mo¿liwoœci zawodowych przez kobiety zatrudnione w górnictwie i hutnictwie pozwala³a pracodawcy na zmniejszanie im zarobków. Pracownice wykonywa³y bowiem swe czynnoœci zawodowe, na ogó³ dorównuj¹c mê¿czyznom pod wzglêdem sprawnoœci, czêsto tak¿e pod wzglêdem wydajnoœci36.
Podobnie by³o w przemyœle maszynowym, chemicznym itp. Niew¹tpliwie
do takiego stanu rzeczy przyczyni³ siê tradycyjny model ¿ycia kobiet, zako-

35 Za S. Adamek, Inicjatywy spo³eczno–pedagogiczne w górnictwie na Górnym Œl¹sku i w Zag³êbiu D¹browskim, Katowice 1997.
36 Tam¿e.
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rzeniony w œwiadomoœci zbiorowej od wielu wieków. Jeszcze w pierwszej
po³owie XIX w. spo³eczna akceptacja pracy kobiet poza domem ograniczona by³a do œrodowisk ubo¿szych, a wiêc kobiet z rodzin ch³opskich i robotniczych. Tak¿e w latach miêdzywojennych, pomimo znacznego rozszerzenia siê zarobkowania kobiet poza domem, praca zawodowa pozosta³a,
w opinii wielu osób na Œl¹sku, zajêciem niezgodnym z powo³aniem kobiety.
Sumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e proces aktywizacji zawodowej kobiet polskich na Œl¹sku w okresie miêdzywojennym by³ uzale¿niony od warunków
politycznych, ekonomicznych, legislacyjnych oraz od mo¿liwoœci edukacyjnych kobiet. Analiza przebiegu tego procesu prowadzi do nastêpuj¹cych
wniosków:
1) kobiety œl¹skie pochodzenia polskiego, pozbawione przez wiele wieków praw obywatelskich, nie mog³y przez d³ugie lata pracowaæ zawodowo
poza œrodowiskiem domowym;
2) tradycyjne pogl¹dy spo³ecznoœci œl¹skiej na rolê ¿ony i matki oraz
pracê zawodow¹ kobiet nie stwarza³y klimatu sprzyjaj¹cego zdobywaniu
przez nie wykszta³cenia, a tym samym kwalifikacji zawodowych. Zmniejsza³o to szanse kobiet na uzyskanie pracy na takich samych prawach, jakie
posiadali mê¿czyŸni;
3) ograniczone mo¿liwoœci osi¹gania przez kobiety wykszta³cenia zawodowego przekreœla³y ich szanse na awans w pracy zawodowej;
4) zatrudnianie kobiet w kopalniach i hutach wzrasta³o i stanowi³o konkurencjê dla mê¿czyzn, zw³aszcza w okresach dzia³añ wojennych lub w latach kryzysów gospodarczych i zwi¹zanego z nimi bezrobocia.
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Tab. 1. Struktura zatrudnienia kobiet w województwie œl¹skim w 1937 r.
wg dzia³ów i stanu cywilnego
Liczba pracownic wg stanu cywilnego
Dzia³
zatrudnienia

Panny

Zamê¿ne

Ogrodnictwo,
leœnictwo, rybo³ówstwo

314

74

27

1

416

Górnictwo
i przemys³

22 670

3 499

2 471

75

28 715

Handel i ubezpieczenia

9 524

4 390

3 226

22

17 162

859

159

169

1

1 188

S³u¿ba publiczna, koœció³, organizacje i instytucje spo³eczne

2 862

200

338

4

3 404

Szkolnictwo,
oœwiata, kultura

3 530

399

292

11

4 232

Lecznictwo, higiena, utrzymanie
czystoœci, etaty
opieki spo³ecznej

3 332

618

593

5

4 548

S³u¿ba domowa

20 144

424

688

71

21 327

Utrzymuj¹ce
siê bez zawodu

4 585

827

27 861

35

33 308

Osoby o zawodzie niewiadomym

775

84

150

9

1 018

68 595

10 674

35 815

234

115 318

Komunikacja
i transport

Razem

Wdowy i Stan nieorozwódki kreœlony

Razem

Dród³o: Statystyka Polska, seria C, z. 54, tab. 33
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Tab. 2. Stawki dzienne p³ac kobiet i mê¿czyzn w niektórych ga³êziach
przemys³u województwa œl¹skiego w 1929 r.
P³ace w z³otych
Ga³êzie przemys³u

Mê¿czyŸni

Kobiety

Kopalnie wêgla

7,56

3,43

Kopalnie rudy ¿elaza

4,88

3,22

Huty ¿elaza

6,00

4,64

Cegielnie

6,00

3,44

Przemys³ metalowy

5,70

3,74

Przemys³ chemiczny

6,35

4,20

Tartak

5,60

3,52

Dród³o: Statystyka Pracy 1929, z. 3

Tab. 3. P³ace dzienne kobiet, mê¿czyzn i m³odocianych w górnictwie
w województwie œl¹skim w latach 1933–193837
P³ace w z³
Rok

Mê¿czyŸni

Kobiety

M³odociani

1933

7,07

2,63

1,43

1934

7,29

2,63

1,35

1935

7,42

2,67

1,34

1936

7,49

2,76

1,30

1938

7,76

2,84

1,44

Dród³o: K. Joñca, Po³o¿enie robotników w przemyœle górniczo–hutniczym, „Zaranie Œl¹skie” 1960, nr 4, s. 561

37 Uwaga: brak danych za rok 1937.
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Nauczyciele i nauczycielki: zró¿nicowanie
szans w zawodzie w miêdzywojennym
województwie œl¹skim
Nauczyciele i nauczycielki: zró¿nicowanie szans w zawodzie

W województwie œl¹skim — najmniejszej jednostce administracyjnej
II Rzeczypospolitej, posiadaj¹cej zarazem autonomiê, rejonie ³¹cz¹cym
ziemie, które przed 1918 r. nale¿a³y do dwóch ró¿nych pañstw, wiele zjawisk i wydarzeñ mia³o specyficzn¹ genezê, a po 1922 r. ich rozwój przebiega³ inaczej ni¿ na pozosta³ych terenach pañstwa polskiego. Specyficzna
struktura narodowoœciowa oraz spo³eczno–zawodowa, obowi¹zuj¹ce tu
przepisy prawa polskiego, œl¹skiego i by³ych pañstw zaborczych1 tak¿e zadecydowa³y o tym, ¿e szkolnictwo pracowa³o wed³ug osobnych œl¹skich planów i programów. Zgodnie z za³o¿eniami autonomii, przyznanej mieszkañcom tej ziemi ju¿ w 1920 r., a zawartej w statucie organicznym2, szkolnictwo
województwa œl¹skiego wyjête zosta³o spod kompetencji Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego i podporz¹dkowane autonomicznej w³adzy politycznej, czyli wojewodzie œl¹skiemu. On te¿ pe³ni³ obowi¹zki kuratora szkolnego, a tak¿e inne zadania, które wykonywa³ minister.
Inna wiêc geneza rozwoju szkolnictwa œl¹skiego oraz odmienne warunki
pracy tutejszego nauczycielstwa zadecydowa³y tak¿e o tym, ¿e ró¿ne zadania
stawiano kobietom i mê¿czyznom podejmuj¹cym pracê w zawodzie nauczycielskim na po³udniowo–zachodnich rubie¿ach Polski miêdzywojennej.

1 Wiele problemów dotycz¹cych funkcjonowania województwa œl¹skiego przedstawiono w: Województwo
Œl¹skie (1922–1939). Zarys monograficzny, pod red. F. Serafina; Katowice 1996.
2 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Œl¹skiej” (dalej: DzURP) 1920, nr 73, poz. 497.
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Tab. 1. Nauczyciele w województwie œl¹skim wg p³ci i typów szkó³
(stan na 1 X 1935)
Liczba nauczycieli
Lp.

Typ szko³y

Liczba szkó³

W tym kobiet

Ogó³em

(% ogólnej liczby nauczycieli)
1.

Przedszkola

305

392

392

(100)

2.

Szko³y
podstawowe

692

5 044

2 128

(42,1)

3.

Szko³y
specjalne

11

55

21

(38,1)

4.

Seminaria
nauczycielskie

9

122

35

(28,6)

5.

Szko³y
œrednie

32

742

153

(20,6)

6.

Szko³y
zawodowe

179

951

119

(12,5)

1 228

7 306

2 848

(38,5)

Ogó³em

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: J. Pra¿mowski, Szkolnictwo w województwie
œl¹skim, Katowice 1936, s. 17–237

Nie sposób okreœliæ sk³adu œl¹skiej kadry nauczycielskiej pod wzglêdem
p³ci w pierwszym roku szkolnym nowo utworzonego województwa œl¹skiego. Na Œl¹sku Cieszyñskim (pozostaj¹cym czêœci¹ sk³adow¹ województwa
de iure od 1920 r. i de facto od 1922 r.) w roku szkolnym 1921–1922 kobiety
stanowi³y 25% stanu kadry nauczaj¹cej3. Nie by³ to wskaŸnik wysoki, jeœli
weŸmiemy pod uwagê mo¿liwoœci kszta³cenia na terenie zaboru austriackiego. Uwzglêdniaj¹c z kolei specyfikê okresu, o którym mowa, a zw³aszcza
d¹¿enia emancypacyjne kobiet, nale¿y uznaæ go za zadowalaj¹cy. Mo¿na
natomiast tylko przypuszczaæ — w³adze polskie nie prowadzi³y tego typu
szczegó³owych zestawieñ — ¿e w ca³ym województwie w roku szkolnym
1922–1923 i nastêpnym kobiety stanowi³y oko³o 35–40% ogó³u zatrudnionych nauczycieli. W tym bowiem okresie do pracy w szkolnictwie — zw³asz3 „Miesiêcznik Statystyczny” 1922, t. V, z.1, s. 60.
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cza górnoœl¹skim — zg³asza³o siê wiêcej kobiet, a ponadto do 1926 r. nie
istnia³y prawne ograniczenia podejmowania przez nie pracy zawodowej
w szkolnictwie górnoœl¹skim. Natomiast 1 paŸdziernika 1935 r. w 1 226 szko³ach ca³ego województwa, zatrudniaj¹cych 7 306 nauczycieli, kobiety stanowi³y 38,9%4. Zestawienie liczby nauczycieli pracuj¹cych w ró¿nych typach
szkó³ z uwzglêdnieniem kobiet, zamieszczono w tab. 1.
Najwiêcej kobiet pracowa³o w szkolnictwie powszechnym (42,1%),
a najmniej w szko³ach zawodowych (12,5%). Przeciêtnie w szkole powszechnej kobiety stanowi³y oko³o po³owy zespo³u nauczycielskiego. W seminarium nauczycielskim udzia³ kobiet wœród personelu pedagogicznego nie
siêga³ nawet 30%, a w œrednich szko³ach ogólnokszta³c¹cych przeciêtnie
przypada³o piêæ kobiet na osiemnastu mê¿czyzn, czyli nieco ponad 20%.
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, najwiêcej nauczycielek zatrudnia³y szko³y
powszechne — prawie ¾ ogólnej liczby kobiet pracuj¹cych w szkolnictwie
województwa. Ich rozmieszczenie w poszczególnych powiatach nie by³o
jednakowe. Na terenie województwa œl¹skiego najwy¿szy stopieñ feminizacji wykazywa³y szko³y miejskiego powiatu katowickiego, tj. w samym mieœcie, które skupia³o 5,5% szkó³ i 8,2% uczniów ca³ego województwa.
Wzglêdnie niski (29,2%) by³ udzia³ nauczycielek wœród personelu nauczaj¹cego w szko³ach powszechnych na terenie wiejskiego powiatu katowickiego (11,8% szkó³ w województwie), w których uczy³a siê prawie 1/5 (19,6%)
uczniów ca³ego województwa. Z kolei w powiecie miejskim — bielskim,
skupiaj¹cym zaledwie 1,1% szkó³ powszechnych w województwie, udzia³
kobiet wœród ogó³u nauczycieli siêga³ 40,4%, prawie tyle samo w powiecie
rybnickim posiadaj¹cym najwiêcej szkó³ i uczniów w ca³ym województwie.
Spo³ecznoœæ œl¹ska, przywi¹zana do tradycji, w tym tak¿e do nauczyciela
mê¿czyzny, bardzo powoli akceptowa³a nauczycielki kobiety. Spogl¹da³a
na nie z niedowierzaniem, a nawet z pogard¹. Przyjmuj¹c ówczesne za³o¿enia spo³ecznej nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego, rolê kobiety postrzega³a
ona w dawaniu ¿ycia i zaspokajaniu potrzeb poszczególnych cz³onków ogniska domowego, a zw³aszcza osoby w nim najwa¿niejszej, tzn. mê¿czyzny5.
To silne przywi¹zanie do tradycyjnej roli spo³ecznej Górnoœl¹zaczki — ¿ony
i matki, której powinnoœci¹ by³a nie praca zawodowa, lecz prowadzenie
4 Obliczenia w³asne na podstawie: J. Pra¿mowski, Szkolnictwo w województwie œl¹skim, Katowice 1935,
s. 17–237.
5 S. Wejhert, Zagadnienia spo³eczno–gospodarcze w oœwietleniu encyklik papieskich „Rerum novarum” i „Quadragessimo Anno”, [w:] Dzia³alnoœæ spo³eczno–narodowa i polityczna kobiet na Górnym Œl¹sku w XX wieku,
Opole 1997, s. 110–118.
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Tab. 2. Nauczyciele województwa œl¹skiego w szko³ach powszechnych
wg p³ci i powiatów (stan na 1 X 1935)
Liczba nauczycieli
Ogó³em

W tym
kobiet

% ogólnej
liczby nauczycieli

Liczba
szkó³

Liczba
uczniów

1. Bielsko–miasto

96

39

40,4

8

3 353

2. bielski

319

83

26,0

54

12 881

3. Chorzów–miasto

349

150

42,9

32

13 157

4. Cieszyñski

291

99

34,0

62

13 004

5. Katowice–miasto

413

219

53,0

38

16 243

6. katowicki

779

384

29,2

82

31 424

7. lubliniecki

157

67

42,6

46

7 496

8. pszczyñski

634

289

45,5

124

28 070

9. rybnicki

865

346

40,0

138

36 044

10. œwiêtoch³owicki

914

361

39,4

74

28 991

11. tarnogórski

227

91

40,0

43

10 606

5 044

2 128

42,1

692

201 269

Lp.

Miasto
(powiat)

Ogó³em

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: J. Pra¿mowski, Szkolnictwo..., s. 25–184

gospodarstwa domowego i wychowanie licznego zazwyczaj potomstwa, powodowa³o, ¿e dozory i deputacje szkolne (bêd¹ce najni¿szymi organami
administracji szkolnej) domaga³y siê od Wydzia³u Oœwiecenia Publicznego
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego przydzielania do szkó³ „nauczycieli, a nie
nauczycielek”6. Utrzymanie tabu wokó³ kwestii seksu i prokreacji powodo6 Pismo Deputacji ze Œwiêtoch³owic do Wydzia³u Oœwiecenia Publicznego Urzêdu Wojewódzkiego Œl¹skiego. Archiwum Pañstwowe Katowice, Urz¹d Wojewódzki Œl¹ski, Wydzia³ Oœwiecenia Publicznego (dalej:
AP Kat. UWŒl, WOP), sygn. 654, k. 27.
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wa³o, ¿e nie akceptowano pokazywania siê na forum publicznym kobiet
w ci¹¿y. W opinii ojców i matek z Górnego Œl¹ska kobieta, „bêd¹c w daleko posuniêtym stanie, ujemnie dzia³a³a przede wszystkim na roczniki starsze. Dzieci stawiaj¹ nieraz rodzicom pytania, na które rodzice odpowiedzieæ nie mog¹”7, a z kolei dzieci „widz¹c sw¹ nauczycielkê w brzemiennym
stanie, zapatruj¹ siê popêdliwie do tego, co absolutnie na rozwój lepszego
umoralnienia m³odych istot wp³ywaæ nie mo¿e”8. W powy¿szych stwierdzeniach rodziców dostrzec mo¿na kultywowanie postaw i norm przechowywanych w kulturze ludowej i miejscowej tradycji. Z³a i zgorszenia nie dostrzegano bowiem w brzemiennoœci matek i córek. Zagro¿enia takiego dopatrywano siê dopiero wtedy, gdy dziatwa szkolna „stan b³ogos³awiony” widzia³a
u swej nauczycielki.
Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e mê¿czyzna mia³ wiêksze szanse na podjêcie pracy
w zawodzie nauczycielskim i na pozostanie w nim. W opinii czêœci spo³ecznoœci œl¹skiej nale¿a³ do pracowników tañszych, bo nie musia³ braæ urlopów
i wychowywaæ dzieci9. Kobieta, podejmuj¹c pracê w zawodzie nauczycielskim, musia³a natomiast pokonywaæ bariery spo³eczno–obyczajowo–psychologiczne doœæ konserwatywnej czêœci spo³ecznoœci œl¹skiej, szanowaæ
miejscowe zwyczaje (zw³aszcza dotycz¹ce sposobu zachowania i ubierania
siê), a po 1926 r. tak¿e poœwiêciæ siê s³u¿bie i pracy — nazywanej czêsto
misj¹ — pozostaj¹c w stanie niezamê¿nym. Preferencje dla nauczycieli
mê¿czyzn ujawnia³y siê ju¿ w momencie ukoñczenia seminarium nauczycielskiego. Kobiety po skoñczeniu tej szko³y nie mog³y podejmowaæ studiów, a tym samym wzbogacaæ swojej wiedzy i umiejêtnoœci. Natomiast
mê¿czyŸni — absolwenci seminariów mogli awansowaæ, wstêpuj¹c np. do
wojska10.

7 Tam¿e, k. 33.
8 Rezolucja w sprawie propozycji „Ogniska”. AP Kat., UWŒl, WOP, sygn. 31, k. 29.
9 Sprawozdania stenograficzne z posiedzeñ Sejmu Œl¹skiego. 130 posiedzenie I Sejmu Œl¹skiego (dalej:
pos. SŒl.) z 20 stycznia 1926, ³am. 10, s³owa cz³onka Rady Wojewódzkiej, T. Starka.
10 Por. M. S³ania, Szkic historyczny polskiego szkolnictwa kszta³cenia nauczycieli, „Chowanna” 1965, z. 2;
J. Cieñcia³a, Nowa organizacja seminariów nauczycielskich, „Miesiêcznik Pedagogiczny” 1922, nr 2.
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Tab. 3. Nauczyciele województwa œl¹skiego w ró¿nych typach szkó³
wg zajmowanych stanowisk i p³ci (stan na 1 X 1935)
Liczba nauczycieli
Lp.

Typ
szko³y

Liczba
szkó³

Mê¿czyzn

Kobiet

ogó³em

jako kierownicy

ogó³em

jako kierowniczki

1. Przedszkola

305

—

—

392

305

Szko³y
podstawowe

692

2 916

664

2 128

28

3. Szko³y specjalne

11

34

11

21

—

4.

Seminaria nauczycielskie

9

87

6

35

3

5.

Szko³y œrednie
ogólnokszta³c¹ce

32

589

27

153

5

6. Szko³y zawodowe

179

832

169

119

10

1 228

4 458

887

2 848

351

2.

Ogó³em:

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: J. Pra¿mowski, Szkolnictwo..., s. 17—237

Uniemo¿liwianie kobietom pe³nienia wa¿nych, w tym kierowniczych ról
spo³ecznych, dostrzec mo¿na tak¿e, analizuj¹c stan kadry kierowniczej œl¹skiego szkolnictwa. 1 paŸdziernika 1935 r. funkcjê kierownika b¹dŸ dyrektora szko³y kobiety sprawowa³y w zaledwie 351 placówkach na ogóln¹ liczbê 1 228 szkó³ w ca³ym województwie. Wiêkszoœæ placówek, którymi zarz¹dza³y kobiety, nale¿a³a do grupy szkó³ prywatnych, niezbyt du¿ych, wy³¹cznie ¿eñskich, b¹dŸ z 80% udzia³em dziewcz¹t. Kobiety kierowniczki i dyrektorki stanowi³y tylko 4,8% ogó³u œl¹skiej kadry pedagogicznej, a zarazem 12,3% wszystkich kobiet pracuj¹cych w szkolnictwie. Kobiety kierowa³y oko³o 1/3 seminariów nauczycielskich, by³y to szko³y ¿eñskie. Funkcje kierownicz¹ sprawowa³y one tak¿e w 15,6% ogólnokszta³c¹cych szkó³ œrednich,
ale tak¿e — ¿eñskich, oraz tylko w 4% szkó³ podstawowych. W 100% mêsk¹
obsadê kierownicz¹ mia³y szko³y specjalne, a z kolei równie¿ w 100% kierownictwo przedszkoli sprawowa³y kobiety. W przedszkolach pracowa³y bowiem wy³¹cznie kobiety. W szkolnictwie powszechnym wzglêdnie najwiêcej
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Tab. 4. Nauczyciele szkolnictwa powszechnego w województwie œl¹skim wg p³ci,
zajmowanego stanowiska i powiatów (stan na 1 X 1935)
Liczba nauczycieli
w tym: mê¿czyzn
Lp.

Miasto
(powiat)

Ogó³em

ogó³em

KieNaurownicy czyciele

w tym: kobiet
ogó³em

Kierowniczki

Nauczycielki

1.

Bielsko

96

57

5

52

39

3

36

2.

bielski

319

236

53

183

83

1

82

3.

Chorzów

349

199

28

171

150

4

146

4.

cieszyñski

291

192

60

132

99

2

97

5.

katowice

413

194

35

159

219

3

216

6.

katowicki

779

395

76

319

384

6

378

7.

lubliniecki

157

90

46

44

67

—

67

8.

pszczyñski

634

345

121

224

289

3

286

9.

rybnicki

865

519

137

382

346

1

345

10.

œwiêtoch³owicki

914

553

69

484

361

5

356

11. tarnogórski

227

136

34

102

91

—

91

Ogó³em

5 044

2 916

664

2 252

2 128

20

2 100

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: J. Pra¿mowski, Szkolnictwo..., s. 25–184

kobiet pe³ni³o funkcje kierownicze w Bielsku i Chorzowie. W powiatach
tarnogórskim i lublinieckim zarz¹dzali wy³¹cznie mê¿czyŸni (zob. tab. 3 i 4).
Istotne ograniczenie prawa kobiet do podejmowania pracy w zawodzie
nauczycielskim wprowadzi³a przyjêta 29 marca 1926 r. przez autonomiczny
Sejm Œl¹ski Ustawa w sprawie rozwi¹zania stosunku s³u¿by „nauczycielskiej” wskutek zawarcia przez nauczycielkê zwi¹zku ma³¿eñskiego, zwana
popularnie „ustaw¹ celibatow¹”11. Obowi¹zywa³a ona na terenie ca³ego
11 „Dziennik Ustaw Œl¹skich” 1926, nr 23, poz. 39. Pocz¹tkowo zdecydowano o zwolnieniu wszystkich kobiet mê¿atek. W przyjêtej poprawce postanowiono jednak zatrzymaæ si³y najbardziej kwalifikowane, st¹d
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województwa do 20 kwietnia 1938 r.12 i stanowi³a, ¿e pracê w charakterze
nauczycielek w szkolnictwie œl¹skim mog¹ wykonywaæ tylko kobiety niezamê¿ne. Po wejœciu w ¿ycie tej ustawy, w sierpniu 1926 r., zwolniono ze szko³y wszystkie zamê¿ne nauczycielki, zatrudnione w szkolnictwie jako si³y sta³e, pomocnicze i tymczasowe, ze sta¿em pracy krótszym ni¿ jeden rok.
W ci¹gu dwunastoletniego obowi¹zywania tej ustawy co roku zwalniano
z pracy kilkadziesi¹t kobiet, które zawar³y zwi¹zki ma³¿eñskie; pog³êbia³o
to w istotnym stopniu fluktuacjê kadr w szkolnictwie13.
Mo¿na podaæ ró¿ne przyczyny przyjêcia przez pos³ów œl¹skich tej jedynej w swoim rodzaju ustawy, dyskryminuj¹cej nauczycielki œl¹skie pod
wzglêdem ich praw cywilnych. Wœród powodów jej uchwalenia wymieniano: poszukiwanie oszczêdnoœci bud¿etowych, d¹¿enie do zapewnienia pracy mê¿czyznom, by „mogli posiadaæ rodziny i je utrzymaæ”, wyeliminowanie ze szkolnictwa si³ niewykwalifikowanych — ale tylko w odniesieniu do
jednej p³ci (!), umo¿liwienie kobiecie œl¹skiej pe³nienia tradycyjnej roli matki i ¿ony, ochrona dzieci przed demoralizacj¹, jak¹ mia³ byæ dla nich widok
ciê¿arnej kobiety nauczycielki14. Jednak¿e Ÿróde³ przyjêcia przez œl¹skich
pos³ów tej anachronicznej, niezgodnej z konstytucyjnym równouprawnieniem ustawy, nale¿y doszukiwaæ siê przede wszystkim w preferowaniu
przez znaczn¹ czêœæ doœæ konserwatywnej spo³ecznoœci górnoœl¹skiej tradycyjnego modelu podzia³u ról spo³ecznych15. Istotn¹ rolê odgrywa³y tu wyobra¿enia i normy zachowañ nale¿¹ce do spuœcizny tradycyjnej kultury ludowej, traktuj¹cej sprawy seksu i prokreacji jako tabu. Wychowanie seksualne
dzieci i m³odzie¿y powierzano Koœcio³owi i duchowieñstwu. Kobietom odmówiono naturalnego prawa posiadania rodziny i szczêœcia, zwi¹zanego
z posiadaniem w³asnych dzieci i ich wychowywaniem. Musia³y one wybieraæ: praca zawodowa w szkolnictwie lub posiadanie w³asnej rodziny. Wyzwalniano spoœród mê¿atek nauczycielki na sta³ych etatach, ale tylko te, które w szkolnictwie œl¹skim nie
przepracowa³y jeszcze jednego roku. Mimo protestów ustawa ta zosta³a zatwierdzona dekretem prezydenta
z 28 paŸdziernika 1933, nr 85, poz. 660, art. 97a.
12 DzURP 1938, nr 27, poz. 243, art. 1–2.
13 J. Syska, Z walki o Œl¹sk i szko³ê powszechn¹, Katowice 1975, s. 99–100; M. W. Wanatowicz, Ludnoœæ
nap³ywowa na Górnym Œl¹sku w latach 1922–1939, Katowice 1982, s. 116.
14 Argumentacjê tê przedstawiono na forum Sejmu Œl¹skiego. Sprawozdania stenograficzne..., 130 pos.
I SŒl. z 20 stycznia 1926, ³am. 12, s³owa pose³ J. Omañkowskiej z ChD; 134 poz. ISŒl. z 29 marca 1926,
³am. 3, s³owa pos³a E. Brzuski z ChD.
15 Por. D. Ka³wa, Model kobiety aktywnej na Górnym Œl¹sku (na przyk³adzie województwa œl¹skiego w latach
1922–1939), [w:] Dzia³alnoœæ spo³eczno–narodowa..., s. 65; W. Musialik, Kobieta w polskiej elicie politycznej
na Górnym Œl¹sku, [w:] tam¿e, s. 132.
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magano natomiast od nich wiêcej ni¿ od mê¿czyzn: „poœwiêcania siê w s³u¿bie”, „pracy na wzór kresowego rycerstwa”16, wykonywania ró¿nych zadañ
spo³ecznych zwi¹zanych z organizowaniem ¿ycia kulturalno–oœwiatowego
w szkole i w regionie17. Przyjêcie „ustawy celibatowej” oznacza³o, ¿e p³eæ
stawa³a siê czynnikiem ró¿nicuj¹cym szanse w zawodzie nauczycielskim.
WyraŸne ograniczenie szans kobiet na awans zawodowy w szkolnictwie dostrzec mo¿na równie¿ w ich zaszeregowaniu do poszczególnych grup uposa¿eniowych. W 1938 r. wynagrodzenie najni¿sze, tj. w ramach XI grupy
uposa¿eniowej, pobiera³y niemal równorzêdne iloœciowo grupy kobiet
i mê¿czyzn. Natomiast do wy¿szych grup uposa¿eniowych, tj. VIII, VII i VI,
zaszeregowano prawie trzy razy wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet. W grupach
X i IX, skupiaj¹cych 68% ogó³u œl¹skiego nauczycielstwa (najwiêksz¹ ich
grupê), kobiety stanowi³y 31%, a mê¿czyŸni 37% (pobory w wysokoœci 160
i 210 z³otych). Wœród 57 osób zaliczonych do najwy¿szej VI grupy (z p³ac¹
miesiêczn¹ w wysokoœci 450 z³), by³o tylko 8 kobiet18. Uposa¿enia nauczycieli œl¹skich na podstawie uregulowañ z 1938 r. ilustruje tab. 5.
Przesz³oœæ historyczna ziem wchodz¹cych w sk³ad województwa œl¹skiego,
przywi¹zanie czêœci jego mieszkañców do tradycji oraz do okreœlonych stereotypów i norm zwyczajowych funkcjonuj¹cym w ¿yciu spo³ecznym, konflikty wybuchaj¹ce miêdzy czêœci¹ nap³ywowych nauczycielek a miejscow¹ spo³ecznoœci¹ i duchowieñstwem, których Ÿród³em by³o ignorowanie b¹dŸ omijanie
przez przybyszki tradycyjnych norm, powodowa³y g³êbokie zró¿nicowanie
szans kobiet i mê¿czyzn w ich pracy zawodowej w szkolnictwie œl¹skim. Kobietom nauczycielkom odmówiono prawa do szczêœcia osobistego. Wymagano od
nich ofiarnoœci, poœwiêcenia i oddania siê w wykonywaniu s³u¿by nauczycielskiej. Uwa¿ano, ¿e œl¹ska nauczycielka — panna bez w³asnej rodziny swój czas
oraz swoje ¿ycie powinna poœwiêciæ dzieciom i spo³ecznoœci œl¹skiej. A ta stawia³a kobietom — nauczycielkom wysokie wymagania, jednoczeœnie karz¹c je
w sposób niezgodny z prawem œwieckim, koœcielnym oraz ogólnoludzkim za
to, ¿e wy³amywa³y siê z krêpuj¹cych ich wolnoœæ osobist¹ kanonów.

16 Odezwa do nauczycielstwa województwa œl¹skiego z 30 sierpnia 1927 r., „Dziennik Urzêdowy Wydzia³u
Oœwiecenia Publicznego” 1927, nr 8/9, poz. 112.
17 Odezwa do nauczycielstwa, tam¿e, 1926, nr 11, poz. 228, s. 466; H. ¯yczyñski, O nauczycielu œl¹skim,
„Miesiêcznik Pedagogiczny” 1932, nr 1, s. 27.
18 Obliczenia w³asne na podstawie: Wykaz nauczycieli œl¹skich szkó³ powszechnych, AP Kat., UWŒl, WOP,
sygn. 673, k. 1–174. Por. A. Smo³alski, Uposa¿enie nauczycieli w Polsce, Zarys historyczny do 1939 roku, Opole
1990.
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Tab. 5. Nauczyciele szkó³ powszechnych w województwie œl¹skim
wg grup uposa¿eniowych (stan na 1 X 1938)
Liczba nauczycieli
Wysokoœæ
miesiêczGrupa
uposa¿e- nego upoLp.
sa¿enia
niowa
(w z³)

ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety
w%
do
ogó³u

w%
do
ogó³u

w%
do
ogó³u

1.

VI

450

57

1,25

49

1,07

8

0,18

2.

VII

335

396

8,67

286

6,26

110

2,41

3.

VIII

260

634

13,88

465

10,18

169

3,70

4.

IX

210

1 728

37,85

934

20,46

794

17,39

5.

X

160

1 405

30,77

783

17,15

622

13,62

6.

XI

130

346

7,58

191

4,18

155

3,40

4 566

100,0

2 708

59,30

1 858

40,70

Ogó³em:

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: Wykaz nauczycieli szkó³ powszechnych...
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Praca kobiety w ch³opskim gospodarstwie
rodzinnym miêdzy uw³aszczeniem
a wybuchem II wojny œwiatowej
Praca kobiety w ch³opskim gospodarstwie rodzinnym

W dobie dziewiêtnastowiecznych reform agrarnych rodzinne gospodarstwo ch³opskie tworzy³o odrêbny organizm spo³eczno–ekonomiczny, chocia¿ by³o wyraŸnie podzielone na czêœæ bezpoœrednio nadzorowan¹ przez
gospodarza i czêœæ pozostaj¹c¹ domen¹ gospodyni1. Gospodarz by³ g³ow¹
rodziny i osob¹ numer jeden w gospodarce, podejmowa³ najistotniejsze decyzje oraz zajmowa³ siê bezpoœrednio sprawami uznawanymi za najwa¿niejsze — upraw¹ pola, opiek¹ nad koñmi, a tak¿e sprzeda¿¹ i kupnem najwa¿niejszych produktów rolnych i hodowlanych, narzêdzi oraz oczywiœcie ziemi. W gestii gospodyni znajdowa³o siê natomiast:
a) wykonywanie kobiecych prac polowych: zbiór zbo¿a sierpem, udzia³
w zbiorach ziemniaków, sianokosach itp., uprawa lnu oraz ogrodu (warzyw
i jarzyn);
b) przerób, przechowywanie i przygotowywanie ¿ywnoœci dla domowników i wiêkszoœci inwentarza ¿ywego (poza koñmi, wo³ami);
c) wykonywanie, a tak¿e utrzymywanie w stanie u¿ywalnoœci (w tym
pranie) tej czêœci odzie¿y oraz tkanin, które nie by³y kupowane i które mo¿na by³o naprawiæ we w³asnym zakresie,
d) utrzymywanie porz¹dku oraz estetyki domu i jego najbli¿szego otoczenia (³¹cznie z malowaniem domu wewn¹trz i na zewn¹trz);

1 W. Nowosz, Zajêcia rolnicze i hodowlane, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, Wroc³aw
1976, s. 224.
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e) czynnoœci zwi¹zane z opiek¹ nad dzieæmi oraz chorymi cz³onkami
rodziny;
f) sprzeda¿ ewentualnych nadwy¿ek produktów gospodarstwa kobiecego2.
Nie dysponujemy niestety wynikami badañ, które okreœla³yby ogólne
obci¹¿enie kobiety prac¹ i pozwala³y ustaliæ, ile czasu poch³ania³y jej poszczególne czynnoœci. Mo¿na s¹dziæ, ¿e od póŸnej wiosny a¿ do póŸnej
jesieni wiêkszoœæ dni powszednich kobiety spêdza³y w polu (swoim lub s¹siadów) przy sianokosach, zbiorach lnu, sprzêcie zbó¿, wykopkach ziemniaków, zbiorach roœlin str¹czkowych. Dni wolne od pracy w polu i ogrodzie
by³y poœwiêcane najczêœciej na obróbkê lnu, kiszenie kapusty, pranie oraz
szycie i wykonanie koniecznych prac domowych i napraw odzie¿y. Jesieni¹
i zim¹ dzieñ oraz czêœæ wieczorów zajmowa³a praca nad produkcj¹ tkanin
i odzie¿y. Wieczorami kobiety przêd³y, dar³y pierze, w dzieñ tka³y, szy³y
i haftowa³y, wykonywa³y koronki. Czêœæ tej produkcji przeznaczona by³a na
potrzeby w³asne, czêœæ na sprzeda¿.
Produkty swej pracy kobiety sprzedawa³y najczêœciej na lokalnych targach i jarmarkach. Zazwyczaj taka wyprawa poch³ania³a przynajmniej
przedpo³udnie. O tym, jak czêsto gospodyni udawa³a siê na targ, decydowa³
rodzaj sprzedawanych towarów.
Plan powszedniego dnia kobiety w gospodarstwie wiejskim by³ zazwyczaj nastêpuj¹cy: rano i wieczorem kobiety spêdza³y pewien czas (jego d³ugoœæ zale¿a³a od wielkoœci i charakteru gospodarstwa i rodziny) na przygotowywaniu posi³ku dla domowników, obs³udze drobiu, nierogacizny i krów.
W po³udnie powinien byæ gotowy obiad (w okresie intensywnych prac polowych gotowany by³ czêsto wczeœniej i tylko podgrzewany). Po wykonaniu
tych czynnoœci w ci¹gu dnia kobiety udawa³y siê w pole lub do ogrodu,
wieczorami zajmowa³y szyciem lub inn¹ prac¹3.
Wiele czasu zabiera³y kobietom przygotowywania do obchodów œwi¹t
i uroczystoœci ró¿nego rodzaju. Jeszcze w pocz¹tkach drugiej po³owy
XIX w. wesele to prawdziwe kilkudniowe misterium, którego przygotowanie poch³ania³o wiele dni ca³emu zespo³owi kobiet sporz¹dzaj¹cych wypieki, stroje, stroiki, przygotowuj¹cych zastawê. Tak¿e œwiêta religijne i rodzinne poprzedzone by³y d³ugotrwa³ymi przygotowaniami.
2 S. Szynkiewicz, Rodzina, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, s. 489.
3 M. Knothe, Kobieta w spo³ecznoœci wiejskiej ma prze³omie XIX i XX wieku (na przyk³adzie parafii Zaborów
w Galicji), [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990, s. 121–127.
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Dziewczêta i doros³e ju¿ panny towarzyszy³y gospodyni w jej czynnoœciach i wykonywa³y przy tym szereg prac pomocniczych. Drog¹ naœladownictwa, a potem wspó³uczestnictwa uczy³y siê wykonywania ró¿norodnych
prac domowych i gospodarczych. Je¿eli w domu brakowa³o ch³opców, zajmowa³y siê tak¿e wypasem byd³a, tzw. pasionk¹. Je¿eli dziewcz¹t by³o za
du¿o w stosunku do potrzeb gospodarstwa, a nie by³o ono w stanie utrzymaæ osób niepracuj¹cych, dziewczêta sz³y na s³u¿bê do któregoœ z zamo¿niejszych gospodarstw, rzadziej do okolicznego dworu.
W przedstawionym opisie konsekwentnie zastosowano liczbê mnog¹.
Przede wszystkim dlatego, ¿e w praktyce nie istnia³y gospodarstwa ch³opskie, w których by³oby mniej ni¿ dwie, trzy kobiety. Obowi¹zki zwi¹zane
z gospodarstwem rodzinnym by³y wiêc rozdzielane miêdzy kilka osób. Przydzia³ prac i kontrola nad nimi nale¿a³y do gospodyni. Ona, podobnie jak
gospodarz w polu, wykonywa³a osobiœcie najwa¿niejsze prace — piek³a
chleb i jeŸdzi³a na targ. Synowe, córki, s³u¿¹ca wykonywa³y prace polecone
przez gospodyniê, ucz¹c siê lub zarabiaj¹c na utrzymanie. Drugi powód
stosowania liczby mnogiej to fakt, ¿e kobiety jeszcze dwa–trzy–dziesi¹tki lat
po uw³aszczeniu pracowa³y najczêœciej kolektywnie, w grupach licz¹cych
nawet kilkadziesi¹t osób. Do sprzêtu siana, lnu, ¿niw, zbierania ziemniaków, obróbki lnu, szatkowania kapusty, darcia pierza, haftowania, przygotowania wesela itp. przystêpowa³y zazwyczaj prawdziwe kolumny robocze
sk³adaj¹ce siê z za³ogi kilku — kilkunastu gospodarstw. Pozwala³o to dzieliæ
siê obowi¹zkami. Gdy pracowano w polu, jedna z gospodyñ przygotowywa³a posi³ek dla wszystkich.
Praca tak ujmowana by³a nie tylko zespo³em czynnoœci nastawionych na
realizacjê okreœlonego celu ekonomicznego, ale elementem ¿ycia spo³ecznego. Wi¹za³a siê z rozbudowanym systemem nakazów i zakazów okreœlaj¹cych jej charakter i intensywnoœæ. By³a tym samym raczej sposobem ¿ycia,
a nie tylko wynikiem koniecznoœci ekonomicznych4. Wymiern¹ konsekwencj¹ opisanej organizacji pracy by³a te¿ daleko id¹ca uniformizacja sposobów wykonywania czynnoœci oraz narzêdzi.
Naczelnym zadaniem kobiety, zw³aszcza w wiêkszym i œrednim gospodarstwie w³oœciañskim, by³o zapewnienie warunków do stabilnego funkcjonowania gospodarstwa rodzinnego i spokojnej pracy jego mêskiej, podsta4 Z. Szromba–Rysowa, Zwyczaje towarzyskie, zawodowe i okolicznoœciowe, [w:] Etnografia Polski. Przemiany
kultury ludowej, t. II, Wroc³aw 1980, s. 160–161.
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wowej czêœci. Gospodarstwo kobiece (poza zasiêgiem bezpoœredniego zaplecza wiêkszych miast) przynosi³o zazwyczaj jedynie minimalne dochody
pieniê¿ne.
Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e kobieta, zw³aszcza po œlubie, znacznie
rzadziej ni¿ mê¿czyzna poszukiwa³a dodatkowych zarobków z pracy poza
gospodarstwem. Zajêcia poza domem(w pobliskim maj¹tku ziemskim przy
pracach polowych), a nawet poza wsi¹ (w mieœcie — w charakterze niewykwalifikowanej si³y roboczej, w s³u¿bie domowej lub na robotach sezonowych poza granicami itp.) poszukiwa³y przede wszystkim doros³e ju¿ dziewczêta, które nie mog³y liczyæ na znaczniejsz¹ pomoc rodziny w okresie usamodzielniania siê5. Dopiero w ostatnich latach przed wybuchem I wojny
œwiatowej pojawia³y siê przypadki, gdy ju¿ po œlubie oboje m³odzi ma³¿onkowie udawali siê na emigracjê w celu zdobycia gotówki na kupno lub powiêkszenie gospodarstwa6.
Reformy agrarne XIX w. nie wywar³y bezpoœredniego wp³ywu na charakter pracy kobiety gospodyni w rodzinnym gospodarstwie ch³opskim na
ziemiach polskich. Istotniejsze znaczenie mia³a jedynie likwidacja pañszczyzny. Uwalnia³a ona pewn¹ czeœæ kobiet w gospodarstwach ch³opskich
od pracy na pañskim.
By³o jednak oczywiste, ¿e wraz z modernizacj¹ ca³ego systemu spo³eczno–gospodarczego wsi musia³y nastêpowaæ zmiany w ch³opskim gospodarstwie rodzinnym tak¿e w zakresie obowi¹zków oraz w sposobach ich wype³niania przez kobietê. Ich tempo by³o na ziemiach polskich zró¿nicowane,
ale kierunki przemian nie zmienia³y siê a¿ po wybuch drugiej wojny œwiatowej. Wœród daj¹cych siê okreœliæ tendencji za najwa¿niejsze nale¿y naszym
zdaniem uznaæ:
1) indywidualizacjê gospodarstw ch³opskich w ramach spo³ecznoœci
wioskowej;
2) zmiany w charakterze gospodarstwa kobiecego i jego miejsca w strukturze ch³opskiej gospodarki rodzinnej;
3) profesjonalizacjê pracy kobiecej w gospodarstwie.

5 W. Mêdrzecki, Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. Prze³om XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo..., s. 135–136.
6 Przypadki takie opisuj¹ na przyk³ad pamiêtnikarze, którzy nades³ali swoje prace na konkurs Instytutu
Gospodarstwa Spo³ecznego z 1933 r.; Pamiêtniki ch³opów, Warszawa 1935, nr 5 i 8.
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Ad. 1. Nie tylko w zaborze pruskim, ale i w Galicji Zachodniej i Królestwie Polskim ju¿ w koñcu XIX w. obserwowaæ mo¿na znaczne natê¿enie
procesu emancypacji ekonomicznej pojedynczych gospodarstw rolnych.
Likwidacja trójpolówki, a zw³aszcza komasacja sprawi³y, ¿e ³atwiejsze sta³o siê organizowanie pracy w ramach jednej rodziny ni¿ w ramach wspólnoty s¹siedzkiej. W dwudziestoleciu miêdzywojennym na ziemiach polskich w zasadzie znik³a trójpolówka i — poza ziemiami wschodnimi —
skomasowano zdecydowan¹ wiêkszoœæ gospodarstw. W du¿ej mierze
dziêki temu ostatecznie dope³ni³ siê proces indywidualizacji gospodarstwa
ch³opskiego.
Równoczeœnie zacieœnia³y siê zwi¹zki ch³opskich gospodarstw rodzinnych z rynkiem. Urbanizacja ziem polskich przyczynia³a siê do znacznego
wzrostu zapotrzebowania na typowe produkty gospodarstwa kobiecego —
przetwory mleczne, drób oraz warzywa. Dawa³o to mo¿liwoœæ podniesienia
dochodów gotówkowych rodziny ch³opskiej bez powiêkszania rozmiarów
gospodarstwa. Wymienione czynniki sprzyja³y zwiêkszeniu znaczenia kobiecej czêœci ch³opskiej gospodarki rodzinnej, a w pobli¿u wiêkszych miast
prowadzi³y nawet do wstêpnej specjalizacji drobnych gospodarstw ch³opskich. W efekcie kobieta wiejska coraz rzadziej pracowa³a w wiêkszym zespole, w jej pracy zaczyna³y liczyæ siê konkretne wyniki, a nie samo „pracowanie”. Dotyczy³o to zw³aszcza tych rodzin, które rozpoczyna³y samodzielne ¿ycie od tak zwanego „dorobku” czêsto niewielkiego kawa³ka ziemi bez
zabudowañ, za to obci¹¿onego d³ugami. Koniecznoœæ pozyskiwania gotówki na sp³aty wrêcz wymusza³a rozwijanie hodowli, prowadzonej z myœl¹
o sprzeda¿y przychówku, a nie dla w³asnej konsumpcji. Kapitalne przyk³ady takiej w³aœnie modernizacji „z przymusu” odnajdujemy w przywo³ywanych ju¿ wczeœniej Pamiêtnikach ch³opów7. Indywidualizacja gospodarstw
pozwala³a lepiej dostosowaæ ich charakter do w³asnych upodobañ gospodarzy oraz u³atwia³a szybsze dostosowywanie siê do zmiennych uwarunkowañ
zewnêtrznych. Ponadto u³atwia³a wprowadzanie do gospodarstwa zmian,
niezale¿nie od opinii krewnych i s¹siadów.
Ad. 2. Od ostatnich lat XIX w. coraz wiêcej prac rolnych wykonywano
z pomoc¹ coraz wydajniejszych maszyn i narzêdzi rolniczych. Symbolem
zmian zachodz¹cych w gospodarstwie mo¿e byæ przy zbiorach zbó¿ zast¹pienie sierpa kos¹. Zastosowanie kosy znacznie skraca³o czas sprzêtu zbo7 Tam¿e, nr 24, s. 325–327.
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¿a. Co wiêcej, sierpem pracowa³y kobiety, kos¹ mê¿czyŸni8. Urz¹dzeniami,
które pozwoli³y w istotny sposób skróciæ czas spêdzany przez kobiety na
polu, by³y ró¿ne maszyny do pielenia upraw polowych oraz maszyna do
kopania ziemniaków9.
Szybka ekspansja tanich wyrobów przemys³owych sprawia³a, ¿e coraz
wiêcej rzeczy op³aca³o siê kupiæ, zamiast wykonywaæ we w³asnym zakresie
ogromnym nak³adem pracy. Dotyczy³o to zarówno maszyn i narzêdzi, jak
i dóbr konsumpcyjnych (zw³aszcza odzie¿y). Nowa sytuacja wywiera³a
znaczny wp³yw na model gospodarstwa ch³opskiego. I tak np. w koñcu
XIX w. rozpocz¹³ siê w gospodarstwach ch³opskich regres w hodowli owiec
oraz ograniczanie uprawy lnu. Kobiety z roku na rok coraz mniej czasu
spêdza³y na przêdzeniu, tkaniu i haftowaniu. Nawet je¿eli nadal szy³y, to
najczêœciej z materia³ów fabrycznych i coraz czêœciej za pomoc¹ maszyny
do szycia10. W wielu okolicach tkano i haftowano nadal, ale z myœl¹
o sprzeda¿y, a nie na w³asne potrzeby. W niektórych regionach (np. na
Podhalu, w £owickiem, na WileñszczyŸnie) ju¿ w okresie miêdzywojennym
wytwarzanie ozdobnych tkanin i odzie¿y sta³o siê przemys³em, którego
g³ównym odbiorc¹ by³o miasto.
Zaspokojenie szybko wzrastaj¹cego zapotrzebowania na towary pochodz¹ce spoza gospodarstwa wymaga³o znacznego zwiêkszania dochodów gotówkowych. Nic wiêc dziwnego, ¿e poczynaj¹c od ostatnich lat XIX w. zdecydowana wiêkszoœæ gospodyñ wiejskich d¹¿y³a nie tylko do zapewnienia
optymalnych warunków dla gospodarstwa mêskiego, lecz tak¿e do powiêkszania dochodów w³asnych. Mo¿liwoœci by³y ogromne. Postêpuj¹ce uprzemys³owienie i urbanizacja oraz doskonalenie technik transportu i przechowywania produktów ¿ywnoœciowych sprzyja³y szybkiemu rozwojowi tego
segmentu rynku. Zaczê³a siê op³acaæ hodowla wiêkszej liczby kur, œwiñ
i krów, uprawa warzyw i jarzyn nie tylko na w³asne potrzeby, ale i na sprzeda¿. Coraz czêœciej w gospodarstwie ch³opskim starano siê trzymaæ jak najwiêcej krów i drobiu, rozwijano produkcjê produktów mleczarskich —
przede wszystkim mas³a i serów. Wprowadzano nowe uprawy, np. w okresie miêdzywojennym — kalafiory i pomidory11. Wzrostowi produkcji towarzyszyæ musia³o doskonalenie technik przerobu i przechowywania ¿ywno8
9
10
11

W. Nowosz, Zajêcia..., s. 236.
Tam¿e.
K. Hermanowicz–Nowak, Odzie¿, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, s. 381–383.
W. Chmielecki, Urz¹dzenie gospodarstw ma³ych, Warszawa 1927.
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œci. Jakoœæ i œwie¿oœæ by³y podstawowymi warunkami sprzedania produktów na targu lub poœrednikom. W pierwszych latach XX w. dochody z gospodarstwa kobiecego sta³y siê znacz¹c¹ pozycj¹ w bud¿ecie ch³opskim,
w okresie miêdzywojennym przewy¿szy³y nawet wp³ywy z produkcji zbo¿owej12. Wyprodukowana w gospodarstwie ¿ywnoœæ by³a zbywana albo na targowiskach albo w sprzeda¿y obnoœnej. Co najmniej do koñca lat 50. XX w.
wiele miejskich gospodarstw domowych mia³o sta³ych dostawców zaopatruj¹cych je w podstawowe produkty pochodzenia rolniczego13.
Zasygnalizowane zjawiska wskazuj¹ na znaczne zwiêkszanie siê znaczenia gospodarstwa kobiecego w ramach ch³opskiej gospodarki rodzinnej.
Mimo to nie dosz³o jednak do zmiany struktury rodzinnego gospodarstwa
ch³opskiego, do przezwyciê¿enia podzia³u na gospodarstwo „mêskie” i „kobiece”. Ma³o tego, niezale¿nie od realiów nadal podstawowym kryterium
oceny gospodarki pozostawa³o gospodarstwo „mêskie”. Oznacza³o to, ¿e
zazwyczaj kobieta nie otrzymywa³a od mê¿czyzn pomocy w wype³nianiu
coraz wiêkszych zadañ, a wiêc w wiêkszoœci przypadków — zwiêkszenie
obci¹¿enia kobiety wiejskiej prac¹. Tym bardziej, ¿e trwa³ jednoczeœnie proces szybkiego zmniejszania siê liczby osób przypadaj¹cych na jedno gospodarstwo domowe14. Nie dziwi wiêc, ¿e badania nad organizacj¹ i wymiarem
pracy w gospodarstwach wiejskich prowadzone w okresie miêdzywojennym
wykazywa³y znacznie wiêksze obci¹¿enie kobiet ni¿ mê¿czyzn15. Przeci¹¿one prac¹ by³y zarówno kobiety z wiêkszych i œrednich gospodarstw —
w zwi¹zku z rozmiarami gospodarstwa kobiecego, jak i gospodynie gospodarstw ma³ych i kar³owatych. Te ostatnie musia³y same produkowaæ to
wszystko, czego nie mog³y kupiæ i równoczeœnie zdobywaæ pieni¹dze na
zaspokojenie najbardziej niezbêdnych potrzeb.
Na przeciwleg³ym biegunie w stosunku do zapracowanych gospodyñ
znajdowa³a siê liczna rzesza dorastaj¹cych i doros³ych córek, które nie mog³y znaleŸæ sobie ¿adnego zajêcia zarobkowego. W gospodarstwie wszystko
lub prawie wszystko wykonywa³a matka, a kolejne córki stanowi³y coraz
bardziej dolegliwe obci¹¿enie bud¿etu domowego. Wed³ug obliczeñ Lud-

12 M. Mieszczankowski, Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 282.
13 E. Pietraszek, Wymiana dóbr. Handel, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, s. 416–417.
14 W. Mêdrzecki, Kobieta w rodzinie i spo³ecznoœci wiejskiej w Polsce w okresie miêdzywojennym, [w:] Równe
prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej, Warszawa 2000, s. 175–179.
15 J. Curzytek, Organizacja pracy w gospodarstwach w³oœciañskich. Na podstawie materia³ów rachunkowych
5 gospodarstw z województw po³udniowych, Warszawa 1935; Por. W. Mêdrzecki, Kobieta ch³opka...
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wika Landaua, Jerzego Pañskiego i Edwarda Strzeleckiego, w mniejszych
gospodarstwach rolnych w Polsce od 2/5 do 4/5 (zale¿nie od wielkoœci gospodarstwa) córek w³oœciañskich uznawano za zbêdne w rolnictwie rêce robocze16.
Ad. 3. Niemal bezpoœrednio po uw³aszczeniu podjêta zosta³a szeroko
zakrojona praca na rzecz upowszechnienia wœród ch³opów wiedzy rolniczej
i zasad nowoczesnego gospodarowania. Wysi³ki te, prowadzone przede
wszystkim za poœrednictwem prasy dla ludu, nie omija³y te¿ zagadnieñ zwi¹zanych z prac¹ kobiet. W ostatnich dziesiêcioleciach XIX w. ukazywa³y siê
liczne artyku³y i poradniki wskazuj¹ce sposoby podniesienia efektywnoœci
gospodarstwa kobiecego — zw³aszcza w dziedzinie hodowli drobiu oraz
przetwórstwa ¿ywnoœci17. Na prze³omie XIX i XX w. rozpoczê³y dzia³alnoœæ pierwsze organizacje oraz szko³y dla kobiet wiejskich. Dzia³ania te
znalaz³y kontynuacjê w okresie miêdzywojennym. Uzyska³y nawet wsparcie
pañstwa i samorz¹dów. Znacznie rozbudowana zosta³a sieæ szkó³ rolniczych, tak¿e dla dziewcz¹t. Organizacje spo³eczne i gospodarcze prowadzi³y znaczn¹ liczbê ró¿norodnych kursów i szkoleñ, zw³aszcza w zakresie kroju i szycia, gotowania oraz upraw ogrodowych (g³ównie Ko³a Gospodyñ
Wiejskich)18. Czêœæ konkursów przysposobienia rolniczego poœwiêcona by³a zadaniom z zakresu gospodarstwa kobiecego. Wszystkie te dzia³ania,
przyjmowane przez gospodynie wiejskie na ogó³ z du¿ym zainteresowaniem, przyczyni³y siê do upowszechnienia wielu nowych rozwi¹zañ w gospodarstwie kobiecym, do wprowadzenia nowych upraw oraz do znacznego
urozmaicenia jad³ospisu w rodzinie ch³opskiej. Ponadto dzia³alnoœæ ta
przyczyni³a siê do upowszechniania wiedzy w zakresie znaczenia i sposobów utrzymywania czystoœci i higieny w gospodarstwie19.
Przemiany charakteru pracy kobiety w gospodarstwie wiejskim na ziemiach polskich po uw³aszczeniu przebiega³y w nierównomiernym tempie.
Po okresie co najmniej pozornej stagnacji, obejmuj¹cym w ka¿dym z zaborów 20–30 lat po uw³aszczeniu, nastêpowa³ okres szybkich przekszta³ceñ.
Na ich tempo przemo¿ny wp³yw wywiera³, jak wspominaliœmy, ogólny po16 L. Landau, J. Pañski, E. Strzelecki, Bezrobocie wœród ch³opów, Warszawa 1939, s. 100–101.
17 W. Mêdrzecki, Aspiracje oœwiatowe kobiet ze œrodowiska ch³opskiego w Królestwie Polskim na prze³omie XIX
i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich na prze³omie XIX i XX wieku, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1992, s. 116–118.
18 Zob. M. Kostrzewska, Ko³a Gospodyñ Wiejskich a oœwiata w Polsce miêdzywojennej, [w:] Kobieta i edukacja..., t. II, 135 i nn.
19 K. D¹browski, A. Radziejowska, Z. Kobyliñski, Prace zespo³owe wsi, Warszawa 1938, s. 28–29.
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stêp cywilizacyjny na ziemiach polskich. Dodatkowym, bardzo wa¿nym
czynnikiem by³o zacieœnianie kontaktów wsi ze œwiatem miejskim, m.in. za
spraw¹ masowego zatrudnienia dziewcz¹t wiejskich w miastach. Dziesi¹tki,
a z up³ywem lat setki tysiêcy dziewcz¹t powraca³y na wieœ, przynosz¹c ze
sob¹ nie tylko odmienn¹, miejsk¹ odzie¿, ale przede wszystkim — nowe
kanony estetyczne, odmienne przyzwyczajenia kulinarne, inne ni¿ panuj¹ce
na wsi standardy higieniczne oraz szereg umiejêtnoœci zdobytych w mieœcie.
Trwa³o to do chwili wybuchu I wojny œwiatowej.
W latach 1914–1918 przemiany te nie uleg³y spowolnieniu20. Przede
wszystkim utrzyma³a siê tendencja wzrostu znaczenia sektora kobiecego
w gospodarstwie rolnym. W warunkach wojny, ograniczeñ dzia³alnoœci gospodarczej, niedostatków mêskiej si³y roboczej, braku koni nast¹pi³ regres
produkcji tzw. mêskiej czêœci gospodarki. Jednoczeœnie wojenna koniunktura na ¿ywnoœæ w miastach pozwala³a uzyskaæ dochody niezbêdne do
przetrwania dziêki tym dzia³om, które w wiêkszym stopniu zale¿a³y od kobiet — hodowli drobiu i nierogacizny oraz przetworom mlecznym. Do tego
wyraŸny wzrost znaczenia kobiety w rodzinie ch³opskiej sprzyja³ te¿ si³¹
rzeczy podniesieniu rangi gospodarstwa kobiecego w strukturze gospodarki.
W okresie miêdzywojennym zmiany w gospodarstwie kobiecym by³y
warunkowane przede wszystkim upowszechnianiem siê rozwi¹zañ, które
ju¿ nieco wczeœniej wprowadza³y u siebie gospodynie najbardziej nowoczesne — szybko zmienia³ siê wystrój kuchni, w gospodarstwie domowym
upowszechnia³y siê meble, sprzêty i naczynia wyprodukowane w mieœcie
(a przynajmniej wzorowane na miejskich). Wa¿nym czynnikiem przemian
by³a aktywnoœæ pañstwa i przez pañstwo popieranych instytucji na polu
popularyzacji oœwiaty i wiedzy rolniczej, tworzenia nowych form ¿ycia organizacyjnego. Z pokolenia na pokolenie zwiêksza³a siê rola szko³y w kszta³towaniu postaw kobiety wobec pracy.
Bez szczegó³owych badañ nie sposób jest stwierdziæ autorytatywnie, czy
kobieta w gospodarstwie ch³opskim w okresie miêdzywojennym pracowa³a
bardziej intensywnie ni¿ przed 1914 r. W obu okresach pozostawa³a czynna
i „coœ” robi³a od przebudzenia do póŸnej nocy. W obu okresach wykonywa³a czynnoœci wymagaj¹ce cierpliwoœci i d³ugotrwa³ego wysi³ku fizycznego.

20 J. Molenda, Postawy kobiet wiejskich wobec unowoczeœnienia gospodarki ch³opskiej w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1997.
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Czas, jaki oszczêdza³y kobiety dziêki usprawnieniu niektórych prac oraz
dziêki rezygnacji z innych, nie by³ przez nie przeznaczany na odpoczynek.
Wykorzystywa³y go na podjêcie nowych zajêæ (np. na wykonywanie wytworów na sprzeda¿: wycinanek, zabawek i innych produktów tzw. przemys³u
ludowego) albo na doskonalenie tradycyjnie rozumianego gospodarstwa
kobiecego. Doskonalenie gospodarstwa kobiecego polega³o przede wszystkim na wprowadzaniu nowych upraw i odmian zwierz¹t hodowlanych, na
ulepszaniu metod ich uprawy czy hodowli. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e
poszerzenie zakresu prac podejmowanych przez kobietê oznacza³o z regu³y
koniecznoœæ zwiêkszenia nak³adu pracy. O ile zaœ pracê mê¿czyzn zastêpowa³ coraz czêœciej kierat, m³ockarnia, siewniki, kosiarki mechaniczne, o tyle
a¿ do koñca okresu miêdzywojennego nie pojawi³y siê na wsi narzêdzia
i urz¹dzenia, które w znacz¹cy sposób u³atwi³yby ¿ycie kobiecie.
Podsumowuj¹c uwagi na temat pracy kobiecej w gospodarstwie ch³opskim w dobie pouw³aszczeniowej, mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e wyraŸny
wzrost znaczenia i efektywnoœci gospodarstwa kobiecego w rolnictwie
ch³opskim miêdzy uw³aszczeniem a 1939 r. pozostawa³ pochodn¹ cywilizacyjnych przemian na ziemiach polskich oraz wyraŸnie lepszej koniunktury
na produkty gospodarstwa kobiecego ni¿ mêskiego. By³ on mo¿liwy przede
wszystkim dziêki intensyfikacji pracy, w mniejszym zaœ stopniu wynikiem jej
mechanizacji i wzrastaj¹cej wydajnoœci. Nie nast¹pi³y natomiast przekszta³cenia struktury gospodarstwa i organizacji w nim pracy, które prowadzi³yby do jego specjalizacji i uczynienia z typowo „kobiecych” specjalnoœci
g³ównego profilu gospodarki21.

21 W. Mêdrzecki, Kobieta w rodzinie..., s. 187.
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Praca zawodowa kobiet nie jest zjawiskiem nowym. Jej pocz¹tki wyst¹pi³y ju¿ we wczesnej fazie rozwoju kapitalizmu. Szczególne intensywny rozwój zatrudnienia kobiet nast¹pi³ w czasie II wojny œwiatowej. Trwaj¹ca prawie szeœæ lat wojna zaanga¿owa³a ogromne masy mêskiej si³y roboczej,
a równoczeœnie gospodarki walcz¹cych stron musia³y produkowaæ, aby zaspokoiæ potrzeby armii i ludnoœci cywilnej. Rezerwê si³y roboczej stanowi³y
kobiety, które masowo podejmowa³y pracê w fabrykach, us³ugach i urzêdach. Po zakoñczeniu wojny poszczególne kraje odbudowywa³y siê ze zniszczeñ, skala produkcji stawa³a siê coraz wiêksza, a wiêc nale¿a³o zatrudniæ
nowych pracowników. Mêska si³a robocza, czêœciowo wyniszczona wojn¹,
nie mog³a wystarczyæ dla rozwijaj¹cych siê szybko gospodarek, a rezerwy
pracy wœród kobiet by³y w tej sytuacji jedynymi dostêpnymi. Dochodzi³y do
tego potrzeby materialne rodzin, których maj¹tek albo zosta³ zniszczony
w czasie wojny, albo nale¿a³o go tworzyæ wed³ug wymagañ nowego standardu. W wielu rodzinach ma³o i œrednio zarabiaj¹cych mê¿ów by³ potrzebny
drugi dochód w postaci zarobku ¿ony.
Obok wspomnianych wy¿ej czynników ekonomicznych na aktywizacjê
zawodow¹ kobiet mia³y wp³yw przyczyny o charakterze spo³ecznym, miêdzy innymi wzmagaj¹ce siê po II wojnie œwiatowej tendencje demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego i politycznego, odnosz¹ce siê do kobiet i mê¿czyzn.
Proces rozwoju aktywizacji zawodowej kobiet dokonywa³ siê zarówno
w krajach kapitalistycznych, jak i w krajach realnego socjalizmu, w których
— poza zasad¹ pe³nego zatrudnienia, daj¹c¹ mo¿liwoœci pracy chc¹cym j¹
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podj¹æ — by³ dodatkowo pobudzany ideologi¹ równoœci p³ci i nowymi rozwi¹zaniami w sferze polityki rodzinnej.
Wzrost udzia³u kobiet wœród pracuj¹cych poza rolnictwem by³ niew¹tpliwie jednym z najbardziej dynamicznych i spo³ecznie znacz¹cych procesów po II wojnie œwiatowej. Wywar³ on istotny wp³yw na ¿ycie ekonomiczne
ludnoœci we wszystkich krajach.
Powy¿sze uwagi s¹ istotne dla zrozumienia postêpów aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce miêdzywojennej i powojennej1. Statystyki lat 30. informuj¹, ¿e w Polsce kobiety masowo pracowa³y w przemyœle lekkim oraz
jako pomoce domowe. W przemyœle pracowa³o w 1931 r. 359 tys. kobiet, co
stanowi³o oko³o 20% ogó³u zatrudnionych. Jako pomoce domowe by³o
zatrudnionych poza rolnictwem oko³o 1 mln., co stanowi³o oko³o 38% ogó³u zatrudnionych kobiet. Bardzo charakterystyczn¹ cech¹ zatrudnienia kobiet w latach 30. by³ niski udzia³ kobiet zamê¿nych wœród ogó³u kobiet
pracuj¹cych poza domem. Mianowicie, w 1931 r. poza rolnictwem pracowa³o zawodowo tylko oko³o 168 tys. mê¿atek. Wed³ug wyników spisu ludnoœci 1931 r. z ka¿dych stu kobiet zamê¿nych zaledwie trzy pracowa³y poza
domem2. Fakt ten jest bardzo istotny, poniewa¿ wskazuje, ¿e na pocz¹tku
lat 30. nie by³o powszechnego wzoru pracy zawodowej mê¿atek; te, które
pracowa³y, stanowi³y raczej wyj¹tki. Oczywiœcie pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e
w drugiej po³owie lat 30., udzia³ pracuj¹cych mê¿atek by³ prawdopodobnie
nieco wy¿szy. W sumie jednak dominowa³ tradycyjny model usytuowania
kobiety zamê¿nej w rodzinie.
Na aktywizacjê zawodow¹ kobiet i kszta³towanie siê ich karier zawodowych w okresie powojennym nale¿y spojrzeæ w sposób globalny, tj. jako na
proces, który wspó³realizowa³ siê z innymi wa¿nymi zmianami gospodarczymi i spo³ecznymi w Europie i na œwiecie. Proces ten spowodowa³ zmiany
we wzorach karier zawodowych kobiet, co umocni³o ich pozycjê na rynku
pracy, w gospodarce, rodzinie i spo³eczeñstwie.
Celem tego opracowania jest próba odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jaka by³a skala zatrudnienia kobiet w latach 1950–1989?

1 Por. H. Krahelska, Praca kobiet w przemyœle w³ókienniczym, Warszawa 1933; S. Ko³akowska–Biegeleisen,
Kobieta w poszukiwaniu pola pracy, Warszawa 1937; A. Oderfeldówna, M³odzie¿ przedmieœcia. Z badañ ankietowych na Ochocie, IGS, Warszawa 1937.
2 J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiet poza domem, [w:] Kobieta wspó³czesna, pod red. M. Soko³owskiej,
Warszawa 1966, s. 30; ten¿e, Praca zawodowa kobiety i rodzina, Warszawa 1963.
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2. Jakie znaczenie mia³a zmiana wzorów karier zawodowych kobiet zamê¿nych w upowszechnieniu siê ich aktywnoœci zawodowej?
3. Jak¹ rolê w rozwoju aktywnoœci zawodowej kobiet odegra³a motywacja materialna i niematerialna? Jakie mia³a ona znaczenie dla samych kobiet, dla ich rodzin oraz dla ca³ego spo³eczeñstwa?
Odpowiedzi na te pytania budowano na podstawie literatury przedmiotu, danych statystycznych oraz wyników badañ empirycznych prowadzonych przez autora w Szkole G³ównej Handlowej, a tak¿e wyników innych
badañ i analiz.
Studia nad procesami spo³ecznymi w d³u¿szym okresie wymagaj¹ postêpowania badawczego umo¿liwiaj¹cego ustalenie ci¹gu rozwojowego badanych zjawisk. Nale¿y wiêc wybraæ metodê analizy, okreœliæ zasadê podzia³u
ca³ego badanego okresu na krótsze odcinki oraz ustaliæ kryteria porównañ.
Materia³ z okresów wczeœniejszych okreœla w du¿ym stopniu dobór materia³u dla ca³ego okresu. Jeœli zatem badamy zjawisko w d³u¿szym okresie,
musimy tak dobieraæ materia³ Ÿród³owy, aby spe³nia³ on warunek porównywalnoœci. Doœæ czêsto luki w materiale Ÿród³owym s³u¿¹cym do porównañ
uzupe³nione s¹ danymi w postaci szacunków. Dane szacunkowe, chocia¿
przyjmuje siê je z zastrze¿eniami, umo¿liwiaj¹ pe³niejsz¹ analizê badanego
zjawiska i pozwalaj¹ na wytyczanie prawdopodobnych kierunków jego dalszego rozwoju3.
Sprawa kryteriów porównywalnoœci jest szczególnie wa¿na w badaniach
obejmuj¹cych d³u¿sze okresy. Materia³ badawczy nale¿y uj¹æ w postaci odpowiednich wskaŸników lub formu³ jakoœciowych, aby mo¿na by³o scharakteryzowaæ analizowane zjawisko w wybranym okresie.
Dla analizy zjawiska aktywizacji zawodowej kobiet zamê¿nych w Polsce
przyjmujemy nastêpuj¹ce za³o¿enia wyjœciowe:
a. Rozwój aktywnoœci zawodowej kobiet zamê¿nych w latach 1950–1989
przedstawiony zostanie za pomoc¹ danych statystycznych oraz danych szacunkowych.
b. W analizie wyró¿nione bêd¹ nastêpuj¹ce cztery okresy: 1950–1960,
1960–1970, 1970–1978 i 1978–1988; wydzielenie takich podokresów pozwa-

3 Luki w materiale s¹ spowodowane albo brakiem materia³u Ÿród³owego w ogóle, albo innymi zasadami
zbierania i agregacji danych dla ró¿nych dat, co uniemo¿liwia wykorzystanie tych danych jako porównawczych. To samo dotyczy badañ prowadzonych na ró¿nych próbach i za pomoc¹ ró¿nych narzêdzi badawczych.
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la uwzglêdniæ dane statystyczne zebrane w czasie narodowych spisów powszechnych dla lat: 1950, 1960, 1970, 1978 oraz 1988.
Podstawowymi wskaŸnikami tej analizy s¹: liczba zatrudnionych kobiet
ogó³em oraz kobiet zamê¿nych, wskaŸnik aktywnoœci zawodowej ogó³u kobiet oraz kobiet zamê¿nych, wskaŸnik procentowy charakteryzuj¹cy wzory
zachowañ matek wobec pracy po urodzeniu dziecka, z uwzglêdnieniem
wzoru dominuj¹cego i marginalnego.
Zatrudnienie kobiet w latach 1950–1989
Zgodnie z wy¿ej przyjêtym podzia³em na okresy ustalono, ¿e liczba kobiet pracuj¹cych poza rolnictwem w poszczególnych latach ros³a systematycznie (tab. 1). W ci¹gu 49 lat zatrudnienie kobiet wzros³o o 252%. Œwiadczy to, ¿e w ca³ym tym czasie istnia³ popyt na pracê kobiet. Równoczeœnie
wzrasta³ udzia³ kobiet wœród ogó³u zatrudnionych z 30,6% w 1950 r. do
45,6% w 1989 r. W 1989 r. kobiety zajmowa³y prawie po³owê stanowisk,
obsadzonych na podstawie umowy o pracê. Z tego mo¿na wnioskowaæ
o ogromnym znaczeniu pracy kobiet dla gospodarki i znacznym ich udziale
w tworzeniu dochodu narodowego. Proces ten rozwija³ siê niezale¿nie od
pogl¹dów krytycznych, uznaj¹cych aktywizacjê zawodow¹ kobiet w latach
1950–1989 za nadmiern¹, utrudniaj¹c¹ funkcjonowanie rodziny i ograniczaj¹c¹ dzietnoœæ w rodzinie. Opinie przeciwne akcentowa³y pozytywy procesu aktywizacji zawodowej kobiet, a we wzroœcie zatrudnienia poza domem postrzega³y drogê do pe³nego równouprawnienia kobiet oraz poprawy warunków bytu rodziny przez zwiêkszenie jej dochodów. Powiêkszaj¹ce
siê zatrudnienie kobiet przyczyni³o siê w bardzo du¿ym stopniu do realizacji celów gospodarczych, a szerzej — do rozwoju spo³eczno–gospodarczego
wed³ug kryteriów wówczas stosowanych.
Temu szybkiemu rozwojowi zatrudnienia kobiet w latach 1950–1989 towarzyszy³o powstanie i upowszechnienie siê wzorów karier zawodowych
kobiet, odnosz¹cych siê w szczególnoœci do kobiet zamê¿nych, a zw³aszcza
matek. W okresie miêdzywojennym pracowa³y g³ównie kobiety niezamê¿ne i to by³ wœród kobiet dominuj¹cy wzór kariery zawodowej. Po II wojnie
œwiatowej coraz czêœciej zaczyna³y pracowaæ kobiety zamê¿ne, posiadaj¹ce
dzieci, co doprowadzi³o do powstania nowego wzoru zachowañ, polegaj¹cego na ³¹czeniu pracy zawodowej, macierzyñstwa i obowi¹zków domowych. Stopniowo kszta³tuj¹ca siê dominacja tego nowego wzoru zachowañ
matek wobec pracy oraz ró¿nokierunkowe konsekwencje tych zachowañ
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stanowi¹ interesuj¹cy przedmiot badañ (jak i zainteresowañ specjalistów
od polityki spo³ecznej).
Tab. 1. Zatrudnienie kobiet w latach 1950–1989 w Polsce
W tym kobiety

Pracuj¹cy
ogó³em
w tys.

liczba w tys.

%

1950=’100

1950

4 803

1 469

30,6

100

1960

7 193

2 380

33,1

162,0

1970

9 869

3 888

39,4

264,7

1980

12 205

5 309

43,5

361,4

1989

12 085

5 499

45,5

374,3

Rok

#ród³o: Rocznik statystyczny GUS 1995, s. LVI i LVII

Najistotniejsz¹ cech¹ rozwijaj¹cego siê procesu zatrudniania kobiet w latach 1945–1989 by³ szybki wzrost aktywizacji zawodowej kobiet zamê¿nych,
utrzymuj¹cych siê z pracy poza rolnictwem. WskaŸnik aktywnoœci zawodowej wynosi³ na sto kobiet: w 1950 r. — 13, w 1960 r. — 42, w 1970 r. — 68,
a w 1989 r. — oko³o 69%. Wynika z tego, ¿e to przede wszystkim kobiety
zamê¿ne zadecydowa³y o szybkim wzroœcie zatrudnienia kobiet w Polsce
powojennej. Przyczyny tego zjawiska by³y ró¿ne, najczêœciej wymieniane s¹
nastêpuj¹ce: potrzeby materialne rodziny oraz motywy o charakterze niematerialnym zwi¹zane ze wzrostem poziomu wykszta³cenia kobiet, ich aspiracjami zawodowymi i potrzeb¹ kontaktów spo³ecznych. Motywy podejmowania pracy zawodowej przez kobiety poddano ni¿ej szczegó³owej analizie.
Praca zawodowa kobiet a macierzyñstwo — zmiana wzorów zachowañ
wobec ró¿nych karier zawodowych
Zapewnienie opieki dzieciom i rodzinie, w czasie gdy matka pracuje
zawodowo, stanowi trudnoœæ, która dotychczas nie zosta³a ca³kowicie rozwi¹zana. Problem ten by³ i jest wci¹¿ aktualny, poniewa¿ ci¹gle brak dostatecznie dobrych rozwi¹zañ, które mog³yby zaspokoiæ zarówno wszystkie
potrzeby rodziny, jak i potrzeby pracownic matek. Wzrost zatrudnienia matek powodowa³ odpowiedni wzrost ró¿nego rodzaju potrzeb, które powinny
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byæ zaspokajane przy pomocy pañstwa. W omawianym okresie 1950–1989
polityka spo³eczna pañstwa wprowadza³a stopniowo pewne rozwi¹zania
i œrodki, które mia³y wp³ywaæ na u³atwienie realizacji funkcji opiekuñczo–wychowawczej w rodzinie. Rodzi siê wiêc pytanie: w jakiej mierze kolejne rozwi¹zania, wprowadzone w ramach polityki spo³ecznej PRL wobec
rodziny, które w za³o¿eniu mia³y u³atwiæ wychowanie ma³ego dziecka,
wp³ynê³y na postawy i zachowania m³odych matek wobec pracy, a to z kolei
— na realizacjê funkcji opiekuñczo–wychowawczej w rodzinie? 4
Istotne jest, ¿e wœród zatrudnionych kobiet ci¹gle zwiêksza³ siê udzia³
zamê¿nych. W 1950 r. wyniós³ 18%, w 1970 r. — 62%, a pod koniec lat 80.
oko³o 70%. Ustalenia te nasuwaj¹ co najmniej dwa wnioski. Po pierwsze —
wzrost udzia³u mê¿atek wœród pracownic oznacza³ trwa³e zmiany w strukturze pracuj¹cych kobiet, wytworzy³a siê bowiem sytuacja, w której kobiety
zamê¿ne sta³y siê przewa¿aj¹c¹ grup¹ wœród kobiet pracuj¹cych. Po drugie
— zmiany w strukturze zatrudnienia kobiet, id¹ce w kierunku zwiêkszenia
siê liczby kobiet zamê¿nych (przewa¿nie obci¹¿onych obowi¹zkami macierzyñskimi i domowymi) stwarza³y koniecznoœæ powo³ywania do ¿ycia odpowiednich instytucji i œwiadczeñ spo³ecznych w celu zaspokojenia potrzeb
wspó³czesnych rodzin oraz kszta³towania odpowiednich warunków pracy.
Tak wiêc ³¹czenie pracy i macierzyñstwa staje siê zasadniczym problemem dla kobiety na drodze jej aktywizacji zawodowej. Problem ten wymaga³ zbadania m.in. w celu opracowania odpowiednich rozwi¹zañ polityki
spo³ecznej, uwzglêdniaj¹cych potrzeby pracuj¹cych kobiet i ich rodzin. Zosta³y podjête d³ugookresowe badania wzorów zachowañ m³odych matek
wobec pracy po urodzeniu dziecka. Studia te by³y przeprowadzone w okresach, w których urz¹dzenia inicjowane w ramach polityki spo³ecznej ówczesnego pañstwa wobec rodziny i pracuj¹cych kobiet mia³y ró¿ny zakres.
Pozwala to uchwyciæ zwi¹zki zachodz¹ce miêdzy zmianami w polityce spo³ecznej i zmianami w zachowaniach m³odych matek wobec pracy i rodziny5.
Praca matek po urodzeniu dziecka stwarza dylematy do rozwi¹zania
zarówno dla rodziny, jak i dla polityki spo³ecznej. Urodzenie dziecka zmusza matkê do podjêcia decyzji w sprawie kontynuowania lub przerwania
pracy. Decyzje kobiet za lub przeciw pracy uwarunkowane s¹ czynnikami
4 Zob. J. Piotrowski, Praca..., s. 54; A. Kurzynowski, Aktywizacja zawodowa kobiet zamê¿nych w Polsce
Ludowej, Warszawa 1979, s. 20.
5 Badania takie przeprowadzi³ Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego czterokrotnie: w 1960, 1978, 1982
i 1988 r. na ogólnopolskich próbach uspo³ecznionych zak³adów pracy. Badanie w 1978 r. by³o zorganizowane w ramach Problemu wêz³owego 11.5 i przeprowadzone wspólnie z GUS. Zob. A. Kurzynowski, Rodzina
i macierzyñstwo a aktywnoœæ zawodowa kobiet, „Biuletyn Rz¹dowej Komisji Ludnoœciowej” 1981, nr 29.
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rodzinnymi, spo³ecznymi i gospodarczymi, które mog¹ byæ poddane badaniom empirycznym.
Jakie przyj¹æ kryterium, aby zmierzyæ te zmiany? Ujednolicenie kryterium we wszystkich badanych podokresach jest w tym przypadku szczególnie istotne, poniewa¿ interesuj¹ce nas postawy i zachowania kobiet i kierunki ich przemian mog¹ byæ porównywane i obserwowane w d³u¿szym
czasie. Dla porównania danych z poszczególnych okresów mog¹ byæ zastosowane kryteria ró¿nego rodzaju. Kryteria o charakterze demograficznym
stosuje siê np. dla porównania zmian w strukturze wed³ug wieku, wykszta³cenia, p³ci, dzietnoœci, stanu cywilnego itp. Mog¹ byæ równie¿ stosowane
wspó³czynniki, np. aktywnoœci zawodowej, lub wskaŸniki dynamiki itp. Zastosowanie odpowiednich kryteriów, dotycz¹cych zachowañ jednostek w okreœlonych warunkach spo³eczno–ekonomicznych i sytuacjach ¿yciowych nie jest
³atwe. Wymaga bowiem z³o¿onej procedury badawczej, niezbêdnej ju¿ na
etapie zbierania danych wyjœciowych, mog¹cych byæ podstaw¹ ustalenia
tych miar, którymi mamy siê pos³u¿yæ.
Przyk³adem takiego badania zmian s¹ realizowane przez m³ode matki
wzory zachowañ wobec pracy po urodzeniu dziecka i wp³yw tego faktu na
ich kariery zawodowe. Wzory te ilustruj¹ zjawiska masowe; wzór pierwszy
to powrót do pracy po zakoñczeniu urlopu macierzyñskiego, a wzór drugi
to przerwanie przez matki pracy na czas urlopu opiekuñczego. Zatem kryterium, które ró¿nicuje zbiorowoœæ m³odych pracuj¹cych matek, jest ich
zachowanie siê w sprawie pracy po urodzeniu dziecka. Nie ma tu uniwersalnego, „obowi¹zuj¹cego” wzorca zachowañ w sensie spo³ecznym, tzn. takiego, który by³by z góry za³o¿ony. Natomiast na ogó³ stwarzane s¹ warunki
do dobrowolnego wyboru danego sposobu zachowañ.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w Polsce w latach 1960–1988
zachowania matek wobec pracy i rodziny po urodzeniu dziecka ulega³y zasadniczej zmianie (tabl. 2).
Na podstawie danych zebranych w tab. 2 mo¿na stwierdziæ, ¿e:
1) pracownice zajmuj¹ce stanowiska robotnicze po urodzeniu dziecka
wraca³y do pracy rzadziej ni¿ pracownice umys³owe;
2) w badanym okresie a¿ do 1982 r. wystêpowa³ sta³y spadek liczby matek kontynuuj¹cych pracê, zarówno wœród pracownic na stanowiskach robotniczych, jak i wœród wykonuj¹cych pracê umys³ow¹, a po 1982 r. nastêpowa³ wzrost udzia³u kobiet kontynuuj¹cych pracê w obu tych grupach.
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Tab. 2. Matki kontynuuj¹ce pracê po urodzeniu dziecka w latach 1960–1988
Wyszczególnienie

1960a

1978b

1982c

1988

w liczbach bezwzglêdnych
Ogó³em,
w tym:
Pracownice fizyczne
Pracownice umys³owe

6 058

7 849

6 940

5 282

3 596
2 462

3 471
4 378

4 157
2 783

3 409
1 973

w odsetkach
Ogó³em,
w tym:
Pracownice fizyczne
Pracownice umys³owe

68,3

37,5

8,3

83,3

60,0
80,4

32,3
41,6

4,5
13,9

84,9
80,6

#ród³o: aA. Kurzynowski, Ci¹g³oœæ pracy a macierzyñstwo, Warszawa 1967, s. 53; bA.Kurzynowski, Demograficzno–spo³eczne determinanty wzorów zachowañ m³odych matek
wobec pracy, „Biuletyn IGS” 1981, nr 1–2 ; cA. Kurzynowski, Urlopy i zasi³ki wychowawcze, „Polityka Spo³eczna” 1983, nr 4; wyniki badañ IGS z 1988 r.

Powy¿sze modyfikacje we wzorach zachowañ m³odych matek wobec
pracy i rodziny by³y wynikiem celowych posuniêæ w polityce spo³ecznej
pañstwa wobec rodziny; zmian polegaj¹cych na stopniowym wprowadzaniu
urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych matkom pozostanie w domu po urodzeniu dziecka.
A¿ do 1968 r. brak prawa do urlopu bezp³atnego po zakoñczeniu urlopu
macierzyñskiego wp³ywa³ na to, ¿e matki czêœciej kontynuowa³y pracê, poniewa¿ nie chcia³y siê z ni¹ rozstawaæ. W sumie mo¿na przyj¹æ, ¿e wysoki wskaŸnik powrotów matek do pracy w 1960 r. (68%) by³ wynikiem g³ównie dwóch
czynników, a mianowicie z³ej sytuacji materialnej rodzin oraz braku instytucji prawno–socjalnej daj¹cej matkom mo¿liwoœæ przerwy w pracy po urodzeniu dziecka.
W 1968 r. wprowadzono roczny urlop bezp³atny dla matek maj¹cych
dzieci w wieku do 4 lat. Stworzenie mo¿liwoœci uzyskania przerwy rocznej
po urlopie macierzyñskim by³o wa¿nym krokiem naprzód i — dla wielu
kobiet — istotnym u³atwieniem zapewnienia opieki nad dzieckiem i powrotu do pracy do tego samego zak³adu.
Dalsze zmiany w socjalnych uprawnieniach kobiet nast¹pi³y w styczniu 1972 r.6;
sprowadza³y siê one do przed³u¿enia urlopu macierzyñskiego do 4 miesiê6 Dziennik Ustaw 1972, nr 27, poz. 190.
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cy, a urlopu bezp³atnego do 3 lat, co spowodowa³o miêdzy innymi dalsze
zmiany w wybieranych przez matki wzorach zachowañ, o czym informuj¹
dane z 1978 r. Nast¹pi³o odwrócenie rozpoznanych uprzednio proporcji
w wybieranych przez pracuj¹ce matki mo¿liwych rozwi¹zaniach, mianowicie wzór marginalny z 1960 r., polegaj¹cy na przerywaniu pracy (32%), sta³
siê w 1978 r. wzorem dominuj¹cym (62,5%), natomiast wzór dominuj¹cy,
polegaj¹cy na powrotach do pracy (w 1960 r. — 68%), przekszta³ci³ siê
w 1978 r. we wzór marginalny (37,5%). W okresie oko³o dwudziestoletnim
(1960–1978) zasz³y wiêc istotne zmiany w postawach i rzeczywistych zachowaniach matek wobec pracy.
Szczególnie wa¿ny dla kszta³towania siê omawianych wzorów zachowañ
by³ zasi³ek wychowawczy, wprowadzony (Uchwa³¹ Rady Ministrów) od
1 lipca 1981 r.7 Do tego momentu decyzje matek dotycz¹ce kontynuowania
pracy lub jej czasowego przerwania by³y w wiêkszym stopniu uzale¿nione
od motywów ekonomicznych. Przerwa w pracy oznacza³a bowiem utratê
zarobków matki, kontynuowanie pracy zaœ by³o równie¿ zwi¹zane ze zwiêkszonymi wydatkami, wynikaj¹cymi z koniecznoœci organizowania dziecku
opieki zastêpczej. Wprowadzenie zasi³ku wychowawczego (ustalonego
w ró¿nym procencie do p³acy minimalnej — 50%, 75% i 100%, w zale¿noœci od wysokoœci dochodu na osobê w rodzinie) nieco z³agodzi³o ekonomiczny nacisk na kontynuowanie pracy przez m³ode matki.
Wprowadzenie zasi³ku wychowawczego spowodowa³o daleko id¹ce
zmiany w ich decyzjach w sprawie pracy po zakoñczeniu urlopu macierzyñskiego (tab. 2). Spoœród ogó³u badanych m³odych matek, które zakoñczy³y
urlop macierzyñski w pierwszych 12 miesi¹cach funkcjonowania zasi³ku
wychowawczego, a¿ 91,7% przesz³o na urlop wychowawczy, 8,3% zaœ kontynuowa³o pracê. Przypomnijmy, ¿e zgodnie z wynikami badañ z 1978 r.
odsetki te wynosi³y odpowiednio: 62,5% i 37,5%. Oko³o 95% spoœród ogó³u m³odych matek, które skorzysta³y z urlopu wychowawczego w 1982 r.,
otrzyma³o zasi³ek wychowawczy.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wprowadzenie zasi³ku wychowawczego najpierw w wymiarze roku, a nastêpnie przed³u¿onego do 3 lat umocni³o wzór
zachowañ matek, polegaj¹cy na przerywaniu pracy na czas od 1 do 3 lat,
a równoczeœnie os³abiona zosta³a tendencja powrotu do pracy.

