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Lektura ogromnej wiêkszoœci publikacji naukowych, które zajmuj¹ siê
przemianami pozycji spo³ecznej kobiet w XIX i XX w., mo¿e nasuwaæ wra¿enie, ¿e przemiany te oznaczaj¹ przede wszystkim przejœcie od ¿ycia ograniczonego ciasnymi œcianami domu, ale niezbyt intensywnego, daj¹cego
sporo mo¿liwoœci odpoczynku, do bytowania wype³nionego po brzegi obowi¹zkami zawodowymi przy jednoczesnym zachowaniu ca³ej domowej
krz¹taniny. Nie jest to mo¿e obraz fa³szywy, lecz z pewnoœci¹ — niekompletny i doœæ jednostronny. Czêsto bowiem pomija siê milczeniem u³atwienia wynikaj¹ce z postêpu technicznego w gospodarstwie domowym, czy
z nieco innego podzia³u pracy w nowoczesnym spo³eczeñstwie miejskim,
wreszcie — korzyœci p³yn¹ce z praw do urlopów i dni wolnych od pracy.
Postêpuj¹ce na prze³omie XIX i XX w. zawodowe uaktywnienie kobiet,
bêd¹ce m.in. efektem ich coraz swobodniejszego dostêpu do wykszta³cenia,
nie musia³o zatem oznaczaæ, i nie oznacza³o, wy³¹cznie zwiêkszenia ich
obci¹¿eñ. Zw³aszcza w drugiej fazie modernizacji gospodarki i spo³eczeñstwa epoki industrialnej wraz ze zwiêkszeniem uprawnieñ pracowniczych
dochodzi do swoistej „demokratyzacji” dostêpu do czasu wolnego, który
przestaje byæ wy³¹cznym przywilejem grup zamo¿niejszych i wysoko postawionych w spo³ecznej hierarchii.
Sk¹din¹d wraz z zanikaniem feudalnych form gospodarowania i organizacji spo³eczeñstwa zmniejszaj¹ siê i staj¹ siê mniej widoczne œrodowiska
oddaj¹ce siê g³ównie ostentacyjnemu pró¿niactwu. W XX w. natomiast,
zarówno w pañstwach demokratycznych, jak i autorytarnych, lansowany
jest wzorzec kontrolowanego, ograniczonego w czasie wypoczynku, który
ma s³u¿yæ regeneracji si³ do dalszej pracy. Wzorzec ten ju¿ od schy³ku
XIX w. propaguj¹ skutecznie lekarze i higieniœci, wspierani przez publicystów i spo³eczników. Przede wszystkim jednak wyodrêbnienie czasu wolnego jako wymiernej alternatywy w stosunku do ujêtego w rygorystyczne ramy
czasu pracy stwarza³o potrzebê planowego zagospodarowania tak¿e „czasu
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niepracy”, równie¿ zamkniêtego w z góry okreœlonych ramach przestrzenno–czasowych. Sta³o siê to impulsem, ale i niezbêdnym warunkiem do rozwiniêcia siê masowej kultury popularnej1.
Trzeba przyznaæ, ¿e sygnalizowane tu zjawiska stosunkowo rzadko i od
niedawna znajduj¹ siê w polu widzenia historyków.
Niniejszy tom gromadzi artyku³y, studia i szkice, które nawi¹zuj¹ do
dorobku konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2000 r. Stanowi³a ona, jak siê wydaje, pierwsz¹ na gruncie
polskim próbê szerszej refleksji nad kszta³tuj¹c¹ siê w XIX i XX w. kultur¹
czasu wolnego, tym bardziej ¿e na pierwszym planie debaty znalaz³ siê
kobiecy wariant tej kultury2. Naukowe rozwiniêcie tej problematyki, podjêtej przez historyków przy wsparciu socjologów i etnografów, nie by³oby
mo¿liwe — dodajmy — bez wykorzystania inspiracji socjologicznych i empirycznych badañ socjologów prowadzonych na tym polu od kilku dziesi¹tków lat. Ich zwiêz³ej prezentacji poœwiêcony jest inauguruj¹cy tom artyku³
El¿biety Tarkowskiej Czas spo³eczny a czas wolny: koncepcje i wspó³czesne
przemiany. Autorka pisze m.in. o trudnoœciach zdefiniowania kategorii czasu wolnego. Wiele teoretycznych przemyœleñ na temat rozumienia czasu
wolnego i wartoœci przypisywanych tej kategorii przez kobiety nale¿¹ce do
ró¿nych krêgów spo³ecznych znajduje siê tak¿e w niektórych szkicach historycznych publikowanych w niniejszym tomie. Wymieniæ tu mo¿na opracowania: Jolanty Sikorskiej–Kuleszy (Miêdzy nadmiarem a niedostatkiem.