7 Dziennik Ustaw 1981, nr 19.
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Istotn¹ kwesti¹ badawcz¹ jest rekonstrukcja uwarunkowañ decyzji matek wobec pracy oraz wystêpuj¹ce zale¿noœci i tendencje. W tym miejscu
zajmiemy siê bli¿ej tylko niektórymi z nich, a mianowicie tymi, które zwi¹zane s¹ cechami demograficzno–spo³ecznymi matek i ich rodzin. Próbê
skorelowania decyzji matek z niektórymi wyznacznikami ich sytuacji demograficzno–spo³ecznej przedstawia tab. 3. Na podstawie danych zawartych
w tej tabeli mo¿na stwierdziæ, ¿e matki starsze, posiadaj¹ce wiêcej ni¿ jedno
dziecko oraz z wy¿szym wykszta³ceniem, zawsze kontynuowa³y pracê czêœciej ni¿ matki m³odsze, z jednym dzieckiem i ni¿szym poziomem wykszta³cenia. Wszystkie badania wskazuj¹ na tê zale¿noœæ i jej utrzymywanie siê
w ca³ym badanym okresie.
Powi¹zania pomiêdzy decyzjami matek w odniesieniu do pracy a uzyskiwanymi przez nie zarobkami zas³uguj¹ na bardziej szczegó³ow¹ analizê, ze wzglêdu
na ekonomiczn¹ funkcjê rodziny w okresie czynnego macierzyñstwa. Z omawianych badañ wynika, ¿e niezale¿nie od daty podejmowanych przez matki
decyzji wobec pracy zawsze by³y one uzale¿nione od wysokoœci ich zarobków.
W kolejnych grupach zarobkowych kobiety czêœciej realizowa³y ci¹g³e
kariery, nie korzystaj¹c z urlopu opiekuñczego.
Jak widaæ, w miarê przechodzenia do wy¿szych grup zarobkowych, coraz wiêcej matek nie korzysta³o z przerw w zatrudnieniu.
Powstaje pytanie, co w istocie oznaczaj¹ stwierdzone wy¿ej zwi¹zki pomiêdzy zarobkami pracownic a ich decyzjami wobec pracy? Zwi¹zki te na
pewno nie mog¹ byæ sprowadzone do prostej zale¿noœci od wysokoœci zarobków, miêdzy innymi z nastêpuj¹cych powodów:
• wysokoœæ wynagrodzenia kobiety pracuj¹cej by³a wypadkow¹ poziomu wykszta³cenia, sta¿u pracy oraz rodzaju wykonywanego przez ni¹ zawodu;
• znaczenie dochodu matki w bud¿ecie rodziny by³o ró¿ne w zale¿noœci od
liczby osób w rodzinie i dochodów innych cz³onków gospodarstwa domowego.
• zarobek by³ — jak podkreœlaj¹ kobiety w wielu badaniach — wa¿nym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na poczucie niezale¿noœci kobiet w rodzinie i spo³eczeñstwie. Tego ostatniego motywu w postawach i zachowaniach matek nie
nale¿y przeceniaæ, ale nie wolno go tak¿e nie doceniæ, zw³aszcza wówczas,
gdy wynagrodzenie za ich pracê by³o odpowiednio wysokie, stanowi¹c np.
po³owê lub wiêcej dochodu rodziny.
Wœród innych czynników maj¹cych wp³yw na wybór przez matkê wzoru
pracy ci¹g³ej nale¿y wymieniæ: miejsce zatrudnienia (dzia³ gospodarki narodowej) oraz miejsce zamieszkania (miasto lub wieœ) (tab. 5).
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Tab. 3. Matki kontynuuj¹ce pracê wed³ug wieku, liczby dzieci i wykszta³cenia
w latach 1960, 1978, 1982 i 1988
Odsetek pracownic kontynuuj¹cych pracê po
urlopie macierzyñskim (kariery ci¹g³e)
Wyszczególnienie
Ogó³em

1960
n = 6 058

1978
n =7 849

1982
n = 6 940

1988
n = 5 282

68,3

37,5

8,3

17,1

62,5
72,3
76,0
75,1

32,0
37,0
43,8
47,5

4,1
8,3
13,3
17,4

10,7
16,7
20,2
28,0

65,0
74,1
75,5
79,8

36,5
35,5
45,3
54,5

7,8
9,1
8,2
9,3

15,0
14,5
18,2
26,3

86,2
—
82
75,1
61,0

49,4
39,1
40,7
30,2
32,8

31,3
11,2
9,8
4,9
4,6

21,1

W wieku lat:
24
25–29
30–34
35 i wiêcej
O liczbie dzieci:
1
2
3
4 i wiêcej
Z wykszta³ceniem:
Wy¿szym ukoñczonym
Policealnym ukoñczonym
Œrednim ukoñczonym
Zasadniczym zawodowym
Podstawowym ukoñczonym

18,8
14,2
16,0

#ród³o: Wyniki badañ IGS z lat 1960, 1978, 1982 i 1988

Odsetek matek realizuj¹cych ci¹g³e kariery by³ w przemyœle zawsze ni¿szy od przeciêtnego odsetka krajowego. Wi¹za³o siê to g³ównie z wiêksz¹
w przemyœle ni¿ w innych dzia³ach przewag¹ pracownic zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych. Jak stwierdzono wy¿ej, robotnice czêœciej korzysta³y z przerw wychowawczych. Natomiast takie dzia³y jak: nauka i technika, oœwiata i wychowanie oraz kultura, ochrona zdrowia na tle innych
dzia³ów gospodarki wyró¿niaj¹ wy¿sze wskaŸniki pracownic nie przerywaj¹cych pracy z okazji macierzyñstwa. Sprzyja³o temu zatrudnienie w tych
dzia³ach wiêkszej liczby kobiet wykonuj¹cych pracê umys³ow¹, bardziej
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kwalifikowan¹, a wiêc wykonywan¹ w lepszych warunkach i na ogó³ lepiej
p³atn¹.
Nie obserwuje siê natomiast istotnych ró¿nic w kontynuowaniu pracy
przez matki zamieszka³e w œrodowisku miejskim i wiejskim (tab. 6).
Tab. 4. Matki kontynuuj¹ce pracê (w %) w odniesieniu do zarobków
Zarobki

1960

1978

1982

1988

I–najni¿sze

32,3

29,9

3,7

8,3

II

—

31,3

6,6

11,4

II

—

31,3

6,6

11,4

III

—

35,3

2,4

13,4

IV

86,6

42,0

3,3

18,8

V

—

52,7

6,6

22,1

VI–najwy¿sze

—

58,5

13,8

31,7

#ród³o: Wyniki badañ IGS z lat 1960, 1978, 1982 i 1988

W poszczególnych latach nie by³o wiêkszych ró¿nic w przekroju miasto
— wieœ z wyj¹tkiem 1960 r. Œwiadczy to, ¿e pracownice mieszkaj¹ce w œrodowiskach wiejskich i pracownice zamieszka³e w œrodowiskach miejskich
realizowa³y podobne wzory karier zawodowych. Podobieñstwo tych wzorów by³o wynikiem oddzia³ywania szerszych procesów industrializacyjno–urbanizacyjnych na indywidualne postawy i zachowania wobec pracy.
Wykres 1 przedstawia w syntetyczny sposób omówione wy¿ej, zachodz¹ce w latach 1960–1988 zmiany w decyzjach m³odych matek wobec pracy po
zakoñczeniu urlopu macierzyñskiego. Na wykresie tym krañcowe poziomy
krzywych wyznaczone zosta³y na podstawie danych empirycznych charakteryzuj¹cych wzory zachowañ matek w latach 1960, 1978, 1982 i 1988, natomiast dla lat 1968, 1971 i 1972 wyznaczono je na podstawie liczby kobiet,
które skorzysta³y z urlopów bezp³atnych oraz szacunkowej liczby urodzeñ
wœród ogó³u pracuj¹cych kobiet w danym roku. Zmiany zasiêgu realizacji
obydwu wzorów zachowañ w wymienionych na wykresie latach obrazuj¹
wp³yw kolejnych nowelizacji uprawnieñ urlopowych kobiet matek na ich
decyzje. Wykres nr 1 pokazuje, ¿e krzywa obrazuj¹ca odsetki matek przerywaj¹cych pracê (do 1968 r.) oraz przechodz¹cych na urlopy bezp³atne
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Tab. 5. Matki kontynuuj¹ce pracê (w %) w poszczególnych dzia³ach
gospodarki narodowej
Dzia³ gospodarki
narodowej

1960

1978

1982

1988

Ogó³em

68,3

37,5

8,3

16,7

Przemys³

69,9

35,2

5,3

17,0

Budownictwo

60,0

27,9

2,9

9,6

—

44,2

5,0

11,2

Transport i ³¹cznoœæ

74,7

32,7

10,9

24,9

Handel

61,8

24,0

6,8

10,5

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

66,0

42,3

5,6

14,1

Nauka, rozwój techniki,
oœwiata i wychowanie,
kultura i sztuka

89,7

50,5

20,6

19,4

Ochrona zdrowia
i opieka spo³eczna

68,7

39,3

15,6

15,0

Pozosta³e dzia³y
gospodarki narodowej

77,3

42,4

9,6

19,8

Rolnictwo i leœnictwo

#ród³o: Wyniki badañ IGS z lat 1960, 1978, 1982 i 1988

(od 1968 r.) wzrasta³a do 1982 r., a krzywa odsetków matek kontynuuj¹cych
pracê spada³a. Widaæ wyraŸnie, ¿e kolejne zmiany rozszerzaj¹ce uprawnienia urlopowe matek przyspiesza³y wzrost odsetka matek przerywaj¹cych
pracê po urodzeniu dziecka. Ju¿ w latach 1974 i 1975 dominuj¹cym wzorem
zachowañ matek by³o przerywanie pracy po urodzeniu dziecka, a w 1978 r.
oko³o 63% m³odych matek realizowa³o ten wzór. Zasz³a wiêc zasadnicza
zmiana w zachowaniach matek w porównaniu ze stanem, jaki istnia³
w 1960 r.
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Tab. 6. Matki kontynuuj¹ce pracê (w %) w mieœcie i na wsi
1960

1978

1982

1988

Miasto

68,5

37,3

8,7

17,4

Wieœ

64,6

38,2

7,6

16,2

#ród³o: Wyniki badañ IGS z lat 1960–1988

Wykres 1. Matki kontynuuj¹ce lub przerywaj¹ce pracê po urlopie
macierzyñskim w latach 1960–1988
100
90

91,7

80
70

83,4
68,3

60

62,5

Matki kontynuuj¹ce
pracê po urlopie
macierzyñskim

50
40
30

31,7

37,5
16,6

20

Matki przeryw aj¹ce
pracê po urlopie
macierzyñskim

8,3

10
0
1960

1978

1982

1988

#ród³o: Dane z badañ IGS z lat 1960–1988

Szybkie zmiany nast¹pi³y w latach 1981 i 1982. Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e
ustalone w 1978 r. wzory zachowañ matek wystêpowa³y w tym mniej wiêcej
kszta³cie do pierwszej po³owy 1981 r., w 1982 r., dziêki wprowadzeniu zasi³ku
wychowawczego, obserwujemy zupe³nie now¹ sytuacjê. Zwiêkszenie siê zasiêgu decyzji matek na rzecz przerw w pracy obrazuje ró¿nica 29 punktów w stosunku do 1978 r. (62,5% i 91,7%). Wskazuje ona, w jakim stopniu funkcjonuj¹ce wzory zachowañ matek wobec pracy uzale¿nione by³y od nowych rozwi¹zañ socjalnych s³u¿¹cych opiekuñczym i ekonomicznym potrzebom rodzin.
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Od 1982 r. rozpocz¹³ siê ponowny wzrost odsetka matek kontynuuj¹cych pracê i spadek udzia³u tych, które korzysta³y z urlopów wychowawczych.
Przy rozpatrywaniu popularnoœci wzorów karier zawodowych kobiet pracuj¹cych uwzglêdniæ nale¿y równie¿ taki motyw, jakim by³o zaspokajanie
potrzeb ich dzieci. Umo¿liwia to analiza wydatków na najm³odsze dziecko
(do 3 lat). Z dostêpnych danych dla okresu 1979–1988 wynika, ¿e w latach
tych przeciêtne wydatki na ma³e dziecko by³y wy¿sze w rodzinach kobiet
pracuj¹cych ni¿ w rodzinach matek przebywaj¹cych na urlopach wychowawczych (tab. 7). Dane te wskazuj¹ wprawdzie, ¿e praca matek sprzyja³a
zaspokajaniu materialnych potrzeb dzieci (wiêksze wydatki), ale równoczeœnie nie mo¿na pomijaæ faktu, ¿e te same dzieci odczuwa³y dyskomfort z powodu codziennej nieobecnoœci matki, spowodowanej jej prac¹ zawodow¹.
Tab. 7. Wydatki na dziecko w rodzinach z dzieæmi do 3 lat
Rok,
w którym
przeprowadzono
badanie

Ogó³em
(w z³)

Pracuj¹ce
zawodowo
(w z³)

Bêd¹ce na
urlopach
wychowawczych
(w z³)

1979

1 750

1 789

1 686

1982

3 076

3 327

3 049

1984

4 016

4 415

4 020

1988

8 670

9 115

8 550

#ród³o: Wyniki badañ IGS z lat 1960–1988

Wartoœci pracy deklarowane przez kobiety a ich kariery zawodowe
Badanie przyczyn podejmowania pracy przez kobiety, w tym zamê¿ne
— w ró¿nych warunkach rynku pracy jest istotnym elementem analizy problemu karier zawodowych kobiet. Pojêcie wartoœci jest wieloznaczne. Za
J. Szczepañskim, mo¿emy okreœliæ je jako „dowolny przedmiot materialny czy idealny, ideê lub instytucjê, przedmiot rzeczywisty czy wyimaginowany, w stosunku do którego jednostka lub zbiorowoœci przyjmuj¹ postawê szacunku, przypisuj¹c mu wa¿n¹ rolê w swoim ¿yciu i d¹¿enie do jego
osi¹gniêcia odczuwaj¹ jako przymus”8. Istotne jest jednak to, ¿e wartoœci
8 J. Szczepañski, Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa 1966, s. 58.
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s¹„wa¿nymiwyznacznikamipostêpowaniajednostek.Ka¿dajednostkaposiada pewn¹ hierarchiê wartoœci, które ceni w mniejszym lub wiêkszym
stopniu”9.
D. Dobrowolska w studium na temat wartoœci pracy dla jednostki w œrodowisku przemys³owym stwierdza, ¿e: „ Za wartoœæ uznano wszystko to, co
czyni przedmiot wa¿nych i trwa³ych potrzeb uznawanych przez cz³owieka
oraz jego d¹¿eñ i aspiracji. Wœród ogó³u wartoœci wyodrêbniono wartoœci
konkretne, z którymi mamy bezpoœrednio do czynienia w ¿yciu codziennym, oraz wartoœci bardziej ogólne, abstrakcyjne, stanowi¹ce podstawê
uznania tych pierwszych; one w³aœnie nadaj¹ ¿yciu ludzkiemu g³êbszy sens.
Pierwsze mo¿na uj¹æ jako tzw. wartoœci ¿ycia codziennego, czyli ró¿ne dziedziny ¿ycia i aktywnoœci cz³owieka (np. praca zawodowa, ¿ycie rodzinne,
kszta³cenie siê, wolny czas itp.) oraz bardziej szczegó³owe elementy ka¿dej
z wymienionych dziedzin ¿ycia (rodzaj wykonywanych czynnoœci, ich rozk³ad
w czasie, œrodowisko fizyczne, stosunki z ludŸmi itp.). Do wartoœci zaœ abstrakcyjnych zaliczono te o charakterze osobistym, zwi¹zane z osobistymi
celami i d¹¿eniami cz³owieka oraz wartoœci ogólnospo³eczne, dotycz¹ce
grup spo³ecznych lub idei, z którymi dany cz³owiek siê identyfikuje”10. Wartoœci odnosz¹ce siê bezpoœrednio do pracy wykonywanej przez cz³owieka
nie zawsze musz¹ siê wi¹zaæ z jego pozytywnym stosunkiem do pracy w ogóle.
Pewne jednak wartoœci z ni¹ zwi¹zane mog¹ byæ oceniane pozytywnie, jak
zarobek, œrodowisko pracy itp. Z wielu badañ wynika, ¿e praca dla zdecydowanej wiêkszoœci osób stanowi wartoœæ sam¹ w sobie, dlatego te¿ celowe
jest badanie i analiza tego zagadnienia w szerszym kontekœcie zachowañ
spo³eczno–zawodowych poszczególnych pracowników i grup zawodowych.
Klasyfikacje wartoœci pracy s¹ ró¿ne w zale¿noœci od podejœcia badawczego i celu badania. Zawsze jednak wystêpuj¹ w tych klasyfikacjach grupy
lub typy wartoœci wyró¿niaj¹ce siê specyficznymi cechami. Na potrzeby niniejszej analizy przyjmuje siê, ¿e wartoœci te wystêpuj¹ w postaci materialnej i niematerialnej. Ze wzglêdu na cel analizy, tj. porównanie wartoœci
pracy cenionych przez kobiety pracuj¹ce zawodowo w 1968 i w 1988 r., ta
klasyfikacja jest u¿yteczna i uzasadniona. To szerokie okreœlenie wartoœci,
których noœnikiem jest praca zawodowa, jest tu przydatne, poniewa¿ pozwala na rozpatrywanie w tych ramach wszystkich aspektów dodatniego
9 Tam¿e.
10 D. Dobrowolska, Wartoœci pracy w œrodowisku przemys³owym, Warszawa–Kraków 1983, s. 7.
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wp³ywu pracy w ocenie jej wykonawcy. Z drugiej strony tak zakrojony zakres rozpatrywanych wartoœci pracy pozwala badaæ ich rodzaje i strukturê
wewnêtrzn¹ oraz powi¹zania pomiêdzy poszczególnymi wartoœciami a cechami spo³eczno–zawodowymi badanych kobiecych zbiorowoœci.
Jako podstawê analizy przyjêto tu wyniki uzyskane w dwóch badaniach,
tj. w ogólnopolskim badaniu IGS z 1968 r. pt. „Potrzeby rodziny w zwi¹zku
z aktywnoœci¹ zawodow¹ kobiet zamê¿nych” oraz w ogólnopolskim badaniu IGS i GUS pt. „Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby”, przeprowadzonym w 1988 r.11 W programach tych badañ przyjêto hipotezê, ¿e cenione
przez kobiety wartoœci pracy maj¹ wp³yw na ich kariery zawodowe, stanowi¹ istotny element ich systemów wartoœci oraz postaw i zachowañ zarówno
w zak³adach pracy, w œrodowisku rodzinnym, jak równie¿ w ¿yciu spo³ecznym.
Analiz¹ objête zosta³y tylko „najwa¿niejsze wartoœci pracy” deklarowane przez badane kobiety. Stanowi¹ one wyselekcjonowany zestaw wartoœci,
co umo¿liwia analizê struktury wartoœci uznawanych za najwa¿niejsze, zmian
w tej strukturze oraz jej powi¹zañ z wybranymi cechami spo³eczno–zawodowymi respondentek.
Obie badane zbiorowoœci kobiet charakteryzowa³y siê podobnymi cechami spo³eczno–zawodowymi. Wszystkie respondentki by³y zamê¿ne, mia³y
dzieci, wszystkie prowadzi³y gospodarstwo domowe i pracowa³y zawodowo.
Analizê wyników badañ przeprowadzono z uwzglêdnieniem klasyfikacji
scalonej, tj. wed³ug dwóch g³ównych grup: wartoœci materialne i niematerialne. Wartoœci w wymienionych grupach analizowano na podstawie odsetka
kobiet ceni¹cych najwy¿ej wartoœci niematerialne (tab. 8).
Z danych zawartych w tab. 8 wynika, ¿e wartoœci by³y wymieniane z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ w obydwu badanych zbiorowoœciach. Wystêpuje du¿e
podobieñstwo w rozk³adzie wartoœci pracy deklarowanych przez kobiety
w 1968 i 1988 r. Wynika z tego, ¿e wartoœci pracy cenione przez kobiety,
staj¹c siê integralnymi sk³adnikami ich osobowoœci, ulega³y stosunkowo
ma³ym przeobra¿eniom pomimo zmian w sytuacji gospodarczej i spo³ecznej, które dokona³y siê w okresie miêdzy 1968 i 1988 r.

11 Kierownikiem pierwszego programu badañ by³ J. Piotrowski, a drugiego — A. Kurzynowski. Zob. Fazy
rozwoju rodziny a jej potrzeby, pod red. A. Kurzynowskiego, GUS, Warszawa 1991.
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Tab. 8. Kobiety pracuj¹ce wed³ug najbardziej przez nie cenionych wartoœci
pracy w 1968 i 1988 r.
W liczbach

W odsetkach

Wartoœci

1968

1988

1968

1988

Zarobki i niezale¿noœæ finansowa

635

910

56,9

56,0

Poczucie w³asnej u¿ytecznoœci

216

343

19,3

20,9

Kontakt z ludŸmi

136

177

12,2

10,9

Praca jako rodzaj
aktywnoœci ¿yciowej

58

92

5,2

5,9

Szacunek otoczenia

39

37

3,5

2,4

Mo¿noœæ rozwoju
osobistego

19

37

1,7

2,1

Zadowolenie z siebie

13

29

1,2

1,8

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS przeprowadzonych w ramach CPBP 09.1.

W deklarowanych przez pracuj¹ce kobiety (w zbadanych grupach) ocenach wartoœci pracy dominuj¹ wartoœci materialne. Ich przewaga jest jednak na tyle ma³a, ¿e mo¿na powiedzieæ, i¿ w procesie aktywizacji zawodowej praca stanowi³a dla kobiet zamê¿nych w prawie jednakowym stopniu
wartoœæ materialn¹ i niematerialn¹. Istotne jest tu powi¹zanie pomiêdzy
poszczególnymi cechami sytuacji rodzinnej i zawodowej respondentek
a cenionymi przez nie najwa¿niejszymi wartoœciami pracy. W tym celu
wziêto pod uwagê nastêpuj¹ce cechy demograficzne i spo³eczno–zawodowe: wiek i wykszta³cenie kobiet, liczbê dzieci w rodzinie, dochody na osobê
w rodzinie oraz typ kariery zawodowej.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e m³odsze mê¿atki (tab. 9) nieco czêœciej uznawa³y
niematerialne wartoœci za najwa¿niejsze. Ró¿nice te s¹ na tyle wyraŸne, ¿e
ich uwarunkowanie nie jest z pewnoœci¹ przypadkowe i wi¹¿e siê g³ównie
z poziomem wykszta³cenia kobiet oraz ze struktur¹ rodziny. Stwierdzone
powi¹zania pomiêdzy wiekiem a wartoœciami cenionymi w pracy œwiadcz¹
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o tym, ¿e m³odsze pokolenia kobiet orientuj¹ siê na pracê nie tylko ze
wzglêdów ekonomicznych, lecz tak¿e traktuj¹ j¹ jako mo¿liwy do realizacji
sposób osi¹gania d¹¿eñ i aspiracji spo³ecznych.
Tab. 9. Kobiety pracuj¹ce wed³ug wieku i uznawanych przez nie
za najwa¿niejsze niematerialnych wartoœci pracy w 1968 i 1988 r.

Wiek
do 29 lat
30–34 lata
35 lat lat i wiêcej
Ogó³em

Liczba badanych

Odsetek deklaruj¹cych
wartoœci niematerialne
jako najwa¿niejsze

1968

1988

1968

1988

288
298
573

245
346
1 034

48
46
40

51
46
41

1 159

1 625

43

44

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS przeprowadzonych w ramach CPBP 09.1.

Poziom wykszta³cenia jest bardzo istotn¹ zmienn¹ w analizie ludzkich
zachowañ, w tym tak¿e wobec pracy i rodziny. Jak wynika z tab. 10, wykszta³cenie jest czynnikiem silnie ró¿nicuj¹cym odsetek kobiet deklaruj¹cych wartoœci niematerialne jako najwa¿niejsze. Wystêpuje tu zale¿noœæ
jednokierunkowa, tj. w miarê wzrostu poziomu wykszta³cenia wzrasta wartoœæ tego odsetka. Dla kobiet z wykszta³ceniem podstawowym wskaŸniki te
wynosi³y 32% w 1968 r. i 26% w 1988 r., a dla kobiet z wykszta³ceniem wy¿szym ni¿ podstawowe odpowiednio 61% i 49%. Te bardzo du¿e ró¿nice we
wskaŸnikach œwiadcz¹ o silnym wp³ywie wykszta³cenia na charakter deklarowanych wartoœci pracy.
Liczba dzieci w rodzinie wywiera wp³yw na zró¿nicowanie wskaŸników
dotycz¹cych cenionych wartoœci pracy (tab. 11). Im wiêcej dzieci w rodzinie,
tym rzadziej wymieniane by³y przez matkê wartoœci niematerialne — od
55% do 30% w 1968 r. i od 53% do 33% w 1988 r. Œwiadczy to, ¿e zale¿noœæ
ta ma charakter ogólniejszy i potwierdza, ¿e mniejsze lub wiêksze potrzeby
materialne oraz obci¹¿enie obowi¹zkami rodzinnymi rzutuj¹ na ocenê walorów zaanga¿owania w pracy zawodowej, na charakter przypisywanych
jej wartoœci. Poziom materialny badanych rodzin przedstawiono za pomoc¹ wskaŸnika, za jaki przyjêto dochód miesiêczny na osobê w rodzinie.
Porównania dochodów na osobê w rodzinie w 1968 r. i w 1988 r. nie mo¿na

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

208 Adam Kurzynowski

Tab. 10. Kobiety pracuj¹ce wed³ug poziomu wykszta³cenia i uznawanych przez
nie za najwa¿niejsze niematerialnych wartoœci pracy w 1968 i 1988 r.

Wykszta³cenie
Podstawowe
Ponadpodstawowe,
w tym:
wy¿sze
Ogó³em

Liczba badanych

Odsetek deklaruj¹cych
wartoœci niematerialne
jako najwa¿niejsze

1968

1988

1968

1988

723
436

376
1 249

32
61

26
49

74

188

78

70

1 159

1 625

43

44

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS przeprowadzonego w ramach CPBP 09.1.

dokonaæ w sposób bezpoœredni (w z³), poniewa¿ zmienia³y siê w tym okresie zarówno p³ace, jak i inne dochody. Dlatego te¿ dochody porównano
w sposób poœredni. Mianowicie dochody te, zarówno w 1968 r., jak i w 1988
r., pogrupowano w trzy kategorie: I — dochody niskie, II — dochody œrednie i III — dochody wysokie. Umo¿liwi³o to analizê uwzglêdniaj¹c¹ ró¿nice
dochodów wystêpuj¹cych pomiêdzy kolejnymi grupami kobiet bez koniecznoœci pos³ugiwania siê danymi o wysokoœci dochodów w rodzinie w liczbach bezwzglêdnych (tab. 12).
Sytuacja materialna rodzin rzutuje w wyraŸny sposób na cenione przez
badane respondentki wartoœci pracy podawane w ich deklaracjach. W miarê wzrostu dochodu na osobê wzrasta odsetek kobiet ceni¹cych najbardziej
wartoœci niematerialne. Ró¿nice tych odsetków miêdzy najni¿sz¹ i najwy¿sz¹ grup¹ dochodów wynosi³y a¿ 33 punkty w 1968 r. i 17 punktów w 1988 r.
Te du¿e ró¿nice s¹ wynikiem wzrastaj¹cego przeciêtnego poziomu wykszta³cenia kobiet, jak i ogólnego nastawienia wobec pracy kobiet w spo³eczeñstwie i w œrodowisku pracy.
Przebieg karier zawodowych kobiet a cenione wartoœci pracy
W przebiegu pracy zawodowej kobiet wa¿ne jest, jakiego rodzaju kariery wystêpuj¹ ze wzglêdu na ci¹g³oœæ pracy, tj. czy kobiety pracuj¹ bez przerwy, czy z przerwami, i dalej, czy te ewentualne przerwy w zatrudnieniu mog¹ wywieraæ wp³yw na rodzaj wartoœci cenionych w wykonywanej pracy.
G³ówn¹ przyczyn¹ przerw w pracy w latach 1945–1988 by³o macierzyñstwo.
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Tab. 11. Kobiety pracuj¹ce wed³ug liczby dzieci i deklarowanych
niematerialnych wartoœci pracy jako najwa¿niejszych w 1968 i 1988 r.

Liczba dzieci
0
1
2
3 i wiêcej
Ogó³em

Liczba badanych

Odsetek deklaruj¹cych
wartoœci niematerialne
jako najwa¿niejsze

1968

1988

1968

1988

101
323
422
313

236
449
681
259

55
49
46
30

53
49
42
33

1 159

1 625

43

44

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS przeprowadzonych w ramach CPBP 09.1.

Tab. 12. Kobiety pracuj¹ce wed³ug dochodów na osobê w rodzinie
i deklarowanych wartoœci pracy w latach 1968–1988

Wykszta³cenie

Liczba badanych

Odsetek deklaruj¹cych
wartoœci niematerialne
jako najwa¿niejsze

1968

1988

1968

1988

I. Dochody niskie

412

546

28

37

II. Dochody œrednie

422

706

45

44

III. Dochody wysokie

323

376

61

54

1 159

1 625

43

44

Ogó³em

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS przeprowadzonych w ramach CPBP 09.1.

Z danych zgromadzonych w trakcie badañ wynika, ¿e wœród kobiet pracuj¹cych w 1968 r. nie mia³o przerw w zatrudnieniu oko³o 54%; w 1988 r.
takich kobiet reprezentuj¹cych ci¹g³e kariery zawodowe by³o tylko nieca³e
34%. Pozosta³e w swej karierze zawodowej wykazywa³y przerwy. Na podkreœlenie zas³uguje fakt istotnego skurczenia siê (rzêdu 20 punktów procentowych) udzia³u kobiet pracuj¹cych bez d³u¿szych przerw w zatrudnieniu w 1988 r. w porównaniu z 1968 r. By³o to wynikiem przede wszystkim
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wprowadzenia urlopu wychowawczego (1968 r.), jego przed³u¿enia do 3 lat
(1972 r.) oraz wprowadzenia zasi³ku wychowawczego dla matek przebywaj¹cych na urlopie wychowawczym (1981 r.). U³atwi³o to kobietom podejmowanie decyzji przerwania pracy po urodzeniu dziecka. St¹d zmniejszenie siê udzia³u kobiet, dla których charakterystyczne by³y ci¹g³e kariery
zawodowe.
Na przebieg kariery zawodowej poszczególnych osób mo¿na spojrzeæ
z wielu stron. Mo¿na j¹ rozpatrywaæ z punktu widzenia ci¹g³oœci ich pracy,
z jednoczesnym uwzglêdnieniem jej elementów. W tym przypadku zachodzi koniecznoœæ skonstruowania miary — wskaŸnika, za pomoc¹ którego
mo¿na by porównywaæ przebieg karier zawodowych poszczególnych kobiet.
Dla syntetycznego zobrazowania przebiegu karier zawodowych przyjêto,
w obu badaniach, wskaŸnik ci¹g³oœci pracy. Wyra¿a on stosunek lat nauki
i pracy po ukoñczeniu przez kobietê 17 roku ¿ycia do ogólnej liczby ukoñczonych lat, licz¹c od 17 roku ¿ycia do chwili badania12. Do „kariery zawodowej” w³¹czono okres nauki szkolnej po 17 roku ¿ycia, poniewa¿ z regu³y
chodzi³o tu o szko³ê zasadnicz¹ zawodow¹, œredni¹ lub wy¿sz¹, co mia³o
istotny wp³yw na przysz³y przebieg kariery zawodowej. Jak ³atwo zauwa¿yæ,
powy¿szy wskaŸnik ci¹g³oœci pracy to nie to samo co sta¿ pracy. Ujmuje on
bowiem nie tylko lata pracy, lecz tak¿e lata nauki oraz przerwy w pracy,
a przez odniesienie tych danych do wieku kobiety w chwili badania, pomniejszonego o 17 lat, uzyskuje siê informacjê o typie jej kariery zawodowej13. Mo¿na to zapisaæ w postaci wzoru:
Ln + Lp–17 L
Typ kariery ze wzglêdu na jej ci¹g³oœæ =
W–17 L
gdzie:
Ln = suma lat nauki po 17 roku ¿ycia,

12 J. Piotrowski nazywa wy¿ej wymieniony wskaŸnikiem „aktywnoœci ¿yciowej”, zob. J. Piotrowski, Aktywnoœæ zawodowa kobiet i wynikaj¹ce z niej potrzeby rodziny, IGS, Warszawa 1969, s. 45.
13 Wzór ten wypróbowany zosta³ w przeprowadzonych analizach aktywnoœci zawodowej kobiet zamê¿nych
oraz motywów ich pracy zawodowej (zob. A. Kurzynowski, Aktywizacja zawodowa kobiet... oraz A. Kurzynowski, Aktywnoœæ zawodowa kobiet i jej konsekwencje dla aktualnej i przysz³ej p³odnoœci, „Monografie
i Opracowania SGPiS” 1988, nr 254, Instytut Statystyki i Demografii, s. 215–232.
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Lp = suma lat pracy po 17 roku ¿ycia (gdy lata nauki i pracy pokrywaj¹
siê, uwzglêdnia siê tylko jeden sk³adnik),
17 L = 17 pocz¹tkowych lat ¿ycia,
W = wiek respondentki w momencie badania.
WskaŸnik ci¹g³oœci pracy przybiera wielkoœci w przedziale od 0 do 1,
przy czym im bardziej ci¹g³y jest przebieg nauki i pracy, tym wskaŸnik ten
przybiera wy¿sz¹ wartoœæ. Na potrzeby analizy pogrupowano uzyskane wskaŸniki karier zawodowych respondentek wed³ug nastêpuj¹cych czterech typów: 0,01–0,33; 0,34–0,66; 0,67–0,99 oraz 1,0. Trzy pierwsze typy to kariery
zawodowe z przerwami, a czwarty — kariera zawodowa ci¹g³a. WskaŸnik, który przybiera wartoœæ 1, oznacza, ¿e respondentki pracowa³y lub uczy³y siê
albo pracowa³y i uczy³y siê bez przerw przez wszystkie lata po ukoñczeniu
17 roku ¿ycia14 (tab. 13).
Tab. 13. Kobiety pracuj¹ce wed³ug typów karier zawodowych i deklarowanych
przez nie jako najwa¿niejsze niematerialnych wartoœci pracy

Typy karier

Liczba badanych

Odsetek deklaruj¹cych
wartoœci niematerialne
jako najwa¿niejsze

1968

1988

1968

1988

0,00–0,33

107

152

29

37

0,67–0,66

205

282

38

37

0,67–0,99

325

645

42

42

1,00 (kariera ci¹g³a)

522

564

50

48

1 159

1 625

43

44

Ogó³em

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS (przeprowadzonych w ramach CPBP 09.1.

Do czynników maj¹cych silny wp³yw na ci¹g³oœæ kariery zawodowej (na
typ kariery) nale¿y zaliczyæ wykszta³cenie. Zró¿nicowany poziom wykszta³cenia ró¿nicuje tak¿e kariery zawodowe kobiet pod wzglêdem ich ci¹g³oœci.
W 1968 r. wœród pracuj¹cych kobiet z wykszta³ceniem podstawowym 34%
mia³o kariery ci¹g³e, podczas gdy wœród tych, które mia³y wykszta³cenie
14 Je¿eli respondentka równoczeœnie pracowa³a i uczy³a siê, to okres ten liczony by³ tylko raz.
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wy¿sze ni¿ podstawowe — a¿ 63% legitymowa³o siê ci¹g³oœci¹ kariery zawodowej. Dodatkowo warto podkreœliæ, ¿e wœród kobiet z wykszta³ceniem
œrednim zawodowym ponad 66% stanowi³y te, dla których charakterystyczna by³a kariera ci¹g³a (4. typ), a wœród kobiet z wykszta³ceniem wy¿szym
reprezentowa³o ten typ kariery zawodowej a¿ oko³o 72%.
Dane zawarte w tab. 13 wskazuj¹ na wp³yw typu kariery na wartoœci
cenione w pracy. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wraz ze wzrostem ci¹g³oœci karier
zwiêkszaj¹ siê odsetki kobiet ceni¹cych wartoœci niematerialne. Zale¿noœæ
ta wystêpuje w obydwu rozpatrywanych przekrojach czasowych, ale w zbiorowoœci wœród kobiet pracuj¹cych w 1968 r. wystêpowa³a ona silniej ni¿
w 1988 r. W obydwu zbiorowoœciach ponad po³owa kobiet, które charakteryzowa³y ci¹g³e kariery zawodowe, uzna³a niematerialne wartoœci pracy za
najwa¿niejsze.
Nie jest przypadkiem, ¿e kobiety, których kariery zawodowe cechowa³a
ci¹g³oœæ (wskaŸnik 1,0), czêœciej deklarowa³y najwy¿sze uznanie dla niematerialnych wartoœci pracy ni¿ te kobiety, których kariery zawodowe nie wykazywa³y ci¹g³oœci. Ci¹g³oœæ pracy, jak siê okazuje, mia³a wiêkszy wp³yw na
motywacjê zaanga¿owania w pracy zawodowej i na modyfikacjê deklarowanych wartoœci pracy ni¿ sama d³ugoœæ aktywnoœci zawodowej. Ci¹g³a kariera zawodowa, która by³a charakterystyczna dla oko³o 46% w 1968 r. i ponad 33% w 1988 r. pracuj¹cych kobiet, by³a czêsto karier¹ zamierzon¹,
œwiadomie planowan¹, mia³a istotne znaczenie, staj¹c siê nieod³¹cznym
elementem sk³adowym pe³nionej przez nie roli w rodzinie. Tak rozumiana
praca zawodowa by³a inaczej oceniana w œwiadomoœci kobiet ni¿ praca
traktowana jako zarobkowa dorywcza, podejmowana przede wszystkim
z koniecznoœci ekonomicznej. Praca w tym pierwszym rozumieniu mia³a
przynosiæ, poza wzglêdami materialnymi, równie¿ wartoœci niematerialne
w postaci zdobycia pozycji spo³ecznej, presti¿u, zadowolenia z jej wykonywania, jako niezbêdnego sk³adnika dobrego w³asnego samopoczucia. D¹¿enia
te ujawni³y siê bardzo wyraŸnie w wynikach obu badañ.
Dane, które prezentuje tab. 14, informuj¹, ¿e w obydwu badanych zbiorowoœciach (z 1968 i 1988 r.) dominowa³y pracownice wykonuj¹ce pracê
fizyczn¹. Przede wszystkim nale¿y odnotowaæ zmniejszenie w 1988 r., w porównaniu z 1968 r., ró¿nic w odsetkach kobiet uznaj¹cych niematerialne
wartoœci pracy za najwa¿niejsze pomiêdzy pracownicami umys³owymi i fizycznymi. Podczas gdy w 1968 r. ró¿nica ta wynosi³a a¿ 33 punkty, w 1988 r.
analogiczna ró¿nica zmniejszy³a siê do 16 punktów procentowych. Pracow-
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nice umys³owe w zbadanych w obydwu przekrojach czasowych zbiorowoœciach wy¿ej ceni³y niematerialne ni¿ materialne wartoœci pracy znacznie
czêœciej ni¿ pracownice zajmuj¹ce stanowiska robotnicze.
Tab. 14. Kobiety pracuj¹ce wed³ug przynale¿noœci spo³eczno–zawodowej,
uznaj¹ce za najwa¿niejsze niematerialne wartoœci pracy

Wykszta³cenie

Liczba badanych

Odsetek
deklaruj¹cych
wartoœci niematerialne
jako najwa¿niejsze

1968

1988

1968

1988

Pracownice wykonuj¹ce
prace fizyczne

504

606

29

37

Pracownice wykonuj¹ce
prace umys³owe

642

956

62

53

1 159

1 625

43

44

Ogó³em

#ród³o: Dla 1968 r. — wyniki badañ IGS; dla 1988 r. — wyniki badañ IGS i GUS przeprowadzonych w ramach CPBP 09.1.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na sformu³owaæ m.in. nastêpuj¹ce wnioski:
1. Rozwój zatrudnienia kobiet w latach 1945–1989 by³ kontynuacj¹ wa¿nego, historycznego procesu aktywizacji zawodowej kobiet, maj¹cego zasadniczy wp³yw na zmiany w spo³eczeñstwie i na jego funkcjonowanie. Proces aktywizacji zawodowej kobiet oraz rozwój ich karier zawodowych jest
wci¹¿ przedmiotem zainteresowania polityków spo³ecznych i polityków
gospodarczych, poniewa¿ dotyczy oko³o po³owy spo³eczeñstwa i blisko po³owy pracuj¹cych zawodowo.
2. W analizowanym okresie wystêpowa³y tak¿e czynniki rozwoju zatrudnienia kobiet, jak wzrost przeciêtnego wykszta³cenia kobiet, spadek przeciêtnej liczby dzieci w rodzinie, stale utrzymuj¹ce siê trudne warunki materialne wielu rodzin oraz ch³onny rynek pracy, na którym w ca³ym badanym
okresie liczba ofert pracy przewy¿sza³a liczbê osób jej poszukuj¹cych. Pomijaj¹c w tym miejscu kwestiê wystêpuj¹cych w badanym okresie przero-
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stów w zatrudnieniu w zak³adach pracy, trzeba stwierdziæ, ¿e stosowanie
zasady pe³nego zatrudnienia tworzy³o sta³e zapotrzebowanie na pracê kobiet, któr¹ one podejmowa³y. Z przedstawionych w opracowaniu danych
wynika, ¿e aktywizacjê zawodow¹ kobiet, a zw³aszcza kobiet zamê¿nych,
charakteryzowa³a bardzo wysoka dynamika. Zjawisko to doœæ czêsto interpretowano jako zagro¿enie dla rozwoju i funkcjonowania rodziny. Ogólnie
jednak proces ten wywar³ pozytywny wp³yw na kszta³towanie siê miejsca
kobiety w spo³eczeñstwie i rodzinie. Wysoka aktywnoœæ zawodowa kobiet
w latach 1944–1989 stanowi³a istotny wk³ad w kszta³tuj¹c¹ siê od 1990 r.
gospodarkê rynkow¹.
3. Ogólne warunki rozwoju zatrudnienia kobiet poza rolnictwem oraz
rozwi¹zania w dziedzinie polityki spo³ecznej, mia³y wp³yw na kszta³towanie
siê ich karier zawodowych, podobnie jak czynniki gospodarcze, prawne,
socjalne, rodzinne oraz indywidualne. Dlatego te¿ mo¿na uznaæ, ¿e zmiany
we wzorach karier zawodowych kobiet s¹ wypadkow¹ wspomnianych wy¿ej
czynników. Ustalenie tendencji zmian wzorów karier zawodowych na podstawie danych statystycznych i empirycznych umo¿liwi³o potraktowanie
tych karier jako elementu przeobra¿eñ ¿ycia spo³ecznego w badanym centralnie sterowanym systemie spo³eczno–gospodarczym, zak³adaj¹cym pe³ne wykorzystanie zasobów si³y roboczej, czêsto bez uwzglêdniania spo³ecznych okolicznoœci jej aktywizacji.
4. O skali aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w badanym okresie
zadecydowa³y zmiany wzorów karier zawodowych wybieranych i realizowanych przez kobiety zamê¿ne. Analizowane wzory zachowañ matek wobec
pracy uleg³y istotnym przemianom, a zasiêg ich realizacji przybiera³ ró¿ny
wymiar: od dominuj¹cego (kontynuowanie pracy po urodzeniu dziecka) do
marginalnego (przerywanie pracy na czas urlopu wychowawczego), a w nastêpnym okresie (od 1974 r.) wzory dot¹d dominuj¹ce, które przewidywa³y
kontynuowanie przez matkê pracy, zast¹pione zosta³y przez dominacjê wzorów wprowadzaj¹cych przerwy w karierze zawodowej matek na czas urlopu
wychowawczego. Te zmiany wci¹¿ siê dokonuj¹ i, jak wykazuj¹ najnowsze
badania, ponownie kszta³tuje siê jako wzór dominuj¹cy kontynuowanie pracy
przez matki po urodzeniu dziecka. Do zmiany tej zmusza czêsto obecna
sytuacja na rynku pracy. Oznacza to, ¿e wzory karier zawodowych, zw³aszcza matek, ulegaj¹ ci¹g³ej przemianie, poniewa¿ zmieniaj¹ siê warunki
ekonomiczne, socjalne i spo³eczne ich realizacji.
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5. Kariery zawodowe kobiet by³y i s¹ zmienne, silnie umotywowane czynnikami materialnymi (56% kobiet) i niematerialnymi (44% kobiet) jako
najwa¿niejszymi. Im bardziej ugruntowana jest kariera zawodowa kobiety,
tym silniej wystêpuje niematerialna motywacja jej realizacji. Na proces rozwoju zatrudnienia kobiet i kszta³towania siê ich karier zawodowych nale¿y
patrzeæ jako na zjawiska, które trzeba analizowaæ w ujêciu aktualnym i historycznym.
Badania IGS przeprowadzone w 1968 r. i w 1988 r. na próbach ogólnokrajowych wykaza³y, ¿e pracuj¹ce kobiety deklarowa³y nastêpuj¹ce grupy
wartoœci jako najwa¿niejsze: wartoœci materialne: w 1968 r. — 57 % badanych, a w 1988 r. — 56 %; wartoœci niematerialne: w 1968 r. — 43%, a w 1988 r.
44% ogó³u badanych15. Bardziej dok³adna analiza wykazuje, ¿e znaczenie
poszczególnych wartoœci, uzyskiwanych dziêki pracy zawodowej, charakteryzuje siê du¿¹ stabilnoœci¹. Wi¹¿e siê to równie¿ z tym, o czym wy¿ej wspomniano, ¿e wraz ze zmianami cywilizacyjnymi zmieniaj¹ siê role i pozycja
kobiet w rodzinie i spo³eczeñstwie w kierunku zwiêkszania partnerstwa
w rodzinie i partycypacji we wszystkich dziedzinach ¿ycia ekonomicznego
i spo³ecznego na równi z mê¿czyznami.
Omówione procesy spowodowa³y, ¿e w 1950 r. by³o zatrudnionych
1 469,7 tys. kobiet, co stanowi³o 30,0% ogó³u zatrudnionych, natomiast w 1988 r.
zatrudnionych by³o 5 425,5 tys. kobiet, co stanowi³o 45,8% ogó³u zatrudnionych. Wzrost zatrudnienia kobiet wp³yn¹³ na wzrost wskaŸników aktywnoœci ekonomicznej kobiet do 1970 r., po czym rozpocz¹³ siê stopniowy spadek
poziomu tej aktywnoœci.
Przejœcie do systemu demokracji parlamentarnej z gospodark¹ rynkow¹
uruchomi³o nowe czynniki maj¹ce wp³yw na kszta³towanie siê aktywnoœci
ekonomicznej ludnoœci. W tych nowych warunkach zagadnienia aktywnoœci
ekonomicznej kobiet, ich szans na rynku pracy, bezrobocia oraz kszta³cenia
i przekwalifikowania, wymagaj¹ szczegó³owej analizy.

15 A. Kurzynowski, Wartoœci pracy deklarowane przez kobiety zamê¿ne (wyniki d³ugookresowych badañ),
„Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego” 1993, nr 1–2.
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Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 1944–1956...

Historyk podejmuj¹cy dzisiaj zagadnienie pracy zawodowej kobiet
w Polsce w latach 1944–1956 znajduje siê w specyficznej sytuacji, charakterystycznej dla badacza dziejów spo³ecznych Polski w okresie stalinizmu.
Z jednej strony dysponuje bowiem wieloma bez w¹tpienia wartoœciowymi opracowaniami powsta³ymi przed 1989 r. Ich autorami byli g³ównie socjologowie i ekonomiœci, w du¿ej czêœci skupieni w Instytucie Gospodarstwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki (SGPiS) oraz
innych placówkach naukowych1. Osobny nurt badañ naukowych stanowi³a
problematyka prawna pracy kobiet2. Dok³adniejsza lektura tych monogra1 Zob. m.in.: D. Graniewska, Awans zawodowy kobiet a fazy ¿ycia rodzinnego, Warszawa 1985; Z. Chyra–Rolicz, Spó³dzielczoœæ pracy w aktywizacji zawodowej kobiet, Warszawa 1980; Praca kobiet w przemyœle ciê¿kim,
Warszawa 1987; K. Knycha³a, Zatrudnienie kobiet w Polsce Ludowej w latach 1955–1974, Warszawa 1978;
A. Kurzynowski, Aktywizacja zawodowa kobiet zamê¿nych w P³ocku w latach 1931–1960, Warszawa 1963;
ten¿e, Aktywizacja zawodowa kobiet zamê¿nych w Polsce Ludowej: geneza, czynniki rozwoju, perspektywy,
Warszawa 1979; Z. Czernik, U. Konieczna–Kleer, Spo³eczna i zawodowa aktywizacja kobiet w spó³dzielczoœci
pracy, Warszawa 1978; Z. Dach, Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950–1972 i jej aspekty ekonomiczno–spo³eczne, Warszawa 1976; D. Goleniewska, Kariery zawodowe kobiet w przemyœle, Warszawa 1976;
M. Przedpe³ski, Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej, Warszawa 1975; ten¿e, Aktywizacja zawodowa kobiet w zwi¹zku z procesem industrializacji w Polsce Ludowej, Poznañ 1967; S. Dziêcielska–Machnikowska, J. Kulpiñska, Awans kobiety, £odŸ 1966; A. Preiss–Zajdowa, Zawód a praca kobiet, Warszawa 1967;
J. Waluk, P³aca i praca kobiet w Polsce, Warszawa 1965; H. Strzemiñska, Wyniki badania bud¿etu czasu kobiet
pracuj¹cych i niektóre problemy ich pracy zawodowej, Warszawa 1964; J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiet
a rodzina, Warszawa 1963.
2 R. Korolec, Instytucje ochrony pracy kobiet i ich macierzyñstwa. Analiza porównawcza, Warszawa 1974;
ten¿e, Ochrona macierzyñstwa w prawie pracy, Warszawa 1966; W. Kowalska, Ochrona pracy kobiet w œwietle
20 wybranych uk³adów zbiorowych pracy, Studia i Materia³y Instytutu Pracy, z. 51, Warszawa 1969, s. 5–35;
Socjalne i prawne œrodki ochrony macierzyñstwa i rodziny, Warszawa 1976.
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fii i opracowañ wskazuje jednak na ich istotne niedostatki wynikaj¹ce przede wszystkim — jak nale¿y s¹dziæ — zarówno z ograniczeñ cenzuralnych,
jak i sytuacji socjologii w okresie stalinizmu. Opublikowane prace — poza
nielicznymi — koncentruj¹ siê na okresie po 1956 r., a lata wczeœniejsze s¹
z regu³y traktowane skrótowo, jako t³o podstawowych rozwa¿añ ich autorów. Brak w nich równie¿ dog³êbnych, obiektywnych analiz lub w ogóle nie
s¹ poruszane najbardziej kontrowersyjne kwestie zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ kobiet, jak chocia¿by zachowania wrogie wobec w³adz, rzeczywiste warunki ¿ycia codziennego, w tym stosunki w zak³adach pracy itp.
Z drugiej strony dostêpna od niedawna dla szerokich rzesz historyków
baza Ÿród³owa badañ dziejów spo³ecznych Polski zwanej Ludow¹ od chwili
jej powstania do PaŸdziernika ’56 jest w znacznym stopniu niekompletna
i niedostatecznie uporz¹dkowana. Sposób traktowania „kwestii kobiecej”
przez w³adze komunistyczne sprawia³, ¿e zachowane dokumenty zawieraj¹
zwykle sk¹pe informacje dotycz¹ce najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹ kobiet. Mo¿na w nich odnaleŸæ bardzo szczegó³owe zestawienia statystyczne dotycz¹ce ich awansowania na stanowiska kierownicze, tzw. upartyjnienia, udzia³u w pracach Ligi Kobiet, w manifestacyjnych i re¿yserowanych odgórnie kampaniach podejmowania kolejnych
zobowi¹zañ, wspó³zawodnictwa pracy itp.
O wiele trudniej doszukaæ siê tam odpowiedzi na podstawowe pytania
dotycz¹ce stosunku kobiet do pracy zawodowej.
W prezentowanym szkicu mo¿liwe jest jedynie wskazanie na niektóre
najwa¿niejsze problemy w ogóle nie poruszane w istniej¹cej literaturze naukowej, traktowane jednostronnie lub co najwy¿ej wzmiankowane. Mo¿e
on jedynie sformu³owaæ dalece niepe³ny katalog postulatów, wstêpnych
hipotez czy pytañ badawczych, kierowanych do nielicznego grona historyków dziejów spo³ecznych Polski powojennej. Zajmujê siê w nim jedynie
analiz¹ problemów kobiet zatrudnionych w miejskich zak³adach pracy,
przede wszystkim w przemyœle i g³ównie na stanowiskach robotniczych.
Zatrudnienie, bezrobocie
W istniej¹cej literaturze przedmiotu wielokrotnie wskazywano na zmiany w stanie zatrudnienia kobiet, zw³aszcza jego gwa³towny wzrost w okresie
realizacji planu szeœcioletniego (tab. 1).
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Tab. 1. Zatrudnienie kobiet w gospodarce uspo³ecznionej poza rolnictwem
w latach 1949–1956
Rok

Liczba zatrudnionych
kobiet w tys.

WskaŸnik 1950=100

1949

1 050

70

1950

1 495

100

1951

—

—

1952

1 683

112

1953

1 819

121

1954

1 912

128

1955

1 964

131

1956

2 069

138

8ród³o: M. Przedpe³ski, Aktywizacja zawodowa kobiet w zwi¹zku z procesem industrializacji w Polsce Ludowej, Poznañ 1967, s. 89

Wzmo¿ony nacisk kobiet na rynek pracy w du¿ej czêœci wynika³ z demograficznych nastêpstw wojny. Tendencja do wzrostu liczby kobiet, szczególnie silnie zaznaczaj¹ca siê w miastach (na 100 mê¿czyzn przypada³o tam
w 1945 r. 128 kobiet, w 1946 — 122, 1947 — 118, 1949 — 115, 1950 — 118),
oznacza³a zwiêkszenie liczby tych spoœród nich, które poszukiwa³y pracy.
Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e po wojnie wzros³a liczba kobiet — jedynych
¿ywicielek rodzin, zmuszonych do znalezienia dla siebie Ÿróde³ zarobkowania3.
W okresie realizacji planu szeœcioletniego ów wzrost zatrudnienia odbywa³ siê g³ównie w sektorze pañstwowym kosztem gospodarki nieuspo³ecznionej. Wed³ug danych odnalezionych w aktach Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) liczba kobiet zatrudnionych w gospodarce
okreœlanej wówczas jako drobnotowarowa i kapitalistyczna 31 XII 1950 wynosi³a ogó³em 3 963 tys., w tym poza rolnictwem — 210 tys., 31 XII 1951
odpowiednio — 3 864 tys. i 150 tys., 31 XII 1952 — 3 800 tys. i 100 tys.,
31 XII 1953 — 3 622 tys. i 66 tys., a 31 XII 1954 — 3 524 tys. i 64 tys.4
3 H. Jêdruszczak, Miasta i przemys³ w okresie odbudowy, [w:] Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany spo³eczne, pod red. F. Ryszki, Ossolineum 1974, s. 339–340.
4 Archiuwm Akt Nowych (dalej: AAN), Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego (dalej: PKPG),
3282, Szacunkowe zestawienie bilansu si³y roboczej kobiet za lata 1950–1956 (poza rolnictwem), s. 97.
Liczba kobiet czynnych zawodowo w mieœcie wzros³a miêdzy 1950 a 1960 r. z 1 545,1 tys. (29,7% ogó³u
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Zarówno dotychczas opublikowane wyniki badañ, jak i dane zawarte
w materia³ach Ÿród³owych Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych
(CRZZ) wskazuj¹, ¿e stopniowo wzrasta³o zatrudnienie kobiet–mê¿atek.
Wed³ug ustaleñ zwi¹zków zawodowych poczynionych na podstawie statystyki zasi³ków Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS) odsetek pracuj¹cych ¿on – matek wynosi³ w 1950 r. — 16,5%, w 1956 — 22,0%, ¿on – matek
wœród pracownic odpowiednio 13,0% i 22,0%, a matek samotnych —
11,0% i 12,0%5.
Nie oznacza to jednak, ¿e kobiet nie dosiêg³o bezrobocie. Bez wzglêdu
na niedoskona³oœæ metod jego pomiaru w warunkach gospodarki centralnie planowanej, spory o okreœlenie, co ono wówczas oznacza³o, nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e wystêpowa³o i dotyka³o szczególnie kobiety w latach
1944–1949 i 1954 –1957 (tab. 2).
Oficjalna statystyka jest myl¹ca, gdy¿ obejmuje jedynie osoby zarejestrowane jako poszukuj¹ce pracy, a tymczasem w tamtym okresie nie by³o
to zjawisko powszechne. St¹d rzeczywiste rozmiary bezrobocia by³y co najmniej kilkakrotnie wiêksze.
Problem ten doczeka³ siê jedynie czêœciowych badañ. Dziêki publikacjom Zofii Chyry–Rolicz6 stosunkowo du¿o wiemy o realizowanej w latach
1946–1950 akcji AZ, tj. aktywizacji zawodowej kobiet w ramach tworzonych spó³dzielni pracy. Wed³ug jej ustaleñ w tym okresie liczba kobiet pracuj¹cych w pionie spó³dzielczoœci wzros³a od 5,8 tys. do 53,1 tys.
Nadal brak jest jednak dog³êbnych analiz polityki pañstwa w zakresie,
jak to okreœlano, „produktywizacji” kobiet. Co prawda, wielokrotnie analizowano akty prawne reguluj¹ce ich zatrudnienie, ale nie zdobyto siê na trud
dotarcia do dyskusji na temat kszta³tu tej legislacji oraz jej rzeczywistego
funkcjonowania. A czasami by³o ono przeciwne do intencji ustawodawcy.
Przyk³adowo uchwa³a nr 620 Prezydium Rz¹du z 17 VII 1952 r. w sprawie
zwiêkszenia stanu zatrudnienia kobiet zobowi¹za³a ministrów i kierowników urzêdów centralnych do wydania zarz¹dzeñ ustalaj¹cych minimalny
odsetek ich zatrudnienia w podleg³ych jednostkach w ci¹gu 1952 i 1953 r.

kobiet) do 2 322 tys. (31,1%). Zob. Rocznik statystyczny pracy 1945–1968, GUS Warszawa 1970, s. 4, tab. 3.
5 Archiwum Ruchu Zawodowego (dalej: ARZ), Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych (dalej: CRZZ)
Wydzia³ Kobiecy 108, Zatrudnienie kobiet zamê¿nych w latach 1950–1956 (badanie na podstawie statystyki
zasi³ków ZUS), s. 56.
6 Z. Chyra–Rolicz, Spó³dzielczoœæ...; zob. równie¿ L. Paryczko, Spó³dzielczoœæ pracy w Polsce w latach
1945–1955, Warszawa 1973, s. 152.
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Tab. 2. Poszukuj¹cy pracy i wolne miejsca pracy (w tys.) wed³ug statystyki
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej7
Rok
(stan na
koniec roku)

Liczba zarejestrowanych
poszukuj¹cych pracy

Liczba zg³oszonych wolnych
miejsc pracy

ogó³em

w tym kobiet

ogó³em

w tym kobiet

1947

81

41

21

4

1948

125

63

25

4

1949

71

38

75

10

1950

5

3

149

22

1951

4

3

145

32

1952

2

1

161

37

1953

11

7

43

9

1954

21

13

42

8

1955

31

20

46

7

1956

38

26

48

8

1957

32

22

56

11

1958

31

22

75

13

8ród³o: A. Rajkiewicz, Problemy zatrudnienia, Warszawa 1959, s. 27

Inspekcje Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej (MPiOS) oraz PKPG
stwierdzi³y, ¿e szereg ministerstw nie wykazywa³o zainteresowania t¹ akcj¹.
Ministerstwo Przemys³u Drobnego i Rzemios³a dopiero w sierpniu 1953 r.
poda³o podleg³ym sobie zak³adom pracy wskaŸniki zatrudnienia kobiet.
W wielu zak³adach pracy zani¿ono je poni¿ej ju¿ istniej¹cego stanu. Niektóre z nich zwalnia³y kobiety, aby obni¿yæ wskaŸniki ich zatrudnienia do
poziomu ustalonego zarz¹dzeniem ministra handlu wewnêtrznego8. Po7 Wed³ug innych danych Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej, liczba kobiet zarejestrowanych w urzêdach zatrudnienia wynosi³a: 1 VII 1947–73 100, 1 I 1948–51 122, 1 I 1949–62 954, 1 I 1950–37 725, 1 VII
1950–18 328, 1 VIII 1950–13 184. Zob. AAN, Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej (dalej: MPiOS) 561,
Sprawozdanie z akcji gospodarczego usamodzielnienia niezatrudnionych kobiet w okresie 1947–1950,
s. 2–5.
8 AAN, PKPG 3282, Ocena realizacji uchwa³y nr 620 Prezydium Rz¹du z dnia 17 VII 1952 w sprawie
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nadto w 1953 r. nast¹pi³o wygaœniêcie terminu wa¿noœci tej uchwa³y, co
mia³o negatywny wp³yw na jej skutecznoœæ9.
Z drugiej strony wiadomo, ¿e uchwa³a przynios³a równie¿ wiele oczekiwanych efektów; we Wroc³awiu osi¹gniêto wówczas wskaŸnik 90% zatrudnienia kobiet w handlu w wyniku przesuniêcia mê¿czyzn do innych prac10.
Niewiele nadal wiemy o skutecznoœci podejmowanych od 1953 r. przez
w³adze pañstwowe œrodkach maj¹cych zwiêkszyæ zatrudnienie, takich jak
np. zakaz przyjmowania do pracy i nauki zawodu bez uprzedniego skierowania przez organy zatrudnienia czy zalecenie kierowania do pracy w mieœcie osób w nich zamieszka³ych przed osobami pochodz¹cymi ze wsi11.
Kwesti¹ interesuj¹c¹ jest równie¿ odpowiedŸ na pytanie, czy lokalne nadwy¿ki si³y roboczej faktycznie pojawi³y siê — jak twierdz¹ autorzy notatki
na Kolegium MPiOS — w zwi¹zku z uchwa³¹ z 3 I 1953 r. oznaczajac¹
wzrost kosztów utrzymania dla rodzin pracowniczych12.
Badania Ÿród³owe wskazuj¹, ¿e aczkolwiek problem bezrobocia mia³
ograniczony wymiar liczbowy, to w istotny sposób wp³ywa³ na postawy i zachowania osób nim zagro¿onych. Nie przypadkiem kwestia ta sta³a siê tematem coraz czêœciej pojawiaj¹cym siê w listach do centralnych urzêdów,
prasy, organizacji spo³ecznych, radia itp. od paŸdziernika 1953 r. Zwiêkszy³
siê równie¿ zasiêg pog³osek m.in. o zwolnieniach wszystkich kobiet zamê¿nych13. Bezrobocie wywo³ywa³o rozgoryczenie; wed³ug notatki informacyjnej CRZZ ze stycznia 1956 r. kobiety pozbawiane pracy w £odzi zg³asza³y
siê do Zwi¹zku W³ókniarzy z pretensjami: „myœmy wykona³y plan 6–letni
przed terminem, a teraz taka zap³ata, ¿e z dniem 1 stycznia nie mamy pracy”14. Pog³oski o otwarciu nowych zak³adów produkcyjnych potrafi³y gromadziæ liczne grupy osób pragn¹cych siê tam zatrudniæ. Na pocz¹tku
zwiêkszenia stanu zatrudnienia kobiet, styczeñ 1954, s. 98. Podobn¹ rolê mia³o spe³niæ pismo Ministerstwa
Pracy i Opieki Spo³ecznej z 30 VI 1951 r. w sprawie wymiany pracy mê¿czyzn o pe³nej zdolnoœci do pracy
na prace kobiet. AAN, MPiOS 55, Sprawozdanie z wykonania prac wêz³owych za III kwarta³ 1951, s. 6.
9 AAN, MPiOS 42, Notatka dla Kolegium Ministerstwa w sprawie zatrudnienia kobiet, Warszawa
19 VI 1956, s. 38.
10 Tam¿e, Notatka dla towarzysza ministra w sprawie zatrudnienia nadwy¿ek kobiet, Warszawa 8 XII 1955,
s. 112.
11 Tam¿e, Notatka dla Kolegium Ministerstwa w sprawie zatrudnienia kobiet, Warszawa 19 VI 1956, s. 38.
12 AAN, MPiOS 38, Notatka dla Kolegium MPiOS, 22 I 1955, s. 2.
13 AAN, Urz¹d Rady Ministrów (dalej: URM), 13/3, Notatka w sprawie g³ównych problemów wystêpuj¹cych w listach i skargach w 1953 r. , s. 1, zob. równie¿ AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (KC PZPR), 237/XV–34, Sprawozdanie z listów do „Przyjació³ki” za grudzieñ 1953, s. 84–85.
14 Archiwum Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (dalej: AZG ZNP), ZG ZNP, W. Organizacyjny 1340, Notatka informacyjna W. Organizacyjnego CRZZ z 24 I 1956 nt. spraw zatrudnienia.
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1956 r. plotka o uruchamianiu Fabryki Win w pow. Góra Œl¹ska sprawi³a,
¿e w ci¹gu kilku dni do pracy zg³osi³o siê ponad 300 kobiet15. Du¿o wczeœniej, bo w 1947 r., w Katowicach zatrudnianie Niemek wywo³ywa³o niezadowolenie pozostaj¹cych bez pracy Polek16. W tym¿e roku w Radomiu
i Kaliszu odnotowano manifestacje kobiet ¿¹daj¹cych pracy17.
Zachowania w zak³adach pracy
Dokonana kwerenda archiwalna przynios³a wiele nowych elementów
dla charakterystyki zachowañ kobiet w zak³adach pracy, a œciœlej robotnic
w przemyœle.
Przede wszystkim okaza³o siê, ¿e kobiety by³y aktywnymi uczestniczkami strajków, szczególnie licznych w latach 1945–1948. Wed³ug ró¿nych badaczy wybuch³o ich wówczas od 667 do 82518. Jeden z pierwszych odnotowano w kwietniu 1945 r. w zak³adach w³ókienniczych w Moszczenicy, a jego najbardziej aktywne uczestniczki zosta³y aresztowane przez UB19. Bran¿¹ szczególnie podatn¹ na nastroje strajkowe by³o zdominowane przez kobiety w³ókiennictwo, zw³aszcza w regionie ³ódzkim. W £odzi we wrzeœniu
1947 r. wybuch³ najwiêkszy w tym okresie strajk, który w 17 zak³adach pracy obj¹³ oko³o 26 tys. osób. Raporty inspektorów pracy z tego okresu zawieraj¹ informacjê, ¿e we w³ókiennictwie kobiety stanowi³y zwykle wiêkszoœæ
protestuj¹cych pracowników.
U pod³o¿a strajków tkwi³y przede wszystkim przyczyny ekonomiczne;
protestowano przeciwko z³ej aprowizacji, zmianie zasad wynagradzania,
wprowadzaniu nowych, wy¿szych norm pracy20. Du¿o rzadziej wynika³y one
bezpoœrednio z przyczyn politycznych. W sytuacji gdy pañstwo by³o niemal

15 Tam¿e.
16 ARZ, Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych (dalej: KCZZ/CRZZ), Wydzia³ Kobiecy, sygn. tymcz.
46, Sprawozdanie Wydzia³u Kobiecego przy ZG ZZ Robotników i Pracowników Przemys³u Spo¿ywczego
w Polsce za okres od 2 V do 10 VIII 1947, s. 10– 13.
17 AAN, Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (dalej: KC PPR), 295/XVI–2, mikr. 2451/1, Produktywizacja kobiet na tle obecnej sytuacji gospodarczej. Referat tow. Ney wyg³oszony na posiedzeniu
Wydzia³u Kobiecego KC PPR w dniu 22 II 1947, s. 38.
18 £. Kamiñski, Strajki robotnicze w Polsce 1945–1948. Próba bilansu, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 4,
s. 47–53; J. Chumiñski, Strajki robotnicze w Polsce (1945–1948), [w:] Studia i materia³y z dziejów opozycji
i oporu spo³ecznego, t. I, pod red. £. Kamiñskiego, Wroc³aw 1998, s. 19.
19 J. Chumiñski, Strajki..., s. 17.
20 Zob. m.in. G. So³tysiak, Polityka spo³eczna zwi¹zków zawodowych w Polsce w latach 1944–1956. Praca
doktorska napisana pod kier. prof. Andrzeja Jezierskiego w Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 117–119 (maszynopis udostêpniony przez autora).
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jedynym pracodawc¹, konflikty pracownicze z kierownictwami zak³adów
stawa³y siê w istocie konfliktami z w³adzami tego pañstwa.
Czy „kobiecy” sk³ad wielu za³óg strajkuj¹cych przedsiêbiorstw mia³
istotny wp³yw na przebieg konfliktu? Pocz¹tkowy stan badañ nad problematyk¹ oporu spo³ecznego wobec w³adzy komunistycznej w Polsce uniemo¿liwia precyzyjn¹ odpowiedŸ na tak postawione pytanie. Mo¿na siê jednak pokusiæ o pewne hipotezy. Zdaniem Padraica Kenneya, podatnoœæ
strajkowa w tym okresie by³a uzale¿niona przede wszystkim od sk³adu spo³ecznego œrodowiska robotniczego w danym regionie; strajkowa³y przede
wszystkim oœrodki, które mimo wojny zachowa³y koœciec tradycyjnej kultury robotniczej (£ódŸ). Mniej podatni na takie protesty byli robotnicy w miastach, gdzie przemys³ trzeba by³o tworzyæ od nowa, a za³ogi fabryk rekrutowa³y siê z grup spo³ecznych o ró¿nym pochodzeniu regionalnym i spo³ecznym (Wroc³aw)21.
Jak siê wydaje, warto sprawdziæ, czy fakt, i¿ w rodzinach robotniczych
kobiety zajmowa³y siê zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ i przedmioty codziennego
u¿ytku, odcisn¹³ swe piêtno na ¿¹daniach wysuwanych przez protestuj¹cych? Czy nie wp³ywa³ on na determinacjê robotników (robotnic)? Czy p³eæ
strajkuj¹cych mia³a wp³yw na nasilenie i rodzaj represji stosowanych przez
w³adze bezpieczeñstwa? Czy kobiety okazywa³y siê bardziej uleg³e wobec
prowadzonych w trakcie akcji protestacyjnych „rozmów” z funcjonariuszami UB i werbunków? Warto równie¿ zastanowiæ siê, czy na „buntownicze” postawy robotników i robotnic mia³a wp³yw ich religijnoœæ. Wszak
warto przypomnieæ — na co zwracali uwagê badacze problemu22 — i¿
najwiêksza fala strajków ³ódzkich jesieni¹ 1947 r. rozpoczê³a siê w fabryce Poznañskiego, nieprzypadkowo zwanej przed wojn¹ „Czêstochow¹” ze
wzglêdu na wp³ywy chadeckie wœród jej za³ogi. I wreszcie, czy wiejskie pochodzenie coraz liczniejszych rzesz robotniczych zmniejsza³o podatnoœæ
strajkow¹ za³óg?
Wiele wskazuje na to, i¿ to w³aœnie robotnice szczególnie impulsywnie
reagowa³y na braki aprowizacyjne. Przyk³adowo w raporcie Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej (WK PPS) w £odzi ze strajku
w fabryce „Krusche i Endler” w czerwcu 1947 r. pisano, i¿ „elementem
uporczywie trwaj¹cym w strajku s¹ przede wszystkim kobiety”, wysuwaj¹ce
21 P. Kenney, Rebuilding Poland. Workers and Communism, Cornell University Press, Ithaca and London
1996.
22 Zob. m.in. W. Górecki, Strajki robotnicze w £odzi w latach 1945–1947, „Polska 1944/45–1989. Studia
i Materia³y” 1996, t. 2, s. 117.
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argumenty, i¿ „jest dro¿yzna, ¿e brak chleba itp.”23 Co ciekawe, ten typ
protestu wystêpowa³ nawet w okresie nasilenia akcji represyjnych przeciwko strajkom od koñca lat czterdziestych (powo³anie na terenie kluczowych
zak³adów placówek Urzêdu Bezpieczeñstwa — tzw. referatów ochrony).
Wyrazem szczególnej determinacji by³y przypadki „przerywania pracy”
w 1951 r.24 — tj. wówczas, gdy z powodu g³odu zdarza³y siê zemdlenia robotników przy maszynach. Przez Polskê przesz³a wówczas fala strajkowa,
która we wrzeœniu tego roku objê³a co najmniej 30 zak³adów. Jej powodem
by³ w³aœnie g³ód; ¿¹dano rozszerzenia wprowadzonego w koñcu sierpnia
systemu reglamentacji miêsa. Zjawiskiem nasilaj¹cym siê by³y spóŸnienia
i opuszczanie stanowisk pracy w celu udania siê do kolejek przed sklepami
miêsnymi25. W tym samym czasie w Obornikach grupa kobiet manifestowa³a pod siedzib¹ miejscowej Centrali Miêsnej, wznosz¹c okrzyki „sprzedajcie miêso” 26, a w wielu miasteczkach rady narodowe wprowadza³y ograniczenia w zakupie artyku³ów ¿ywnoœciowych dla przyje¿d¿aj¹cej na targi
ludnoœci wiejskiej. Nieco inn¹ formê przybra³ protest ¿on robotników z huty „Bankowa”; 14 IV 1949 r. zebra³y siê przy g³ównej portierni i oœwiadczy³y, ¿e nie puszcz¹ mê¿ów do pracy, jeœli nie rozpocznie siê sprzeda¿ miêsa27.
Kolejne fale strajkowe przetoczy³y siê przez Polskê na pocz¹tku 1953 r.
(w zwi¹zku z wprowadzon¹ 3 stycznia tego roku reglamentacj¹ i podwy¿k¹
cen miêsa, t³uszczów, cukru i myd³a; ju¿ 4 stycznia zwi¹zki zawodowe odnotowa³y 47 „przerw w pracy”), w po³owie tego roku (w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych norm pracy), w kwietniu i maju 1954 r. oraz w czerwcu
i lipcu 1956 r. (po masakrze robotników w Poznaniu)28.
Sprawdzenia wymaga równie¿ wy³aniaj¹ca siê z lektury materia³ów
Ÿród³owych hipoteza, ¿e kobiety by³y bardziej ni¿ mê¿czyŸni sk³onne do
opuszczania pracy w dniach œwi¹t koœcielnych i w niedzielê. Przypadki takie
odnotowano na pocz¹tku lat 50. By³ to wyraŸny protest przeciwko znosze23 AAN, Polska Partia Socjalistyczna (dalej: PPS), 235/XV–86, WK PPS w £odzi do CKW PPS, 12 VI 1947,
s. 9.
24 Jeden z najwiêkszych w tym okresie (lipiec 1951 r.) strajków mia³ miejsce w zak³adach w³ókienniczych
w ¯yrardowie. Formalnym powodem strajku by³y trudnoœci z zakupem wêgla opa³owego. Zob. AAN, KC
PZPR, 237/V–54, Notatka w sprawie zajœæ w ¯yrardowskich Zak³adach W³ókienniczych na oddziale tkalni
bawe³nianej w dn. 12 VII 1951, Warszawa, 13 VII 1951, s. 1.
25 Centralne Archiwum Ministesrtwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (dalej: CAMSWiA), Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego (dalej: MBP) 565, Biuletyn Dzienny nr 191/51, 18 VIII1951, nr 192/51;
nr 192/51, 20 VIII 1951, nr 193/51, 21 VIII 1951.
26 CAMSWiA, MBP 565, Biuletyn Dzienny nr 200/51, 29 VIII 1951.
27 CAMSWiA, MBP 41/464, Biuletyn Dzienny nr 86, 15 IV 1949.
28 Zob. G. So³tysiak, Polityka..., s. 152–157.
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niu œwi¹t koœcielnych jako dni wolnych od pracy29. Prawdopodobnie wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na takie zachowania by³o równie¿ wiejskie
pochodzenie coraz wiêkszej czêœci za³óg robotniczych.
Kobiety robotnice nie tylko wytrwale strajkowa³y, ale w wielu wypadkach by³y inicjatorkami „przerw w pracy”. Wspomniany najwiêkszy w latach 40. strajk w £odzi rozpocz¹³ siê 13 IX 1947 r. w fabryce „I. K. Poznañski” z powodu ¿ywio³owego protestu czêœci ¿eñskiej za³ogi przeciwko zarz¹dzeniu dyrekcji o wewnêtrznej reorganizacji pracy w zak³adzie i przechodzeniu do obs³ugi wiêkszej liczby wrzecion przez wyselekcjonowan¹ grupê
przodowniczek pracy.
W wiêkszoœci przypadków zachowañ innych ni¿ strajkowe brak jest podstaw do stawiania hipotez o ich odmiennoœci wywo³anej p³ci¹ pracowników.
Jak siê wydaje, plaga drobnych kradzie¿y, stanowi¹ca wówczas integralny
element „moral economy” polskich zak³adów przemys³owych, dotyczy³a
zarówno zatrudnionych w nich kobiet, jak i mê¿czyzn. W przypadku pierwszych szczególne protesty wzbudza³y drobiazgowe, naruszaj¹ce intymnoœæ
i godnoœæ kontrole przy przekraczaniu bram zak³adów30. W proteœcie przeciwko karaniu z³apanych na kradzie¿ach robotników i robotnic dochodzi³o
w latach 40. do strajków31. Obok demoralizacji, bêd¹cej wynikiem wojny
i okupacji, istotnym motywem takiego postêpowania by³a z³a sytuacja ekonomiczna rodzin robotniczych. W I po³owie lat 50., w warunkach wzglêdnej
³atwoœci uzyskania pracy, przy wzrastaj¹cej represywnoœci wobec strajków
i kradzie¿y, d¹¿enie do polepszenia swej sytuacji materialnej znajdowa³o
wyraz we wzrastaj¹cej p³ynnoœci zatrudnienia; przyk³adowo w £odzi
w 1951 r. 47,9% ogó³u zatrudnionych zmienia³o miejsce pracy, w tym
29 Oto jeden z wielu przyk³adów, które mo¿na odnaleŸæ w materia³ach MBP: 14 V 1951 r. (drugi dzieñ
Zielonych Œwi¹t) W Przasnyskich Zak³adach Przemys³u Lniarskiego na pierwszej zmianie nie stawi³o siê
55%, na drugiej ok. 75% za³ogi. Na pierwszej zmianie dwie pracownice tkalni (1 cz³. ZMP) usi³owa³y
zatrzymaæ wszystkie maszyny oœwiadczaj¹c, ¿e na Jasnej Górze odbywa siê podniesienie. Uda³o im siê
zatrzymaæ 6 krosien. 14 maja w fabrykach przemys³u bawe³nianego w £odzi na oko³o 40 tys. zatrudnionych
na pierwszej zmianie by³o nieobecnych 1 512 osób. Zob. CAMSWiA, MBP, 564, Biuletyn Dzienny nr 111/51,
15 V 1951, s. 53–54.
30 Zob. J. Chumiñski, Strajki..., s. 21; zob. równie¿: CAMSWiA, MBP 573, Biuletyn Dzienny nr 138/53,
15 VI 1953. Notatka do Biuletynu. Kradzie¿e na zak³adach pracy i innych obiektach uspo³ecznionych, s. 73;
CAMSWiA, MBP 579, Notatka w sprawie nasilenia walki z przestêpczoœci¹ w gospodarce narodowej za
miesi¹c styczeñ 1954, Warszawa 24 II 1954, s. 290.
31 Zob. J. Chumiñski, Strajki..., s. 21; zob. równie¿: CAMSWiA, MBP 573, Biuletyn Dzienny nr 138/53,
15 VI 1953. Notatka do Biuletynu. Kradzie¿e na zak³adach pracy i innych obiektach uspo³ecznionych, s. 73;
CAMSWiA, MBP 579, Notatka w sprawie nasilenia walki z przestêpczoœci¹ w gospodarce narodowej za
miesi¹c styczeñ 1954, Warszawa 24 II 1954, s. 290.
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29,3% na w³asne ¿¹danie32. By³a to nasilaj¹ca siê forma protestu, podobnie
jak nieprzystêpowanie do wspó³zawodnictwa33.
Masowe pojawienie siê kobiet w zak³adach pracy w latach 50. wywo³ywa³o wiele konfliktów z zatrudnionymi w nich mê¿czyznami. Liczba kobiet
zatrudnianych w dotychczas mêskich zawodach co prawda wzrasta³a, ale
szczegó³owe informacje pojawiaj¹ce siê w ró¿nego rodzaju sprawozdawczoœci, aczkolwiek z trudem poddaj¹ce siê uogólnieniom, œwiadcz¹ o trudnoœciach tego procesu. Oto ekipa kontrolna KC PZPR przebywaj¹ca w poznañskim PAFAWAG–u w grudniu 1952 r. stwierdzi³a, i¿ zawsze, „gdy ma
miejsce jakieœ nieporozumienie na zak³adzie i w grê wchodz¹ kobiety
i mê¿czyŸni (...), bez szwanku wychodz¹ mê¿czyŸni, a kobiety przesuwa siê
za karê z produkcji do prac placowych lub innych pomocniczych”34. Wydzia³ Kobiecy KW PZPR w Bydgoszczy w 1951 r. informowa³ Komitet
Centralny partii, i¿ w Tramwajach Miejskich w Grudzi¹dzu „kierownictwo
do niedawna nie chcia³o zatrudniaæ kobiet na stanowisku konduktorek,
motywuj¹c tym, ¿e kobiety s¹ ma³o produktywne, bo id¹ na trzymiesiêczny
urlop macierzyñski”. „Bywaj¹ równie¿ wypadki niezrozumienia przez organizacje partyjne i spo³eczne na zak³adach pracy awansu spo³ecznego kobiet, gdzie czêsto wysuwane [s¹] kobiety z dobrych robotnic, przodownic
pracy na maszynistki biurowe i pomoce biurowe, w ten sposób hamuj¹c
drogê tym kobietom do prawdziwego awansu spo³ecznego i zawodowego”35. Funkcjonariusze partyjni z Bydgoszczy zauwa¿yli równie¿ prawid³owoœæ polegaj¹c¹ na tym, i¿ kobiety, które awasowa³y na stanowiska brygadzistów, majstrów, kierowników, pochodzi³y g³ównie z zak³adów, w których
by³a przewaga kobiet wœród pracuj¹cych; „w zak³adach pracy o równej iloœci kobiet z mê¿czyznami, wzglêdnie o mniejszym nasileniu kobiet widzimy
ju¿ przewa¿nie na wykazanych stanowiskach mê¿czyzn”36. Wiele kobiet
spotka³o siê z szykanami przy podejmowaniu pracy w budownictwie; w No-

32 AAN, KC PZPR, 237/XV–6, Informacja tow. Or³owskiej dotycz¹ca aktywizacji zawodowej kobiet w £odzi–miasto omawianej na naradzie w Wydziale Kobiecym Komitetu Miejskiego [PZPR] w £odzi w dniu
19 III 1952 r. , s. 112–114.
33 G. So³tysiak, Polityka..., s. 151–152.
34 AAN, KC PZPR, 237/XV–7, Sprawozdanie ekipy wyje¿d¿aj¹cej w sprawie zatrudnienia kobiet na terenie
woj. wroc³awskiego, Warszawa 16 XII 1952, s. 83–88.
35 AAN, KC PZPR, 237/XV–10, Informacja Wydzia³u Kobiecego KW PZPR [w Bydgoszczy] o produktywizacji i awansie spo³ecznym kobiet na terenie województwa bydgoskiego [1951], s. 87.
36 AAN, KC PZPR, 237/XV–10, Uchwa³a Egzekutywy KW PZPR w Bydgoszczy z 3 VIII 1951 r. w sprawie
produktywizacji i awansu spo³ecznego kobiet, s. 104.
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wej Hucie wiele kobiet murarek musia³o z tego powodu zrezygnowaæ z wyuczonego zawodu37.
Liczne kontrowersje wywo³a³o zatrudnianie kobiet w górnictwie pod
ziemi¹. Z informacji partyjnych wynika³o, i¿ „S³ysza³o siê nawet ze strony
poszczególnych dyrekcji kopalñ, ¿e kobiety wp³ywaj¹ wychowawczo na
swoich wspó³towarzyszy pracy, co wyrazi³o siê w ograniczeniu z ich strony
ordynarnych przekleñstw, dowcipów i opowiadañ. Spotkano siê jednak¿e
w województwie katowickim z faktami, gdy wobec braku uœwiadamiaj¹cej
pracy przygotowawczej i nieprzezwyciê¿onych przes¹dów dano pos³uch
wrogiej propagandzie o gniewie «Barbórki» za «naruszenie przez kobiety
jej niepodzielnego królestwa», w zwi¹zku z czym poczêto wró¿yæ wypadki
i nieszczêœcia. W kopalni «Thorez» (...), na skutek rozszerzaj¹cych siê plotek o niemoralnym prowadzeniu siê kobiet pracuj¹cych pod ziemi¹, dosz³o
do bójki miêdzy grup¹ ¿on górników a pracuj¹cymi górniczkami przy wejœciu do kopalni. Na tym tle wynik³y te¿ antagonizmy miêdzy kobietami
pracuj¹cymi na powierzchni i pod ziemi¹. Mia³o to swój wyraz równie¿
w pojedyñczych bójkach na terenie ³aŸni”. Zaistnia³ fakt uderzenia górniczki he³mem przez górnika, napiêtnowany przez komitet partyjny przez opis
zajœcia, umieszczony w gablocie ne terenie kopalni38.
Z wielu regionów kraju do warszawskiego centrum w³adzy dochodzi³y
g³osy o dyskryminowaniu pracuj¹cych kobiet w przydzia³ach mieszkañ;
problem by³ na tyle nabrzmia³y, ¿e zdarza³y siê przypadki (trudno ustaliæ
jak liczne) zabierania dzieci rodzinom znajduj¹cym siê w szczególnie trudnych warunkach lokalowych, zagra¿aj¹cych zdrowiu domowników i kierowania ich do domów dziecka. Instytucje, stawiaj¹ce sobie za zadanie opiekê
nad pracuj¹cymi kobietami, wielokrotnie interweniowaly w sprawach ordynarnego odnoszenia siê mê¿czyzn prze³o¿onych do podlegaj¹cych im zespo³ów kobiecych. Wreszcie problemem wa¿nym, poruszanym rzadko,
przewa¿nie w anonimowych skargach, by³y przypadki tego, co dzisiaj sk³onni jesteœmy nazywaæ molestowaniem seksualnym kobiet w pracy39.
37 AAN, KC PZPR, 237/XV–15, Analiza pracy kobiecej przy Zjednoczeniu Przemys³owym Budowy Nowej
Huty na dzieñ 15 X 1951 r. siedmiu odcinków, s. 75.
38 AAN, KC PZPR 1645, mkf. 2821/1, Protokó³ nr 99 z posiedzenia Sekretariatru Biura Organizacyjnego
w dniu 11 VI 1951, Sprawozdanie Komisji dla zbadania warunków pracy kobiet zatrudnionych pod ziemi¹
w górnictwie (15 IV–21 IV 1951).
39 AAN, URM, 13/32, Sprawozdanie z za³atwienia skarg i za¿aleñ ludnoœci w Ministerstwie Przemys³u
Lekkiego za I kwarta³ 1954, Warszawa, 20 IV 1954, s. 1; Sprawozdanie z za³atwienia skarg i za¿aleñ ludnoœci
w Ministerstwie Przemys³u Lekkiego za III kwarta³ 1955, s. 45–46; AAN, KC PZPR, 237/XV–11, Sprawo-
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Wiele problemów obyczajowych wywo³ywa³o funkcjonowanie hoteli robotniczych, zw³aszcza przy budowie du¿ych inwestycji przemys³owych. Nieco lepiej rozpoznany przypadek Nowej Huty wskazuje, ¿e wiele dziewcz¹t
tam mieszkaj¹cych demoralizowa³o siê, a niektóre wrêcz stawa³y siê prostytutkami40.
Kobiety pracuj¹ce z regu³y zarabia³y mniej ni¿ mê¿czyŸni. Wynika³o to
nie tylko z dyskryminowania przy obliczaniu wynagrodzeñ, przyznawaniu
nagród, premii itp.41, lecz tak¿e z faktu, i¿ w swej masie by³y zatrudnione
w ga³êziach przemys³u gorzej wynagradzanych42. Wa¿n¹ rolê odgrywa³a
konfliktowoœæ ról spo³ecznych rodzinnych i zawodowych. Mia³a ona istotny
wp³yw na kwalifikacje pracownic. Kobiety mia³y mniej czasu — ze wzglêdu
na obowi¹zki domowe — na podnoszenie swych kwalifikacji43.
Wp³ywa³o to ujemnie na mo¿liwoœci awansu w zak³adzie pracy, co by³o
jednym ze sztandarowych w¹tków propagandowych w³adz stalinowskich.
Wiele kobiet zdawa³o sobie sprawê z iluzorycznoœci proponowanej im drogi
kariery. W praktyce oznacza³o to czêstokroæ przejœcie do co prawda umys³owej, ale gorzej op³acanej pracy44. Ba³y siê równie¿ o to, ¿e nie podo³aj¹
nowym obowi¹zkom i ze wzglêdu na brak kwalifikacjii stan¹ siê poœmiewiskiem w swym œrodowisku. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y wzglêdy obyczajowe. Niektóre formu³owa³y to w nastepuj¹cy sposób: „Nie potrzebujê, aby mi ktoœ
dogadywa³, ¿e robotnicê zrobiono pani¹”45.

zdanie Wydzia³u Kobiecego KW PZPR w Gdañsku z akcji produktywizacji kobiet 4 IX 1952, s. 15–17.
40 Zob. m.in. Notatka o sytuacji w Nowej Hucie z paŸdziernika 1955 roku, wstêp i oprac. D. Jarosz, „Polska
1944/45–1989. Studia i Materia³y”, 1996, t. 2, s. 309–330; D. Jarosz, Wybrane problemy kultury ¿ycia codziennego kobiet pracuj¹cych w Nowej Hucie w latach piêædziesi¹tych XX wieku, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1997, s. 405–419.
41 Zob. m.in. AAN, KC PZPR, 237/XV–19, Protokó³ z odprawy Wydzia³u Kobiecego K[omitetów] P[owiatowych] PZPR odbytej w KW PZPR [w Olsztynie] w dniu 30 V 1949, s. 3.
42 Na ten temat: J. Waluk, P³aca..., s. 78; J. Piotrowski, Praca...,, s. 93; A. Sajkiewicz, Praca kobiet w przemyœle, Warszawa 1962, s. 3–4.
43 ARZ, CRZZ Wydzia³ Kobiecy 108, Informacja o zatrudnianiu i pracy zawodowej kobiet, Warszawa,
czerwiec 1959, s. 31.
44 AAN, KC PZPR, 237/XV–15, Analiza z dzia³alnoœci Rad Kobiecych, Kraków 3 II 1951, s. 65.
45 AAN, KC PZPR, 237/XV–34, Analiza pracy Rad Kobiecych z uwzglêdnieniem werbunku kobiet i brygad
kobiecych za I pó³rocze 1952 r., s. 15; AAN, KC PZPR, 237/XV–12, Sprawozdanie w sprawie pracy wœród
kobiet w hutach podleg³ych KM PZPR w Chorzowie, Katowice 10 X 1951, s. 125; AAN, KC PZPR,
237/XV–15, Ocena zatrudnienia kobiet w 1952 r. w woj. krakowskim, s. 102.

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

230 Dariusz Jarosz

Ochrona pracy kobiet: teoria i praktyka
Wiele kontrowersji wywo³ywa³o stosowanie ustawodawstwa o ochronie
pracy kobiet. W pocz¹tkach lat piêædziesi¹tych dokonano zmian legislacyjnych, które z jednej strony zwiêksza³y uprawnienia kobiet pracuj¹cych
w zakresie macierzyñstwa, z drugiej dopuszcza³y je do prac w porach i warunkach dotychczas zabronionych ze wzglêdu na uci¹¿liwoœæ.
Przede wszystkim zezwolono na nocn¹ pracê kobiet. Jej zakaz zosta³
wprowadzony przez konwencjê berneñsk¹ z 1906 r. Pewne rozszerzenie
mo¿liwoœci takiej pracy nast¹pi³o w konwencjach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 41 z 1934 i nr 89 z 1948 r. Ustawa polska z 1924 r.
przewidywa³a zakaz zatrudniania w nocy ogó³u kobiet. Zakaz ten zosta³
uchylony w 1951 r. (ustawa z 26 II 1951 r. o zmianie ustawy z 2 VII 1924 r.
w przedmiocie pracy m³odocianych i kobiet, DzU nr 12, poz. 94). Od tej
chwili ich praca nocna poddana zosta³a takim samym ograniczeniom, jak
zatrudnianie w porze nocnej pracowników mê¿czyzn (przewidzianych
w art. 15 ustawy z 18 XII 1919 r. o czasie pracy w przemyœle i handlu —
DzU z 1933 nr 94 poz. 734 z póŸniejszymi zmianami)46.
Równoczeœnie z uchyleniem zakazu nocnej pracy kobiet wprowadzono
go w odniesieniu do kobiet ciê¿arnych, poczynaj¹c od czwartego miesi¹ca
ci¹¿y oraz do kobiet wychowuj¹cych dzieci do ukoñczenia przez nie pierwszego roku ¿ycia (ustawa z 26 II 1951 r.). Niektóre uk³ady zbiorowe pracy
rozci¹gnê³y ten zakaz na okres pierwszych miesiêcy ci¹¿y. Wprowadzi³y te¿
ograniczenia w dopuszczalnoœci zatrudnienia w porze nocnej kobiet wychowuj¹cych dzieci do lat czternastu, zezwalaj¹c na stosowanie takiej pracy
tylko w razie koniecznoœci uruchomienia pe³nej trzeciej zmiany. Od 1951 r.
obowi¹zywa³ zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych kobiet ciê¿arnych, poczynaj¹c od czwartego miesi¹ca ci¹¿y do ukoñczenia przez dziecko
pierwszego roku ¿ycia.
Zakaz zatrudniania kobiet pod ziemi¹ wprowadzony zosta³ w Polsce ju¿
w 1925 r. na mocy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej
(DzU RP 1925, nr 81, poz. 558). Na gruncie miêdzynarodowym zakaz ten
wprowadzi³a uchwalona w 1935 r. konwencja nr 45 MOP. Ustawa z 6 II 1951 r.
(DzU 1951, nr 12, poz. 94) uchyli³a ten zakaz. Ponownie wprowadzono go
rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 18 II 1959 r. (DzU 1959, nr 18, poz.
46 Nie oznacza to jednak, ¿e przed 1951 r. nie zmuszano kobiet i m³odocianych do pracy nocnej. Wspomina
o tym G. So³tysiak, Polityka..., s.75.
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109). Faktycznie nie zatrudniano kobiet pod ziemi¹ od 1957 r., tzn. od ratyfikacji przez Polskê wspomnianej konwencji MOP.
Wreszcie, na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28 II 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom (DzU 1951, nr 12 poz. 96), dopuszczono je do
wykonywania prac dotychczas zastrze¿onych ze wzglêdu na sw¹ szkodliwoœæ dla mê¿czyzn (m.in. w hutach i pra¿alniach rudy o³owianej, przy suchej destylacji wêgla, w koksowniach, przy wyrobie celulozy)47.
Jednoczeœnie pogorszy³a siê sytuacja robotników, w tym kobiet, w zakresie mo¿liwoœci egzekwowania tak kszta³towanego na ich niekorzyœæ prawa. Od 1949 r. rozpocz¹³ siê proces ograniczania Pañstwowej Inspekcji Pracy (PIP), kiedy to zaczêto usuwaæ jej fachowy personel. W 1950 r. Okrêgowe Inspektoraty Pracy w³¹czono do struktury prezydiów rad narodowych.
W ten sposób przekreœlono zastrze¿on¹ w miêdzynarodowej konwencji zasadê niezale¿noœci tej inspekcji od lokalnych w³adz administracyjnych.
W grudniu 1951 r., na mocy ustawy (DzU nr 66, poz. 454) o orzecznictwie
karno–administracyjnym, prawo wymierzania kar zastrze¿one dla inspektorów pracy przekazano do kolegiów karno–administracyjnych rad narodowych i przewodnicz¹cych tych kolegiów (kary za niewykonanie nakazów
inspektorów pracy). Od tej pory PIP nie mia³a praktycznie ¿adnej mo¿liwoœci skutecznej kontroli warunków pracy. W 1950 r. wzorem sowieckim powo³ano spo³eczn¹ inspekcjê pracy, pozbawion¹ wiêkszych uprawnieñ. Dyrekcje zak³adów nie liczy³y siê z jej zaleceniami. PIP zosta³a zlikwidowana
dekretem z listopada 1954 r. (DzU nr 52/54, poz. 260). Nadzór nad wykonaniem ustaw o ochronie pracy powierzono zwi¹zkom zawodowym, przy
których powo³ano tzw. techniczn¹ inspekcjê pracy o znacznie mniejszych
uprawnieniach. CRZZ nie okreœli³ form i zakresu nadzoru przez ni¹ sprawowanego. Kary, które mog³a wymierzaæ TIP, zosta³y znacznie obni¿one
(wy³¹czono zupe³nie karê aresztu). Ogromn¹ wiêkszoœæ orzeczonych przez
ni¹ kar uchyla³y zarz¹dy g³ówne zwi¹zków zawodowych48.
Pogarsza³y siê równie¿ mo¿liwoœci egzekwowania warunków pracy i p³acy poprzez umowy zbiorowe pracy. Zgodnie z orzeczeniem S¹du Najwy¿szego z 14 IV 1953 r. przyjêto, i¿: „zobowi¹zanie zarz¹du przedsiêbiorstwa
47 R. Korolec, Instytucje..., s. 6; R. Wieruszewski, Równoœæ kobiet i mê¿czyzn w Polsce Ludowej, Poznañ
1975, s. 44–48; J. Miedziñska, Zagadnienia ochrony pracy w Polsce, London 1961, s. 51.
48 J. Miedziñska, Zagadnienia., s. 8–24. Jak ustali³ G. So³tysiak (Polityka..., s. 135–136) w 1956 r. zanotowano w przemyœle hutniczym oko³o 10 000 wypadków przy pracy, przeprowadzono jednak tylko 130 dochodzeñ, z tego wydano zaledwie 20 orzeczeñ grzywny i 5 spraw skierowano do prokuratora.
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wobec pracownika bardziej korzystne od postanowieñ uk³adu zbiorowego
jest w gospodarce socjalistycznej niewa¿ne, jako sprzeczne z podstawowymi zasadami dyscypliny p³ac, stanowi¹cych jeden z zasadniczych elementów gospodarki planowej”49. Ponadto w miejsce uk³adów zbiorowych pracy
poczêto wprowadzaæ zak³adowe umowy zbiorowe, które od 1954 r. by³y
obowi¹zkowe. Nie przewidywa³y one instrumentów prawnych wymuszaj¹cych wywi¹zywanie siê pracodawcy ze swych zobowi¹zañ poza „naciskiem
moralnym na administracjê”; w rezultacie nie by³y przestrzegane i wype³niane, okaza³y siê fikcj¹50.
Lektura dostêpnych materia³ów Ÿród³owych wskazuje, ¿e bodaj najczêœciej ³amane by³y uprawnienia kobiet w zakresie ochrony macierzyñstwa.
Szczegó³owe ustalenia na ten temat zawiera³a ustawa z 2 VII 1924 r.
w przedmiocie pracy m³odocianych i kobiet, zmieniona w zasadniczy sposób ustaw¹ z 28 IV 1948 r. (DzU nr 27, poz. 182) oraz ustaw¹ z 26 II 1951 r.
(DzU nr 12, poz. 94). Zgodnie z t¹ ostatni¹ umowa o pracê z kobiet¹, która
pracowa³a w danym zak³adzie pracy co najmniej od trzech miesiêcy, nie
mog³a byæ wypowiedziana ani rozwi¹zana tak w ca³ym okresie ci¹¿y, jak
i w czasie przerwy poporodowej (urlopu macierzyñskiego). Ustawa zabrania³a zatrudniania w porze nocnej kobiet ciê¿arnych, poczynaj¹c od czwartego miesi¹ca ci¹¿y oraz kobiet maj¹cych dzieci w wieku do jednego roku.
Urlop macierzyñski wynosi³ 12 tygodni, przy czym pracownica zobowi¹zana
by³a wykorzystaæ go w ten sposób, ¿e 2 tygodnie winny przypadaæ przed
porodem, osiem po porodzie, pozosta³e dwa — wed³ug w³asnego uznania.
Pracownice umys³owe mia³y prawo do 100% wynagrodzenia z zak³adu pracy w czasie urlopu macierzyñskiego, inne — z ubezpieczenia spo³ecznego
— od 100 do 20%. Ustawa na³o¿y³a na zak³ady zatrudniaj¹ce ponad
100 kobiet obowi¹zek utrzymywania ¿³obków dla niemowl¹t. Od 6 miesi¹ca
ci¹¿y zak³ady pracy mia³y w miarê mo¿noœci przenosiæ kobiety do prac l¿ejszych z zachowaniem poprzedniego wynagrodzenia51.
Tymczasem powo³ana przez Kolegium MPiOS komisja do zbadania
ochrony macierzyñstwa pracownicy w swej notatce adresowanej do Józefa
Cyrankiewicza z pocz¹tku 1953 r. stwierdza³a, ¿e zak³ady pracy broni³y siê
przed przyjmowaniem kobiet w ci¹¿y. „W wielu zak³adach m³ode kandy49 Cyt. za: G. So³tysiak, Polityka..., s. 146.
50 Tam¿e, s. 148–149.
51 A. Miroñczuk, Ochrona pracy kobiet. Wed³ug stanu prawnego na dzieñ 20 XII 1957, Warszawa 1958, s. 25,
51– 57, 75–76.
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datki do pracy s¹ kierowane przed przyjêciem (...) na badanie lekarskie,
celem ew[entualnego] stwierdzenia ci¹¿y; w innych zak³adach ¿¹da siê od
nich przedstawienia zaœwiadczenia lekarza, stwierdzaj¹cego nieistnienie
ci¹¿y”, mimo i¿ zakazywa³a tego instrukcja Ministra Zdrowia. W szczególnie ciê¿kiej sytuacji znajdowa³y siê te spoœród kobiet ciê¿arnych, które z powodu œmierci lub choroby mê¿a sta³y siê jedynymi ¿ywicielkami rodziny.
Stwierdzono równie¿, ¿e „Przepisy ustawowe, zakazuj¹ce zwalniania z pracy kobiet w ci¹¿y, które przepracowa³y w danym zak³adzie pracy 3 miesi¹ce
i dopuszczaj¹ce zwolnienie z pracy tylko z wa¿nej przyczyny lub z winy pracownicy — za zgod¹ rady zak³adowej lub inspektora pracy — s¹ czêsto
naruszane przez zak³ady pracy”. Przenoszenie kobiet w okresie ci¹¿y do
prac l¿ejszych wi¹za³o siê czêsto z pozbawieniem wy¿szego zarobku. Szczególne trudnoœci z zachowaniem poprzedniego wynagrodzenia mia³y pracownice zatrudnione przy robotach wzbronionych ustawowo kobietom,
które winny byæ przenoszone do innych prac na ca³y okres ci¹¿y52. W niektórych zak³adach zwalniano m³ode mê¿atki, „bo i tak nied³ugo zajd¹
w ci¹¿ê”53. Zdarza³o siê zatrudnianie kobiet ciê¿arnych, w tym m³odocianych, na nocnych zmianach, na stanowiskach wybitnie szkodliwych dla
zdrowia54. W zwi¹zku z nierytmicznoœci¹ dostaw surowcowych pracownicy
wielu zak³adów, w tym kobiety, zmuszone by³y do pracy w godzinach nadliczbowych ponad ustalony centralnie ich limit55. Praca d³u¿sza ni¿ oœmiogodzinna by³a niekiedy wymuszana w formie rzekomo „spontanicznych”
zobowi¹zañ produkcyjnych. Jak stwierdzi³a Hanna Œwida–Ziemba na podstawie swych badañ w ³ódzkich zak³adach produkcyjnych w latach
1949–1950, zdarza³o siê, ¿e „po podjêciu zobowi¹zañ pracy w wymiarze
dwunastu godzin wystêpowa³y wœród kobiet wypadki silnych omdleñ, ataków autentycznej histerii tak, ¿e musia³ interweniowaæ lekarz zak³adowy
(który by³ w pogotowiu, gdy nadchodzi³ «czas zobowi¹zañ»)”56. Niekiedy
52 AAN, MPiOS 33, Notatka dla towarzysza wicepremiera J. Cyrankiewicza dotycz¹ca wniesienia na Prezydium Rz¹du projektu uchwa³y w sprawie ochrony macierzyñstwa pracownicy [1953], s. 45–50.; zob. równie¿: Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej 32, Protokó³ posiedzenia Kolegium MPiOS w dniu 4 I 1952,
s. 1–11.
53 AAN, KC PZPR 237/XV–37, Z. Wasilkowska, Udzia³ kobiet w walce narodu polskiego o pokój i Plan
Szeœcioletni [1952], s. 28.
54 ARZ, CRZZ, W. Organizacyjny 1633, Biuletyn Informacyjny CRZZ nr 78, 17 III 1955; tam¿e, Biuletyn
Informacyjny CRZZ nr 113, 3 III 1956; ARZ, CRZZ W. Organizacyjny 633, stenogram z obrad V plenum
CRZZ, 3 VI 1955; wyst¹pienie ministra Sztachelskiego, s. 25.
55 AAN, URM, 13/32, Sprawozdanie z za³atwienia skarg i za¿aleñ ludnoœci w Ministerstwie Przemys³u Lekkiego za I kwarta³ 1954, Warszawa dnia 20 IV 1954, s. 1.
56 H. Œwida–Ziemba, Robotnicy lat piêædziesi¹tych, [w:] Elity w³adzy w Polsce a struktura spo³eczna w latach
1956–1981, pod red. P. Wójcika, Warszawa 1994, s. 33.
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robotnicy, w tym kobiety, byli zmuszeni do pracy w ten sposób, ¿e zabierano
im przepustki i nie wypuszczano z zak³adów57. Jak ustali³ Grzegorz So³tysiak w Fabryce Nadwozi Samochodowych w Jelczu, dyrekcja zak³adu nie
wypuszcza³a robotników z fabryki przez dwa dni, zmuszaj¹c ich do pracy
bez przerwy, „robotników zaœ nie wyra¿aj¹cych zgody na pracê w godzinach
nadliczbowych w trybie natychmiastowym zwalniano z pracy”58. Oszukiwanie kobiet u³atwia³a nieznajomoœæ przez nie przys³uguj¹cych im uprawnieñ.
Czy ówczesne warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy wp³ywa³y na
zdrowie kobiet? Wed³ug badañ Magdaleny Soko³owskiej, opublikowanych
w 1960 r., brak by³o przekonywaj¹cych dowodów na potwierdzenie tezy, i¿
„œrodowisko pracy zarobkowej wywiera specyficzny wp³yw na stan zdrowia
kobiet”, a polskie ustawodawstwo mia³o w³aœciwie chroniæ kobietê przed
szkodliwoœciami zawodowymi59. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e ustalenia
te odnosz¹ siê jedynie do pewnego stanu idealnego, a nie faktycznych, odbiegaj¹cych od wzorowych warunków pracy. W Polsce w 1949 r. dokonano
obliczeñ tzw. szkodliwoœci zawodowych w poszczególnych ga³êziach przemys³u. Stwierdzono, ¿e spoœród wszystkich rodzajów produkcji we wszystkich przemys³ach w ró¿ny sposób by³o szkodliwych 2 561 prac, w tym
w 94,7% szkodliwe by³y czynniki fizykochemiczne; na przemys³ chemiczny
przypada³o 1 023 rodzaje prac, na przemys³ w³okienniczy 732 (³¹cznie z oddzia³ami chemicznymi i produkcji w³ókien sztucznych)60. Te ga³êzie przemys³u skupia³y szczególnie du¿¹ liczbê pracuj¹cych kobiet.
W wielu zak³adach wskutek niew³aœciwych warunków bhp dochodzi³o
do masowych zachorowañ. Wed³ug informacji zawartej w materia³ach
CRZZ z marca 1956 r. w Celwiskozie w Jeleniej Górze na skutek dzia³ania
dwusiarczku wêgla w toku produkcyjnym prawie co miesi¹c zachodzi³y wypadki choroby umys³owej pracowników. W lutym 1956 r. 7 osób trzeba by³o
umieœciæ w szpitalu dla psychicznie chorych, „a stan zdrowia kilku z nich
pozostawia ma³¹ nadziejê utrzymania ich przy ¿yciu”. W zak³adach od
57 ARZ, CRZZ W. Organizacyjny 1633, Notatka Informacyjna CRZZ, Warszawa 17 V 1956. W 1954
w kopalni „Micha³” w Katowicach zanotowano przypadek, i¿ za³oga pracuj¹ca na œcianach pozostawa³a
w kopalni przez 24 godziny, dyrektor kopalni zaœ w porozumieniu z rad¹ zak³adow¹ przed³u¿y³ czas pracy
do 10 godzin. Zob. G. So³tysiak, Polityka..., s. 137.
58 G. So³tysiak, Polityka..., s. 137.
59 ARZ, CRZZ, Komisja Kobieca, sygn. tymcz. 52, M. Soko³owska, Zagadnienia zdrowotne kobiet pracuj¹cych zarobkowo, Warszawa, grudzieñ 1960, s. 8–55; M. Soko³owska, Kobieta pracuj¹ca, Warszawa 1963,
s. 129–130.
60 AAN, Ministerstwo Zdrowia, 1/9 „Zagadnienie szkodliwoœci zawodowych”. Za³¹cznik do protoko³u
Kolegium M. Zdrowia w dniu 24 II 1953, s. 164 i n.
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chwili ich uruchomienia do 1956 r. 50 osób zapad³o na choroby psychiczne61. Zbiorowe zatrucie parami benzyny nast¹pi³o w jednej z fabryk obuwia
gumowego w grudniu 1948 r. i styczniu 1949 r. Dwukrotnie dosz³o do
zachorowañ 75 i 53 robotnic. Prawie wszystkie badane kobiety (ponad 300)
skar¿y³y siê na czêste bóle g³owy, wywo³ane niew³aœciw¹ wentylacj¹62.
Kobiety pracuj¹ce w zawodach i na stanowiskach dotychczas zajmowanych przez mê¿czyzn musia³y siê borykaæ z problemami wynikaj¹cymi z braku
lub niedostosowania do nowych potrzeb urz¹dzeñ socjalnych. Komisja badaj¹ca pracê kobiet pod ziemi¹ w górnictwie stwierdzi³a m.in. niedostateczny stan higieny (brak — wbrew obowi¹zuj¹cym regulacjom prawnym —
osobnych os³oniêtych ubikacji, ma³e i Ÿle wyposa¿one ³aŸnie), niekompletne zaopatrzenie kobiet w ubrania robocze (brak bluzek lub butów)63. Nie
rozwi¹zano problemu „higieny osobistej kobiety w okresie menstruacji”64.
Problem nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa w zakresie
ochrony pracy kobiet mia³ jednak jeszcze bardziej z³o¿ony, spo³eczny aspekt. Okazywa³o siê bowiem, ¿e nie zawsze bezprawne postêpowanie dyrekcji zak³adów spotyka³o siê ze sprzeciwem za³óg. Rzecz w tym, ¿e praca
ponad si³y, w zwiêkszonym wymiarze godzin, w warunkach szkodliwych dla
zdrowia by³a lepiej wynagradzana, co sk³ania³o do jej podjêcia. Z tego powodu kobiety niejednokrotnie oponowa³y przeciwko przesuwaniu ich na
bezpieczniejsze, mniej szkodliwe, ale mniej p³atne stanowiska65. Z tych samych powodów — jak utrzymywali autorzy raportu komisji KC PZPR —
zadowolone ze swej pracy by³y kobiety zatrudnione pod ziemi¹ w górnictwie; ich zarobki w 1951 r. wynosi³y 550–650 z³ i by³y wy¿sze od wynagrodzeñ uzyskiwanych na powierzchni o 150–300 z³66.

61 ARZ, CRZZ W. Organizacyjny 1633, Biuletyn Informacyjny CRZZ nr 114, 27 III 1956, Z krajowej
narady technicznej inspekcji pracy; E. Szpitalak, J. £ukasiewicz, Celwiskoza, „S³owo Polskie”, 1956, nr 132.
62 M. Chwatowa, J. Piotrowski, Stan zdrowia robotnic nara¿onych na dzia³anie par benzyny w fabrykach
obuwia gumowego, „Medycyna Pracy” 1950, nr 1.
63 AAN, KC PZPR 1645, mkf. 2821/1, Protokó³ nr 99 z posiedzenia Sekretariatu Biura Organizacyjnego
w dniu 11 VI 1951, Sprawozdanie Komisji dla zbadania warunków pracy kobiet zatrudnionych pod ziemi¹
w górnictwie (15 IV–21 IV 1951).
64 AAN, KC PZPR, 237/XV–6, Sprawozdanie z lustracji kopalñ Górnego Œl¹ska w sprawie zatrudnienia
kobiet w pracach pod ziemi¹, s. 47.
65 ARZ, CRZZ W. Organizacyjny 1785, Stenogram z Krajowej Narady Kobiet [Przemys³u Maszynowego
i Motoryzacyjnego] w dniu 12 XI 1955.
66 AAN, KC PZPR 1645, mkr. 2821/1, Protokó³ nr 99 z posiedzenia Sekretariatu Biura Organizacyjnego
KC PZPR w dniu 11 VI 1951. Sprawozdanie Komisji dla zbadania warunków pracy kobiet zatrudnionych
pod ziemi¹ w górnictwie (15 IV–21 IV 1951).
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Wyniki badañ, przedstawione przez wiceminister Eugeniê Pragierow¹
na pocz¹tku 1947 r. potwierdzaj¹ tê tezê: „Najciekawsze jest to — twierdzi³a — i¿ kobieta odnosi siê z du¿¹ rezerw¹ do wszelkich zmian czy ograniczeñ w pracy nocnej. Kobiety, które pracuj¹ w nocy, je¿eli tylko mog¹ fizycznie wytrzymaæ, a dostaj¹ wieksz¹ p³acê, nie s¹ sk³onne do zmiany tej
pracy nocnej na inn¹, ale mniej p³atn¹, to samo dotyczy szkodliwych lub
niebezpiecznych ga³êzi pracy”. Jednoczeœnie okaza³o siê, ¿e „kobieta pracuj¹ca w nocy po powrocie do domu nie idzie spaæ, ale musi siê zaj¹æ dzieæmi, rodzin¹, domem, gospodarstwem, tak i¿ nie ma potrzebnego wypoczynku. (...) 64% [badanych] kobiet pracuje w nocy co 3 tygodnie 6–7 nocy
z rzêdu, 11% kobiet pracuje stale w nocy. Du¿y procent kobiet pracuje
w nocy co dwa tygodnie 6–7 razy z rzêdu. Pewna czêœæ kobiet pracuje w nocy co drug¹ noc, ale przez ca³y miesi¹c”67.
Praca zawodowa a opieka nad dzieæmi
Problem ³¹czenia ról rodzinnych i zawodowych by³ tym trudniejszy, i¿
przez ca³y omawiany okres nie zdo³ano w dostateczny sposób rozwi¹zaæ
kwestii zapewnienia opieki nad dzieæmi matek pracuj¹cych.
Co prawda liczba dzieci w ¿³obkach (1947 — 10, 2 tys., 1955 — 47,7 tys.)
i przedszkolach (1945 — 137 585, 1956 — 376 500) wzrasta³a, ale nie zaspokaja³a zwiêkszaj¹cych siê potrzeb. Jak podaje Adam Kurzynowski, w okresie planu 6–letniego wysokiej dynamice przyrostu miejsc w ¿³obkach —
oko³o 25% rocznie i ni¿szej dynamice przyrostu miejsc w przedszkolach —
oko³o 5% rocznie towarzyszy³a wysoka dynamika przyrostu zatrudnienia
kobiet — oko³o 15% rocznie; mimo wysokiej dynamiki wzrostu potrzeby
w zakresie przedszkoli by³y zaspokajane w granicach 50%68. Ta ostatnia
ocena wydaje siê nader optymistyczna. Wed³ug danych PKPG w 1951 r. na
100 zatrudnionych kobiet — wskaŸnik miejsc w ¿³obkach wynosi³
1,8, a w przedszkolach — 14,5, w 1952 r. odpowiednio — 2,1 i 13,569.
Stan placówek opieki nad dzieæmi by³ zastraszaj¹cy. Wed³ug oceny Kolegium Ministerstwa Zdrowia z 1954 r., dzieci w ¿³obkach wykazywa³y

67 AAN, KC PPR, 295/XVI–25, mikr. 2451/5, Ustawodawstwo pracy kobiet i m³odocianych, odczyt dr Eugenii Pragierowej, wiceministra pracy i opieki spo³ecznej [pocz¹tek 1947], s. 123–130.
68 A. Kurzynowski, Aktywizacja..., Warszawa 1979, s. 86; zob. równie¿: D. Graniewska, ¯³obki i przedszkola
w PRL, Warszawa 1971, s. 23, 32, 37.
69 AAN, PKPG 3281, Iloœæ miejsc w ¿³obkach i w przedszkolach przypadaj¹ca na 100 zatrudnionych kobiet
w poszczególnych województwach, s. 1.
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znaczny niedorozwój fizyczny i psychiczny. Obserwacje wykaza³y znaczny
przyrost dzieci krzywicznych, ze skaz¹ wysiêkow¹, czêœciowo dystroficznych. By³ to efekt nie tylko fatalnych warunków mieszkaniowych rodzin, ale
równie¿ zacofanych metod pielêgnacji w placówkach opiekuñczo–wychowawczych: „Dzieci przebywaj¹ce w ¿³obkach — pisano — mimo ¿e na ich
wychowanie wp³ywa ¿³obek i dom, s¹ opóŸnione w rozwoju psychicznym”.
Czêstym zjawiskiem w przedszkolach by³ brak zabawek lub traktowanie ich
jedynie jako dekoracji. Z powodu nienale¿ytego re¿imu przeciwepidemicznego w ¿³obkach wystêpowa³y liczne zachorowania na choroby zakaŸne.
W kilkuset z nich nie by³o ani jednej dyplomowanej pielêgniarki. Cechowa³o je s³abe wyposa¿enie i niedba³oœæ o higienê: nierzadko dzieci jad³y
na stoj¹co, bielizna zmoczona przez jedno dziecko by³a suszona na kaloryferze i s³u¿y³a jako ubranie dla innego70.
Poœrednim dowodem potwierdzaj¹cym opiniê o z³ej kondycji dzieci
przebywaj¹cych w ¿³obkach i przedszkolach s¹ postulaty Komisji Wychowania Przedszkolnego Zjazdu Oœwiatowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wysuniête 4 V 1957 r.; proponowano m.in. jak najszybsz¹
likwidacjê „na terenie £odzi i Œl¹ska tzw. przedszkoli dwuzmianowych —
dziecko z du¿ych nieraz odleg³oœci przyjmowane jest do przedszkola o 4–tej
rano, a zabierane o 10–tej wieczorem. Stan fizyczny i psychiczny tych dzieci, ¿yj¹cych [w ten sposób] przez kilka lat (czêsto siedem, jeœli wychowane
s¹ od 3–go miesi¹ca ¿ycia w ¿³obku), kwalifikuje je do szkó³ i zak³adów
specjalnych. Jeœli jest to konieczne, [nale¿y] stworzyæ nieliczne przedszkola
tygodniowe, stworzyæ warunki, by matki nie podejmowa³y tego typu prac,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu dzieci w normalnym rozwoju psychicznym
przez tworzenie specjalnych przedszkoli internatowych”71. Fatalna by³a lokalizacja wielu z nich; powstawa³y przy zak³adach pracy, a te by³y znacznie
oddalone od miejsc zamieszkania pracownic, co sprawia³o, ¿e przy ogromnych trudnoœciach komunikacyjnych w transporcie publicznym wsiadanie
i wysiadanie kobiet z wózkami i dzieæmi z autobusów i tramwajów stanowi³o codzienn¹ udrêkê i by³o Ÿród³em stresów.

70 AAN, Ministerstwo Zdrowia 1/16, Ocena pracy ¿³obków [przedstawiona na posiedzeniu Kolegium
Ministerstwa Zdrowia, 21 V 1954, s. 30–31.
71 AZGZNP, ZG ZNP, Wydzia³ Pedagogiczny 538a, Protokó³ z obrad Komisji Wychowania Przedszkolnego
Zjazdu Oœwiatowego ZNP w dniu 4 V 1957; Wnioski Komisji Wychowania Przedszkolnego.
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Konkluzje: lewicowe idea³y a realia polskiego stalinizmu
W niniejszym szkicu wskazane zosta³y najwa¿niejsze problemy, wy³aniaj¹ce siê przy okazji analizy materia³ów archiwalnych dokonanej pod
k¹tem ich przydatnoœci do badañ postaw i zachowañ kobiet w zak³adach
pracy.
Wydaje siê, ¿e na podstawie tych Ÿróde³ mo¿na lepiej rozpoznaæ warunki pracy kobiet i problemy z nimi zwi¹zane. Dziêki nim mo¿liwe jest znaczne wzbogacenie obowi¹zuj¹cego schematu studiów socjologiczno–ekonomicznych, opartych na analizach w skali makro. Pozwalaj¹ równie¿ na lepsze poznanie rzeczywistego funkcjonowania systemu ochrony pracy kobiet,
wyjœcie poza opis jedynie obowi¹zuj¹cego systemu norm prawnych. Uzupe³niaj¹ lukê w literaturze naukowej, poruszaj¹cej siê z du¿ymi trudnoœciami na tym polu badawczym w odniesieniu do okresu miêdzy 1944 a 1956 r.
Czy praca by³a dla podejmuj¹cych j¹ wówczas kobiet nowym piek³em
czy spo³ecznym awansem, przedmiotem dumy i satysfakcji? Analizowane
materia³y nie daj¹ podstawy do odpowiedzi na pytanie, co na ten temat
s¹dzi³y same kobiety. Wymaga³oby to ¿mudnej i byæ mo¿e wkrótce niemo¿liwej do przeprowadzenia — ze wzglêdu na stan zachowania i ewidencji —
kwerendy zbiorów pamiêtnikarskich.
Wydaje siê jednak, ¿e motywowana niemal wy³¹cznie wglêdami materialnymi decyzja podjêcia pracy w warunkach pe³nego rozkwitu re¿imu stalinowskiego w Polsce dla kobiet–robotnic przemys³owych oznaczaæ mog³a
pracê ponad si³y, w warunkach szkodliwych czy wrêcz niebezpiecznych dla
zdrowia. Istniej¹ca ochrona prawna w niektórych jej elementach (praca
nocna, pod ziemi¹) uleg³a na pocz¹tku lat piêædziesiatych pogorszeniu
w porównaniu z okresem wczeœniejszym, a istniej¹ce normy by³y nagminnie ³amane. Koniecznoœæ godzenia tradycyjnie pojmowanych ról ¿ony, matki i nowych — pracownika w opisywanym okresie, przy ówczesnym stanie
us³ug, instytucji opieki spo³ecznej nad dzieæmi, trudnoœciach aprowizacyjnych, stanowi³a o istocie problemu, który mo¿na by nazwaæ kwesti¹ kobiec¹
w Polsce w okresie stalinizmu.
Wy³aniaj¹ca siê z lektury dokumentów praktyka spo³eczna w zakresie
warunków pracy zawodowej kobiet wskazuje, ¿e daleko odbiega³a ona od
wizji zawartych w pracach ideologów socjalizmu i komunizmu. Nie spe³ni³y
siê prognozy Augusta Bebla, który pod koniec XIX w. pisa³: „Kobieta nowego spo³eczeñstwa jest spo³ecznie i ekonomicznie niezale¿na, nie podlega
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uciskowi ani wyzyskowi, równouprawniona z mê¿czyzn¹, jest pani¹ swoich
losów. Wychowanie jej ró¿ni siê od mêskiego o tyle, o ile tego wymaga
ró¿nica p³ci; kobieta mo¿e rozwijaæ wszystkie swe fizyczne i duchowe si³y
i zdolnoœci; dla swej dzia³alnoœci wybiera tê dziedzinê, która odpowiada jej
pragnienion, sk³onnoœciom i uzdolnieniu, i pracuje w niej na równi z mê¿czyzn¹. Przez czêœæ dnia zatrudniona w jakiejœ ga³êzi przemys³u jako robotnica, mo¿e przez inn¹ czêœæ dnia byæ wychowawczyni¹, nauczycielk¹, dozorczyni¹ chorych, resztê dnia mo¿e poœwiêciæ sztuce, nauce albo funkcjom
administracyjnym. Oddaje siê studiom, przyjemnoœciom i zabawom wed³ug
upodobania lub sposobnoœci”72. Wbrew jego przewidywaniom praca nie
by³a „umiarkowana”, a kobiety by³y czêsto ni¹ przeci¹¿one73. Nie
spe³niono równie¿ wiêkszoœci postulatów Lenina zawartych w projekcie do
zmiany programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji z 1917 r.,
tj. wprowadzenia zakazu pracy kobiet w warunkach szkodliwych, w nocy
czy przyznania 16–tygodniowego p³atnego urlopu macierzyñskiego74.
Spe³nia³ siê jednak inny — jak siê okaza³o — z³owrogi scenariusz zawarty w pismach klasyków marksizmu. Zgodnie z nim prywatne gospodarstwo
mia³o stawaæ siê — jak to okreœli³ Engels — coraz bardziej „przemys³em
spo³ecznym opieki nad dzieæmi”, a ich wychowanie nabieraæ charakteru
spo³ecznego, co rozumia³ jako pozbawienie wp³ywu na nie ze strony rodziców75. Tradycyjne funkcje gospodarstwa rodzinnego mia³y ulec przekszta³ceniom w kierunku „wielkiego gospodarstwa socjalistycznego”. Dla Lenina
„pierwszymi pêdami tej przebudowy” by³y ju¿ w 1919 r. sto³ówki, ¿³obki,
przedszkola. Traktowa³ je jako œrodki, „które zdolne s¹ zmniejszyæ i znieœæ
nierównoœæ, jaka zachodzi miêdzy [kobiet¹] a mê¿czyzn¹ pod wzglêdem
roli w produkcji spo³ecznej”76. W warunkach polskiego (choæ nie tylko)
stalinizmu zarówno przedszkola, jak i szko³y stanowi³y miejsce, gdzie dzieciom starano siê wpajaæ zasady kolektywistycznego, komunistycznego wychowania, którego istotnym elementem by³y laicyzacja i ateizacja. Cytowani twórcy myœli marksistowskiej deprecjonowali tradycyjne rodzinne gospodarstwo domowe. Jego funkcje przejmowaæ mia³y inne instytucje ¿ycia spo-

72 A. Bebel, Kobieta i socyalizm, London 1897, s. 297.
73 Tam¿e, s. 235.
74 Zob. Marks, Engels, Lenin i Stalin, O wyzwoleniu kobiety i jej roli w walce o socjalizm, Warszawa 1953,
s. 25–26.
75 Tam¿e, s. 46–49, 59.
76 Tam¿e, s. 121; zob. równie¿: R. Stec, Spo³eczna rola kobiety w ujêciu W. I. Lenina, Kraków 1970, s. 26.
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³ecznego, w tym zak³ady pracy. Wcielanie tych ogólnych zasad w praktykê
dnia codziennego powodowa³o, ¿e dla kobiety–robotnicy w komunistycznym œwiecie miejsce pracy coraz bardziej mia³o zastêpowaæ tradycyjn¹ rodzinê. Tam kobieta mia³a siê spe³niaæ nie tylko jako robotnica, ale równie¿
jako aktywistka spo³eczna i dzia³acz polityczny. Dziêki zak³adowi pracy
mog³a — pod kontrol¹ — odpoczywaæ (Fundusz Wczasów Pracowniczych,
œwietlice), a jej dzieci przebywaæ pod „troskliw¹” opiek¹ (zak³adowe ¿³obki
i przedszkola). W jakim stopniu na konkretny kszta³t przyjêtych rozwi¹zañ
wp³ywa³y standardy obowi¹zuj¹ce w Zwi¹zku Radzieckim — to pasjonuj¹cy temat dla badaczy najnowszej historii spo³ecznej77.
Z punktu widzenia podjêtych rozwa¿añ ciekawy test stosunku szerszych
warstw spo³eczeñstwa do zagadnienia pracy kobiet stanowi³y wydarzenia
PaŸdziernika ’56. Mo¿liwoœæ przynajmniej wstêpnej orientacji w wyra¿anych wówczas opiniach, i to w warunkach odwil¿y politycznej, daj¹ zachowane w aktach zwi¹zków zawodowych zestawienia postulatów wysuwanych
przez za³ogi zak³adów pracy, nades³ane do Warszawy w du¿ej czêœci
w zwi¹zku z przygotowaniami do IX Plenum CRZZ (16–18 XI 1956). Jest
znamienne, ¿e bodaj najczêœciej formu³owany posulat w tym zakresie dotyczy³ zwiêkszenia zasi³ków rodzinnych i „odci¹¿enia” kobiet od pracy zawodowej, aby mog³y siê poœwiêciæ wychowaniu dzieci. W wersji „umiarkowanej” ¿¹dano zwolnienia z pracy wszystkich mê¿atek, o ile ich mê¿owie pracowali „z jednoczesnym podwy¿szeniem dodatku rodzinnego na okres
przejœciowy”. Ponadto domagano siê przyznania matkom wychowuj¹cym
ma³oletnie dzieci jednego p³atnego dnia wolnego od pracy oraz przed³u¿enia urlopu macierzyñskiego78.
Z zachowanych dokumentów nie wynika, czy na kszta³t tych postulatów
mia³y wp³yw pracuj¹ce kobiety, czy siê z nimi uto¿samia³y79. Bez wzglêdu

77 Zdaniem Micha³a Hellera równouprawnienie kobiet w ZSRR doprowadzi³o do paradoksu: to one poczê³y wykonywaæ najciê¿sze prace fizyczne, a jednoczeœnie musia³y spe³niaæ wszystkie obowi¹zki domowe.
Jedna z nich stwierdzi³a nawet na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych: „Nasze kobiety cierpi¹ na skutek równouprawnienia”. Zob. M. Heller, Maszyna i œrubki. Jak hartowa³ siê cz³owiek sowiecki, Warszawa 1989, Wydawnictwo Pomost, s. 184.
78 ARZ, CRZZ Wydzia³ Prezydialny 708, Telegram do plenum CRZZ od Rady Zak³adowej PPS w Szczecinie [16 XI 1956], s. 10; tam¿e, Rezolucja uchwalona na poszerzonym plenum Zarz¹du Okrêgu Zw. Zaw.
Prac. Przemys³u Chemicznego we Wroc³awiu w dniu 15 XI 1956, s. 54; tam¿e, Rada Zak³adowa WSK Mielec
do CRZZ w Warszawie, s. 143; tam¿e, List otwarty do plenum CRZZ od za³ogi portu Szczecin, Szczecin
15 XI 1956, s. 156; tam¿e, Rada Zak³adowa przy WSK Warszawa II do CRZZ, s. 159; tam¿e, Postulaty FSC
w Starachowicach, s. 300.
79 Cytowana ju¿ Hanna Œwida–Ziemba na podstawie badañ w ³ódzkich zak³adach pracy twierdzi, ¿e zatrudnione w nich kobiety „traktowa³y ekonomiczny przymus pracy jako wyraz upoœledzenia robotników, a nie
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na rozstrzygniêcie tej kwestii nie by³o dzie³em przypadku, ¿e takie postulaty
wówczas wysuwano. Nie wydaje siê, aby stanowi³y one wyraz rzekomej „antyfeministycznej” œwiadomoœci polskich robotników. W znacznej czêœci wynika³y one z w³asnych doœwiadczeñ i obserwacji tego, co oznacza³o „bycie
kobiet¹ pracuj¹c¹” w Polsce w latach stalinizmu.

jako zdobycz równouprawnienia”. Zob. H. Œwida–Ziemba, Robotnicy..., s. 33.
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Kobieta aktywna zawodowo w kodeksach
savoir–vivre’u XIX i pierwszej
po³owy XX wieku
Kobieta aktywna zawodowo w kodeksach savoir–vivre’u...

Podrêczniki savoir–vivre’u, o czym ju¿ wspomina³am przy innych okazjach1, przeznaczone by³y g³ównie dla przedstawicieli klas œrednich i a¿ do
pocz¹tków XX w. propagowa³y w zasadzie jeden tylko wzorzec osobowy
kobiety: przede wszystkim uszczêœliwiaj¹cej ¿ony, dobrej i przyk³adnej matki, nie pracuj¹cej zawodowo kap³anki ogniska domowego2. Autorów podrêczników nie interesowa³y kobiety wykszta³cone, wyemancypowane, samodzielnie zarabiaj¹ce na swoje utrzymanie. Owszem, bardzo czêsto pisali
w swoich dzie³ach o kobietach, które pracuj¹, ale nie by³y to adresatki norm
kodeksowych.
W podrêcznikach dobrego wychowania, wydanych w pierwszej po³owie
XIX w., kobiety pracuj¹ce wymieniane s¹ albo jako konieczny „dodatek”
do ¿ycia kobiet ze sfer wy¿szych i œrednich, jako ktoœ niezbêdny do normalnego ich funkcjonowania3, albo jako „pomoc dydaktyczna” — na ich przy1 Por. J. Szymczak –Hoff, Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (studium Ÿród³oznawcze), Rzeszów 1982; tak¿e ta¿, Wzory obyczajowe dla kobiet w œwietle kodeksów obyczajowych XIX
i pocz¹tków XX w., [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red.
A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. 2, cz.1, Warszawa 1992, s. 67–79.
2 Por. J. Hoff, Wzory..., s. 70–75.
3 By³a to s³u¿¹ca, mamka, niañka, bona, guwernantka, osoby zajmuj¹ce niskie miejsce w hierarchii spo³ecznej nie tylko ze wzglêdu na p³eæ, ale — przynajmniej w trzech pierwszych przypadkach — tak¿e pochodzenie
spo³eczne, czyli podwójnie upoœledzona spo³ecznie. Autorzy kodeksów nie mieli dla nich ¿adnych rad
i wskazówek, owszem — rady, jaka powinna byæ i jak powinna siê zachowywaæ np. mamka, kierowane by³y
do chlebodawczyñ. Ponadto autorzy radzili chlebodawcom, jak nale¿y postêpowaæ wzglêdem zatrudnianych
kobiet. Znamienne s¹ to rady, wiele mówi¹ce o po³o¿eniu owych s³u¿¹cych, bon i nianiek. Por. [Z. z Czartoryskich Zamoyska], Rady matki spisane dla córki w dzieñ œlubu, [Warszawa1825], s. 21–22; tak¿e [K. F.]
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k³adzie (wszak wywodzi³y siê one z „nieukszta³conej” czêœci spo³eczeñstwa)
pokazywano, na czym polega nieobyczajne zachowanie4.
Niewiele zmieni³o siê pod tym wzglêdem w drugiej po³owie XIX wieku.
Ci¹gle przez poradniki dobrego zachowania z tego okresu przewijaj¹ siê
kobiety samodzielnie zarabiaj¹ce na ¿ycie, ale — tak jak wczeœniej — stanowi¹ one tylko dodatek do adresatów tych poradników. Nawet je¿eli autorzy deklaruj¹, ¿e praca to prawo natury, od którego nie mo¿e uwolniæ ani
stanowisko, ani stopieñ zamo¿noœci, ani te¿ p³eæ, i wobec tego ¿adna panna
nie powinna rumieniæ siê, ¿e siê zajmuje prac¹ po¿yteczn¹, to nied³ugo
potem wtr¹caj¹ uwagi, ¿e takie czy inne normy zachowania nie dotycz¹ —
oczywiœcie — dziewcz¹t zmuszonych zarabiaæ na ¿ycie5.
Autorzy klasycznych kodeksów savoir–vivre’u raczej nie dopuszczali
myœli, ¿e kobiety ze stanu wy¿szego, a nawet œredniego, chcia³y pracowaæ;
zawsze by³y do tego „zmuszone” okolicznoœciami ¿ycia. Czytamy wiêc o nauczycielce, któr¹ „nieszczêœcia finansowe zmusi³y poœwiêciæ siê temu zawodowi”6, o „³adnej i zacnej panience, któr¹ zbieg nieszczêœliwych okolicznoœci zniewoli³ do obrania zawodu artystki”7 itp.
Praca zawodowa kobiet z warstw œrednich by³a Ÿle widziana. Konwencja
obyczajowa wymaga³a, aby kobieta realizowa³a siê w domu. „Jest dziœ u nas
— pisa³a pod koniec XIX w. Anastazja Dzieduszycka — bardzo liczna
warstwa kobiet, która by chcia³a i potrzebowa³a pracowaæ, a pracowaæ nie
mo¿e. S¹ to córki, siostry, ¿ony mieszczan, urzêdników, ekonomów, szlachty ubo¿szej”8. Jeszcze na prze³omie wieków w omawianych kodeksach spotykamy pogl¹d, ¿e „towarzystwo zajmowanie siê prac¹ [po¿yteczn¹] ³atwiej

Pockels, O towarzyskoœci i obcowaniu z ludŸmi, t. 1–2, Warszawa 1819; P. E. Leœniewski, Wychowaniec dziewiêtnastego wieku, czyli przepisy przystojnoœci i dobrego tonu w po¿yciu towarzyskim, Warszawa 1843.
4 Np. nie nale¿y „trzymaæ siê pod boki, bo to postawa przekupki”; kobiety winny posiadaæ umiejêtnoœæ
prowadzenia gospodarstwa — zaniedbuj¹ tê umiejêtnoœæ jedynie te, które uwa¿aj¹, ¿e to „pod³y urz¹d, który
przystoi wieœniakom, karczmarzom, dozorcom domów lub szafarce” — por. Nowy Galateusz czyli ustawy
obyczajnoœci i przystojnoœci, jaka siê zachowywaæ zwyk³a miêdzy ludŸmi zacnie urodzonymi, Warszawa 1818,
s. 30; [F.] Fénelon, O wychowaniu m³odzie¿y p³ci ¿eñskiej, Warszawa i Suwa³ki 1823, s. 210. Jeszcze w pierwszych latach XX w. w niektórych podrêcznikach dobrego wychowania spotyka siê argumentacjê tego
rodzaju. W 1905 r. Mieczys³aw Roœciszewski poucza³ kobiety: „nie ogl¹daj siê na ulicy za jakimœ oryginalnym
kapeluszem lub sukni¹ — gotów kto pomyœleæ, ¿e pani jesteœ szwaczk¹, kopiuj¹c¹ modele!”— M. Roœciszewski, Ksiêga obyczajów towarzyskich..., Lwów–Z³oczów [1905], s. 360.
5 Por. tam¿e, s. 28–29; tak¿e [E. Lubowski], Kodeks œwiatowy, czyli znajomoœæ ¿ycia we wszelakich stosunkach
z ludŸmi, Kraków 1886, s. 101.
6 Zwyczaje towarzyskie (Le savoir–vivre) w wa¿niejszych okolicznoœciach ¿ycia przyjête, Kraków 1883, s. 35.
7 Przewodnik ¿ycia œwiatowego, Warszawa 1900, s. 38.
8 A. z Je³owickich Dzieduszycka, Gawêdy matki, Lwów 1872, s. 90, 106.
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przebacza mê¿czyŸnie ni¿ kobiecie”9. Widaæ tu wyraŸny wp³yw wzorca szlacheckiego. Szlachcic móg³ siê poœwiêciæ s³u¿bie wojskowej, cywilnej, nie
hañbi³ go stan duchowny czy oddanie siê studiom naukowym, ale zajêcia te
nie by³y podstaw¹ jego utrzymania. Warstwy œrednie znajdowa³y siê w zupe³nie innej sytuacji — podstawê ich utrzymania stanowi³a praca, ale poniewa¿ dotychczas przywilejem warstw wy¿szych, na których przedstawiciele warstw œrednich siê wzorowali, by³ brak prawdziwego zajêcia, przynajmniej w kontaktach towarzyskich nale¿a³o stwarzaæ pozory pró¿nowania —
radzili niektórzy autorzy kodeksów10.
Niezale¿nie od tych pozorów pracowaæ trzeba jednak by³o, ale role by³y
wyraŸnie rozdzielone — praca poza domem zarezerwowana by³a dla mê¿czyzny, praca w domu — dla kobiety. Helena z Russockich Wilczyñska pod
koniec lat 70. XIX w. pisa³a: „Za dzieci matki w szczególnoœci odpowiadaj¹,
bo ojcowie zwykle za domem zatrudnieni”11. Uczciwie przyznaje, ¿e gdzieœ
tam, w œwiecie, jest ju¿ inaczej. W Anglii np. stanowisko kobiet jest inne —
panny maj¹ nadzwyczaj wiele wolnoœci, a w dziedzinie wiedzy nie ustêpuj¹
mê¿czyznom, czego dowodem s¹ liczne doktoraty kobiet. Dodaje jednak
zaraz — my, kobiety polskie, „w tym je naœladujmy, lecz niech rozum serca
w nas nie zabija (...); trucizny moralnej, jak¹ jest d¹¿enie do niedorzecznej
emancypacji, unikajmy ile mo¿noœci”12. Mê¿czyŸni — autorzy kodeksów
savoir–vivre’u o takich kobiecych fanaberiach, jak wiêcej wolnoœci czy doktoraty, w ogóle nie wspominali, a o samej emancypacji mieli jak najgorsze
zdanie13. Tylko pojedynczy stwierdzali, ¿e „minê³y czasy, kiedy dom by³
jedyn¹ sfer¹ dzia³alnoœci kobiety, a kobieca praca produkcyjna nale¿a³a do
rzeczy wyj¹tkowych”, kobietom potrzebne s¹ wiêc m.in. rady przy wyborze
pracy; po czym konsekwentnie rad tych udzielali14.
Bardzo interesuj¹cy jest zestaw zawodów, jakie proponowano kobietom. Dominuj¹ wœród nich zawody rêkodzielnicze (gorseciarstwo, hafciarstwo, koronkarstwo, krawaciarstwo, krawiectwo, poñczosznictwo, rêkawicznictwo, szmuglerstwo i pasmanteria, farbiarstwo i tkactwo domowe, koszykarstwo, kwiaciarstwo, ale te¿ drzeworytnictwo, introligatorstwo, rytownictwo,
9 Przewodnik ¿ycia œwiatowego, s. 49.
10 Por. J. Szymczak–Hoff, Drukowane kodeksy..., s. 79–80.
11 H. z Russockich Wilczyñska, Dobry ton. Przewodnik towarzyski i salonowy, Lwów [1878], s. 105.
12 Tam¿e, s. 150–156.
13 Por. dla przyk³adu J. Mi³kowski, Prawid³a obyczajnoœci ku zachowaniu uprzejmych w œwiecie stosunków,
Kraków 1852, s. 172–173; Zwyczaje towarzyskie...; M. Roœciszewski, Ksiêga obyczajów..., s. 20–22.
14 Jak sobie radziæ? Skarbiec dla rodzin w mieœcie i na wsi, t. 2, Warszawa 1888, s. 214–251.
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tokarstwo, litografia, heliominiatury, wypalanie w drewnie i skórze, wyroby
z gliny itp.) — oko³o 60% wszystkich proponowanych (byæ mo¿e dlatego,
¿e wiêkszoœæ tych zawodów mo¿na by³o wykonywaæ w domu), nastêpnie —
zawody zwi¹zane z szeroko pojmowan¹ opiek¹ (pielêgnacja i wychowanie
dzieci, pilnowanie chorych, funkcja damy do towarzystwa itp.; oko³o 11%).
Kobieta mog³a te¿ zostaæ buchalterk¹ (po uprzednim ukoñczeniu nauki
w „szkole rzemios³”), literatk¹, malark¹, gospodyni¹ w wiêkszym maj¹tku
(ale przedtem musia³a wst¹piæ do zak³adu naukowego w Brodach, „gdzie
mog³a siê nauczyæ ca³ego zakresu gospodarstwa wiejskiego”), wreszcie telegrafistk¹, telefonistk¹, a nawet pann¹ sklepow¹15. Ta ostatnia propozycja
jest pewnym zaskoczeniem, gdy¿ jeszcze w kodeksach z pocz¹tku XX w.
obserwuje siê wyraŸny dystans wobec osób zajmuj¹cych siê handlem, tak¿e
rzemios³em. Osoby te nie by³y mile widziane na gruncie towarzyskim. Autorzy co prawda dostrzegali, ¿e „w obecnym przewrocie spo³ecznym mieszaj¹ siê ró¿ne sfery, rody, kasty i stopnie” (co zreszt¹ powodowa³o, wed³ug
nich, „zak³ócenia nie tylko przepisów «formularza urzêdowego», ale i zwyczajów œwiatowych”), ale jednoczeœnie twierdzili, i¿ osoby wzbogacone
przez handel s¹ przyjmowane w wy¿szych towarzystwach „rzadko lub nigdy”. Wprawdzie „arystokracja zaczyna zstêpowaæ ze szczytów, aby wejœæ
na arenê pracy”, ale nie ze wszystkimi siê jednoczy, jakkolwiek nie wszystkich odtr¹ca. Chêtniej akceptuje finansistów i bankierów, których bogactwo pochodzi czêsto z niegodziwych Ÿróde³, ni¿ uczciwego handluj¹cego.
Wielki œwiat zamyka³ swe podwoje przed prostym mieszczaninem — „podrzêdniejszym kupcem” lub „mniejszym przedsiêbiorc¹”16.
W proponowanym zestawie zabrak³o zawodu s³u¿¹cej. Nie mo¿e to dziwiæ, s³u¿ba bowiem uwa¿ana by³a za najni¿ej stoj¹c¹ w hierarchii zatrudnieñ. Kodeksy savoir–vivre’u gêsto przetykane s¹ uwagami: „profesorów
i nauczycielki równaæ ze s³ugami, by³oby to ubli¿yæ sobie samym”, „rzemieœlnicy, jako to: krawcy, szewcy, szwaczki itd. nie nale¿¹ tak¿e do katego15 Omawiany zestaw zatrudnieñ jest znacznie rozszerzony w stosunku do tego, co dotychczas proponowa³o
kobiecie spo³eczeñstwo. Dotychczas kobietom, które zmuszone by³y pracowaæ, proponowano tylko trzy
zawody: „musz¹ one byæ wyrobnicami — s³ugami — lub nauczycielkami prywatnymi. Osoby maj¹ce niejakie
wykszta³cenie, cokolwiek do wygód przyzwyczajone, nie mog¹ j¹æ siê dwóch pierwszych œrodków zarobku(...)”; pozostawa³ im jedynie zawód nauczycielki — pisa³a Dzieduszycka w Gawêdach matki (s. 106),
a w innym miejscu: „(...) do dziœ dnia, gdy która postanowi pracowaæ, albo zmuszona jest do tego, to siê
kieruje na nauczycielkê, albo na szwaczkê i nic poza tym nie widzi” (ta¿, Listy nauczycielki poœwiêcone
nauczycielkom ludowym i uczennicom seminariów nauczycielskich ¿eñskich, Kraków 1883, s. 10).
16 Przewodnik ¿ycia œwiatowego, s. 2–5, 11–19, 49–50.
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rii s³ug. Nie mo¿na ich wiêc nazywaæ po imieniu, lecz zawsze z dodatkiem
„panie...”, pani...”, „majstrów, czy choæby nawet czeladŸ rzemieœlnicz¹, nie
nale¿y traktowaæ jak s³ugi”17. Jednoczeœnie — rady i wskazówki, dotycz¹ce
zachowania siê w stosunku do s³ug, nie pozostawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwoœci,
jak¹ pozycjê spo³eczn¹ zajmowali: „nie spoufalaæ siê ze s³ugami; szafy zawsze zamykaæ, unikaæ zostawiania na sto³ach i toaletach pieniêdzy i bi¿uterii; m³ode kobiety nie powinny robiæ ze swych pokojowych powiernic; kobieta nie powinna braæ do wagonu swej pokojówki; m³oda panna mo¿e
w miejscach t³umnych lub o¿ywionych muzyk¹ wojskow¹ przebywaæ z rodzicami lub znajom¹ rodzin¹, nigdy ze s³u¿¹c¹” itp.18 Zatrudnienie siê
w charakterze s³u¿¹cej nie mog³o wiêc byæ brane pod uwagê nawet przez
bardzo ubog¹ pannê pochodz¹c¹ z warstw œrednich, bo by³aby to droga
prowadz¹ca do totalnej degradacji spo³ecznej.
Autorzy kodeksów z pocz¹tku XX w. byli niekonsekwentni; jak gdyby
nie mogli zdecydowaæ siê, jaki wzorzec kobiety maj¹ propagowaæ. Z jednej
strony ci¹gle jeszcze kobieta jawi³a im siê przede wszystkim jako kap³anka
domowego ogniska, z drugiej — nie mogli ju¿ nie dostrzegaæ, ¿e rzeczywistoœæ uleg³a zmianie. Czêsto sprzeczne uczucia targa³y jednym i tym samym
autorem. Mieczys³aw Roœciszewski, wypróbowany znawca salonowych regu³ dobrego zachowania, w Pani domu... ognisko domowe nazywa „królestwem kobiety”, jedynym miejscem, na którym powinna skupiæ siê jej aktywnoœæ ¿yciowa. Poniewa¿ jednak — jak pisze — „w dzisiejszym spo³eczeñstwie panuje masa przes¹dów na ten temat”, nale¿y d¹¿yæ do tego, aby
„ogó³ przysz³ych pokoleñ otrzyma³ organizacjê tak dalece wzorow¹, i¿by
matka i ¿ona mog³y pozostawaæ w domu, nie zmuszone do porzucania domowego ogniska dla pomocy mê¿owi w jego zabiegach o chleb powszedni”19. I to jest myœl przewodnia ca³ego, licz¹cego blisko 400 stron, dzie³a.
Ten sam Roœciszewski, propaguj¹cy dawny wzorzec kobiety — przede
wszystkim ¿ony i matki — oraz dostosowane doñ normy obyczajowe, nie
móg³ ju¿ pomin¹æ milczeniem kobiet aktywnych zawodowo i zmieniaj¹cych
siê w zwi¹zku z tym obyczajów. W pracy Panna doros³a w rodzinie i spo³eczeñstwie (wydanej w tym samym czasie co Pani domu...) ca³y rozdzia³, sta17 H. z Russockich Wilczyñska, Dobry ton...., s. 35.
18 [E. Lubowski], Kodeks œwiatowy..., s. 183, 200–202, 205.
19 M. Roœciszewski, Pani domu. Skarbiec porad praktycznych dla Polek wszelkich stanów, Warszawa 1904,
s. 1, 6. Por. tak¿e ten¿e, Dobry ton, szko³a po¿ycia z ludŸmi wszelkich stanów w stosunkach poufnych i ceremonialnych. Podrêcznik praktyczny dla pañ i panów, Warszawa 1905 i wydania póŸniejsze.
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nowi¹cy ponad 20% ca³oœci, poœwiêci³ „kobiecie pracy”. Zwróci³ w nim
uwagê na zasygnalizowan¹ ju¿ przeze mnie wczeœniej rolê konwencji obyczajowej, wrêcz terror obyczajowy, który ¿ycie kobiet pragn¹cych uczyæ siê
i samodzielnie zarabiaæ na chleb czyni³ bardzo trudnym. Dziewczyna, która
pragnie „poœwiêciæ siê naukom” — pisa³, musi przede wszystkim podj¹æ
walkê ze zwyczajem i przes¹dami. Choæby nawet „posiada³a najcenniejsze
zalety charakteru i umys³u (...), przy tym maj¹tek — na nic by siê ca³a ta
hojnoœæ natury i fortuny nie zda³a, gdyby los nie obdarzy³ jej w dodatku
wolnomyœlnymi rodzicami, którzy by potrafili zdobyæ siê na tyle odwagi, ile
jej potrzeba, by zerwawszy okowy przes¹dów i zwyczajów, wspomagaæ córkê w jej szlachetnych d¹¿noœciach. Epoka, w której ¿yjemy — dodawa³ —
jest przejœciow¹. Do tej pory niewielka tylko garstka kobiet odwa¿y³a siê
wkroczyæ na drogê emancypacji. Dzielne te pionierki postêpu — to nieustraszona awangarda, œmia³o rzucaj¹ca siê w przepaœæ, by w³asnymi cia³ami
wyrównaæ drogê dla przysz³ych pokoleñ. Có¿ wiêc dziwnego — pyta³ — ¿e
kochaj¹ca a znaj¹ca ¿ycie matka waha siê pos³aæ córkê na pole walki z przes¹dem i tradycj¹, waha siê wystawiæ j¹ na naganê i szyderstwo, jakie wzbudza wszystko, co niezwyk³e, niecodzienne, nieszablonowe?”20. W takich
warunkach ¿ycie kobiety samotnej, pracuj¹cej samodzielnie na ¿ycie, nale¿y do „rzêdu sztuk towarzyskich, jakim ¿aden wspó³czesny magik nie podo³a”. Szarpanie czci, plotka i obmowa, interesowanie siê ka¿dym szczególikiem, ka¿dym ruchem panny samodzielnej stawia j¹ w tak dra¿liwych sytuacjach, ¿e by³aby wrêcz nierozs¹dna, gdyby „chcia³a wystêpowaæ do walki
z otwart¹ przy³bic¹ i nic sobie z niczego nie robiæ”. Rozs¹dna panna, zw³aszcza je¿eli myœli o zam¹¿pójœciu, powinna postêpowaæ tak, a¿eby nikt nie
œmia³ wyst¹piæ z jakimkolwiek uw³aczaj¹cym zarzutem21. Z drugiej strony
— w kodeksach savoir–vivre’u zaczê³y pojawiaæ siê zalecenia, aby okazywaæ rycerskoœæ wzglêdem zawodowo pracuj¹cych kobiet; aby okazywaæ im
uprzejmoœæ tak¹ sam¹ jak niepracuj¹cym paniom z towarzystwa22. Jest to
ju¿ zapowiedŸ zgody na now¹ rolê pe³nion¹ przez kobiety i towarzyskiej
akceptacji kobiet aktywnych zawodowo.

20 M. Roœciszewski, Panna doros³a w rodzinie i spo³eczeñstwie. Podrêcznik ¿ycia praktycznego dla dziewic
polskich wszelkich stanów, Warszawa 1905, s. 194–195.
21 Tam¿e, s. 213–214; tak¿e ten¿e, Ksiêga obyczajów..., s. 4–5; [E. Lubowski], Kodeks œwiatowy..., Warszawa
[1911], s. 133–134.
22 M. Roœciszewski, Ksiêga obyczajów..., s. 189; F. W. Foerster, Drogowskaz ¿ycia, Warszawa 1910.
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Zasadnicz¹ zmianê w tej materii obserwuje siê dopiero w kodeksach
z okresu miêdzywojennego. Kobieta czynna zawodowo, pracuj¹ca poza domem, sta³a siê zjawiskiem tak oczywistym, ¿e przesta³a budziæ emocje. Prze³om w sytuacji kobiet spowodowa³a pierwsza wojna œwiatowa. „Wielk¹ jedn¹ przys³ugê odda³a nam wojna — czytamy w jednym z kodeksów — (...)
przekreœli³a dawne przes¹dy o tym, i¿ praca jest jakimœ wstydem socjalnym
i nale¿y o niej mówiæ szeptem”. Dotyczy³o to zw³aszcza pracy kobiet z tzw.
towarzystwa. „Jak to? Panienka z dobrego domu — urzêdniczk¹? Jak to?
¯ona adwokata zajmuje siê zarobkowaniem? Dziœ te przes¹dy zanikaj¹
i wp³ywa to silnie na zmianê uk³adu stosunków towarzyskich. Obecnie —
stwierdzaj¹ autorzy cytowanego kodeksu — kobieta zarabiaj¹ca na siebie
bywa w najwytworniejszych salonach i nie wstydzi siê swej pracy”23.
Kobieta aktywna zawodowo zosta³a zaakceptowana, ale nie bez zastrze¿eñ. Konstancja Hojnacka jeszcze tu¿ przed wybuchem drugiej wojny
pisa³a (a wtórowa³o jej wielu innych autorów), ¿e co prawda praca biurowa
kobiet przesta³a ju¿ dziwiæ i byæ tematem ironicznych uwag, ale „i dziœ jeszcze, jakkolwiek warunki zmieni³y siê na korzyœæ, do okienka lub biura,
w którym pracuj¹ kobiety, id¹ ludzie ju¿ z góry uprzedzeni, ¿e «te panie» s¹
nie tylko nieuprzejme, ale ¿e ma³o umiej¹. Gdyby tak mê¿czyzna by³ na tym
miejscu, inaczej by wszystko wygl¹da³o. Ale taka chaotyczna, babska robota, có¿ to mo¿e byæ warte?”24. Hojnacka twierdzi zreszt¹, ¿e niekiedy kobiety same prowokowa³y ten lekcewa¿¹cy stosunek zarówno w odniesieniu do
kobiet aktywnych zawodowo, jak i do wykonywanej przez nie pracy. Nieodpowiedni ubiór, który w niejednym przypadku nadawa³ siê raczej na „dancing wieczorny”, a nie do powa¿nej pracy, te „puderniczki, o³óweczki, grzebyki” itd., wyci¹gane przy lada okazji, zalotne minki i mizdrzenia siê, wnoszenie atmosfery prywatnego domu do biura, przyjmowanie wizyt i za³atwianie czysto osobistych spraw towarzyskich lub rodzinnych, nie licuj¹ce
z warsztatem pracy zawodowej — to by³y w³aœnie te rzeczy, które mê¿czyŸni
zarzucali kobietom w biurach i okreœlali jako „babskie maniery”, „babsk¹
robotê”, i na tej podstawie wyra¿ali siê o ich pracy lekcewa¿¹co25. Niemniej
akceptacja kobiety pracuj¹cej poza domem sta³a siê faktem, o czym œwiadczy treœæ norm kodeksowych, dostosowanych do nowej sytuacji. Gdzienie23 M. Vauban i M. Kurcewicz, Zasady i nakazy dobrego wychowania wed³ug zwyczajów wspó³czesnych, Warszawa 1930, s. 84.
24 K. Hojnacka, Kodeks towarzyski, £ódŸ 1990 [wydanie oparte na edycji z 1939 r.], s. 148–149.
25 Tam¿e, s. 150.
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gdzie pobrzmiewaj¹ jeszcze echa dawnych uregulowañ26, ale generalnie
autorzy kodeksów savoir–vivre’u wydanych w okresie miêdzywojennym
uznali, ¿e dawne przes¹dy dotycz¹ce kobiet nie maj¹ ju¿ racji bytu27. We
wczeœniejszych kodeksach nie do pomyœlenia by³y takie oto zdania: „przes¹d, ¿e kobiety nie mog¹ same uczêszczaæ do lokali publicznych, zosta³ ju¿
dawno obalony, a wyzwoli³a je od niego — praca. Tak zarobkowa, jak spo³eczna; kobieta, która zdoby³a osobist¹ samodzielnoœæ i prawo do zarobkowej pracy, nie pozwala p³aciæ za siebie; kobiety dzisiejsze praktykuj¹ kole¿eñstwo z mê¿czyznami” (co do niedawna by³o dla nich nieznan¹ form¹
obcowania)28; dzisiejsze samodzielne kobiety czêsto nie ¿ycz¹ sobie odprowadzania po spotkaniu towarzyskim w kawiarni czy restauracji (co zreszt¹
nie zwalnia mê¿czyzny od „prób podtrzymania tradycji starego zwyczaju”);
kobieta samotna nie potrzebuje rezygnowaæ z przyjemnoœci ¿ycia towarzyskiego — mo¿e bywaæ i przyjmowaæ u siebie, mo¿e tañczyæ i bawiæ siê jak
ka¿da zamê¿na kobieta29; panny doros³e mog¹ zarówno odbieraæ, jak i pisywaæ listy do mê¿czyzn bez niczyjej kontroli30 itp. Nie znaczy to wcale, ¿e
autorzy kodeksów stawiali samodzielnym kobietom takie same wymagania
jak mê¿czyznom. Kobieta samodzielna musia³a znacznie bardziej zwracaæ
uwagê na zachowanie pozorów ni¿ mê¿czyzna i nie pozwalaæ sobie na ¿aden krok, „który by móg³ byæ opacznie t³umaczony na jej niekorzyœæ”. Powinna zawsze pamiêtaæ, ¿e stosunki pomiêdzy ludŸmi ró¿nej p³ci uk³adaj¹
siê „w tej p³aszczyŸnie, w jakiej je postawi kobieta. Jeœli zachowanie jej jest
bez zarzutu, jeœli niczym nie prowokuje zbytniej poufa³oœci — ¿adnemu
mê¿czyŸnie do g³owy nawet nie przyjdzie czymkolwiek j¹ uraziæ”31. „Na sto
26 Por. np. M. Roœciszewski, Zwyczaje towarzyskie. Podrêcznik praktyczny dla pañ i panów, Lwów–Poznañ–Warszawa 1921; E. Janowicz, Kodeks œwiatowy. Przykazania grzecznoœci i przyzwoitoœci, Miko³ów
[1924]; J. Bulanda, Zwyczaje towarzyskie (sztuka ¿ycia), W¹brzeŸno Pom. 1933. W tym ostatnim autor prezentuje rady i wskazówki z minionej epoki, jak gdyby nie zauwa¿y³ zmian, ale w trakcie wnikliwej lektury
natykamy siê na taki oto fragment: „Praca zawodowa ¿eñska upodobnia siê dzisiaj coraz bardziej do pracy
zawodowej mêskiej”. Dalej jest ju¿ gorzej. Autor wyraŸnie jest za wyodrêbnieniem zawodów kobiecych,
„psychika kobieca bowiem jako wiêcej uczuciowa, podlega czêstszym i g³êbszym zmianom, nadaje siê wiêcej
tam, gdzie siê ma z ludŸmi do czynienia, gdzie têtni ¿ycie i potrzebuje jej ciep³a” (s. 48).
27 Por. M. Vauban i M. Kurcewicz, Zasady i nakazy...; M. Roœciszewski, Pisarz i doradca. Wyd. 3, przerobione, uzupe³nione i dostosowane do potrzeb i wymagañ dzisiejszego ¿ycia w wolnej Polsce, Katowice–£ódŸ
1930; M. Vauban i M. Kurcewicz, Podstawy ¿ycia towarzyskiego. Opracowane pod³ug zwyczajów nowoczesnych, Warszawa 1935; M. z Colonna Walewskich Wielopolska, Obyczaje towarzyskie, Lwów 1938; K. Hojnacka,
Kodeks...
28 K. Hojnacka, Kodeks..., s. 135, 136, 151–153 i in.
29 M. z Colonna Walewskich Wielopolska, Obyczaje..., s. 80–81.
30 M. Roœciszewski, Pisarz i doradca..., s. 9.
31 M. Vauban i M. Kurcewicz, Zasady i nakazy..., s. 50–51.
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wypadków — pisa³a Maria z Colonna Walewskich Wielopolska — w dziewiêædziesiêciu jest winna kobieta, gdy mê¿czyzna nie okazuje jej nale¿ytego
uszanowania”32. Kobieta powinna traktowaæ mê¿czyzn, z którymi pracuje,
po kole¿eñsku, ale z drugiej strony — trzymaæ w pewnej odleg³oœci, poniewa¿ „raz pozwoliwszy na zbytni¹ poufa³oœæ, nie potrafi ju¿ nigdy odnaleŸæ
nale¿ytej linii”. Nie powinna wymagaæ dla siebie jakiegoœ specjalnego traktowania ze wzglêdu na swoj¹ p³eæ, bo to by j¹ tylko oœmieszy³o, ale te¿ swoje
stosunki z kolegami u³o¿yæ tak, by w jej obecnoœci „hamowali rozpuszczone
jêzyki i zbyt swobodne maniery”33.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e wzór obyczajowy dla kobiet z warstw
œrednich zmieni³ siê zasadniczo dopiero w okresie miêdzywojennym.
Wtedy to pojawi³o siê przyzwolenie na ich pracê zawodow¹ poza domem.
Trzeba tu jednak od razu zaznaczyæ, ¿e akceptacja kobiety aktywnej zawodowo nie sz³a w parze z równorzêdnym traktowaniem pracy kobiecej i mêskiej. Praca mê¿czyzn zawsze oceniana by³a wy¿ej. Inna rzecz, ¿e ocen tych
dokonywali przede wszystkim mê¿czyŸni. „Koledzy biurowi, czy to m³odzieñcy wypuszczeni dopiero co spod skrzyde³ uniwersyteckich lub szko³y
handlowej, czy dojrzali, starsi panowie dowodz¹ z nieugiêt¹ solidarnoœci¹,
¿e nawet wyj¹tkowo uzdolniona kobieta mo¿e w pracy zaledwie dorównaæ
zupe³nie przeciêtnemu mê¿czyŸnie — pisa³a Konstancja Hojnacka. A je¿eli
— dodawa³a — idzie o ocenê wartoœci pracy kobiety i mê¿czyzny o równorzêdnych wy¿szych studiach, to o jakimœ porównaniu nawet mowy byæ nie
mo¿e, o tyle ni¿ej stoi praca kobiety”34.

32 M. z Colonna Walewskich Wielopolska, Obyczaje..., s. 80.
33 Por. M. Vauban i M. Kurcewicz, Zasady i nakazy..., s. 51. Tak¿e M. z Colonna Walewskich Wielopolska,
Obyczaje..., s. 80–81; K. Hojnacka, Kodeks..., s. 150–151.
34 K. Hojnacka, Kodeks..., s. 149.
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Pozycja spo³eczna i presti¿ kobiety
pracuj¹cej zawodowo w Czechach
na prze³omie XIX i XX wieku

Pozycja spo³eczna i presti¿ kobiety pracuj¹cej zawodowo w Czechach...