Uwagi o czasie wolnym ziemiañstwa w XIX w.), Marii Wierzbickiej (W poszukiwaniu drogi do samorealizacji: praca czy czas wolny?), Anny ¯arnowskiej (Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej — kobiety w œrodowisku robotniczym — XIX–XX w.) czy Dietlind Hüchtker (Kobieta w podró¿y. Czas emancypacji, czas wolnoœci czy kontynuacja codziennoœci?).

1 Por. A. K³oskowska, Kultura masowa, krytyka i obrona, Warszawa 1964, s. 69 i 103–104.
2 Co prawda, w poprzednich tomach naszej serii, traktuj¹cej o dziejach kobiet, mo¿na znaleŸæ studia i szkice marginalnie poruszaj¹ce m.in. sprawy czasu wolnego, zwykle w kontekœcie pracy kobiet lub przemian
„wzorców kobiecoœci”. Por. np. D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiañskiej w XIX wieku. Królestwo
Polskie, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1995, s. 36–68; R. Ko³odziejczyk, Kobieta w rodzinie elity mieszczañskiej. Warszawa
epoki zaborów, ibidem, s. 161–173; E. Kowecka, Zmiana roli kobiety w prowadzeniu domu w XIX wieku, [w:]
Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 1997, s. 151–158; A. Szwarc, Krytyka kobiecoœci czy pró¿niaczego stylu ¿ycia? Stare i nowe wzorce
¿ycia codziennego kobiet w publicystyce i literaturze epoki pozytywizmu, ibidem, s. 295–308; M. Gawin, G³osy
krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939 (w œwietle publicystyki), [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX
i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 303–316.
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Interesuj¹ce — i dyskusyjne zarazem — s¹ rozwa¿ania na temat stosowanych nie tylko zreszt¹ — przez kobiety technik „rozci¹gania czasu”, polegaj¹cych na równoczesnym wykonywaniu ró¿nych czynnoœci kojarz¹cych siê
z prac¹ (np. szycie, prasowanie), opiek¹ nad dzieæmi i rozrywk¹ (ogl¹danie
telewizji, s³uchanie radia itp.) (zob. E. Tarkowska). Warto w tym miejscu przypomnieæ tak charakterystyczne dla spo³ecznoœci preindustrialnych (rolniczych), które nie zna³y kategorii czasu wolnego, przemieszanie ró¿nych form
aktywnoœci, gdy np. wspólne prace zespo³owe bywa³y przeplatane elementami
zabawy. Koresponduj¹ z tym wnioski i spostrze¿enia zawarte w niektórych
artyku³ach analizuj¹cych postawy kobiet w ró¿nych œrodowiskach spo³ecznych. Okazuje siê, ¿e relikty preindustrialnego podejœcia do czasu, mieszanie
czasu pracy i „czasu niepracy”, wykazuj¹ du¿¹ trwa³oœæ nawet w warunkach
wielkomiejsko–przemys³owych, szczególnie wœród kobiet, np. w œrodowisku robotniczym czy inteligenckim — zob. cyt. wy¿ej artyku³y M. Wierzbickiej i A. ¯arnowskiej, jak równie¿ Katarzyny Sierakowskiej, Dwudziestolecie
miêdzywojenne: kobieta w rodzinie inteligenckiej i jej czas wolny. (Próba rekonesansu)3.
W swoim szkicu wprowadzaj¹cym E. Tarkowska przypomina, ¿e „jedn¹
z podstawowych nauk p³yn¹cych z socjologii czasu jest za³o¿enie jego spo³ecznego wielowymiarowego relatywizmu: w innym czasie ¿yj¹ kobiety,
w innym mê¿czyŸni, pracuj¹cy i bezrobotni, bogaci i biedni, przedstawiciele
ró¿nych klas spo³ecznych”. Do podobnej refleksji prowadz¹ przecie¿ zgromadzone w czêœci I i II prezentowanego tomu studia historyczne, poœwiêcone
obserwacji postaw wobec czasu wolnego i odnosz¹cych siê do niego zachowañ
w ró¿nych œrodowiskach spo³ecznych i w rozmaitych, szybko zmieniaj¹cych
siê w XIX i XX w. wielkomiejskich warunkach.
Dla wiêkszoœci autorów szczególnie interesuj¹ce jest œledzenie zasiêgu
poszczególnych sposobów „bycia w czasie”, ich szczegó³owy opis, wykrycie
specyficznych cech wype³niania wolnych chwil w œrodowiskach pozornie
identycznych, przede wszystkim zaœ ukazanie przemian spowodowanych
mobilnoœci¹ jednostek i zbiorowoœci spo³ecznych. Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci, ¿e w badaniach nad czasem spo³ecznym istotne jest poszerzenie
równie¿ czasowego horyzontu obserwacji i siêgniêcie po Ÿród³a typowe dla

3 Por. A. Zadro¿yñska, Homo faber i homo ludens. Etnograficzny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i nowoczesnej, Warszawa 1983.
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warsztatu badawczego historyka, a zatem wykroczenie poza metody i nawyki socjologów.
Prezentowany zbiór artyku³ów zawiera kilka propozycji spojrzenia
z perspektywy historycznej na zjawisko czasu wolnego jako na element kultury ¿ycia codziennego — pozostaj¹cej przede wszystkim w krêgu oddzia³ywania nowoczesnej cywilizacji miejsko–przemys³owej, jednak swymi korzeniami tkwi¹cej g³êboko w tradycji preindustrialnej. Wielu autorom tego
tomu uda³o siê utrzymaæ w polu swej obserwacji wp³yw obu tych cywilizacji
(szczególnie w artyku³ach J. Sikorskiej–Kuleszy, M. Wierzbickiej, U. Perkowskiej, A. ¯arnowskiej, M. Przyborowskiej, M. Olkuœnika, M. Sikorskiej–Kowalskiej, D. Hüchtker, P. Vošahlikovej, H. Krajewskiej). W opracowaniach tych niejednokrotnie zwraca siê uwagê na swoist¹ dwoistoœæ
kobiecych postaw w definiowaniu czasu wolnego, która jest wyrazem uwik³ania miêdzy tradycjê i wymogi nowoczesnoœci.
Koncepcja ca³oœci zak³ada podejœcie do kultury czasu wolnego jako do
zjawiska kszta³tuj¹cego siê w okreœlonych historycznych ramach. Wyznaczaj¹ je zarówno zmieniaj¹ce siê realne warunki bytowania w mieœcie
i zwi¹zane z tym przeobra¿enia form spêdzania czasu wolnego, jak i przemiany postrzegania wartoœci czasu „niepracy” wœród mieszkañców unowoczeœniaj¹cych siê oœrodków miejskich. Autorzy próbuj¹ uchwyciæ tu zarówno odmiennoœci wynikaj¹ce z podzia³ów i ró¿nic spo³ecznych (odmiennoœci
tradycji, doœwiadczeñ i mo¿liwoœci), jak i zró¿nicowanie potrzeb i upodobañ kobiet i mê¿czyzn.
W czêœci I (Od tradycji dworu do nowoczesnoœci miasta. Postawy kobiet
wobec czasu wolnego) i II (Miasto i pocz¹tki nowej kultury czasu wolnego)
znalaz³y siê próby ujêæ zmonografizowanych, czêsto odnosz¹ce siê do licznych i wyraŸnie wyodrêbnionych grup. Tak np. œrodowisko ziemiañskie jest
przedmiotem rozwa¿añ Danuty Rzepniewskiej i Jolanty Sikorskiej–Kuleszy, dwu autorek prezentuj¹cych nieco odmienne podejœcie do tematu.
O œrodowisku robotniczym pisze Anna ¯arnowska; do kultury czasu wolnego w œrodowisku bur¿uazji nawi¹zuj¹ szkice Marioli Kondrackiej i Anny
Wiernickiej4.

4 Dodajmy, ze szkic Anny Wiernickiej w ujeciu tematu odbiega od wiekszoœci publikowanych w tomie
studiów, ma charakter eksperymentu. Autorka próbuje bowiem rekonstruowaæ nie tyle sposoby spedzania
czasu wolnego przez kobiety w œrodowisku bogatej ¿ydowskiej bur¿uazji, ile materialne akcesoria œwiadcz¹ce o formach wype³niania przez nie tego czasu. Swoje rekonstrukcje przeprowadzi³a na podstawie informacji
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W omawianej czêœci I uwagê autorów przyci¹ga³y przede wszystkim zapowiedzi postrzegania po nowemu czasu codziennego bytowania przez kobiety ¿yj¹ce poza unowoczeœniaj¹cym siê miastem, w preindustrialnych
uk³adach spo³ecznych. Tak np. pod naciskiem rozwijaj¹cej siê w dobie pouw³aszczeniowej aktywnoœci gospodarczej ziemianek zarysowuje siê d¹¿enie
do wyraŸniejszego podzia³u dnia na czas obowi¹zków i czas w³asny, podporz¹dkowany nowym kobiecym potrzebom, np. aspiracjom kszta³ceniowym.
W obu czêœciach (I i II) nie opisano, rzecz jasna, bardzo wielu œrodowisk,
które mog³yby byæ przedmiotem szczegó³owej analizy. Zwrócono jednak
uwagê na grupy stosunkowo szybko przejmuj¹ce nowe wzorce, b¹dŸ je
kreuj¹ce, œwiadomie próbuj¹ce zagospodarowaæ czas wolny inaczej ni¿ inni,
tak jak np. studentki (studenci) czy inne grupy inteligencji, którym poœwiêci³y swe szkice U. Perkowska i K. Sierakowska. Bli¿sza obserwacja wybranych
œrodowisk spo³ecznych pozwoli³a jednak nie tylko uchwyciæ odmiennoœæ definiowania czasu wolnego przez kobiety w porównaniu z mê¿czyznami, ale tak¿e — daleko id¹ce pod tym wzglêdem ró¿nice w krêgu samych kobiet, determinowane przez ich stan cywilny i sytuacjê rodzinn¹.