Kobieta pracuj¹ca i dysponuj¹ca w³asnymi zarobkami by³a w Czechach
prze³omu XIX i XX w. zjawiskiem dosyæ powszechnym. Dowodz¹ tego
w sposób przekonuj¹cy austriackie dane statystyczne z roku 1880, kiedy po
raz pierwszy uwzglêdniono dane o strukturze zatrudnienia i Ÿród³ach utrzymania ludnoœci. Z 11 324 507 kobiet zamieszkuj¹cych wówczas Przedlitawiê (czyli zachodni¹ czêœæ monarchii Habsburgów, w sk³ad której wchodzi³y tak¿e ziemie czeskie) prawie 60% (dok³adnie 59,2%) nie posiada³o w³asnych dochodów. Dla porównania w identycznej sytuacji by³o wtedy prawie
40% (dok³adnie 37,4%) mê¿czyzn1. W rzeczywistoœci udzia³ kobiet pracuj¹cych wœród ogó³u zatrudnionych by³ z pewnoœci¹ znacznie wiêkszy, poniewa¿ statystyka nie uwzglêdnia³a kategorii „pomagaj¹cych cz³onków rodziny”, któr¹ zastosowano dopiero w 1910 r.2
Du¿y odsetek pracuj¹cych i zarabiaj¹cych kobiet wi¹¿e siê z rozk³adem
tradycyjnych, przedindustrialnych form organizacji produkcji i z przemianami si³ wytwórczych, które s¹ charakterystyczne dla ca³ej epoki3. Nowe
warunki ¿ycia zmusza³y kobiety do podejmowania pracy zawodowej, a równoczeœnie pozwala³y im poœwiêcaæ siê ró¿nym zajêciom, które przedtem
1 Österreichische Statistik, t. V, z. 3, Wien 1880, s. LVIII–LIX. Dane te analizuje Pavla Horská, K ekonomické aktivitì en na pøelomu 19. a 20. století, „Èeskoslovenský èasopis historický” (dalej ÈSÈH), XXXI,
1983, nr 5, s. 711–716.
2 Tam¿e, s. 714.
3 Problematyka modernizacji spo³ecznej ma obfit¹ literaturê, por. m.in. H. J. Puhl, Bürger in der Gesellschaft
der Neuzeit, Göttingen 1991, s. 8.
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by³y zarezerwowane wy³¹cznie dla mê¿czyzn. Sytuacje, w których kobieta
musia³a coraz czêœciej opuszczaæ dom, aby zapewniæ egzystencjê sobie, a nawet ca³ej rodzinie, a¿ do pierwszej wojny œwiatowej by³y przyjmowane przez
spo³eczeñstwo, w tym przez jego kobiec¹ czêœæ, z niema³ym zak³opotaniem.
Konserwatywni politycy i dzia³acze wystêpuj¹cy na forum publicznym widzieli rozwi¹zanie we wspomaganiu patriarchalnego modelu rodziny i tradycyjnych rodzinnych stosunków. Ich idea³em, respektowanym zreszt¹ przez
wiêkszoœæ obywateli, by³a kobieta kieruj¹ca gospodarstwem domowym.
Miejsce kobiety przy domowym ognisku propagowa³a na prze³omie
XIX i XX stulecia wiêkszoœæ literatury i czasopism dla dziewcz¹t i kobiet,
przede wszystkim piœmiennictwo o katolickiej proweniencji. Receptê na
rozwi¹zanie problemów kobiet zaproponowa³ w tym duchu m.in. Josef Veselý w ksi¹¿ce Kobiety czeskie. Nosicielki szczêœcia swojego ludu. Pisa³ on:
„Mê¿czyzna jest g³ow¹, ale kobieta sercem wszechœwiata, sercem, którego
ozdob¹ jest wspó³czucie, delikatnoœæ (...) Tam kobieta, jej pañstwo nazywa
siê gospodarstwem domowym, to jest jej nieograniczone królestwo, gdzie
w³ada. W domu otwiera siê serce, tworz¹ obyczaje, rozum uszlachetnia siê
i kszta³tuje dobry lub z³y charakter (...) Mê¿czyzna szczêœliwy, silny, dumny
ze swojej ¿ony, uwa¿a, ¿e jest bogaty, ¿e znalaz³ skarb, który ukrywa
w swoim domu. Rzuca siê on w wir œwiatowego ¿ycia, by walczyæ, pracowaæ,
oszczêdzaæ i budowaæ dobrobyt rodziny i narodu”4.
Zbli¿ony pogl¹d na ¿yciow¹ misjê kobiety mieli te¿ inni politycy konserwatywni oraz czêœæ libera³ów niemal do koñca XIX stulecia. „Kwestia kobieca”, zw³aszcza zaœ ich prawa polityczne, udzia³ w ¿yciu publicznym i praca zawodowa d³ugo pozostawa³y dla przedstawicieli czeskiego liberalizmu
na marginesie pilniejszych zadañ narodowej emancypacji. Je¿eli w ogóle
odnosili siê do problemów kobiet, czêsto odwo³ywali siê do obcych autorytetów. Wzorem by³y dla nich przede wszystkim pogl¹dy twórcy pozytywizmu Augusta Comte’a, który uzasadnia³ „naukowo” ograniczone predyspozycje intelektualne kobiet i na tej podstawie doszed³ do wniosku, ¿e samodzielna praca zawodowa kobiet poza rodzin¹ jest rzecz¹ zupe³nie niestosown¹5.
Comte nie by³ naturalnie dla czeskich libera³ów jedynym autorytetem
w kwestii praw kobiet i emancypacji. Powo³ywali siê tak¿e na pogl¹dy swo4 J. Veselý, +eny èeské. Nositelky štìstí svého národa, Praha 1888, s. 7–8.
5 Por. A. Comte, Sociologie, Praha 1927, s. 68.
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jego konkurenta i przeciwnika, wêgierskiego libera³a Józsefa Eötvösa. Widaæ to wyraŸnie w publikacji tak wa¿nej dla rozwoju kultury narodowej,
jak pierwsza czeska encyklopedia, która ukaza³a siê na prze³omie lat 60.
i 70. XIX w.
W encyklopedii tej, zwanej od nazwiska g³ównego redaktora s³ownikiem dr. Riegera, pod has³em „kobieta” mo¿na przeczytaæ: „skrajna emancypacja kobiet, sprowadzaj¹ca siê do ca³kowitej równoœci [p³ci] w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, mo¿e spotkaæ siê ze s³usznym zarzutem, i¿ charakter
i natura kobiety prowadz¹ j¹ bardziej ku domowi i rodzinie ni¿ ku ¿yciu
publicznemu. Jest rzecz¹ znacz¹c¹, o czym wspomina Eötvös w swych aforyzmach politycznych, ¿e w chwili, w której dalibyœmy kobietom równe prawa z mê¿czyznami, zniknê³aby tak¿e pewna delikatnoœæ i specjalne wzglêdy mê¿czyzn dla kobiet. Obecnie czerpi¹ one niema³e korzyœci w ¿yciu spo³ecznym z faktu, ¿e s¹ s³absze z natury i wydaj¹ siê uleg³e mê¿czyznom”6.
Podobne lekcewa¿enie kwestii emancypacji kobiet i negatywny stosunek do d¹¿eñ kobiet pracuj¹cych widzimy na prze³omie XIX i XX w. nie
tylko u wiêkszoœci polityków, ale tak¿e u wielu dziennikarzy, pisarzy, naukowców i innych osób wystêpuj¹cych publicznie. Rzadkim wyj¹tkiem by³
Vojta Náprstek, znany czeski dzia³acz oœwiatowy, który po 1848 r. zbieg³
przed represjami do Ameryki Pó³nocnej, a po powrocie, pod wp³ywem
swych zagranicznych doœwiadczeñ, za³o¿y³ w latach 60. Amerykañski Klub
Dam oraz szereg dalszych stowarzyszeñ wspieraj¹cych oœwiatê i d¹¿enia kobiet
do usamodzielnienia7.
W koñcu stulecia wysi³ki kobiet na rzecz równouprawnienia w ¿yciu politycznym i spo³ecznym popiera³ tak¿e Tomáš G. Masaryk. Nie znalaz³ jednak zrozumienia dla swych pogl¹dów na kwestiê kobiec¹ nawet wœród najbli¿szych wspó³pracowników i zwolenników. Oto na przyk³ad jego obiecuj¹cy uczeñ Hubert Gordon Schauer8 w krytycznej recenzji z ksi¹¿ki Johna
Stuarta Milla Poddañstwo kobiet (która w Czechach d³ugo nie by³a akceptowana) napisa³:
6 Slovník nauèný, red. F. L. Rieger i J. Malý, t. X, Praha 1873, s. 481.
7 O roli Vojty Náprstka w czeskim ruchu kobiecym i o szko³ach dla dziewcz¹t, zob. Z. Šolle, Vojtìch Náprstek, Praha 1996, s. 45.
8 Praca Johna Stuarta Milla The Subjection of Women z 1869 r. zosta³a prze³o¿ona na czeski dopiero
w 1890 r. Jej treœæ znano ju¿ jednak dawniej i wiele o niej dyskutowano. Œwiadectwem jest has³o „kobieta”
w s³owniku naukowym Riegera oraz recenzje w czasopismach, por. H. G. Schauer, J. S. Milla — Poddanství
en, [w:] Díla, Praha 1917, s. 520; T. Nováková, Johna Stuarta Milla „Poddanství en”, [w:] Ze enského hnutí,
Praha, b.r.w., s. 240.
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„Wraz ze wzrostem zatrudnienia kobiet obni¿a siê poziom ekonomiczny
klas pracuj¹cych, przede wszystkim z tzw. wolnych zawodów. Sam ju¿ tylko
ten fakt wystarcza³by, aby zredukowaæ optymistyczne oczekiwania J. S. Milla i innych obroñców tak zwanej emancypacji kobiet (...) Nie widzê ¿adnego powodu, dla którego kobiety mia³yby byæ dopuszczone do przedstawicielstw i cia³ ustawodawczych. W pañstwie, które zorganizowane jest na
zdrowych zasadach i w pe³ni demokratycznych fundamentach, prawa takie
winni mieæ tylko ci, którzy przyczyniaj¹ siê do pokrycia wydatków publicznych i kosztów utrzymania pañstwa. Kobiety s¹ przecie¿ a priori wy³¹czone
z najciê¿szego brzemienia — podatku krwi”9.
Zarzuty Schauera przeciw emancypacji kobiet nie by³y oryginalne. Powtarza³ on tylko argumenty znane z krajowej i zagranicznej prasy o ró¿nych
orientacjach politycznych. Pocz¹tkowo nawet prasa socjaldemokratyczna
nie by³a wyj¹tkiem w chórze wypowiedzi przeciwników emancypacji kobiet.
¯¹danie ograniczenia pracy kobiet pojawi³o siê ju¿ w najstarszym programie socjalistycznej partii czeskiej (uzasadniano to potrzeb¹ zmniejszenia
konkurencji na rynku pracy)10.
Dopiero w latach 90. czeska socjaldemokracja zaczê³a dok³adniej zapoznawaæ siê z po³o¿eniem pracuj¹cych kobiet i z ich ¿¹daniami. Niema³a w tym
zas³uga ksi¹¿ki Augusta Bebla Kobieta a socjalizm, która ukaza³a siê w Niemczech w 1879 r.
W tym samym mniej wiêcej czasie emancypacjê kobiet zaczêli popieraæ tak¿e radykalni studenci oraz inne, wci¹¿ jeszcze doœæ nieliczne, œrodowiska czeskiej inteligencji. A¿ do pierwszej wojny œwiatowej w spo³eczeñstwie czeskim kobieta pracuj¹ca musia³a siê jednak w najlepszym razie liczyæ z obojêtnoœci¹, a w gorszym — z potêpieniem lub drwinami.
Pisarka Karolina Svìtlá, jedna z pionierek czeskiej emancypacji kobiet,
w koñcu lat 80. pisa³a na ten temat: „No w³aœnie, ta emancypacja kobiet!
Wielu panów œwiata bardziej jeszcze oburza siê na Stowarzyszenie Produkcyjne [za³o¿one w 1871 r. — P. V.] ni¿ uprzednio, gdy pozwalali sobie zniewa¿aæ Bayerow¹ (ukoñczy³a medycynê w Szwajcarii), gdy próbowa³a uzyskaæ zezwolenie na praktykê lekarsk¹ w Pradze. Niektórzy panowie doktorzy pozdrawiali mnie dawniej bardzo gorliwie, a teraz przechodz¹, nie po-

9 H. G. Schauer, J. S. Milla..., s. 568.
10 Dok³adniej na ten temat P. Horská, K ekonomické..., s. 732–733.
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znaj¹c mnie. Mo¿e byæ jeszcze gorzej, ale nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby ucich³y g³osy domagaj¹ce siê usamodzielnienia kobiet”11.
S³usznoœæ tych s³ów potwierdza wiele pamiêtników. Na przyk³ad w koñcu lat 90. przysz³a profesor Ludmila Matiegova opisa³a w pamiêtniku prze¿ycia Ru]eny Valentovej, która podobnie jak panna Bayerova znalaz³a siê
w grupie pierwszych czeskich lekarek. „Przede wszystkim imponowa³a mi
dr Ru]ena Valentova” — wspomina Matiegova. „Odziedziczy³a po ojcu
zdolnoœci muzyczne, uczy³a siê œpiewu i muzyki w domu, a potem we W³oszech. Nauka ta umo¿liwi³a jej kierowanie chórem; od czasu do czasu œpiewa³a w koœciele. Nie zaspokaja³o to jednak jej potrzeby aktywnoœci. Zaczê³a gorliwie interesowaæ siê rolnictwem. Latem ca³e dnie spêdza³a w rodzinnej winnicy w Mìlníku, na zboczu zamkowego wzgórza. Obywatele Mìlníka
uœmiechali siê, kiedy widzieli pannê Valentov¹, córkê szanowanej rodziny
w³aœcicieli du¿ej, naro¿nej kamienicy w rynku, gdy ubrudzona ci¹gnie do
domu wózek pe³en warzyw lub owoców. Mówili o niej, ¿e przesadza, ¿e
bierze siê to z rozczytywania siê w dzie³ach To³stoja. Ale nie by³a to przesada, tylko bojowoœæ w poszukiwaniu nowych dróg, która przywiod³a j¹
w koñcu do podjêcia siê sta³ej pracy. Ju¿ niemal doros³a zdecydowa³a siê
podj¹æ naukê w szkole œredniej. Nie zwa¿aj¹c na opór rodziny, wbrew niej,
ukoñczy³a medycynê. Osiedli³a siê w Mìlníku, dzia³aj¹c jako lekarka”12.
Doœwiadczenia Karoliny Svìtlej, Ludmily Matiegovej i innych pionierek
czeskiej emancypacji kobiet wskazywa³y na przeszkody prawne i uprzedzenia spo³eczne stoj¹ce na drodze kobiet, które ubiega³y siê o kwalifikacje
zawodowe lub presti¿ow¹ posadê. Potwierdza³o to równie¿ wielu przeciwników pracy zawodowej kobiet, jak np. František Brábek, autor cytowanego
wczeœniej has³a „kobieta”, który przyznawa³, ¿e „spo³eczeñstwo nasze wcale nie wzdraga siê przed postawieniem kobiety przy ró¿nych robotach na
równi z mê¿czyzn¹, ale za to nie pozwala jej na zdobycie wy¿szego wykszta³cenia, ani na lepszy kawa³ek chleba ni¿ ten, który mo¿na osi¹gn¹æ, wykonuj¹c najprymitywniejsz¹ pracê najemn¹”13.
Pogl¹dy spo³eczeñstwa czeskiego na pracê kobiet by³y odwrotne w stosunku do opinii o pracy mê¿czyzn. W stosunku do pracy mê¿czyzn niemal
bez wyj¹tku panowa³o przekonanie, ¿e czym wy¿sze kwalifikacje, tym wy¿11 List Karoliny Svìtlej do Teresy Novákovej z 22 sierpnia 1889, cyt. za: Polemika s dobou. Karolína Svìtlá ve
vspomínkách a korespondenci souèasníkù, Praha 1969, s. 155.
12 L. Matiegová. Wspomnienia, Archiv Národního Muzea (dalej ANM), rkps, s. 207–208.
13 Slovník nauèný, s. 481.
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szy presti¿ spo³eczny. Tymczasem praca wyrobnicy, robotnicy, s³u¿¹cej,
krawcowej i innych pracownic, które nie musia³y mieæ ¿adnego albo tylko
minimalne przygotowanie zawodowe, by³a tolerowana, uwa¿ana za koniecznoœæ ekonomiczn¹. Wed³ug opinii publicznej praca intelektualna kwalifikowana nie by³a dla kobiety odpowiednia. Sama ju¿ tylko edukacja kobiet by³a w oczach wiêkszoœci przedstawicieli tego pokolenia pierwszym
krokiem do piek³a. Jednak, wed³ug wspó³czesnych œwiadectw, stosunek
spo³eczeñstwa do wy¿szego wykszta³cenia kobiet by³ bardziej tolerancyjny
ni¿ opinia o wykwalifikowanej, pracuj¹cej kobiecie14.
Edukacjê córek uwa¿a³o siê ju¿ na prze³omie XIX i XX w. za niezbêdn¹ przede wszystkim w uœwiadomionych narodowo rodzinach czeskich. Celem tej edukacji mia³o byæ nie tylko usamodzielnienie ¿yciowe, ale przede
wszystkim wiêksze mo¿liwoœci wychowania dzieci w duchu narodowym. Taka tendencja kierowa³a piórami wielu dziennikarzy, którzy jednak niemal
jednym tchem oœmieszali wykszta³cone, pracuj¹ce kobiety i ¿¹dali otwierania nowych szkó³ dla dziewcz¹t.
„Zlatá Praha”, jedno z najpoczytniejszych czeskich czasopism koñca
XIX w., opublikowa³o na ten temat ca³¹ seriê artyku³ów. Ukazywa³y one
oczywist¹ sprzecznoœæ: edukacja kobiet zas³uguje na wsparcie, je¿eli jest
u¿yteczna przy wychowywaniu dzieci, ale trzeba j¹ odrzuciæ jako œrodek
emancypacji kobiet. Czytelnik móg³ na przyk³ad przeczytaæ: „Czy nie wydaje ci siê, drogi przyjacielu, ¿e my w Czechach znacznie bardziej dbamy
o ¿ycie publiczne ni¿ o prywatne, domowe? Chodzi mi naturalnie tylko
o narodowy aspekt tej sprawy. Jestem przekonany, ¿e kto w domu nie jest
odpowiednio wychowany, szczególnie w duchu narodowym, ten zostanie
do œmierci bez wychowania (...) Znam dziesiêæ albo dwadzieœcia znanych
rodzin, dobrze myœl¹cych po czesku i zamo¿nych, które maj¹ teraz bardzo
powa¿ne k³opoty. Rosn¹ im dzieci, dziewczêta dochodz¹ do lat, kiedy su14 Walkê o prawa kobiet do wykonywania kwalifikowanej pracy zawodowej podjê³o powsta³e w paŸdzierniku 1908 r. Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem (Sdru]ení akademicky vzdìlaných ]en). O jego pocz¹tkach informuje almanach +enské studium na èeských školách støedních a vysokých (Studia kobiet
w czeskich szko³ach œrednich i wy¿szych), Praha 1917, który ukaza³ siê w dziesi¹t¹ rocznicê powstania stowarzyszenia (ANM, zespó³ Sdru]ení akademicky vzdìlaných ]en, pud³o 4). Pomiêdzy kobietami pracuj¹cymi
na stanowiskach wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji by³y naturalnie du¿e ró¿nice ze wzglêdu na uprzedzenia spo³eczne. Na przyk³ad nauczycielki, których by³o najwiêcej, mia³y dobrze pracuj¹ce kó³ka i organizacje
zwi¹zkowe i wczeœniej zyska³y spo³eczn¹ akceptacjê ni¿ przedstawicielki innych zawodów. Œwiadczy o tym
m.in. przyk³ad Ludmi³y Matiegovej, która w pocz. XX w. decydowa³a siê, czy studiowaæ medycynê, czy te¿
historiê, co umo¿liwia³oby jej karierê nauczycielki w szkole œredniej. Ojciec by³ lekarzem, kusi³a j¹ medycyna,
ale wzglêdy praktyczne zadecydowa³y. Por. L. Matiegová, Wspomnienia, s. 240.
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mienni rodzice decyduj¹, jak¹ edukacjê daæ dzieciom (...) No dobrze, matka najlepiej wychowa dziewczynê — ale czy niewykszta³cona matka potrafi
wychowaæ? Czy nie by³oby lepiej, je¿eli s¹ pieni¹dze, oddaæ pannê na czesk¹ pensjê? (...) Ale có¿, matka Praga, gdzie skoncentrowana jest ca³a czeska inteligencja, czeskie bogactwo, nie ma ani jednej czeskiej szko³y, której
czeski ojciec móg³by
powierzyæ swoje córki, w przysz³oœci —
czeskie matki. Nie
mamy czegoœ takiego
w Pradze, nie mamy
i w Czechach”15.
Trudno przypuszczaæ, ¿e autorowi
czy redakcji czasopisma nieznany by³
fakt, ¿e w Pradze ju¿
od 1890 r. istnia³o gimnazjum ¿eñskie, najstarsze w ca³ej monarchii. Ale instytucja
ta, której za³o¿yciele
nastawiali siê na przygotowanie dziewcz¹t
do studiów uniwersyteckich i do samodzielnej pracy zawodowej,
nie odpowiada³a im.
Swój stosunek do
kobiet pracuj¹cych
w zawodach, które
wymaga³y kwalifikacji, pokaza³a redakcja
Emancypowane kobiety — karykatura,
m.in. w serii karykatur cykl Z cudów 20 stulecia, „Zlatá Praha”, roè. X, 1893,
i artyku³ów pt. Z cuè. 17, s. 200
15 „Zlatá Praha” 1898, nr 10, s. 119.
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dów XX wieku, w których usi³owa³a oœmieszyæ kobiety imaj¹ce siê „mêskich” prac. Najwiêcej drwin anonimowego autora spad³o na kobiety —
przysz³ych profesorów uniwersytetów, kierowniczki fabryk, urzêdów i senatorki16.
Myœl, ¿e w podobnych zawodach mog³yby w Czechach pracowaæ kobiety, by³a dla autorów owej serii artyku³ów zupe³nie fantastyczna. Swoje obawy o dalszy los ludzkoœci w rêkach kobiet wykszta³conych wi¹zali z Francj¹,
sk¹d, wed³ug ich os¹du, mo¿na by³o oczekiwaæ „wszelkich skrajnoœci”.
„Zlatá Praha” nie by³a oczywiœcie jedynym czasopismem, które wywiera³o
negatywny wp³yw na opiniê publiczn¹ w kwestii emancypacji i zatrudnienia
kobiet. Podobne by³o oddzia³ywanie wiêkszoœci czeskiej prasy. Przez wiele
lat w podobnym duchu wystêpowa³ wp³ywowy polityczny dziennik „Národní listy”17; satyry wymierzone w emancypacjê publikowa³y bardzo lubiane
„Humoristické listy”18.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e zwolennicy emancypacji kobiet nie dysponowali tak powa¿nymi œrodkami wp³ywu na opiniê publiczn¹. Prawd¹ jest, ¿e
w Czechach w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. wychodzi³o doœæ du¿o czasopism, broszur i prasy, przeznaczonych dla kobiet, ale ich pogl¹dy na
emancypacjê by³y podobne do wy¿ej opisanych. Na przyk³ad „Kalendarz
dla pañ i panien czeskich”, który zapoznawa³ swoje czytelniczki z ró¿nymi
nowinkami, z wynalazkami technicznymi stosowanymi w gospodarstwie
domowym oraz zajmowa³ siê higien¹, zdrowiem itp., dowodzi³ przydatnoœci
wykszta³cenia kobiety nastêpuj¹cymi s³owami: „Tylko wykszta³cona gospodyni potrafi zrobiæ z domu przytulny k¹t, miejsce wypoczynku i spokoju. Jej
zapobiegliwoœæ i pracowitoœæ jest w domu tym cudem, który daje rodzinie
pomyœlnoœæ i zadowolenie, który otwiera przed ni¹ sezam skarbów. Nawet
i skromny dom, którym kieruje wykszta³cona kobieta, mo¿e byæ siedzib¹
cnoty, pomyœlnoœci, wygody, mo¿e byæ aren¹ wszelkich pozytywnych przejawów ¿ycia rodzinnego”19.
16 „Zlatá Praha” 1893, nr 17, s. 200.
17 Julius Grégr, w³aœciciel i g³ówny wydawca „Národních listù”, obroñca tradycyjnego modelu rodziny,
przyznawa³ siê do liberalizmu. Wed³ug œwiadectwa Eliški Krásnohorskiej, nie usi³owa³ on zlekcewa¿yæ lub
oœmieszaæ kwestii kobiecej, ale próbowa³ j¹ zanegowaæ przy pomocy rozumu. Por. E. Krásnohorská, Boj
o vyšší dívèí školu (Walka o œredni¹ szko³ê dla dziewcz¹t), [w:] Výbor z díla, t. II, Praha 1956, s. 487.
Od po³owy lat 90. a¿ do prze³omu stulecia, kiedy to zmieni³a siê redakcja, zdarza³y siê ju¿ artyku³y przychylniejsze
emancypacji kobiet.
18 „Humoristické listy”, XXXIV, nr 4, 20 stycznia 1892.
19 J. Veselý, +eny èeské..., s. 9, [w:] „Kalendáø paní a dívek èeských” 1888.
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W sposób zbli¿ony do „Kalendarza dla pañ i panien czeskich” pisa³a
o równouprawnieniu kobiet i dostêpie ich do kwalifikowanej pracy tak¿e
prasa katolicka. Ju¿ w koñcu lat 90. uwa¿ano, ¿e ruch emancypacyjny,
w który zaanga¿owani s¹ socjaldemokraci, jest zjawiskiem groŸnym. Oburzano siê na proklamacjê zjazdu kobiet czechos³owackich, który odby³ siê
w maju 1897 r. i ¿¹da³ przede wszystkim „wolnej drogi dla zatrudniania
kobiet” i „równoœci praw politycznych z mê¿czyznami”. Przeciw tym ¿¹daniom rozpêta³a siê na ³amach prasy katolickiej i konserwatywnej wielka
kampania. Obok artyku³ów pojawi³y siê tak¿e broszury, przyznaj¹ce, ¿e
„Kobieta ma równe prawa z mê¿czyzn¹ w porz¹dku spraw boskich, ale nierówne w porz¹dku praw ludzkich”20.
Podobne pogl¹dy publikowa³y w latach 90. „aenské listy”. Na czele ich
redakcji sta³a znana czeska pisarka, Eliška Krásnohorská, bojowniczka
o dostêp kobiet do wykszta³cenia. Jej konserwatywne opinie uleg³y ewolucji, co mia³o zapewne zwi¹zek z walk¹ pokoleñ w ramach czeskiego ruchu
na rzecz emancypacji kobiet. Niemal w tym samym czasie m³odsze cz³onkinie owego ruchu formu³owa³y swoje postulaty, znacznie radykalniejsze ni¿
za³o¿ycielki. Przedstawicielki m³odszej generacji nie podporz¹dkowywa³y
te¿ tak konsekwentnie sprawy emancypacji kobiet interesom narodowym;
wywo³a³o to wiele konfliktów.
Jedn¹ z trybun tych w³aœnie m³odych dzia³aczek by³ „aenský list”, który
zacz¹³ wychodziæ w 1892 r. w Brnie, a od 1901 r. ukazywa³ siê w Pradze. Od
1905 r. przyby³a jeszcze „aenská revue” („Przegl¹d Kobiecy”). Oba czasopisma anga¿owa³y siê w dyskusjê o powszechnym prawie wyborczym. Obok
problemów politycznych porusza³y tak¿e spo³eczne, a w zwi¹zku z tym podkreœla³y, ¿e „nie ma kwestii kobiecej, jest tylko kwestia ludzkoœci (...) Kobietom odmawia siê wielu praw ludzkich (...) ich walka staje siê coraz bardziej walk¹ (...) ekonomiczn¹, podobna do walki ogólnoœwiatowej, której
celem jest uznanie jednostki i d¹¿enie do przyjêcia praw cz³owieka”21.
Spoœród znanych polityków czeskich do korespondentów „aenska revue” nale¿a³ tak¿e T. G. Masaryk. W serii artyku³ów i wyk³adów powtarza³,
¿e „miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ panuje zupe³na równoœæ. Je¿eli jest równoœæ miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, wyp³ywaj¹ z tego postulaty gospodarcze,

20 F. Herman, +enská otázka: Sociální význam její a zpùsob øešení (Kwestia kobieca: Znaczenie spo³eczne
i sposób rozwi¹zania), Praha 1899, s. 39.
21 „aenská revue” („Przegl¹d Kobiecy”), I, lipiec 1905.
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socjalne i polityczne. Mê¿czyzna i kobieta powinni i mog¹ mieæ zupe³nie
jednakowe warunki pracy, o ile kobieta ze wzglêdu na p³eæ nie wymaga
zatrudnienia na specjalnych warunkach. A zatem zupe³na równoœæ ekonomiczna, zupe³na równoœæ w pracy”22.
Masaryk i inni zwolennicy emancypacji kobiet zwracali uwagê na fakt,
¿e kobietom odbiera siê prawo do pracy, która tak samo jak mê¿czyznom
umo¿liwia³aby im utrzymanie. Dowodzili, ¿e przeciwnicy emancypacji kobiet zwalczaj¹ wykonywanie przez kobiety przede wszystkim zawodów wymagaj¹cych wykszta³cenia. „Nasz rolnik — pisa³ Masaryk — ma sprawê
[zatrudnienia kobiet — P. V.] prawie rozwi¹zan¹: mê¿czyzna i kobieta pracuj¹ na polu i w domu. Robotnicy te¿ maj¹ ten problem prawie rozwi¹zany.
Zostaje w³aœnie warstwa œrednia, inteligencja. Tu jest nasz spór o niektóre
zawody. Wiemy, ¿e nasze studentki studiuj¹ medycynê, ale pañstwo nie
pozwala im jeszcze na wykonywanie praktyki lekarskiej. Wielu lekarzy
sprzeciwia siê temu. Na przyk³ad prof. Albert [znany lekarz czeski, zatrudniony w Wiedniu przez cesarza — P. V.] mówi, ¿e przynajmniej do chirurgii
kobieta nie nadaje siê, jest za s³aba; ale ten sam profesor Albert zaleca, aby
kobieta kszta³ci³a siê na pielêgniarkê. Jak pañstwo myœl¹, co bardziej obci¹¿a fizycznie? Zajêcie pielêgniarki czy lekarza? WyraŸnie widaæ, ¿e s¹ to
s³abe argumenty”23.
Podejœcie Masaryka do kwestii kobiecej i jego przekonanie, ¿e kobiety maj¹ prawo do wykonywania wszystkich zawodów wywo³ywa³y w czeskim ¿yciu publicznym przed 1914 r. wiele polemik i sprzeciwów, nie tylko
konserwatystów.
Na przyk³ad znana pisarka m³odego pokolenia, Rù]ena Svobodová,
prowadz¹ca na prze³omie XIX i XX w. popularny salon literacki, napisa³a
o czeskich feministkach i samym Masaryku: „Chodzê do klubu [aenský
klub — Klub kobiet — P. V.] i obracam siê pomiêdzy nieuczesanymi, ubranymi jakby w worki m¹drymi nauczycielkami (...) Wszystkie czytaj¹ Masaryka, suknie maj¹ podszyte „Èasem” [czasopismo polityczno–kulturalne
wydawane przez Masaryka i jego zwolenników — P. V.], w amuletach na
szyjach maj¹ Machara [znany czeski poeta, zwalczaj¹cy konwenanse —
P. V.], rozmawiaj¹ o prawach wyborczych kobiet oraz o pañstwie przysz³o-

22 Cyt. za: T. G. Masaryk, Politický prùkopník, sociální reformátor a prezident státu, Praha 1947, s. 135–136.
23 Tam¿e.
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œci. Mój Bo¿e, jaka¿ jest to nuda ta nowa kobieta karmiona mlekiem realizmu. Ale wobec nich jestem niemoralna”24.
Wed³ug wielu przekazów, w czeskim spo³eczeñstwie przed pierwsz¹
wojn¹ œwiatow¹ sytuacja kobiet pracuj¹cych nie by³a ³atwa. Wzglêdnie
du¿a ich liczba nie wp³ynê³a na zmianê tego po³o¿enia. Wiêkszoœæ kobiet
wykonywa³a
pracê
rêczn¹, niekwalifikowan¹, wymagaj¹c¹ du¿ego wysi³ku i Ÿle p³atn¹. Najwiêcej spoœród nich pracowa³o
w rolnictwie. Wed³ug
statystyki z 1880 r.
wœród 40% pracuj¹cych kobiet by³o 26,5%
robotnic i pracownic
najemnych, 5,7% s³u¿¹cych i tylko 8,4%
tzw. samodzielnych,
które same gospodarowa³y na wsi, prowadzi³y niedu¿y warsztat
albo zarz¹dza³y swoim
maj¹tkiem. Pracê wymagaj¹c¹ kwalifikacji
(np. nauczycielki, urzêdniczki przede wszystkim na poczcie, pielêgniarki itd.) wykonywa³o tylko 0,2%.
W latach nastêpnych,
a¿ do 1914 r., skala
zatrudnienia kobiet
Pierwsze studentki gimnazjum Minerwa w Pradze
rozszerzy³a siê. W powywo³a³y wœród dziennikarzy œmiech i drwiny,
„Humoristické listy”, roè. XXXIV, z 20 I 1892, è. 4
równaniu z mê¿czy24 Cyt. za: J. Mourková, Rùena Svobodová, Praha 1975, s. 152.
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znami ich liczba najszybciej wzrasta³a w kategorii „samodzielni”. Ale ta niekorzystna struktura zatrudnienia kobiet niewiele siê w tym czasie zmieni³a25.
Dostêp kobiet do wiedzy zawodowej utrudnia³ szereg przes¹dów i stereotypowych wyobra¿eñ, które z ma³ymi wyj¹tkami podtrzymywa³a wiêkszoœæ czeskiej prasy, bez wzglêdu na jej polityczne oblicze. Uzyskanie przez
kobietê pracy wymagaj¹cej wysokich kwalifikacji (nauczycielki, lekarki) wywo³ywa³o bardzo czêsto negatywne reakcje. Z regu³y stawa³y siê one obiektami krytyki i drwin. Oczywiœcie dostêpu do wielu zawodów broni³y kobietom normy prawne i praktyka w³adz pañstwowych26.
Rosn¹ce w spo³eczeñstwie czeskim na pocz¹tku XX w. popularnoœæ
i poparcie dla nauki kobiet w szko³ach œrednich i wy¿szych oznacza³o, ¿e
jego stosunek do kobiet pracuj¹cych zacz¹³ siê polepszaæ. Radykaln¹ poprawê przynios³a, tak jak wszêdzie, dopiero pierwsza wojna œwiatowa.
Wówczas to kobiety zosta³y „wygnane” do pracy poza domem nie tylko
przez ekonomiczne potrzeby swych rodzin czy pod naciskiem d¹¿enia do
samodzielnoœci, ale pod presj¹ ogólnej koniecznoœci zast¹pienia mêskiej
si³y roboczej.

25 Por. P. Horská, Kategorie „samostatný” rakouskéÿstatistice pvwolání. (Pøíklad Èeských zemí), ÈSÈH, XXX,
1982, nr 4, s. 547.
26 Przyk³adem zwiêkszaj¹cego siê zainteresowania dostêpem do zawodów wymagaj¹cych kwalifikacji jest
wy¿sza z ka¿dym rokiem liczba studentek na uniwersytecie czeskim. Por. Èeho jsme dosáhli (Coœmy osi¹gnêli). Deset let práce Svazu vysokoškolsky vzdìlaných )en (Dziesiêæ lat pracy Zwi¹zku Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem), Praha 1932, s. 96–98.
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Termin praca zawodowa kobiet ³¹czy dwa pojêcia, pojawiaj¹ce siê na
wa¿nym miejscu w dyskusjach spo³ecznych w Polsce po powstaniu styczniowym, a mianowicie pojêcie pracy (znaczenie pracy i stosunek do pracy —
czêsto opatrywanej dodatkowym okreœleniem, np. organicznej czy u podstaw) oraz emancypacji kobiet. Wielu pisarzy i reformatorów spo³eczeñstwa w pracy kobiet widzia³o rozwi¹zanie rozlicznych problemów na ró¿nych poziomach ¿ycia spo³ecznego, przede wszystkim w rodzinie i najbli¿szym jej œrodowisku. Eliza Orzeszkowa w rozprawie Kilka s³ów o kobietach
(og³oszonej w 1870 na ³amach „Tygodnika Mód i Powieœci”, a w 1873 r. we
Lwowie oraz 1874 r. w Warszawie jako osobna broszura) proponuje dla
dziewcz¹t po ukoñczeniu pensji, a przed zam¹¿pójœciem (dla którego jako
optymalny dla kobiety wiek uwa¿a 22 lata) sta¿ pracy poza domem, podczas
którego „kobieta powinna poznawaæ siebie, ludzi i stosunki spo³eczne,
a zarazem kszta³ciæ siê w wybranym przez siê wy³¹cznym zawodzie, który by
w póŸniejszym ¿yciu by³ i moralnym, i materialnym jej wsparciem”1.
W koncepcji Orzeszkowej celem pracy jest zdobycie przez m³ode kobiety doœwiadczenia w kontaktach z ludŸmi, samodzielnoœci i konkretnych
umiejêtnoœci, które mog¹ siê przydaæ w dalszym ¿yciu, jednak nie musz¹
stanowiæ podstawy wykonywania zawodu. Granice miêdzy prac¹ zawodow¹
czy zarobkow¹ i innymi rodzajami pracy nie s¹ wyraziste, wyznaczaj¹ je
potrzeby materialne, a nie rodzaj czy sposób wykonywania pracy. Stanowi1 E. Orzeszkowa, Kilka s³ów o kobietach, [w:] Tanie zbiorowe wydanie pism Elizy Orzeszkowej, t. XLII, Warszawa 1888, s. 179.
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sko Orzeszkowej w tym wzglêdzie wydaje siê typowe dla okresu, w którym
zosta³o sformu³owane i dotyczy nie tylko pracy kobiet. W fazie przejœciowej
miêdzy spo³eczeñstwem stanowym a nowoczesnym, w którym podzia³y wyznacza status materialny i wykonywany zawód, wspó³istniej¹ i krzy¿uj¹ siê
kategorie wynikaj¹ce z zastosowania ró¿nych kryteriów, a niektóre nazwy
staj¹ siê wieloznaczne (np. termin ziemianin oznaczaæ mo¿e zarówno przynale¿noœæ spo³eczn¹ jako synonim nazwy szlachcic, jak i wskazywaæ stan
posiadania i wykonywany zawód).
Na przedstawianym w literaturze prze³omu XIX i XX w. etapie rozwoju
granice miêdzy ró¿nymi rodzajami pracy nie s¹ wyraziste — pani czy panienka ze dworku poza nadzorowaniem tzw. gospodarstwa kobiecego i organizacj¹ ¿ycia domowego czêsto zajmuje siê uczeniem ch³opskich dzieci,
leczeniem i doradzaniem — tak jak Seweryna Zdrojowska w Dwóch biegunach Orzeszkowej. Tak¿e pracownice najemne wykorzystywane s¹ do zró¿nicowanych funkcji czy to z powodu szczup³oœci personelu, czy to z powodu
nie wymagaj¹cych szczególnych kwalifikacji zatrudnieñ (wyrobnica, s³u¿¹ca
do wszystkiego). Okreœlenie zawodu kobiety pracuj¹cej bywa trudne,
a w dodatku — uzale¿nione jest czêœciej od aktualnie wykonywanej pracy
ni¿ od wykszta³cenia czy przygotowania fachowego — a wiêc nie zawsze
kategoria zawodowa jest trwale zwi¹zana z osob¹.
Literackie obrazy pracy zawodowej kobiet w powieœci polskiej drugiej
po³owy XIX i pocz¹tku XX w. s¹ jeszcze nieliczne i ograniczaj¹ siê do prezentacji przedstawicielek kilku zaledwie zawodów: nauczycielki, artystki2,
najczêœciej aktorki, rzadziej malarki, s³u¿¹cej i prostytutki. Najwiêcej jest
postaci nauczycielek, m.in. ze wzglêdu na rozwój szkolnictwa, szybko postêpuj¹c¹ feminizacjê zawodu, którego wykonywanie przez kobiety stosunkowo najmniej budzi³o oporów3 oraz na za³o¿enia programu pozytywistów,
którzy z upowszechnianiem oœwiaty wi¹zali nadzieje na poprawê stanu ca³ego spo³eczeñstwa. Wœród typów i idea³ów „pozytywnej epoki” obok in¿yniera i lekarza najczêœciej wystêpowa³ nauczyciel czy pe³ni¹ca tê funkcjê
2 Choæ i w tym przypadku kwalifikacja ta nie jest oczywista. M. Podraza–Kwiatkowska w Literaturze M³odej
Polski (Warszawa 1992) zwraca uwagê na „uzawodowienie” funkcji artysty, podczas gdy A. Z. Makowiecki
w M³odopolskim portrecie artysty, (Warszawa 1971) poszerza zakres terminu artysta zgodnie z m³odopolskim
jego rozumieniem, co sprawia, ¿e okreœla on bardziej typ wra¿liwoœci i rodzaj osobowoœci ni¿ wykonywan¹
pracê.
3 Dotyczy to nie tylko polskich stosunków — E. Badinter w Historii mi³oœci macierzyñskiej (Warszawa 1998)
stwierdza: „Jedynym (...) zawodem, który kobieta mog³a uprawiaæ nie trac¹c godnoœci, by³ zawód nauczycielki, który czyni³ z niej «matkê duchow¹»” (s. 190).
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kobieta. W literaturze postyczniowej zaobserwowaæ mo¿na z jednej strony
wzrost liczby utworów przedstawiaj¹cych postaæ czy postacie nauczycielek4,
a z drugiej — wzrost zainteresowania tymi postaciami, które z peryferyjnych figur awansuj¹ na osoby zajmuj¹ce wa¿ne miejsca w fabule, a nawet
na g³ówne bohaterki. Madzia Brzeska w Emancypantkach Prusa, Joanna
Lipska w A... b... c... oraz panna Antonina w opowiadaniu Orzeszkowej pod
tym tytu³em, Kamila w Panu Grabie i Wac³awa w Pamiêtniku Wac³awy tej
samej autorki, tytu³owa Si³aczka i Joasia Podborska w Ludziach bezdomnych ¯eromskiego, Nauczycielka Miciñskiego — to najwa¿niejsze protagonistki wykonuj¹ce zawód nauczycielki, przedstawione w najbardziej znanych i cenionych dzie³ach koñca XIX i pocz¹tku XX w. A obok nich wystêpuj¹ jeszcze na wa¿nych miejscach przedstawicielki tej grupy zawodowej
w mniej znanych dzie³ach Konara, NiedŸwiedzkiej, Bukowieckiej oraz póŸniejszych powieœciach M. D¹browskiej i Z. Kossak–Szczuckiej, których akcja toczy siê w drugiej po³owie XIX w. Zwraca natomiast uwagê brak bohaterek tej profesji w utworach Sienkiewicza.
Obowi¹zek czy zawód
Wskazane wczeœniej problemy wyodrêbnienia i znaczenia dzia³alnoœci
zawodowej w klasyfikacjach spo³ecznych dotycz¹ tak¿e zawodu nauczycielki. Literatura przedstawia wiele kobiet trudni¹cych siê nauczaniem, i to
niekiedy w sposób systematyczny, którym nazwa i status nauczycielki nie
przys³uguje. Z jednej strony s¹ to kobiety z rodzin ziemiañskich. Troska
o edukacjê ludu przedstawiana jest w powieœci pozytywistycznej jako rodzaj
obowi¹zku wobec poddanych. Wspomniana ju¿ Seweryna Zdrojowska
z powieœci Orzeszkowej, pani Andrzejowa Korczyñska z Nad Niemnem,
panna Jadwiga Ostrowska z powieœci M. Rodziewiczówny Miêdzy ustami
a brzegiem pucharu, panna Michalina Podhorska z Nitki jedwabiu Zmorskiej ucz¹ dzieci ch³opów i s³u¿by domowej, ale nie traktuj¹ dzia³alnoœci
edukacyjnej jako zawodu. Wobec s³abo rozwiniêtej sieci szkó³ elementarnych i prowadzenia w istniej¹cych placówkach nauczania w jêzykach zaborców wiele kobiet traktowa³o przekazywanie wiedzy i polskoœci jako obowi¹zek spo³eczny i narodowy.

4 K. ¯ebrowska w pracy doktorskiej Szko³a w powieœci i noweli polskiej (mps. 759, Biblioteka IBL PAN)
stwierdza, ¿e w literaturze 1815–1918 znalaz³a ok. 300 utworów poœwiêconych szkole, przy czym wiêkszoœæ
pochodzi z drugiej po³owy XIX w.
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Funkcje nauczycielek czy korepetytorek wykonuje te¿ ca³y szereg kobiet
nieformalnie, na marginesie innych czynnoœci czy w ramach ¿ycia we wspólnocie, w której ma miejsce wymiana us³ug. Tytu³owa bohaterka Marii Orzeszkowej uczy dzieci swego mê¿a z pierwszego ma³¿eñstwa, mimo ¿e Iwiñskich staæ by by³o na zatrudnianie wy³¹cznie op³acanych nauczycieli. Bardzo czêsto pierwsz¹ nauczycielk¹ dzieci jest pokazuj¹ca im litery czy snuj¹ca zawieraj¹ce nauki moralne opowieœci matka, siostra (Klara w Pieœni
przerwanej Orzeszkowej) czy piastunka. W Chamie Orzeszkowej dumna ze
swej edukacji Franka uczy czytania swego bardzo ju¿ doros³ego mê¿a. We
wszystkich tych przypadkach nauczanie jest funkcj¹ uboczn¹ i konsekwencj¹ wype³niania innych obowi¹zków.
Nazwa i status nauczycielki przys³uguje bohaterkom literatury wtedy
dopiero, gdy nauczanie staje siê Ÿród³em dochodów lub stanowi g³ówn¹ —
czasem jedyn¹ — cechê wyró¿niaj¹c¹ jakiejœ postaci (np. w Sierocej doli
Prusa matka Jasia po œmierci mê¿a obejmuje funkcjê guwernantki dzieci
krewnego i w jej ramach wychowuje i kszta³ci tak¿e w³asnego synka, co niew¹tpliwie robi³aby nie zostawszy guwernantk¹; Zosia Kostecka w Nauczycielce Miciñskiego nie nazywa nauczycielk¹ swojej matki, która „szyje suknie i lekcje daje: uczy jêzyków i muzyki”5 — ale panna Wanda w Oziminie
Berenta mo¿e byæ nazwana nauczycielk¹, bo jedn¹ z niewielu wskazanych
w powieœci okolicznoœci jej ¿ycia jest fakt, ¿e by³a wiêziona za nauczanie
dzieci warszawskich nêdzarzy — co nie musi znaczyæ, ¿e wykonywa³a b¹dŸ
wykonuje zawód nauczycielki). Jak zauwa¿y³a K. ¯ebrowska, dziewiêtnastowieczna literatura dowodzi, ¿e „w³aœciwe miejsce dla kobiety upatruje
siê ci¹gle jeszcze w krêgu rodzinnym, a pracê, nawet tak wznioœle rozumian¹ jak pos³annictwo nauczycielki — wychowawczyni, uwa¿a siê za rodzaj
ofiary czy niemal powo³ania zakonnego — piêknego, ale smutnego”6.
W cytowanej ju¿ rozprawie Kilka s³ów o kobiecie Orzeszkowa komentuje nadmierne jej zdaniem zainteresowanie kobiet tym zawodem:
„Nauczycielstwo zagarnê³o u nas najznaczniejsz¹ czêœæ pracuj¹cych kobiet, przyjête zosta³o jako œrodek uniwersalny na ka¿d¹ biedê, na ka¿de
zubo¿enie kobiety. Ka¿da kobieta, znaj¹ca obce jêzyki i umiej¹ca jakkolwiek graæ na fortepianie, czuje siê upowa¿niona do zostania guwernantk¹
i obiecuje sobie znaleŸæ w tym zawodzie byt codzienny”7.
5 T. Miciñski, Nauczycielka. Nowele, Warszawa, b.d.w., s. 18.
6 K. ¯ebrowska, Szko³a..., s. 17.
7 E. Orzeszkowa, Kilka s³ów..., s. 210–211.
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I pisarka wyci¹ga wniosek, ¿e „Z tego powszechnego pr¹du ku nauczycielstwu wynika dla zawodu tego ujma i moralna, i materialna” oraz przestrzega osoby, którym brak „przejêcia siê (...) powo³aniem” niezbêdnym
w tej pracy, aby raczej w handlu lub rzemioœle znalaz³y dla siebie „szerokie
pole dzia³alnoœci, po¿ytecznej i dla ogó³u, i dla jednostek”8.
Uwagi Orzeszkowej dotycz¹ przede wszystkim nauczycielek domowych, jednej z grup kobiet zajmuj¹cych siê nauczaniem. Na potrzeby charakterystyki wykonawczyñ zawodu wyodrêbniæ mo¿na trzy kategorie nauczycielek, z których ka¿da ma sw¹ specyfikê i odrêbne problemy, wynikaj¹ce przede wszystkim ze sposobu wykonywania pracy.
Nauczycielki prywatne
Najliczniejsz¹ i najbardziej zró¿nicowan¹ pod ka¿dym wzglêdem grupê
bohaterek literackich stanowi¹ nauczycielki prywatne czy domowe, zw³aszcza ¿e nazwa ta obejmuje zarówno osoby mieszkaj¹ce przy rodzinach
swych uczniów, jak i „dochodz¹ce”, udzielaj¹ce lekcji na godziny. Nale¿¹
one do najni¿szej kategorii w ramach zawodu, ale te¿ s¹ najczêœciej przedstawiane w utworach literackich i trudno wrêcz wyobraziæ sobie powieœæ
z ¿ycia rodziny ziemiañskiej lub wy¿szych sfer mieszczañskich, w której na
drugim czy trzecim planie nie pojawi³aby siê nauczycielka czy guwernantka.
Zatrudnianie nauczycielki, tak jak i w ogóle liczba s³u¿by, œwiadczy³o o presti¿u domu, a obowi¹zki zatrudnionych kobiet czêsto nie by³y wyraŸnie okreœlone.
W Kollokacji J. Korzeniowskiego np. panna Beldeau pe³ni rolê powiernicy i damy do towarzystwa przy swej doros³ej, dawnej uczennicy, ale nazywana jest przez ni¹ i przez s³u¿bê nadal guwernantk¹. W opowiadaniu Prusa Sieroca dola rodzina, która przygarnê³a pod swój dach wdowê po krewnym pana domu, obarczy³a j¹ poza obowi¹zkami guwernantki tak¿e funkcj¹
klucznicy. Traktuj¹c pani¹ Wincentow¹ jako bezp³atn¹ s³u¿¹c¹, pan Piotr
nazywa j¹ w rozmowie z s¹siadem utrzymywan¹ z ³aski krewn¹ i rezydentk¹. Ta sama kobieta znajduje znacznie lepsze warunki ¿ycia dla siebie
i syna przy mniejszym obci¹¿eniu prac¹, gdy przenosi siê do obcych ludzi,
gdzie zostaje zatrudniona jako nauczycielka.
Autor utworu nie ukrywa jednak, ¿e wykonuj¹cej sumiennie swoje obowi¹zki pani Wincentowej brakuje i wiedzy, i umiejêtnoœci jej przekazywa8 Tam¿e, s. 234.
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nia, dlatego np. korzysta niekiedy z poœrednictwa synka, który zrozumiawszy jakieœ zagadnienie lepiej potrafi³ je wyt³umaczyæ mniej zdolnym uczniom ni¿ matka. O zatrudnieniu bohaterki jako nauczycielki zadecydowa³y
nie tylko jej kwalifikacje i potrzeba zarobkowania, ale tak¿e potrzeby pracodawców i sytuacja na rynku pracy.
Wœród przedstawionych w utworach literackich nauczycielek najwiêcej
osób przypadkowych, s³abo lub wcale nie przygotowanych do wykonywania
zawodu by³o w grupie nauczycielek domowych, zmuszonych do podjêcia
pracy zarobkowej z powodów materialnych. Z regu³y nie mia³y one kwalifikacji zawodowych, a wiêc tak¿e wykszta³cenia pedagogicznego i szerokiej
czy pog³êbionej ogólnej wiedzy. Powierzano im najczêœciej edukacjê dziewcz¹t, do kszta³cenia których przywi¹zywano znacznie mniejsz¹ wagê ni¿ do
nauczania ch³opców9. Ewentualne lekcje z ch³opcami kobiety prowadzi³y
tylko dodatkowo i na pocz¹tkowym etapie nauki lub w mniej zamo¿nych
domach. Uczy³y tego, co same umia³y i czego ¿yczyli sobie rodzice ich podopiecznych, zainteresowani przede wszystkim zapewnieniem córkom pozycji w œwiecie przez korzystne ma³¿eñstwo.
W powieœci Orzeszkowej Marta pozostawiona po œmierci mê¿a bez
œrodków do ¿ycia bohaterka rozpoczyna poszukiwania pracy od próby w zawodzie nauczycielskim. W rozmowie z prowadz¹c¹ biuro poœrednictwa pani¹ ¯miñsk¹ Marta Œwicka sama przyznaje, ¿e niewiele umie i mo¿e zaledwie udzielaæ lekcji pocz¹tkuj¹cym. Jest zreszt¹ na tyle krytyczna wzglêdem
siebie i uczciwa, ¿e próbuje dokszta³caæ siê z gramatyki francuskiej,
a w koñcu sama rezygnuje z nauczania zdolnej i znacznie zawansowanej
w nauce tego jêzyka dziewczynki. W dalszej kolejnoœci przestaje poszukiwaæ Ÿród³a utrzymania w zawodzie, gdzie trudno sprostaæ konkurencji cudzoziemskich nauczycielek.
Do zawodu nauczycielskiego nie czuje siê dobrze przygotowana panna
Antonina, tytu³owa bohaterka noweli Orzeszkowej, która nauczaniem
9 A. Bilewicz podaje np., ¿e w szko³ach galicyjskich nauczycielki gimnazjalne nie mia³y prawa nauczania
w szko³ach mêskich, mimo ¿e musia³y przejœæ tak¹ sam¹ procedurê kwalifikacyjn¹, co ich koledzy, którzy
mogli uczyæ i w szko³ach mêskich, i ¿eñskich. Zob. A. Bilewicz, Nauczycielki prywatnych œrednich szkó³ ¿eñskich w Galicji 1896–1914, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 6, Nauczyciele galicyjscy. Udzia³ polskich nauczycieli
galicyjskich w rozwoju teorii pedagogicznej i badañ naukowych 1860–1918, pod red. A. Meissnera, Rzeszów
1996. Podobne ograniczenia uprawnieñ kobiet do nauczania obowi¹zywa³y tak¿e w szkolnictwie w Królestwie Polskim. Nauczycielki nawet po uzyskaniu tzw. wy¿szego patentu mia³y prawo nauczania jedynie
w szko³ach ¿eñskich oraz ni¿szych tylko klasach szkó³ mêskich, zob. J. Niklewska, Byæ kobiet¹ pracuj¹c¹ —
czyli dola warszawskiej nauczycielki na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995, cz. 2, s. 180.
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trudni siê przez ca³e ¿ycie od ukoñczenia pensji. Tak¿e Anna Falb, czyli
Falbanka z powieœci Weyssenhoffa ¯ywot Zygmunta Podfilipskiego, ma w¹tpliwoœci, czy podo³a obowi¹zkom nauczycielki dwóch ma³ych bratanic tytu³owego bohatera, podstaw pedagogicznych brakuje wielu nauczycielkom
przedstawionym w powieœci Z. NiedŸwiedzkiej Wyzyskiwani. Wszystkie jednak próbuj¹ siê intensywnie dokszta³caæ, choæ pozbawione kierunku i metody nie zawsze osi¹gaj¹ po¿¹dane efekty, gromadz¹c wiedzê niepotrzebn¹
lub æwicz¹c umiejêtnoœci, do których nie maj¹ talentu. Wspomniana ju¿
panna Antonina pocz¹tkowo czyta bez wyboru wszystkie ksi¹¿ki, jakie zastaje w domach swoich uczennic, a wiêc zarówno francuskie romanse, jak
i dzie³a z zakresu strategii wojskowej czy prace niemieckich filozofów, których nie rozumie. A przedstawiona w powieœci Z. NiedŸwiedzkiej Cichomska „Ca³ymi nocami uczy³a siê francuszczyzny, dla nabycia wprawy czyta³a
i przeczytane kawa³ki z francuskiej ksi¹¿ki opowiada³a sobie, robi¹c nadzwyczajne wysi³ki, ¿eby naœladowaæ akcent pary¿anki, co jej siê nigdy nie
udawa³o. Francuszczyzna by³a zmor¹ jej ¿ycia. Wiecznie zarzucano jej z³y
akcent i wiecznie z tego powodu omija³y j¹ korzystniejsze posady”10.
Przedstawiane w powieœciach i opowiadaniach nauczycielki domowe
otrzymuj¹ niewielkie pensje, przy czym nie zawsze ma to zwi¹zek z kwalifikacjami. Znaczn¹ czêœæ ich wynagrodzenia stanowi¹ œwiadczenia w naturze, mieszkanie i wy¿ywienie oraz obs³uga. Wartoœæ, zakres i forma owych
œwiadczeñ jest najbardziej zró¿nicowana, czêsto nieokreœlona i uzale¿niona
od standardu domów i ¿yczliwoœci chlebodawców.
Obowi¹zki domowej nauczycielki z regu³y nie ograniczaj¹ siê do udzielania lekcji w okreœlonych godzinach, a w ich zakres wchodzi ca³odzienna
opieka nad uczennic¹ lub uczennicami. W wielu przypadkach dochodz¹ do
tego inne jeszcze, narzucone lub dobrowolnie przyjête czynnoœci, takie jak
opieka na starymi ludŸmi, zapewnienie towarzystwa i rozrywki pani domu,
a nawet czynnoœci gospodarskie. Panna Antonina w opowiadaniu Orzeszkowej wspomina o pe³nej oddania, samorzutnie podjêtej opiece nad
osiemdziesiêcioletni¹ babci¹ swojej uczennicy. Pani Michalina w powieœci
Z. NiedŸwiedzkiej Wyzyskiwani po dziesiêciu latach pracy w Horlicy, gdzie
ma nadziejê do¿yæ swych dni, staje siê osob¹ niezbêdn¹, przejmuje wiêkszoœæ obowi¹zków w³aœcicielki maj¹tku, pani Widzkiej. Oprócz lekcji z drug¹ ju¿ uczennic¹, m³odsz¹ córk¹ w³aœcicieli, dysponuje posi³ki, zarz¹dza
10 Bohowityn [Zofia NiedŸwiedzka], Wyzyskiwani, Warszawa 1903, s. 67.
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s³u¿b¹, a nawet osobiœcie przygotowuje niektóre przetwory, pomaga w szyciu i zakupach, potrafi uczesaæ sw¹ starsz¹ podopieczn¹ jak nikt inny.
A wspomniana ju¿ stara i schorowana Cichomska, która nie mog¹c ju¿ liczyæ na posadê daremnie czeka na miejsce w schronisku dla nauczycielek,
kiedyœ „Uczy³a dzieci, wyrêcza³a w zarz¹dzie domem matki, obszywa³a
wszystkich”11.
Literatura pokazuje, ¿e pozycja nauczycielki prywatnej w domu bywa
bardzo zró¿nicowana i uzale¿niona od stopnia zamo¿noœci, poziomu kultury i stosunków w rodzinie, gdzie jest zatrudniona. Nauczycielka bywa kimœ
poœrednim miêdzy cz³onkiem rodziny, goœciem i s³ug¹. Mo¿e staæ siê zarówno przyjació³k¹, zatrzymywan¹ w domu po zakoñczeniu procesu edukacji na prawach cz³onka rodziny lub osoby do towarzystwa (tak jak wspomniana panna Beldeau w Kollokacji), jak i ofiar¹ swoich uczniów lub domowników, wykorzystuj¹cych jej uzale¿nienie finansowe, samotnoœæ i brak
doœwiadczenia ¿yciowego.
Zakres swobody nauczycielki domowej jest niewielki. Nawet w czasie
wolnym od lekcji i sprawowania opieki nad uczennicami skrêpowana jest
ona zwyczajami obowi¹zuj¹cymi w domu, warunkami lokalowymi i ograniczonymi mo¿liwoœciami finansowymi. Panna Walentyna w Anielce Prusa po
ukoñczeniu lekcji, których czas — wyj¹tkowo raczej — zosta³ precyzyjnie
okreœlony, czyta, marzy i karmi wróble w parku lub w swoim pokoju. Ewa
w Wyzyskiwanych Z. NiedŸwiedzkiej dopiero póŸnym wieczorem mo¿e oddawaæ siê swemu ulubionemu zajêciu — modelowaniu w glinie, a rzadkie
popo³udnia wolne od opieki nad dzieæmi zawdziêcza zaproszeniom swej
przyjació³ki, Lisi — bo pracodawczyni Ewy nie mo¿e odmówiæ proœbom
krewnej dyrektora fabryki, w której pracuje jej brat.
Literatura rzadziej przedstawia pracê ni¿ losy nauczycielek, przy czym
czêsto przyznaje samym zainteresowanym prawo mówienia o sobie.
W opowiadaniu Orzeszkowej Panna Antonina opowiadaj¹ca o swych kolejnych spotkaniach z nauczycielk¹ jej anonimowa uczennica przytacza obficie s³owa tytu³owej bohaterki i ¿yczliwie interpretuje jej zachowania. W powieœci NiedŸwiedzkiej Wyzyskiwani Ewa pe³ni funkcjê jednej z bohaterek
prowadz¹cych, tj. prezentuje zdarzenia ze swego punktu widzenia.
Schemat losu nauczycielki domowej przedstawiony w literaturze zawiera takie elementy, jak bezdomnoœæ, brak perspektyw i zabezpieczenia na
11 Tam¿e, s. 67.
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staroœæ, niewykorzystane zasoby czu³oœci, koniecznoœæ zmian miejsca pobytu. Praca, nawet pocz¹tkowo lubiana, ale niedostatecznie doceniana, staje
siê dla bohaterek przykr¹ koniecznoœci¹, czêsto Ÿród³em upokorzeñ, które
wypaczaj¹ charaktery, powoduj¹ zgorzknienie i poczucie krzywdy. Panna
Antonina po wielu latach pracy korzystaæ musi z pomocy finansowej swej
dawnej uczennicy, która op³aca jej pobyt w szpitalu, a jedyny maj¹tek starej
nauczycielki stanowi¹ pami¹tki, maj¹ce wy³¹cznie emocjonaln¹ wartoœæ.
Wspomniana ju¿ Cichomska umiera z chorób i wycieñczenia, nie doczekawszy siê miejsca w „Schronieniu dla nauczycielek”, maj¹cym za ma³o
miejsc w stosunku do potrzeb. W skromnym, utrzymywanym z nauczycielskiej pensji domu Szumskiego do¿ywa staroœci z ³aski krewnych ciotka Mas³owska, tak¿e dawna nauczycielka.
Osobnym problemem sygnalizowanym w literaturze jest praca sprowadzanych z zagranicy nauczycielek. Poczynaj¹c od pierwszej powieœci Krasickiego — Miko³aja Doœwiadczyñskiego przypadki, literatura piêtnuje zwyczaj zatrudniania cudzoziemskich nauczycieli, których najwa¿niejsz¹, a czêsto jedyn¹ kwalifikacj¹ by³a znajomoœæ jêzyka francuskiego lub niemieckiego.
W powieœci postyczniowej i we wczeœniejszych utworach Kraszewskiego
i Korzeniowskiego przedstawiony jest proces uzawodowienia funkcji nauczycielki domowej. Polega on na specjalizacji, wyodrêbnieniu funkcji wchodz¹cych w zakres obowi¹zków nauczycielek, ale ³¹czy siê ze wzrostem wymagañ dotycz¹cych przygotowania zawodowego czy pedagogicznego.
W utworach z lat 70. i 80. XIX w. przewagê liczebn¹ maj¹ nauczycielki „na
kondycji”, tj. mieszkaj¹ce w domach swych podopiecznych, najczêœciej na
wsi, a dopiero w póŸnej twórczoœci Orzeszkowej, w Emancypantkach Prusa,
w nowelach i powieœciach ¯eromskiego i w Œmierci I. D¹browskiego pojawiaj¹ siê wyemancypowane na ogó³ panny, biegaj¹ce za lekcjami po ca³ym
mieœcie (Joasia Podborska w Ludziach bezdomnych ¯eromskiego, siostra
Józefa Rudnickiego w Œmierci I. D¹browskiego). Od kategorii nauczycielki
domowej (w domu p. Predygierów „Pokój osobny, utrzymanie ca³kowite
i piêtnaœcie rubli miesiêcznie!”12) rozpoczyna sw¹ pracê Joanna Podborska,
która w momencie wznowienia dziennika z dum¹ obwieszcza fakt awansu,
polegaj¹cego na tym, ¿e ona, prowincjuszka, „nêdzny twór kielecki” dosz³a
„w samym œrodku Warszawy do 62 rubli miesiêcznego zarobku z wysiewa-

12 S. ¯eromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1954, s. 142.
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nia po ró¿nych ulicach tajemnic wiedzy!”13. Otrzymanie lekcji prywatnych
w Warszawie stanowi tak¿e dowód zawodowej nobilitacji dla Ireny, bohaterki powieœci J. Mara Historia dwojga ludzi i jednego filistra.
Literatura pokazuje, ¿e nauczycielki dochodz¹ce maj¹ wiêcej swobody
i wyraŸnie okreœlone obowi¹zki, ale same ponosz¹c koszta utrzymania przy
bardzo skromnych zarobkach czêsto przymieraj¹ g³odem, zw³aszcza ¿e wiele z nich ma na utrzymaniu rodziców lub rodzeñstwo. Joasia Podborska
bierze dodatkowe lekcje i dla oszczêdnoœci przyjmuje do swojego sublokatorskiego pokoju pannê Guepe, ¿eby wiêcej pieniêdzy posy³aæ braciom.
Panna Janina w opowiadaniu Orzeszkowej Julianka próbuje utrzymaæ z lekcji
siebie i dziecko, ale w niewielkim mieœcie okazuje siê to niemo¿liwe. Z ciê¿kim sercem porzuciæ musi po raz drugi sw¹ naturaln¹ córkê i przyjmuje
pracê nauczycielki domowej poza miastem. Panna Antonina za zaoszczêdzone przez wiele lat pracy pieni¹dze urz¹dza sobie skromne mieszkanko
i mimo ciê¿kiej pracy czerpie ogromn¹ satysfakcjê ze swej niezale¿noœci.
Cieszy siê ni¹ jednak nied³ugo, bo nie jest w stanie wytrzymaæ konkurencji
m³odszych i lepiej wykszta³conych nauczycielek, a wraz ze zmniejszaniem
siê liczby lekcji — z oœmiu do szeœciu i mniej dziennie — pojawia siê widmo
nêdzy. W sytuacji nauczycielek udzielaj¹cych lekcji na godziny ka¿da choroba, nieprzewidziany wydatek czy utrata lekcji jest katastrof¹. Takich mieszanych uczuæ w przypadku odwo³ania lekcji doœwiadcza np. Joanna Podborska, nie potrafi¹c siê cieszyæ nieoczekiwanie woln¹ godzin¹.
Nauczycielki prywatne przedstawiane s¹ czêsto ze wspó³czuciem, ale
jeœli ograniczaj¹ siê do wype³niania obowi¹zków zawodowych, to pozbawione s¹ cech heroicznych. W swych zmaganiach z losem powoduj¹ siê bowiem
egoistycznym d¹¿eniem do zapewnienia bytu sobie i ewentualnie najbli¿szym. Na wiêksz¹ sympatiê zas³uguj¹ tylko wtedy, gdy obok obowi¹zków
op³acanych prowadz¹ bezp³atne nauczanie dla najbardziej potrzebuj¹cych
(panna Antonina po oœmiu godzinach p³atnych poœwiêca jeszcze dwie godziny na nauczanie dzieci stró¿a) albo w swoich uczniach budz¹ zainteresowanie losem biedaków (tak jak Madzia Brzeska, która wci¹ga panny Korkowiczówny do dzia³añ dobroczynnych).
Nowy typ prywatnych nauczycielek pojawia siê w utworach z pocz¹tku
XX w., przedstawiaj¹cych kobiety nie tylko szukaj¹ce pracy i mo¿liwoœci
skromnego prze¿ycia, ale zorientowane w stosunkach ekonomicznych
13 Tam¿e, s. 150.
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i œwiadome swojej wartoœci i wartoœci swojej pracy. Nale¿y do nich zarówno
Ewa, jak i Wanda z powieœci NiedŸwiedzkiej Wyzyskiwani, nazywaj¹ca siebie „Niedok³adn¹ istot¹. Przedwczesnym p³odem, zrodzonym o ca³e stulecie za wczeœnie”14. Los zetkn¹³ je w warszawskim schronisku dla nauczycielek, gdzie przebywa³y, staraj¹c siê o kolejn¹ posadê. Inteligentna i muzycznie utalentowana panna Wanda z pogard¹ patrzy na zahukane i pokorne
wspó³lokatorki, które „Lada patyk moralisty zapêdzi (...) do kurnika ¿yciowego”15. W jej podejœciu do wykonywanego zawodu nie ma elementu pos³annictwa. Przyznaj¹c, ¿e nauczycielstwo nie jest jej powo³aniem, Wanda
porównuje je z innymi p³atnymi zajêciami, dostêpnymi dla kobiet i stwierdza: „Pracowaæ na siebie musia³am, a wola³am byæ nauczycielk¹ ni¿ szwaczk¹ lub telefonistk¹”16. Do tej samej kategorii zaliczyæ mo¿na tak¿e Ernestynê z Wê¿ów i ró¿ Na³kowskiej, choæ udzielanie p³atnych lekcji ekscentrycznej pannie stanowi zajêcie marginalne artystki i kobiety w pe³ni wyzwolonej. Traktuje ona swe zajêcia pedagogiczne jako zajêcie dochodowe, ale
uboczne, w dodatku — nie maj¹ce ¿adnego wp³ywu na sposób jej ¿ycia.
Nauczycielki ludowe
Bohaterki literackie mieszcz¹ce siê w tej kategorii przedstawiane s¹
najczêœciej w literaturze wysokiego obiegu i obdarzane pe³n¹ akceptacj¹
twórców, doceniaj¹cych ich misjê szerzenia oœwiaty wœród ludu. Praca ta,
wymagaj¹ca zrozumienia spo³ecznej roli ludu i poœwiêcenia osobistych
przyjemnoœci, a nawet elementarnych wygód dla szczytnej idei, nobilituje
z regu³y wykonuj¹ce j¹ nauczycielki. Wywodz¹ siê one z krêgu zbankrutowanych ziemian lub inteligencji i jakkolwiek podejmuj¹ pracê tak¿e zmuszone koniecznoœci¹, to wykazuj¹ przy tym szczególne zaanga¿owanie spo³eczne, dokonuj¹c np. wyboru miêdzy lepiej op³acan¹ posad¹ prywatnej
nauczycielki a prac¹ z ludem, a nierzadko — w zaborze rosyjskim i pruskim
— podejmuj¹c ryzyko konfliktu z w³adzami, kiedy ucz¹ po polsku.
Tego rodzaju zagro¿eñ mo¿na siê raczej domyœlaæ z utworów nie tyle
przedstawiaj¹cych postacie nauczycielek, co w ogóle charakteryzuj¹cych

14 Bohowityn, Wyzyskiwani, s. 346. W okreœleniu tym dopatrzeæ siê mo¿na zwi¹zku z dokonan¹ przez
W. Na³kowskiego klasyfikacj¹ ludzi z punktu widzenia ich miejsca w ewolucji gatunku (w artykule Forpoczty
ewolucji psychicznej z 1895 r.), jak i formu³y u¿ytej przez pochodz¹c¹ z tego samego krêgu M. Komornick¹
w Biesach — „Niedorodzonym biada!”
15 Tam¿e, s. 345.
16 Tam¿e, s. 347.
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problemy zaborczej szko³y17, np. z noweli Sienkiewicza Z pamiêtnika poznañskiego nauczyciela, z Syzyfowych prac ¯eromskiego, Wspomnieñ niebieskiego mundurka W. Gomulickiego czy powieœci M. Rodziewiczówny Miêdzy ustami a brzegiem pucharu, w której pojawia siê informacja o comiesiêcznym p³aceniu kary przez w³aœcicielkê maj¹tku w zaborze pruskim za
utrzymywanie szko³y, w której dzieci ch³opów i s³u¿by ucz¹ siê po polsku.
O politycznych aspektach wyborów przy okazji nauczania na poziomie
elementarnym Orzeszkowa tylko wspomina w A...b...c, charakteryzuj¹c
dzia³alnoœæ Joanny Lipskiej, która zosta³a ukarana za prowadzenie szko³y
bez licencji, przy czym wiadomo, ¿e uprawnieñ do prowadzenia lekcji nie
mog³aby dostaæ; w noweli Miciñskiego jedna z nauczycielek warszawskiej
pensji porzuca pracê i „zak³ada szko³ê 4–klasow¹, aby utrzymywaæ polskoœæ
na zalanych obc¹ fal¹ kresach”18, a znacznie póŸniej, w Oziminie Berenta,
przedstawiona jest wiêziona za nielegalne nauczanie panna Wanda. Jako
wspó³pracownica Micha³a Komierowskiego przyjmowana jest w salonie jego siostry, baronowej Nieman, a jako osoba represjonowana przez w³adze,
nieomal bohaterka narodowa — budzi zainteresowanie Niny. W koñcowej
partii powieœci w³aœnie jej przypada rola symbolizowania nowych i twórczych si³ spo³ecznych w rozwa¿aniach profesora.
W utworach literackich przedstawiaj¹cych nauczycielki ludowe problemy ich pracy zawodowej — czêœciowo ze wzglêdów cenzuralnych, a czêœciowo ze wzglêdu na tendencyjnoœæ utworów — nie s¹ podejmowane, tak jak
w ogóle nie ma w nich opisu pracy i dnia codziennego bohaterek19. Obrazek Marii Konopnickiej Z wiejskiej szkó³ki oraz Si³aczka ¯eromskiego dokonuj¹ heroizacji nauczycielek z perspektywy przedwczesnej i samotnej
œmierci g³ównych postaci, trwaj¹cych na wybranej placówce a¿ do koñca.
K³ad¹ nacisk nie na sposób wykonywania czy efekty pracy oœwiatowej, ale
na wysoce etyczn¹ postawê poœwiêcaj¹cych siê dla idei bohaterek, na ich
samotnoœæ i determinacjê. Tê cechê wyeksponowa³a np. Konopnicka
w przedstawiaj¹cym pogrzeb wiejskiej nauczycielki obrazku, w którym ujmuje œmieræ m³odej dziewczyny w ramy upoetyzowanej sielanki, a jedno-

17 Problemy nauczania w sytuacji zaboru podejmuje m.in. J. Niklewska w pracy Prywatne szko³y œrednie
w Warszawie 1905–1915, Warszawa 1987.
18 T. Miciñski, Nauczycielka, s. 74.
19 W ogóle dzieje oœwiaty w dobie zaborów — zw³aszcza w zaborze rosyjskim — nie doczeka³y siê jeszcze
ca³oœciowego opracowania, na co wskazuje m.in. praca Stan i potrzeby badañ nad oœwiat¹ i wychowaniem
w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, pod red. R. Kuchy i K. Poznañskiego, Lublin 1989.
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czeœnie nadaje zmar³ej wymiar heroiczno–monumentalny, zastêpuj¹c w jej
charakterystyce relacje rodzinne bardziej uniwersalnymi:
O lesie ciemny! O smutne wy dzwony!
Kogo ¿egnacie?
Gdzie jest jej matka? Gdzie ojciec rodzony?
Gdzie bracia w chacie?
— Rodzona matka — to ziemia, co p³owy
Plon ¿yta da³a...
— Ojciec rodzony, to lud ten wioskowy...
Tak go kocha³a!
— Rodzone siostry i bracia rodzeni.
To wiejskie dziatki,
Te, które wiod³a do œwiat³a od cieni
Z uczuciem matki20.

Tak¿e wspomniana w opowiadaniu Orzeszkowej Gloria victis m³odziutka siostra dziewczêcego Marcysia Tarnowskiego zyskuje wymiar heroiczny
nie tylko z powodu wspó³uczestnictwa w pracy oœwiatowej brata, ale przede
wszystkim ze wzglêdu na patriotyczne poœwiêcenie — akceptacjê decyzji
przystêpuj¹cych do powstania brata i ukochanego, Jagmina — a potem
z powodu cierpienia po stracie najbli¿szych i okazanej im wiernoœci za grób.
W wyznaczonych przez utwory Konopnickiej i ¯eromskiego ogólnych
ramach losu nauczycielki ludowej zmieœciæ mo¿na zarówno realizatorki pozytywistycznego has³a pracy u podstaw, jak i szukaj¹ce samodzielnoœci
emancypantki, czy ogólnie — typowe dla literatury prze³omu wieków
przedstawicielki inteligentnego proletariatu — wykorzenione z wyboru lub
koniecznoœci, ale przeœwiadczone o sprawowaniu szczególnej misji.
H. Markiewicz uzna³ np. pannê Bozowsk¹ za „reprezentantkê nowego pokolenia kobiet, które samodzielnoœæ ekonomiczn¹ umia³y ju¿ ³¹czyæ z samodzielnoœci¹ umys³ow¹ i rzeteln¹ aktywnoœci¹ spo³eczn¹”21, choæ nêdzny
pokoik „Si³aczki” i przedwczesna œmieræ bohaterki noweli wskazuj¹, ¿e niezupe³nie im siê to udawa³o. Sam ¯eromski uzupe³ni³ obraz si³aczki w póŸniejszym utworze — w pamiêtniku Joasi Podborskiej, tak¿e nauczycielki
20 M. Konopnicka, Z wiejskiej szkó³ki, [w:] Poezje, wyd. zupe³ne, krytyczne oprac. J. Czubek, t. I, b.d.w.,
s. 219–220.
21 H. Markiewicz, Emancypantki, [w:] Prus i ¯eromski, wyd. II, s. 102.
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i bohaterki Ludzi bezdomnych, która przyznaje siê do ulegania wp³ywom
starszej, nie¿yj¹cej ju¿ kole¿anki z Kielc, Stanis³awy Bozowskiej.
PóŸniejsza znacznie od wspomnianych wy¿ej utworów, bo wydana
w 1910 r., dydaktyczna powieœæ Z. Bukowieckiej Hela na marginesie doœwiadczeñ g³ównej bohaterki, uczennicy, nauczycielki, a w koñcu w³aœcicielki i prze³o¿onej pensji, wspomina pracê nauczycielek szkó³ elementarnych w Warszawie: pani Smekowskiej, jej córki Mani i zarabiaj¹cej t¹ prac¹
na studia Janki Warskiej. Autorka wyraŸnie tendencyjnej powieœci nie ukrywa, ¿e w tym zawodzie obok osób czerpi¹cych z niego satysfakcjê i pracuj¹cych z pe³nym poœwiêceniem znajduj¹ siê takie, które uczenie dzieci mêczy
i traktuj¹ sw¹ pracê jako etap przejœciowy lub przykr¹ koniecznoœæ.
Pozbawione jednoznacznoœci w ocenie bohaterek s¹ utwory I. Maciejowskiego–Sewera i K. Przerwy–Tetmajera, przedstawiaj¹ce nauczycielki
ludowe w Galicji oraz powieœæ Prusa Dzieci czy Pa³uba Irzykowskiego.
W Straconej Maciejowskiego wys³ana na odleg³¹ placówkê panna Wanda
pocz¹tkowo nie potrafi sobie poradziæ z nieufnoœci¹, a nawet jawn¹ wrogoœci¹ œrodowiska. Dopiero pomoc finansowa i wsparcie moralne (dzia³aj¹cego zupe³nie bezinteresownie) m³odego lekarza z najbli¿szego miasta pozwala jej przetrwaæ najgorszy okres adaptacji, a z czasem nawet osi¹gn¹æ
znaczny wp³yw na w³oœcian.
Bohaterka Maciejowskiego reprezentuje wczeœniejszy, optymistyczny
wariant losu Si³aczki — przy czym znaczny udzia³ w odmianie jej losu ma
spotkany przypadkowo lekarz, który nie osi¹gn¹³ jeszcze (a autor ka¿e wierzyæ, ¿e nie nast¹pi to nigdy) stanu zobojêtnienia, jaki Pawe³ Obarecki
w noweli ¯eromskiego szczegó³owo opisuje i nazywa skutkiem b¹blowca
nudy. Ale te¿ w tej koñcz¹cej siê ogólnym szczêœciem i nawet podwójnym
weselem sielance nauczycielka ludowa nie wznosi siê na te wy¿yny heroizmu, które osi¹ga uparta i samotna Stanis³awa Bozowska. Jej losy s³u¿¹
bowiem nie tylko prezentacji i popularyzacji inteligenckiego etosu, ale te¿
dowodziæ maj¹ ci¹g³oœci historycznej roli szlachty, która realizowana jest
w zmienionych formach, a w dodatku zmierza do naturalnego, ewolucyjnego niwelowania ró¿nic stanowych na rzecz solidarnoœci ca³ego narodu (czemu s³u¿¹ pokazane w utworze nierówne ma³¿eñstwa).
W opowiadaniu Maciejowskiego panna Wanda, wyjaœniaj¹c m³odemu
lekarzowi–spo³ecznikowi, jak dosz³o do tego, ¿e razem z ociemnia³¹ siostr¹
znalaz³a siê chora w nêdznej chacie, w wiosce oddalonej o dobre dwie mile
od najbli¿szego miasteczka, przedstawia czêsto wystêpuj¹cy w literaturze
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schemat losu kobiety pracuj¹cej, pochodz¹cej z rodziny szlacheckiej.
Stwierdza ona, ¿e dzieje jej i siostry (zarabiaj¹cej kiedyœ na utrzymanie
szyciem) s¹ „podobne do tysi¹ca rodzin polskich (...). Rodzice nasi niezbyt
jeszcze dawno zamo¿ni — wypadki po wypadkach zrujnowa³y ich. Rok 46,
49 i 63. W tym roku straci³yœmy brata — matka jedynaka. W parê lat póŸniej ojciec sprzeda³ maj¹tek, lokuj¹c pozosta³y kapitalik w papierach. Mieszkaliœmy w Bochni. Papiery spad³y, ojciec ze zgryzoty umar³ — w dwa lata
póŸniej matka. Krewni nie pytali siê o nas — myœmy ich nie szuka³y. Zda³am egzamin na nauczycielkê — Zosia tymczasem zarabia³a w Tarnowie.
Marzy³am o pracy dla ludu, o dobrym na niego wp³ywie (...) Zosia w³asn¹
prac¹ chcia³a zabezpieczyæ sobie byt; — Zosia oœlep³a a ja...”22
Przedstawiaj¹c szlachetne motywy dzia³ania samodzielnej panny, autor
opowiadania nie idealizuje jej, przypisuj¹c np. bohaterce d³ugotrwa³y opór
wobec ma³¿eñstwa siostry z zamo¿nym ch³opem, a potem wynikaj¹ce z dumy obawy co do jej w³asnego zwi¹zku z bogatym ziemianinem. Mimo tych
drobnych rysów na ideale w utworze Maciejowskiego obraz wiejskiej nauczycielki mieœci siê w schemacie idealizuj¹cym.
Znacznie bardziej krytyczny, a nawet karykaturalny jest obraz wiejskiej
nauczycielki w póŸniejszej powieœci Tetmajera Romans panny Opolskiej
z panem G³ówniakiem. Odrzucaj¹ca ideê pracy nauczycielskiej jako misji
patriotycznej i oœwiatowej, a uprawiaj¹ca agitacjê socjalistyczn¹ panna
¯arneczkówna jest nawet postaci¹ groteskow¹. £¹czy negatywne cechy kobiet demonstruj¹cych samodzielnoœæ nowoczesnoœci¹ stroju i obyczajów
z fanatyzmem i doktrynerstwem dzia³aczek politycznych, którym abstrakcyjna idea wydaje siê wa¿niejsza ni¿ wykonywana praca. Udzielaj¹c dobrych rad pocz¹tkuj¹cemu w zawodzie G³ówniakowi przedstawia siê jako
wojuj¹ca — g³ównie jêzykiem — socjalistka i feministka, a jednoczeœnie
wyraŸnie zmierza do skokietowania przystojnego kolegi. Na zebraniu socjalistów w Genewie z w³aœciwym jej zacietrzewieniem w ramach propagowania tolerancji popiera wniosek o... uznanie jêzyka jidysz za jêzyk wyk³adowy
we wszystkich szko³ach galicyjskich z powodu du¿ej liczby ¯ydów w Galicji.
Nie ucieka siê do tak wyraŸnej deformacji postaci Prus w przedstawieniu panny Jadwigi w powieœci Dzieci, ale wyposa¿a nauczycielkê ludow¹
w cechy moralnie dwuznaczne i w pewne rysy œmiesznoœci. Energiczna i zaradna panna okazuje lewicowe sympatie, powtarza ci¹gle ten sam slogan
22 Stracona. Spisa³ pod³ug opowiadania lekarza Sewer, „Biesiada Literacka”, 6 (1881), t. XII, s. 292.
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o znaczeniu oœwiaty („tam, gdzie nape³niaj¹ siê szko³y, pustoszej¹ wiêzienia”23), ale z powieœci nie wynika, ¿e z¿yta jest z ludem, o którym tyle mówi.
Z tego, jak zadomowiona jest u Linowskich, widaæ, ¿e spêdza du¿o czasu
w domu dyrektora fabryki, pomagaj¹c i towarzysz¹c gospodyni.
Niezupe³nie uczciwa jest te¿ gra, jak¹ prowadzi piêkna panna z m³odym
i nie maj¹cym doœwiadczenia w kontaktach z kobietami Kazimierzem. Romansuj¹c z przystojnym i bogatym ch³opcem panna Jadwiga jednoczeœnie
podtrzymuje z³udzenia zakochanego w niej Kaliksta, a nawet przyjmuje zaproszenie do domu jego siostry, wystêpuj¹cej w roli swatki.
Proboszcz z osady, gdzie mieszka nauczycielka, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
piêkna, ale uboga panienka, która „uczy dzieci bardzo gorliwie i piêknie,
uczy nawet starych, rozdaje ksi¹¿eczki”, myœli przy okazji o korzystnym
ma³¿eñstwie. Nie jest to niczym nagannym, ale d¹¿enie do dobrobytu i stabilizacji sprzeczne jest z ideowymi sympatiami panny Jadwigi, nie znajduje
te¿ usprawiedliwienia w jej uczuciach.
Z kolei Irzykowski, wprowadzaj¹c postaæ wiejskiej nauczycielki w Pa³ubie, ca³kowicie zrywa ze schematami, s³u¿¹cymi do charakterystyki wykonawczyñ zawodu czy pos³annictwa. Panna Paulina przedstawiona jest w powieœci wy³¹cznie ze wzglêdu na rolê, jak¹ odgrywa w kolejnej fazie ¿ycia
bohatera — jako kobieta i kochanka Strumieñskiego, tolerowana przez
jego drug¹ ¿onê.
Nauczycielki na pensjach i w gimnazjach
Najwy¿sze stanowisko w ramach zawodu maj¹ nauczycielki pracuj¹ce
na pensjach i w tzw. wy¿szych zak³adach naukowych dla dziewcz¹t. Wœród
bohaterek literackich jest ich stosunkowo niewiele, a jeszcze mniej pe³ni
role pierwszoplanowe w dzie³ach nale¿¹cych do podstawowego kanonu
lektur. Poczynaj¹c od panny Kamili w Panu Grabie Orzeszkowej, panny
Jadwigi z powieœci Gawalewicza Bez celu, po Belciê Kuczyñsk¹ w powieœci
Konara Panny, Wandê w M³odzieñcu z Sais Zofii Wójcickiej oraz pannê
Orsk¹ i Helê Tyñsk¹ z powieœci Z. Bukowieckiej Hela — bohaterki nale¿¹ce do tej kategorii wystêpuj¹ albo jako postacie dalszego planu, albo
w utworach nale¿¹cych do literatury popularnej. Wyj¹tek stanowi¹ Madzia
Brzeska w Emancypantkach (choæ w³aœciwie nie osi¹ga stanowiska nauczycielki na pensji pani Latter, ani nie udaje siê jej zrealizowaæ marzenia o za23 B. Prus, Dzieci, [w:] Pisma Boles³awa Prusa, t. XXI, Warszawa 1935, s. 155.
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³o¿eniu w³asnej pensji w Iksinowie) i panna Amelia w zapomnianej dziœ,
choæ nagrodzonej drug¹ nagrod¹ na konkursie krakowskiego „Czasu”
w 1895 r. noweli Miciñskiego Nauczycielka.
Wy¿sza pozycja w zawodzie nauczycielek pensji wi¹¿e siê z presti¿em
zatrudniaj¹cych je instytucji i z wysokim poziomem kwalifikacji, zw³aszcza
moralnych, bo szczegó³y dotycz¹ce wykszta³cenia bohaterek nie zawsze s¹
w utworach uwzglêdniane lub nie daj¹ podstaw do tego rodzaju oceny.
Wiadomo np., ¿e dwudziestoletnia panna Kamila G. w Panu Grabie pracuje
jako nauczycielka na pensji pani D., któr¹ niedawno ukoñczy³a. Podobnie
Madzia Brzeska w Emancypantkach pe³ni na razie funkcjê damy klasowej,
przygotowuj¹c siê do objêcia stanowiska nauczycielki na pensji pani Latter,
a wzorowa uczennica, Hela Tyñska, jeszcze w czasie nauki w zak³adzie panny Orskiej przysposabia siê do przysz³ej roli nauczycielki i prze³o¿onej pensji. Jednoczeœnie w noweli Miciñskiego Nauczycielka w charakterystyce
panny Stefki wspomina siê, ¿e „ma lat 23, a wygl¹da na trzydzieœci: od lat
oœmiu jest nauczycielk¹”24, co oznacza, ¿e rozpoczê³a pracê w wieku lat
piêtnastu, a zatem nie mog³a mieæ wysokich kwalifikacji. Bohaterka powieœci Gawalewicza Bez celu wspomina natomiast, ¿e swoj¹ wiedzê zawdziêcza
przygotowywaniu do lekcji m³odszego brata, co zmusza³o j¹ do samodzielnego opanowania materia³u gimnazjum, ale umo¿liwi³o potem zdanie egzaminu nauczycielskiego. Podobny schemat wystêpuje w Ludziach bezdomnych i pojawia siê w powieœci Z. NiedŸwiedzkiej Wyzyskiwani. W pierwszej
Joasia wspomina, ¿e mo¿e udzielaæ pocz¹tkowych lekcji ³aciny, której uczy³a siê, pomagaj¹c w nauce bratu; w drugiej wyemancypowana i wykszta³cona panna Wanda opowiada Ewie, ¿e ró¿nymi sposobami zmusza³a brata,
a nawet p³aci³a mu za przekazywanie treœci wyk³adów uniwersyteckich, na
które on uczêszcza³ niechêtnie i pod przymusem. Mimo du¿ej wiedzy Wanda musia³a przyj¹æ posadê nauczycielki domowej i bony do m³odszych dzieci.
Stosunkowo najwczeœniej i najwszechstronniej œrodowisko nauczycielskie przedstawi³ B. Prus w Emancypantkach. Pokaza³ te¿ zró¿nicowane postawy osób wykonuj¹cych ten zawód. Kandyduj¹ca do zawodu nauczycielskiego Madzia jest idealistk¹ i spo³ecznic¹, ale ju¿ energiczna i arbitralna
panna Howard w pracy i w dzia³alnoœci spo³ecznej rekompensuje sobie niepowodzenia w ¿yciu osobistym i starannie oddziela pogl¹dy od praktyk domowych ¿ony pana Myde³ki. Kole¿anka Madzi, Joanna, nie chce uznaæ
24 T. Miciñski, Nauczycielka..., s. 9.