Tytu³ czêœci II Miasto i pocz¹tki nowej kultury czasu wolnego jest w¹tkiem
dominuj¹cym w ca³ym prezentowanym tomie, ³¹cz¹cym wiêkszoœæ studiów
zgromadzonych nie tylko w tej, ale i w innych jego czêœciach. Rozwa¿ania
na ten temat s¹ ograniczone przestrzennie do wybranych oœrodków wielkomiejskich. Np. o £odzi z prze³omu XIX i XX w. pisze M. Sikorska–Kowalska i H. Krajewska; przyk³ad Warszawy analizowany jest przez wielu autorów (przede wszystkim przez M. Olkuœnika, A. Janiak–Jasiñsk¹, M. Przyborowsk¹, M. Kondrack¹, A. Wiernick¹), Kraków jest obecny w rozwa¿aniach U. Perkowskiej o czasie wolnym studentek. Oddzia³ywaniem na tê
sferê ¿ycia kobiet czeskiej Pragi zajmuje siê P. Vošahlíková, a wp³yw Pary¿a
epoki Drugiego Cesarstwa analizuje A. Jagodziñska–Zaleska.
W ten sposób zasygnalizowana zosta³a decyduj¹ca rola przestrzeni wielkiego miasta sprzê¿onej z cywilizacj¹ doby przemys³owej dla kszta³towania
siê w spo³eczeñstwie nowego myœlenia o czasie wolnym, dla postrzegania
czasu wolnego w kategoriach wartoœci jako czasu uwolnionego od rygorów
narzucanych z zewn¹trz (przede wszystkim od rygorów pracy, ale tak¿e
wyzwolonego z obowi¹zkowych rytua³ów np. tradycyjnego œwiêta — tak¿e

o materialnych reliktach ¿ycia codziennego badanej zbiorowoœci, zawartych w inwentarzach spadkowych.
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religijnego). Przyk³ady tak z Polski, jak i z Czech, Austrii czy Francji pokazuj¹, ¿e czas wolny — w unowoczeœniaj¹cym siê mieœcie — to czas wzmo¿onej mobilnoœci we wszelkich formach: od ruchu ulicznego poczynaj¹c,
poprzez rozwój aktywnej rekreacji i sportu — do „ucieczki z miasta” w formie turystyki i podró¿y. W naszym zbiorze znalaz³o siê miejsce na przeœledzenie na przyk³adzie Warszawy wp³ywu przyspieszonej urbanizacji,
a szczególnie zanieczyszczeñ œrodowiska, na kszta³towanie siê nowych elementów miejskiego stylu ¿ycia (por. M. Olkuœnik, Zwierciad³o i drogowskaz.
Prasa warszawska prze³omu XIX i XX w. o podró¿y i wypoczynku kobiet poza
miastem). Rosn¹ca œwiadomoœæ zagro¿eñ ze strony wielkiego miasta dla
higieny ¿ycia jej mieszkañców znajdowa³a wyraz m.in. w upowszechnianiu
siê nowych potrzeb czasowego wyjazdu z miasta w celach rekreacyjnych
i zdrowotnych, jak i w próbach zinstytucjonalizowanego organizowania
zbiorowego odpoczynku.
Upowszechnianie siê tych nowych wzorów wypoczynku i rozrywki wyra¿a³o niew¹tpliwie tendencje demokratyzacyjne, ignoruj¹ce bariery spo³eczne, sprzyjaj¹ce wyrównywaniu szans kobiet i mê¿czyzn w sferze kultury czasu wolnego. Studium M. Olkuœnika, jak i wiêkszoœæ artyku³ów zamieszczonych w omawianej drugiej czêœci naszej publikacji — eksponuj¹c rolê impulsów, jakie dla rozwoju kultury czasu wolnego stanowi³o nowoczesne
miasto — rozwija tak¿e refleksje ³¹cz¹ce siê œciœle z tytu³ow¹ tematyk¹ dalszych czêœci publikacji. Pokazuje bowiem zarysowuj¹ce siê w sferze kultury
czasu wolnego tendencje egalitarne, wyra¿aj¹ce siê m.in. w ukszta³towaniu
siê modelu wypoczynku letniego, które to zjawisko mia³o znaczenie integruj¹ce styl ¿ycia szeroko pojêtej, miejskiej warstwy œredniej. Jednoczeœnie
dostarcza dowodów trwa³ej obecnoœci tak¿e w tych nowych elementach
kultury miejskiej — tradycyjnego podzia³u ról wed³ug p³ci. Wyra¿a to m.in.
powstanie dwóch — mêskiego i kobiecego — modeli „wypoczynku letniego”. Wariant kobiecy nie znosi³ obci¹¿eñ jej obowi¹zkami matki i ¿ony tak¿e w czasie „wypoczynku”, podczas gdy model „wypoczynku letniego” mê¿czyzny odwrotnie — niemal ca³kowicie zwalnia³ go w tym czasie od obowi¹zków wobec rodziny — poza œwiadczeniami finansowymi.
Z wieloaspektowoœci badanego przez nas zjawiska wynika, ¿e uwagê wielu
autorów przyci¹gaj¹ nie tylko nowe formy wypoczynku i rozrywki, które
kojarzone s¹ z upowszechniaj¹c¹ siê w szerokich krêgach mieszkanek
i mieszkañców miast potrzeb¹ zagospodarowania coraz wyraŸniej wyodrêb-
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nianego „czasu wolnego”. Wiele miejsca w tych rozwa¿aniach zajmuje równie¿ analiza mechanizmu upowszechniania siê nowych wzorów kultury wypoczynku w warunkach miasta z jego przyspieszeniem i usprawnieniem obiegu
informacji. Szczegó³owe obserwacje autorów tych studiów ka¿¹ doceniæ ju¿ na
prze³omie XIX i XX w. uniformizuj¹cy i demokratyzuj¹cy wp³yw miasta w zakresie form wypoczynku i rozrywki (zob. studia M. Przyborowskiej, M. Sikorskiej–Kowalskiej, A. Janiak–Jasiñskiej, M. Olkuœnika, H. Krajewskiej).
Czêœæ III Czas wolny a przemiany obyczaju i IV Wzorce kultury czasu
wolnego w œrodkach masowego przekazu obejmuj¹ studia poœwiêcone wzorom zagospodarowania czasu wolnego popularyzowanym w druku, w kinie,
w stowarzyszeniach, w instytucjach spo³ecznych organizuj¹cych zbiorowy
wypoczynek itp.
Mowa jest tu przede wszystkim o pojawieniu siê nowych form zbiorowego wypoczynku, które obejmuj¹ coraz szersze krêgi spo³eczne, mê¿czyzn
i kobiety — takich jak kino, turystyka, pla¿owanie i k¹piele, rekreacja uzdrowiskowa czy wreszcie gimnastyka i sport, przyci¹gaj¹ce rzesze uczestników
i obserwatorów. Przyczyni³y siê one w znacznym stopniu do prawdziwego
zrewolucjonizowania kulturowych relacji miêdzy kobietami i mê¿czyznami.
W czêœci III znalaz³y siê szkice poœwiêcone w³aœnie przemianom obyczajowym towarzysz¹cym upowszechnianiu siê zbiorowych i koedukacyjnych form spêdzania czasu wolnego i rekreacji, pocz¹tkom zbiorowego wychowania fizycznego i aktywnoœci sportowej dziewcz¹t i kobiet, np. Magdaleny Gawin (Kobieta na pla¿y. Przemiany modelu seksualnoœci kobiecej w latach miêdzywojennych), Tadeusza Stegnera (Kobieta na wczasach w Sopocie
w XIX i na pocz¹tku XX wieku), Jana Snopko (Dziewczêta w „Sokole” galicyjskim), El¿biety Mazur (Ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹ kobiet w XIX i na
pocz¹tku XX w.) i Marii Rotkiewicz (Maria Sk³odowska–Curie — wzory aktywnego wypoczynku). Pokazuj¹ one dowodnie, jak istotny i niedoceniany
dot¹d przez historyków obszar stanowi sfera czasu wolnego — w³aœnie dla
obserwacji przemian kulturowych we wzajemnych relacjach kobiet i mê¿czyzn, jak równie¿ dla procesu kszta³towania siê kobiecej to¿samoœci. Dodaæ trzeba, ¿e refleksja odnosz¹ca siê do tych zjawisk pojawia siê tak¿e
w wielu artyku³ach eksponuj¹cych inne aspekty kobiecych postaw wobec
czasu wolnego, zamieszczonych w innych czêœciach tego tomu5.
5 Wiele istotnych dla tego tematu spostrze¿eñ wnosz¹ rozwa¿ania J. Hoff, A. ¯arnowskiej, M. Olkuœnika,
D. Hüchtker, P. Vošahlikowej, H. Krajewskiej, I. Kurz czy D. Jarosza.
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Wa¿ny w¹tek rozwa¿añ autorów artyku³ów zawartych w czêœci IV naszej
publikacji stanowi¹ relacje miêdzy kultur¹ czasu wolnego a rozwijaj¹c¹ siê
w XX w. popularn¹ kultur¹ masow¹. Szczególn¹ uwagê zwrócono przede
wszystkim na elementy tej kultury, które w polskich warunkach szerzej
dociera³y nie tylko do mê¿czyzn, ale tak¿e do kobiet. Pojawia siê pytanie
o zró¿nicowany zasiêg „konsumowania” kultury popularnej oraz „zderzania”
siê jej z kobiecym i mêskim czasem wolnym6. Publikowane studia poœwiêcone s¹ niektórym formom zinstytucjonalizowanego zbiorowego wypoczynku7, roli wybranych œrodków masowego przekazu (jak podrêczniki szkolne,
prasa, film, telewizja) w kszta³towaniu postaw kobiet wobec „czasu wolnego” oraz propagowanym przez nie wzorom zagospodarowania tego czasu.