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

284 Jadwiga Zacharska

obowi¹zuj¹cych nauczycielkê ograniczeñ obyczajowych, nie rezygnuje
z przyjemnoœci i wybiera w koñcu inny zawód.
Biegunowo odmienne sposoby traktowania zawodu pedagoga wyznaczaj¹ pani Latter i panna Malinowska. Obydwie poszukuj¹ samodzielnoœci
i Ÿród³a satysfakcji, przy czym matka Heli i Kazia Norskich traktuje swoj¹
pracê jako z³o konieczne i œrodek do swoiœcie rozumianej kariery dzieci,
podczas gdy energiczna jej nastêpczyni nadanie pensji wzorowej organizacji uwa¿a za g³ówny sens ¿ycia. W obu przypadkach zreszt¹ charakterystyka
postaci oraz stylu i motywacji dzia³ania mened¿erek interesuj¹ autora bardziej ni¿ czysto zawodowe problemy pracy nauczycielek. Wiadomo przy
tym, ¿e pani Latter powodzenie pensji wi¹¿e z zapewnieniem uczennicom
dobrych warunków bytowych i dobrego towarzystwa oraz zatrudnianiem
modnych nauczycieli, podczas gdy panna Malinowska k³adzie nacisk na
pedantycznie opracowany i systematycznie realizowany program nauczania.
Przedstawiane w literaturze nauczycielki pracuj¹ce na pensjach odznaczaj¹ siê na ogó³ systematyczn¹ i stale poszerzan¹ wiedz¹, m¹droœci¹ ¿yciow¹, szlachetnoœci¹ i idealizmem. Cechy te przejawiaj¹ siê najczêœciej
w ogólnych s¹dach o œwiecie, w traktowaniu obowi¹zków, w stosunku do
rodziców i rodzeñstwa oraz do ludzi w ogóle. Prze³o¿ona pensji opisanej
w Nauczycielce Miciñskiego mimo przesz³o dwudziestoletniej praktyki zawodowej wieczorami ci¹gle siê jeszcze dokszta³ca i pracuje nad sob¹. Niektóre z nauczycielek same prowadz¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ lub spo³eczn¹
(panna Orska w Heli) b¹dŸ akceptuj¹ j¹, a nawet popieraj¹ u bliskich im
mê¿czyzn (w Bez celu Gawalewicza, w M³odzieñcu z Sais Wójcickiej). Wiêkszoœæ z nich cechuje szerokoœæ i wszechstronnoœæ zainteresowañ kulturalnych. Zawód inteligencki, a czêsto i taki¿ rodowód sprawia³y, ¿e nauczycielki znajduj¹ siê w awangardzie myœli i kultury.
Wyj¹tki stanowi¹ zajête plotkami i drobnymi intrygami niektóre ze
starszych kole¿anek Amelii w Nauczycielce Miciñskiego. Jednoznacznie negatywnie przedstawione s¹ w Przedpieklu Zapolskiej i w Doli ¯mijewskiej
nauczycielki szykanuj¹ce samodzielnie myœl¹ce i nie poddaj¹ce siê naciskom schematów uczennice. Ale i w obu tych przypadkach zjawiska te maj¹
miejsce w szko³ach, które s¹ instytucjonalnie podporz¹dkowane szerzeniu
rusyfikacji b¹dŸ w¹sko pojmowanej propagandzie religijnej.
Podobnie jak w charakterystykach innych kategorii nauczycielek bardzo rzadko przedstawiana jest w utworach literackich praca zawodowa bohaterek zatrudnionych na pensjach. Tylko w Emancypantkach Prusa poka-
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zany jest mechanizm funkcjonowania, a w Nauczycielce Miciñskiego rytm
dnia na pensji w Warszawie, którego szczególnie uci¹¿liwym elementem dla
nowo zatrudnionej nauczycielki jest ha³as — od rana „wszystkie siedem
fortepianów i cztery pianina zaczynaj¹ bêbniæ” i trwa to z przerwami do
godziny 9 wieczorem. I je¿eli panna Amelia w¹tpi, czy zdo³a d³ugo wytrzymaæ na pensji, to nie odstrêcza jej „nawa³ zajêæ, ale ten zgie³k ustawiczny,
rwetes”, które czyni¹ j¹ „niezdoln¹ do myœlenia, do jakiejkolwiek powa¿niejszej pracy umys³owej”25.
Specyfika zawodu nauczycielki
Praca nauczycielek przedstawiana jest w literaturze jako zadanie ³¹cz¹ce cechy zawodu i misji spo³ecznej, przy czym proporcje miêdzy tymi skrajnoœciami bywaj¹ ró¿ne, zale¿ne od pogl¹dów pisarzy i momentu powstania
dzie³. Stanowisko idealistyczne najwyraŸniej akcentowane jest w obrazach
traktuj¹cych sw¹ pracê jako rodzaj pos³annictwa nauczycielek ludowych,
ale wystêpuje tak¿e w charakterystykach nauczycielek prywatnych, a spoœród zatrudnionych w wy¿szych zak³adach naukowych w sposób najbardziej
tradycyjny reprezentuje je prze³o¿ona pensji ukazanej w Nauczycielce Miciñskiego oraz panna Orska, prze³o¿ona pensji i dzia³aczka Macierzy
Szkolnej, a za ni¹ jej wychowanica, Hela Tyñska w powieœci Hela Bukowieckiej. Tytu³owa bohaterka powieœci Bukowieckiej przedstawia swój stosunek
do pracy w liœcie, zawieraj¹cym odpowiedŸ na oœwiadczyny Jerzego Radycza. Stwierdza w nim, ¿e prowadzenie pensji traktuje jako obowi¹zek i kontynuacjê dziedzictwa minionych pokoleñ, ale jednoczeœnie i jako pole do
w³asnej, samodzielnej pracy, bez której nie wyobra¿a sobie ¿ycia.
W swojej koncepcji ¿ycia Hela Tyñska, podobnie jak wczeœniej Joasia
Podborska w Ludziach bezdomnych ¯eromskiego, wyra¿a z³udzenie, ¿e
mo¿na po³¹czyæ misjê spo³eczn¹ z osobistym szczêœciem. S¹ to jednak spekulacje czysto teoretyczne, nie poparte przyk³adami. Przeciwnie, w kilku co
najmniej utworach przedstawione s¹ sytuacje, kiedy tylko k³opoty dnia codziennego, zmaganie z bied¹ i troska o dzieci niszcz¹ zwi¹zki oparte pocz¹tkowo na wzajemnym uczuciu i szacunku (ma³¿eñstwo bohaterów noweli
Dzieñ powszedni A. Potockiego, Szumskich w powieœci Wyzyskiwani NiedŸwiedzkiej i tp.). Przyk³adów takich jest niewiele, bo przedstawiana w literaturze nauczycielka jest z regu³y star¹ pann¹, czêsto oœmieszan¹ za tolero25 T. Miciñski, Nauczycielka..., s. 4 i 9.
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wan¹ u innych chêæ podobania siê. Spêdzaj¹c m³odoœæ na nauczaniu cudzych dzieci z regu³y nie ma czasu i okazji u³o¿enia sobie ¿ycia i za³o¿enia
rodziny. Panna Walentyna w Anielce Prusa, Dola w powieœci ¯mijewskiej,
Ewa w Wyzyskiwanych Z. NiedŸwiedzkiej za ka¿dy przejaw kokieterii, a nawet nie sprowokowane z ich strony zainteresowanie mê¿czyzn s¹ surowo
karcone — je¿eli budz¹ zainteresowanie zaliczanych do dobrych partii kawalerów, lub oœmieszane, jeœli ich adoratorzy nie nale¿¹ do towarzystwa.
Od nauczycielek wymaga siê bardziej rygorystycznego przestrzegania norm
obyczajowych ni¿ od innych kobiet, surowoœci i powagi w ubiorze i obejœciu.
Jednoczeœnie nie maj¹c rodziny lub ¿yj¹c z dala od niej kobiety pracuj¹ce
s¹ bardziej nara¿one na zaczepki mê¿czyzn, œwiadomych ich bezbronnoœci.
Marta Œwicka w Marcie Orzeszkowej, a potem Joasia Podborska w Ludziach
bezdomnych ¯eromskiego z identycznych powodów — ¿eby unikn¹æ poufa³oœci kuzynów swoich uczennic rezygnuj¹ z dobrze op³acanych lekcji26.
W przypadku odwzajemniania okazywanej sympatii czy ulegania pokusom (a nawet aktom przemocy — jak w Immoraliœcie Czerskiego) odpowiedzialnoœæ ponosz¹ wy³¹cznie bêd¹ce stron¹ s³absz¹ kobiety. Pani Zurakowska, której brat uwiód³ znacznie od niego m³odsz¹ i niedoœwiadczon¹ Ewê,
poucza i zwalnia z pracy nauczycielkê, nie widz¹c nic nagannego w zachowaniu Czes³awa. M³odziutka i nie znaj¹ca ¿ycia Dola ¯aliñska w powieœci
E. ¯mijewskiej odnotowuje w dzienniczku niezrozumia³e dla niej awantury
w domu, w wyniku których jej nauczycielka w trybie natychmiastowym opuszcza dom, a ojciec pe³en skruchy przeprasza matkê.
Nie tylko uchybienie, ale nawet tylko pos¹dzenie nauczycielki o niemoralnoœæ powoduje utratê pracy. Panna Janina w opowiadaniu Orzeszkowej
Julianka nie przyznaje siê do swego dziecka nie tylko ze wstydu, ¿e ma
„panieñskie” dziecko, ale i z obawy przed utrat¹ mo¿liwoœci zarobkowania.
Nawet ¿yczliwa i pe³na wspó³czucia dla pokrzywdzonej przez Zygmunta
Podfilipskiego Anny Falb pani Alina uznaje, ¿e osoba skompromitowana
mimo poprawy i skruchy nie nadaje siê na nauczycielkê jej nieletnich córek.
A rozgoryczona bohaterka Nauczycielki Miciñskiego zauwa¿a, ¿e „nauczycielka odpowiada definicji pszczo³y roboczej: jest to wyspecjalizowanie
w kierunku pracy, istota bezp³ciowa”27.
26 Napastowanie seksualne nauczycielek nale¿y do schematu zachowañ z³otej m³odzie¿y tak samo, jak
podszczypywanie m³odych pokojówek i s³u¿¹cych; œwiadczy te¿ o tym, ¿e bez wzglêdu na urodzenie czy
wykszta³cenie nauczycielka nie jest zaliczana do kobiet z towarzystwa.
27 T. Miciñski, Nauczycielka..., s. 10.
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Staropanieñstwo nauczycielek wynika czêsto z poœwiêcenia dla rodziny
(starszego brata, matki lub opiekunki). Nieudana próba za³o¿enia w³asnego domu przez Joasiê w Ludziach bezdomnych i brak informacji o matce
Klary w opowiadaniu Pieœñ przerwana Orzeszkowej (nie wiadomo, czy wykonywa³a zawód po wyjœciu za m¹¿) nie pozwala stwierdziæ, czy istnia³a
mo¿liwoœæ ³¹czenia funkcji nauczycielki z normalnym ¿yciem rodzinnym
i d¹¿eniem do szczêœcia. Zam¹¿pójœcie Kamili w powieœci Orzeszkowej Pan
Graba czy planowane ma³¿eñstwo Stefy ze œwie¿o upieczonym lekarzem
w Nauczycielce Miciñskiego w sposób dla wszystkich oczywisty wi¹¿e siê
z porzuceniem pracy zawodowej. Ale literatura sygnalizuje te¿ wyj¹tki, czy
pocz¹tki nowych obyczajów, co prawda na razie w sferze deklaracji. Wspomniana Hela Tyñska zatrzega sobie mo¿liwoœæ prowadzenia pensji po œlubie i czyni to nawet warunkiem zgody na ma³¿eñstwo.
Dla wiêkszoœci powieœciowych heroin w literaturze koñca XIX i pocz¹tku XX w. nauczycielstwo ci¹gle bardziej jest misj¹ ni¿ zawodem, co zwi¹zane jest z realizacj¹ etosu inteligenckiego w ¿yciu i pracy. Misja ta wymaga
wy³¹cznoœci, tak jak funkcje artysty w m³odopolskich koncepcjach sztuki
i pasje spo³eczne bohaterów ¯eromskiego. W jej sk³ad wchodzi tak¿e aktywnoœæ pozazawodowa nauczycielek. Znajduj¹ siê one w awangardzie spo³eczeñstwa, wykazuj¹ wszechstronne zainteresowania, a zw³aszcza ambicje
kulturalne.
Te z nauczycielek, które nie traktuj¹ swej pracy jako rodzaju powo³ania,
a maj¹ oczekiwania wobec ¿ycia takie, jak wykonawcy innych zawodów,
porzucaj¹ pracê nauczycielsk¹. Czyni¹ to zw³aszcza wyzwolone z przes¹dów obyczajowych, walcz¹ce o prawo do szczêœcia i mi³oœci kobiety wyemancypowane, o silnej osobowoœci. Ewa z Wyzyskiwanych NiedŸwiedzkiej
(która „nie lubi³a swego zawodu i mia³a zawsze uczucie istoty zamkniêtej
w wygodnym, obszernym wiêzieniu”28) w swym nastêpnym wcieleniu — jako Hanna w Kobiecie z przesz³oœci¹ — zarabia na ¿ycie modelowaniem w glinie
i tylko dodatkowo udziela lekcji siostrzenicom mê¿a jej nowej przyjació³ki.
W Emancypantkach Joanna po przygodzie z Kaziem Norskim porzuca zawód — co prawda w sytuacji, kiedy jako osoba skompromitowana nie mo¿e
liczyæ na posadê ani na pensji pani Latter, ani na jakiejkolwiek innej.
Bohaterka Nauczycielki te¿ czuje, ¿e praca na pensji nie daje jej satysfakcji i wielokrotnie zastanawia siê nad zmian¹ zawodu, rozpatruj¹c ró¿ne
28 Bohowityn, Wyzyskiwani, s. 28.
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role. „W wiekach dawnych by³abym mo¿e celtyck¹ kap³ank¹, mo¿e w klasztorze uzyska³abym stygmaty. W dzisiejszych czasach — jestem za tradycyjna, ¿eby siê staæ warszawsk¹ nierz¹dnic¹, a za wiedz¹c¹ — aby nie odczuwaæ ca³ej mizerii tego losu, który mnie zamyka tylko w cichym, bur¿uazyjnym obowi¹zku”29.
Po rozczarowaniu ukochanym mê¿czyzn¹ i po œmierci nieœlubnego synka powraca jednak na pensjê — pocz¹tkowo tylko aby osi¹gn¹æ spokój.
Ostatecznie zostaje w zawodzie, który daje jej niewymierne satysfakcje
w postaci sympatii uczennic i wp³ywu na nie. Powierzona osobistej opiece
panny Amelii jako budz¹ca szczególn¹ troskê wychowawców Zosia Kroska
nie tylko uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce, ale za przyk³adem swej
opiekunki chce zostaæ nauczycielk¹.
Znaczenie p³ci
W niewielu utworach literackich przedstawione s¹ wzajemne stosunki
nauczycielek i nauczycieli na p³aszczyŸnie s³u¿bowej. Mog³y one mieæ miejsce wy³¹cznie w szko³ach ¿eñskich, bo nie istnia³y jeszcze szko³y koedukacyjne, a nauczycielki nawet z wysokimi kwalifikacjami nie mia³y prawa nauczania w wy¿szych klasach szkó³ mêskich. W Emancypantkach Prusa wymienia siê mê¿czyzn ucz¹cych na pensji pani Latter, w Nauczycielce Miciñskiego znajduje siê charakterystyka najciekawszego wœród nauczycieli, Starzeckiego30, ale nie ma mo¿liwoœci porównania problemów pracy zawodowej przedstawicieli ró¿nych p³ci. W³aœciwie wskazana jest jedna tylko okolicznoœæ — na ocenê nauczyciela mê¿czyzny przez pensjonarki i na skutecznoœæ jego nauczania wp³yw ma atrakcyjnoœæ wygl¹du i stroju. Dlatego uczony profesor Dêbicki przegrywa w konkurencji z przystojnym brunetem Romanowskim i staje siê ofiar¹ zarówno prze³o¿onej, która oferuje mu
œmiesznie niskie wynagrodzenie, jak i pensjonarek. A reakcja piêknej Heleny Norskiej, bezskutecznie kokietuj¹cej starszego pedagoga ilustruje mechanizm, wskazany we fraszce Jana Lemañskiego:

29 T. Miciñski, Nauczycielka..., s. 7.
30 Wersja nazwiska z cytowanego póŸniejszego wydania noweli, ró¿ni¹cego siê od wersji opublikowanej
w tomie Nowele konkursowe „Czasu”, Kraków 1896.
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¯e dwa razy dwa — cztery
Panienkom raz t³umaczy³
Filozof pod¿y³y.
Panienki przeczy³y.
Rzek³ ktoœ, co z boku s³ucha³ dysputy zawi³ej:
„Nie przekonasz kobiety,
Kiedyœ jej niemi³y”31.

Literatura dostarcza materia³u do porównania sytuacji materialnej i pozycji spo³eczno–towarzyskiej mê¿czyzn i kobiet uprawiaj¹cych zawód nauczycielski. Zarówno nauczycielki, jak i nauczyciele zarabiaj¹ niewiele i choæ
z regu³y ¿yj¹ skromnie, ustawicznie maj¹ problemy finansowe. Profesor Dêbicki w Emancypantkach, mimo gruntownej wiedzy, godzi siê na znacznie
ni¿sz¹ stawkê za godzinê lekcyjn¹ ni¿ jego przystojny poprzednik. W powieœci Z. NiedŸwiedzkiej zaœ do okreœlonej w tytule kategorii Wyzyskiwanych
nale¿¹ zarówno liczne nauczycielki, jak i brat Michaliny Szumskiej, ucz¹cy
w warszawskim gimnazjum. Mimo ¿e mê¿czyŸni za tê sam¹ pracê s¹ lepiej
wynagradzani32, to tylko z najwy¿szym trudem, kosztem dodatkowych lekcji W³adys³aw Szumski mo¿e utrzymaæ rodzinê. W sumie zatem literackie
obrazy nauczycielek zwracaj¹ uwagê na problemy dla tego zawodu zasadnicze i uniwersalne, w niewielkim stopniu uzale¿nione od p³ci przedstawianych postaci.
Tak¿e spo³eczne uznanie dla nauczycieli kszta³tuje siê ró¿nie, ale nie
zawsze uzale¿nione jest od p³ci pracowników. Opisane w Dziennikach ¯eromskiego i w stylizowanym na dokument tekœcie Tetmajera Wra¿enia s³uchowe nauczyciela z wielkiego domu doœwiadczenia korepetytorów mê¿czyzn pod wieloma wzglêdami przypominaj¹ perypetie prywatnych nauczycielek przedstawione w omawianych wy¿ej utworach. Tylko w przypadku
nauczycieli szkó³ ponadpodstawowych mê¿czyŸni mieli z regu³y wy¿szy presti¿ spo³eczny ni¿ nauczycielki. Wynika³o to m.in. z faktu, ¿e mê¿czyŸni
zatrudniani w gimnazjach mieli z regu³y wy¿sze wykszta³cenie, a niektórzy
nawet tytu³y naukowe33. Czêsto ³¹czyli pracê zawodow¹ z naukow¹ lub spo-

31 J. Lemañski, Filozof i panny, [w:] Poezje wybrane, Warszawa 1973, s. 30.
32 Stwierdza to zarówno E. Orzeszkowa w wielokrotnie tu cytowanym studium Kilka s³ów o kobiecie, jak
i A. Bilewicz w pracy Nauczycielki prywatnych œrednich szkó³ ¿eñskich w Galicji 1896–1914, s. 135.
33 Potwierdzaj¹ to nie tyle teksty literackie, ile Ÿród³a historyczne i biografie wybitnych uczonych, z których
wielu — np. P. Chmielowski, A. Dygasiñski, W. Na³kowski — pracowa³o w gimnazjach.
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³eczn¹ o szerszym zasiêgu, podczas gdy aktywnoœæ pozazawodowa nauczycielek albo ogranicza³a siê do tradycyjnie przyznanych kobietom form dobroczynnoœci, dzia³alnoœci w sferze kultury, albo — o ile dotyczy³a organizacji walcz¹cych o prawa kobiet — by³a przedmiotem kpiny, szczególnie z³oœliwej w opowiadaniach T. Jeske–Choiñskiego.
Natomiast liczniejsze w ogóle literackie portrety nauczycieli ludowych
zdecydowanie bardziej krytycznie przedstawiaj¹ mê¿czyzn w tej roli. W Antku Prusa nauczyciel wykorzystuje uczniów do prac gospodarskich,
w Emancypantkach nauczyciel w Iksinowie myœli przede wszystkim o zachowaniu daj¹cej mu nêdzne utrzymanie posady, w Syzyfowych pracach ¯eromskiego Wichowski w Owczarach cieszy siê, ¿e skargi wiejskich kobiet
wp³ynê³y na pozytywn¹ opiniê rosyjskiego inspektora o jego pracy, G³ówniak w Romansie panny Opolskiej Tetmajera wiêcej myœli o swych romansach ni¿ o uczeniu dzieci. Wszyscy wspomniani w tych przyk³adach pedagodzy s¹ ¿a³oœni i œmieszni w porównaniu z heroicznymi si³aczkami, do których zbli¿a siê tylko przedstawiony przez ¯eromskiego w Syzyfowych pracach pierwszy nauczyciel Radka — pe³ni¹cy sw¹ misjê z mi³oœci¹ i poœwiêceniem Kawka.
Przedstawiaj¹c obrazy pracy zawodowej nauczycielek, literatura prze³omu XIX i XX w. propaguje i utrwala kobiec¹ odmianê etosu inteligenckiego. Przypisuje dumnym ze swej misji bohaterkom etykê wyrzeczenia, polegaj¹c¹ m.in. na rezygnacji z przyjemnoœci w ogóle, a zw³aszcza na ukrywaniu b¹dŸ t³umieniu cech p³ci. Tylko nieliczne protagonistki utworów NiedŸwiedzkiej i Na³kowskiej buntuj¹ siê przeciwko traktowaniu zawodu w kategoriach powo³ania i nie chc¹ p³aciæ wygórowanej ceny za osi¹gniêt¹ z trudem niezale¿noœæ finansow¹.
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Zjawisko emancypowania siê kobiet mo¿na obserwowaæ na ziemiach
polskich ju¿ na prze³omie XIX i XX w. Jednak w czasie trwania I wojny
œwiatowej przemiany zachodz¹ce w sytuacji kobiet uleg³y znacznemu
przyspieszeniu. Formalnym potwierdzeniem tych zmian by³o przyznanie
kobietom w niepodleg³ym pañstwie ju¿ w 1918 r. praw politycznych, a tym
samym oficjalne przyzwolenie na ich aktywnoœæ w sferze publicznej.
Okres I wojny œwiatowej wielu badaczy z Europy Zachodniej i z Polski
uznaje równie¿ za moment prze³omowy w procesie aktywizacji zawodowej
kobiet.
W zastêpstwie mê¿czyzn walcz¹cych na frontach kobiety czêsto przejmowa³y utrzymywanie domu. Po wojnie zaœ wiele z nich, zw³aszcza sieroty
i wdowy, d¹¿y³o do utrzymania miejsc pracy i kontynuowania aktywnoœci
zawodowej, aby zapewniæ sobie choæ skromne œrodki do ¿ycia.
Aktywnoœæ zawodowa, umo¿liwiaj¹c kobietom wyjœcie poza kr¹g czynnoœci domowych, przyczyni³a siê te¿ niew¹tpliwie do wzrostu ich niezale¿noœci i poczucia w³asnej wartoœci. Ten prze³om w mentalnoœci by³ widoczny
szczególnie silnie w œrodowisku kobiet lepiej wykszta³conych — w tzw. klasie œredniej na zachodzie Europy i w œrodowiskach inteligencko–mieszczañskich na ziemiach polskich.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê gwa³townie wzros³o na rynku pracy zapotrzebowanie na wykszta³cony personel biurowy, co œciœle wi¹-
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za³o siê z powstawaniem urzêdów administracji pañstwowej centralnej i terenowej. Kobiety chêtnie podejmowa³y pracê na stanowiskach zwolnionych
przez mê¿czyzn, którzy pozostawali wci¹¿ na frontach wojny lub z niej nie
powrócili. W ten sposób realizowa³y swoje, rozbudzone jeszcze w trakcie
kszta³cenia siê w latach przedwojennych — aspiracje zawodowe. Liczba
kobiet, które przed 1914 r. koñczy³y gimnazja, pensje, czy uniwersytety
i chcia³y podj¹æ pracê zawodow¹, by³a niema³a, a po wojnie wci¹¿ ros³a. Dla
wzrostu aktywizacji zawodowej kobiet ze œrodowiska inteligencji i ziemiañstwa poza czynnikami ekonomicznymi nie bez znaczenia by³ równie¿ wp³yw
hase³ emancypacyjnych jeszcze sprzed I wojny œwiatowej. Ju¿ w poradnikach dla kobiet z pocz¹tku wieku, przeznaczonych dla krêgów ziemiañsko–inteligenckich, mo¿na znaleŸæ zachêtê dla dziewcz¹t zdolnych i maj¹cych zami³owanie do nauki, aby wybra³y karierê zawodow¹1. Nie polecano jednak ³¹czenia funkcji macierzyñsko–opiekuñczych z aktywnoœci¹
na polu zawodowym. Podobne porady odnajdujemy w poradnikach z pocz¹tku lat 20.2
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego zmienia³ siê stosunek
opinii publicznych do pracy kobiet z krêgów inteligenckich. Na pocz¹tku lat
20., podobnie jak przed I wojn¹ œwiatow¹, o podjêciu pracy zawodowej
przez kobiety decydowa³y przede wszystkim czynniki ekonomiczne. Inteligentki bowiem najczêœciej, jak wskazuj¹ Ÿród³a biograficzne, rekrutowa³y
siê ze zubo¿a³ych rodzin ziemiañskich b¹dŸ ze œrodowisk inteligenckich,
w których praca zarobkowa nierzadko by³a koniecznoœci¹ ¿yciow¹.
W tym w³aœnie œrodowisku pojawi³y siê pierwsze próby zdobywania
przez kobiety nowej pozycji spo³ecznej i postulaty jej uniezale¿nienia
ekonomicznego od mê¿czyzny, tak¿e mê¿a. U progu niepodleg³oœci oprócz
czynników gospodarczych o podjêciu pracy zarobkowej decydowa³y ju¿
tak¿e w niema³ym stopniu czynniki ogólnospo³eczne, takie jak budowa odrodzonego pañstwa polskiego i d¹¿enia samych kobiet do udzia³u w tym
przedsiêwziêciu.
W tym pocz¹tkowym okresie mo¿na zaobserwowaæ zmianê stosunku
otoczenia do pracuj¹cej zamê¿nej inteligentki. Gdy wczeœniej pracê mê¿atek wywodz¹cych siê z tego œrodowiska widziano niechêtnie, uwa¿ano
wrêcz za przykr¹ koniecznoœæ, czêsto przyjmowano jako kaprys, teraz za1 C. Plater–Zyberkówna, Kobieta ogniskiem w rodzinie, Poznañ 1909, s. 37.
2 Zob. np. Z. A. Borowska, Ksi¹¿ka Marty. Myœli o ma³¿eñstwie, Poznañ 1921, s. 17.
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czêto godziæ siê z tym faktem i akceptowaæ go. Praca na potrzeby niepodleg³ego pañstwa mog³a byæ bowiem traktowana jako realizacja obowi¹zku
obywatelskiego, wpisywa³a siê niejako w tradycyjny XIX–wieczny etos pracy patriotycznej. Zmiana nastawienia opinii publicznej do pracy zarobkowej kobiet wi¹za³a siê te¿, moim zdaniem, z postêpuj¹cymi procesami demokratyzacji zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie II Rzeczypospolitej i ulegaj¹cymi przyspieszeniu u progu jej istnienia. Zaakceptowanie, przynajmniej w teorii, faktu zarobkowania i aktywnoœci zawodowej kobiet w krêgu
inteligencji by³o te¿ jednym z pierwszych zwyciêstw kobiet w walce o równouprawnienie po uzyskaniu praw politycznych.
Pomyœlna passa dla ambitnych, wykszta³conych kobiet nie trwa³a jednak
d³ugo. Ju¿ w drugiej po³owie lat dwudziestych obserwuje siê narastanie
trendu do zniechêcania kobiet do pracy zawodowej. Propagowanie macierzyñstwa jako jedynej drogi do pe³nej realizacji kobiety, podkreœlanie niezbêdnej wrêcz koniecznoœci pe³nego zaanga¿owania siê matki w proces pielêgnacyjny i wychowawczy nawet starszych dzieci mia³o s³u¿yæ umacnianiu
rodziny, która zdaniem wielu prze¿ywa³a kryzys. Œwiadczy³o to o bardzo
silnym zakorzenieniu w œwiadomoœci spo³ecznej tradycyjnego postrzegania
roli kobiety w spo³eczeñstwie. Zachêcaj¹c j¹ do pracy dla rodziny i w rodzinie, próbowano przecie¿ zapewniæ jak najwiêcej miejsc pracy mê¿czyznom,
wci¹¿ w odczuciu szerokich warstw spo³ecznych uwa¿anych za jedynych,
a przynajmniej g³ównych ¿ywicieli rodzin.
Tendencja ta nasili³a siê szczególnie w okresie depresji gospodarczej na
prze³omie lat 20. i 30. W tych latach coraz czêœciej zwalniano z posad zamê¿ne kobiety, przede wszystkim urzêdniczki, co nastêpnie usankcjonowane zosta³o stosownymi regulacjami prawnymi. Œrodowiska kobiece uzna³y
praktykê zwalniania mê¿atek z pracy za dyskryminacjê. Na ³amach czasopism dla kobiet, takich jak m.in. „Bluszcz”, „Kobieta Wspó³czesna”, „G³os
Kobiet”, ukazywa³y siê artyku³y krytykuj¹ce tê praktykê. Pisano m.in.: „Postawiono je przed alternatyw¹ albo praca zawodowa, albo ma³¿eñstwo (...)
Dziœ przecie ka¿da kobieta wychodz¹ca za m¹¿ bêdzie musia³a podwójnie
siê troszczyæ o to, czy jej przysz³y m¹¿ ma doœæ pieniêdzy, doœæ dobre stanowisko, by siê jej op³aci³o zawrzeæ ma³¿eñstwo”. I konkludowano: „próba
stworzenia celibatu dla jednej ze stron to rodzaj niewolnictwa”3. Na ³amach
„Bluszczu” w 1935 r. toczy³a siê debata o reglamentowaniu pracy zarobko3 „Bluszcz” 1932, nr 5, zob. te¿ tam¿e, 1933, nr 2, s. 2.
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wej dla kobiet4. Korespondentki krytykowa³y praktykê zwalniania kobiet
z posad zgodnie z zasad¹ jedna pensja na jedn¹ rodzinê. Domaga³y siê
równego traktowania kobiet i mê¿czyzn maj¹cych takie same kwalifikacje
zawodowe i zajmuj¹cych zbli¿one stanowiska. W podobnym duchu wypowiada³y siê te¿ publicystki ze œrodowisk katolickich. Choæ generalnie nie
popiera³y pracy zarobkowej kobiet, uwa¿aj¹c, ¿e praca poza domem odrywa ¿onê i matkê od jej podstawowego obowi¹zku wychowywania dzieci, to
jednak zakaz pracy dla mê¿atek postrzega³y jako zamach na wolnoœæ jednostki5. Poniewa¿ jednak zjawisko zwalniania z pracy mê¿atek wyst¹pi³o
w zasadzie we wszystkich krajach dotkniêtych kryzysem, np. w Niemczech,
nie spodziewano siê raczej szybkiego zaprzestania stosowania tej praktyki
dyskryminuj¹cej aktywne zawodowo kobiety.
Agitacja na rzecz powrotu do tradycyjnych ról kobiecych nie dawa³a
oczekiwanych rezultatów i liczba kobiet inteligentek aktywnych zawodowo
wci¹¿ ros³a. W latach 30. pojawi³ siê wiêc w czasopismach i poradnikach
nowy wzorzec postêpowania kobiety–inteligentki. Nowoczesna kobieta powinna by³a nauczyæ siê godziæ pracê zawodow¹ z obowi¹zkami ¿ony i matki.
Idea³em wydawa³o siê przerwanie pracy po urodzeniu dzieci i nastêpnie
powrót do dzia³alnoœci zawodowej po ich „odchowaniu”. Oczywiœcie zdawano sobie sprawê, ¿e kilkuletnia, a czasem i kilkunastoletnia przerwa
w wykonywaniu zawodu bêdzie wymaga³a od kobiet matek sta³ego obserwowania postêpów w danej dziedzinie wiedzy, aby powrót do zawodu by³
uznany za mo¿liwy. Nie zastanawiano siê, kiedy w trakcie wype³niania zajêæ
domowych ¿ona i matka znajdzie czas na dokszta³canie siê. Wiêkszoœæ rodzin inteligenckich, nawet nie najlepiej sytuowanych, zatrudnia³a s³u¿¹ce
na sta³e lub przynajmniej „na przychodne”. Panie domu mia³y wiêc, oczywiœcie je¿eli chcia³y, przynajmniej kilka godzin dziennie do w³asnej dyspozycji. Wiele inteligentek podejmowa³o w tym czasie pracê zarobkow¹. Zaczyna³y na przyk³ad pisaæ artyku³y do czasopism, najczêœciej do prasy kobiecej, gdy¿ praca publicystki stosunkowo naj³atwiej dawa³a siê godziæ ze
zwiêkszonymi obowi¹zkami domowymi. Np. nauczycielka matematyki
w jednym z gimnazjów krakowskich, ¿ona znanego astronoma, po urodzeniu córki zaczê³a pisywaæ w „Dodatku” do „Polski Zbrojnej”, a póŸniej

4 Tam¿e, 1935, nr 24, s. 731.
5 M. Œliwiñska–Zarzecka, Praca zarobkowa kobiet a ¿ycie rodzinne, Poznañ 1936.
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zosta³a jego redaktork¹6. Maria Morozowicz–Szczepkowska pisanie traktowa³a jako Ÿród³o zarobku, nie zaœ jako pracê zawodow¹7.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na jeden ze szczególnie istotnych
aspektów zagadnienia pracy zawodowej, mianowicie na rozró¿nienie miêdzy prac¹ zawodow¹ a prac¹ zarobkow¹. Wydaje siê, ¿e pracê zawodow¹
i zarobkow¹ kobiet najwczeœniej uzna³y za wartoœciow¹ i wa¿n¹ œrodowiska
kobiece, niezale¿nie od ró¿ni¹cych je opcji politycznych i œwiatopogl¹dowych. Nawet w krêgach zwi¹zanych z Koœcio³em katolickim i uwa¿anych za
konserwatywne dopuszczano aktywnoœæ kobiet na niwie zawodowej, jeœli
sama zainteresowana uzna³a, ¿e jej powo³aniem jest praca zawodowa8. Zakres akceptacji dla kobiecej pracy zarobkowej by³ jednak wci¹¿ bardzo
ograniczony. Tylko koniecznoœæ mog³a, zdaniem publicystek zwi¹zanych
z periodykami o tradycyjnym œwiatopogl¹dzie, zmusiæ kobietê do pracy zarobkowej. Tê dziedzinê w dalszym ci¹gu tradycyjnie zostawiano w gestii
mê¿czyzn.
Du¿o trudniej przebiega³ proces akceptacji aktywnoœci i konkurencji
kobiet na rynku pracy w œrodowiskach, w których decyduj¹cy g³os mieli
mê¿czyŸni. Mê¿owie w dalszym ci¹gu niechêtnie godzili siê na pracê zawodow¹ swych ¿on i czêsto wymuszali na nich rezygnacjê z uprawiania zawodu. Stosunkowo ³atwiej akceptowali aktywnoœæ zawodow¹ swoich partnerek ¿yciowych, gdy w rodzinie nie urodzi³y siê jeszcze dzieci. Jeszcze trudniej przychodzi³o mê¿czyznom pogodzenie siê z sukcesami zawodowymi
kobiet, zw³aszcza ¿on. Starano siê, pomimo protestów organizacji kobiecych (m.in. powsta³ego w 1926 r. Stowarzyszenia Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem), zani¿aæ wartoœæ pracy kobiet, obni¿aj¹c ich zarobki i nie
dopuszczaj¹c ich do wy¿szych, bardziej presti¿owych stanowisk9. Mimo braku równouprawnienia kobiet w miejscu pracy do póŸnych lat 20. p³aca inteligentek nie stanowi³a istotnego tematu rozwa¿añ. Wci¹¿ uwa¿ano bowiem, ¿e przede wszystkim w³aœnie koniecznoœæ ekonomiczna karze zamê¿nej kobiecie w rodzinie inteligenckiej podj¹æ pracê zarobkow¹.
Istotnym wyró¿nikiem pracy zawodowej inteligentek, w tym równie¿
zamê¿nych, by³o jej traktowanie jako misji czy powo³ania. St¹d stosunkowo
6 M. Skalecka–Gadomska, Pocz¹tek mojej drogi, s. 85, 88.
7 M. Morozowicz–Szczepkowska, Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa 1968, s. 257.
8 Z. Karczewska, Jak¹ obraæ drogê?, „¯ywe S³owo” 1935, nr 25.
9 „Bluszcz” 1935, nr 4, s. 98. Zob. te¿ I. Wojtyniakowa, Praca zawodowa kobiet w œwietle ankiety 1937,
Warszawa 1938, s. 52.
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du¿a akceptacja spo³eczna dla kobiet wykonuj¹cych zawód nauczycielki czy
lekarki. Obydwie wymienione wy¿ej profesje, zw³aszcza zawód nauczycielki, jako uprawiane ju¿ przez kolejne pokolenie kobiet, zyska³y sobie pewn¹
akceptacjê spo³eczn¹. Niew¹tpliwie wpisywa³y siê te¿ w psychologiczny wizerunek kobiety — w postrzeganie jej predyspozycji i zdolnoœci.
W pierwszej po³owie lat 30. najistotniejszym po¿ytkiem p³yn¹cym z pracy ¿on i matek inteligentek mia³o byæ osi¹gniêcie przez nie satysfakcji. Praca zawodowa pozwala³a bowiem wykorzystaæ w praktyce zdobyte w procesie edukacji wiadomoœci. Zak³adano jednak, ¿e aktywnoœæ kobiet na niwie
zawodowej jest przejœciowa i trwa przewa¿nie, co potwierdzaj¹ równie¿ statystyki, do urodzenia pierwszego dziecka. Wraz z upowszechnianiem siê
opinii, ¿e samorealizacja zawodowa jest podstawow¹ korzyœci¹, jak¹ czerpi¹ kobiety z pracy poza domem, problem ich zarobków schodzi³ na dalszy
plan. Pierwsz¹ zorganizowan¹ akcjê na rzecz zrównania p³ac kobiet wykonuj¹cych zawody inteligenckie z zarobkami, jakie otrzymywali mê¿czyŸni
za tak¹ sam¹ pracê, podjê³y dzia³aczki wspominanego ju¿ wy¿ej Stowarzyszenia Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem. Doceni³y one aspekt ekonomiczny pracy zawodowej kobiet wykszta³conych. W okresie kryzysu, gdy
zarobki kobiet, zw³aszcza zamê¿nych, stawa³y siê czêsto jedynym dochodem rodziny, postulat równej p³acy za tê sam¹ pracê zyska³ wy¿sz¹ rangê.
Mo¿na wiêc, jak s¹dzê, zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e w³aœnie ostry kryzys
ekonomiczny przyczyni³ siê do zaakceptowania przez wiêkszoœæ œrodowisk
opiniotwórczych pracy zawodowej i zarobkowej kobiet, w tym równie¿ wykszta³conych kobiet zamê¿nych. Zmniejszy³ siê dystans pomiêdzy pojêciami aktywnoœæ zawodowa a zarobkowanie. Wyst¹pi³o te¿ zjawisko, ponownie obserwowane po II wojnie œwiatowej, wzrostu aktywnoœci zawodowej kobiet wykszta³conych.
O aspiracjach zawodowych mo¿emy mówiæ przede wszystkim w odniesieniu do kobiet, które zdoby³y przynajmniej œrednie wykszta³cenie. Jeœli
przyj¹æ kryterium wykszta³cenia jako podstawowe do zaliczenia do warstwy
inteligencji, to wiele kobiet, bêd¹c cz³onkami rodzin inteligenckich, go nie
spe³nia³o. Trudno w przypadku tej jak¿e licznej grupy mówiæ o aspiracjach
zawodowych. Jednak nawet wœród kobiet dobrze wykszta³conych wiêkszoœæ
rezygnowa³a z pracy zawodowej po zam¹¿pójœciu. Statystyki wskazuj¹, ¿e
kobiety pracuj¹ce poni¿ej 25 roku ¿ycia stanowi¹ 50% ogó³u zatrudnio-
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nych, w wy¿szych zaœ grupach wiekowych odsetek pracuj¹cych spada10. Dowodzi to dobitnie, jak wolno dokonywa³y siê przemiany w sferze obyczajowej. Ustalenie motywów podejmowania decyzji o rezygnacji z zajmowanych stanowisk jest dla badacza bardzo trudne. Wydaje siê jednak, ¿e najczêœciej o rezygnacji z pracy decydowa³a tradycja i obyczaj. Takie postêpowanie by³o przyjête w rodzinach inteligenckich. Je¿eli m¹¿ dobrze zarabia³,
on stawa³ siê, zgodnie z tradycj¹, wci¹¿ siln¹ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, odpowiedzialny za byt materialny rodziny.
Wiele kobiet z rodzin inteligenckich, niezale¿nie od posiadanego wykszta³cenia, mia³o poczucie niedowartoœciowania, spe³niaj¹c jedynie funkcje pielêgnacyjno–opiekuñcze. W czasopismach kobiecych szukano teoretycznego uzasadnienia dla pracy kobiet w domu. Argumentowano, ¿e
uczestniczenie w procesie wychowawczym, prowadzenie domu mê¿owi
i dzieciom tak¿e powinno siê postrzegaæ w kategorii pracy zawodowej. Za
tê pracê kobietom nale¿y siê wynagrodzenie objawiane jako wdziêcznoœæ
i szacunek domowników11. Traktowanie pracy w domu w kategoriach pracy
zawodowej mia³o zrekompensowaæ kobietom–¿onom i matkom têsknotê
za utracon¹ niezale¿noœci¹, przede wszystkim ekonomiczn¹. Zachêcano je
do podjêcia aktywnoœci na innych polach. Wiele z nich rzuca³o siê w wir
dzia³alnoœci spo³ecznej. Anga¿owa³y siê w prace towarzystw dobroczynnych, komitetów rodzicielskich w szko³ach, do których uczêszcza³y ich pociechy. Bra³y udzia³ w organizowaniu imprez kulturalnych. Na ³amach czasopism, w ksiêgach pami¹tkowych szkó³ spotyka siê wiele wzmianek œwiadcz¹cych o zaanga¿owaniu kobiet w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Istotny aspekt omawianego tu zagadnienia pracy zawodowej kobiet stanowi ich wykszta³cenie. Ciekawym zagadnieniem pozostaje zarówno kwestia poziomu i zró¿nicowania wykszta³cenia kobiet, jak i kierunków ich
aspiracji zawodowych. W œrodowisku inteligenckim, a raczej inteligencko–mieszczañskim w dwudziestoleciu miêdzywojennym nikt nie kwestionowa³ potrzeby kszta³cenia dziewcz¹t. Wedle danych statystycznych dziewczêta stanowi³y w latach miêdzy 1920–1921 a 1927–1928 41% ogó³u maturzystów w szko³ach œrednich ogólnokszta³c¹cych i seminariach nauczycielskich. Niestety, tylko nieca³e 7% maturzystek koñczy³o studia wy¿sze12.
10 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, Warszawa 1936,
s. 46.
11 „Kobieta Wspó³czesna” 1931, nr 1, s. 4.
12 Ma³y rocznik statystyczny 1938.
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Czasopisma kobiece niezmiennie upowszechnia³y opiniê, ¿e wykszta³cenie
ma u³atwiæ dziewczynie przede wszystkim pe³nienie roli ¿ony i matki. Tylko
bowiem wykszta³cona matka mo¿e œwiadomie wychowywaæ dzieci. Ukoñczenie szkó³ mia³o te¿ poprawiæ „notowania” kobiety ¿ony jako partnerki
intelektualnej dla przysz³ego mê¿a, ewentualnie daæ zabezpieczenie na nieprzewidziane okolicznoœci ¿yciowe, np. œmieræ czy chorobê mê¿a, rozwód itp.
Na podstawie posiadanego materia³u Ÿród³owego mo¿na stwierdziæ
zmianê nastawienia spo³ecznego do problemu kszta³cenia kobiet. O ile jednak powszechna sta³a siê akceptacja opinii publicznej dla kszta³cenia kobiet na wszystkich szczeblach, o tyle jego przydatnoœæ w praktyce ujawniaæ
siê mia³a raczej w bardziej œwiadomym spe³nianiu tradycyjnych kobiecych
ról. Pisma kobiece kreuj¹ nowy model „strategii ¿yciowej” kobiety aspiruj¹cej do zdobycia wykszta³cenia: najpierw zdobyæ wykszta³cenie, potem
trochê popracowaæ zawodowo, dojrzeæ i dopiero decydowaæ siê na ma³¿eñstwo. „Nowoczesna maturzystka matk¹ jeszcze zostaæ nie mo¿e, gdy¿ jest
za w¹t³a, za s³aba, gospodyni¹ domu byæ nie potrafi, zawodowego wykszta³cenia nie ma. Jeœli taka dziewczyna wychodzi za m¹¿, staje siê kul¹ u nogi
swego mê¿a”13.
Nie zachêcano m³odych kobiet do przecierania szlaków w zawodach do
tej pory dla nich niedostêpnych. Polecano raczej te, w których kobiety siê
ju¿ sprawdzi³y i które uznano dla nich za najodpowiedniejsze, np. pielêgniarka, freblanka, nauczycielka, urzêdniczka czy biuralistka, lekarka, dziennikarka, bibliotekarka. Inne zawody, miêdzy innymi zawód in¿ynierski, nadawa³y siê, zdaniem publicystek prasy kobiecej, dla jednostek wyj¹tkowo
silnych i odwa¿nych. Nie przeszkadza³o to jednak w wyra¿aniu na ³amach
kobiecych periodyków otwartych zachwytów nad osi¹gniêciami kobiet —
g³ównie poza Polsk¹ — w dziedzinach aktywnoœci zawodowej uwa¿anych
do tej pory za typowo mêskie14.
Próbowano te¿ na ³amach czasopism prze³amywaæ tradycyjn¹ niechêæ
œrodowisk inteligenckich do kszta³cenia zawodowego. Przekonywano, ¿e
zdobycie zawodu u³atwia m³odej dziewczynie uniezale¿nienie siê ekonomiczne od rodziców, czy póŸniej od mê¿a i jest najlepszym zabezpieczeniem na przysz³oœæ. Wydaje siê jednak, ¿e inteligencja niechêtnie przyjmowa³a tê argumentacjê i ambicj¹ wiêkszoœci rodziców z tej warstwy by³o za13 J. Œwitalska, Kobieta nowoczesna we wszystkich okresach jej ¿ycia, Warszawa 1927, s. 61.
14 Zob. np. „Bluszcz” 1932, nr 12, s. 15.
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pewnienie córkom œredniego wykszta³cenia ogólnego. Mia³o to im nastêpnie, jako zamê¿nym doros³ym kobietom, u³atwiæ pe³nienie roli nowoczesnej
pani domu (wykszta³conej, maj¹cej szerokie horyzonty i zainteresowania).
W tym okresie dostrzegamy wyraŸn¹ zmianê w postrzeganiu pracy zawodowej kobiet ze sfer lepiej sytuowanych i wykszta³conych. Nie uzale¿niano ju¿ podjêcia przez nie pracy zarobkowej tylko od sytuacji ekonomicznej,
ale tak¿e w coraz wiêkszym stopniu doceniono ich zainteresowania i aspiracje. Takie pogl¹dy g³osi³a przede wszystkim postêpowa inteligencja.
Wœród szerokich krêgów opinii publicznej wci¹¿ jednak na pracê kobiet,
a w szczególnoœci na pracê kobiet zamê¿nych, patrzono jak na chwilowy
kaprys, k³ad¹c to na karb m³odego wieku. Mimo ambiwalentnego stosunku do
ich pracy zawodowej, a szczególnie zarobkowej liczba inteligentek podejmuj¹cych pracê ros³a przez ca³e dwudziestolecie. Nie przeszkodzi³y narastaniu
tego zjawiska ani kryzysy gospodarcze, ani przymusowe zwalnianie mê¿atek
z posad. Z czasem, zw³aszcza w okresie kryzysu i bezpoœrednio przed wybuchem II wojny œwiatowej, powoli w spo³ecznej œwiadomoœci model kobiety
aktywnej na niwie zawodowej zacz¹³ zdobywaæ sobie prawo obywatelstwa.
Jako pracownice kobiety cieszy³y siê dobr¹ opini¹ pracodawców, a tak¿e, co w okresie kryzysu mia³o pierwszorzêdne znaczenie, godzi³y siê na
ni¿sze uposa¿enie ni¿ mê¿czyŸni. Opieraj¹c siê na literaturze piêknej z tego
okresu i artyku³ach prasowych, mo¿na wnioskowaæ, ¿e bezrobocie znacznie
gorzej znosili mê¿czyŸni ni¿ kobiety15. Zjawisko to ujawnia³o siê przede
wszystkim w rodzinach inteligenckich, w których czêsto obowi¹zywa³ tradycyjny podzia³ obowi¹zków. Niepracuj¹cy mê¿owie pracuj¹cych ¿on czêsto nie
przejmowali nawet czêœci obowi¹zków domowych. Kobiety wiêc podczas
przerwy obiadowej wraca³y do domu, aby przygotowaæ i podaæ obiad domownikom. Rodziny lepiej sytuowane mog³y sobie pozwoliæ na s³u¿¹c¹, do takich
zaœ nie nale¿a³y rodziny utrzymuj¹ce siê z jednej urzêdniczej czy nauczycielskiej pensji kobiety. Owo charakterystyczne dla szlachty i mieszczañstwa
„wypada” i „nie wypada” by³o silnie zakorzenione równie¿ w œwiadomoœci
rodzin inteligenckich jeszcze w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego.
Starano siê, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, zw³aszcza w II po³owie lat
20. i na pocz¹tku lat 30., zachêciæ kobiety do realizowania siê w roli ¿ony
i matki. Uciekano siê do ró¿nych argumentów. Od tradycyjnych, odwo³uj¹cych siê do pos³annictwa kobiety, poprzez eksponowanie wp³ywu matki na
15 L. Kruczkowski, Sid³a, Warszawa, 1937.
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wychowanie dzieci, do nowoczesnych, jak choæby porównywanie pracy
w domu z prac¹ zawodow¹16. Stawianie pracy w domu na równi z aktywnoœci¹ zawodow¹ mo¿e te¿ œwiadczyæ o tym, ¿e dla wielu kobiet z krêgów
mieszczañsko–inteligenckich wybór pomiêdzy prac¹ zawodow¹ a pos³annictwem macierzyñskim nie by³ taki oczywisty. Redaktorki pism kobiecych,
które nierzadko same musia³y dokonywaæ takich wyborów, szuka³y nowego, modelowego rozwi¹zania dla kobiet. Stworzono model kobiety godz¹cej obowi¹zki matki i ¿ony z prac¹ poza domem i samorealizacj¹. Aby
kobieta by³a szczêœliwa — argumentowano — musi dbaæ przez ca³e ¿ycie
o swój rozwój duchowy, czemu ma s³u¿yæ równie¿ aktywnoœæ zawodowa.
Za mniej istotn¹ uznano w tych rozwa¿aniach potrzebê ekonomiczn¹.
Kobieta inteligentka pracuje nie dlatego, aby zarabiaæ, ale przede wszystkim po to, aby czuæ siê zadowolon¹ i zrealizowan¹.
M³odego pokolenia inteligentek wychowanych ju¿ w niepodleg³ej Polsce nie trzeba by³o, jak twierdzi³y redaktorki cytowanych czasopism, przekonywaæ do po¿ytków p³yn¹cych z niezale¿noœci i samodzielnoœci. Same
studentki programowo bowiem zapowiada³y, ¿e „chc¹ wyjœæ za m¹¿, mieæ
swe ¿ycie rodzinne i domowe”17. ¯adnej z nich nie przychodzi³o jednak do
g³owy, „aby dlatego mia³a zamkn¹æ siê w podwórku familijnym, zaprzestaæ
dzia³alnoœci spo³ecznej, studiów, pracy zawodowej”.
Zreszt¹, zdaniem wielu inteligentek, mê¿czyŸni równie¿ czerpali same
korzyœci z takiej sytuacji. Jedna z czytelniczek „Bluszczu” tak scharakteryzowa³a te po¿ytki: „w jednej osobie wspó³czesnej kobiety mê¿czyzna zyskuje:
¿onê — przyjaciela; umiejêtn¹ matkê œwiadomie poczêtych dzieci; wykwalifikowan¹ pani¹ domu i gospodyniê; wspó³pracownicê w zdobywaniu kawa³ka chleba i swobodn¹, naturalnie eleganck¹ (chocia¿by dziêki sportom
i instytucjom piêknoœci) partnerkê dancingów, wycieczek i treningów”18.
W prasie i poradnikach wydawanych w okresie miêdzywojennym daje
siê obserwowaæ polaryzacja stanowisk dotycz¹cych celowoœci i potrzeby aktywnoœci zawodowej kobiet. Poradniki zwi¹zane ze œrodowiskami narodowo–chrzeœcijañskimi sk³onne by³y bagatelizowaæ po¿ytki p³yn¹ce dla kobiet
z pracy zawodowej19. Œrodowiska, które mo¿na okreœliæ jako liberalne, po16 J. Œwitalska, Kobieta nowoczesna..., s. 146.
17 „Bluszcz” 1937, nr 6, s. 3.
18 Tam¿e, 1933, nr 7, s. 17.
19 Zob. np. Z. A. Borowska, Ksi¹¿ka Marty..., s. 172, 174; M. Wachowski, Jakie czynniki spo³eczne zagra¿aj¹
rodzinie, Poznañ 1935, s. 17.
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piera³y zaanga¿owanie zawodowe kobiet, czêsto podkreœlaj¹c, ¿e w³aœnie
ich praca poza domem ma wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie rodziny20.
Pomimo tych ró¿nych trendów i opinii w tych sprawach, wyra¿anych na
³amach czasopism, kobiety o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dobrze
wykszta³cone, przede wszystkim te pochodz¹ce z inteligenckich rodzin, stara³y siê pracowaæ zawodowo. Najlepiej udawa³o siê to uprawiaj¹cym wolne
zawody: literatkom, dziennikarkom. W tych dziedzinach zreszt¹ odnosi³y
one najwiêksze sukcesy. Na ogó³ tak¿e nauczycielki pozostawa³y w pracy po
zam¹¿pójœciu. Zawód ten uwa¿any by³ za rodzaj pos³annictwa. Istotn¹ rolê
odgrywa³ w tym przypadku, zw³aszcza w ma³¿eñstwach nauczycielskich,
tak¿e czynnik ekonomiczny. Czêsto z praktyki nie rezygnowa³y równie¿
lekarki i prawniczki. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji w tych zawodach
wymaga³o bowiem wielu lat nauki. Ogólnie rzecz bior¹c, do pracy przystêpowa³y tylko kobiety najbardziej wytrwa³e i zdeterminowane w swoim postanowieniu.
Kobiety zamê¿ne, którym szczególnie zale¿a³o na osi¹gniêciu sukcesu
zawodowego, nierzadko œwiadomie rezygnowa³y z posiadania potomstwa21
b¹dŸ te¿ ogranicza³y siê do urodzenia tylko jednego dziecka. Wyniki ankiety
przeprowadzonej wœród lekarzy przez pracowników Instytutu Badania Zagadnieñ Ludnoœciowych wskazuj¹, ¿e wiêkszoœæ ma³¿eñstw, w których oboje
ma³¿onkowie pracowali zawodowo, decydowa³a siê na jedno tylko dziecko.
W rodzinach posiadaj¹cych dwoje dzieci to drugie czêsto by³o wynikiem
niedoskona³oœci antykoncepcji, nie zaœ œwiadomej decyzji rodziców22.
Powy¿szy szkic nie wyczerpuje w pe³ni zagadnienia aspiracji zawodowych zamê¿nych inteligentek. Wskazuje jedynie na pewne aspekty istotne
dla tego problemu. Podkreœliæ jednak trzeba wa¿ne dla okresu miêdzywojennego zjawisko — postêpuj¹c¹ akceptacjê pracy zawodowej i przede
wszystkim zarobkowej kobiet, w tym szczególnie istotne by³y przemiany
zachodz¹ce w pogl¹dach samych kobiet. Warto raz jeszcze zwróciæ uwagê na
fakt skracania siê dystansu pomiêdzy aktywnoœci¹ zawodow¹ i zarobkow¹.
Nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e mimo du¿ych zmian, jakie zasz³y
w postrzeganiu pracy zawodowej i zarobkowania kobiet, istotna czêœæ opinii publicznej, wywodz¹cej siê równie¿ w niema³ym stopniu z krêgów inteligenckich, wci¹¿ lansowa³a tradycyjny model aktywnoœci kobiecej, ograniczonej do ram rodziny.
20 Zob. np. „Wiek Szkolny” 1929, nr 12, s. 1.
21 M. Œliwiñska–Zarzecka, Praca..., s. 9.
22 M. Kacprzak, Badania nad rozrodczoœci¹ w Polsce, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1933, X, s. 23.
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G³osy krytyczne w sprawie pracy
zawodowej kobiet 1918–1939
(w œwietle publicystyki)
G³osy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobi et...

Uzyskanie pe³ni praw politycznych w 1918 r. by³o istotnym, choæ nie
jedynym czynnikiem kszta³tuj¹cym now¹ pozycjê spo³eczn¹ kobiet po
I wojnie œwiatowej. Nowoczesne prawodawstwo inicjowa³o i przyspiesza³o
proces emancypacyjny kobiet, ale nie zapewnia³o jego pomyœlnego przebiegu. Prawdziwa emancypacja, rozumiana jako przemiana œwiadomoœci kobiet, dokonywa³a siê stopniowo na p³aszczyŸnie ¿ycia prywatnego i zawodowego. Teodora Mêczkowska, znana dzia³aczka spo³eczna i publicystka
okresu miêdzywojennego, podkreœla³a, ¿e praca zawodowa dokona³a istotnego przewartoœciowania w ¿yciu kobiet1. Jak wiele innych feministek swojej epoki stanowczo odrzuca³a zarzut, ¿e zainteresowanie kobiet prac¹ zawodow¹ odbija siê negatywnie na kondycji rodziny. Przeciwnie, argumentowa³a, ¿e kobiety wykszta³cone i aktywne zawodowo s¹ w stanie lepiej skoordynowaæ wszystkie domowe zajêcia, racjonalnie wychowaæ dzieci, stworzyæ wokó³ nich atmosferê „pracy i obowi¹zku”. Poœwiêcanie siê, sk³adanie
ofiary z w³asnych uzdolnieñ, indywidualnoœci i potrzeb uznawa³a za anachroniczne i szkodliwe dla samej rodziny i spo³eczeñstwa. Oczywiœcie, nie
wszyscy publicyœci w dwudziestoleciu podzielali zdanie Mêczkowskiej i jej
entuzjazm. W eseju tym chcia³abym naœwietliæ kilka krytycznych g³osów
odnosz¹cych siê do zjawiska pracy zawodowej kobiet. Szuka³am ich nie
tylko wœród konserwatywnie nastrojonej publicznoœci, ale równie¿ wœród

1 T. Mêczkowska, Kobieta wspó³czesna, „Kobieta Wspó³czesna” 1927, nr 26, s. 2–3.
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inteligencji postêpowej, która mimo swojego przyzwolenia na procesy demokratyzacyjne zachowywa³a wiele z tradycjonalistycznego sceptycyzmu.
Predyspozycje psychiczne a predyspozycje zawodowe
Pogl¹d, ¿e p³eæ ca³kowicie determinuje charakter wykonywanej pracy,
by³ powszechnie akceptowany. Fakt ów wyp³ywa³ z przekonania, ¿e istnieje
„kobieca natura”, podobnie jak funkcjonowa³a w œwiadomoœci zbiorowej
„natura mêska”. Pierwsza symbolizowa³a s³aboœæ, druga siln¹ wolê, koncentracjê, dzia³anie. O ¿ywotnoœci takiego sposobu myœlenia œwiadczy fakt,
¿e by³ on obecny w prasie wszelkich odcieni, od konserwatywnej po postêpow¹. „Kobieta Wspó³czesna” w koñcówce lat 20. zainicjowa³a dyskusjê na
temat pracy kobiet, w której jednym z przewodnich w¹tków by³y predyspozycje zawodowe kobiet. Autorki artyku³ów wiele miejsca poœwiêca³y naukowym metodom badania psychiki kobiet, zwanych wówczas „psychotechnik¹”2. Chronologicznie pierwszym badaczem, który dokona³ pierwszych
prób analizy psychiki kobiet na podstawie wywiadów œrodowiskowych i ankiet by³ G. Heymans, autor ksi¹¿ki Die Psychologie der Frauen opublikowanej w 1910 r. Heymans przeprowadzi³ ankietê wœród urzêdników mê¿czyzn,
prosz¹c o okreœlenie cech, które, ich zdaniem, znamionuj¹ kobiety, i cech,
których nie maj¹. Wyniki tych ankiet by³y mia¿d¿¹ce dla kobiet: wed³ug
wiêkszoœci mê¿czyzn respondentów kobiety maj¹ trudnoœci w myœleniu abstrakcyjnym, odznaczaj¹ siê emocjonalnym podchodzeniem do problemów,
brakiem zdolnoœci syntezy i analizy. Do zalet kobiet w miejscu pracy Heymans zaliczy³: pilnoœæ, pracowitoœæ, umiejêtnoœæ szybkiego przyswajania
praktycznych wiadomoœci. Ksi¹¿ka Hellmutha Bogena Psychologische
Grundlegung der praktischen Berufsberatung z 1927 r., omawiana na ³amach
„Kobiety Wspó³czesnej”, podwa¿a³a obiektywnoœæ wczeœniejszych wniosków i wskazywa³a nowe perspektywy badawcze, za to prace Otto Lipmanna i Hildegardy Sachs w zasadzie podtrzymywa³y pogl¹dy naukowe Heymansa. Uderza, ¿e w badaniach tych nie odró¿niano s¹dów, czy mniemañ
na temat pracy kobiet od naukowej obserwacji. Wbrew temu autorki artyku³ów z „Kobiety Wspó³czesnej” ulega³y presji liczb i rzekomej „naukowoœci” badañ. Jedna z nich stwierdza³a: „Tutaj ju¿ mówi¹ twarde i nieustêpli2 Por. J. Szmydtówna, O psychotechnice, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 26, s. 2; J. B., O wyborze zawodu,
„Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 23, s. 3–4; H. Zylbergowa, Kobieta i kobiecoæ w literaturze, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 27, s. 6; J. Zawirska, Ró¿nice psychiczne pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ a wybór zawodu,
„Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 39, s. 3.
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we cyfry i nie ma tyle miejsca na wp³ywy subiektywne ze strony badaczy”3.
Inna odwo³ywa³a siê do badañ, które wykazywa³y, ¿e cechami typowo kobiecymi s¹: „uczuciowoœæ, impulsywnoœæ, systematycznoœæ, wytrwa³oœæ, dobra pamiêæ, sk³onnoœæ do filantropii i religijnoœæ, wra¿liwoœæ na smak i dotyk [sic!]. Podczas gdy cechy mêskie to: wyobraŸnia przestrzenna, poczucie
wagi przedmiotu, sk³onnoœæ do dzia³alnoœci politycznej, d¹¿enie do w³adzy,
zdolnoœæ zarobkowania”4. Pismo, zamieszczaj¹c wyniki takich badañ bez
odpowiedniego krytycznego komentarza, przyczynia³o siê do podtrzymywania stereotypowych opinii o mo¿liwoœciach pracy umys³owej kobiet. Pradoks sytuacji polaga³ na tym, ¿e redaktorki „Kobiety Wspó³czesnej” ocenia³y negatywnie dyskryminowanie kobiet na rynku pracy i walczy³y z jej
przejawami5. Tymczasem badania psychologiczne, na które autorki powo³ywa³y siê w swoich artyku³ach, zachêca³y kobiety do szukania pracy w lecznictwie i szkolnictwie, a wiêc zawodach uznanych za s³u¿ebne wobec spo³eczeñstwa, gdzie „naturalne” cechy kobiecej natury mog³y byæ w pe³ni wykorzystane6.
Najczêœciej wysuwany zarzut pod adresem kobiet dotyczy³ ich braku
umiejêtnoœci racjonalnego myœlenia i ch³odnego s¹du. Cecylia Plater– Zyberkówna, autorka jednego z najbardziej popularnych poradników pisa³a:
„Kobieta z natury o wiele jest wra¿liwsz¹ od mê¿czyzny, bardziej subtelnie
jest nerwow¹ — co siê jej fizjologi¹ t³umaczy — sk¹d p³ynie, ¿e bardziej od
mê¿czyzny bywa w swym s¹dzie subiektywn¹. Zwa¿ywszy wiêc, ¿e jej ¿ycie
up³ywa w ustawicznym zetkniêciu z wielu drobiazgami, bardziej jest sk³onna do analizy ni¿ do syntezy (...) jej s¹d bywa zwykle krañcowy i przesadzony, bo bêd¹c na uczuciu oparty zmienia siê jak kameleon”7. Kobiety, zdaniem Plater–Zyberkówny, powinny kreowaæ rzeczywistoœæ w zgodzie ze
swoj¹ natur¹ i powo³aniem do macierzyñstwa. Podobnie s¹dzi³a Henryka
Zylbergowa, która ró¿nice miêdzy p³ciami widzia³a w dychotomicznym podziale na to, co intelektualne (znaczy mêskie), oraz emocjonalne (czyli
3 H. Zylbergowa, Kobieta i kobiecoœæ..., s. 7.
4 J. Zawirska, Ró¿nice psychiczne..., s. 4–5.
5 Por. W. Buraczewska, Kobieta in¿ynier, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 26, s. 2; I. Laskowska, Kobieta
in¿ynier chemik, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 34, s. 2–4; H. Ceysingerówna, Czy chcemy przywileju?,
„Kobieta Wspó³czesna” 1927, nr 29, s. 2.
6 Por. na ten temat J. B., O wyborze...
7 C. Plater–Zyberkówna, Kobieta–ogniskiem, Warszawa 1909, s. 304. Z uwagi na to, ¿e poradnik ten doczeka³ siê wznowieñ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, mo¿na traktowaæ go jako Ÿród³o do dziejów spo³ecznej mentalnoœci tak¿e tej epoki.
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typowo kobiece). Dlatego, jej zdaniem, kobiety s¹ bardziej ni¿ mê¿czyŸni
impulsywne, kapryœne, sk³onne do przesady i cierpiêtnictwa. Kobieta jest
„w ogóle jakaœ bli¿sza ¿ycia biologicznego, natury i jej tajemnic ¿ycia, ni¿
mê¿czyzna”8.
W podobny sposób ró¿nice miêdzy p³ciami podkreœlane by³y przez zdecydowanych przeciwników emancypacji kobiet. Przy czym ró¿nice te wynika³y i by³y zasadniczo determinowane przez biologiê. Ks. Stanis³aw Podoleñski, znany z publicystyki w jezuickim „Przegl¹dzie Powszechnym”, ocenia³, ¿e predyspozycje umys³owe i psychiczne pozostaj¹ w œcis³ej relacji
z procesami fizjologicznymi, jakie zachodz¹ w organizmach kobiet. Powoduje to nieustann¹ „huœtawkê” uczuæ, brak koncentracji, zmienne nastroje.
Kobieta wykazuje równie¿ du¿o mniejsze zdolnoœci w pracy intelektualnej,
i o tym równie¿, jak przekonuje autor, decyduje biologia: „Umys³ mêski (...)
jest bardziej krytyczny i systematyczny, posiada wiêksz¹ zdolnoœæ objêcia
i ogarnia szersze horyzonty, jest bardziej twórczy, oryginalny i przewiduj¹cy. We wszystkich tych kierunkach kobieta pozostaje w tyle; bêdzie ona
pilniejsza w nauce i wytrwalsza w uczêszczaniu na wyk³ady, posiada znaczniejsz¹ nieraz ³atwoœæ pamiêciow¹ w nabywaniu wiedzy, ale potrzebuje przy
tym wiêcej kierownictwa z zewn¹trz, pracuje raczej dla egzaminu ni¿ dla
wiedzy, a w ka¿dym razie okazuje mniej zdolnoœci w jej zastosowaniu
i w samodzielnym myœleniu, mniej zdolnoœci konstrukcyjnych i wynalazczych. Umys³ jest jej na ogó³ raczej praktyczny i skierowany na to, co jest
bezpoœrednio dane”9.
Tym samym tropem pod¹¿ali zdecydowani antyfeminiœci. Publicysta
warszawski Czes³aw Lechicki, orêdownik odnowy moralnej w ¿yciu spo³ecznym, ideowy przeciwnik Tadeusza Boya–¯eleñskiego dostrzega³ w kobiecie „przyrodzon¹ biernoœæ”, uleg³oœæ, podczas gdy mê¿czyzna reprezentowa³, jego zdaniem, zdrowy rozs¹dek, siln¹ wolê i rozum10. Tadeusz Do³êga–Mostowicz, pisarz z krêgu kultury popularnej, wk³ada³ w usta postaci
swoich powieœci: Trzecia p³eæ czy Prokurator Alicja Horn wiele otwarcie mizoginistycznych kwestii. Jeden z bohaterów Trzeciej p³ci, powieœci, w której
pisarz chcia³ ostatecznie rozprawiæ siê z „mitem” równouprawnienia kobiet, wyg³asza takie oto s¹dy: „Inteligencja kobiet (...) jest taka œciœle jak

8 H. Zylbergowa, Kobieta i kobiecoœæ..., s. 7.
9 S. Podoleñski, Na b³êdnej drodze. Z zagadnieñ feminizmu, „Przegl¹d Powszechny” 1932, nr 577.
10 C. Lechicki, W walce z demoralizacj¹, b.m.w., 1932.
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inteligencja zwierz¹t. Absolutna niezdolnoœæ do syntezy. ¯adna nie potrafi
wyci¹gn¹æ wniosku z wiêkszej iloœci przes³anek”11. W innym miejscu stwierdza: „Mê¿czyzna ju¿ od dziecka bada wszystko dooko³a, gdy¿ chce o ka¿dym przedmiocie wyrobiæ sobie zdanie. Ch³opcy tylko dlatego psuj¹ zabawki, by poznaæ ich funkcje, mechanizm, materia³. Kobieta albo kieruje siê
intuicj¹, albo obojêtnie patrzy na otaczaj¹cy j¹ œwiat i jego zagadnienia.
Nieraz przygl¹da³em siê dziewczynkom. Na czym polega ich zabawa? Zawsze i nieodmiennie na ma³powaniu najprostszych form starszych kobiet;
szyj¹, gotuj¹, ubieraj¹ siê w œwiecide³ka, no i zajmuj¹ siê lalkami tak jak ich
matki zajmuj¹ siê dzieæmi. I takie s¹ przez ca³e ¿ycie. Wszystkie ich pragnienia i aspiracje ograniczaj¹ siê do procesów biologicznych i fizjologicznych.
Oto ich wszechœwiat. Absolutna niezdolnoœæ do abstrakcyjnego myœlenia
i nie tylko abstrakcyjnego”12.
Istotnym problemem dla antyfeministów by³ przypadek Marii Sk³odowskiej–Curie. Pojawia siê ona kolejno u wszystkich publicystów i pisarzy:
T. Do³êgi–Mostowicza, C. Lechickiego, A. Drowicza, S. Podoleñskiego,
i Wac³awa Miklaszewskiego. Sk³odowska nie pasowa³a do teorii „naturalnej ni¿szoœci” i „przyrodzonej” u³omnoœci kobiet. Poza inteligencj¹, twórcz¹ umys³owoœci¹ by³a uosobieniem tego, co wówczas uchodzi³o za „arcymêskie”, a mianowicie — bezinteresownego umi³owania wiedzy. Tego ostatniego publicyœci nie mogli zrozumieæ. Rozz³oszczony Miklaszewski pisa³:
„By staæ siê Curie–Sk³odowsk¹ potrzeba dwóch warunków: 1) byæ córk¹
œcis³ego matematyka Antoniego Sk³odowskiego 2) wyjœæ za œcis³ego uczonego Curie”13. Przerzucaj¹c zas³ugi na ojca lub mê¿a uczonej, publicyœci
redukowali w³asn¹ trudnoœæ w ocenie zdolnoœci i intelektualnych mo¿liwoœci kobiet.
Sukces zawodowy Sk³odowskiej i jej trwa³y wk³ad do nauki t³umaczony
bywa³ w kontekœcie jej ojca i mê¿a nie tylko przez wymienionych publicystów. Przekonanie, ¿e oparcie w mê¿czyŸnie zapewnia ka¿dej kobiecie ³atwiejsze ¿ycie, podziela³o wiele publicystek. Maria Grossek –Korycka, której nie sposób pos¹dzaæ o tradycjonalizm, nie odbieraj¹c zas³ug Sk³odowskiej, pisa³a, ¿e gdyby nie szczêœliwe ma³¿eñstwo z Piotrem Curie, jej losy

11 Trzecia p³eæ, Bia³ystok 1989, s. 266.
12 Trzecia p³eæ, s.305, por. wypowiedzi innych bohaterów, s. 157, 161.
13 W. Miklaszewski, Pracownicy umys³owi ze stanowiska higieny spo³ecznej, „Wiedza Lekarska” 1933, z. VII,
s. 207.

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

308 Magdalena Gawin

potoczy³yby siê zupe³nie inaczej, a œwiat nie dowiedzia³by siê nigdy ani o jej
talencie, ani o jej odkryciach14.
Ró¿nice miedzy p³ciami ujmowane by³y jeszcze w dwudziestoleciu jako
naturalna konsekwencja cech wrodzonych, zdeterminowanych przez biologiê. Kulturowe zale¿noœci, odmienne sposoby socjalizacji dziewcz¹t i ch³opców by³y uwzglêdniane wówczas bardzo s³abo. Dlatego nie dostrzegano
spo³ecznego wymiaru p³ci. Obecnoœæ kobiet w ¿yciu publicznym odbierana
by³a jako zak³ócenie naturalnego porz¹dku rzeczy.
Kobieta w pracy a kobieta–hetera
Szczególnie wiele emocji, a ze strony przeciwników pracy zawodowej
kobiet — k¹œliwych uwag, wywo³ywa³ styl pracy kobiet. Halina Krahelska
w krakowskim „¯yciu Œwiadomym” pisa³a, ¿e masowa praca kobiet ca³kowicie zmieni³a relacje pomiêdzy kobietami i mê¿czyznami, tworz¹c nowe
formy towarzyskie i obyczajowe: „Gdy chodzi nam tu o przemiany i przeobra¿enia w stosunkach p³ci, ma³¿eñskich, rodzinnych, w ogóle obyczajowych, jakie dziœ wszyscy stwierdzamy, nale¿y szukaæ przyczyny ich we wspó³czesnym ustroju gospodarczym (...) i rozroœcie pracy zarobkowej kobiet.
Ka¿dy, kto g³êbiej zajmie siê problemem zarobkowania kobiet poza domem, bêdzie musia³ dostrzec wspó³zale¿noœæ: pracy kobiet i przemian
w stosunkach oraz pojêciach obyczajowych”15. Przegl¹daj¹c publicystykê
tego okresu, ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e obyczaj zwi¹zany z miejscem pracy
dopiero siê kszta³towa³16. Zastanawiano siê np., czy kobiety powinny siê
malowaæ, czy ten rodzaj dbania o wygl¹d zewnêtrzny nie k³óci siê z atmosfer¹ miejsca pracy, urzêdu czy banku17. Dyskusji na takie tematy nie nale¿y
uznawaæ za specyficznie polskie. W latach 20. oksfordzcy studenci podczs
jednego z wyk³adów demonstracyjnie wyci¹gnêli pêdzle do golenia na znak
protestu przeciw publicznemu malowaniu siê kobiet18. Sarkania na zachowanie siê kobiet w pracy dotyczy³y najczêœciej urzêdniczek, które nie prze14 M. Grossek–Korycka, Œwiat kobiecy, Warszawa 1928, s. 179–180.
15 „¯ycie Œwiadome” 1937, nr 1, s. 10.
16 O wp³ywie pracy zawodowej na modê kobiec¹ pisa³a J. Œwitalska: „Noszenie krótkich w³osów, krótkich
wygodnych sukien, wygodnego obuwia — wszystko to s¹ objawy bardzo pocieszaj¹ce (...) Kobieta wyjœæ
musia³a do pracy zarobkowej poza dom, gdzie trudno jest pracowaæ w pantoflach na zbyt wysokich obcasach, dŸwigaj¹c w reku tren sukni, a na g³owie ciê¿kie warkocze”, [w:] Kobieta nowoczesna we wszystkich
okresach jej ¿ycia, Warszawa 1927, s. 92.
17 Por. polemikê Modrzewskiej, „Bluszcz”, dodatek „Kultura Cia³a” 1927, nr 5; J. Lewiñska, Problem malowania twarzy, „Bluszcz” dodatek „Kultura Cia³a” 1928, nr 2, s. 2–3.
18 Za A. Stawar, Tadeusz ¯eleñski Boy, Warszawa 1958, s. 251.
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strzega³y podzia³u na sferê prywatn¹ i zawodow¹. Jedna z autorek kodeksu
obyczajowego, dociekaj¹c przyczyn pogardliwych opinii o pracy kobiet, pisa³a: „Mo¿e byæ, ¿e opinii kobiet pracuj¹cych w biurach zaszkodzi³y jednostki nie licz¹ce siê z powag¹ zawodu. Mo¿e byæ, ¿e nieodpowiedni ubiór,
który w niejednym przypadku nadawa³ siê na dansing wieczorny, a nie do
powa¿nej pracy, ¿e te puderniczki, o³óweczki, grzebyki itd, wyci¹gane
przy lada okazji, ¿e zalotne minki, mizdrzenia siê uprzedzi³y do nich
spo³eczeñstwo, które do mê¿czyzny pracuj¹cego w smokingu te¿ nie
mia³oby zbytniego zaufania. Wnoszenie atmosfery prywatnego domu do
biura, przyjmowanie wizyt, za³atwianie czysto osobistych spraw towarzyskich lub rodzinnych nie licuje z warsztatem pracy zawodowej. To s¹ w³aœnie te rzeczy, które mê¿czyŸni zarzucaj¹ kobietom w biurach i okreœlaj¹
jako «babskie» maniery, babsk¹ robotê, i na tej podstawie wyra¿aj¹ siê o ich
pracy lekcewa¿¹co”19.
W taki sposób narodzi³ siê jeden z najtrwalszych stereotypów: g³upiutkiej, niezdarnej, z regu³y mizdrz¹cej siê do szefa, urzêdniczki. W filmie
i powieœciach lat 30. nosi³y one na ogó³ zdrobnia³e, pretensjonalne przydomki: Lola, Tusia, Dziuba, Buba i stanowi³y wdziêczne t³o dla postaci
pierwszoplanowych. Buba z Trzeciej p³ci charakteryzowana jest w nastêpuj¹cy sposób: „Do boksu wesz³a swoim bardzo wdziêcznym, jakby tanecznym
krokiem ta œliczna blondyneczka, która Annie tak siê podoba³a i po³o¿y³a
przed ni¹ otwart¹ teczkê ruchem takim, jakby czêstowa³a j¹ czekoladkami
z bombonierki. Buziê mia³a przy tym uœmiechniêt¹ i oczy wyra¿aj¹ce wielk¹
ochotê do pogawêdki (...) mia³a prawie dziecinny charakter pisma, wystylizowanego okr¹g³o (...) bardzo delikatne i wypielêgnowane rêce i u¿ywa³a
jakichœ wykwintnych perfum za obficie”20. Buba, o czym informuje czytelnika jeden z bohaterów Trzeciej p³ci: „robi moc b³êdów ortograficznych”,
polecenia prze³o¿onych spe³nia niedbale, pracuje dla mody i kaprysu.
Krytykowanie kobiet za brak kompetencji zawodowej czy niew³aœciwy
ubiór rodzi³o pytanie, czy w ogóle mo¿na oceniaæ je w kategoriach racjonalnych. Zacietrzewieni antyfeminiœci, jak Drowicz czy Lechicki, odpowiedz¹
negatywnie. Ich zdaniem, kobieta nie mo¿e i nie powinna funkcjonowaæ
w ogóle na p³aszczyŸnie publicznej. Decyduje o tym — zdaniem obu publicystów — zmys³owa natura kobiety: „Kobiety na ka¿dej posadzie i w szkole
19 K. Hojnacka, Wspó³¿ycie z ludŸmi (kodeks towarzyski), b.m.w., 1939.
20 T. Do³êga–Mostowicz, Trzecia p³eæ, s. 39.
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przy s³abszych nawet kwalifikacjach (p³ytkoœæ motylkowata, ni¿sze zdolnoœci obok wiêkszej wytrwa³oœci, mniejsza bystroœæ i pojemnoœæ umys³owa
obok du¿ej pilnoœci i pracowitoœci) maj¹ ceteris paribus przewagê nad mê¿czyznami w swojej p³ci, tzw. korzystne warunki zewnêtrzne czêsto zastêpuj¹
wielu uzdolnienia umys³owe, wzglêdnie pokrywaj¹ niedostatki rzeczowych
wiadomoœci. Aby bezstronnie oceniæ wartoœæ kobiety (zw³aszcza pod wzglêdem intelektualnym) — pisze Lechicki — trzeba abstrahowaæ od jej cech
p³ciowych; to zaœ jest ³atwe tylko w stosunku do niewiast brzydkich lub
starych”21. Lechicki dowodzi³ równie¿, ¿e seksualnoœæ kobiet pozwoli³a im
zrobiæ karierê w teatrze i kinie; siedliskach taniej i wulgarnej rozrywki. Zapowiada³, ¿e rozprawienie siê z „seksualizmem”, erotyzmem nale¿y do najpilniejszych zadañ spo³ecznych.
Kino najpierw nieme, a potem dŸwiêkowe kszta³towa³o nowe standardy
obyczajowe czêsto za poœrednictwem kobiet. Dla ludzi wychowanych na
restrykcyjnej XIX–wiecznej moralnoœci wizerunki filmowe kobiet kojarzy³y
siê ze skandalicznym wyuzdaniem. Wystarczy powiedzieæ, ¿e znakomita
wiêkszoœæ kasowych, amerykañskich filmów opatrywana by³a okreœleniem:
„erotyczne”lub „zmys³owe”22. Analiza reklam filmowych wyjaœnia wiele
z oburzenia konserwatywnych publicystów. Zarówno treœæ reklam, jak i tematyka filmów dostarcza³a argumentów przeciwnikom emancypacji kobiet
i uczestniczeniu ich w ¿yciu publicznym. Sugerowano w nich bowiem, ¿e
kobieta nie umie kontrolowaæ w³asnej zmys³owoœci, a samodzielnoœæ finansowa prowadzi jedynie do „wy¿ycia siê seksualnego poza rodzin¹”. Adam
Drowicz w swoich przypuszczeniach poszed³ znacznie dalej. Jego zdaniem,
„zasadniczo nie ma œcis³ej granicy miêdzy tzw. kobiet¹ porz¹dn¹ a tzw.
prostytutk¹. Ró¿nica jest tylko natury spo³ecznej”23.
Hetera snuj¹ca siê po korytarzach s¹dów, banków i urzêdów nie by³a
jedyn¹ wizj¹ przeciwników emancypacji zawodowej kobiet. W opozycji do
niej by³a silna, pozbawiona ciep³a zmaskulinizowana kobieta interesu.

21 C. Lechicki, W walce z demoralizacj¹, b.m.w. 1932, s. 418.
22 Na pierwszych stronach „Kuriera Porannego” mo¿emy przeczytaæ: „Dziœ nareszcie premiera!!! Ernest
Lubicz poruszaj¹cy najoryginalniejszy problemat erotyczny najnowszych czasów: Matka, córka, kochanka”,
lub „Usta, które ca³owa³y. Erotyczny dramat w 9 aktach wytwórni Foxfilm”; „Mary Pickford i Betty Blythe
— dwie gwaizdy w wielkim 17–aktowym programie: Pokusy zmys³owych kobiet”.
23 A. Drowicz, Odbr¹zowienie kobiet. Studium mizoginiczne, Warszawa 1934, s. 62.
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Konsekwencje pracy zawodowej
Zarzut maskulinizacji, upodabniania siê do mê¿czyzn, by³ jednym z najciê¿szych zarzutów, jakie wytaczano przeciw kobietom aktywnym. Zwolenniczki maskulinizacji kobiety nie przypuszczaj¹ nawet i nie przyzna³yby siê
do tego przed sob¹, ¿e na tej drodze maj¹ ju¿ poprzedniczkê w prostytutce.
Ona pierwsza wprowadzi³a w mêskie obyczaje tzw. swobodê (czytaj cynizm)
w obejœciu, ona wykazuje równie¿ na zewn¹trz te cechy, które maj¹ znamionowaæ wysportowan¹ feministkê: mêski chód, muskularna szyja i odnó¿a,
zgrubienie g³osu, wreszcie symbolizuj¹ca wstrêt do macierzyñstwa atrofia
piersi”24. Widmo zmaskulinizowanej kobiety oraz zniewieœcia³ego mê¿czyzny by³o najbardziej przera¿aj¹c¹ wizj¹ kontestatorów powojennych przemian spo³ecznych. Jedna z powieœciowych bohaterek Do³êgi–Mostowicza
oddaje zapewne obawê i lêk samego autora: „I przed jedn¹ rzecz¹ odczuwam strach: czy postêp cywilizacji, odbieraj¹c resztê w³adzy z r¹k mê¿czyzn,
nie zmieni ich, nie odbierze im tego, bez czego przestan¹ byæ mêscy, strac¹
ca³y swój wdziêk, mianowicie si³y, kanciastoœci, zarozumia³oœci, która pozwala im uwa¿aæ siebie za autorytety, a nam przyjmowaæ to za wiarê”25.
Podobnego zdania by³ Stanis³aw Podoleñski: „Kobieta po prostu zapomnia³a o sobie, a zapatrzy³a siê w mê¿czyznê jak w idea³ (...) Mêska fryzura,
mo¿liwie do mêskiego zbli¿ony kostium, pewne junactwo w wygl¹dzie i zachowaniu siê, palenie papierosów, picie alkoholu itd. wszystko to — co
uosobi³o siê w niesmacznym typie «ch³opczycy» — by³o tylko zewnêtrznym
objawem g³êbszych przemian, jakie z wolna dokonywa³y siê w psychice kobiety w kierunku jej umê¿czyŸnienia”26. W sukurs tym obawom sz³y poradnikowe m¹droœci: „Szczêœcie kobiety — najrzadziej zakwita w promieniu
równouprawnionej zawodowej pracy z mê¿czyzn¹. Mê¿czyzna bowiem zawsze chce byæ autorytetem dla towarzyszki ¿ycia, opiekunem i panem. I oto
mówi, ¿e praca zawodowa œciera z niej kobiecoœæ, gdy¿ w tej równej pracy
staje siê si³¹ wspó³rzêdn¹ z nim, a nie s³absz¹ i wymagaj¹c¹ opieki. Tote¿
zawsze siê bêdzie ogl¹daæ za takimi, które pozornie lub istotnie bêd¹ te
cechy poci¹gaj¹ce posiadaæ. Wierzcie mi — dyplomy i tytu³y naukowe to
najmniej pewna droga do osi¹gniêcia trwa³ego szczêœcia rodzinnego”27.
24
25
26
27

C. Lechicki, W walce..., s. 116.
Trzecia p³eæ, s. 250.
S. Podoleñski, Na b³êdnej drodze..., s. 554.
J. Œmiarowska, Higiena kobiety we wszystkich okresach jej ¿ycia, Lwów 1925, s. 14.
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W sposób niezamierzony konserwatywne lêki podsycane by³y przez prasê o odcieniu liberalnym. „Kurier Poranny” z upodobaniem zamieszcza³
fotografie kobiet „nowoczesnych”. By³y nimi amerykañskie zapaœniczki,
gimnastyczki z przeroœniêtymi musku³ami lub kobiety na ringu bokserskim.
Ca³oœci dope³nia³y wyobra¿enia mê¿czyzn: s³abych, biernych, czasami po
kobiecemu kokieteryjnych. Przyk³adem takiego wyobra¿enia jest Kobieciej¹cy mê¿czyzna — fotografia mê¿czyzny z torebk¹ na „ró¿ne drobiazgi28”.
Dla konserwatywnych publicystów kobieciej¹cy mê¿czyzna by³ symbolem
kulturowej apokalipsy. Jakby nie doœæ by³o prowokacyjnych zachowañ, redakcja „Kuriera...” organizowa³a równie¿ konkursy dla czytelników pod
znamiennymi tytu³ami: „Kobieta, która nadchodzi” lub „Jak wyobra¿asz
sobie œwiat bez mê¿czyzn?”. Wszystko to sugerowa³o, ¿e stary œwiat mêskiej
dominacji nale¿y ju¿ do przesz³oœci.
Krytyka zawodowej pracy kobiet jako czynnika powoduj¹cego ich maskulinizacjê by³a noœna, ale ³atwa do zakwestionowania. Trudniej dyskutowaæ by³o z zarzutami medycznymi albo tymi, które mia³y ambicje uchodziæ
za medyczne. W. Miklaszewski twierdzi³, ¿e stresy w pracy powoduj¹ u kobiet: anemiê, nerwowoœæ i... oziêb³oœæ seksualn¹. „Kobieta pracuj¹ca umys³owo, nie mo¿e czêsto podo³aæ tym obowi¹zkom [po¿yciu p³ciowemu —
M. G.]. St¹d pochodzi w du¿ej mierze podniecanie siê przy pomocy u¿ywek.
Pali tytoñ 14,9% Polek i 7,4% ¯ydówek”29. Zaniedbywanie mê¿a naturalnie pociaga za sob¹ zaniedbywanie dzieci, które „staj¹ siê przedmiotem
zbêdnym, niepo¿¹danym, zadaj¹c gwa³t wrodzonym instynktom macierzyñskim”30. Koronnym dowodem na to jest zmniejszenie dzietnoœci w rodzinach urzêdniczych. Pracuj¹ce kobiety zosta³y bezpoœrednio zaatakowane
przez Leona Wernica — prezesa Polskiego Towarzystwa Eugenicznego. Jak
wiêkszoœæ eugeników w tym czasie, Wernic uwa¿a³, ¿e edukacja i praca
zawodowa kobiet zagra¿aj¹ narodowemu i pañstwowemu bytowi. Studia
wy¿sze, a potem podejmowanie pracy przez kobiety powoduje znaczne
przesuniêcie okresu zam¹¿pójœcia, zachêca do u¿ywania œrodków antykoncepcyjnych, aborcji a w konsekwencji prowadzi do bezdzietnoœci. Mimo i¿
Polska zaliczona by³a do pañstw o najwiêkszym przyroœcie naturalnym
w Europie, przestrzega³ przed „zaraz¹ bezp³odnoœci” i „neomaltuzjañskim

28 Por. Kobieciej¹cy mê¿czyzna, „Kurier Poranny” z 27 I 1926, nr 27.
29 W. Miklaszewski, Pracownicy umys³owi ze stanowska higieny spo³ecznej..., s. 207.
30 Tam¿e, s. 202.