S¹ tu wiêc rozwa¿ania Anny Landau–Czajki Pró¿niactwo, odpoczynek,
rozrywka. Czas wolny w podrêcznikach szkolnych dla dzieci najm³odszych.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono prasie kobiecej w okresie miêdzywojennym,
analizuj¹c propagowane na jej ³amach wzory zachowañ. Obok wspomnianego ju¿ wy¿ej studium K. Sierakowskiej (zamieszczonego w czêœci II) wymieniæ tu trzeba szkic Teresy Kulak, Wzory wypoczynku i rekreacji propagowane w piœmiennictwie Zwi¹zku Pañ Domu (1927–1939). Wzorotwórcz¹ rolê
filmu w interesuj¹cej nas sferze ¿ycia codziennego analizuje na wybranych
przyk³adach polskich filmów z lat 60. i 70. XX w. Iwona Kurz (Czas wolny
na ekranie. Bohaterki filmu popularnego w PRL a „bud¿et czasu wolnego”)
oraz wspomniana ju¿ wy¿ej H. Krajewska (Kino w £odzi: repertuar, reklama
i kobieca publicznoœæ).
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e studia te przyczyni¹ siê do rozwiniêcia ledwie
zapocz¹tkowanej historycznej obserwacji kszta³towania siê w Polsce od pocz¹tku XX w. elementów popularnej kultury masowej i rozszerzania siê —
przy decyduj¹cym udziale kobiet — zasiêgu jej spo³ecznego oddzia³ywania
w XX w. Niew¹tpliwe jest prze³omowe znaczenie tych zjawisk dla zrównania szans udzia³u w kulturze obu p³ci.
Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc

6 Zob. tak¿e sprawozdanie z badañ terenowych w aneksie. Do tej problematyki nawi¹zuj¹ tak¿e niektóre
studia zamieszczone w czêœci II, np. A. ¯arnowskiej, M. Olkuœnika, M. Przyborowskiej, M. Sikorskiej–Kowalskiej.
7 Z. Chyra–Rolicz, Wzory rekreacji propagowane przez spó³dzielczynie w Polsce miêdzywojennej; D. Jarosz,
Robotnicy, robotnice i Fundusz Wczasów Pracowniczych w Polsce (do 1956 r.), w niniejszym tomie.
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S³owo wstêpu
Co socjolog mo¿e powiedzieæ historykom na temat czasu wolnego?
Z tradycyjnie przyjêtego podzia³u zadañ miêdzy dwiema dyscyplinami wynika, ¿e socjolog mo¿e zaj¹æ siê dwiema grupami problemów: po pierwsze,
refleksj¹ teoretyczn¹, namys³em nad stosowanymi kategoriami (czyli w tym
przypadku nad kategori¹ czasu wolnego, nale¿¹c¹ do niekwestionowanego
repertuaru socjologii) oraz, po drugie, teraŸniejszoœci¹, obecnie dokonuj¹cymi siê przemianami w danej dziedzinie, czyli w sferze czasu wolnego.
Taka te¿ jest struktura niniejszego tekstu: czêœæ pierwsza zawiera uwagi
na temat czasu wolnego jako kategorii analizy socjologicznej, czêœæ druga
— to krótka z koniecznoœci charakterystyka dokonuj¹cych siê wspó³czeœnie
procesów przekszta³caj¹cych czasow¹ organizacjê ¿ycia spo³ecznego, w tym
— miejsce i strukturê czasu wolnego. „Wspó³czeœnie”, czyli w szeroko pojêtej teraŸniejszoœci, obejmuj¹cej tak¿e niezbyt odleg³¹, PRL–owsk¹ przesz³oœæ, która dziœ ju¿ wprawdzie nale¿y do obszaru zainteresowañ historyków, ale jeszcze niedawno by³a polem badañ socjologów.
K³opoty z czasem wolnym
„Socjologia czasu wolnego” — bo tak siê kiedyœ tê dziedzinê badañ
okreœla³o1 — apogeum popularnoœci prze¿ywa³a w latach 60. i 70. XX w.
1 J. Danecki, Jednoœæ podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w spo³eczeñstwach uprzemys³owionych,
Warszawa 1974, s. 11.