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

G³osy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet... 313

niebezpieczeñstwem”31. Atakowanie kobiet za egoizm, wygodnictwo i unikanie potomstwa nale¿a³o do krytyk, które pada³y z lewa i prawa. Opinie
Zofii Daszyñskiej–Goliñskiej, ¿e „Mi³oœæ bez macierzyñstwa jest obrzydliw¹, skar³owacia³¹ karykatur¹” oraz ultraprawicowego publicysty Walentego Majdañskiego wykpiwaj¹cego bezdzietne rodziny (rodziców z jednym
dzieckiem nazywa³ pogardliwie: „producentami jedynaków”) brzmia³y
w zasadzie zgodnie, jeœli ogranicza³y siê do krytyki „liberalnego wygodnictwa”. Nie zawsze zreszt¹ jedynie kobiety krytykowane by³y za niedope³nianie macierzyñskich obowi¹zków. Wed³ug jednej z prawicowych publicystek, to szeroka opinia spo³eczna i mê¿czyzna odpowiedzialni s¹ poœrednio
za rozpad rodziny. Twierdzi³a, ¿e: „Zarobek kobiety, jej pomaganie mê¿owi
jest dziœ tym samym, czym dla naszych matek czy babek by³ posag. Kochane
równouprawnienie sprawi³o, ¿e ¿ona urzêdnika, która nie pracuje zawodowo, b¹dŸ zosta³a zredukowana, b¹dŸ z w³asnej woli stawia obowi¹zki matki
i gospodyni wy¿ej ni¿ korzyœci najlepszych pensji — jest uwa¿ana za darmozjada (...) za dopust Bo¿y. Mê¿czyzna, pokrywaj¹c p³aszczykiem ustêpliwoœci w³asne wygodnictwo, powita³ a¿ nader uprzejmie sposobnoœæ przerzucenia na barki towarzyszki po³owy ciê¿aru, wielkodusznie zwalniaj¹c j¹ za to
z macierzyñstwa”32.
Pojawia³y siê równie¿ zarzuty natury ekonomicznej. Nap³yw kobiet na
rynek pracy mia³ zaostrzyæ konkurencjê, spowodowaæ spadek p³ac,
a w konsekwencji zubo¿enie rodzin urzêdniczych. Dla Do³êgi–Mostowicza,
Drowicza i innych „prawo wyboru”, o które walczy³y feministki, okaza³o
siê z³udzeniem. Kobiety przez emancypacjê i demokratyzacjê zosta³y tego
prawa w istocie pozbawione. Musz¹ pracowaæ, poniewa¿ praca ich mê¿ów
znacznie spad³a w cenie. „Wejœcie na rynek ozdobnej tandety — mówi jeden z bohaterów Trzeciej p³ci — zdeprecjonowa³o jego pracê. To jest g³ówna przyczyna bezrobocia, a nie ¿adna nadprodukcja. W³aœciwie to przed
wielk¹ wojn¹ pracowali mê¿czyŸni. Teraz przyby³o kilkadziesi¹t milionów
konkurencji, kilkadziesi¹t milionów kobiet — i wszyscy nie maj¹ z czego
¿yæ. Rynek pracy powiêkszy³ siê o kilkanaœcie procent, a poda¿ pracy zwiêkszy³a siê dwukrotnie. Samodzielnych konsumentów jest dwa razy wiêcej, ale

31 Por. L. Wernic, Wymieranie narodów w przesz³oœci i narodów wspó³czesnych oraz rola prawodawstwa i organizacji eugenicznych w chwili bie¿¹cej, „Zagadnienia Rasy” 1927
32 T. Dmochowska, Vivere pericolosamente, „Prosto z mostu” 1938, nr 33, s. 2.
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ich wartoœæ spad³a i st¹d ca³y kryzys. Póki ta bezp³odna konkurencja miêdzy
mê¿czyzn¹ a kobiet¹ nie ustanie, póty bêdzie Ÿle i coraz gorzej”33.
Wykszta³cone, pracuj¹ce bohaterki z powieœci Do³êgi–Mostowicza, jak
Anna z Trzeciej p³ci czy tytu³owa postaæ Alicja Horn nie mog³y liczyæ na
szczêœcie w ¿yciu prywatnym. Pierwsz¹ porzuci³ m¹¿, druga zakocha³a siê
w pospolitym przestêpcy, obie nie zrealizowa³y swoich marzeñ i nadziei pok³adanych w pracy zawodowej. Jedyna kobieta, która odnosi zawodowy
sukces, to Wanda Szczedroniowa z Trzeciej p³ci (literackie alter ego Ireny
Krzywickiej) — „programowo” niewierna mê¿owi, zimna wobec dzieci, zak³amana wobec przyjació³.
Na pewno wiêkszoœæ negatywnych opinii o zawodowej pracy kobiet spowodowana by³a ukrywanym lub zupe³nie jawnym mizoginizmem. W epoce
fin de siecle’u postawa mizoginistyczna propagowana by³a zarówno w dzie³ach literackich, jak i filozofii, twórczoœci Roberta Musila, Fryderyka Nietzchego, Augusta Strindberga czy Otto Weiningera, którzy przyczynili siê
do powstania stereotypowych i karykaturalnych obrazów chorej, wynaturzonej kobiecoœci. W dwudziestoleciu miêdzywojennym mizoginistyczny
sposób myœlenia odcisn¹³ siê na jêzyku i retoryce polskich kontestatorów
nowoczesnoœci. Na pogl¹dy Weiningera powo³ywali siê bezpoœrednio Lechicki, Miklaszewski, Drowicz oraz Do³êga–Mostowicz. Inni, jak np. Micha³ Choromañski, czynili to w sposób zawoalowany. Jedna z najlepszych
jego powieœci Zazdroœæ i medycyna, która spotka³a siê z przychylnym przyjêciem krytyki literackiej, stanowi³a w du¿ej mierze fabularyzacjê tez P³ci
i charakteru Otto Weiningera34. Mizoginistyczne w¹tki w publicystyce spo³ecznej okresu dwudziestolecia pojawia³y siê rzadziej i na marginesie ówczesnych dyskusji. Nie dowodzi to bynajmniej przyzwolenia opinii spo³ecznej na procesy emancypacyjne kobiet. Dowodzi to jedynie tego, ¿e w dwudziestoleciu dyskusja nad przemian¹ spo³ecznej roli kobiety odbywa³a siê
w gronie inteligencji postêpowej o odcieniu liberalnym lub socjalistycznym.
Dlatego spotykamy zdecydowanie wiêcej wyst¹pieñ popieraj¹cych aktywnoœæ zawodow¹ kobiet, ni¿ wykazuj¹cych jej szkodliwoœæ. Przypadki krytyki
pracy zawodowej kobiet dotyczy³y publicystów, którzy uto¿samiali aktywnoœæ kobiet w ¿yciu publicznym ze zmianami obyczajowymi, jakie dokona³y
siê po I wojnie œwiatowej. Publicyœci ci nie wystêpowali przecie¿ przeciwko
pracy fizycznej kobiet z ni¿szych szczebli spo³ecznej hierarchii, ale przeciw33 T. Do³êga–Mostowicz, Trzecia p³eæ, s. 42.
34 Por. A. Górnicka–Boratyñska, Przestraszeni i zalêknieni, czyli kobieta w oczach polskiego mê¿czyzny, „Res
Publica Nova” 1998, nr 10, s. 21.
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ko pracy umys³owej inteligentek. W³aœnie dobrowolny charakter decyzji
o podjêciu pracy, okreœlanej najczêœciej mianem „inteligenckiego kaprysu”
dra¿ni³ tradycjonalistów najbardziej. Miejsce pracy kobiet postrzegali jako
przestrzeñ, gdzie dezawuuj¹ siê „stare”, „dobre” wartoœci, gdzie mêtniej¹
klarowne podzia³y na role mêskie i kobiece, gdzie zanika dawna mêska
galanteria w stosunku do kobiet i kobieca skromnoœæ w relacjach z mê¿czyzn¹.
W dwudziestoleciu radykalna krytyka umys³owej pracy kobiet, mimo ¿e
stanowi³a zjawisko o charakterze marginalnym, to jednak odcisnê³a siê na
zbiorowych wyobra¿eniach i ukszta³towa³a jeden z najtrwalszych stereotypów: g³upiutkiej, choæ mi³ej urzêdniczki.
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Model kobiety aktywnej zawodowo w Polsce
miêdzywojennej
Model kobiety aktywnej zawodowo w Polsce...

W dziejach kobiet I wojna œwiatowa stanowi istotn¹ cezurê historyczn¹.
Wówczas nast¹pi³y w sytuacji mieszkanek Europy znacz¹ce zmiany, które
objê³y przede wszystkim sferê pracy zawodowej. W zastêpstwie zmobilizowanych mê¿czyzn „kobiety z klasy œredniej podjê³y pracê urzêdniczek, robotnice przenios³y siê do lepiej p³atnej pracy w przemyœle, wiejskie dziewczêta masowo zatrudnia³y siê w fabrykach, w³oœcianki zarz¹dza³y gospodarstwami rolnymi”1. O ile zjawisko pracy zawodowej kobiet w przemyœle wi¹za³o siê z XIX–wieczn¹ industrializacj¹, o tyle lata wojenne zaowocowa³y
przede wszystkim wzrostem zatrudnienia kobiet z klas œrednich i przedstawicielek warstw uprzywilejowanych2 w bankach, urzêdach, firmach handlowych, a wiêc w miejscach, które do tej pory by³y miejscem pracy mê¿czyzn.
We Francji, Anglii czy Niemczech liczba urzêdniczek uleg³a w czasie wojny
podwojeniu3. I chocia¿ stan ten by³ zjawiskiem przejœciowym, z czego
wspó³czeœni zdawali sobie sprawê, zmiana stosunku kobiet do pracy zawodowej i nastêpstwa tego w warstwie obyczajowej mia³y trwa³y charakter.
Wzros³y aspiracje robotnic czy s³u¿¹cych, dostrzegaj¹cych nowe mo¿liwoœci
pracy bardziej presti¿owej czy lepiej p³atnej — na lepiej uposa¿onych stanowiskach pracy w przemyœle, us³ugach czy urzêdach. Posiadanie w³asnych
dochodów dawa³o kobietom, wczeœniej nie pracuj¹cym zawodowo, poczucie niezale¿noœci finansowej, co mia³o poœredni wp³yw na zmianê ich pozy1 R. Bridenthal, Something Old, Something New: Women Between the Two World Wars, [w:] Becoming Visible.
Women in European History, pod red. R. Bridenthal, C. Koonz, Houghton Mifflin Company 1977, s. 424.
2 Tzw. priviledged women. B. S. Andersson, J. P. Zinsser, A History of Their Own. Women in Europe from
Prehistory to the Present, Penguin Books 1990, t. II.
3 Tam¿e, s. 197.
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cji w rodzinie. Aktywizacja zawodowa kobiet mia³a równie¿ odbicie w ich
zewnêtrznym wygl¹dzie. Nowe potrzeby zwi¹zane z prac¹ wymog³y na projektantach dostosowanie mody do potrzeb klientek. Popularnoœci¹ zaczê³y
siê cieszyæ funkcjonalne stroje i tkaniny, praktyczne w noszeniu, w miejsce
niewygodnych, d³ugich sukien, pojawi³y siê we³niane swetry, bluzki i spódnice oraz kostiumy4. Dobra prezencja nie dotyczy³a jedynie kobiet uprzywilejowanych; o wygl¹d, który sta³ siê elementem warunkuj¹cym sukces w poszukiwaniu pracy, zaczê³y dbaæ s³u¿¹ce, ekspedientki, urzêdniczki5.
Charakter miêdzywojennej aktywnoœci zawodowej kobiet wynika³ nie
tylko z warunków zaistnia³ych podczas wojny, ale tak¿e ze zmiany prawnopolitycznego statusu kobiet po 1918 r.6 Nowe perspektywy zwi¹zane
z równouprawnieniem wywo³a³y w europejskich œrodowiskach kobiecych
dyskusje nad konsekwencjami, jakie nieœæ mia³ udzia³ kobiet w ¿yciu publicznym. Wœród tematów, które powraca³y najczêœciej — równie¿ w wypadku Polski miêdzywojennej — znajdowa³a siê kwestia aktywnoœci zawodowej kobiet.
O ile bowiem wiele tematów omawianych regularnie na ³amach publikatorów przeznaczonych dla czytelniczek, w szerszym odbiorze pojawia³o
siê tylko sporadycznie7 i marginalnie, kwestia obecnoœci kobiet na rynku
pracy by³a podejmowana stale w kontekœcie ogólnospo³ecznych problemów bezrobocia czy kryzysów gospodarczych. Mimo ¿e uczestnicy poœwiêconych temu zagadnieniu dyskusji pos³ugiwali siê wyra¿eniami sugeruj¹cymi, i¿ ich opinie dotyczy³y ogó³u kobiet (przez u¿ywanie okreœleñ: „kobieta”, „kobiety”, „ogó³ kobiecy”, „œwiat kobiecy” itp.), w rzeczywistoœci skupiano uwagê na kwestii pracy zawodowej kobiet nale¿¹cych do warstw dobrze sytuowanych, a zw³aszcza tych spoœród nich, które by³y zamê¿ne.
W Ÿród³ach brak œladów kontrowersji dotycz¹cych pracy robotnic, czy
przedstawicielek drobnomieszczañstwa, których aktywnoœæ zawodowa zwi¹4 S. Sieradzka, Artyœci i krawcy. Moda Art Déco, Warszawa 1993, s. 35.
5 A. Marwick, Beauty in History. Society, Politics and Personal Appearence since 1500 to the Present, Thames
and Hudson 1988, s. 310.
6 W 1919 r. prawa polityczne w Europie Zachodniej posiada³y mieszkanki Finlandii (od 1906 r.), Norwegii
(1913), Danii, Islandii (1915), Austrii, Iralndii (1918), Niemiec, Holandii, Luksemburga (1919). M. Seneau,
Law and Democracy, [w:] History of Women in the West, t. V: Toward a Cultural Identity in the Twentieth
Century, pod red. F. Thébaud, London 1994, s. 500.
7 Kwestia praw politycznych kobiet pojawi³a siê w sposób szerszy w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, w których po raz pierwszy wziê³y udzia³ jako pe³noprawne obywatelki. Wraca³a ona równie¿
podczas nastêpnych kampanii wyborczych, jednak¿e ju¿ w mniejszym zakresie. Sprawa obowi¹zków spo³ecznych i narodowych kobiet jako matek i ¿on pojawia³a siê tak¿e na pocz¹tku lat 30. w kontekœcie dyskusji
nad kodeksem cywilnym (œluby cywilne) i karnym (karalnoœæ aborcji).
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zana by³a z trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziny. Podobnie nie podlega³o
dyskusji prawo do pracy kobiet samotnych — panien i wdów — stanowi¹cych w Polsce miêdzywojennej znaczn¹ grupê8. Równie¿ poza obszarem
zainteresowañ uczestników dyskusji nad zasadnoœci¹ pracy zawodowej kobiet znajdowa³y siê w³oœcianki. Polemiki na temat aktywnoœci zawodowej
kobiet — jakkolwiek w intencjach ich autorów jawi³a siê ona jako problem
ogólnospo³eczny — dotyczy³y zatem stosunkowo niewielkiej grupy mieszkanek miast, wywodz¹cych siê z warstwy inteligenckiej.
W czasopismach, ulotkach, powieœciach czy filmach (a wiêc szeroko rozumianych mass mediach), które bezpoœrednio lub poœrednio stanowi³y
g³os w dyskusji na ten temat, prezentowano pogl¹dy dotycz¹ce pracy zarobkowej kobiet, odwo³ywano siê do powszechnie kultywowanych norm, wyobra¿eñ potocznych i stereotypów. Z opinii tych wy³ania siê wizerunek kobiety pracuj¹cej zawodowo. W jego analizie przydatne okazuje siê, nale¿¹ce do warsztatu socjologów, pojêcie modelu, które „odnosi siê do norm
i wyobra¿eñ na temat w³aœciwego zachowania, konstruowanych przez
uczestników badanych systemów spo³ecznych. Zadaniem tak rozumianego
modelu jest wywo³anie okreœlonego rodzaju postêpowania i dostarczenie
kryterium wartoœciowania i oceny ludzkich zachowañ”9. Model stanowi zatem odbicie — na poziomie norm — prawid³owoœci zachowañ w sferze
dzia³añ rzeczywistych, przenosi zatem przedmiot badania w sferê wyobra¿eñ spo³ecznych, stereotypów i obiegowych opinii. Pozostaje kwesti¹ otwart¹, w jakim stopniu model stanowi³ odbicie rzeczywistoœci. Z wielk¹
ostro¿noœci¹ nale¿y podchodziæ do opinii dotycz¹cych aktywnoœci zawodowej kobiet, wyra¿anych w publicznym dyskursie, gdy¿ nie odzwierciedla³y
one faktycznego stanu i struktury zatrudnienia oraz masowoœci zjawiska.
Badania nad modelem umo¿liwiaj¹ jednak odtworzenie atmosfery spo³ecznej towarzysz¹cej pracy zawodowej kobiet i analizê opinii wspó³czesnych
na ten temat.
W 1938 r. redakcja miesiêcznika „Kobiety w Pracy” zaprosi³a czytelniczki do udzia³u w ankiecie poœwiêconej pracy zawodowej. Obok pytañ

8 Wed³ug spisu z 1931 r., w grupie kobiet powy¿ej piêtnastego roku ¿ycia kobiety niezamê¿ne stanowi³y
46,1%. W przedziale wieku 30–49 lat w stanie wolnym pozostawa³o ok. 843 tys. kobiet (21%). Dla porównania grupa nie¿onatych w tej kategorii wieku liczy³a 372 tys. mê¿czyzn (11%). Ma³y rocznik statystyczny,
1939, Warszawa 1939, s. 18.
9 F. Adamski, Pozycja kobiety w spo³eczeñstwie i jej miejsce w rodzinie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 13, 1970, nr 1, s. 45, przyp. 1.
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dotycz¹cych zawodu i sta¿u pracy redakcja by³a zainteresowana kwesti¹,
czy kobiety dokonuj¹ wyboru zawodu zgodnie ze swoimi zami³owaniami
i zdolnoœciami (st¹d pojawi³o siê pytanie o znajomoœæ badañ psychotechnicznych), czy poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê i doskonal¹ umiejêtnoœci oraz czy
pracuj¹ ze wzglêdu na koniecznoœæ ¿yciow¹, czy te¿ praca zawodowa jest
wynikiem chêci samorealizacji. Czytelniczki i respondentki mia³y równie¿
wyjaœniæ, jak godz¹ obowi¹zki zawodowe z prowadzeniem domu (oraz czy
starcza im czasu na pracê spo³eczn¹), czy s¹ wynagradzane i awansowane
na równi z mê¿czyznami, pytane by³y o bol¹czki kobiecego œwiata pracy.
Wreszcie zaj¹æ mia³y stanowisko w sprawie podstawowej — czy kobiety
powinny siê kszta³ciæ zawodowo i pracowaæ10. Pytania skierowane do respondentek dobrze obrazuj¹ charakterystyczne dla miêdzywojennej dyskusji
kwestie zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ kobiet. Skutki pracy zawodowej kobiet
w wymiarze jednostkowym (np. rodzinnym) i ogólnospo³ecznym (np. problem bezrobocia), po¿¹dane obszary i formy pracy kobiet oraz zwi¹zana
z tym kwestia edukacji zawodowej m³odzie¿y ¿eñskiej, obecnoœæ kobiet
w zawodach presti¿owych, cechy charakterystyczne kobiety pracuj¹cej — te
w¹tki tematyczne stanowi³y element wizerunku kobiety aktywnej zawodowo, kreowanego w mass mediach. Postaci¹ centraln¹ akcji promuj¹cej aktywnoœæ zawodow¹ kobiet by³a kobieta sukcesu, która osi¹gnê³a wysok¹,
a wiêc nietypow¹, jak na ówczesne warunki, pozycjê w zawodzie, kobieta
posiadaj¹ca nieprzeciêtne walory charakteru, energiê i siln¹ wolê utrzymania siê na wybranej przez siebie drodze. Wœród zawodów przez ni¹ wykonywanych obok tradycyjnych profesji nauczycielki, lekarki, literatki, artystki
pojawiaj¹ siê jeszcze rzadkie zawody kobiety prawnika, architekta, in¿yniera, policjanta11.
Typowe cechy kobiety sukcesu znajdziemy w powieœci Tadeusza Do³êgi–Mostowicza Prokurator Alicja Horn12. Autor — sam zdeklarowany przeciw10 „Kobiety w Pracy” 1938, nr 2, s. 12.
11 W okresie II Rzeczypospolitej pracowa³o ok. 200 adwokatek oraz 9 sêdzin s¹dów dla nieletnich. (Por.
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Od prz¹dki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osi¹gniêæ,
Warszawa 1963, s. 391). Wg danych opracowanych w 1939 r. przez Stefaniê Ko³akowsk¹–Biegeleisenow¹,
w Polsce tylko 6% kobiet posiadaj¹cych œrednie wykszta³cenie techniczne znajdowa³o zatrudnienie w przemyœle. Polski przemys³ — pisa³a — „nie zatrudnia niemal zupe³nie kobiet in¿ynierów”. (S. Ko³akowska–Biegeleisenowa, Kobieta w poszukiwaniu pola pracy. Próba zobrazowania stanu faktycznego zatrudnienia kobiet,
Warszawa b.r.w., s. 18). Do 1939 r. w policji pracowa³o ok. 150 kobiet zatrudnionych w brygadach sanitarno–obyczajowych. (A. Misiuk, Policja kobieca w II Rzeczypospolitej na tle miêdzynarodowym, „Przegl¹d Policyjny” 1992, z. 4, s. 94).
12 T. Do³êga–Mostowicz, Prokurator Alicja Horn, Warszawa 1991. Powieœæ tego poczytnego autora doczeka³a siê w 1933 r. ekranizacji: Prokurator Alicja Horn, re¿. Micha³ Waszyñski i Marta Flanz, scen. Boles³aw
Land i Marta Flanz, prod. Leo–Film.
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nik pracy kobiet — stworzy³ modelowy wizerunek przedstawicielki elity
zawodowej, nawi¹zuj¹c do stylistyki podobnych portretów obecnych w prasie kobiecej. Oto krótka charakterystyka pani prokurator: „od niejednego
z kolegów mia³a znacznie lepsze przygotowanie. Na uniwersytecie uwa¿ano j¹
za fenomenalnie zdoln¹, prawo zna³a œwietnie, poch³onê³a setki dzie³ fachowych, a dziêki doskona³ej pamiêci zyska³a sobie w ³ódzkim s¹dzie okrêgowym, gdzie odbywa³a praktykê, przydomek encyklopedii prawniczej.
W znacznej mierze przyczyni³a siê do tego jej niestrudzona pasja poznawania wszelkich dziedzin wiedzy, maj¹cych jak¹kolwiek stycznoœæ z jurysdykcj¹. Jeszcze na uniwersytecie ubocznie studiowa³a chemiê, psychiatriê,
póŸniej w Pary¿u uzupe³nia³a swe studia (...) Dumna by³a ze swej inteligencji, przenikliwoœci i si³y wewnêtrznej, wiedzia³a, ¿e mo¿e nie obawiaæ siê
wspó³zawodnictwa mê¿czyzn”13.
W przytoczonym powy¿ej opisie uderza niepospolite, daleko wykraczaj¹ce poza przeciêtnoœæ, wszechstronne przygotowanie Alicji Horn do pracy
w zawodzie prokuratora. Jej profesjonalizm wi¹¿e siê nie tylko z faktem
doskona³ej znajomoœci prawa, ale równie¿ wiedzy pozaprawniczej, która
czyni³a z niej idealnego pracownika. Rzecz jasna — i to tak¿e typowy element funkcjonowania w zbiorowej œwiadomoœci stereotypu kobiety pracuj¹cej w zawodach presti¿owych — wybór wykszta³cenia i profesji wi¹za³ siê
z indywidualnymi zainteresowaniami i zaanga¿owaniem emocjonalnym
w wykonywan¹ pracê.
Do³êga–Mostowicz nieprzypadkowo wybra³ dla swojej bohaterki zawód
prokuratorski, który w omawianym okresie pozostawa³ wy³¹cznie domen¹
mê¿czyzn. W II Rzeczypospolitej tylko jedna prawniczka uzyska³a nominacjê na stanowisko prokuratora14. Profesja ta w potocznym odbiorze, do
którego odwo³ywa³ siê autor Prokurator Alicji Horn15, wymaga³a umiejêtnoœci zachowania dystansu wobec zbrodni, ch³odnej kalkulacji i logicznego
wywodu po³¹czonych z apriorycznym brakiem wspó³czucia dla podejrzanego czy oskar¿onego o pope³nienie przestêpstwa. Elementy, które sk³adaj¹
siê na obiegowy obraz pracy prokuratora i równie obiegowe opinie dotycz¹-

13 T. Do³êga–Mostowicz, Prokurator…, t. I, s. 7.
14 D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Od prz¹dki…, s. 393.
15 Na temat wykorzystywania i funkcjonowania opinii obiegowych w literaturze popularnej por. H. Kirchner, Powieœæ popularna w latach miêdzywojennych, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane
Stefanowi ¯ó³kiewskiemu, pod. red. A. Brodziñskiej, M. Hopfinger, J. Lalewicza, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk–£ódŸ 1986, s. 403–422; J. Dunin, Papierowy bandyta. Ksi¹¿ka kramarska w Polsce, £ódŸ 1974.
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ce „naturalnych” cech kobiecych, sprawia³y, ¿e kobieta prokurator stanowi³a przyk³ad wybryku natury, mieszanki wzajemnie wykluczaj¹cych siê
cech mêskich i kobiecych. Dlatego, by wzmocniæ si³ê perswazji oddzia³ywania pogl¹dów wyra¿onych w powieœci, Do³êga–Mostowicz wyposa¿y³ bohaterkê, obok walorów charakteru i kwalifikacji zawodowych, w atrybuty, które nazwalibyœmy „kwintesencj¹ kobiecoœci”. Trawestuj¹c koncepcjê nietscheañskiego Übermenscha, mo¿na powiedzieæ, ¿e Mostowicz stworzy³
postaæ „nadkobiety” godz¹cej w³asn¹ naturê z „mêskim intelektem”. Uczyni³ to jednak tylko po to, by tym silniej podkreœliæ g³ówne przes³anie swej
powieœci: istniej¹ zawody, których kobieta, choæby najlepiej do nich przygotowana, nie jest w stanie dobrze wykonywaæ. Alicja Horn — pracownik
doskona³y — ponosi klêskê. Naturalna dla kobiet uczuciowoœæ, kierowanie
siê emocjami, podporz¹dkowanie wszystkich dzia³añ d¹¿eniu do mi³oœci,
zwyciê¿¹ — bo zwyciê¿yæ musz¹ — zewnêtrzn¹ maskê ¿elaznej logiki
i ch³odnego intelektu. Idealny wizerunek, skreœlony przez Do³êgê–Mostowicza, w przeciwieñstwie do portretów — wzorców, propagowanych przez
zwolenników kobiecej aktywnoœci zawodowej, mia³ s³u¿yæ udowodnieniu,
¿e kobieta nie powinna wykonywaæ mêskich (czytaj: presti¿owych, inteligenckich) zawodów.
Kreuj¹c postaæ Alicji Horn, pisarz — mimo bez w¹tpienia antyfeministycznego swego przes³ania, a raczej w³aœnie z tego powodu — wykorzysta³
argumenty, racje i s¹dy swoich antagonistów. Uzyskany przez niego wizerunek jest, rzecz jasna, uproszczony i przedstawia nasz¹ bohaterkê „w krzywym zwierciadle”. Porównajmy portret pani prokurator z pozytywnym wizerunkiem kobiety pracuj¹cej, promowanym przede wszystkim przez redakcje czasopism adresowanych g³ównie do inteligentek — „Bluszczu”,
„Kobiety Wspó³czesnej”, „Œwiata Kobiecego” czy wspomnianego wy¿ej pisma „Kobiety w Pracy”.
Kobieta sukcesu — bohaterka modelowego portretu — wykonywa³a
zazwyczaj zawód presti¿owy, co wymaga³o od niej posiadania — obok odpowiedniego wykszta³cenia — szczególnych predyspozycji intelektualnych
oraz zami³owania do wybranej profesji. Osi¹gniêcie wysokiej pozycji wi¹za³o siê z ciê¿k¹ prac¹ nad wyrobieniem przymiotów charakteru, koniecznych
do wykonywania zawodu. Przyk³adowo, kobieta, która decydowa³a siê na
wybór drogi prawnika, musia³a byæ jednostk¹ wysoce etyczn¹, taktown¹
i zdoln¹ do wczuwania siê w psychikê ludzk¹. Powinna tak¿e dysponowaæ
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cechami, które w œwietle przypisywanych „naturze kobiecej”16 walorów, by³y jej obce. Do nich nale¿a³y: œcis³oœæ myœlenia, szybka orientacja, inicjatywa
i energia17. Sukces zawodowy osi¹gn¹æ mog³y zatem kobiety, których „indywidualnoœæ jest do psychiki mêskiej zbli¿ona, bez tej »cnoty« [¿adna kobieta — D. K.] nie zosta³aby przez mê¿czyzn dopuszczona i wyró¿niona”.
Teodora Mêczkowska, autorka cytowanej opinii, dodawa³a jednak, i¿ to, co
czyni³o z kobiety pracownika naprawdê wartoœciowego, to by³a wiêksza,
w porównaniu z mê¿czyznami, wra¿liwoœæ oraz brak obci¹¿enia „balastem
rutyny”18.
Rolê kluczow¹ w kreowanym wizerunku kobiety aktywnej zawodowo
odgrywa³a sprawa motywów podjêcia pracy zawodowej. Bohaterki wzorcowych portretów wskazywa³y, i¿ g³ównym powodem ich decyzji by³a chêæ
pe³nienia s³u¿by wobec spo³eczeñstwa, pañstwa czy lokalnej spo³ecznoœci.
Jednoczeœnie w kreowanych portretach brak najmniejszej wzmianki o ambicjach zwi¹zanych z karier¹ zawodow¹. Brak osobistych ambicji i etos s³u¿by uwypukla³a dodatkowo skromnoœæ, która charakteryzowa³a kobietê sukcesu19. Zamiast osobistych ambicji, mog¹cych uchodziæ za przejaw egoizmu, pojawiaj¹ siê zatem deklarowane przez panie aktywne zawodowo
chêæ s³u¿by, poœwiêcenia, u¿ytecznoœci spo³ecznej20. £¹czenie profesjonalizmu ze spo³ecznikostwem postulowane by³o w ramach modelu kobiety aktywnej zawodowo na dwa sposoby. Z jednej strony podawane za wzór kobiety sukcesu prowadzi³y, poza prac¹ zawodow¹, dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Z drugiej strony w prezentacji zawodów, do których predestynowane by³y
kobiety, argumentacji dotycz¹cej zgodnoœci profesji z „natur¹ kobiec¹” towarzyszy³o przekonanie o mo¿noœci ³¹czenia w nich aktywnoœci zawodowej
16 Pojêcie „natury kobiecej”, rozumiane jako zespó³ wartoœci charakterystycznych dla p³ci ¿eñskiej, odgrywa³o istotn¹ rolê w miêdzywojennym dyskursie na temat kwestii kobiet i ich aktywnoœci. Zagadnienie funkcjonowania „natury kobiecej” oraz wp³ywu tego pojêcia na charakter i strukturê dysukursu jest na tyle
obszerne i wielow¹tkowe, ¿e wymaga³oby osobnej prezentacji. Na podstawie w³asnych badañ mogê stwierdziæ, i¿ podstawowe cechy wi¹zane z „natur¹ kobiec¹” wywodzono z funkcji macierzyñskich. Do nich zaliczane by³y przez wspó³czesnych, a zw³aszcza przez same kobiety: empatia, zdolnoœæ do poœwiêceñ, idealizm,
uczuciowoœæ. Dodaæ nale¿y, i¿ jednoczeœnie funkcjonowa³a wyk³adnia mizoginiczna „kobiecoœci”, która
odmawia³a p³ci ¿eñskiej pozytywnych walorów, k³ad¹c nacisk na seksulane pod³o¿e natury kobiet i zwi¹zane
z nimi: egocentryzm, nielogicznoœæ, amoralnoœæ. Pewn¹ sumê opinii na temat „natury kobiecej” znaleŸæ
mo¿na w nastêpuj¹cych pracach opublikowanych w dwudziestoleciu miêdzywojennym: M. Grossek–Korycka, Œwiat kobiecy, Warszawa 1928; A. Drowicz, Odbr¹zowienie kobiet. Studium mizoginiczne, Warszawa 1934.
17 W. Woytowicz–Grabiñska, Kobieta w zawodzie prawniczym, „Bluszcz” 1931, nr 31, s. 2.
18 T. Mêczkowska, Do czego d¹¿ymy. Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem, Warszawa 1931, s. 4, 8.
19 S. Podhorska–Oko³ów, Pierwsza polska dziennikarka, „Bluszcz” 1931, nr 9, s. 8.
20 [Z. S.], B¹dŸmy weso³e, „Bluszcz” 1931, nr 7, s. 17.
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i spo³ecznej. Do profesji tych nale¿a³y zawody nauczycielki, przedszkolanki, kuratorki, inspektorki pracy, pielêgniarki, czy dziennikarki zajmuj¹cej
siê kwestiami spo³ecznymi albo zawodowej spo³eczniczki21.
Uzupe³nieniem pozytywnego wizerunku kobiety, która osi¹gnê³a ju¿
pozycjê czy sukces zawodowy, by³a prezentacja m³odej generacji. Dziewczêta, które dorasta³y i wchodzi³y w doros³e ¿ycie w zupe³nie innych warunkach ni¿ ich matki, przedstawiane by³y jako pokolenie nowych perspektyw
i mo¿liwoœci. M³oda panna doby powojennej — zdaniem publicystek i dzia³aczek kobiecych — nie mia³a ju¿ nic wspólnego z uduchowionym, romantycznym typem marzycielki poprzedniej epoki, dla której jedynym celem
by³o zam¹¿pójœcie. Wierzy³a we w³asne si³y, które sprawdza, dzia³aj¹c od lat
najm³odszych w samorz¹dzie szkolnym, harcerstwie, organizacjach m³odzie¿owych, czy uprawiaj¹c sport. Wychowywana w warunkach równoœci
p³ci w dostêpie do nauki i pracy, stawia³a na pierwszym planie zdobycie
zawodu i przygotowanie siê do samodzielnego ¿ycia. Podejmuj¹c studia,
aktywnie uczestniczy³a w ¿yciu naukowym i towarzyskim œrodowiska akademickiego. Studentki, które nie maj¹ w sobie niczego z przedwojennych
bojownic, pracowa³y aktywnie w organizacjach studenckich i pozauczelnianych, stanowi¹c „element zdrowy moralnie i zrównowa¿ony”22.
Do m³odego pokolenia dziewcz¹t i ich rodziców skierowane by³y artyku³y i publikacje poœwiêcone wyborowi przysz³ego zawodu. Propozycje
szkó³ i profesji odwo³ywa³y siê do problemów, z jakimi kobiecy œwiat pracy
musia³ siê borykaæ, stanowi³y jednoczeœnie odbicie wizji dotycz¹cych po¿¹danego ich rozwi¹zania. Podobnie jak w wypadku portretu kobiety aktywnej zawodowo, powraca³ postulat wyboru zawodu zgodnie z predyspozycjami i zami³owaniami dziewcz¹t oraz z przydatnoœci¹ spo³eczn¹ przysz³ej
profesji. Dziewczêta nie powinny równie¿ zapominaæ o koniecznoœci
uwzglêdnienia potrzeby pogodzenia wykonywanej w przysz³oœci pracy
z obowi¹zkami ¿ony i matki23. Moment wyboru zawodu by³ szczególnie
eksponowany z racji obserwowanych negatywnych zjawisk zwi¹zanych
z kszta³ceniem m³odych dziewcz¹t. Czêste — nawet wœród zwolenników
aktywnoœci zawodowej kobiet — by³o przeœwiadczenie o zbyt pochopnym
21 Por. L. Zaj¹czkowska, Dziennikarstwo dla kobiet, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 3, s. 22.
22 M. Krzy¿anowska, Próba charakterystki wspó³czesnej studentki, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 4, s. 17;
J. Strzelecka, Nasze córki, „Bluszcz” 1939, nr 5, s. 2; R. K., Nowe horyzonty, „Œwiat Kobiecy” 1925, nr 18,
s. 407.
23 J. Pra¿mowska, Matura czy szko³a zawodowa, „Bluszcz” 1931, nr 26, s. 1.
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i masowym podejmowaniu przez absolwentki szkó³ œrednich studiów wy¿szych. Przestrzegano, ¿e wybór studiów z racji umasowienia przesta³ dawaæ
gwarancjê zatrudnienia, nie podnosz¹c przy tym kwalifikacji zawodowych.
„Owczy pêd”, moda, wybór pod wp³ywem kole¿anek nie s¹ drog¹, któr¹
powinny pod¹¿aæ m³ode dziewczêta, gdy¿ nie uwzglêdnia ona indywidualnych zami³owañ i predyspozycji24. Na alarm bili przeciwnicy pracy zawodowej kobiet, którzy wskazywali na nie maj¹ce nic wspólnego z prospo³ecznymi przes³ankami motywy i plany przysz³ych inteligentek. Wœród negatywnych motywów wymieniano ucieczkê za wszelk¹ cenê od obowi¹zków domowych, od pracy fizycznej z nimi zwi¹zanej.
Walka z przekonaniem, jakoby praca w urzêdach i biurach by³a odpowiednia dla kobiet inteligentek, prowadzona by³a przez ca³y okres dwudziestolecia w czasopismach kobiecych. Œciœle wi¹za³a siê z akcj¹ na rzecz podniesienia presti¿u zawodów, które nie cieszy³y siê popularnoœci¹ wœród elit
kobiecych, choæ by³y przez wiele kobiet wykonywane. Kampania propaguj¹ca podejmowanie przez panie z „towarzystwa” nie pracy biurowej, ale
rzemieœlniczo–us³ugowej, wyra¿a³a siê m.in. w rekomendowaniu ¿eñskich
szkó³ zawodowych (rêkodzielniczych, gospodarczych, handlowych, technicznych, pielêgniarstwa czy higieny). Chocia¿ dziewczêta mog³y w nich
zdobyæ konkretny zawód, uzyskuj¹c tym samym mo¿noœæ prowadzenia niezale¿nej, samodzielnej pracy w ramach w³asnego zak³adu — w dalszym ci¹gu ten typ szkó³ ustêpowa³ liczebnie gimnazjom, które produkowa³y nisko
kwalifikowan¹ si³ê biurow¹25. Propagatorki pracy rzemieœlniczej argumentowa³y korzyœci p³yn¹ce z wyboru zawodów „nie–inteligenckich” naturalnymi predyspozycjami kobiet — systematycznoœci¹, upodobaniem do wszelkiej dzia³alnoœci zdobniczej i zami³owaniem do porz¹dku26. Z tego te¿
wzglêdu w ramach poradnictwa zawodowego dla pañ, które chcia³yby zarabiaæ, nie rezygnuj¹c z prowadzenia domu, na ³amach czasopism kobiecych,
z „Bluszczem” na czele, zachêcano do podejmowania inicjatyw zwi¹zanych
z t¹ w³aœnie sfer¹. Halina Dorabialska w cyklu Jak dorabiaæ zachêca³a do
prowadzenia specjalnych kuchni, stworzenia firm pomagaj¹cych i prowadz¹cych poradnictwo dotycz¹ce organizacji pracy w domu i prowadzenia
bud¿etów domowych. Doradzano równie¿ siêganie po tradycyjne formy
24 Z. Reutt–Witkowska, Problem kobiecej pracy zawodowej, „Bluszcz” 1931, nr 4, s. 1–3.
25 K. Koderowa, Wybór zawodu dla koñcz¹cych szko³y ogólnokszta³c¹ce, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 5–6,
s. 11–12.
26 J. Pra¿mowska, Matura..., s. 2.
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„dorabiania”, jak wynajem pokoi przyjezdnym czy na zebrania organizacji,
zak³adanie pensjonatów, pielêgnowanie chorych27. Zdaniem W. Zahorskiej, najodpowiedniejsze dla kobiety jest po³¹czenie pracy fizycznej i umys³owej, z którymi ma do czynienia ka¿da gospodyni domowa. Realizacjê
takiego po³¹czenia stanowi praca rzemieœlnicza, nawi¹zuj¹ca do umiejêtnoœci posiadanych przez ka¿d¹ gospodyniê domow¹ — gotowania, prac
zdobniczych, krawiectwa itp.28 Wykonywanie zawodów o charakterze pomocniczym, praca w drobnym przemyœle i wytwórczoœci rêkodzielniczej by³y równie¿ postulowane ze wzglêdu na problem konkurencyjnoœci pracy
kobiet dla mê¿czyzn–¿ywicieli rodzin. Proponowane rozwi¹zanie opiera³o
siê na idei odizolowania sfer pracy zawodowej obu p³ci, z wykorzystaniem
ich naturalnych predyspozycji i zapotrzebowania spo³ecznego29. Za separacj¹ miejsc pracy opowiada³y siê œrodowiska katolickie, co mia³o s³u¿yæ
obronie moralnoœci pracowników30.
Zarówno propozycje „przekwalifikowania siê” kobiety inteligentki
z pracownicy biurowej na rêkodzielniczkê posiadaj¹c¹ w³asny, niezale¿ny
warsztat pracy, jak i pomys³y odseparowania sfer pracy kobiet i mê¿czyzn
œciœle wi¹za³y siê z wyra¿an¹ wielokrotnie potrzeb¹ godzenia wykonywanej
profesji z „natur¹ kobiec¹”. Z tego powodu nawet najbardziej zdecydowana na wykonywanie „mêskiego” zawodu kobieta powinna by³a uwzglêdniaæ
w³asne psychofizyczne w³aœciwoœci i nie wybieraæ drogi œlepego naœladownictwa p³ci przeciwnej. Kontekst zgodnoœci profesji z predyspozycjami
p³ciowymi jest w tym wypadku o tyle wa¿ny, ¿e w ca³oœci dyskursu jest obecna regu³a: im bli¿szy „naturze” kobiecej jest zawód, tym spójniejszy, pozbawiony kontrowersji i nacechowany pozytywn¹ konotacj¹ jest wizerunek kobiety wykonuj¹cej konkretny zawód. Im bardziej zaœ zawód portretowanej,
konkretnej kobiety odbiega od wyobra¿enia o odpowiedniej dla jej p³ci
profesji, tym silniej podkreœlane s¹ jej wyj¹tkowe walory osobiste, dotycz¹ce charakteru, osobowoœci, kompetencji oraz nie egoistyczne, ale prospo³eczne motywy wyboru kariery zawodowej.

27 H. Dorabialska, Sprawy domowe, „Bluszcz” 1931, nr 30, s. 18–20; tej¿e, Œwiat handlowy, „Bluszcz” 1931,
nr 34, s. 20–21.
28 W. Zahorska, Trudnoœci „nowej kobiety”, „Œwiat Kobiecy” 1925, nr 16, s. 367.
29 J. Kuncewicz, Przebudowa. Rzecz o ¿yciu i ustroju Polski, Lublin 1990, s. 286–287; W. Eychler, O warsztat
pracy produkcyjnej dla kobiet, „Bluszcz” 1921, nr 9, s. 3.
30 Z. Rzepecka, W s³u¿bie dobra i prawdy, Poznañ 1931, s. 148.
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Problem wyboru profesji dotyczy³ g³ównie tej czêœci kobiet, które znajdowa³y siê na pocz¹tku drogi zawodowej. Znacznie istotniejsza by³a kwestia kszta³towania postawy kobiet w miejscu pracy. Dotyczy³a bowiem
wszystkich pracownic, tak¿e tych, które wyboru dokona³y ju¿ wczeœniej,
które od lat by³y aktywne na polu zawodowym. Ka¿da bowiem kobieta staje
przed problemem uœwiadomienia sobie, które z jej cech u³atwiaj¹ realizacjê
modelu wartoœciowej pracowniczki, które zaœ s¹ przeszkod¹. Musi tak¿e
poznaæ wartoœci, o jakie powinna wzbogaciæ swoj¹ osobowoœæ i charakter.
Pierwszym krokiem mia³o byæ zrozumienie, i¿ d¹¿enie do stworzenia identycznej z mêsk¹ konstrukcji psychofizycznej jest po pierwsze — niemo¿liwe,
po drugie — niekorzystne. Dlatego winna doceniæ fakt w³asnej kobiecoœci,
znajduj¹c w niej walory przydatne w pracy zawodowej, które nie by³y udzia³em „natury mêskiej”. Tak zatem „rzutkoœæ umys³u mêskiego równowa¿y
siê intuicj¹, jak¹ bezsprzecznie obdarzone s¹ kobiety, a dok³adnoœci¹ i sumiennoœci¹ w wykonaniu swej pracy pochwaliæ siê one mog¹ w stopniu
wiêkszym ni¿ mê¿czyŸni”31.
Ten element — u¿ytecznoœæ spo³eczna kobiet pracuj¹cych — by³ istotny
w propagowanym modelu ze wzglêdu na kontrowersje zwi¹zane z aktywnoœci¹ zawodow¹ kobiet dobrze sytuowanych materialnie. Pracuj¹cym mê¿atkom zarzucano kierowanie siê egoistycznymi pobudkami zaspokojenia
w³asnych ambicji, oskar¿ano je o materializm i egoizm, wskutek którego
pozbawiani byli pracy mêscy ¿ywiciele rodzin. Publiczna krytyka pracy zawodowej kobiet dobrze sytuowanych, uprzywilejowanych mê¿atek, których
pensja stanowi³a dodatkowy dochód rodziny, nie by³a polsk¹ specyfik¹.
Podobne opinie i, co wiêcej, dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia mo¿liwoœci zawodowych kobiet zamê¿nych mia³y miejsce w wielu krajach europejskich. Mimo zniesienia nierównoœci w prawie do wykonywania wszelkich zawodów (np. uchwalony przez brytyjski parlament w 1919 r. Sex —
Disqualification/Removal/Act)32 ogólnoeuropejsk¹ tendencj¹ by³o zwal31 I. Jab³onowska, Zdobycze kobiet na polu równuprawnienia, „Œwiat Kobiet” 1925, nr 21, s. 489. Wspomniany wy¿ej Jerzy Kuncewicz, nie odbiegaj¹c od schematu myœlenia o wartoœciach natury kobiecej, przypisuje
im takie cechy, jak wytrzyma³oœæ, zmys³ estetyczny, intuicja, brak zdolnoœci do koordynowania pojêæ. Tym,
co odró¿nia autora Przebudowy od typowego myœlenia o kobiecoœci, jest dostrzeganie historycznych uwarunkowañ cech, powszechnie uznawanych za naturalne i biologiczne. To pozostawanie w krêgu zajêæ domowych wyrobi³o w kobiecie np. estetyzm i instynkt macierzyñski, a nie odwrotnie. W swoim pogl¹dzie Kuncewicz by³ jednak osamotniony. Por. J. Kuncewicz, Przebudowa..., s. 283–284.
32 Ustanawia³ on, i¿ nie mo¿na ze wzglêdu na p³eæ czy stan cywilny ograniczaæ prawa do pracy czy edukacji.
C. Dyhouse, Feminism and the Family in England 1880–1939, Oxford and New York 1989, s. 79.
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nianie z pracy kobiet zamê¿nych. W pocz¹tkach lat 20. w Glasgow zwolniono z pracy w szpitalach wszystkie mê¿atki. W³adze lokalne zwalnia³y równie¿ zamê¿ne nauczycielki lub wprowadza³y w kontraktach klauzulê dotycz¹c¹ automatycznego zwolnienia w wypadku ma³¿eñstwa. Do 1926 r. trzy
czwarte brytyjskich w³adz lokalnych, w tym Londyn w 1923 r., wprowadzi³o
jakieœ formy ograniczenia pracy mê¿atek33. Podobne przepisy obowi¹zywa³y w Niemczech: redukcje urzêdników w 1923 r. objê³y w pierwszej kolejnoœci mê¿atki. Prowadzona wówcza kampania przeciwko podwójnym dochodom ma³¿eñstw (niem. Doppelverdienen), a w praktyce przeciwko pracy kobiet zamê¿nych odbieraj¹cych ojcom–g³owom rodziny mo¿liwoœci zarabiania, doprowadzi³a do wprowadzenia w 1932 r. przepisów celibatowych34.
Warunkiem sine qua non pozytywnego wizerunku kobiety aktywnej by³o
wzorowe wykonywanie przez ni¹ obowi¹zków domowych i rodzinnych. Zaanga¿owanie w pracê zawodow¹ nie mog³o jej przeszkadzaæ w wype³nianiu
roli ¿ony i matki. Obowi¹zki rodzinne i domowe mia³y charakter priorytetowy; najmniejsze uchybienie w tej sferze dyskwalifikowa³o wartoœæ i potrzebê wysi³ków kobiety w sferze pracy zawodowej, stanowi³o bowiem potwierdzenie zarzutów stawianych jej przez przeciwników kobiecej aktywnoœci na polu zawodowym, dostrzegaj¹cych w niej zagro¿enie interesów rodziny35. Tote¿ ka¿da z pracuj¹cych pañ, proponowanych jako wzorzec do naœladowania przez zwolenników zaanga¿owania kobiet w pracy zawodowej,
potrafi³a mimo zdwojonych obowi¹zków znaleŸæ czas i energiê na pracê
spo³eczn¹ w ramach organizacji i stowarzyszeñ. Idea³ kobiety aktywnej posiada³ g³êbokie pok³ady energii, dziêki którym godzi³a ona w³asn¹ potrzebê
realizowania siê zawodowo z postaw¹ gotowoœci do s³u¿by spo³ecznej i rol¹
stra¿niczki ogniska domowego. Ze wzglêdu na wielop³aszczyznow¹ obecnoœæ w ¿yciu spo³ecznym mo¿na w jej wypadku mówiæ o „aktywnoœci totalnej” w sferze prywatnej, domowej i rodzinnej, zawodowej i spo³ecznej36.
W akcji propaguj¹cej aktywizacjê zawodow¹ kobiet i w polemikach z jej
przeciwnikami jednoczeœnie z modelowym portretem pozytywnym poja33 Tam¿e, s. 80.
34 Prawo o statusie prawnym urzêdniczek dawa³o mo¿noœæ zwolnienia mê¿atek. Por. U. Frevert, Women in
German History. From Bourgeois Emanciptaion to Sexual Liberation, New York 1989, s. 195–196.
35 Z. Rzepecka, W s³u¿bie dobra i prawdy, Poznañ 1931, s. 74, 77; „Gazetka dla Kobiet” 1926, nr 9, s. 7;
A. Niesio³owski, Kryzys rodziny nowoczesnej i jego przyczyny, Poznañ b.r.w., s. 10; M. Kubaszewska, Aktualne
zagadnienia kobiece, „Praca Obywatelska” 1934, nr 2, s. 3; I. W. Kosmowska, Wieœci ze stolicy, „Œwiat Kobiecy” 1925, nr 11, s. 246; A. Zahorska, O szkole œredniej dla dziewcz¹t, „Almanach Œwiata Kobiecego” 1926, s. 75.
36 W pracy zawodowej. Wywiad z pani¹ Ewelin¹ Pep³owsk¹, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 2, s. 12–13.
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wia³y siê wizerunki negatywne kobiet pracuj¹cych. Te postacie stanowiæ
mia³y argument potwierdzaj¹cy nieprzydatnoœæ kobiety do pracy zawodowej (zw³aszcza urzêdniczej), jednoczeœnie — w przypadku zwolenników aktywizacji kobiet — by³y podstaw¹ do przedstawiania postulatów odnosz¹cych siê do charakteru i przygotowania zawodowego pracownic. Bodaj najczêœciej przywo³ywana by³a kwestia pracownic biur i urzêdów. W okresie
miêdzywojennym powsta³ negatywny stereotyp urzêdniczki, charakteryzuj¹cej siê niekompetencj¹, niewystarczaj¹cym wykszta³ceniem i brakiem
przygotowania fachowego, a zawdziêczaj¹cej awans pozaprofesjonalnym
kryteriom — koneksjom, urodzie, kokieterii37. Uosobienie tego stereotypu
znajdziemy np. w filmie Czy Lucyna to dziewczyna38, w którym tytu³owej
bohaterce (nota bene jest ni¹ kobieta pracuj¹ca w zawodzie in¿yniera) przeciwstawiona zosta³a sekretarka Tunia (kreacja Kazimiery Skalskiej). Panienka ta wiêcej zainteresowania poœwiêca pielêgnacji r¹k i romansowaniu,
czyni¹c awanse wszystkim mêskim bohaterom, ni¿ pracy. Widz mo¿e domyœleæ siê, ¿e to raczej „romansowa natura”, a nie kompetencje i profesjonalizm zapewni³y jej stanowisko sekretarki prezesa Bortnowskiego. Interesuj¹c¹, ze wzglêdu na jej powtarzalnoœæ w literaturze popularnej czy publikacjach prasowych, cech¹ charakteru takiego „anio³ka biurowego” jest jego
niechêæ do przedstawicielek p³ci w³asnej. Mi³a dla panów, okazuje jednoczeœnie pogardê i lekcewa¿enie wobec kole¿anek z pracy. Przedmiotem
krytyki by³ równie¿ stosunek biurowej „Tuni” do miejsca pracy, pe³ni¹cego
w jej mniemaniu rolê salonu, w którym wiêcej czasu poœwiêca siê plotkom
i ¿yciu towarzyskiemu ni¿ obowi¹zkom s³u¿bowym39. Autorami negatywnych wypowiedzi, piêtnuj¹cych ten typ kobiety pracuj¹cej, byli nie tylko
przeciwnicy, ale tak¿e zwolennicy aktywizacji zawodowej. Szczególnie ostro
przeciwko biuralistkom z protekcji (niejednokrotnie w³asnych mê¿ów b¹dŸ
ich kolegów) wypowiada³a siê w 1925 r. Cecylia Walewska. Protestuj¹c
przeciwko redukcjom zamê¿nych urzêdniczek, ta znana dzia³aczka feministyczna stwierdza³a jednoczeœnie, ¿e redukcje w administracji pañstwowej
— jeœli musz¹ byæ przeprowadzone — powinny obj¹æ ¿ony prominentnych
mê¿ów, które do pracy „przychodzi³y, kiedy chcia³y lub nie przychodzi³y

37 Por. C. Lechicki, W walce z demoralizacj¹. Szkice literacko–spo³eczne, Miejsce Piastowe 1933.
38 Czy Lucyna to dziewczyna, re¿. J. Gardan, scen. K. Tom, prod. Blok–Muza–Film. Premiera filmu odby³a
siê 9 IX 1934.
39 N. Jastrzêbska, Kole¿eñstwo, „Bluszcz” 1931, nr 21, s. 1–2.
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wcale, choæ — stanowi¹c tzw. ma³¹ rodzinê — nie mog³y mieæ na usprawiedliwienie wielkich ciê¿arów domowych”40.
Innym negatywnym typem pracowniczki (ju¿ nie tylko biuralistki), pojawiaj¹cym siê w trakcie dyskusji, by³a kobieta traktuj¹ca pracê zawodow¹
zbyt powa¿nie, zatracaj¹c przez to najlepsze kobiece cechy, dziêki którym
mia³a siê staæ nowym — innym od mê¿czyzny — typem pracownika. Stereotyp s³u¿bistki, posiadaj¹cej wykszta³cenie i kompetencje do obejmowania
stanowisk kierowniczych, mia³ jednoznacznie negatywn¹ konotacjê w krêgu publicystek „Bluszczu”. Wspomniany ju¿ wy¿ej Do³êga–Mostowicz
w powieœci Trzecia p³eæ wprowadzi³ na jej karty postaæ — alter ego g³ównej,
pozytywnej bohaterki. Jest ni¹ stara panna (jeszcze jeden negatywny stereotyp!), której sens ¿ycia sprowadza siê do pracy zawodowej. Karierowiczka ta nie waha siê pos³u¿yæ ¿adnym ze sposobów, by osi¹gn¹æ wytyczony cel
— awans. Brak ¿ycia prywatnego sprawia, ¿e dla podw³adnych jest bezwzglêdna, ponad miarê wymagaj¹ca, a z powodu swojej drobiazgowoœci po³¹czonej ze z³oœliwoœci¹ i osch³oœci¹ — powszechnie przez pracowników
nielubiana41. Mniej bezwzglêdna jest tytu³owa bohaterka komedii z roku
1937 Pani minister tañczy, która staje na czele Ministerstwa Ochrony Moralnoœci Publicznej fikcyjnego „biednego, dwumilionowego pañstwa”. Pani
Zuzanna, uosobienie kompetencji i — jak przysta³o na nazwê ministerstwa
— moralnoœci, jest osob¹ powa¿n¹, ch³odn¹, wymagaj¹c¹ w stosunku do
podw³adnych. Broni obyczajów obywateli, a taki cel sobie postawi³a, z ca³kowit¹ bezwzglêdnoœci¹ i... nieznajomoœci¹ rzeczywistoœci. Jej polityka doprowadza do powstania podziemnego pañstwa „hulanki i swawoli”, o którego istnieniu wiedz¹ wszyscy, z wyj¹tkiem pani minister. „Na szczêœcie”
dziêki niemoralnej siostrze Loli i mi³oœci niez³omna moralistka z tek¹ ministra staje siê prawdziw¹ kobiet¹, rezygnuj¹c z pozy formalistki i s³u¿bistki.
Autorami obu kreacji kobiet s³u¿bistek byli mê¿czyŸni. Ale tak¿e kobiety,
a wœród nich zwolenniczki aktywnoœci zawodowej kobiet, nieprzychylnym
okiem patrzy³y na „zbyt” wykszta³cone i „zbyt” kompetentne, pn¹ce siê w górê
hierarchii s³u¿bowej panie, dla których kariera zawodowa i zaspokajanie w³asnych ambicji stanowi³o jedyny sens ¿ycia. Przypisuje siê im nieprzystêpnoœæ
i lekcewa¿¹cy stosunek do kole¿anek oraz brak komunikatywnoœci42. Pozo-

40 C. Walewska, Czy nale¿y dzwoniæ na alarm, „Bluszcz” 1925, nr 2, s. 26–27.
41 T. Do³êga–Mostowicz, Trzecia p³eæ, Warszawa 1989, s. 285 i nn.
42 [Z. S.], B¹dŸmy....
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staj¹ one w dodatku, jak utrzymywa³ czo³owy polski antyfeminista, Andrzej
Drowicz, mimo osi¹gniêtych sukcesów osobami nieprzystosowanymi do ¿ycia; s¹ „wiecznie niezadowolone, wyrzekaj¹ce, pokrzywdzone”, poniewa¿
wraz z odrzuceniem naturalnych, biologicznych obowi¹zków p³ac¹ za wybór kariery zawodowej zachwianiem równowagi psychicznej43. Jak widaæ,
przywary, podobnie jak i walory obecne w wizerunku kobiety pracuj¹cej, nawi¹zywa³y do „natury kobiecej”. O ile jedne z cech „wrodzonych” czyni³y z kobiety sumienn¹ pracowniczkê, o tyle przeciwko niej przemawia³y „kobiece”
przywary, a wœród nich sk³onnoœæ do drobnej intrygi, mniejsza na ogó³ wra¿liwoœæ na argumenty rozumowe, logiczne, sk³onnoœæ do uczuciowego podchodzenia do spraw wymagaj¹cych obiektywnego s¹du44. Argumentacja dotycz¹ca przewagi subiektywizmu, emocjonalnego stosunku do wszelkich spraw
dotycz¹cych bezpoœrednio i poœrednio kobiety, mia³a swoje g³êbokie tradycje i nie by³a nowym elementem w budowaniu jej psychologicznego wizerunku. W przeciwieñstwie jednak do mizoginicznej wiary w niezmiennoœæ
kobiecej natury zwolennicy propagowania aktywnej postawy zawodowej kobiet postulowali pracê nad wyrugowaniem tych przywar z charakteru45.
Funkcje negatywnych modeli, szkicowanych na ³amach czasopism kobiecych, nie ogranicza³y siê li tylko do zwalczania zachowañ niepo¿¹danych. Krytyka s³u¿y³a równie¿ kszta³towaniu postaw pozytywnych, stoj¹cych w opozycji do antywzorców. Miejsce pracy kobiety aktywnej zawodowo — czy mia³ to byæ urz¹d, czy szko³a, czy w³asny zak³ad — wymaga³o
wyrobienia nowych cech, których kobieta, bêd¹ca dot¹d wy³¹cznie pani¹
domu, nie potrzebowa³a. Do nich nale¿a³y m.in. umiejêtnoœæ wspó³pracy
z innymi (nie zawsze tylko p³ci ¿eñskiej) pracownikami na zasadzie kole¿eñstwa i wzajemnej pomocy. Kobieta pracuj¹ca powinna by³a zatem wyrobiæ w sobie zdolnoœæ dopasowywania siê do innych, nawi¹zywania poprawnych kole¿eñskich stosunków. Tworzeniu przyjaznej, opartej na zrozumieniu, atmosfery w miejscu pracy sprzyjaæ mia³o zw³aszcza pogodne usposobienie i uœmiech dla kolegów i kole¿anek. Na ten aspekt savoir–vivre’u pracowniczego zwracano szczególn¹ uwagê, poniewa¿ — przy obci¹¿eniu kobiety, pracuj¹cej de facto na dwóch etatach (zawodowym i domowym) —
zachowanie pogody ducha, bez wzglêdu na w³asne samopoczucie, nie by³o

43 A. Drowicz, Odbr¹zowienie kobiet..., s. 92–93.
44 W. Bitner, Nowe prawa — nowe obowi¹zki kobiety, „Bluszcz” 1921, nr 6, s. 2–3.
45 Por. A. Drowicz, Odbr¹zowienie kobiet...
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³atwe. Trudy, ponoszone przez podwójnie obci¹¿on¹ kobietê, wymaga³y od
niej si³y i sprawnoœci fizycznej, gdy¿ s³aba kondycja (tak¿e psychiczna) odbija³a siê negatywnie na samej kobiecie, na jakoœci jej pracy, wreszcie na
relacjach z otoczeniem. W utrzymaniu dobrej formy mia³o jej pomóc zdobycie wykszta³cenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
dziêki czemu optymalnie wykorzystywa³aby swój czas i si³y na obowi¹zki
matki i ¿ony. Sprawy domowe powinny pozostawaæ jednak poza miejscem
pracy. Dobra pracowniczka powinna wnosiæ „surowy zapa³, zachowuj¹c
zawsze energiê, weso³oœæ, optymizm i (...) uœmiech”, pozostaj¹c jednoczeœnie naturaln¹46. Weso³oœæ i kole¿eñskoœæ powinny iœæ w parze z odpowiedzialnoœci¹ i — gdy obowi¹zki wykonywane s¹ rzetelnie — szacunkiem do
w³asnego wysi³ku47.
Mimo ¿e w budowaniu wizerunku kobiety aktywnej wskazywano na pozytywy traktowania pracy zawodowej jako powo³ania, za konieczny element
portretu wzorowej pracownicy uwa¿ano umiejêtnoœæ zachowywania dystansu wobec wykonywanej pracy. Czêste w wypadku kobiet zbyt silne zaanga¿owanie owocuje w efekcie niezadowoleniem z w³asnej pracy i frustracj¹48. Podobny skutek, chocia¿ z zupe³nie innych przyczyn, odnosi niedocenianie pracy zawodowej kobiety, jej poœwiêcenia i kompetencji. W obrazowy sposób przedstawi³a ten problem Jadwiga Krawczyñska: „Przez wiele lat
zapracowywa³a siê na ró¿nych posterunkach biurowych, za³atwiaj¹c potrzebne i niepotrzebne czynnoœci. Jednak sta³a siê po¿yteczna dla innych.
Jej elaboraty s³u¿y³y jako referaty i wnioski kierowników. Jej m³odzi koledzy zostali w tym czasie radcami i szefami, naczelnikami biur. Stawali siê
kimœ. Jej podwy¿szono pensjê a¿ o 50 z³otych i posuniêto w »szczeblach«
o jeden wzwy¿. Tytu³owa³a kolegów »panie naczelniku«, »panie radco«,
a oni mówili jej stale z pob³a¿liwym uœmiechem przez ramiê: »panno Mario«”49.
Jak widaæ z powy¿szych pogl¹dów i postulatów, modelowa kobieta aktywna zawodowo wybiera³a drogê, na której czeka³y nie tylko obowi¹zki,
ale i trud zwi¹zany z koniecznoœci¹ przebudowania w³asnej osobowoœci,
wykreowania nowych cech, które dot¹d by³y jej obce i — co jeszcze trud46 [Z. S.], B¹dŸmy...; M. Benis³awska, Nie s³aboœæ, ale si³a, „Bluszcz” 1931, nr 33, s. 1.
47 J. Kimaczyñska, Postawa w pracy, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 3, s. 3.
48 N. Jastrzêbska, Humor i obowi¹zek, „Bluszcz” 1931, nr 33, s. 3–4; S. Podhorska–Oko³ów, Pierwsza…,
s. 8–9.
49 J. Krawczyñska, Z biura do w³asnego warsztatu pracy, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 4, s. 5.
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niejsze — wyrugowania starych, umocnionych konwenansami i tradycj¹.
Co zatem zyskiwa³a w zamian?
W opinii zwolenników aktywnoœci zawodowej kobiety oczywiste by³o, ¿e
pracuj¹c „zdoby³a coœ wiêcej jeszcze nad chleb codzienny, ubranie i mieszkanie — ¿e znalaz³a to, czego nie szuka³a, tj. niezale¿noœæ moraln¹, prawo
myœlenia, mówienia, dzia³ania i kochania jak jej siê podoba — to prawo,
które przys³ugiwa³o tylko mê¿czyŸnie”. Pracuj¹c zawodowo wprowadza
w ¿ycie zasady równouprawnienia50. Kobieta, dziêki swojej aktywnoœci zawodowej, zmieniona, „wolna, szczera, odwa¿na, prawa, myœl¹ca i czynna”
zast¹pi dwa typy ¿eñskie — niew¹tpliwie negatywne — demonicznego
wampa i zniewolon¹ s³u¿ebnicê51. Czytelniczka „Bluszczu” — autorka listu, z którego pochodzi powy¿szy cytat, wyra¿a³a dalej przekonanie, ¿e
dziêki nowej obecnoœci kobiet w ¿yciu spo³eczeñstwa (tak¿e poprzez pracê
zawodow¹) pozbêdzie siê ona przywar typowych dla jej p³ci: ma³ostkowych
zawiœci, z³oœliwoœci, „dulszczyzny”, osobowoœci niewolnicy52.
Tê optymistyczn¹ wizjê korzyœci wyp³ywaj¹cych z pracy zawodowej zaburza³y jednak g³osy krytyki, a przynajmniej pow¹tpiewania. Nie tylko
w publicystyce katolickiej zwracano uwagê, ¿e kobieta, nawet jeœli zyska³a
now¹ osobowoœæ i niezale¿noœæ od mê¿czyzn, p³aci³a za nie wysok¹ cenê.
Jest przede wszystkim przepracowana, poniewa¿ obok obowi¹zków zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹ musi w dalszym ci¹gu wykonywaæ prace zwi¹zane
z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz opiekowaæ siê dzieæmi.
Przestaje uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym, traktuje coraz czêœciej problemy ¿ycia codziennego w sposób pobie¿ny, powierzchowny, trac¹c duchowe
walory „natury” kobiecej53. Z powodu tych ciê¿arów nie ma czasu na udzia³
w ¿yciu spo³ecznym czy politycznym, czy chocia¿by lekturê literatury piêknej i na w³asny rozwój intelektualny54. „Doktor filozofii na gwa³t sieka kotlety, poetka czym prêdzej liczy brudn¹ bieliznê (...) Kobieta z inteligencji
pracuje dziœ wiêcej ni¿ w³oœcianka...”55
Nie dla wszystkich zreszt¹ omówione wy¿ej postulowane zmiany psychiczne oceniane by³y jako zjawisko pozytywne i po¿¹dane, skoro wpisane

50 [R. K.], Nowe horyzonty, „Œwiat Kobiecy” 1925, nr 18, s. 407; OdpowiedŸ na ankietê, „Kobiety w Pracy”
1938, nr 3, s. 24.
51 J. Korulska, Na drodze przemian psychiki kobiecej, „Bluszcz” 1931, nr 26, s. 16.
52 Tam¿e.
53 Z. W³odkowa, Kobieta w Akcji Katolickiej, Poznañ 1935, s. 4.
54 [£odzianka], My i literatura, „Bluszcz” 1931, nr 25, s. 16.
55 M. Grossek–Korycka, Œwiat kobiecy, Warszawa 1928, s. 184.
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mia³o byæ w nie myœlenie, postrzeganie otaczaj¹cego œwiata i przyjêcie postawy zbli¿aj¹cej kobietê do mêskiego56. Œrodowiska katolickie ostrzega³y
przed skutkiem ubocznym, jakim mo¿e byæ (a w przekonaniu wielu, ju¿
jest) zanik instynktu macierzyñskiego i — co za tym idzie — upadek rodziny. W 1927 r. na ³amach „Kobiety Wspó³czesnej” Teodora Mêczkowska
zainicjowa³a dyskusjê wokó³ sprawy zmian zachodz¹cych w rodzinie wspó³czesnej. Jednym z problemów — obok wówczas g³ównego zagadnienia rozwodów — by³a kwestia wp³ywu pracy zawodowej kobiet na ¿ycie rodziny.
Pracuj¹ca kobieta, chocia¿ przesta³a dysponowaæ nieograniczonym czasem na sprawy domu i rodziny, musia³a w dalszym ci¹gu wykonywaæ obowi¹zki tradycyjnie zwi¹zane z rol¹ matki i ¿ony. W tej sytuacji nie dziwi
zawrotna kariera wszelkiego rodzaju porad czy instrukcji z organizacji pracy w gospodarstwie domowym. Na prze³omie XIX i XX w. w Stanach Zjednoczonych, a po I wojnie œwiatowej w Europie olbrzymi sukces odnosz¹
poradniki dotycz¹ce „racjonalizacji” takich czynnoœci, jak: gotowanie, zakupy, porz¹dki, prowadzenie bud¿etu. Dom staje siê ma³ym zak³adem produkcyjnym, w którym najwa¿niejszym priorytetowym celem jest dzia³anie
wed³ug has³a: zrobiæ jak najwiêcej, jak najkrócej i stosunkowo niewielkimi
si³ami. Ksi¹¿ki Lillian Gilbreth, a zw³aszcza Christine Frederick, dotycz¹ce
„zarz¹dzania” domem, ergonomii pracy, których autorki siêgnê³y do doœwiadczeñ organizacji produkcji przemys³owej, zyska³y miêdzynarodowy
rozg³os i trafi³y tak¿e do polskiej czytelniczki57.
Racjonalne gospodarowanie stanowi³o kwestiê w zasadzie nieistotn¹
w porównaniu z zasadniczym problemem relacji matka — dziecko. Stosunek do macierzyñstwa stanowi³ jeden z kluczowych elementów wizerunku
kobiety aktywnej. Zwolennicy postawy aktywnej starali siê udowodniæ, ¿e
przy stworzeniu prawnych warunków i prowadzeniu przez pañstwo odpowiedniej polityki socjalnej kwestia braku opieki nad dzieckiem przestanie
byæ problemem. St¹d m.in. w postulatach skierowanych do kobiet kandyduj¹cych do parlamentu podniesiona by³a kwestia walki o lepsze warunki
pracy kobiet posiadaj¹cych lub spodziewaj¹cych siê potomstwa58. Polemi56 T. Mêczkowska, Do czego d¹¿ymy..., s. 6.
57 C. Frederick, Naukowa organizacja w gospdarstwie domowym, Warszawa 1926. Ksi¹¿ka, której pierwodruk ukaza³ siê w 1913 r., zosta³a wydana w Polsce nak³adem Instytutu Naukowej Organizacji przy Muzeum
Przemys³u i Rolnictwa. O pracach L. Frederick i L. Gilbreth por. W. Rybczyñski, Dom. Krótka historia idei,
Gdañsk–Warszawa 1996, s. 147–174.
58 H. Krahelska, Najbli¿sze zadania pos³anek w dziedzinie stosunków parcy najemnej, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 10, s. 6.
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zuj¹c z negatywnym stereotypem „wyrodnej matki”, powo³ywano siê na
osi¹gniêcia wspó³czesnej pedagogiki. Jedna z czytelniczek „Kobiety Wspó³czesnej” stwierdza³a nawet, ¿e pracuj¹ca matka stwarza lepsze warunki
rozwoju dziecka, poniewa¿ w wychowaniu potomstwa musi kierowaæ siê
racjonalnymi zasadami. Nie ma zatem mo¿liwoœci wykszta³cenia w dziecku
egocentryzmu, bêd¹cego wynikiem ci¹g³ej dyspozycyjnoœci i koncentrowaniu siê matki wy³¹cznie na sprawach dzieci59. Obraz budowany przez przeciwników pracy zawodowej kobiet zgo³a inaczej stawia³ kwestiê macierzyñstwa: „wychowanie dzieci wysuwa siê coraz bardziej z r¹k rodziców. Matka,
spiesz¹ca do pracy, musi swe dzieci powierzaæ p³atnym wychowawcom lub
dobroczynnym instytucjom, je¿eli — co najgorsze — dziecko nie ma pozostaæ na ³asce ulicy, co wskutek kryzysu staje siê zjawiskiem normalnym.
Lecz wychowanie internatowe i publiczne nie zast¹pi ciep³a domowego ogniska. Wychowawcy zawodowi maj¹ wiêcej przygotowania i obiektywnoœci,
lecz dziecku potrzeba w³aœnie subiektywnej postawy rodziców, trzeba mu
tej irracjonalnej i indywidualnej mi³oœci, na wiêzach krwi opartej”60.
Wœród argumentów tego nurtu w prowadzonym dyskursie przewidywanych zmian wewn¹trzrodzinnych nie ograniczano do dzieci. Istotn¹ rolê
w ¿yciu pracuj¹cej kobiety przypisywano jej mê¿owi, nie tylko ze wzglêdu
na prawne ograniczenie suwerennoœci kobiety w podejmowaniu pracy
(przez wprowadzenie wymogu uzyskania zgody mê¿a na pracê ¿ony)61.
Istotny by³ stosunek wspó³ma³¿onka do ambicji zawodowych ¿ony. Opór
mê¿czyzny wobec zarobkuj¹cej ¿ony t³umaczony by³ jego lêkiem przed
utrat¹ wp³ywu na niezale¿n¹ towarzyszkê ¿ycia. Panie lansuj¹ce podejmowanie pracy zawodowej próbowa³y wyt³umaczyæ, ¿e „strata” uleg³ej, cichej,
ale jednoczeœnie ¿yj¹cej w odrêbnym, niedostêpnym mê¿czyŸnie œwiecie
spraw domowych i salonowych ¿ony jest strat¹ pozorn¹. Pracuj¹ca ¿ona
staje siê bowiem towarzyszk¹, przyjació³k¹, a nie tylko s³u¿ebnic¹62. Jej prawo do zmiany roli wi¹¿e siê równie¿ ze zmian¹ zwyczajów dotycz¹cych
zam¹¿pójœcia. W czasach powojennych kobieta przesta³a byæ przedmiotem
kontraktu ma³¿eñskiego, ale sama zaczê³a podejmowaæ inicjatywê, sama
wybiera³a mê¿a, co wp³ywa³o na zmiany relacji miêdzy ma³¿onkami.
Uczestniczka dyskusji na temat pracy zawodowej kobiet prowadzonej na
³amach „Bluszczu” stwierdza wrêcz, ¿e w czasach, gdy wybór ma³¿onka by³
59
60
61
62

[W.], Czy zaniki ¿ycia rodzinnego, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 6, s. 5.
A. Niesio³owski, Kryzys rodziny nowoczesnej i jego przyczyny, Poznañ, b.r.w., s. 20.
W ramach obowi¹zuj¹cych w latach 20. kodeksów cywilnych.
R. K., Nowe…, s. 407.
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wyborem rodziny, kobieta — wyj¹wszy przysiêgê koœcieln¹ — nie by³a do
niczego zobowi¹zana, podczas gdy obecnie œwiadomie bierze na siebie
wiêksze obowi¹zki oraz odpowiedzialnoœæ za wspólne ¿ycie63.
Nie tylko ¿ycie ¿ony powinno ulec zmianie. Zofia Reutt–Witkowska
w artykule poœwiêconym problemom kobiecej pracy zawodowej postuluje
udzia³ mê¿a w pracach domowych. Pracuj¹ce matki powinny równie¿ przygotowywaæ w³asnego syna do bycia w przysz³oœci partnerem, a nie tylko
panem w ¿yciu ma³¿eñskim, ucz¹c wykonywania prac domowych64. Autorka tego pomys³u podkreœla³a jednak, niejako usprawiedliwiaj¹c siê, ¿e fakt
wspó³uczestnictwa w obowi¹zkach domowych nie wynika z postawy kobiet,
które pracuj¹ dla w³asnej zachcianki, ale podejmuj¹ pracê zarobkow¹
z przymusu. Trzeba zaznaczyæ, ¿e tak rewolucyjny pogl¹d — przejêcie przez
mê¿czyzn czêœci obowi¹zków zwi¹zanych z tradycyjn¹ rol¹ kobiety — nie
by³ popularny65.
W ca³ym badanym okresie istotn¹ cech¹ dyskursu o pracy zawodowej
kobiety by³o podkreœlanie relacji miêdzy ni¹ a spo³eczeñstwem, narodem.
Zwolenniczki aktywnoœci zawodowej twierdzi³y bardzo stanowczo, ¿e praca
kobiety musi iœæ w parze z jej przydatnoœci¹, u¿ytecznoœci¹ spo³eczn¹, a sama kobieta jest reformatork¹ nowych czasów, orêdowniczk¹ nowej epoki66.
Znaczenie aktywnego udzia³u kobiet w pracy zawodowej (zw³aszcza takiej,
która przynosi³a du¿e korzyœci materialne), a raczej negatywny aspekt tego
zjawiska, podkreœlane by³o bardzo mocno przez jego przeciwników. Katolicki dzia³acz Andrzej Niesio³owski w pracy poœwiêconej zagro¿eniom rodziny stwierdza, ¿e „tanie si³y kobiece odbieraj¹ pracê mê¿czyznom i obni¿aj¹ poziom p³ac do tego stanu, ¿e mê¿czyzna nie mo¿e wy¿ywiæ rodziny
i musi dopuœciæ do zarabiania ¿ony — i to najczêœciej poza domem. To z³amanie naturalnego podzia³u pracy w rezultacie daæ musi ekonomiczne bezrobocie”67. Zwolennicy pracy zawodowej kobiet, czy — szerzej ujmuj¹c
problem — aktywnego ich uczestnictwa we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego, starali siê wskazaæ na pozytywne aspekty wyjœcia kobiety poza
kr¹g ¿ycia rodzinnego. Przymioty kobiece (cechy charakteru), poœwiêcenie,
którego od kobiety wymaga ³¹czenie pracy w domu i poza domem, mog¹
przynieœæ spo³eczeñstwu tylko wymierne korzyœci68.
63
64
65
66
67
68

M. Jacuñska, Zapomniany szczegó³ wa¿nego zagadnienia, „Bluszcz” 1925, nr 3, s. 48–49.
Z. Reutt–Witkowska, Problem…, s. 1–3.
Za podobnym rozwi¹zaniem opowiada³ siê Jerzy Kuncewicz. Por. tego¿, Przebudowa, s. 273.
M. C. Przewóska, Na widowni, „Bluszcz” 1921, nr 7, s. 7.
A. Niesio³owski, Kryzys..., s. 20–21.
J. Jab³onowska, Zdobycze…, s. 489.
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Kobiety a praca zawodowa w podrêcznikach
szkolnych dla dzieci
Kobiety a praca zawodowa w podrêcznikach szkolnych dla dzieci

Artyku³ ten analizuje podrêczniki od najstarszych — tzn. pochodz¹cych
z pierwszej po³owy XIX w. — a¿ do pocz¹tku lat 70. XX w. Podrêczniki
nowsze by³y ju¿ bowiem kilkakrotnie przedmiotem analiz, a tematem, który
szczególnie interesowa³ badaczy, by³o w³aœnie przedstawianie w nich obrazu kobiet i mê¿czyzn1. Pod uwagê brane by³y podrêczniki dla dzieci m³odszych, w wieku 7–10 lat. Podrêczniki dla starszych klas zawieraj¹ bowiem
wiele tekstów zaczerpniêtych z klasyki literatury, przy których czêsto pierwszoplanowa nie jest treœæ i walory wychowawcze, ale wartoœæ literacka.
Podstawowym problemem jest tu dobór podrêczników. Z najwczeœniejszych omawianych lat (przed 1918 r.) nie przechowa³ siê w bibliotekach
warszawskich pe³en zestaw wykorzystywanych wypisów. W tym wypadku
selekcji dokona³ czas. Z pozosta³ej (niema³ej zreszt¹) liczby podrêczników
uwzglêdnione zosta³y niemal wszystkie, które wspomina³y o pracy kobiet.
Stara³am siê przy tym, aby wykorzystaæ podrêczniki przeznaczone dla ró¿nych œrodowisk — zarówno dla dzieci miejskich, jak i wiejskich, oraz dla
ró¿nych obszarów, a wiêc w miarê mo¿liwoœci pochodz¹ce z ró¿nych zaborów. Zazwyczaj wykorzystywa³am pierwsze wydania wypisów, tam gdzie nie
by³o to mo¿liwe, zosta³o to zaznaczone w tekœcie.
Dla lat póŸniejszych dostêpny jest ju¿ pe³en zestaw podrêczników. Jest
ich jednak oczywiœcie zbyt wiele, aby mo¿na by³o omówiæ wszystkie. Wybra-

1 Np. B. Szacka, Kobiety i mê¿czyŸni, dziewczynki i ch³opcy. Podzia³ wedle p³ci w prezentowanym dzieciom
obrazie œwiata; E. Kalinowska, Wizerunki dziewczynek i ch³opców, kobiet i mê¿czyzn w podrêcznikach szkolnych, [w:] Portrety kobiet i mê¿czyzn, pod red. R. Siemieñska, Warszawa 1997.
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³am wiêc te, w których problem pracy kobiet przedstawiany by³ czêœciej ni¿
w pozosta³ych, a przede wszystkim te, w których nie ograniczono siê do
marginesowych wzmianek o dzia³alnoœci zawodowej kobiet, ale na których
podstawie mo¿na wysnuæ w miarê spójn¹ koncepcjê roli kobiet poza domem.
Jednak trzeba tu podkreœliæ, ¿e sprawa wcale nie jest prosta. Autorzy,
badaj¹cy rzeczywistoœæ podrêczników szkolnych, zwracali wielokrotnie
uwagê, ¿e oprócz treœci jawnych, znajduj¹cych siê w programach szkolnych,
zawieraj¹ one liczne treœci „ukryte”, które znalaz³y siê w podrêcznikach
przypadkowo, jako „uboczny” efekt zamieszczanych tekstów, maj¹cych
w zamierzeniu przekazywaæ zupe³nie inne wartoœci.
Jak stwierdza jedna z autorek, zajmuj¹ca siê problemem ukazywania
wizerunków kobiet i mê¿czyzn we wspó³czesnych podrêcznikach: „Podrêczniki szkolne, tak jak i ca³y system edukacji, maj¹ swój ukryty program
obejmuj¹cy szerokie spektrum informacji, doœwiadczeñ, nawyków i przekonañ, które uczniowie przyswajaj¹ podczas nauki w szkole obok oficjalnego
programu (...) polskie podrêczniki do nauczania pocz¹tkowego, oprócz
przekazywania treœci kszta³c¹cych jêzykowo i literacko, do czego zosta³y
stworzone, s³u¿¹ tak¿e do przekazywania treœci o charakterze dyskryminuj¹cym, wpajaj¹ bowiem w dzieciêc¹ œwiadomoœæ stereotypowe koncepcje
ról kobiet i mê¿czyzn w rodzinie i spo³eczeñstwie”2.
Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e kwestia pracy zawodowej kobiet stanowi jeden z elementów takiego „ukrytego” programu. Przede wszystkim
— kwestia pracy zawodowej kobiet nie pojawi³a siê w ¿adnym (!) z podrêczników jako oddzielny, godny poruszenia problem (chyba ¿e w kontekœcie
k³opotów, które powoduje w ¿yciu rodzinnym). Podstawê moich analiz musia³y wiêc stanowiæ czytanki, których g³ówny temat by³ odleg³y od kwestii
pracy zawodowej kobiet. Opisywa³y one szereg zupe³nie nie zwi¹zanych
z g³ównym tematem analizy spraw — sieroctwo, naukê i zabawy dzieci, wakacje, przeprowadzkê do innego domu. Nie jest chyba przypadkiem, ¿e ani
jeden tekst w omawianych latach nie by³ poœwiêcony w ca³oœci zawodowym
obowi¹zkom kobiety. Wydaje siê wiêc uzasadniona hipoteza, ¿e w wiêkszoœci wypadków autorzy podrêczników nie mieli w ogóle zamiaru poruszaæ
tego tematu, a nawet nie zauwa¿ali, ¿e siê w nich pojawi³ — na marginesie,
jako t³o dla innych problemów, które zdaniem autorów zas³ugiwa³y na uwa2 E. Kalinowska, Wizerunki dziewczynek i ch³opców, kobiet i mê¿czyzn w podrêcznikach szkolnych,
„Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 1–2, s. 219–253.
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gê. W zwi¹zku z tym „przeoczeniem” obraz, jaki przekazywa³y podrêczniki,
jest czasami ca³kowicie sprzeczny z tym, czego mogliby sobie ¿yczyæ pedagodzy. Wystêpuje te¿ zauwa¿alna sprzecznoœæ miêdzy oficjalnym, programowym przekazem, a tym, co wy³ania siê na marginesie innych opisywanych spraw. Dotyczy to w szczególnoœci XIX w., gdzie warstwa jawna ukazuje kobiety jako gospodynie domowe, a ukryta odkrywa, jak wiele z nich
pracowa³o, oraz lat PRL–u, kiedy to oficjalnej propagandzie pracy zawodowej kobiet towarzyszy³ tradycyjny obraz rodziny w podrêcznikach.
Praca stanowi³a zawsze jeden z podstawowych tematów podrêcznikowych. Od wczesnych lat XIX w. do co najmniej lat szeœædziesi¹tych XX w.,
a czasem i w latach póŸniejszych, ukazywano j¹ dzieciom jako podstawowy
obowi¹zek ka¿dego cz³owieka. W zale¿noœci od wieku i epoki zmienia³y siê
jej formy, a tak¿e zalecane proporcje czasu poœwiêcanego pracy i wypoczynkowi.
Szczególnie przed I wojn¹ œwiatow¹ podkreœlano znaczenie i obowi¹zek pracy. Pracy przeciwstawiano pró¿niactwo, Ÿród³o wszelkiego z³a. Odpoczynek by³ Ÿle widziany. Nic te¿ dziwnego, ¿e pracowaæ powinni wszyscy
— nie tylko mê¿czyŸni, ale tak¿e kobiety i dzieci, nawet zupe³nie malutkie.
Jednak, choæ praca by³a obowi¹zkiem wszystkich, wyraŸnie zaznacza siê
jej zró¿nicowanie. O ile niezale¿nie od epoki mê¿czyŸni mogli i powinni
pracowaæ zarobkowo poza domem, kobietom pozostawiano zazwyczaj zajêcia domowe, w rzadkich wypadkach zarobkowanie bez opuszczania mieszkania — szycie czy pranie.
Kwestia przedstawiania pracy zarobkowej kobiet w podrêcznikach ma
co najmniej trzy wymiary. Przede wszystkim mo¿na zbadaæ, czy w czytankach dla dzieci kobiety w ogóle zajmuj¹ siê zarobkowaniem, czy te¿ widaæ
je wy³¹cznie w roli matek i pañ domu. Ta kwestia ³¹czy siê z problemem
emancypacji, który wykracza poza ramy tego artyku³u, ale czasem warto
tak¿e o nim wspomnieæ.
Niemniej wa¿ny, chocia¿ znacznie trudniejszy do zbadania jest problem: czy podrêczniki przedstawiaj¹ rzeczywistoœæ, czy te¿ idealny, ¿yczeniowy obraz sytuacji.
Trzeci aspekt tej kwestii to zbadanie, jakie prace zarobkowe wykonuj¹
kobiety w podrêcznikach — czy s¹ to zajêcia wymagaj¹ce wykszta³cenia, czy
widaæ kobiety na stanowiskach kierowniczych, czy te¿ praca jest wy³¹cznie
efektem koniecznoœci zdobycia pieniêdzy.
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W najwczeœniejszych latach, przez ca³y XIX w. modelowy, oficjalnie
przedstawiany, podzia³ ról w rodzinie pozostawa³ zawsze taki sam. Kobiety
niezale¿nie od klasy spo³ecznej i wykszta³cenia pracowa³y w domu, prowadzi³y gospodarstwo i wychowywa³y dzieci. Dzieci i m³odzie¿ uczy³y siê lub
— w przypadku podrêczników przeznaczonych dla ludu — pracowa³y w gospodarstwie, mê¿owie zarabiali na utrzymanie wszystkich domowników. Kobiety — ¿ony w ¿adnych okolicznoœciach nie ima³y siê pracy zarobkowej.
Do 1918 r. ten podzia³ ról by³ jawny, czêsto podkreœlany i ukazywany
dzieciom jako jedyna mo¿liwa forma podzia³u obowi¹zków. W podrêczniku z 1875 r. zamieszczono nastêpuj¹cy dialog pomiêdzy uczniem i nauczycielem: „N. Czym jest ojciec w rodzinie? U. G³ow¹ rodziny. N. Jakie s¹ jego
obowi¹zki? U. Powinien ca³¹ sw¹ rodzinê kochaæ, na jej utrzymanie pracowaæ i od z³ego j¹ uchroniæ. N. Czym jest matka w rodzinie? U. Matka a ¿ona wzglêdem ojca jest gospodyni¹ domu (...) ¯ona w rodzinie powinna byæ
jak pszczó³ka pilna, pracowita i rz¹dna. Co m¹¿ zapracuje, to ¿ona gospodarnoœci¹ i oszczêdnoœci¹ pomna¿aæ ma (...) ¿ona w domu ma siê krz¹taæ,
a weso³o pracowaæ (...)”3. Podobnie w podrêcznikach o trzydzieœci lat póŸniejszych czytamy niemal jednobrzmi¹ce opisy: „Ojciec mój jest urzêdnikiem na kolei, od rana do obiadu siedzi w biurze, ale po obiedzie rozmawia
i bawi siê z nami (...) Mama zawsze jest w domu i ci¹gle siê nami zajmuje”4;
„Mama ci¹gle jest w domu. Ojciec ma wiele zajêcia, pracuje na utrzymanie
rodziny (...) Mama zajmuje siê gospodarstwem domowem. Mama szyje dla
dzieci, ubiera je. Matka daje jeœæ dzieciom. Matka uczy dzieci”5.
Ten schemat pozosta³ niezmienny przez ca³e lata. Mama ca³y dzieñ
przebywa³a w domu i podawa³a strudzonemu ojcu zupê, ojcowie pracowali
poza domem i pojawiali siê tylko „od œwiêta”, choæ w podrêcznikach z pocz¹tku XX w. coraz czêœciej podkreœlano ich udzia³ w wychowaniu dzieci.
Jednak gdy zwraca siê uwagê nie na deklaracje, ale na treœæ czytanek,
t¹ wspominan¹ we wstêpie treœæ „ukryt¹”, uderza wyraŸna sprzecznoœæ miêdzy oficjalnym programem a faktyczn¹ zawartoœci¹ czytanek. W rzeczywistoœci przez podrêczniki przewija³a siê wielka liczba pracuj¹cych kobiet, i to
tak¿e ¿on i matek. Pozostawa³y one jednak albo w tle, na marginesie dzie3 P. Chmielowski, Ksi¹¿ka do czytania dla dzieci, u³o¿ona i wstêpem opatrzona przez dra..., Warszawa 1875, s. 85.
4 A. Szyc, Czytanki stopniowane dla dzieci zaczynaj¹cych naukê. Stopieñ I, W domu i w szkole, Warszawa
1901, s. 6.
5 W. Nowicki, Pocz¹tki jêzyka polskiego. Ksi¹¿ka do czytania u³o¿ona pod³ug stopniowego rozwoju pojêæ, mowy
i gramatyki przez... Dla klas przygotowawczych gimnazjów mêskich i ¿eñskich, Warszawa 1906, s. 49.
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j¹cych siê wydarzeñ, jako przekupki na targu czy kucharki spiesz¹ce po
zakupy, albo wykonywa³y zajêcia s³u¿ebne — nianiek, s³u¿¹cych, nauczycielek domowych, lub te¿ by³y ofiarami niesprzyjaj¹cych okolicznoœci —
œmierci lub choroby ¿ywiciela rodziny. Stosunek do tych trzech grup pracownic by³ jednak odmienny. Kobiety–s³u¿¹ce z „ni¿szych warstw” nie budzi³y zazwyczaj ani zdziwienia, ani wspó³czucia, ich pracê zarobkow¹ dostrzegano jako coœ absolutnie oczywistego.
Gdy jednak zdarza³o siê, ¿e zarobkowa³a kobieta czy dziecko z pierwotnie zamo¿nej lub niezale¿nej materialnie rodziny (nie tylko z wy¿szych
warstw spo³ecznych), ich zajêcie oceniano powszechnie jako daleko id¹ce
poœwiêcenie, czyn heroiczny. Autor opowiadania z podrêcznika z 1829 r.
dziwi³ siê szlachetnoœci i delikatnoœci uczuæ ¿ony zniedo³ê¿nia³ego lokaja,
która nie posz³a ¿ebraæ, ale pracowa³a ca³y dzieñ, aby wy¿ywiæ dwoje dzieci
i niezdolnego do pracy mê¿a6.
Jednak i w tym wypadku rysuje siê pewne wyraŸne zró¿nicowanie w zale¿noœci od miejsca zamieszkania. Jeœli z jakichœ przyczyn ojciec i m¹¿ nie
móg³ utrzymaæ rodziny w mieœcie, zastêpowa³a go matka, w dalszej kolejnoœci synowie. Córki nie pracowa³y zarobkowo nigdy, nawet jeœli by³y starsze od swoich braci. Ci ostatni natomiast czuli siê odpowiedzialni finansowo
za swoje siostry, tak¿e doros³e, a¿ do ich zam¹¿pójœcia.
W przypadkach, gdy pracowa³a tylko matka, rodzina stacza³a siê zazwyczaj na dno nêdzy. „Staœ nie mia³ ojca, a mama jego by³a bardzo, bardzo
biedna. Co dzieñ pra³a od samego rana do wieczora, albo prasowa³a bieliznê; ludzie jej za to p³acili, ale niedu¿o, mieszka³a wiêc ze Stasiem w ciemnym, ma³ym pokoiku, a na obiad mieli zwykle tylko kaszê lub kartofle”7.
Interesuj¹ce mo¿e byæ stwierdzenie, ¿e ¿ony ludzi wykszta³conych, na
stosunkowo dobrych stanowiskach (lekarze, urzêdnicy), w wypadku gdy
zmuszone by³y podj¹æ pracê, natychmiast znajdowa³y siê na dnie hierarchii
spo³ecznej. Nigdy nie zostawa³y nauczycielkami, nie udziela³y lekcji domowych, nie sz³y do biur, ale zajmowa³y siê praniem, ³ataniem odzie¿y, sprz¹taniem. Matka pewnego Karolka po œmierci mê¿a, o nieokreœlonym zawodzie, ale niew¹tpliwie w miarê wykszta³conego i zamo¿nego, zosta³a „bez
grosza”: „Umia³a wiele przeœlicznych robót i nie wstydzi³a siê pracy: hafto-