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Ten wymiar czasu spo³ecznego i ta czêœæ bud¿etu czasu wydawa³a siê wówczas wa¿na i interesuj¹ca. Kategoria czasu wolnego by³a mocno uwik³ana
w dyskurs ideologiczny; rozmiary i cechy czasu wolnego informowa³y
o wy¿szoœci systemu sprawiedliwoœci spo³ecznej, jeœli nie w opisywanej
wspó³czesnoœci, to w bliskiej przysz³oœci. Obecnie problematyka ta nie budzi ju¿ takiego zainteresowania; socjologowie zajmuj¹ siê raczej cechami
i przekszta³ceniami czasu spo³ecznego jako takiego b¹dŸ te¿ koncentruj¹
siê na tym, co dzieje siê wspó³czeœnie z czasem pracy i z sam¹ prac¹ ze
wzglêdu na bardzo istotne zmiany w tej dziedzinie2. Termin „czas wolny”
wszed³ jednak na dobre do jêzyka socjologicznego na okreœlenie ró¿nych
form rekreacji, wypoczynku, rozrywki; obejmuje tak¿e ¿ycie towarzyskie,
sport, podró¿e3 i podobne typy aktywnoœci. Stosuj¹c go w analizach ró¿nych wycinków rzeczywistoœci, warto zdawaæ sobie w pe³ni sprawê z ograniczeñ operowania tym terminem, a tak¿e z jego niejednoznacznoœci, z wieloœci definicji, z mnogoœci i ró¿norodnoœci propozycji terminologicznych,
niekiedy sprzecznych. Jeden z najwybitniejszych teoretyków i badaczy czasu wolnego mówi o istnieniu la querelle des definitions w tej dziedzinie4.
Warto wiêc poœwiêciæ nieco uwagi samej koncepcji czasu wolnego, jej s³aboœciom i ograniczeniom.
Wœród badaczy panuje powszechna zgoda, ¿e kategoria czasu wolnego
odnosi siê do zjawisk z niezbyt odleg³ej przesz³oœci; czas wolny jest wytworem epoki przemys³owej i cywilizacji nowo¿ytnej, pochodn¹ spo³eczeñstw,
w których dokona³o siê ostre rozdzielenie czasu pracy i czasu „niepracy”,
w których wyodrêbni³a siê zarobkowa praca najemna i czas od niej wolny.
Bo choæ spo³eczeñstwa pierwotne i kultury tradycyjne, w tym spo³ecznoœci
ch³opskie, zna³y odpoczynek, rekreacjê i zabawê jako zwyk³e elementy ¿ycia codziennego, zajêcia te by³y nieod³¹cznym od procesu pracy, koniecznym jej uzupe³nieniem. „W spo³eczeñstwach tradycyjnych — pisze Anna
Zadro¿yñska — czas pracy i czas poza prac¹ by³y kategoriami wzajemnie
2 H. Nowotny, Time. The Modern and Postmodern Experience, Oxford 1994; C. Leccardi, Rethinking Social
Time: Feminist Perspectives, [w:] „Time and Society”, 1996, 5(2); G. Paolucci, The Changing Dynamics
of Working Time, [w:] tam¿e; R. Dahrendorf, Czas ¿ycia i czas pracy, [w:] Koniec tysi¹clecia. O czasie i drogach
nowo¿ytnoœci. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, Kraków 1999; A. Russell–Hochschild,
Kapitalizm, sfery nacisku i racjonalizacja czasu prywatnego, [w:] Koniec tysi¹clecia...
3 Przyk³ady sfer ¿ycia i czynnoœci zaliczanych do czasu wolnego zosta³y zaczerpniête z tytu³ów referatów
niniejszej konferencji.
4 J. Dumazedier, Sociologie empirique du loisir. Critique et contre–critique de la civilisation du loisir, Paris
1974, s. 88.
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siê przenikaj¹cymi i warunkuj¹cymi”5. Czynniki produkcyjne i nieprodukcyjne nak³ada³y siê i przeplata³y, pojawia³y siê ró¿ne formy niejasne, mieszane, poœrednie miêdzy prac¹ a czasem wolnym. Klasyk tej dziedziny badañ, Aleksander Kamiñski, pisa³, ¿e w tradycyjnych spo³ecznoœciach
ch³opskich œcis³e powi¹zanie pracy z wolnymi od niej odcinkami czasu powodowa³o, ¿e „nie dostrzegano czasu wolnego od pracy i obowi¹zków jako
odrêbnej kategorii kulturalnej”6. Dowodz¹ tego k³opoty badaczy, którzy
w latach 70. próbowali zastosowaæ kategoriê czasu wolnego do badania wsi
podlegaj¹cych procesom industrializacji i dochodzili do wniosku o „nieadekwatnoœci kategorii wolnego czasu w odniesieniu do spo³ecznoœci ch³opskich”7. Jest wiêc czas wolny zjawiskiem miejskim, pochodn¹ nie tylko procesów industrializacji, ale i urbanizacji, co stanowi istotne ograniczenie
spo³eczne, kulturowe i historyczne.