6 Wypisy polskie, czyli ksi¹¿ka do czytania dla dzieci, u³o¿ona z Wyimków ró¿nych Autorów Polskich, tak proz¹
jak i wierszem. Na klasê I, P³ock 1829, s. 52.
7 H. Galle, Wypisy polskie na klasê wstêpn¹, Warszawa, b.r.w. [1917], wyd 6, s. 77.
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wa³a, szy³a, siatki robi³a. Dawali jej za to pieniêdzy i ¿y³a uczciwie”8. Karolek na w³asn¹ proœbê zosta³ oddany do rzemieœlnika, z zarobionych pieniêdzy kupowa³ ciastka dla sióstr, które nie pracowa³y. Podobnie przedstawia³a siê sytuacja w podrêczniku z 1902 r. Wdowa po urzêdniku, która pozosta³a sama z dwojgiem dzieci, „pomimo s³abego zdrowia utrzymywa³a siê
z dzieæmi z szycia bielizny”9. Pomaga³a te¿ w pracowni cukierniczej.
Inaczej mia³y siê sprawy na wsi. Tutaj w wypadku nieobecnoœci ojca
status rodziny pozostawa³ ten sam. Pracê na roli przejmowali ch³opcy, nawet w oczywisty sposób fizycznie niedoroœli do ciê¿kiej orki. Matka pozostawa³a nadal w obrêbie prac domowych, nie próbowa³a nawet pomagaæ
ch³opcu w orce i siewie. Natomiast dziewczêta przejmowa³y na siebie czêœæ
pracy w gospodarstwie.
B³êdem by³oby twierdziæ, ¿e nie daje siê zauwa¿yæ ¿adnych widocznych
przemian. Nie s¹ one jeszcze widoczne w przyk³adach ¿ycia bie¿¹cego, ale
w opisie aspiracji dzieci. Najwczeœniejsze podrêczniki zajmuj¹ siê tylko
aspiracjami ch³opców, czêsto zreszt¹ zalecaj¹c ograniczenie ich w zale¿noœci od stanowiska rodziców. Przyjmowano, szczególnie w podrêcznikach
przeznaczonych dla dzieci wiejskich, ¿e b³êdem, o ile nie przekroczeniem,
jest ¿ywienie ambicji wybicia siê ponad swój stan. W 1871 r. wicekurator
L. Sumiñski poucza³: „Ka¿dy tyle uczyæ siê powinien, ile do jego stanu
nale¿y. Nad stan swój nigdy siê nie wynoœ”10. Podawa³ za przyk³ad rolnika,
który mimo wyrzutów s¹siadów nie posy³a³ dzieci do pobliskiej szko³y wy¿szego stopnia, argumentuj¹c, ¿e nie tylko uczeni s¹ potrzebni na œwiecie.
Ch³op ten, wychowuj¹cy swych synów w miernoœci, jako jedyny mia³ pociechê z dzieci. Inny podrêcznik z tego samego okresu opisuje losy syna szewca, który chcia³ byæ kimœ innym, a zosta³ ¿ebrakiem. Autor poucza: „Gdybyœ
by³ po rozumnemu nie puszcza³ ojcowskiej profesji, by³byœ sobie uczciwym
rzemieœlnikiem (...) Ten co chce wznieœæ siê wy¿ej, ni¿ go stanie, mo¿e
nieraz spaœæ ni¿ej, ni¿ by³”11.
Wobec tego, ¿e wszyscy powinni pozostaæ na przypisanych sobie tradycj¹ miejscach w hierarchii spo³ecznej, oczywiste by³o, ¿e dotyczy to tak¿e

8 Wypisy polskie..., s. 35 .
9 A. Szyc, Czytanki stopniowane dla dzieci zaczynaj¹cych naukê systematyczn¹. Stopieñ II, Na wsi i w mieœcie,
Warszawa 1902, s. 123.
10 L. Sumiñski, Ksi¹¿ka czytania i rachunków do u¿ytku pocz¹tkuj¹cych. U³o¿y³..., b. Rzeczywisty Radca Stanu
i Wice–Kurator, Warszawa 1871, s. 21.
11 P. Chmielowski, Ksi¹¿ka..., s. 60.
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aspiracji dziewcz¹t. Dziewczynki powinny naœladowaæ w dalszym ¿yciu swe
matki, a wiêc zaj¹æ siê wy³¹cznie czynnoœciami gospodarskimi.
Pocz¹tek XX w. przynosi wyraŸn¹ zmianê. Podrêcznik A. Szyc nie tylko
czêœciej ni¿ inne ukazuje pracuj¹ce kobiety, ale zachêca wrêcz dziewczynki
do nauki i wykorzystania jej póŸniej w praktyce. Na przyk³adzie wybitnej
matematyczki, Zofii Germain, udowadnia dziewczynkom, ¿e tak¿e one mog¹ pe³niæ po¿yteczne role w spo³eczeñstwie. „(...) kobieta, zarówno jak
mê¿czyzna, ma wa¿ne i wielkie obowi¹zki do spe³nienia, a je¿eli rzadko
która staæ siê mo¿e uczon¹, to ka¿da powinna byæ œwiat³¹, rozumn¹ i po¿yteczn¹ na stanowisku, na jakiem j¹ los postawi. Pomyœlcie o tem, figlarki
i trzpiotki, ma³e gosposie i ma³e erudytki, czu³e mamusie swych lalek i przysz³e artystki, marz¹ce o wielkich dzie³ach i wielkiej s³awie”12.
W innych podrêcznikach aspiracje dziewcz¹t nie s¹ jeszcze tak wyraŸnie
podkreœlane, ale coraz czêœciej mówi siê o znaczeniu nauki dla wszystkich,
dziewczêta przestaj¹ marzyæ wy³¹cznie o rodzinie i gospodarstwie. Nawi¹zuje siê do tradycji kobiecej pracy charytatywnej. Dziewczynki marz¹ o tym,
¿e jako doros³e uszyj¹ sukienki dla wszystkich biednych sierot, upiek¹ chleb
dla g³odnych13.
I wojna œwiatowa by³a niew¹tpliwym prze³omem, jeœli idzie o udzia³ kobiet w pracy zawodowej. I o ile wydaje siê, ¿e we wczeœniejszych latach
problem pracy zawodowej kobiet zosta³ przedstawiony zgodnie z rzeczywistoœci¹ (niew¹tpliwie tak¿e w ¿yciu istnia³a rozbie¿noœæ pomiêdzy idealnym
modelem rodziny, gdzie ojciec pracowa³ na utrzymanie, a matka zajmowa³a
siê domem, a faktyczn¹ prac¹ zawodow¹ ca³ych rzesz kobiet), to przemiany
lat powojennych, nap³yw do pracy kobiet ju¿ nie tylko ze wzglêdów ekonomicznych, ale równie¿ ze wzglêdu na w³asne aspiracje zawodowe — w czytankach niemal nie znajdowa³y odbicia. Jest to skutek nie tylko niezauwa¿ania przemian obyczajowych, ale tego, ¿e wiele podrêczników u¿ywanych
po wojnie pochodzi³o z okresu wczeœniejszego i ich treœæ jest czêsto ra¿¹co
niedostosowana do potrzeb powojennych, choæ wprowadzono elementy
œwiadcz¹ce o próbie aktualizacji, np. takie scenki: „Jaœ i Staœ pas¹ krówki
i koniki. Hania karmi kury i gêsi. Wojtuœ i Ignaœ ¿n¹ ¿yto. Adaœ wozi ¿yto

12 A. Szyc, Czytanki.., Stopieñ III, W kraju i na œwiecie, Warszawa 1902, [A. S. , wg E. Mullera, Zofia
Germain, ma³a matematyczka] s. 148.
13 H. Galle, Wypisy... [Or–Ot, Brat i siostra], s. 17.
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z pola. Marysia kopie kartofle. Matusia gotuje kartofle na obiad. Tatuœ bije
siê za wolnoœæ Polski”14.
W tych ksi¹¿kach, a tak¿e w tych z lat bezpoœrednio po wojnie, przeznaczonych dla dzieci wiejskich, czêsto bez zmian zachowa³y siê XIX–wieczne
pogl¹dy, w tym równie¿ tradycyjny, niezmienny model rodziny. Podobnie
jak w poprzednich latach czytanki propagowa³y trwa³oœæ porz¹dku spo³ecznego i ostro wystêpowa³y przeciw wygórowanym ambicjom dzieci ch³opskich. W wierszu J. N. Jaœkowskiego Za póŸno rodzice ch³opi postanawiaj¹
kszta³ciæ jedynaka: „Jak rzekli, tak zrobili; / Lecz grubo zb³¹dzili, / Bo szczêœcie i w kmiecym jest stanie”15. Kobiety, podobnie jak w XIX w., pracowa³y
zarobkowo tylko w przemyœle domowym albo jako s³u¿¹ce. Dzieci mog³y
zapoznaæ siê z ¿yciorysem œw. Zyty, patronki s³u¿¹cych.
W kolejnych podrêcznikach z lat 1922–1923 praca zajmuje naczelne
miejsce w propagowanym systemie wartoœci, „Bo ludzie stworzeni s¹ do
pracy, jak ptak do latania”16. Mimo to kobiety, podobnie jak w poprzednim
okresie, nie pracuj¹ wcale, chyba ¿e s¹ wdowami obarczonymi dzieæmi.
Natomiast w przeciwieñstwie do lat wczeœniejszych wiêcej miejsca zajmuj¹
aspiracje zawodowe dzieci. Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci, ¿e liczono siê,
tak¿e w perspektywie, wy³¹cznie z prac¹ zarobkow¹ ch³opców, poniewa¿ to
tylko oni snuj¹ marzenia i tylko im podsuwa siê projekty przysz³ych zajêæ.
By³o to szczególnie uderzaj¹ce w przypadku wyraŸnie lewicowego podrêcznika S. Sempo³owskiej i J. Unszlicht–Bernsteinowej17. W co najmniej piêciu czytankach ch³opcy postawieni zostali przed wyborem przysz³ego zawodu. Ojcowie t³umaczyli synom, ¿e ka¿dy powinien pracowaæ, przedstawiano
ch³opcom zalety i wady ró¿norodnych zajêæ — od kowala do uczonego,
natomiast nie wspomniano nawet przelotnie o jakiejkolwiek mo¿liwoœci
wyboru ze strony dziewczynek.
PóŸniejsze lata okresu miêdzywojennego mo¿na nazwaæ okresem
przejœciowym. Jednoczeœnie dostêpne by³y zarówno podrêczniki, w których
stosunek do pracy kobiet by³ przejêty z poprzednich epok, jak i takie,
14 Jest to przyk³ad z 23 wydania podrêcznika B. Wocalewskiego, Strzecha rodzinna. Nauka czytania i pisania,
£ódŸ 1920, s. 49.
15 Posiew. Ksi¹¿ka do czytania dla szkó³ elementarnych, cz. 3, Warszawa 1921 (wyd. 2 popr.), s. 144. Wyd. 1 —
1918.
16 B. Smoliñska, Ksi¹¿eczka polskiego dziecka. Drugi rok nauczania w szkole powszechnej, cz.1, b.r.mw.
[1923], s. 62.
17 S. Sempo³owska, J. Unszlicht–Bernsteinowa, Drugi zbiorek powiastek, opowiadañ, wierszyków i æwiczeñ
dla dzieci od lat 9 do 11, Warszawa 1922, wyd. 7 popr.
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w których widaæ pierwsze zmiany, jakie zasz³y w spo³eczeñstwie. W zale¿noœci od wybranego przez nauczyciela podrêcznika dzieci mog³y zapoznawaæ siê z tradycyjnym albo nowoczesnym modelem rodziny.
W pierwszym nurcie wyró¿niaj¹ siê zw³aszcza podrêczniki J. Poprawskiego, inspektora szkolnego z Poznania, R. M. Brzeziñskiej, C. Niewiadomskiej. W przypadku czytanek Poprawskiego i Niewiadomskiej tradycyjne role matki i ojca s¹ szczególnie silnie podkreœlane: „G³ow¹ rodziny jest
ojciec, który na wszystkich pracuje, ¿eby mieli mieszkanie, po¿ywienie i ubranie.
Ojciec jest albo robotnikiem, rzemieœlnikiem, albo kupcem. Mama stara siê
o dzieci i o ojca. Uprz¹ta mieszkanie, kupuje, co w domu potrzebne, gotuje
obiad”18, „Ojciec przy warsztacie, albo idzie do fabryki, albo do jakiego biura,
a matka zawsze w domu, zawsze z dzieæmi, niby ten ptak na gnieŸdzie”19.
W podrêczniku Niewiadomskiej pojawia siê nawet naukowe wyjaœnienie takiego stanu rzeczy. Podzia³ ról miêdzy kobietê a mê¿czyznê zosta³
przedstawiany jako odwieczny i niezmienny. „Prawdopodobnie najpierw
podzieli³ siê prac¹ mê¿czyzna z kobiet¹: ty pilnuj ognia, a ja przyniosê ¿ywnoœæ — ty siê opiekuj dzieæmi, a ja dostarczê co trzeba. I przekona³ siê, ¿e
podzia³ jest dobry, wiele u³atwia, ¿e jest nawet konieczny”20. WyraŸnie w zgodzie z odwiecznym podzia³em ról w rodzinie, matki w czytankach przyrz¹dzaj¹ œniadanie dla id¹cych do pracy mê¿ów, krz¹taj¹ siê po domu.
Niektóre z podrêczników przedstawiaj¹cych tradycyjny model rodziny
stanowi¹ w pewnym sensie ¿ywy relikt poprzedniej epoki. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e by³y to ksi¹¿ki stworzone wczeœniej, a u¿ywane jeszcze w 1927 r.
(np. podrêcznik Brzeziñskiej to wyd. 13, a jeden z podrêczników Poprawskiego — 7). Wobec tego praca zawodowa kobiet w mieœcie pozosta³a
wy³¹cznie domen¹ ubogich wdów maj¹cych na utrzymaniu dzieci: „Mama
Franusia i Hani z wyrobku ¿yje i dziatki swoje utrzymuje”; „Jej matka, wdowa, by³a bardzo biedna; pracowa³a pilnie, ale to, co zarobi³a wystarcza³o
ledwie na wy¿ywienie jej i dziecka”, „W pewnym miasteczku, w nêdznym
domku, mieszka³a praczka z dwojgiem ma³ych dzieci. By³a ona bardzo uboga, a pilnie pracowa³a”21. Babka sierot ¿ali siê „Piorê bieliznê i tym zarabiam na ¿ycie dla sierot i dla siebie”22.
18
19
20
21
22

J. Poprawski, Czytanki wstêpne na klasê II szko³y powszechnej, Poznañ 1929, s. 3.
C. Niewiadomska, Czytanki dla szkó³ powszechnych, rok trzeci, oddzia³ czwarty, cz. 1–3, Warszawa 1926.
Tam¿e , cz. 2, s. 325.
R. M. Brzeziñska, Dla dzieci czytanki drugie, u³o¿y³a..., Warszawa, £ódŸ 1927, s. 127, 129.
J. Poprawski, Ksi¹¿ka do czytania, zebra³ i u³o¿y³, cz. 2, Poznañ 1927.
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We wszystkich tych podrêcznikach aspiracje dzieci przedstawiaj¹ siê
podobnie. Córki powinny naœladowaæ matki zgodnie z wierszykiem „Czy
nie znacie czasem Zosi? / Prawdziwy to wzór gosposi! / Zosia mamê naœladuje, / Gospodarstwem siê zajmuje”23, „Kiedy dorosnê / Zacznê gospodarzyæ, / Dla mamy i taty / Bêdê obiad warzyæ”24.
Ch³opcy natomiast marzyli g³ównie o wojence i losie ¿o³nierza:
„Niech tam sobie tchórze, baby;/ Siedz¹ niby w bagnie ¿aby,/ Gdy im
serce dr¿y./ My idziemy na wojenkê; /Œpiewaj¹cy w g³os piosenkê”25. NajwyraŸniej kontrast miêdzy aspiracjami obu p³ci przedstawiony by³ w czytankach Brzeziñskiej, gdzie rozrywkê ch³opców stanowi³a zabawa w wojsko,
podczas gdy dziewczynki prosi³y o kupowanie im igie³ i nici.
Tymczasem w innych podrêcznikach tego okresu sytuacja przedstawia³a
siê ju¿ inaczej. Nie zosta³ tu wprawdzie ukazany dzieciom ¿aden konkretny
model rodziny. Mo¿na jednak zauwa¿yæ — stosunkowo nawet czêsto —
swoist¹ „zamianê” ról mêskich i ¿eñskich, czêœciej wprawdzie w przypadku
dzieci, nie zaœ doros³ych kobiet i mê¿czyzn. W podrêczniku H. Galle
i H. Radwanowej dziewczynki uratowa³y ton¹cego ch³opca26, a ma³y, trzyletni Jurek bawi³ siê ukochan¹ lalk¹. Józio z ojcem zostali sami na gospodarstwie i musieli sami zamieœæ i ugotowaæ obiad27. Ojciec prowadzi³ chorego Michasia do lekarza, a przecie¿ zajmowanie siê chorymi dzieæmi by³o
dotychczas zadaniem wy³¹cznie matek28. Jest to zbyt czêste zjawisko, by
mo¿na by³o uznaæ je za przypadkowe. Widaæ zatem pojawiaj¹c¹ siê chêæ do
ukazania dzieciom procesów emancypacji kobiet i mo¿liwoœæ zmiany sta³ych ról w rodzinie. Te zmiany dotycz¹ tak¿e pracy.
Kobiety — tak¿e matki — zaczynaj¹ pracowaæ, choæ nie by³o to jeszcze
przedstawiane jako zjawisko powszechne. W podrêcznikach pojawi³y siê
jednoczeœnie niedogodnoœci zwi¹zane z nieobecnoœci¹ matek w domu. Nie
dotyczy³o to ju¿, tak jak poprzednio, biedy i nieszczêœæ, które zmusza³y

23 Tam¿e, s. 58.
24 J. Chrz¹szczewska, Piosnka dziewczynki, [w:] R. M. Brzeziñska, Dla dzieci..., s. 66.
25 J. Poprawski, Ksi¹¿ka..., s. 91.
26 S. Moszkowska Ocalenie, [w:] H. Galle, H. Radwanowa, Nasza ksi¹¿ka. Wypisy i æwiczenia dla klasy
II szkó³ powszechnych, Warszawa 1929, wyd. 12, s. 100–102.
27 A. Mikulski, J. Saloni, W Lipkach. Czytanki polskie dla drugiej klasy szko³y powszechnej, Lwów 1933,
wyd. II.
28 J. Rytlowa, J. Saloni, F. Rytel, Za miedz¹ graniczn¹. Czytanki na klasê III szkó³ powszechnych wiejskich
2 i 3 stopnia, Lwów 1938.
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matkê do pracy, ale chodzi³o np. o niemo¿noœæ wyjazdu na wakacje z synem, poniewa¿ mama nie dostanie w tym terminie urlopu29.
W czytankach Z. Perkowskiej i M. Hertzber¿anki30 z 1927 r. kobiety
pracuj¹ znacznie czêœciej, pojawia siê nawet wczeœniej niespotykana postaæ
kobiety na kierowniczym stanowisku — dyrektorki szko³y ¿eñskiej (paradoksalnie we fragmencie z anachronicznego Serca Amicisa). W podrêczniku S. Tynca i J. Go³¹bka (bardzo popularnym w okresie miêdzywojennym)
wystêpuje po raz pierwszy kobieta polityk, przy czym jej dzia³alnoœæ jako
pos³anki zosta³a w miarê dok³adnie opisana. Dzieci dowiadywa³y siê, jak
istotna jest praca kobiety pos³a, która zajê³a siê kwesti¹ wa¿n¹ dla kraju —
budow¹ szkó³31. Jest to zreszt¹ jedyny przypadek tak dok³adnego opisania
pracy zawodowej kobiety.
Zmieni³y siê te¿ opisywane marzenia i aspiracje dzieci. W czytankach
Perkowskiej i Hertzber¿anki dzieci, zarówno ch³opcy, jak i dziewczynki, bawi³y siê w wyszukiwanie s³awnych imienników. Przy okazji wiele ¿yciorysów
s³awnych kobiet wskazywa³o dzieciom, ¿e nie tylko mê¿czyŸni mog¹ zyskaæ
pozycjê i znaczenie w spo³eczeñstwie. W podrêczniku H. Galle ch³opcy nadal chcieli zostaæ przede wszystkim ¿o³nierzami, ale w podwórkowej zabawie w wojnê uczestniczy³y po raz pierwszy tak¿e dziewczynki. Pojawia³y siê
tak¿e inne plany na przysz³oœæ i tym razem dotyczy³y tak¿e dziewczynek —
Miecio chcia³ zostaæ doktorem, Zdziœ ksiêdzem, a Janeczka nauczycielk¹.
Trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e choæ w podrêcznikach okresu miêdzywojennego kobiety nie pracowa³y zbyt czêsto, to jednak ich praca coraz czêœciej
przedstawiana by³a nie jako smutna koniecznoœæ, ale dobrowolny wybór.
Kobiety osi¹ga³y te¿ w stosunku do poprzedniego i nastêpnego okresu stosunkowo wysok¹ pozycjê zawodow¹. Wydaje siê wiêc, ¿e podrêczniki „nowoczeœniejszego” nurtu tego okresu podejmowa³y problem pracy zawodowej kobiet, ukazuj¹c ju¿ nie tylko kobiety wykonuj¹ce proste prace fizyczne,
ale tak¿e ilustruj¹c ich coraz czêstsze zajmowanie siê wysoko kwalifikowan¹
prac¹ umys³ow¹.
Czasy stalinowskie stanowi¹ w pewnym sensie prze³om w przedstawianiu problemu pracy kobiet — uznano bowiem, ¿e s¹ one w tym samym
stopniu co mê¿czyŸni obowi¹zane pracowaæ dla dobra pañstwa. Tylko spo29 J. Mortkowiczowa, S. Sempo³owska, W szkole i w domu, t. I–XVI, Warszawa 1923–1931, t. I, s. 7.
30 Z. Perkowska, M. Hertzber¿anka, Mowa ojczysta. Ksi¹¿ka do czytania na klasê wstêpn¹, wyd. 8, Warszawa
1927.
31 S. Tync, J. Go³¹bek, Czytanki polskie dla IV klasy szkó³ powszechnych I stopnia. Kurs A, Warszawa 1936.
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radycznie, w podrêcznikach wczesnych lat powojennych pozostawa³y w domu, zajmuj¹c siê gospodarstwem: „Ojciec Stacha jest robotnikiem. Pracuje
w fabryce, gdzie wyrabiaj¹ samoloty. (...) Mamusia zajmuje siê gospodarstwem. Gotuje, sprz¹ta, pierze, naprawia bieliznê i ubranie. Oprócz tego
szyje czasem dla s¹siadek”32. Na ogó³ w czytankach zdecydowanie podkreœlano element pracy zawodowej kobiet, pracowali bowiem wszyscy —
od dzieci do starców. Po raz pierwszy powszechnie do pracy zarobkowej
posz³y matki ma³ych dzieci, pozostawianych na ten czas w ¿³obkach
i przedszkolach.
Jednak mimo deklarowanego oficjalnie równouprawnienia i równego
udzia³u w pracy poza domem uderza³ niemal ca³kowity brak opisu pracy
zawodowej matek, podczas gdy praca zawodowa mê¿czyzn ukazywana by³a
nieustannie. Jedyny opis z podrêcznika z tego okresu to praca pielêgniarki
w szpitalu, ale tam równie¿ kobieta przedstawiona by³a w sytuacji, któr¹
mo¿na okreœliæ jako wype³nianie tradycyjnej, domowej roli — czuwa³a przy
chorym dziecku w szpitalu, podczas gdy podstawowe decyzje o leczeniu
podejmowa³ mê¿czyzna lekarz33 .
Z drugiej strony, paradoksalnie, daje siê zauwa¿yæ powa¿ny regres.
O ile przed wojn¹ coraz czêœciej dzieci czytywa³y o kobietach zajmuj¹cych
siê prac¹ wymagaj¹c¹ kwalifikacji, sporadycznie nawet kierownicz¹, o tyle
w podrêcznikach okresu stalinowskiego kobiety wykonywa³y prace najprostsze, choæ wówczas dobrze widziane — by³y na ogó³ robotnicami w niezidentyfikowanej fabryce, prz¹dkami, z bardziej elitarnych zawodów —
pielêgniarkami w ¿³obku czy przedszkolu, nauczycielkami. Nie mog³o to
byæ spowodowane jedynie chêci¹ ukazania w podrêcznikach przoduj¹cej
klasy robotniczej, poniewa¿ nie wahano siê pokazywaæ mê¿czyzn o zawodach inteligenckich.
Kobiety nie otrzymywa³y te¿ za swoj¹ pracê nagród i odznaczeñ, te przynosili do domu jedynie ojcowie. Kobiety nie by³y wymieniane ani jako racjonalizatorki, ani jako przodownice pracy. W wyborach do Rady Zak³adowej pada³y jedynie kandydatury mê¿czyzn. Wyj¹tkiem by³ podrêcznik
J. Broniewskiej z 1949 r. , w którym pojawi³ siê motyw odznaczenia kobiety
za dobr¹ pracê, rzecz dzia³a siê jednak w ZSRR, w ko³chozie34. W czytan32 S. Baczyñska, A. Kowalczewska, H. Woyciechowska, Wœród dzieci. Czytanki dla II klasy szkó³ powszechnych na wsi i w mieœcie, Warszawa 1948, wyd. II.
33 Z. Parnowski, Z. Lata³owa, N. Kuczyñska, Czytanki dla klasy II, Warszawa 1956 .
34 J. Broniewska, W nowej szkole, Czytanki dla IV klasy szko³y podstawowej, Warszawa 1949.
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kach Broniewskiej znajdujemy te¿ wyj¹tkowo kobietêlekarza. Nieprzypadkowo, chyba by³ to podrêcznik napisany wy³¹cznie przez kobietê.
Przydzia³y na mieszkanie z zak³adu pracy, podobnie jak wyró¿nienia,
tak¿e otrzymywali tylko ojcowie. Warto mo¿e wspomnieæ w tym miejscu, ¿e
wszystkie czytanki na ten temat jednoznacznie stwierdzaj¹: „nasz ojciec
otrzyma³ przydzia³ na mieszkanie”, a nigdy „rodzice dostali mieszkanie”,
czy „dostaliœmy mieszkanie”, jak w latach póŸniejszych.
Kobiety nie zajmowa³y te¿ nigdy stanowisk kierowniczych. Szefem kobiety prz¹dki by³ zawsze majster mê¿czyzna, kierownikami szkó³ i spó³dzielni byli nieodmiennie mê¿czyŸni.
Trzeba przy tym dodaæ, ¿e praca zawodowa w najmniejszym nawet stopniu nie oznacza³a wówczas — przynajmniej w œwietle podrêczników — z³agodzenia sztywnego podzia³u ról w rodzinie ani te¿ partnerstwa, choæby
w minimalnym stopniu. Praca domowa, gotowanie, sprz¹tanie, zmywanie
pozostawa³o nadal wy³¹czn¹ domen¹ matek i córek. Nie ulega³o bowiem
w¹tpliwoœci, ¿e chocia¿ kobiety pracuj¹, to ich przebywanie poza domem
nie jest czymœ oczywistym i zwyczajnym. Wiele czytanek poœwiêconych zosta³o matkom, które po raz pierwszy udaj¹ siê do fabryki, pozostawiaj¹c
same dzieci i gospodarstwo. Praca matki przedstawiana by³a zazwyczaj od
strony domu — jak w nowej sytuacji poradziæ sobie z obowi¹zkami, kto
powinien przej¹æ za nieobecn¹ matkê czêœæ prac domowych. Dla wszystkich
autorów nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e dzieci powinny pomagaæ matce, natomiast ojcowie zostali w tym przypadku pominiêci. Albo czytanki w ogóle
o nich nie wspomina³y, albo te¿ byli oni ca³kowicie obs³ugiwani przez powracaj¹ce z pracy ¿ony. „Kiedy mama wraca, z fabryki czeka na ni¹ w domu
du¿o roboty. Trzeba przygotowaæ kolacjê dla tatusia, dla Basi i dla Witka”35. To mama obci¹¿ona zakupami przychodzi³a po pracy po córeczkê,
wstawa³a pierwsza i gotowa³a dla wszystkich œniadanie. Mama reperowa³a
ubranie, grza³a zupê i wodê do mycia dla ojca racjonalizatora36.
W wielu wypadkach nieobecnoœæ ojca mog³a byæ oczywiœcie spowodowana wojn¹, ale o tym podrêczniki nie wspomina³y. Wydaje siê wiêc, ¿e
ojcowie w podrêcznikowych rodzinach nie brali udzia³u w prowadzeniu
gospodarstwa domowego (poza sporadycznymi wyj¹tkami, gdy przynosili
wêgiel) z przyczyn obyczajowych.
35 Z. Derwiszówna, Z. Parnowski, Czytanka dla klasy II, Warszawa 1951, s. 150.
36 S. Aleksandrzak, Z. Kwieciñska, Z. Przyrowski, Czytanki dla klasy IV, Warszawa 1953.
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Niewiele da siê w tym okresie powiedzieæ o tym, jak przedstawiano
aspiracje zawodowe dzieci. Ch³opcy na ogó³ chcieli zostaæ ¿o³nierzami,
traktorzystami, murarzami, in¿ynierami, natomiast dziewczynki najwyraŸniej nie zajmowa³y siê myœleniem o swej przysz³ej pracy. Wyj¹tkiem jest
podrêcznik z 1953 r. , w którym ma³a Ludmi³a marzy o pracy lekarki, dentystki lub nauczycielki37. Koniec stalinizmu to przynajmniej czêœciowy powrót podrêcznikowych matek do domu38. Nastêpowa³o w wielu przypadkach przywrócenie starych wartoœci i modelu rodziny, tym tylko ró¿ni¹ce
siê od stanu z XIX w. i przedwojennego, ¿e nie pisano o nim wprost. Natomiast z wielu czytanek dziecko mog³o wysnuæ wniosek, ¿e jedyne w³aœciwe
miejsce dla matki jest w domu, a dla ojca w pracy. Znowu, tak jak w znacznie wczeœniejszej epoce, matka z dzieæmi wyje¿d¿a³a na wakacje, a pracuj¹cy ojciec jedynie móg³ ich odwiedzaæ39.
W Pierwszej czytance z 1960 r. kobiety wcale nie pracowa³y, jedyny wyj¹tek stanowi³a nauczycielka. Natomiast znajdowa³ siê tu przedstawiony
w ¿artobliwej formie — bardzo szczegó³owy opis dnia „niepracuj¹cej” matki — rano podawa³a dzieciom œniadanie, ubiera³a najm³odszego synka,
zamiata³a, œcieli³a ³ó¿ka, pra³a, gotowa³a obiad, zmywa³a, sz³a z dzieckiem
na spacer, gotowa³a kolacjê, usypia³a dziecko40.
Podobnie w podrêczniku z 1963 r. kobiety nie zajmowa³y siê prac¹ zawodow¹. Mo¿na natrafiæ tylko raz czy dwa na marginesow¹ wzmiankê
o pracy obojga rodziców: „Walerka jest najstarszym dzieckiem, a jej rodzice
pracuj¹ tak samo jak nasi”41. Jednak gdy przechodzono do szczegó³owych
wzmianek o pracy, okazywa³o siê, ¿e dotyczy ona jedynie ojców. To oni szli
w pochodzie pierwszomajowym: „W szeregu id¹c zobaczycie / odwa¿ne
i dobre oczy / hutników, ch³opów i tkaczy. Gdzieœ ojciec twój bêdzie kroczy³! / To œwiêto ojca górnika, ojca tokarza i cieœli”42. Natomiast matka
w domu czeka³a na syna: „Kiedy idê do szko³y rano, / ty mnie ¿egnasz czu³a
i dobra / Ty mnie g³aszczesz sw¹ spracowan¹ / rêk¹, gdy wracam na obiad”43.
Tak¿e w latach szeœædziesi¹tych plany zawodowe dotyczy³y tylko ch³opców — pojawiali siê przyszli wynalazcy, ¿o³nierze, rybacy. W jednym z opo37 S. Aleksandrzak, Z. Kwieciñska, Z. Przyrowski, Czytanki...
38 Trzeba jednak zauwa¿yæ, jak niewiele nowych podrêczników ukazywa³o siê w latach 60. i 70. Wynika
z tego, ¿e wiele dzieci korzysta³o nadal z podrêczników sprzed 1956 r.
39 J. S³oñska, Pierwsza czytanka, Warszawa 1960.
40 Tam¿e.
41 S. Aleksandrzak, Z. Przyrowski, A czy znasz ty, bracie m³ody..., Warszawa 1963, s. 24.
42 T. Kubiak, Wiersz pierwszomajowy, [w:] S. Aleksandrzak, Z. Przyrowski, A czy..., s. 256–57.
43 T. Kubiak, Matka, [w:] S. Aleksandrzak, Z. Przyrowski, A czy..., s. 270.

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

Kobiety a praca zawodowa w podrêcznikach szkolnych dla dzieci 351

wiadañ wprawdzie tak¿e dziewczynki marz¹ o przysz³ych zawodach — lekarki i lotniczki, ale czytanka znajduje siê w dziale Opowiadania z przesz³oœci i dotyczy okresu miêdzywojennego, przy czym puenta wskazuje wyraŸnie, ¿e marzenia te s¹ ca³kowicie nierealne.
Paradoks polega na tym, ¿e procent pracuj¹cych zawodowo kobiet
w PRL stale wzrasta³44, podczas gdy w podrêcznikach lat 60. w porównaniu
z latami 50. wyraŸnie zmala³. W obu tych okresach przedstawiano wiêc najwyraŸniej nie stan faktyczny, ale pewien dosyæ ju¿ archaiczny model rodziny, tym dziwniejszy, ¿e oficjalnie ani nie po¿¹dany, ani nie propagowany.
Kolejna zmiana to lata 70. W tym wypadku uderza zasadnicza ró¿nica
w odniesieniu do wszystkich wczeœniejszych okresów. W niektórych podrêcznikach kobiety pracuj¹ masowo, w innych wcale, ale ich praca przesta³a byæ ewenementem, wzbudzaj¹cym pop³och wœród domowników i podziw lub wspó³czucie dla pracuj¹cej matki. Zarobkowanie kobiet, jak siê
wydaje, sta³o siê elementem codziennoœci, nie przyci¹gaj¹cym szczególnej
uwagi.
Nie wszyscy jednak sk³onni s¹ zgodziæ siê z tak¹ interpretacj¹. E. Kalinowska, opisuj¹c podrêczniki lat 90., stwierdza wrêcz, ¿e brak w nich
wzmianek o trudnoœciach pogodzenia pracy zawodowej z opiek¹ nad dzieæmi jest zabiegiem w pe³ni œwiadomym: „œwiat przedstawiony w podrêcznikach wydaje siê podzielony nie tylko na œwiat kobiet i mê¿czyzn, ale tak¿e
na œwiat kobiet posiadaj¹cych rodziny i nie pracuj¹cych oraz kobiet pozostaj¹cych czynnymi zawodowo, ale nie posiadaj¹cych rodziny. Takie posegmentowanie spo³eczeñstwa zwalnia autorów podrêczników od koniecznoœci godzenia przez kobiety ról domowych i zawodowych”45.
Nie sposób nie zgodziæ siê z tym twierdzeniem. Jednoczeœnie nasuwa siê
uwaga, czy ukazywanie przez podrêczniki, jak trudno jest pogodziæ rolê
matki z rol¹ pracownika, nie doprowadzi³oby do równie krytycznych uwag
i sugestii, ¿e zniechêca to dziewczêta do podejmowania pracy zawodowej.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e w omawianym okresie kobiety w rzeczywistoœci ukazywane s¹ w roli pracowników stosunkowo czêsto, jeœli braæ pod
uwagê, ¿e oprócz krótkiego okresu stalinowskiego oficjalny, prezentowany
w podrêcznikach model rodziny takiej roli dla nich nie przewidywa³. Jednak nie odnosi³y na swoich stanowiskach specjalnych sukcesów, by³y szere-

44 Procentowo udzia³ kobiet wœród ogó³u zatrudnionych wzrós³ z 30,6% w 1950 r. do 45,6% w 1989 r. Te
i bardziej szczegó³owe dane dotycz¹ce zatrudnienia zob. A. Kurzynowski, Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950–1989, w niniejszej publikacji.
45 E. Kalinowska, Wizerunki..., s. 144.
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gowymi pracownikami, a ich zajêcie poza domem odbija³o siê zwykle niekorzystnie na funkcjonowaniu rodziny.
Ten fenomen rozbie¿noœci pomiêdzy oficjalnie propagowanym modelem rodziny a jego odbiciem w czytankach dla ma³ych dzieci jest trudny do
wyt³umaczenia. Rzeczywistoœæ podrêcznikowa nie odzwierciedla³a bowiem
ani stanu faktycznego, ani ideologii swojej epoki. Barbara Szacka, która
analizowa³a podrêczniki i czasopisma dzieciêce lat 1977–1982, dosz³a do
analogicznych wniosków. „Wszystko to razem œwiadczy o niezwykle silnym
zakorzenieniu tradycyjnego postrzegania zró¿nicowania spo³ecznego wedle p³ci i tradycyjnego modelu rodziny. Jest to szczególnie uderzaj¹ce, poniewa¿ (...) treœci przekazywane by³y dzieciom w spo³eczeñstwie, którego
oficjalna doktryna przedstawia³a siê zupe³nie inaczej i w którym œwiadomie, niekiedy nawet nachalnie, d¹¿ono do wyprowadzenia kobiety z domu.
Tymczasem, niezale¿nie od tych œwiadomych zamiarów, proces socjalizacji,
zapewne w znacznej mierze nieœwiadomie, zmierza³ dok³adnie w przeciwnym kierunku. By³ to jakby podskórny nurt podrêczników, ich «funkcja
ukryta»”46.
Wyjaœnienia mog¹ byæ bardzo ró¿norodne. Trzeba braæ na przyk³ad pod
uwagê, ¿e dziecko zazwyczaj rzeczywiœcie widzi swoj¹ matkê — nawet pracuj¹c¹ — w rolach „domowych” i ¿e, bior¹c pod uwagê percepcjê i zainteresowania dzieci, na tym te¿ koncentruj¹ siê opowiadania. Trzeba te¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e do wypisów w³¹cza siê na ogó³ prace renomowanych i uznanych autorów dla dzieci, a nie prace m³odych autorów wspó³czesnych. Wynika st¹d, ¿e nawet najnowsze podrêczniki zawieraj¹ najczêœciej teksty
sprzed kilkudziesiêciu lat i tak¹ te¿ rzeczywistoœæ opisuj¹. Nawet wspó³czesne podrêczniki, czasopisma i powieœci dla dzieci, tym razem ju¿ wyraŸnie w sprzecznoœci z istniej¹cym stanem faktycznym, przedstawiaj¹ matki
jako osoby zajête wy³¹cznie domem i rodzin¹.

46 B. Szacka, Kobiety..., s. 113.
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Okreœlenie „stara panna” by³o pojêciem kluczowym dla zrozumienia
pozycji kobiety w warunkach spo³ecznoœci tradycyjnej. Obecnie uwa¿ane za
przestarza³e czy wrêcz „niemodne” jest jednak nadal powszechnie znane
i u¿ywane. Stereotypy zwi¹zane z postrzeganiem „starej panny” jako elementy myœlenia tradycyjnego funkcjonuj¹ nadal w naszej œwiadomoœci spo³ecznej. Jednak wraz z zachodz¹cymi przemianami pozycji i roli kobiety
w spo³eczeñstwie ich zakres oddzia³ywania ogranicza siê do coraz bardziej
reliktowej postaci.
Pozycja kobiety w spo³eczeñstwie przechodz¹cym g³êbokie przeobra¿enia po II wojnie œwiatowej uleg³a zmianie dziêki powstaniu sytuacji umo¿liwiaj¹cej niezale¿noœæ ekonomiczn¹ i mo¿liwoœæ zdobycia wykszta³cenia.
Dziêki pracy zawodowej i uzyskanej samodzielnoœci finansowej zmienia siê
miejsce kobiet — szczególnie kobiet „bez mê¿czyzny”: wdów, rozwódek
i „starych panien” — w hierarchii presti¿u czy raczej dezaprobaty spo³ecznej. Uzyskanie wiêkszej samodzielnoœci i niezale¿noœci sprzyja ich zainteresowaniu zagadnieniami ogólnospo³ecznymi i umo¿liwia im pe³niejsze
uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym.
W 1996 r. w okolicach Hajnówki i Bia³owie¿y przeprowadzi³am badania
terenowe, maj¹ce na celu zebranie materia³ów do opracowania dotycz¹cego wspó³czesnego postrzegania „starej panny”1. Jedna z czêœci sk³adowych

1 Wywiady w liczbie 17 przeprowadzi³am z osobami w wieku 17–86 lat, mieszkañcami wsi i miasta, o ró¿nym statusie spo³ecznym i wykszta³ceniu. Materia³y do wgl¹du w bibliotece Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

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

354 Renata Ewa Hryciuk

kwestionariusza dotyczy³a alternatywnych do tradycyjnej form samorealizacji kobiety jako jednostki w spo³eczeñstwie. Informatorzy podkreœlali
znaczenie kszta³cenia siê i pracy zawodowej kobiet „samotnych” dla realizowania ich indywidualnej drogi ¿yciowej, w której ¿ycie rodzinne — wed³ug tradycyjnych wzorców — nie zajmuje g³ównego miejsca.
Wspó³czesne przeobra¿enia struktury spo³ecznej powoduj¹ modyfikacjê wzorców osobowych. Nowy wzorzec wspó³czesnej Polki jest bardzo
pojemny, zawiera szereg ró¿norodnych ról: tradycyjn¹ rolê w rodzinie, ale
równie¿ zawodow¹ i obywatelsk¹. Wzorzec taki — propagowany g³ównie
przez mass media jest, jak s¹dzê, akceptowany bez zastrze¿eñ tylko wtedy,
gdy realizowany jest przede wszystkim jego cz³on podstawowy, czyli rola
¿ony i matki, a dopiero na dalszym planie znajduj¹ siê wszystkie inne formy
aktywnoœci i inne role2. Pomimo wiêkszej otwartoœci na zmiany i nowe zjawiska w obyczajowoœci, wzorzec ten nie obejmuje jednak innych mo¿liwoœci
realizacji czy innych stylów ¿ycia, nie opartych na tradycyjnej dystrybucji
ról. Nie mieœci siê w nim kobieta „bez mê¿czyzny”, jak równie¿ nie ma
w nim miejsca dla kobiety „niematki”3.
Promowanie zawodowej aktywnoœci kobiet nie zmienia wiec faktu, i¿
ci¹gle jako najwa¿niejsze, a przynajmniej bardzo istotne wartoœci w ich ¿yciu przedstawiane s¹ — przez wiêkszoœæ mass mediów — szczêœliwe ma³¿eñstwo, dobry, wyrozumia³y m¹¿, a wiêc — udane ¿ycie. Niezale¿nie od
zawodowych ambicji, mo¿liwoœci zrobienia kariery czy osi¹gniêcia sukcesu
nale¿y byæ przede wszystkim dobr¹, troskliw¹ i kochaj¹c¹ matk¹. Ogólnie
akceptowany i realizowany przez wiêkszoœæ kobiet wzorzec osobowy budowany jest wokó³ roli g³ównej: matki i ¿ony. Wprawdzie istnieje przekonanie, ¿e osi¹gn¹æ wysok¹ pozycjê zawodow¹ i zrobiæ karierê ³atwiej jest osobom nie obci¹¿onym obowi¹zkami rodzinnymi, jednak propagowane jest
godzenie obowi¹zków ma³¿eñskich i rodzinnych z zawodowymi ambicjami4.
Jedna z moich informatorek — nastolatka mówi³a o tym, jak kobieta
powinna siê realizowaæ w takiej spo³ecznoœci, jak Hajnówka: „Niew¹tpliwie
2 Wyj¹tek stanowi¹ tu ekskluzywne magazyny kobiece (np. „Cosmopolitan”, „Elle”, „Twój Styl” itd.) skierowane do wykszta³conych kobiet — mieszkanek miast. Propaguj¹ one nowy styl ¿ycia, nowoczesne „staropanieñstwo z wyboru”, gdzie polem realizacji jest praca i kariera zawodowa, realizowanie w³asnych zamierzeñ i ambicji. Jednak zakres oddzia³ywania tych czasopism nie jest powszechny, ogranicza siê do elitarnych
œrodowisk du¿ych miast.
3 B. £aciak, Wzór osobowy wspó³czesnej Polki, [w:] Zadowolony niewolnik. Studium o ró¿nicach spo³ecznych
miêdzy mê¿czyznami a kobietami w Polsce, Warszawa 1992, s. 233–244.
4 Tam¿e, s. 237.
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powinna mieæ wykszta³cenie — przynajmniej œrednie. Mieæ mê¿a, dzieci,
dom, byæ mi³¹ dla wszystkich woko³o. Ma byæ przede wszystkim dobr¹ ¿on¹
i matk¹. ¯ycie zawodowe schodzi na plan dalszy” (lat 17, wyw. nr 7). Kolejna rozmówczyni z Hajnówki prezentowa³a nieco odmienny pogl¹d na sytuacjê kobiety w spo³eczeñstwie, ale równie¿ ona podkreœla³a wymóg godzenia wszystkich ról zarówno tradycyjnych, jak i tych nowo podejmowanych:
„Tak, uwa¿a siê, ¿e kobieta powinna siê realizowaæ jako ¿ona i matka. Ja
osobiœcie uwa¿am, ¿e mo¿na byæ ¿on¹, matk¹ i spe³niaæ jeszcze wszystkie
inne swoje oczekiwania, marzenia, jakie siê ma. Kobiecie jest oczywiœcie
trudniej, bo praca zawodowa, dom, dzieci poch³aniaj¹ ca³¹ jej uwagê — ale
ta, która naprawdê chce, zawsze mo¿e wykombinowaæ trochê czasu dla
siebie — bycie matk¹ i ¿on¹ nie wyklucza samorealizacji — bycia jeszcze
kimœ innym. Kobieta ma trudniej w realizacji swoich celów, ale jest to mo¿liwe, chocia¿ mê¿czyŸnie jest ³atwiej. To wiêkszoœæ mê¿czyzn nie oczekuje
od kobiet tego «wiêcej», tylko wystarczy byæ ¿on¹ i matk¹ i to ju¿ wystarcza.
Dla mnie to na przyk³ad nie wystarczy — ja chcê byæ traktowana na równi
z mê¿czyznami, tego oczekujê i do tego bêdê d¹¿yæ ze wszystkich si³ — to
nie jest tak, ¿e jestem kobiet¹, to jestem gorsza. Na szczêœcie œwiat siê
zmienia i daje kobiecie coraz wiêcej szans samorealizacji” (lat 27, wyw.
nr 11). Inna informatorka patrzy na tê sprawê podobnie: „Teraz kobiety
mog¹ pracowaæ, realizowaæ siê zawodowo. Z racji biologii kobieta jest matk¹, musi byæ matk¹ i ¿on¹, ale teraz na szczêœcie ma równie¿ prawo do
w³asnych ambicji. Kiedyœ kobiety wychodzi³y za m¹¿, bo jakby nie mia³y
innych perspektyw...” (lat 60, wyw. nr 13).
W dalszym ci¹gu rodzina daje poczucie stabilizacji i bezpieczeñstwa,
jest kwesti¹ pierwszoplanow¹, najwa¿niejsz¹. Wa¿niejsz¹ od dalszego
kszta³cenia i wykonywania satysfakcjonuj¹cej pracy nawet wtedy, gdy nowo
za³o¿ona rodzina boryka siê z powa¿nymi problemami. Posiadanie w³asnej
rodziny „unormalnia” kobietê i okreœla jej status spo³eczny. Na pytanie:
„Czy gdyby Pani zamiast wykszta³cenia i dobrego zawodu mia³a rodzinê,
rodzice byliby spokojniejsi?” moja niezamê¿na rozmówczyni odpowiedzia³a: „Tak, wtedy tata móg³by ponarzekaæ na ziêcia, zaj¹æ siê wnukami i by³oby tak jak u wszystkich. Ten ziêæ «jaki taki, byle jaki» aby by³, bo w dalszym
ci¹gu w tych ma³ych miasteczkach i na wsi za³o¿enie rodziny jest wa¿niejsze
ni¿ kszta³cenie siê i zdobycie zawodu. Bo oni w³aœciwie — no jest wesele,
a póŸniej nie ma z czego ¿yæ, bo obydwoje s¹ na «bezrobotnym», a tu ju¿
dzieci s¹..., ale w³aœciwie rodzina jest i jest wszystko normalnie, a to, ¿e nie
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ma mieszkania, to jest problem ogólny, bo teraz wiêkszoœæ osób w Hajnówce ma takie problemy — wiêc jest to normalne. Rzadko jest tak, ¿e dziewczyna zak³ada rodzinê, ma dzieci a póŸniej dalej siê kszta³ci czy realizuje
w pracy. To s¹ odosobnione przypadki” (lat 28, wyw. nr 12).
Atmosfera spo³eczna wokó³ osoby „nara¿onej na staropanieñstwo” —
która nie d¹¿y do za³o¿enia rodziny, zamiast tego chce realizowaæ siê w inny
sposób — w dalszym ci¹gu bywa nieprzychylna w ma³ych, konserwatywnych spo³ecznoœciach. Mê¿atka z Bia³owie¿y: „Tu jest straszne to, ¿e na
przyk³ad dziewczyna chce siê uczyæ i faktycznie zdobywa wykszta³cenie, to
— jeœli nie ma rodziny, nie za³o¿y³a rodziny, to dla niektórych — nawet
czasem dla rodziców — jest cz³owiekiem kategorii drugiej (lat 35, wyw.
nr 17). Nastolatka z Hajnówki opowiada³a: „Dla ludzi nie jest wa¿ne, ¿e
masz mnóstwo zainteresowañ i jesteœ zadowolona ze swojego ¿ycia — oni
tylko widz¹, ¿e nie za³o¿y³aœ rodziny, przez to jesteœ inna. Normalne jest to,
¿e masz mê¿a i dwójkê dzieci. Spe³niasz siê zawodowo, robisz karierê, ale
nie masz mê¿a, to i tak jesteœ «star¹ pann¹» i krzywo na Ciebie patrz¹” (lat
17, wyw. nr 7).
Dokonuj¹ce siê przemiany obyczajowoœci i wiêksza otwartoœæ na zmiany w spo³ecznoœciach wsi i ma³ych miasteczek sprawi³y, i¿ wiêkszoœæ rodziców „starych panien” stara siê zrozumieæ i zaakceptowaæ wybór stylu ¿ycia
córek. Matka niezamê¿nej, ale wykszta³conej kobiety mówi³a: „Teraz to jest
normalne, ¿e niezamê¿na dziewczyna stara siê u³o¿yæ sobie ¿ycie tak jak
ona chce, je¿eli ma wykszta³cenie i dobry zawód — to jest niezale¿na i sama
siê utrzyma i w³aœciwie to powinno tak byæ, ¿eby nie byæ od nikogo zale¿nym
(...) Chocia¿ teraz osoby, które mo¿na by tak okreœliæ, bardziej kojarz¹ siê
z niezale¿noœci¹, z postaw¹ «dam sobie radê, nie potrzebujê oparcia»” (lat
60, wyw. nr 13). Kwestiê niezale¿noœci — g³ównie finansowej — w sytuacji
„starej panny” podkreœla³a równie¿ informatorka ze wsi pod Hajnówk¹:
„Myœlê, ¿e obecnie to zale¿y od sytuacji materialnej danej osoby. Bo kiedy
jest niezale¿na, to owszem mog¹ j¹ potêpiaæ, ale nie maj¹ nic do zarzucenia,
bo ona jest niezale¿na. Je¿eli zale¿y od rodziny finansowo, jest przez ni¹
utrzymywana, to ma opiniê darmozjada” (lat 28, wyw. nr 4).
Kobieta mo¿e podejmowaæ inne, nietypowe role pod warunkiem jednak, ¿e wywi¹zuje siê z tej podstawowej. Jednak wtedy dochodzi czêsto do
sytuacji, w której pogodzenie ról stereotypowych z nowymi prowadzi do
konfliktu. Najczêœciej kobiety doœwiadczaj¹ konfliktu uwarunkowanego
trudnoœci¹ pogodzenia roli matki i osoby aktywnej zawodowo. Kobieta po-
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dejmuj¹ca role zawodowe prowokuje przypisywanie jej niekorzystnych
cech. Jeœli dobrze pracuje, to znaczy, ¿e jest osob¹ „mocn¹”, rywalizuj¹c¹,
a wiêc musi byæ z³¹ matk¹, natomiast dba³oœæ o rodzinê sprzyja przypisywaniu jej s³abej motywacji do pracy i z³ego jej wykonania, niezale¿nie od jej
rzeczywistych osi¹gniêæ zawodowych. W tej sytuacji kobietê dotyka nie tylko konflikt wewnêtrzny, ale równie¿ ambiwalentna ocena ze strony œrodowiska spo³ecznego.
WypowiedŸ m³odej kobiety z Bia³owie¿y doskonale ilustruje to zakorzenione wœród samych kobiet przekonanie, ¿e aby w³aœciwie funkcjonowaæ
w spo³eczeñstwie, nale¿y wype³niaæ wszystkie podjête role: „Ja mo¿e powiem o sobie. S¹ chwile, kiedy wszystko siê we mnie burzy — mê¿a rozerwa³abym na kawa³ki, dzieci wyrzuci³a z domu — to wtedy, kiedy nie mogê
pogodziæ tego wszystkiego — nie mogê byæ i ¿on¹, matk¹, pracownic¹, praczk¹, sprz¹taczk¹, kochank¹ itd., to wtedy ja siê buntujê przeciwko temu...
Kobiety s¹ jednak silniejsze, nie za³amuj¹ siê i maj¹ si³ê to wszystko utrzymaæ i temu podo³aæ. Teraz to w³aœciwie kobiety organizuj¹ ¿ycie tej spo³ecznoœci. Na wsi bardzo czêsto s³ysza³am, ¿e jak umiera³a matka, to i «umiera³a
rodzina», bo ojciec sobie nie radzi³, bardzo czêsto stacza³ siê i pi³. A kobieta, kiedy zostanie wdow¹, to ona sobie poradzi, dzieci mo¿e bêd¹ skromnie
ubrane, ale wszystko jakoœ bêdzie” (lat 35, wyw. nr 17).
Spo³eczny awans kobiety oceniany jest obecnie poprzez jej aktywizacjê
zawodow¹, z drugiej strony wiêkszoœæ kobiet realizuj¹cych siê zawodowo
staje przed kolejnym dylematem: „Otó¿ kobiety — zauwa¿a B. Tryfan —
którym uda³o siê osi¹gn¹æ wysokie stanowisko, zrobiæ tzw. karierê zawodow¹, a nawet te, które po prostu lepiej zarabiaj¹, czuj¹ siê wobec swego
partnera ma³¿eñskiego jakby winne. Zakorzeniona g³êboko w ich psychice
rola ¿ony i matki ka¿e im wype³niaæ wszystkie obowi¹zki domowe tak, jak
gdyby by³y utrzymywane przez mê¿a, jak gdyby on by³ g³ównym ¿ywicielem.
Ta kategoria kobiet p³aci najwy¿sz¹ cenê za swój awans zawodowy czy naukowy, podejmuj¹c ogromny wysi³ek, by sprostaæ wszystkim codziennym
zadaniom, by wykonaæ czynnoœci porz¹dkowe, aprowizacyjne, pielêgnacyjne5”.
Istnieje wiêc antynomia miêdzy rol¹ rodzinn¹ a zawodow¹ kobiety —
sprzecznoœæ le¿¹ca u podstaw konfliktu ról, w jaki uwik³ana jest wiêkszoœæ
wspó³czesnych kobiet — matek i pracownic. Rodzina bywa terenem roz³adowania kolizji tych dwóch podstawowych obecnie ról kobiety. „Wp³yw
5 B. Tryfan, Dylematy emancypacji, Warszawa 1989, s. 122–123.
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aktywizacji zawodowej na dom — podkreœla B. Tryfan — wi¹¿e siê wyraŸnie
z faz¹ biologiczn¹ rodziny. Jeœli przyjmiemy dwa tory autorealizacji kobiety
tj. rodzinê i zawód, to musimy stwierdziæ, ¿e tylko kobiety bezdzietne b¹dŸ
te¿ kobiety w pierwszej fazie preparentalnej i w ostatniej postparenatalnej
mog¹ traktowaæ pracê zawodow¹ jako zadanie. Tylko dla nich dom mo¿e
byæ miejscem spokoju i odpoczynku po trudach i konfliktach dnia roboczego. Natomiast dla matek obarczonych dzieæmi, niezale¿nie od miejsca rodziny w hierarchii wartoœci, dom nie jest nigdy miejscem wytchnienia i spokoju, ale wi¹¿e siê nieroz³¹cznie z obowi¹zkami, zwanymi potocznie drugim etatem”6.
„Stara panna” nie staje wobec tego typu konfliktu, mo¿e jednak czuæ siê
niepewnie wobec tradycyjnej obyczajowoœci. Kobietê bowiem, która swoje
zainteresowania realizuje nie „przy okazji”, ale zamiast zajmowania siê
domem i rodzin¹, opinia potoczna uznaje za gorsz¹, zas³uguj¹c¹ na litoœæ,
gdy¿ brakuje jej „ciep³a ogniska domowego”. Tradycyjna hierarchia wartoœci nie dopuszcza mo¿liwoœci œwiadomego wyboru innego stylu ¿ycia, lekcewa¿y „star¹ pannê”, a jej sposób ¿ycia uwa¿a za niekompletny i niew³aœciwy
w odniesieniu do jedynego, wzorcowego — bycia matk¹ i ¿on¹. Istnieje tu
wiêc sprzecznoœæ innego typu — konflikt ról dotycz¹cy samotnych i bezdzietnych kobiet, które realizuj¹ zwykle „mêskie” role: pracuj¹ zawodowo,
ucz¹ siê, anga¿uj¹ w sprawy spo³eczne czy dzia³alnoœæ polityczn¹. Te kobiety wybieraj¹ taki styl ¿ycia, który pozwala im na realizacjê aspiracji i d¹¿eñ.
Nie ma w nim jednak miejsca na realizacjê w³aœciwych kobietom i spo³ecznie w pe³ni aprobowanych tradycyjnych ról. Jako kobiety „niepe³ne” nie s¹
wiêc do koñca akceptowane przez spo³eczeñstwo, co w konsekwencji rodzi
napiêcia, mo¿e byæ podstaw¹ frustracji tej — jak na warunki przekszta³caj¹cego siê, ale tak jeszcze tradycyjnego spo³eczeñstwa — „nieprzystosowanej”, bo zbyt wyemancypowanej grupy kobiet i prowadziæ je do kryzysu
to¿samoœci.
W tradycyjnej obyczajowoœci praca zawodowa kobiet „bez mê¿czyzny”
traktowana jest jako substytut prawdziwego ¿ycia. Obecnie, obok konserwatywnej hierarchii wartoœci, wspó³czesnoœæ oferuje ca³¹ gamê nowych ról
spo³ecznych i ró¿norodnych stylów ¿ycia, które jednak — co trzeba podkreœliæ — mog¹ byæ realizowane g³ównie w du¿ych oœrodkach miejskich, otwartych na zmiany i gwarantuj¹cych jednostce wiêksz¹ anonimowoœæ. Jed6 Tam¿e, s. 124.
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nostki, uchodz¹ce w tradycyjnym spo³eczeñstwie za nieprzystosowane, maj¹ teraz mo¿liwoœæ wyboru stylu ¿ycia, który najbardziej odpowiada ich
osobowoœci i aspiracjom. Co wiêcej, dla wielu kobiet za³o¿enie rodziny nie
jest ju¿ spe³nieniem aspiracji ¿yciowych, ale wrêcz przeciwnie — ograniczeniem mo¿liwoœci osobistej realizacji.
M³oda, wykszta³cona, a niezamê¿na kobieta mówi³a wprost o poczuciu
niezale¿noœci i mo¿liwoœci samorealizacji, jakie daje staropanieñstwo, a odbieraj¹ — w jej odczuciu — obowi¹zki wobec za³o¿onej rodziny. Na pytanie
o to, dlaczego niektóre kobiety wyraŸnie zwlekaj¹ z zam¹¿pójœciem, a niektóre w ogóle nie wychodz¹ za m¹¿ odpowiedzia³a: „Wydaje mi siê, ¿e
czêsto spowodowane jest to karier¹ zawodow¹, chêci¹ dalszego kszta³cenia
siê i w ogóle poczuciem niezale¿noœci, tego, ¿e siê od nikogo nie zale¿y.
Dlatego prawdopodobnie, ¿e chc¹ siê spe³niæ same, a rodzina jest tu pewnym problemem i dyskomfortem — bo kobieta zawsze bêdzie k³ad³a du¿y
nacisk na dzieci, macierzyñstwo i bêdzie «uwi¹zana». I dziewczyny teraz
bardzo czêsto d¹¿¹ do tego, ¿eby byæ kimœ — dokszta³caj¹ siê, zmieniaj¹
pracê, kwalifikacje — id¹ do przodu. Poza tym œwiat jest taki piêkny, fascynuj¹cy, ¿e kiedy ktoœ zamknie siê z dzieæmi, to traci bardzo du¿o. Za³o¿enie
rodziny to teraz dla m³odej dziewczyny oznacza, ¿e nie mo¿e poznawaæ
œwiata, jeŸdziæ na wycieczki, poznawaæ innych ludzi. Teraz m³ode pokolenie
coraz bardziej stara siê ¿yæ «po swojemu» — to to œrednie i starsze pokolenie — babæ, cioæ, wujków — stara siê nas wt³oczyæ w to, co by³o kiedyœ,
a teraz ju¿ nie zawsze siê sprawdza” (lat 28, wyw. nr 12). Ta sama niezamê¿na, m³oda kobieta opowiada³a o swoich kontaktach ze znajomymi mê¿atkami: „A te moje zamê¿ne kole¿anki, które siê realizuj¹ tylko jako matki
i ¿ony — ja ju¿ nie utrzymujê z nimi takich o¿ywionych kontaktów, bo one
zwykle nie interesuj¹ siê niczym poza w³asnym domem, wiêc nie mamy
wspólnych tematów do rozmowy. To jest zupe³nie inaczej, kiedy dziewczyna
jest panienk¹ i jest sama, inaczej kiedy ma ch³opaka — bo jemu wtedy
poœwiêca wiêcej czasu, a jeszcze inaczej jest byæ mê¿atk¹ i poœwiêcaæ siê
rodzinie” (lat 28, wyw. nr 12).
Pomimo ¿e nadal jako g³ówne powody pozostawania w „staropanieñstwie” wymienia siê: nietowarzyskoœæ, upoœledzenie fizyczne b¹dŸ psychiczne, zbieg okolicznoœci, wypadki losowe, to jednak zaczyna siê dostrzegaæ
równie¿ kryterium wyboru. Wyboru innego stylu ¿ycia — ¿ycia „bez mê¿a”,
zast¹pionego odmienn¹ form¹ realizacji osobistej, np. przez pracê zawodow¹. Równie¿ starsze pokolenie — zwykle bardzo jeszcze konserwatywne —
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zauwa¿a ju¿, ¿e obecnie sytuacja „staropanieñstwa” wynika zwykle z wyboru danej kobiety, czêsto bêd¹cego konsekwencj¹ jej poczucia niezale¿noœci.
Czêsto takiemu wyborowi sprzyja równie¿ sytuacja braku partnerskiego
podzia³u ról w ma³¿eñstwie i rodzinie oraz obawa przed brakiem mo¿liwoœci realizacji w³asnych ambicji. Podczas rozmowy ze starsz¹ osob¹ zanotowa³am: „Po prostu chc¹ byæ niezale¿ne. Czêsto patrz¹c na otoczenie, jak
niektóre ma³¿eñstwa wygl¹daj¹ — one boj¹ siê, ¿e ich zwi¹zek wygl¹da³by
podobnie. Ró¿nie bywa — teraz raczej nie ma ju¿ tej presji, ¿e ty musisz
wyjœæ za m¹¿ i kwita! No, oczywiœcie, s¹ takie dziewczyny, które maj¹ swoje
zainteresowania, styl ¿ycia i szukaj¹ sobie partnera pod tym k¹tem i mo¿e
czasem trudno go znaleŸæ (lat 84, wyw. nr 16). Nauczycielka z Bia³owie¿y
opowiada³a: „Myœlê, ¿e to charakterystyczne dla ma³ych miejscowoœci, ¿e
nauczycielki tam pracuj¹ce zostaj¹ «starymi pannami» — nie mog¹ znaleŸæ
sobie odpowiedniego partnera, a je¿eli wychodz¹ za jakiegoœ ch³opka, to
zwykle siê to Ÿle koñczy” (lat 35, wyw. nr 17). Nastoletnia informatorka
z Hajnówki — której dwie starsze siostry ukoñczy³y studia w du¿ych miastach — te¿ zwróci³a na to zjawisko uwagê: „Na przyk³ad ktoœ, kto by³
w du¿ym mieœcie, dziewczyna, która pozna³a œwiat — bo nie ukrywajmy, ¿e
Hajnówka to «koniec œwiata» — i mia³a na co dzieñ kulturê, jest inteligentna, ma swoje ksi¹¿ki, hobby i nie jest jej koniecznie potrzebny mê¿czyzna
do szczêœcia. I mo¿e byæ tak, ¿e osoba, która coœ pozna³a, jest bardziej
wykszta³cona, niezale¿na, samodzielna, mo¿e zostaæ «star¹ pann¹» tutaj.
One maj¹ odwagê byæ same, bo du¿e miasto, w którym by³y, nauczy³o je
samodzielnoœci, maj¹ inne spojrzenie na œwiat, zmienia siê ich system wartoœci. Je¿eli nie znajd¹ kogoœ wartoœciowego na partnera tam, to tu prawie
nie maj¹ na to szans” (lat 17, wyw. nr 7).
W³aœnie takie kobiety, które s¹ œwiadome ró¿norodnoœci stylów ¿ycia,
które swoj¹ osobowoœci¹ i aspiracjami ¿yciowymi „odstaj¹” od lokalnej
spo³ecznoœci, stawiaj¹ „poprzeczkê za wysoko” tym wszystkim, którzy
chcieliby j¹ forsowaæ: „taka dziewczyna ma ju¿ zupe³nie inne aspiracje, bo
pozna³a smak wielkiego miasta, ona wiêcej wie i potrzeby ma wiêksze i tak
w³aœnie moja kole¿anka 25–letnia stawia tak wysoko poprzeczkê, ¿e ma³o
kto jest j¹ w stanie dosiêgn¹æ” (lat 35, wyw. nr 17).
„Stare panny z wyboru” to ju¿ nie s¹ osoby godne po¿a³owania, lecz
czêsto podziwiane przez otoczenie i atrakcyjne pod wieloma wzglêdami.
Dlatego te¿ na pytanie o to, jak zamê¿ne kole¿anki traktuj¹ „stare panny”,
informatorki podkreœla³y: „Czasem tak, ¿e boj¹ siê, ¿e stwarza zagro¿enie
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— to kiedy jest m³oda i atrakcyjna. W ma³ych spo³ecznoœciach to jest, ale
to nie tylko «stara panna», ale i rozwódka, jeœli jest atrakcyjna, to nie jest
nigdzie zapraszana, bo to jest osoba niepo¿¹dana, bo jest ³adna, atrakcyjna,
ma czas, emanuje kobiecoœci¹. Bo to jest tak: weŸmy dwie dziewczyny po
25 lat i jedna jest mê¿atk¹ i ma dzieci, jest «zaharowana», zmêczona i niezamê¿na kole¿anka, piêkna i zadbana, ma czas tylko dla siebie, rozwija siê
intelektualnie — wtedy pozycja tej drugiej zdaje siê byæ podwa¿ona i wcale
bym siê nie zdziwi³a, gdyby ona reagowa³a agresj¹ czy z³oœci¹. I to jest prawda, ¿e panienka po 25 roku ¿ycia, jeœli na imprezê nie przyjdzie z osob¹
towarzysz¹c¹, to nie jest zapraszana sama. Ona musi mieæ kogoœ przy sobie,
¿eby nie stwarza³a zagro¿enia dla innych zwi¹zków” (lat 35, wyw. nr 17).
Wspó³czesna „stara panna z wyboru” coraz czêœciej jest postrzegana nie
jako osoba gorsza, godna wspó³czucia, ale ta, która œwiadomie kieruje
swoim ¿yciem, realizuj¹c swoje plany i aspiracje. „Stara panna” jest groŸn¹
konkurentk¹ na rynku pracy nie tylko dla innych kobiet, ale te¿ dla mê¿czyzn: zwykle dobrze wykszta³cona, posiadaj¹ca doœwiadczenie zawodowe
i zawsze dyspozycyjna jest idealnym pracownikiem dla obowi¹zuj¹cego
w Polsce u schy³ku XX w. nowego stylu pracy. O nierównych obecnie szansach ¿yciowych kobiet mówi³a m³oda mieszkanka Bia³owie¿y: „Kobieta zamê¿na, która ma dzieci, i niezamê¿na maj¹ teraz bardzo nierówny start na
korzyœæ niezamê¿nej oczywiœcie, bo ona jest sama, dyspozycyjna i przyjm¹
j¹ wszêdzie” (lat 35, wyw. nr 17). Informatorzy dostrzegli inne — sumienniejsze podejœcie do pracy zawodowej: „Tak, one maj¹ du¿o czasu do poœwiêcenia pracy w przeciwieñstwie na przyk³ad do m³odych mê¿atek, które
zawsze siê œpiesz¹ i s¹ niedok³adne” — mówi³a mieszkanka Hajnówki (lat
27, wyw. nr 11). Nauczycielka z Bia³owie¿y stwierdzi³a: „Panuje obiegowa
opinia, ¿e osoby niezamê¿ne czas, który poœwiêci³yby rodzinie, poœwiêcaj¹
na pracê i s¹ dobrymi, sumiennymi pracownikami” (lat 42, wyw. nr 6). Inna
uzupe³ni³a: „S¹ zwykle dobrymi pracownicami, s¹ bardzo skrupulatne, oddane pracy i dok³adne. Zdarza siê jednak, ¿e s¹ trudne we wspó³¿yciu,
w pracy. Czêsto oczekuj¹, ¿e mê¿atka te¿ tak siê bardzo zaanga¿uje w pracê
a przecie¿ to czêsto jest niemo¿liwe, bo ma rodzinê” (lat 35, wyw. nr 17).
M³oda niezamê¿na lekarka stwierdzi³a: „Pracownikami takie osoby s¹ dobrymi, bo zwolnieñ na dzieci nie bior¹, pracuj¹ sumiennie. Takie osoby
zwykle realizuj¹ siê w pracy i uwagê, któr¹ poch³ania³aby rodzina, poœwiêcaj¹ pracy” (lat 28, wyw. nr 12).
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Tak wiêc „stara panna” realizuje siê g³ównie w pracy. Pracuje lepiej i ma
wiêksze osi¹gniêcia, bo nie absorbuje jej ¿ycie rodzinne: „Taka osoba odnajduje siê w czymœ innym poza rodzin¹, np. czêsto prowadz¹ jakieœ kó³ka
zainteresowañ w szko³ach, chóry przy koœcio³ach. One realizuj¹ siê w pracy
(...) Mê¿czyzna i rodzina jednak odci¹gaj¹ od pracy. Kobiety, które siê realizuj¹ tylko w pracy, s¹ bardzo dobrymi pracownikami, maj¹ równie¿ du¿o
czasu dla siebie, na rozwijanie swoich pasji, hobby, na wyjazdy...” — opowiada³a nauczycielka, wdowa z Czerlonki (lat 42, wyw. nr 6). Inna kobieta
doda³a: „Kobiety pracuj¹ zawodowo i czêsto «stare panny» wk³adaj¹ w tê
pracê ca³e serce. Anga¿uj¹ siê du¿o bardziej ni¿ mê¿atki” (lat 42, wyw.
nr 6). Na pytanie, jakim pracownikiem jest „stara panna”, m³oda kobieta
z Hajnówki odpowiedzia³a: „Ja uwa¿am, ¿e dobrym. Bo mo¿e zostaæ po
godzinach, ma na wszystko czas. Nie chce byæ gorsza — wrêcz przeciwnie
— chocia¿ w pracy chce siê wybiæ. I w³aœnie du¿o takich «starych panien»
jest na wy¿szych stanowiskach z tego wzglêdu, ¿e mog¹ siê poœwiêciæ bez
reszty pracy zawodowej” (lat 35, wyw. nr 17).
Ten nowy, alternatywny styl ¿ycia kobiet zaczyna byæ coraz powszechniej
akceptowany i doceniany, przede wszystkim przez same kobiety. O przemianach w hierarchii presti¿u dotycz¹cej kobiet us³ysza³am: „W Bia³owie¿y
— choæ w dalszym ci¹gu kobieta jest w pe³ni kobiet¹, kiedy jest mê¿atk¹ —
«stare panny» dosz³y o wiele wy¿ej ni¿ inne kobiety w ¿yciu zawodowym,
maj¹ osi¹gniêcia spo³eczne i w tym sensie one osi¹gnê³y w ¿yciu o wiele
wiêcej (...). To kobiety, takie ju¿ starsze, rozczarowane swoim ¿yciem mog¹
wytykaæ to «staropanieñstwo», ale m³odsze pokolenie ju¿ z tego wyrasta, bo
kobieta 30–letnia nigdy nie oskar¿y «starej panny», ¿e tamta jest niepe³nowartoœciowa, bo teraz nawet tu funkcja kobiety siê zmienia i z czasem «starym pannom» bêdzie coraz lepiej i ich status zrówna siê z ka¿d¹ kobiet¹
mê¿atk¹, to siê za jakiœ czas zniweluje” (lat 35, wyw. nr 17).
Okreœlenie „stara panna” w warunkach spo³ecznoœci tradycyjnej opisywa³o konkretn¹ i dla wszystkich jej uczestników czyteln¹ sytuacjê ¿yciow¹
kobiety. By³o noœnikiem informacji o pozycji w hierarchii presti¿u danej
wspólnoty. Sytuacja „staropanieñstwa” umieszcza³a kobietê na marginesie
spo³ecznie akceptowanych, tradycyjnych ról. „Stara panna” istnia³a w tradycyjnej spo³ecznoœci jako punkt odniesienia dla oczekiwañ rodziny i grupy
lokalnej, poniewa¿ jej sytuacja i pozycja spo³eczna kreowa³y swoisty antywzorzec, którego nale¿a³o unikaæ.
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W warunkach ró¿norodnoœci stylów ¿ycia, jakie oferuje nam wspó³czesnoœæ, okreœlenie „stara panna” nie opisuje w sposób adekwatny sytuacji
i pozycji spo³ecznej niezamê¿nych kobiet, co wiêcej spóŸnia siê w stosunku
do rzeczywistoœci. Okreœlenie to, chocia¿ nadal pejoratywne, straci³o dawn¹
si³ê oddzia³ywania nawet w spo³ecznoœciach jeszcze stosunkowo tradycyjnych. Zamiast tego pojawia siê coraz czêœciej przyzwolenie na samodzielny
i niezale¿ny wybór stylu ¿ycia.
W spo³eczeñstwie przechodz¹cym proces transformacji zmieniaj¹ siê
kryteria presti¿u, a co za tym idzie — model sensu ¿ycia — od podporz¹dkowania ustalonemu schematowi do indywidualnych wyborów jednostek.
Praca zawodowa dla „starych panien” nie jest ju¿ z³em koniecznym i smutn¹ ostatecznoœci¹. Nie jest substytutem „prawdziwego ¿ycia”, czymœ zamiast. Wspó³czesne kobiety, które nie zamierzaj¹ realizowaæ starych wzorców, œwiadomie wybieraj¹ inny styl ¿ycia. Kobiety odrzucaj¹ce tradycyjne
role znajduj¹ inne formy osobistej realizacji, spe³niaj¹ swoje zawodowe
aspiracje, rozwijaj¹ zainteresowania, anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Wspó³czesne „stare panny”, wykszta³cone i samodzielne, dla których polem samorealizacji jest g³ównie praca zawodowa, s¹ pracownicami „idealnymi”, poszukiwanymi przez pracodawców, a dla innych kobiet i mê¿czyzn
stanowi¹cymi groŸn¹ konkurencjê na rynku pracy.
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Przedstawienia kobiet pracuj¹cych
w polskim malarstwie i grafice doby
pozytywizmu
Przedstawienia kobiet pracuj¹cych w polskim malarstwie i grafice...

Temat obecnej sesji, jak te¿ wczeœniejsze, opublikowane ju¿ badania nad
aktywnoœci¹ zawodow¹ kobiet polskich w XIX w.,1 sk³oni³y mnie do poszukiwañ egzemplifikacji poruszanego zagadnienia w plastyce polskiej doby
pozytywizmu. Czy wzrastaj¹ce zainteresowanie ¿yciem ludu zaowocowa³o
w sztukach piêknych przedstawieniami rolniczych i gospodarskich zajêæ
kobiet wiejskich? Czy kobiety wype³niaj¹ce podstawowe obowi¹zki domowe zas³u¿y³y na utrwalenie ich codziennych prac pêdzlem lub o³ówkiem?
Czy tak czêsto poruszane w pozytywistycznej literaturze i publicystyce
sprawy emancypacji kobiet i podejmowania przez nie pracy zawodowej
znalaz³y odbicie w „sztukach siostrzanych”2 — malarstwie, rysunku i grafice? Czy uwidoczniony przez statystyki wiêkszy procent kobiet w okreœlonych grupach zawodowych ³¹czy siê z liczniejszymi wizerunkami plastycznymi kobiet pracuj¹cych? Na te pytania postaram siê odpowiedzieæ
w moim referacie.
Ramy chronologiczne niniejszej wypowiedzi ograniczam do przyk³adów
z II po³owy XIX w. z kilku wzglêdów. Polscy artyœci podejmuj¹ bowiem
1 Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, t. I, Warszawa 1995; Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów
pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 1, 2, Warszawa 1995; 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, t. IV, Warszawa 1996.
2 Okreœlenie za: W. Okoñ, Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej po³owie XIX wieku.
Wybrane zagadnienia, Wroc³aw 1992.
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szerzej temat pracy, w tym tak¿e kobiecej, dopiero od lat szeœædziesi¹tych
XIX stulecia3. Wtedy zaczêto czêœciej postrzegaæ i oceniaæ pracê fizyczn¹
w kategoriach socjologiczno–ekonomicznych, a nie tylko obyczajowych, jak
by³o to wczeœniej (pojedyncze przedstawienia kobiet pracuj¹cych odnajdujemy np. w twórczoœci Jana Piotra Norblina, Jakuba Soko³owskiego, Wincentego Smokowskiego)4. £¹czy siê to zarówno z przypadaj¹cym na czas po
Powstaniu Styczniowym wzrostem aktywnoœci zawodowej kobiet, jak te¿
z promuj¹c¹ kult pracy ideologi¹ pozytywizmu, tak wyraŸnie dominuj¹c¹
w literaturze i publicystyce lat 70. i 80. XIX w. Mimo g³oszonego przez
wielu krytyków (na czele z Antonim Sygietyñskim, Stanis³awem Witkiewiczem i Boles³awem Prusem) postulatu autonomii sztuk5, ideologia ta znalaz³a odbicie w plastyce. Realistyczne, a niekiedy nawet naturalistyczne
przedstawianie ró¿nych aspektów codziennego ¿ycia zwyk³ych ludzi zaczê³o
urozmaicaæ sentymentalno–dydaktyczn¹ wymowê dzie³ plastycznych, zw³aszcza malarstwa, które, „podobnie jak dziewiêtnastowieczna realistyczna
powieœæ, by³o (...) niczym zwierciad³o obnoszone po goœciñcach”6.
Uœciœlaj¹c zakres niniejszych rozwa¿añ, wy³¹czam z nich wizerunki kobiet paraj¹cych siê literatur¹, dziennikarstwem, sztuk¹, muzyk¹ i aktorstwem,
ten bowiem rodzaj zajêæ, a tak¿e ich przedstawienia w sztuce, doczeka³y siê
ju¿ kilku opracowañ7. Skupiê siê zatem na tych obiektach polskiego malarstwa, rysunku i grafiki, które ukazuj¹ codzienne, fizyczne zajêcia na wsi
i w mieœcie oraz ich pracê zawodow¹.
W 1885 r. zosta³a opublikowana s³ynna wypowiedŸ Stanis³awa Witkiewicza przeciw akademickiej hierarchii tematów w malarstwie. „Dlaczego
rozpacz z XV w. ma byæ — po malarsku — bardziej rozpaczliwa ni¿ dzisiejsza? Dlaczego œmieræ jakiegoœ hetmana ma byæ straszniejsza od œmierci

3 Zas³uguj¹cym na wyró¿nienie dzie³em wœród wystêpuj¹cych nieco wczeœniej i liczniej przedstawieñ pracy
mê¿czyzn jest wystawiony w 1825 r. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej
z p³askorzeŸbami Paw³a Maliñskiego, przedstawiaj¹cymi pracuj¹cych przy budowie drogi robotników.
4 Np. J. P. Norblin, Wieœniaczka przy ¿arnach z albumu Costumes Polonais, 1804; J. Soko³owski, Sprzedawczyni ubiorów kobiecych, lata 20. XIX w.; W. Smokowski, Praczki, [w:] Szkicownik z ok. 1841–1842.
5 Zob. m.in.: J. Detko, Antoni Sygietyñski. Estetyk i krytyk, Warszawa 1971; S. Witkiewicz, Sztuka i krytyka
u nas, [w:] S. Witkiewicz. Pisma zebrane, t. I, II, pod red. Z. Jakubowskiego i M. Olszanieckiej, Kraków 1971;
B. Prus, Kroniki, t. VIII, Warszawa 1959.
6 M. Poprzêdzka, Akademizm, Warszawa 1977, s. 218.
7 M.in.: Kobieta i kultura...; R. Czepulis–Rastenis, Pierwsze pokolenie literatek polskich, [w:] Kobieta i edukacja..., t. II, s. 205–216; Artystki polskie. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1991;
W. Okoñ. Ludzkie zadanie, czyli o kobiecie i sztuce w XIX wieku, [w:] Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki
XIX i XX wieku, Wroc³aw 1996.
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szewca (...). Ch³op rozpaczaj¹cy nad strat¹ wo³u, obywatel rozpaczaj¹cy
nad upadkiem kraju z malarskiego punktu widzenia niczym siê nie ró¿ni¹...
Czy to bêdzie Zamojski pod Byczyn¹, czy Kaœka zbieraj¹ca rzepê, nie przybêdzie ni w pierwszym, ni w drugim wypadku ani jednego po³ysku, ani jednego cienia albo refleksu, je¿eli oboje bêd¹ o tej samej porze dnia ogl¹dani”8. Opinia ta potwierdza³a nie tylko coraz bardziej widoczne w ówczesnej
polskiej sztuce d¹¿enie do autonomicznoœci dzie³a plastycznego, ale tak¿e
podkreœla³a rangê malarstwa rodzajowego, zdobywaj¹cego coraz wiêksze
uznanie twórców, krytyków i publicznoœci.
Jednak szukaj¹c wœród rozlicznych scen i scenek z ¿ycia wsi i miasta
interesuj¹cej nas kobiety pracuj¹cej, odnajdujemy j¹ w niewielu dzie³ach.
W tematyce wiejskiej dominowa³y wydarzenia o g³êbokim ³adunku emocjonalnym (np. Józef Szermentowski, Pogrzeb ch³opski, 1862; Aleksander
Kotsis, Ostatnia chudoba, 1888), charakterze obyczajowym (np. Franciszek
Kostrzewski, Ch³op w karczmie, 1854; Józef Che³moñski, Sprawa u wójta,
1873; Ludwik de Laveaux, Do miasta, 1888–1889) czy te¿ religijnym (np.
Józef Szermentowski, Chrzest na wsi, 1956; Józef Che³moñski, W koœciele,
1887; Aleksander Gierymski, Anio³ Pañski, 1890) oraz sielsko–romantyczne umizgi i zaloty (np. Wojciech Gerson, Przy studni, 1870; Witold Pruszkowski, Zaloty, 1882; Wac³aw Szymanowski, Zaloty, ok. 1888). Uczestnicz¹ce w nich kobiety rozpaczaj¹, bawi¹ siê, modl¹, flirtuj¹, ale rzadko pokazywane s¹ przy wykonywaniu konkretnej pracy. Do wyj¹tków nale¿¹ nawet kompozycje pokazuj¹ce ch³opki przy ¿niwach. Pojawiaj¹ siê one dopiero w latach 80., przede wszystkim w formach drzeworytów ilustracyjnych w
„Tygodniku Ilustrowanym”, „K³osach”, „Wêdrowcu”, „Biesiadzie” oraz
w ksi¹¿kach i kalendarzach9. Ilustracje te, o doœæ statycznej kompozycji,
skupiaj¹ uwagê raczej na folklorystycznym aspekcie postaci m³odych i ³adnych ¿niwiarek ni¿ na ich fizycznym wysi³ku (np. Franciszek Kostrzewski,
Lato, drzeworyt w „Tygodniku Ilustrowanym”, 1880). Równie¿ tak powszechne na ówczesnej wsi zajêcie kobiece, jak mielenie zbo¿a w ¿arnach, pokazywane jest przez polskich artystów sporadycznie, w sielankowym ujêciu,
jak na obrazie Aleksandra Kotsisa Przy stêpie z 1874 r.
Wiêksze powodzenie jako temat zyska³a sobie inna powszechna praca
kobiet wiejskich — miêdlenie i przêdzenie lnu i konopi. W twórczoœci Hen8 Cyt. za: A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989, s. 55.
9 A. Banach, Polska ksi¹¿ka ilustrowana 1800–1900, Kraków 1959, s. 319–340.
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ryka Rodakowskiego, nastawionej na „wy¿sze tony” tematyki historycznej
i portretowej, doœæ niespodziewanie pojawi³ siê w 1859 r. obraz Ch³opka
miêdl¹ca konopie. Choæ monografista artysty Andrzej Ryszkiewicz stwierdza, ¿e: „kompozycjê znamionuje wyraŸnie czysto zewnêtrzne zaciekawienie malowniczoœci¹ egzotycznego niemal folkloru”10, jest to, jak na czas
powstania i predyspozycje twórcze Rodakowskiego, wyj¹tkowo swobodne,
naturalne, a przy tym znakomite malarsko przedstawienie ukraiñskiej
ch³opki przy pracy. Przygotowanie lnu do przêdzenia przez dwie kobiety
wiejskie, siedz¹ce w jasnym wnêtrzu chaty, ukaza³ na pogodnej, œwietliœcie
malowanej kompozycji Skubanie lnu z 1889 r.11 specjalizuj¹cy siê w folklorystycznych scenkach ukraiñskich Stanis³aw Dêbicki. Prz¹dka — zwijanie
partu to temat, który podj¹³ w olejnym obrazie z 1888 r. (zaginionym)12
i póŸniej powtórzy³ w akwareli Apoloniusz Kêdzierski, nadaj¹c kompozycji
swojski, impresyjny charakter przez umieszczenie sceny w realiach opoczyñskiej wsi i szkicowe k³adzenie plamy barwnej. Samo przêdzenie utrwali³ na folklorystyczno–rodzajowej, lecz pe³nej naturalnej prostoty kompozycji Prz¹dka z 1884 r. (zaginionej)13 Wac³aw Szymanowski, znany g³ównie
jako modernistyczny rzeŸbiarz. W krótkim okresie swej malarskiej twórczoœci w latach 80. i 90. XIX w. wraca³ do tego tematu (Zwierzenia. Dwie prz¹dki, 1884; Prz¹dka, 1887 — zaginione)14, zainteresowanie zaœ huculszczyzn¹
i góralszczyzn¹ zaowocowa³o u Szymanowskiego m.in. kilkakrotnie malowanym Opowiadaniem górala (z lat 1884, 1887)15, gdzie wœród zas³uchanych
dziewcz¹t jedna zajmuje siê rêcznym szyciem — zajêciem nader rzadko
pokazywanym przez naszych artystów.
Nie znalaz³y te¿ uznania u polskich twórców inne prozaiczne prace kobiet wiejskich: noszenie wody, pranie, dojenie krów, karmienie drobiu. Mimo pozytywistycznego, programowego realizmu, wzdrygano siê przed ukazywaniem czynnoœci pospolitych, a zw³aszcza tych, które wymaga³y ciê¿kiego wysi³ku fizycznego, powoduj¹cego pot i brud. Przypomnijmy, jak zbulwersowa³, zw³aszcza konserwatywnych krytyków, obraz przedstawiaj¹cy nie
10 A. Ryszkiewicz, Henryk Rodakowski, Warszawa 1962, s. 21.
11 Nieznane dzie³a wielkich mistrzów. Malarstwo polskie XIX/XX wieku. Pokaz depozytów. Muzeum Narodowe
w Warszawie, styczeñ–luty 1999, folder wystawy, poz.15.
12 Apoloniusz Kêdzierski 1861–1939. Katalog wystawy, Muzeum Okrêgowe w Radomiu, Muzeum Narodowe
w Warszawie, 1981, poz. kat. II 22.
13 Wac³aw Szymanowski 1859–1930. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, czerwiec–lipiec
1981, poz. kat. II 51.
14 Tam¿e, poz. kat. II 54, II 58.
15 Tam¿e, poz. kat. I 9, I 11.
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pracê, ale chwilê odpoczynku pastuszki — Babie lato Józefa Che³moñskiego, wystawiony w 1875 r. ¯yczliwy sk¹din¹d Che³moñskiemu Lucjan Siemieñski z krakowskiego Czasu pisa³: „Jeden [obraz] przedstawiaæ ma babie
lato, czyli wiejsk¹ dziewkê, le¿¹c¹ na polu i ³api¹c¹ w powietrzu snuj¹c¹ siê
pajêczynê. Ta poetyczna pajêczyna, która mo¿e tyle marzeñ obudzaæ
w dziewczêciu, warta by³a trochê idealniejszej istoty, nie mówiê ju¿ sylfidy,
ale przynajmniej prostej œmiertelniczki z umytymi nogami. Bosa nó¿ka stokroæ wdziêczniejsza dla malarza ni¿ naj³adniejszy trzewik, ale warunek, ¿e
winna byæ umyt¹”16. Monografista Che³moñskiego, Maciej Mas³owski, dodaje, ¿e: „Uczucie niesmaku u Lucjana Siemieñskiego wzros³oby niepomiernie, gdyby wiedzia³, ¿e do nie umytej bohaterki obrazu nie pozowa³o
wiejskie dziewczê, ale dziewczyna z domu publicznego”17. A Marian Wawrzeniecki we wspomnieniach o Che³moñskim relacjonuje: „Gdy pojawi³
siê obraz Babie lato, znajomi i ¿yczliwi zastanawiali siê, kto go kupi, a jeœli
kupi, to gdzie zawiesi, bo w salonie tak nieprzyzwoitego obrazu nie mo¿na
trzymaæ, zaœ w przedpokoju — szkoda”18. Dziœ Babie lato stanowi nie tylko
ozdobê galerii malarstwa polskiego w warszawskim Muzeum Narodowym,
ale uwa¿ane jest za jeden z najlepszych przyk³adów polskiego realizmu lat
siedemdziesi¹tych XIX w., synonim polskoœci w malarstwie i — paradoksalnie — oceniane jako jedno z najbardziej akademickich dzie³ Che³moñskiego19.
Kobiety mieszkaj¹ce w mieœcie mia³y w drugiej po³owie XIX w. doœæ
ograniczone mo¿liwoœci pracy zarobkowej w niektórych tylko dzia³ach nauczania, handlu, rzemios³a, us³ug i przemys³u20. Prze³o¿one i wyk³adowczynie prywatnych pensji, nauczycielki udzielaj¹ce lekcji w domach uczniów,
zatrudniane na d³u¿ej guwernantki doczeka³y siê w czasach pozytywizmu
wielu portretów literackich (wspomnijmy chocia¿by Emancypantki B. Pru16 L. Siemieñski, Z wystawy obrazów i rzeŸb, „Czas” 1875, nr 142.
17 M. Mas³owski, Malarski ¿ywot Józefa Che³moñskiego, Warszawa 1965, s. 155.
18 M. Wawrzeniecki, Przyczynek do charakterystyki Józefa Che³moñskiego, „Sztuka i Artysta” 1924, nr 3, s. 72.
19 Dowodem tej kwalifikacji by³o m.in. umieszczenie Babiego lata na ekspozycji: Akademizm w XIX wieku.
Sztuka europejska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i innych kolekcji polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1998, katalog wystawy pod red. I. Danielewicz, tam¿e has³o: Józef Che³moñski,
opr. E. Micke–Broniarek, s. 14–15.
20 M. Nietyksza, Przemiany aktywnoœci zawodowej kobiet. Warszawa na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo..., s. 99–114; A. ¯arnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schy³ku
XIX i na pocz¹tku XX wieku, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo..., s. 125–133; Z. Chyra–Rolicz, Pionierki w nowych
zawodach na pocz¹tku XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja..., t. II, s. 147–157; W. Najdus, Zmiany spo³eczno–ekonomicznej pozycji kobiet w galicyjskim œrodowisku drobnomieszczañskim, [w:] tam¿e, s. 160–172;
J. Niklewska, Byæ kobiet¹ pracuj¹c¹, czyli dola warszawskiej nauczycielki na prze³omie XIX i XX wieku,
[w:] tam¿e, s. 179–187.
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sa czy Ludzi bezdomnych S. ¯eromskiego), natomiast ich praca nie by³a
pokazywana w ówczesnej sztuce. Ten brak zainteresowania artystów inteligencj¹ pracuj¹c¹ mo¿na t³umaczyæ faktem, ¿e jej zajêcia niezbyt przystawa³y do najpopularniejszego wówczas obrazowania przedstawicieli i przedstawicielek ró¿nych zawodów w konwencji syntetycznie ujêtego „typu” lub
„charakteru”, czêsto traktowanego sentymentalnie lub karykaturalnie21.
Tradycja takich ujêæ siêga³a koñca XVIII w., a w omawianym okresie tylko
rozszerzono ich kr¹g, m.in. o przedstawienia najbardziej popularnych zawodów kobiecych. Do najczêœciej pokazywanych, g³ównie w grafice ilustracyjnej na ³amach czasopism, nale¿a³ „typ” za¿ywnej przekupki. Owe „panie
Maciejowe”22 podobnie wygl¹daj¹ na drzeworytach Henryka Filipowicza
(Przemys³ uliczny w Warszawie. Sprzedawczyni obwarzanków, 1869, „Tygodnik Ilustrowany”), Micha³a Elwiro Andriollego (Handel uliczny Warszawy.
Stragan z ³akociami, 1874, „K³osy”), Jana Konopackiego (Krupiarka ze Starego Miasta, 1884, „Tygodnik Powszechny”) czy na znanym z drzeworytniczej reprodukcji w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1884 r. zaginionym obrazie
Szymanowskiego Przekupka z 1883 r. W konwencji rodzajowo–dokumentacyjnej utrzymany jest te¿ wczesny obraz Józefa Pankiewicza Targ za ¯elazn¹ Bram¹ z 1888 r., wysuwaj¹cy na plan pierwszy nie handluj¹ce kobiety,
lecz naturalistyczn¹ martw¹ naturê z pospolitych warzyw.
Na tle tych stereotypowych kompozycji zdecydowanie wyró¿nia siê mistrzostwem formalnym i pog³êbionym wyrazem psychologicznym podobizna ¯ydówki z cytrynami, namalowana w 1881 r. przez Aleksandra Gierymskiego jako jedna z czterech znanych wersji tego obrazu23. Zmonumentalizowana, tragiczna postaæ, tak wiernie oddana w ca³ej beznadziejnoœci swego niedochodowego zajêcia, jest jednym z najbardziej przejmuj¹cych
i prawdziwych wizerunków kobiet pracuj¹cych w polskiej sztuce.
Takiej rangi artystycznej i ³adunku emocjonalnego nie mia³y sentymentalne, a niekiedy ra¿¹ce zbytni¹ ckliwoœci¹ ilustracje, pokazuj¹ce jeden z najpopularniejszych ówczesnych zawodów kobiecych — krawiectwo. Prze³adowany akcesoriami drzeworyt Andriollego Szwaczka z 1874 r., zamieszczony
by³ w „Tygodniku Ilustrowanym” jako dos³owny odpowiednik rzewnego
21 W. Okoñ, Typy i charaktery, [w:] Sztuki siostrzane..., s. 52–108.
22 Okreœlenie za: W. Szymanowski, Jakim sposobem pani Maciejowa nauczy³a siê milczeæ, a panna Konstancja
deklamowaæ, wg.: Przedwczorajszej Warszawy typy malownicze, wybór i wstêp Z. Bieniecki, Warszawa 1972,
s. 196–198.
23 Zaginione wersje tego obrazu to: ¯ydówka stoj¹ca z dwoma koszami, 1880; ¯ydówka sprzedaj¹ca owoce,
1880; ¯ydówka z pomarañczami, 1880–1881, za: H. Stêpieñ, katalog, [w:] J. Starzyñski, Aleksander Gierymski, Warszawa 1967, s. 118.
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tekstu Stanis³awa Marka Rzêtkowskiego pod tytu³em Jak tam weso³o, opisuj¹cego „spracowane dziewczê, które przez noc ca³¹ nie zmru¿y³o oka, aby
zarobiæ na dzisiejszy kawa³ek suchego chleba, z têsknot¹ i zazdroœci¹ spogl¹da przez okno pokoiku swego na œwiat Bo¿y, drgaj¹cy gwarem, ruchem
i szczêœciem, chocia¿by pozornym”24. Typowo kobiece zawody rzemieœlnicze: gorseciarstwo, modniarstwo, wyrób sztucznych kwiatów, prezentowane by³y najczêœciej w humorystycznych scenkach z ¿ycia rodzimych „midinetek”, odpieraj¹cych — lub nie — zaloty ró¿nych amantów (np. cynkotypia Modystki Wiktora Zamarajewa, ilustruj¹ca opowiastki Wiktora Gomulickiego Przy s³oñcu i przy gazie. Szkice z miasta, Warszawa 1888). Doœæ ju¿
liczne samodzielne w³aœcicielki mleczarni, kawiarni, sklepów, a tak¿e pracuj¹ce u nich kelnerki czy „subiektki” bardzo rzadko stawa³y siê bohaterkami grafiki ilustracyjnej, ukazuj¹cej przewa¿nie z³oœliwie podpatrzone
mankamenty i w¹tpliwe „uroki’ takich zawodów (np. drzeworyt Kostrzewskiego do tekstu W. L. Anczyca Wêdrówka po ulicach Warszawy za najmem
mieszkania, 1865, „Tygodnik Ilustrowany” czy Henryka Pillatiego Charakterystyka obiadów. Obiad ze wzglêdn¹ us³ug¹, 1867, „Tygodnik Ilustrowany”).
Jeszcze mniej zainteresowania wœród ówczesnych twórców budzi³y codzienne prace domowe, wykonywane przez s³u¿¹ce lub same panie domu.
Gotowania, zmywania, sprz¹tania i innych „nieatrakcyjnych” zajêæ nie zobaczymy nawet na rysunkach zagorza³ych realistów, jak wymieniani tu kilkakrotnie H. Pillati, czy F. Kostrzewski (jedynie ceremonia³ œwi¹tecznych
wypieków by³ chêtnie pokazywany przez Andriollego, staj¹c siê „¿elazn¹”
pozycj¹ ilustracyjn¹ w bo¿onarodzeniowych lub wielkanocnych wydaniach
popularnych czasopism). Wobec takiej postawy twórców scenka trzepania
dywanu na drzeworycie Juliana Fa³ata Obrazki z ¿ycia podwórzowego Warszawy. 5. Kataryniarz („K³osy”, 1882) jest tylko sztafa¿em do poch³aniaj¹cego
uwagê audytorium i samego artysty wystêpu tytu³owego kataryniarza...
Pozytywistyczna pochwa³a pracy nie siêga³a a¿ tak daleko u polskich
artystów, by posunêli siê oni do malowania czy rysowania robotnic w fabrykach, choæby kobiet ju¿ licznie zatrudnionych w przemyœle w³ókienniczym25. Przywo³uj¹c uwagê M. Wawrzenieckiego o Babim lecie Che³moñskiego, pytano zapewne — kto by to kupi³ i gdzie zawiesi³? £ódzcy i inni
przemys³owcy woleli przyozdabiaæ swoje siedziby dzie³ami uznanych mala24 S. M. Rzêtkowski, Jak tam weso³o, cyt. za: Przedwczorajszej Warszawy..., s. 73.
25 A. ¯arnowska, Kierunki aktywnoœci zawodowej kobiet w Polsce w XX wieku (do 1939 r.), [w:] Kobieta
i edukacja..., t. II, s. 115.
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rzy akademickich26, a w prasie, jeœli ju¿ zajmowano siê w³ókniarkami, to
ilustrowano ich pracê fotografi¹.
Trwaj¹ca w II po³owie XIX w. „korespondencja sztuk”27, objawiaj¹ca
siê w ideologicznej i tematycznej zbie¿noœci literatury i plastyki oraz pozornie jej przeciwstawiane d¹¿enie do autonomicznoœci wypowiedzi artystycznej w ma³ym stopniu dotyczy³y interesuj¹cego nas zagadnienia przedstawiania pracy kobiet. Temat ten by³ w sztuce doby pozytywizmu podejmowany rzadko, traktowany na ogó³ w sposób rodzajowy, z wyraŸnym unikaniem
obrazowania zbyt dos³ownie widocznego trudu. Jak stwierdzi³ Waldemar
Okoñ: „Spo³ecznikowskie i organiczne d¹¿enia sprawia³y, ¿e literatura penetrowa³a coraz to nowe œrodowiska i grupy wchodz¹ce w sk³ad ówczesnego spo³eczeñstwa, podczas gdy sztuki plastyczne, poza nielicznymi wyj¹tkami, preferowa³y nadal „typy” i „charaktery” ustalone, w sensie repertuaru,
a nie sposobu przedstawiania, ju¿ w latach 50. i 60. XIX w. St¹d tak ma³o
przedstawieñ bohaterów lansowanych przez literaturê pozytywistyczn¹,
owych lekarzy, techników, przyrodników, przemys³owców i kupców i ci¹g³e
powielanie postaci bliskich miejskiej i rustykalnej utopii”28. Dodajmy —
st¹d te¿ tak ma³o, lub brak, wizerunków pozytywistycznych bohaterek: nauczycielek, sprzedawczyñ, utrudzonych ch³opek i robotnic, a tak¿e kobiet
ceruj¹cych skarpetki, gotuj¹cych posi³ki, zamiataj¹cych pod³ogê. Tematyka
prac rolniczych tak¿e z udzia³em kobiet, zyska³a na popularnoœci w nastêpnym okresie polskiej sztuki — modernizmie, choæ i wówczas przedstawiano
sianokosy, ¿niwa czy kopanie buraków g³ównie ze wzglêdu na folklorystyczn¹ malowniczoœæ tych scen lub ich walory czysto malarskie29. Kobieta pracuj¹ca zawodowo, g³ównie fizycznie, zdecydowanie wkroczy³a do spo³ecznej rzeczywistoœci i na p³ótna polskich artystów dopiero wraz z doktryn¹
realizmu socjalistycznego30. Jak wiemy, nie wysz³o to na dobre ani kobietom, ani dzie³om plastycznym.

26 Zob. np. Pa³ac Poznañskich w £odzi, £ódŸ 1995.
27 W. Okoñ, Korespondencja sztuk, [w:] Sztuki siostrzane..., s. 15–51.
28 Tam¿e, s. 89.
29 Zob. np. Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890–1914, Muzeum Narodowe w Warszawie 15 XI
1996 — 26 I 1997, Muzeum Narodowe w Krakowie 15 III 1997 — 15 V 1997, katalog wystawy, Warszawa
1996, s. 243–307.
30 W. W³odarczyk, Socrealizm, Kraków 1991, s. 110–125.
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The attitude towards professional work performed by women was one
of the most essential questions in discussions concerning their role and
place in societies undergoing modernisation during the second half of the
nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. Alongside a striving towards equality with men in the face of law and as regards
access to all levels of schools, the slogan of admitting women to assorted
workplaces possessed enormous significance for shaping feminist and
emancipation–oriented movements. Regardless of overcoming traditional
barriers and prohibitions (whose nature was, as a rule, determined economically), which made it difficult for women from the „educated strata”
to embark upon work outside their homes, work was feared as a symbol of
pauperisation. Social reality had already revealed the professional activisation of the female representatives of the poor and uneducated strata. During the early stage of industrialisation in Polish lands, a territorially restricted phenomenon dating from the first half of the nineteenth century,
women were employed in manufactures and factories, especially the textile
industry. In the following decades, the number of female workers and their
percentage among all the employees increased. This trend attracted the
attention of the defenders of the traditional model of the family and the
„natural” social position of the woman.
The beginning of the twentieth century witnessed a gradual „winning”
by women of successive professional posts. In the opinion of the majority
of researchers, this process became considerably accelerated during the
first world war, when millions of men fighting at the front had to be replaced. At the same time, women enjoyed the perspectives of professional
careers requiring high qualification, associated with the previously obtained opportunity of studying. Upon the threshold of the second world
war, certain professions, such as those connected with education or health
protection, succumbed to feminisation. It is characteristic that this current
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did not encompass jobs regarded as typically male or higher and better paid
posts — a tendency best discernible at the office.
The professional activisation of women during the twentieth century
became vividly marked both in democratic states with a free market economy and in totalitarian countries, which preferred various forms of étatisme
. The former frequently lacked a sufficient labour force, especially cheap
workers who rendered possible the tackling of growing competition. The
latter emphasised the mobilisation and productivisation of all members of
society, readily brandishing the ideas of egalitarianism, which referred also
to relations between the genders. In practice, it became obvious that collectivistic social projects could not be realised, and that discrimination,
demonstrated, e. g. by the lower wages received by women for the same
work, continued to exist. Both systems retained limitations for promotion,
the protection of mothers’ rights etc. All the stereotypes and prejudices,
which enclosed women within a narrow range of household duties, conceived as the only proper lifestyle, had not disappeared and were favoured
by periods of economic crisis and high unemployment.
Up to now, research on the history of women, inspired by a team in the
Historical Institute at Warsaw University, had not situated professional
aspirations and the culture of work in the forefront, nor formulated these
questions as a systematic group of topics. Not until the scientific conference, which took place at Warsaw University in September 1998, was this
problem treated in a series of fragmentary and more synthetic works. The
articles, sketches and studies contained in this volume refer to the results
of the above conference, and present most recent investigations on the role
played by the professional activity of women in successive social environments as well as the perception of the woman in this non–traditional social
role in the opinion of various milieus and during changing timespans. The
previous publications issued by our team contained articles focusing on
such an essential issue as the professionalisation of women and its social
context. Reflections about women’s educational aspirations and the possibility of winning education were accompanied by studies on female teachers and librarians1. A volume of studies concerning women among the
1 W. Caban, Nauczycielki szkó³ elementarnych w Królestwie Polskim w latach 1812–1862 (Female teachers in
the Kingdom of Poland in the years 1812–1862) [in:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku (Women and Education in Polish Lands during the Nineteenth and Twentieth Century), collected
studies ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, part II, Warszawa 1995, pp. 173–178; J. Niklewska, Byæ kobiet¹
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creators of culture included group portraits of university staff members
during the inter–war period2. Naturally, an analysis of the transformations
of the social position of women cannot be treated separately from their
economic conditions and changes occurring on the labour market3.
The presented collection of studies has been divided into two parts
entitled The Opportunities and Models of Professional Careers and The Working Woman in Social Opinion . The first part is predominated by a description and analysis of the situation of the working woman in particular professions, periods, environments and regions; generally speaking, the presented studies are rather the result of research on widely understood social
reality, with consideration also for manners and morals, the culture of
work, etc. The second part includes chiefly works dealing with social consciousness. The authors willingly reached for publicistics and the belles
lettres reflecting differentiated approaches towards working women. The
chronological framework of the volume encompasses a period from the
mid–nineteenth century to the 1990s, and the majority of the statements
refer to the inter–war years, the sole exception being the article by Micha³
Kopczyñski: Domestic servants in Europe from the fifteenth to the twentieth
century , discussing both the peak period of this professional category and
its twilight during the last several decades. This text, together with a sketch
pracuj¹c¹ — czyli dola warszawskiej nauczycielki na prze³omie XIX i XX wieku (To be a working woman — or
the fate of the Warsaw female teacher at the turn of the nineteenth century), ibid., pp. 179–187; H. Hollender, Zawód — bibliotekarka. Narodziny pewnych tradycji (koniec XIX wieku) (Profession–librarian. The birth
of certain traditions /the end of the nineteenth century/), ibid., pp. 189–196.
2 J. Halbersztadt, Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939 (Women at Warsaw University
1915–1939), [in:] Kobieta i kultura. Kobiety wœród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodleg³ym pañstwie polskim (Women and Culture. Women among the Creators of Intellectual and
Artistic Culture during the Partitions and in the Independent Polish State), collected studies ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, Warszawa 1996, pp. 107–126; D. Mazurczak, Kariery akademickie kobiet w Polsce
miêdzywojennej — Uniwersytet Poznañski (Academic careers of women in inter–war Poland — Poznañ
University), ibid., pp. 127–138; U. Perkowska, Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie Jagielloñskim w latach
1904–1939 (The scientific careers of women at the Jagiellonian University in 1904–1939), ibid., pp. 139–156.
3 Cf. select articles from the volumes Kobiety i edukacja... and Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich
w XIX wieku (Women and Society in Polish Lands during the Nineteenth Century), which appeared in the
form of collected studies ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, Warszawa 1995 — especially the sketches by
Maria Nietyksza, Przemiany aktywnoœci zawodowej kobiet. Warszawa na prze³omie XIX i XX wieku (Changes
in women’s professional activity. Warsaw at the turn of the nineteenth century) [in:] Kobieta i spo³eczeñstwo... , pp. 99–114; W³adys³aw Mierzecki,. (On women’s professional work in the working class environment in inter–war Poland), [in:] Kobieta i edukacja... , part II, pp. 123–145, Zofia Chyra–Rolicz, Pionierki
w nowych zawodach na pocz¹tku XX wieku (Female pioneers in new professions at the beginning of the
twentieth century), ibid., pp. 145–157, and Anna ¯arnowska, Kierunki aktywnoœci zawodowej kobiet w Polsce
w XX wieku (do 1939 r.) (Trends of women’s professional activity in Poland during the twentieth century / to
1939/), ibid., pp. 113–122.
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by the Czech researcher Pavla Vošahlíková (The social position and prestige
of the Czech working woman at the turn of the nineteenth century ) decidedly
extends beyond Polish lands. The contents of the book can be assessed also
by taking into consideration the synthetic or analytic character of its components. Attempts of a more general treatment of women’s access to professional work and functioning on the labour market include articles by
Maria Nietyksza (The legal framework of wage–earning jobs for women in the
Kingdom of Poland during the nineteenth century and at the beginning of the
twentieth century against a comparative background ), Anna ¯arnowska (The
wage–earning employment of women and their professional aspirations in the
working class and intelligentsia environments at the turn of the nineteenth
century ), Janusz ¯arnowski (Women’s professional work in inter–war Poland
), Adam Kurzynowski (Transformations of models of women’s professional
careers in 1950–1990 ) and Dariusz Jarosz (Women and professional work in
Poland in the years 1944–1956 ). The above listed authors willingly applied
quantitative methods whenever the available sources made it possible.
An overview of the situation prevalent in particular professions, to be
treated as attempted surveys, include the article by Agnieszka
Janiak–Jasiñska about women working in trade and the sketches by Bo¿ena
Urbanek about nurses and by Anna Glimos–Nadgórska on male and female teachers in Upper Silesia during the inter–war period. It seems worth
accentuating that the authors to a considerable measure tried to fulfil the
prime postulate of gender studies: to examine female groups without separating them from workers as a whole, and thus to compare them with the
male representatives of a given professional group. Only such an interpretation makes it possible to capture both mutual relations in the workplace
and progressing transformations. Adam Kurzynowski and Dariusz Jarosz
discuss the outcome of research concerning professional activisation, organised and stimulated by the state authorities after 1945. Both authors
accentuate differences between official declarations and propaganda slogans and the reality of low wages, excessive encumbrance with physical
work and the insufficiently developed social conditions that were supposed
to restrict the burden of family chores. D. Jarosz also draws attention to
ideological determinants and the impact of the collectivistic vision of society upon the shaping of the models of the social role performed by the
professionally and socially active women, unlimited to the function of the
mother and housewife and contrasted with traditional models, treated as

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

Summary 377

a relic of the past. Apparently, in the land of social realism some of the
postulates of the women’s movement were propagated and realised in
a fashion which could rather bring to mind their caricature.
The second part of our volume analyses assorted ideological stands
towards working women. The authors referred to articles and publicistic
brochures, the belle lettres and diaries; equally interesting or rarely considered sources such as moral codes, savoir–vivre and school textbooks provide excellent illustrations of universally binding models of social behaviour. Finally, opinions about the professional activisation of women were
recreated upon the basis of the women’s press, both conservative and
propagating changes within traditional mores. This group of articles includes, i. a. sketches by Katarzyna Sierakowska, Magdalena Gawin, Dobrochna Ka³wa and Anna Landau–Czajka, who did not restrict themselves to
a reconstruction of views, but posed questions concerning the range of the
latter’s popularity among particular social environs. Despite the strong
impact of traditional models the range of social acceptance for women’s
professional work gradually grew and, in turn, influenced its increasingly
wider dissemination in different social groups under the pressure of economic necessity. Greatest resistance to the professional work of married
women was encountered in those families, in particular among the intelligentsia, in which the necessity of seeking such employment did not exist.
Actually, the controversy pertained to the right to realise life aspirations in
social roles others than those of the mother and the wife. During the second
decade of the twentieth century phenomena which had attained such
a scale as the one gained by women’s professional activity could no longer
be condemned or outright rejected. A certain part was played by the intelligentsia, especially organised women’s groups, which propagated liberal
and leftist opinions concerning the place of the woman in society.
Transformations which took place during the era of modernisation affected not only the work performed by women, but also the way in which
the latter spent their leisure time. We intend to examine this topic in a consecutive volume of our series.

Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc
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Bronsztejn Szyja — 139
Brzeziñska R. M. — 345–346
Brzuska E. — 176
Bukowiecka Zofia — 269, 280, 282, 285
Bulanda J. — 252
Bulikowski Stanis³aw — 107
Buraczewska Z. — 305
Burnett J. — 73
Caban Wies³aw — 8
Ceysingerówna Helena — 305
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380 Indeks nazwisk
Cha³asiñski Józef — 142,146
Chamerska Halina — 15
Chateaubriand Francis Rene — 104
Che³moñski Józef — 367, 369, 371
Chmielecki W. — 184
Chmielowski Piotr — 289, 340, 342
Chodakowska Emilia — 109, 112
Choiñski–Jeske Teodor zob. Jeske–Choiñski Teodor
Choromañski Micha³ — 314
Chrzanowska Hanna — 113–114
Chrz¹szczewska J. — 346
Chumiñski Jêdrzej — 223, 226
Chwatowa J. — 235
Chyra–Rolicz Zofia — 9, 132, 217, 220, 369
Ciechanowski Stanis³aw — 111
Cieñcia³a J. — 173
Cieœlak Edmund — 62
Clarke J. — 73
Comte August — 256
Critcher C. — 73
Croner E. — 159
Curie Piotr — 307
Curie–Sk³odowska Maria zob. Sk³odowska–Curie Maria
Curzytek J. — 185
Cyrankiewicz Józef — 232–233
Czajecka Bogus³awa — 28
Czajka–Landau Anna zob. Landau–Czajka
Anna
Czajkowski Tadeusz — 127–131, 134, 144,
147–148, 297
Czapska Maria — 31, 40, 47
Czepulis–Rastenis Ryszarda — 141, 366
Czernik Z. — 217
Czerski — 286
Czubek J. — 279
Æwik W. — 19–20
Dach Zofia — 217
Damski Wac³aw — 111
Danielewicz I. — 369
Daszyñska–Goliñska Zofia — 313
Daumard Adeline — 57
Davidoff Leonore — 57, 67, 69, 74

Dawidowa–Szczawiñska Jadwiga zob. Szczawiñska–Dawidowa Jadwiga
D¹browska Maria — 269
D¹browski Ignacy — 275
D¹browski Józef — 36
D¹browski K. — 186
Derwiszówna Z. — 349
Detko Jan — 366
Dêbicki Stanis³aw — 368
Diederiks H. — 55
Diehl Wilhelm — 84
Dmochowska T. — 313
Dobrowolska Danuta — 204
Dolan F. E. — 75
Do³êga–Mostowicz Tadeusz — 306–307,
309, 311, 314, 320–321, 330
Domañski H. — 153
Dorabialska Halina — 325–326
Drowicz Adam — 307, 309–310, 313–314,
323, 331
Drozdowski Marian Marek — 64
Duby Georges — 54
Duden Barbara — 51
Dunin Jan — 321
Dygasiñski Adolf — 289
Dyhouse C. — 327
Dzieduszycka z Je³owickich Anastazja —
246, 248
Dziêcielska–Machnikowska Stefania — 217
Ebery M. — 54–57, 64, 68, 72, 74–75
Edward IV, król angielski — 65
El¿bieta I, królowa angielska — 65
Engelsing Rolf — 53–54, 56, 70
Eötvös Jozsef — 257
Eychler W. — 326
Fairchilds Cissie — 54, 62–63, 69
Fa³at Julian — 371
Federowiczówna Stefania — 146
Fènelon [F.] — 246
Ferré Louise–Marie — 130
Fija³ek Jan — 22–23
Fija³kowski I. — 104
Filipowicz Henryk — 370
Flanz Marta — 320
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Indeks nazwisk 381
Fleming Jerzy — 60
Foerster W. — 250
Fraget Julian — 84
Frederick Christine — 334
Freud Zygmunt — 153
Frevert Ute — 328
Fruchtman Aleksander — 109
Fugier–Martin A. zob. Martin–Fugier A.
Fukier Henryk — 84
Gadomska–Skalecka M. zob. Skalecka–Gadomska M.
Galle H. — 341, 343, 346–347
Gardan J. — 329
Gawalewicz Marian — 282–284
Gawin Magdalena — 11, 303
G¹siorowski L. — 104
Gedicke C. E. — 104
Gerard Jessica — 61, 66–67
Geremek Bronis³aw — 60
Gerlach Aleksander — 84
Gerson Wojciech — 367
Giedroyæ F. — 105
Gierymski Aleksander — 367, 370
Gilberth Lillian — 334
Girouard M. — 65–67
Glikman–Kowalska Stefania zob. Kowalska–Glikman Stefania
Glimos–Nadgórska Anna — 10, 169
Glücksberg Micha³ — 84
Godlewska Maria — 145
Goldberg P. J. P. — 62
Goldsteyn Maria — 32, 38, 40
Goleniewska D. — 217
Goliñska–Daszyñska Zofia zob. Daszyñska–Goliñska Zofia
Go³¹bek J. — 347
Gomulicki Wiktor — 278, 371
Gorzechowski Jan — 40
Górecki W. — 224
Górnicka–Boratyñska Aneta — 314
Górska Maria — 126
Grabiec J. zob. D¹browski Józef
Grabiñska–Woytowicz W. zob. Woytowicz–Grabiñska W.
Grabowska Ewa — 97

Grabski Stanis³aw — 36
Graniewska D. — 217, 236
Grégr Julius — 262
Greven–Aschoff Barbara — 72, 74
Grossek–Korycka Maria — 307, 308, 323,
333
Grzybowski Modest — 87
Grzywna Józef — 146–147
Halbersztadt Jerzy — 9
Hall Catherine — 67
Ha³at M. — 110–111
Hanaway Jonas — 68
Hanecki Micha³ — 106
Harris T. — 69
Hausen Karin — 51
Hawranek Franciszek — 154
Hawthorne R. — 57, 74
Heal F. — 65
Hecht J. J. — 61, 66–68
Heller Micha³ — 240
Henryk VI, król angielski — 67
Henryk VII, król angielski — 66
Henryk VIII, król angielski — 65
Herman F. — 263
Hermanowicz–Nowak K. — 184
Hertzber¿anka M. — 347
Hessen S. — 153
Heymans G. — 304
Higgs Edward — 57, 63–64
Hill B. — 53–54, 66, 68
Hoff Jadwiga — 245, 247
Hojnacka Konstancja — 251–253, 309
Hollender Henryk — 8
Hopfinger M. — 321
Horská Pavla — 255, 258, 266
Howard John of Stoke — 66
Hryciuk Renata Ewa — 353
Hulka–Laskowski Pawe³ — 35
Hunt L. — 67
Hutnerowa Eva — 151
Ilnicka Maria — 104
Irzykowski Karol — 280
Iserhoht–Bejschowetz M. zob. Bejschowetz–Iserhoht M. — 54
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382 Indeks nazwisk
Jab³onowska Irena — 327, 336
Jacuñska M. — 336
Jakubowski Z. — 366
Janiak–Jasiñska Agnieszka — 10, 77
Jankowski S. — 106
Janowicz E. — 252
Jaros Jerzy — 154
Jarosz Dariusz — 10, 217, 229
Jasiñska–Janiak Agnieszka zob. Janiak–Jasiñska Agnieszka
Jastrzêbska N. — 329, 332
Jaœkowski J. N. — 344
Jaworska–Kopczyñska B. zob. Kopczyñska–Jaworska B.
Jeske–Choiñski Teodor — 290
Jezierski Andrzej — 82, 223
Jêdruszczak Hanna — 219
John A. V. — 63
Johnson R. — 73
Jones P. V. B. — 66
Joñca Karol — 167
Joteyko Józefa — 159
Jundzi³³o J. — 155
Kacprzak Marcin — 114, 301
Kaczyñska El¿bieta — 70
Kalinowska E. — 337–338, 351
Ka³wa Dobrochna — 11, 176, 317
Kamiñski £ukasz — 223
Karczewska Zofia — 295
Karpiñski Andrzej — 62
Katzmann D. M. — 57, 61, 64, 71–72, 74
Kelles–Krauz Kazimierz — 32, 38, 40–41
Kempa Gra¿yna — 153–155, 157–158, 160
Kenney Padraic — 224
Kent D. A. — 63
Kêdzierski Apoloniusz — 368
Kiedroniowa–Kirkor Zofia zob. Kirkor–Kiedroniowa Zofia
Kiepurska Halina — 93
Kimaczyñska J. — 332
Kirchner Hanna — 321
Kirkor–Kiedroniowa Zofia — 31, 38
Kitowicz Jêdrzej — 60
Kleer–Konieczna U. zob. Konieczna–Kleer U.
K³opotowska E. — 112

Knothe Marianna — 180
Knycha³a K. — 217
Kobyliñski Zygmunt — 186
Koderowa K. — 325
Koepp C. J. — 69
Ko³akowska–Biegeleisenowa Stefania —
133, 190, 320
Ko³odziejczyk Ryszard — 44
Komornicka Maria — 277
Konar Alfred Aleksander — 269, 282
Konieczna–Kleer U. — 217
Konopacki Jan — 370
Konopnicka Maria — 278–279
Koonz C. — 317
Kopczyñska–Jaworska Bronis³awa — 51
Kopczyñski Micha³ — 9, 53
Korfanty Wojciech — 157
Korolec R. — 217, 231
Korulska J. — 333
Korycka–Grossek Maria zob. Grossek–Korycka Maria
Korzeniowski Józef — 271
Kosmowska W. — 328
Kossak–Szczucka Zofia — 269
Kostrzewska Maria — 186
Kostrzewski Franciszek — 367, 371
Kotsis Aleksander — 376
Kowalczewska A. — 348
Kowalska W. — 217
Kowalska–Glikman Stefania — 15–16, 19
Koz³owska Kazimiera — 134
Krahelska Halina — 137, 190, 308, 334
Krasicki Ignacy — 275
Krásnohorska Eliška — 262–263
Kraszewski Józef Ignacy — 275
Krawczyñska Jadwiga — 332
Kruczkowski Leon — 299
Krzywicka Irena — 314
Krzywicki Ludwik — 37
Kubaszewska M. — 328
Kubiak Tadeusz — 350
Kucha Ryszard — 278
Kuczalska–Reinschmitt Paulina — 78
Kuczyñska N. — 348
Kuhn Anette — 51
Kuklo Cezary — 62
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Indeks nazwisk 383
Kulczycka T. — 112
Kulesza J. — 112
Kulpiñska Jolanta — 217
Kuncewicz Jerzy — 326–327, 336
Kurcewicz M. — 251–253
Kurzynowski Adam — 10, 189, 194, 196,
205, 210, 215, 217, 236, 351
Kutz Kazimierz — 45
Kwiecieñ Janina — 164
Kwieciñska Z. — 349–350
Lalewicz J. — 321
Land Boles³aw — 320
Landau Ludwik — 147, 186
Landau Zbigniew — 137
Landau–Czajka Anna — 11, 337
Lange Józef — 17
Laskowska I. — 305
Laskowski–Hulka Pawe³ zob. Hulka–Laskowski Pawe³ — 35
Lata³owa Z. — 348
Laveaux de Ludwik — 367
Lazzari D. — 71
Lechicki Czes³aw — 306–307, 309–311, 314,
329
Lees F. S. — 104
Lemañski Jan — 288–289
Lenin W³odzimierz — 239
Leskiewicz Janina — 78, 126
Lesselier C. — 94
Lewiñska J. — 308
Lindert P. H. — 59
Lipmann Otto — 304
Lochhead M. — 57
Lubowski E. — 246, 249–250
£aciak B. — 354
£agowski S. — 108
£epkowski Tadeusz — 18
£ugowski Bronis³aw — 147
£ukasiewicz J. — 235
£ukasiewicz Juliusz — 21
Machar Josef Svatopluk — 264
Machnikowska–Dziêcielska Stefania. Dziêcielska–Machnikowska Stefania

Maciejewski (Sewer) Ignacy — 280
Mackiewicz–Wojciechowska Janina —
36–37
Maggs Ch. J. — 104
Makowiecki Z. — 268
Makowski A. — 132
Maliñski Pawe³ — 366
Malý J. — 257
Mar J. — 276
Markiewicz Henryk — 279
Marks Karol — 239
Martin–Fugier A. — 61
Marwick A. — 38
Masaryk Tomáš G. — 257, 263–264
Mas³owski Maciej — 369
Maszadro Monika — 151
Matiegová Ludmila — 259–260
Maza Sara C. — 53, 62, 69
Mazurczak Dorota — 9
Mazurek Stefania — 154
M¹czak Antoni — 60
McBride T. — 53–54, 56, 59, 69, 73
Meissner A. — 272
Mertes K. — 65–67
Mêczkowska Teodora — 303, 323, 334
Mêdrzecki W³odzimierz — 15, 179, 182,
185–186, 188
Mi¹so Józef — 46, 84
Miciñski Tadeusz — 269–270, 278, 283–288
Micke–Broniarek E. — 369
Miedziñska J. — 231
Mierzecki W³adys³aw — 9, 73–74, 136
Mieszczankowski Mieczys³aw — 125, 185
MiklaszewskiWac³aw — 307, 312, 314
Mikulski A. — 346
Mill John Stuart — 257–258
Mill Phoenix — 62
Mi³kowski J. — 247
Miroñczuk A. — 232
Misiuk A. — 320
Modrzewska H. — 308
Molenda Jan — 187
Morozowicz–Szczepkowska Maria — 295
Mortkowiczowa Janina — 347
Mostowicz–Do³êga Tadeusz zob. Do³êga–Mostowicz Tadeusz
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384 Indeks nazwisk
Moszkowska S. — 346
Mourková J. — 265
Muller E. — 343
Musialik W. — 176
Musil Robert — 314
Nadgórska–Glimos Anna zob. Glimos–Nadgórska Anna
Nagórska Anna — 114
Najdus Walentyna — 21, 369
Na³kowska Zofia — 40, 277, 290
Na³kowski Wac³aw — 289
Náprstek Vojta — 257
Ney Roman — 223
NiedŸwiecka Zofia — 269, 273–274, 277,
283, 285–287, 289–290
Niesio³owski Andrzej — 328, 335–336
Nietyksza Maria — 9, 15, 79, 369
Nietzche Fryderyk — 314
Niewiadomska Cecylia — 345
Nightingale Florance — 104
Niklewska Jolanta — 8, 30, 272, 278, 369
Norblin Jan Piotr — 366
Novákowá Teresa — 257, 259
Nowak–Hermanowicz K. zob. Hermanowicz–Nowak K.
Nowicka Wiktoria — 144
Nowicki W. — 340
Nowosz W. — 179, 184
O’Brien P. K. — 70
Oderfeldówna Anna — 190
Oko³ów–Podhorska Stefania zob. Podhorska–Oko³ów Stefania
Okoñ Waldemar — 365–366, 370, 372
Olszaniecka M. — 366
Olszyc J. — 109
Omañkowska Janina — 176
Oppman Artur — 343
Or–Ot zob. Oppman Artur
Orzeszkowa Eliza — 78, 267–276, 278–279,
282, 286–287, 289
Oset Jan — 141–142
Ostrowski Micha³ — 35
Ottomüller U. — 70

Pachucka Romana — 31–32, 50, 144
Pagowska Maria — 113
Palmer P. — 57
Pankiewicz Józef — 106, 370
Pañski Jerzy — 186
Parnowski Z. — 348–349
Paryczko L. — 220
Pawlakowa Stanis³awa — 97
Paw³owska–Pietrzak Irena zob. Pietrzak–Paw³owska Irena
Pep³owska Ewelina — 328
Perkowska Urszula — 9, 38
Perkowska Z. — 347
Perrot Michelle — 61
Petitfrere C. — 62, 68–69
Pickford Mary — 310
Piers P. J. — 62
Pietraszek Edward — 185
Pietrzak–Paw³owska Irena — 21, 46
Pillati Henryk — 371
Pi³atowicz Józef 33
Pi³sudski Józef — 136
Piotrowski Jerzy — 190, 194, 205, 210, 217,
229, 235
Piwoñ Maria — 144
Plater–Zyberkówna Cecylia — 292, 305
Podhorska–Oko³ów Stefania — 323, 332
Podoleñski Stanis³aw — 306–307, 311
Podoska Zofia — 134
Podraza–Kwiatkowska Maria — 268
Polak Józef — 106
Popio³ek Kazimierz — 154
Poprawski J. — 345–346
Poprzêdzka Maria — 366
Poœpiech Andrzej — 53, 60
Potoccy, rodzina — 114
Potocki Antoni — 285
Poznañska S. — 145
Poznañski Karol — 278
Pragierowa Eugenia — 236
Pra¿mowska J. — 324, 325
Pra¿mowski J. — 170–172, 174–175
Preiss–Zajdowa Anna — 217
Preston M. — 54–57, 64, 68, 72, 74–75
Prochaska V. — 63–64
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Indeks nazwisk 385
Prus Boles³aw — 269–270, 274–275,
280–284, 288, 290, 366, 369
Pruszkowski Witold — 367
Pruszyñski dr — 112
Przedpe³ski M. — 217, 219
Przerwa–Tetmajer Kazimierz — 280–281,
289–290
Przewóska M. C. — 336
Przyja³kowska Zofia — 97
Przyrowski Z. — 350
Pszczó³kowska–Siniczijew J. — 106
Puhl H. J. — 255
Raczyñski E. — 54
Radliñska Helena — 31, 36
Radwanowa H. — 346
Radziejowska A. — 186
Radziszewski Idzi — 112
Radziwi³³ Albrycht Stanis³aw — 54
Rajkiewicz Antoni — 221
Rastenis–Czepulis Ryszarda zob. Czepulis–Rastenis Ryszarda
Reinschmitt–Kuczalska Paulina zob. Kuczalska–Reinschmitt Paulina
Renz Regina — 141–142
Reszke Irena — 153
Reutt–Witkowska Zofia — 325, 336
Rieger F. L. — 257
Roberts E. — 57
Rochefoucault — 66
Rodakowski Henryk — 368
Rodziewiczówna Maria — 269, 278
Rolicz–Chyra Zofia zob. Chyra–Rolicz Zofia
Romanowska Jadwiga — 114–115
Roncerie de La Ch. — 62
Roszkowski Wojciech — 125
Roœciszewski Mieczys³aw — 246–247,
249–250, 252
Rotwand Leon — 84
Rowntree B. S. — 57
Ro¿enowa Halina — 46
Rudnicki Szymon — 125
Rüstemayer Angelica — 70–71
Rybczyñski W. — 334
Rydlówna Anna — 112, 114

Rysowa–Szromba Zofia zob. Szromba–Rysowa Zofia
Ryszka Franciszek — 219
Ryszkiewicz Andrzej — 367–368
Rytel F. — 346
Rytlowa J. — 346
Rzepecka Zofia — 326, 328
Rzêtkowski Kazimierz — 110
Rzêtkowski Stanis³aw Marek — 371
Sabattier J. — 62
Sachs Hildegarda — 304
Sajkiewicz A. — 229
Saloni Janina — 346
Sawicki Bronis³aw — 106, 112
Sawicki–Stella Jan zob. Stella–Sawicki Jan
Schauer Hubert Gordon — 257–258
Schneider G. — 51
Schürer K. — 55
Schuurman A. J. — 59–60
Schwartz Joanna Jakóbina s. — 109
Seleski P. — 69
Sempo³owska Stefania — 344, 347
Seneau M. — 318
Serafin F. — 169
Sewall M. — 104
(Sewer) Maciejewski Ignacy zob. Maciejewski (Sewer) Ignacy
Siemieñska Renata — 337
Siemieñski Lucjan — 369
Sienkiewicz Henryk — 269, 278
Sieradzka Anna — 318, 365
Sierakowska Katarzyna — 11, 40, 48, 291
Sikorska Janina — 134
Siniczijew–Pszczó³kowska J. — 106
Skalecka–Gadomska Maria — 295
Skalska Kazimiera — 329
Sk³odowska–Curie Maria — 307
Sk³odowski Antoni — 307
S³abiñska E. — 144
S³ania M. — 173
S³oñska J. — 350
Smokowski Wincenty — 366
Smoliñska B. — 344
Smo³alski A. — 130, 177
Soko³owska Magdalena — 190, 234
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386 Indeks nazwisk
Soko³owski Jakub — 366
Šolle Z. — 257
Solska Irena — 40
So³tysiak Grzegorz — 223, 225, 227,
230–232, 234
Stalin Józef — 239
Stark T. — 173
Starzyñski Juliusz — 370
Stawar Andrzej — 308
Stec R. — 239
Stella–Sawicki Jan — 107–108
Stepieñ Halina — 370
Stêpniewski Tymoteusz — 104
Stone L. — 75
Strindberg August — 314
Strzelecki Edward — 186
Strzemiñska H. — 217
Svetlá Karolina — 258–259
Sumiñski L. — 342
Surawski J. — 113
Sutcliff A. — 69
Svobodová RuYena — 264–265
Sygietyñski Antoni — 366
Syska J. — 176
Szacka Barbara — 337, 352
Szczawiñska–Dawidowa Jadwiga — 37
Szczepañski Jan — 203
Szczepkowska–Morozowicz Maria zob. Morozowicz–Szczepkowska Maria
Szczucka–Kossak Zofia zob. Kossak–Szczucka Zofia
Szermentowski Józef — 367
Szlenkier Karol — 84
Szlenkierówna Zofia — 114
Szmydtówna J. — 304
Szpitalak E. — 235
Szromba–Rysowa Zofia — 181
Szwarc Andrzej — 8, 9, 11, 15–16, 28, 30,
44, 70, 79, 132, 134, 180, 186–187, 229,
245, 272, 365
Szwede Ludwik — 84
Szyc Aniela — 340, 342–343
Szyller A. — 82
Szymanowski Wac³aw — 367–368, 370
Szymczak–Hoff Jadwiga zob. Hoff Jadwiga
Szynkiewicz S. — 180

Œlenzak Irena — 150
Œliwa Micha³ — 134
Œliwiñska–Zarzecka M. — 294, 301
Œmiarowska Julia — 311
Œwida–Ziemba Hanna — 233, 240–241
Œwitalska J. — 298, 300, 308
Taylor P. — 73
Tetmajer–Przerwa Kazimierz zob. Przerwa–Tetmajer Kazimierz
Tetz — 106
Thame P. — 69
Thébaud F. — 318
Tokarski Stanis³aw — 54
To³stoj Lew — 259
Tom K. — 329
Tomaszewski Jerzy — 137
Trenkler Henryk — 84
Tryfan Barbara — 357–358
Tuzowa Alina — 134
Tync S. — 347
Unszlicht–Bernsteinowa Julia — 344
Urbanek Bo¿ena — 10, 103–105, 116
Valentova RuYena v259
Vauban Maria — 251–253
Veblen Thorsten — 58–59
Veselý Josef — 256, 262
Vigarello G. — 75
Vošalikowa Pavla — 9, 255
Wachowski M. — 300
Walewska Cecylia — 329–330
Walser K. — 63, 70
Waluk J. — 217, 229
Wanatowicz Maria W. — 176
Wapiñski Roman — 134
Wasilewska Ewa — 78, 81–82, 86–88
Wasilkowska Zofia — 233
Waszyñski Micha³ — 320
Wawrzeniecki Marian — 369, 371
Wawrzyk Janina — 144
Wawrzykowska–Wierciochowa Dionizja —
320–321
Weigt Julian — 84
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Indeks nazwisk 387
Weininger Otto — 314
Wejhert S. — 171
Wernic Leon — 312–313
Weyssenhoff Józef — 273
Wielopolska Maria Jehanne — 252–253
Wierciochowa–Wawrzykowska Dionizja
zob. Wawrzykowska–Wierciochowa Dionizja
Wierling Dorothea — 64, 72
Wieruszewski R. — 231
Wilczyñska Helena — 247, 249
Williamson J. G. — 59, 70
Winter D. — 72
Witkiewicz Stanis³aw — 366
W³odarczyk W. — 372
W³odkowa Zofia — 333
Wocalewski B. — 344
Wojciechowska–Mackiewicz Janina zob.
Mackiewicz–Wojciechowska Janina
Wojtyniakowa Irma — 134, 295
Woskowski J. — 150
Woyciechowska H. — 348
Woytowicz–Grabiñska Wanda — 323
WoŸniak Andrzej — 44, 50
Wójcicka Zofia — 282, 284
Wójcik Przemys³aw — 233
Wyrozumski Jerzy — 147
Zacharska Jadwiga — 267
Zadro¿yñska Anna — 42
Zahorska A. — 328

Zahorska Marta — 141, 145
Zahorska W. — 326
Zaj¹czkowska L. — 324
Zajdowa–Preiss Anna zob. Preiss–Zajdowa
Anna
Zamarajew Wiktor — 371
Zamoyska z Czartoryskich Zofia — 245
Zanecka–Œliwiñska M. zob. Œliwiñska–Zanecka M.
Zanowa Jadwiga — 30–31, 47
Zapolska Gabriela — 384
Zawirska J. — 304–305
Zinsser J. P. — 317
Zmorska — 269
Zull G. — 54
Zwoliñski Krzysztof — 50
Zyberkówna–Plater Cecylia zob. Plater–Zyberkówna Cecylia
Zylbergowa Henryka — 304–306
¯arnowska Anna — 8–11, 15–16, 21, 28–30,
35, 42, 44, 70, 79, 91, 132, 134, 137, 142,
180, 186–187, 229, 245, 272, 365, 369, 371
¯arnowski Janusz — 10, 64, 119, 138, 141
¯ebrowska K. — 269, 270
¯eleñski–Boy Tadeusz zob. Boy–¯eleñski
Tadeusz
¯eromski Stefan — 269, 275, 278–279,
285–287, 289–290, 370
¯mijewska Eugenia — 284, 286
¯yczyñski H. — 177
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AAN zob. Archiwum Akt Nowych
„Acta Poloniae Historica” — 137
„Acta Universitatis Wratislaviensis” — 106
„Almanach Œwiata Kobiecego” — 378
Amerykañski Czerwony Krzy¿ — 113
Amerykañski Klub Dam — 257
ANM zob. Archiv Národnoho Muzea
Archiv Národnoho Muzea [Praha] (ANM)
— 259–260
Archiwum Akt Nowych w Warszawie — 35,
219, 221–223, 225, 227–229, 233–237,
Archiwum Akt Nowych w Wilnie — 115
Archiwum Diecezjalne w Kielcach — 146
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
[Warszawa] — 104
Archiwum Historyczne we Lwowie — 107
Archiwum Ko³a Absolwentek Warszawskiej
Szko³y Pielêgniarstwa — 113,115
Archiwum Pañstwowe w Katowicach —
154–155, 157, 159–160
Archiwum Pañstwowe w Kielcach — 145,
149, 151
Archiwum Ruchu Zawodowego [Warszawa]
— 220, 223, 234–235, 240
Archiwum Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Pielêgniarskiego (PTP) —
112
Archiwum Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego — 222, 237
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia w Warszawie (AZSM) — 109, 111
Armia Krajowa — 115
ARZ zob. Archiwum Ruchu Zawodowego
AZSM zob. Archiwum Zgromadzenia
Sióstr Mi³osierdzia w Warszawie
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Biblioteka G³ówna Akademii Œwiêtokrzyskiej — 144
Biblioteka Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk — 269
Biblioteka Ossolineum we Wroc³awiu —
38, 219
„Biesiada” — 367
„Biesiada Literacka” — 108, 281
„Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego” — 196, 215
„Biuletyn Rz¹dowej Komisji Ludnoœciowej” — 194
Biuro Kontroli S³u¿¹cych — 17–18
Biuro Poœrednictwa Pracy w Katowicach
(BPP Katowice) — 160
„Bluszcz” — 104, 108, 293, 295, 298, 300,
308, 322–326, 329, 330–333, 335–336
British Library — 104
Bureau International du Travail — 133
CAMSWiA zob. Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
„Èas” [Praha] — 264
Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
— 220, 222–223, 229, 231, 234–235,
240
Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji —
225–226
Centralny Program Badañ Podstawowych
— 206–209, 211, 213
„Èeskoslovensky Èasopis Historicky” — 255
Cornell University — 69
„Cosmopolitan” — 354
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CPBP zob. Centralny Program Badañ Podstawowych
CRZZ zob. Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
„Czas” — 283, 288, 369
Czerwony Krzy¿ — 112, 117
ÈSÈH zob. „Èeskoslovensky Èasopis Historicky”
DPKP zob. „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”
„Dzieje Najnowsze” — 223
„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” —
17–18, 20
„Dziennik Urzêdowy Wydzia³u Oœwiecenia
Publicznego” — 177
„Dziennik Ustaw” — 156, 176, 196–197,
230–232
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Œl¹skiej” — 156, 169, 176
„Dziennik Ustaw Œl¹skich” — 156, 175
„Elle” — 354
Fundusz Wczasów Pracowniczych — 240
FWP zob. Fundusz Wczasów Pracowniczych
„Gazeta Handlowa” — 81
„Gazeta Lekarska” — 106
„Gazetka dla Kobiet” — 238
„G³os Kobiet” — 293
G³ówny Urz¹d Statystyczny — 193–194,
205–209, 211, 213, 220
GUS zob. G³ówny Urz¹d Statystyczny
„Handlowiec” — 80–82, 88–92, 96–97
„Humoristické listy” — 262, 265
IGS zob. Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego
Inspektorat Szkó³ Elementarnych — 84
Instytut Badania Zagadnieñ Ludnoœciowych — 301
Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego — 132,
137, 182, 190, 194, 196, 199–203,
205–211, 213, 215, 217

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk —
126
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego — 8
Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemys³u i Rolnictwa — 334
Instytut Porady Zawodowej w Katowicach
— 158
Instytut Spraw Spo³ecznych — 127
Instytut Statystyki i Demografii Szko³y
G³ównej Planowania i Statystyki — 210
Instytut œw. Kazimierza w Krakowie — 112
ISS zob. Instytut Spraw Spo³ecznych
Izba Lekarska w Krakowie — 148
„Kalendár paní a dívek èeských” („Kalendarz dla pañ i panien czeskich”) —
262–263
„Kalendarz Kobiety Polskiej” — 83
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego — 353
KCZZ zob. Komisja Centralna Zwi¹zków
Zawodowych
„K³osy” — 367, 370–371
„Kobieta Wspó³czesna” — 136, 293, 297,
303–305, 322, 324, 334–335
„Kobiety w Pracy” — 136, 319–320, 322,
324, 328, 332–333
Ko³a Gospodyñ Wiejskich — 186
Ko³o Pracy Kobiet przy Towarzystwie Popierania Przemys³u i Handlu — 50
Ko³o Samopomocy Kobiet — 52
Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych
— 223, 232
Komisja Oœwiecenia Publicznego — 108
Komisja Przysposobienia Zawodowego
przy Polskim Zjednoczeniu Kobiet Pracuj¹cych Zawodowo — 133
Korpus Górniczy — 17
Korpus Sióstr PCK — 112
Krajowa Narada Kobiet Przemys³u Maszynowego i Motoryzacyjnego — 235
Krakowska Szko³a Pielêgniarek im. Anny
Rydlówny — 112–114
„Kronika Buchaltera” — 80, 91, 93, 97
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„Kronika Rodzinna” — 108–109
„Kronika Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia” — 109,112
„Krytyka Lekarska” — 108, 110–112
„Kurier Poranny” — 310, 312
„Kurier Warszawski” — 113
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
— 60
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” —
103
„Kwartalnik Pedagogiczny” — 338
„Le mouvemmnat social” — 94
Liga Kobiet — 218
MBP zob Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego
„Medycyna” — 106
„Medycyna Pracy” — 135, 235
„Miesiêcznik Pedagogiczny” — 173, 177
„Miesiêcznik Statystyczny” — 170
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy —
230–231
Miêdzynarodowa Rada Pielêgniarek — 112
Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego
— 225–226
Ministerstwo Handlu i Przemys³u — 91
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej —
221–222, 230, 232–233
Ministerstwo Przemys³u Drobnego i Rzemios³a — 221
Ministerstwo Przemys³u Lekkiego — 228, 233
Ministerstwo Spraw Zagranicznych — 131
Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego — 148, 169
Ministerstwo Zdrowia — 113, 234–237
„Monografie i Opracowania SGPiS” — 210
MOP zob. Miêdzynarodowa Organizacja
Pracy
MPiOP zob. Ministerstwo Pracy i Opieki
Spo³ecznej
MSZ zob. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Muzeum Narodowe w Krakowie — 372
Muzeum Narodowe w Warszawie — 366,
368–369, 372

Muzeum Okrêgowe w Radomiu — 368
Naczelna Rada Zdrowia — 114
„Národní lísty” — 262
Pañstwowa Inspekcja Pracy — 231
Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego — 219, 221, 236
PAT zob. Polska Agencja Telegraficzna
PCK zob. Polski Czerwony Krzy¿
„Pielêgniarka Polska” — 113, 115
PIP zob. Pañstwowa Inspekcja Pracy
PKPG zob. Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego
„Polityka Spo³eczna” — 196
„Polska 1944/45–1989. Studia i Materia³y”
— 224
Polska Agencja Telegraficzna zob. „Rocznik
Polskiej Agencji Telegraficznej”
Polska Partia Robotnicza — 223, 236
Polska Partia Socjalistyczna — 224–225, 240
„Polska Zbrojna” — 294
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza —
222, 225, 227–229, 233, 235
Polski Czerwony Krzy¿ — 112–113, 117
Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym
Wykszta³ceniem — 134, 295–296, 323
Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek Zawodowych — 114
Polskie Towarzystwo Eugeniczne — 312
Polskie Towarzystwo Pielêgniarskie — 113,
115 zob. tak¿e Archiwum Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego
Polskie Zjednoczenie Kobiet Pracuj¹cych
Zawodowo — 133–134
Poradnia Zawodowa dla Dziewcz¹t w Katowicach — 158
PPR zob. Polska Partia Robotnicza
PPS zob. Polska Partia Socjalistyczna
„Praca Obywatelska” — 136, 328
„Praca Polska” — 159
„Pracownik Handlowy, Przemys³owy, Finansowy i Rolny” — 79, 84–85, 90, 92–94,
96–102
„Prawda” — 94
„Prosto z mostu” — 313
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Provincional Committee of the Queen Victoria Jubilee Institute — 104
„Przegl¹d Lekarski” — 110, 111
„Przegl¹d Policyjny” — 320
„Przegl¹d Powszechny” — 306
„Przyjació³ka” — 212
PZPR zob. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
„Res Publica Nova” — 314
„Rocznik Polityczny i Gospodarczy Polskiej
Agencji Telegraficznej” — 135
„Rocznik Statystyczny GUS” — 193
SdruTeni Akademicky Vzdélaných Uen
/Svaz Vysokoskolsky Vzdélaných Uen/
(Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem) — 260, 266
SGPiS zob. Szko³a G³ówna Planowania
i Statystyki
„S³owo Polskie” — 235
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji — 239
SP zob. „Statystyka Polski”
„Statystyka Polski” — 121–132, 125, 128,
132, 138, 161 – 163, 166
„Statystyka Pracy” — 167
Stowarzyszenie „S³u¿ba Obywatelska” — 158
Stowarzyszenie Czerwonego Krzy¿a Mê¿czyzn i Dam dla Galicji — 110, 111
Stowarzyszenie Kobiet Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci
— 78, 85, 88, 97, 99
Stowarzyszenie Kupców Polskich w Warszawie — 84
Stowarzyszenie Pracowników Handlowych
m. Warszawy — 80
Stowarzyszenie Pracowników Handlowych
Wyznania Moj¿eszowego w Warszawie
— 80
Stowarzyszenie Produkcyjne w Czechach —
258
„Studia i Materia³y Instytutu Pracy” — 217
Szko³a G³ówna — 108
Szko³a G³ówna Handlowa — 84, 190

Szko³a G³ówna Planowania i Statystyki —
217
Szko³a Pielêgniarek Zawodowych Stowarzyszenia PP Ekonomek œw. Wincentego
à Paulo — 111
Szko³a Pielêgniarska Florance Nightingale
przy szpitalu œw. Tomasza w Londynie
— 104
Szko³a Pielêgniarstwa PCK w Warszawie —
113, 116
Szpital Sejmikowy w Kozienicach — 145
Szpital œw. Anny w Miechowie — 145
Szpital œw. Ducha w Sandomierzu — 145
Szpital œw. Rocha przy Krakowskim Przedmieœciu — 109
„Sztuka i Artysta” — 369
„Œwiat Kobiecy” — 322, 324, 326–328, 333
„Œwiat Pracowniczy” — 79, 88, 93, 100–102
Techniczna Inspekcja Pracy — 231
Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a — 110
Towarzystwo Lekarskie Lubelskie — 108
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie — 108
Towarzystwo Wy¿szych Kursów Naukowych
— 37
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu — 97
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych
m. Warszawy — 79–80
„Twój Styl” — 354
„Tygodnik Ilustrowany” — 367, 370–371
„Tygodnik Mód i Powieœci” — 267
„Tygodnik Powszechny” — 370
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — 9
Uniwersytet Jagielloñski — 9, 38
Uniwersytet Lataj¹cy — 36–37
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie —
103
Uniwersytet Warszawski — 8–9, 36, 105, 223
Urz¹d Poœrednictwa Pracy — 160
URM zob. Urz¹d Rady Ministrów
Urz¹d Rady Ministrów — 222
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Warszawska Szko³a Pielêgniarstwa —
113–115
„Warszawskie Czasopismo Lekarskie” — 301
„Wêdrowiec” — 367
„Wiadomoœci Statystyczne” — 73
„Wiedza Lekarska” — 307
„Wiek Szkolny” — 301
Wydzia³ Kobiecy KC PPR — 223
Wydzia³ Kobiecy KCZZ/CRZZ — 220, 223,
Wydzia³ Kobiecy Komitetu Miejskiego
PZPR w £odzi — 227
Wydzia³ Kobiecy KW PZPR w Bydgoszczy
— 227
Wydzia³ Kobiecy KW PZPR w Gdañsku —
229
Wydzia³ Kobiecy KW PZPR w Olsztynie
Wydzia³ Kobiecy przy ZGZZ Robotników
i Pracowników Przemys³u Spo¿ywczego
w Polsce — 223
Wydzia³ Kontroli S³u¿¹cych — 18
Wydzia³ Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii — 107, 110
Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Jagielloñskiego — 112
Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie — 115
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego — 223
Wydzia³ Oœwiecenia Publicznego Urzêdu
Wojewódzkiego Œl¹skiego — 172, 177
Wydzia³ Poœrednictwa Pracy Stowarzyszenia Kobiet Polskich Pracuj¹cych
w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci —
87–88
Wydzia³ Rekomendacji zob. Wydzia³ Poœrednictwa Pracy Stowarzyszenia Kobiet
Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle Handlu i Biurowoœci
Wydzia³ Wyszukiwania Pracy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Subiektów Handlowych — 88
Wy¿sza Szko³a Rolniczo–Pedagogiczna
w Siedlcach — 133

„Zagadnienia Rasy” — 313
Zak³ad dla Ubogich Chorych w Rozdole —
107
Zak³ad Historii Nauk Medycznych Instytutu Medycyny Spo³ecznej — 110
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych — 115,
220
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” — 319
Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego à Paulo — 110, 112
Zjazd Oœwiatowy ZNP — 237
„Zlatá Praha” — 260–261
ZNP zob. Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
ZPOK zob. Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej
Kobiet
ZUS zob. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
„Zwiastun Ewangeliczny” — 109
Zwi¹zek Bankowców — 97
Zwi¹zek Buchalterów w Warszawie — 80
Zwi¹zek Literatów Polskich — 132
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego — 222,
237 zob. tak¿e Archiwum Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet
(ZPOK) — 134, 136
Zwi¹zek W³ókniarzy — 222
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Chemicznego we Wroc³awiu — 240
Zwi¹zek Zawodowy Robotników i Pracowników Przemys³u Spo¿ywczego w Polsce
— 223
„¯ycie Œwiadome” — 308
„¯ywe S³owo” — 295
„enska revue” („Przegl¹d kobiecy”) [Praha] — 263
„Uenské listy” — 263
Uensky klub (Klub Kobiet) — 264
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Magdalena Gawin, asystent w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na Uniw. Warsz. (1996). Kierunki badañ: historia spo³eczna i historia
nauki, historia ruchu eugenicznego w Polsce w XIX i XX wieku, przemiany
spo³eczne i obyczajowe w I po³. XX wieku. Publikacje m.in.: „«Boyownicy
i boyowniczki». Œrodowisko «Wiadomoœci Literackich» wobec problemu
regulacji urodzeñ” [w:] „Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX
i XX”, zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca (1997).
Anna Glimos–Nadgórska, starszy wyk³adowca w Instytucie Historycznym Uniw. Œl¹skiego w Katowicach. Studia historyczne na Uniw. Œl¹skim,
doktorat tam¿e (1982). Kierunki badañ: dydaktyka historii i historia oœwiaty; przygotowuje rozprawê habilitacyjn¹ nt. polskiego szkolnictwa w województwie œl¹skim w okresie miêdzywojennym. Publikacje m.in.: „Programy
nauczania czynnikiem integruj¹cym polskie szkolnictwo powszechne województwa œl¹skiego”, [w:] „Górny Œl¹sk po podziale w 1922 roku. Co Polska,
a co Niemcy da³y mieszkañcom tej ziemi”, red. Z Kapa³a, W Lesiuk,
M. W. Wanatowicz, t. 2 (1997); „Rola kobiet w szkolnictwie województwa
œl¹skiego /1922–1939/, [w:] „Dzia³alnoœæ spo³eczno–narodowa i polityczna
kobiet na Górnym Œl¹sku w XX wieku”, red. H. Karczyñska (1997); „Wartoœci realizowane w polskiej szkole powszechnej województwa œl¹skiego
1922–1939”, [w:] „Wartoœci w edukacji historycznej”, red. J. Rulka (1999).
Jadwiga Hoff, profesor w Instytucie Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia historyczne na Uniw. im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu, doktorat na Uniw. Warsz. (1979), habilitacja w WSP w Krakowie (1993). 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”
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(1992); „¯ycie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji” (1993); „Bibliographie des traites de savoir–vivre polonais, [w:] Bibliographie des traites de savoir–vivre en Europe du Moyen Age a nos jours,
sons la direction d’Alain Montandon, t. 2, Clermont–Ferrand 1995,
s. 297–344; „Dobre. Zarys dziejów do 1939 roku” (1998).
Renata Ewa Hryciuk, studentka Studium Podyplomowego Instytutu
Krajów Rozwijaj¹cych siê UW, studia w Katedrze Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW (1997), Studia Specjalizacyjne w Centrum Studiów Latynoamerykañskich UW /CESLA/ (1997). Kierunki badañ: sytuacja kobiet
w okresie transformacji w Polsce, problematyka obszaru Ameryki £aciñskiej, w tym szczególnie sytuacja matek. Publikacje m.in.: wspó³aut. „Pamiêæ tradycji w relacjach Litwinów narodowoœci ¿ydowskiej”, [w:] Polska
Sztuka Ludowa „Konteksty” (1993); wspó³aut. „Wizerunek ¯yda w oczach
Polaków na Litwie”, tam¿e; „Rzecz o starej pannie. Prezentacja badañ terenowych”, [w:] „Kobieta i rodzina w krajach rozwijaj¹cych siê. Dziedzictwo a wyzwania wspó³czesnoœci”, red. E. Puchnarewicz (1999).
Agnieszka Janiak–Jasiñska, doktorantka w Instytucie Historycznym
UW. Studia Historyczne na Uniw. Warszawskim (1997). Kierunki badañ:
historia spo³eczna i ¿ycia codziennego w XIX i na pocz. XX w. na ziemiach
polskich. Publikacje m.in.: „Nie³atwe pocz¹tki polskiej motoryzacji”, [w:]
„Mówi¹ wieki”(1995); „Kupiecka reklama prasowa w Królestwie Polskim
w 1900 r.”, [w:] „Teka Historyka”(1997); „Aby wpad³o w oko. O reklamie
handlowej w Królestwie Polskim w pocz¹tkach XX wieku” (1998).
Dariusz Jarosz, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne
na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1990). Habilitacja
tam¿e (1999). 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); „Polityka w³adz komunistycznych
w Polsce w latach 1946–1956 — a ch³opi” (1998).
Dobrochna Ka³wa, adiunkt w Instytucie Historii Uniw. Jagielloñskiego.
Studia historyczne na Uniw. Jagielloñskim (magisterium 1994). Doktorat
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tam¿e (2000). Kierunki badañ: historia ruchów kobiecych w II Rzeczypospolitej. Publikacje m.in.: „G³osy kobiet w sprawie planowania rodziny
w œwietle prasy z lat 1929–1932”, [w:] „Kobieta i kultura ¿ycia codziennego”, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc (1997); „Model kobiety aktywnej na tle
sporów œwiatopogl¹dowych. Ruch feministyczny w dwudziestoleciu miêdzywojennym”, [w:] „Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce
miêdzywojennej”, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc (2000).
Gra¿yna Kempa, starszy wyk³adowca w Katedrze Podstaw Pedagogiki
i Historii Wychowania UŒl., studia pedagogiczne na UŒl. (magisterium
1972), doktorat tam¿e (1977), kolokwium habilitacyjne w Pedagogickiej
Fakulcie Ostravske Univerzity (1998). Kierunki badañ: zagadnienia pedagogiczno–historyczne i andragogiczno–historyczne. Publikacje m.in.:
„Edukacja dziewcz¹t i kobiet œl¹skich (od koñca XIX wieku do wybuchu
II wojny œwiatowej)” (1996); „Aktywnoœæ wychowawcza polskiego ruchu
œpiewaczego na Górnym Œl¹sku w latach 1848–1939” (1997); „Uwarunkowania szans ¿yciowych polskich kobiet na Górnym Œl¹sku w latach
1848–1939” (w druku).
Micha³ Kopczyñski, adiunkt w Instytucie Historycznym UW, studia na
Wydziale Historycznym UW, doktorat tam¿e (1996). Kierunki badañ: historia nowo¿ytna, szczególnie Skandynawii, demografia historyczna, historia gospodarcza XIX w. Publikacje: „Wazowie”, [w:] „Dynastie Europy”
(1997); „Studia nad rodzin¹ ch³opsk¹ w Koronie w XVII–XVIII wieku”
(1998); „Dania i Szwecja, czyli absolutyzm w cieniu wojny”, [w:] „Rzeczpospolita — Europa XVI–XVIII w. Próba konfrontacji” (1999); „Auksologia
historyczna. Nowa droga czy manowce historii gospodarczej”, „Przegl¹d
Historyczny” (1999)
Adam Kurzynowski, profesor, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej, realizator badañ w programie
PHARE. Kierunki badañ: globalna, regionalna i lokalna polityka spo³eczna, w tym polityka rodzinna. Autor kilkuset publikacji dotycz¹cych m.in.
zatrudnienia kobiet, bezrobocia, zmian polityki spo³ecznej w okresie transformacji.
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Anna Landau–Czajka, docent w Instytucie Historii PAN, Studia w Instytucie Socjologii UW, doktorat tam¿e (1988), habilitacja w Instytucie Historii PAN (1999). Kierunki badañ: spo³ecznoœæ ¿ydowska i antysemityzm
w okresie miêdzywojennym, obraz spo³eczeñstwa polskiego w podrêcznikach szkolnych od XIX wieku do czasów wspó³czesnych. Publikacje m.in.:
„Koledzy czy wrogowie. Obraz mniejszoœci narodowych w podrêcznikach
szkolnych okresu miêdzywojennego”, „Biuletyn ¯IH” (1997); „The Jewish
Question in Poland: Views Expressed in the Catholic Press between the
Two World Wars”, „Polin” (1998); „W jednym stali domu. Koncepcje rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933– –1939”(1998).
W³odzimierz Mêdrzecki, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1992). Kierunki badañ: najnowsza historia spo³eczna Polski, dzieje warstwy ch³opskiej
i mniejszoœci narodowych. Publikacje m.in.: „Grupy narodowoœciowe
w II Rzeczypospolitej w œwietle spisu powszechnego 1931 r.”, „Dzieje Najnowsze” (1983), „Województwo wo³yñskie 19231–1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spo³ecznych i politycznych” (1988), liczne rozprawy
w zbiorach studiów z cyklu „Kobieta i...”, pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca (1991–1997); „Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie”
(2000).
Maria Nietyksza, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz.,
tam¿e doktorat (1969) i habilitacja. Zainteresowania badawcze: historia
spo³eczna XIX w. ze szczególnym uwzglêdnieniem struktur spo³eczno–zawodowych, demograficznych i narodowych, historia miast i procesów urbanizacyjnych. Publikacje m.in.: „Ludnoœæ Warszawy na prze³omie XIX
i XX w.” (1971); „Rozwój miast i aglomeracji przemys³owych w Królestwie
Polskim 1865–1914” (1986); „The Vocational Activities of Women in Warsaw at the Turn of the Nineteenth Century”, [w:] „Women in Polish Society” (1992); „Kobiety w ruchu oœwiatowym. Królestwo Polskie na prze³omie
wieków”, [w:] „Kobieta i edukacja...”, t. 2 (1992); „Tradycyjne i nowe formy
aktywnoœci publicznej kobiet w warunkach zaborów”, [w:] „Kobieta i œwiat
polityki” (1994).
Regina Renz, profesor w Instytucie Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kielcach, studia w WSP w Krakowie, doktorat w Instytucie Historii
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PAN (1982), habilitacja. Kierunki badañ: historia spo³eczno–gospodarcza
Polski miêdzywojennej, dzieje Kielecczyzny w XX w. Publikacje m.in.:
„Rzemios³o województwa kieleckiego w okresie miêdzywojennym: aspekty
ekonomiczne i spo³eczne” (1984); „Spo³eczeñstwo ma³omiasteczkowe
w województwie kieleckim: 1918–1939” (1990); „¯ycie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego: 1918–1939” (1994); „Kobiety a planowanie rodziny w latach miêdzywojennych (w œwietle Ÿróde³ koœcielnych
z Kielecczyzny)”, [w:] „Kobiety i kultura ¿ycia codziennego” (1997).
Anna Sieradzka, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniw. Warsz.,
przewodnicz¹ca Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy warszawskim oddziale Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Studia z historii
sztuki na UW (1972), doktorat tam¿e (1981), habilitacja na UW (1992).
Kierunki badañ: historia sztuki obcej i polskiej XIX i XX w., rzemios³o
artystyczne, kostiumologia. Publikacje m.in.: „Peleryna, tren i konfederatka. O modzie i sztuce polskiego modernizmu” (1991), „¯ony modne. Historia mody kobiecej od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci” (1993), „Art
Déco w Europie i w Polsce” (1996).
Katarzyna Sierakowska, absolwentka Wydzia³u Historycznego Uniw.
Warsz. (magisterium 1994), doktorantka w Instytucie Historii PAN. Kierunki badañ: spo³eczne dzieje kobiet i ruchu feministycznego na ziemiach
polskich XIX/XX w., przemiany rodziny inteligenckiej w dwudziestoleciu
miêdzywojennym. Publikacje m.in.: „Aspiracje polityczne Zwi¹zku Równouprawnienia Kobiet Polskich”, [w:] „Kobieta i œwiat polityki...” (1994);
„Mutterschaft und Vaterschaft in Familien der inteligencja wahrend der
Zwischenkriegszeit–Modell und wirklichkeit”, [w:] „Normsetzung und
–uberschreitung. Geschlecht in der Geschichte Osteuropas im 19. und
20. Jahrhundert” (1999); „Macierzyñstwo — wizje a rzeczywistoœæ”, [w:]
„Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej” (2000).
Pavla Vošahlíkova, adiunkt w Instytucie Historycznym Czeskiej Akademii Nauk. Studia historyczno–filozoficzne na Uniwersytecie Karola w Pradze, tam¿e doktorat (1975). Kierunki badañ: historia polityczna i kultury na
ziemiach czeskich w XIX i I po³. XX w., historia codziennoœci w XIX w.
Publikacje m.in.: „Auf der Walz” (1994); „Jak se ¿ílo za èasi Frántiška
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Josefa” (1996); „Èeskoslovensko a svet 1918–1938” (1996); „Von Amts wegen” (w druku).
Bo¿ena Urbanek, adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN, studia w Instytucie Historycznym UW (magisterium 1979), doktorat tam¿e (1984).
Kierunki badañ: historia medycyny na ziemiach polskich i w Europie
w XIX i XX wieku, w szczególnoœci zawody medyczne, terminologia, opieka nad chorym, kobiece s³u¿by sanitarne w czasie II wojny œwiatowej, biografistyka. Publikacje m.in.: „Problematyka opieki nad rannymi w polskich
dziewiêtnastowiecznych poradnikach”, [w:] „Historia medycyny wojskowej
na przestrzeni dziejów” (1997); „S³u¿ba sanitarna kobiet w AK. (Próba
syntezy)”, [w:] „S³u¿ba Polek na frontach II wojny œwiatowej”, red. E. Zawadzka (1998); „Przemiany w teorii i praktyce opieki psychiatrycznej na
ziemiach polskich w XIX wieku”, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (1998); „S³ownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku”
(1996–2000) — oprac. i red.
Jadwiga Zacharska, profesor Uniwersytetu w Bia³ymstoku, doktorat na
Uniw. Warsz. (1974), habilitacja tam¿e (1997). Kierunki badañ: literatura
od po³. XIX do po³. XX wieku ze szczególnym uwzglêdnieniem twórczoœci
kobiet, poezja prze³omu wieków XIX i XX. Publikacje m.in.: „Filister
w prozie fabularnej M³odej Polski” (1996); „Lektury m³odopolskie”
(1997); „Poetki prze³omu XIX i XX wieku” (2000); „O kobiecie w literaturze prze³omu XIX I XX wieku” (2000).
Anna ¯arnowska, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz.,
tam¿e doktorat (1962), habilitacja na UW (1973). Kierunki badañ: historia
spo³eczna Polski na tle porównawczym XIX/XX w., ze szczególnym uwzglêdnieniem dziejów kobiet, rodziny oraz klasy robotniczej. Publikacje
m.in.: „Geneza roz³amu w PPS: 1904–1906” (1965); „Klasa robotnicza
Królestwa Polskiego: 1870–1914” (1974); „Robotnicy Warszawy na prze³omie XIX i XX w.” (1985); „Wokó³ tradycji kultury robotniczej w Polsce”
(1986); „Women in Working Class Families in the Congress Kingdom
XIX/XX”, [w:] „Women in Polish Society” (1992); „Kierunki aktywnoœci
zawodowej kobiet w Polsce w XX w. do 1939 r.”, [w:] „Kobieta i edukacja...”, t. 2 (1992); „Prywatna sfera ¿ycia rodzinnego i zewnêtrzny œwiat
¿ycia publicznego — bariery i przenikanie (prze³om XIX i XX wieku)”,

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

Informacje o Autorach 401

[w:] „Kobieta i œwiat polityki” (1994); „Przemiany statusu spo³ecznego kobiety i rodziny w dobie industrializacji”, [w:] „Metamorfozy spo³eczne...
(1997); „Codziennoœæ i kultura: w krêgu rodziny i wœród innych”, [w:] „Kobieta i kultura ¿ycia codziennego” (1997).
Janusz ¯arnowski, profesor w Instytucie Historii PAN w Warszawie.
Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN
(1961), habilitacja tam¿e (1964). Kierunki badañ: historia spo³eczna i polityczna Polski XIX i XX wieku. G³ówne publikacje: „Struktura spo³eczna
inteligencji w Polsce w latach 1918–1939” (1964); „PPS w latach
1935–1939” (1965); „Spo³eczeñstwo II Rzeczypospolitej” (1973); „Polska
1918–1939. Praca, technika spo³eczeñstwo” (1992, 1999); „Spo³eczeñstwa
XX wieku” (1999).

Oprac. Katarzyna Sierakowska
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