Charakterystycznym elementem koncepcji czasu wolnego jest dychotomiczne ujêcie tego czasu i czasu pracy, przeciwstawienie czasu wolnego
czasowi pracy b¹dŸ te¿ raczej zajêæ czasu wolnego — pracy jako szczególnemu typowi aktywnoœci.
Konieczna jest tu pewna dygresja jêzykowa: terminu „czas wolny” w jêzyku polskim u¿ywamy na okreœlenie dwu ró¿nych zjawisk, dla których
zarówno jêzyk francuski, jak i angielski maj¹ po dwa okreœlenia: le temps
libre oraz le temps de loisir; angielskie odpowiedniki to free time i leisure8.
Socjologowie czasu (np. Sebastian de Grazia) bardzo mocno podkreœlaj¹ to
rozró¿nienie9. Pierwszy termin odnosi siê do rozmiarów czasu i jego odcinków, przedstawianych zwykle za pomoc¹ miar iloœciowych, czasu zegara,
czyli godzin i minut; drugi to pewna ca³oœæ, z³o¿ona z czynnoœci nieprodukcyjnych, to czas wartoœci, spokoju, kontemplacji, braku poœpiechu, uwolnienia od obowi¹zków i przymusów, raczej sposób ¿ycia ni¿ odcinek czasu.
Odpowiada to greckiemu skole i rzymskiemu otium, czyli czynnoœciom bezinteresownym, wznios³ym, rozwijaj¹cym — w przeciwieñstwie do poni¿aj¹5 A. Zadro¿yñska, Homo faber i homo ludens. Etnograficzny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i nowoczesnej, Warszawa 1983, s. 19.
6 A. Kamiñski, Czas wolny i jego problematyka spo³eczno–wychowawcza, Wroc³aw 1965, s. 8.
7 K. £apiñska, Wieœ uprzemys³owiona a problem czasu wolnego, Wroc³aw 1972, s. 11.
8 Warto podkreœliæ, ¿e w jêzyku polskim by³ odpowiednik tego drugiego pojêcia w postaci „wczasów”, terminu stosowanego do wypoczynku dobowego i tygodniowego. Spopularyzowany przez Aleksandra Kamiñskiego, u¿ywany by³ w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Wspó³czesne próby wprowadzenia tego terminu
w powy¿szym znaczeniu do jêzyka socjologicznego i etnograficznego nie powiod³y siê.
9 S. de Grazia, Of Time, Work and Leisure, New York 1962.
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cych i pozbawiaj¹cych godnoœci czynnoœci nale¿¹cych do sfery negotium —
pracy fizycznej, handlu i podobnych czynnoœci10. Zwraca na to uwagê Antonina K³oskowska, omawiaj¹c problemy kultury masowej11. Warto podkreœliæ, ¿e bardzo udany termin, zastosowany w tytule niniejszej konferencji
„kultura czasu wolnego” (podkr. — E.T.) dobrze oddaje wskazane ró¿nice
i subtelnoœci znaczeniowe, kieruj¹c nasze zainteresowania w stronê loisir/leisure bardziej ni¿ ku le temps libre czy free time. A wiêc raczej w stronê pewnej ca³oœci kulturowej, jakoœciowo odmiennej, charakteryzuj¹cej siê wystêpowaniem pewnych czynnoœci ni¿ w kierunku iloœciowo wyznaczonych odcinków czasu. Niektórzy badacze wspó³czesnoœci sk³aniaj¹ siê jednak
w stronê kategorii czasu wolnego: poniewa¿ spo³eczeñstwa wspó³czesne
wybra³y raczej konsumpcjê ni¿ kontemplacjê, do ich opisu bardziej adekwatna ni¿ leisure jest w³aœnie kategoria czasu wolnego12.
Czym wiêc jest czas wolny? Wed³ug Joffre’a Dumazediera, klasyka w tej
dziedzinie badañ, czas wolny obejmuje czynnoœci wolne od obowi¹zków
zawodowych, rodzinnych, spo³ecznych i politycznych, czynnoœci zorientowane i nakierowane na osobisty rozwój, samorealizacjê13. Jest to czas poza
snem i koniecznoœciami fizjologicznymi, przeznaczony na odpoczynek, zabawê, bezinteresowny rozwój osobowoœci; czynnoœci czasu wolnego podlegaj¹ zasadom odmiennym od tych, które rz¹dz¹ prac¹, charakteryzuje go
minimum spo³ecznych zobowi¹zañ i przymusów, psychiczne poczucie wolnoœci, bezinteresownoœæ, autotelicznoœæ14.
W ró¿nych definicjach czasu wolnego powtarzaj¹ siê pewne cechy:
(1) oddzielenie czasu wolnego od czasu pracy, przeciwstawienie mu czasu
pracy; (2) wype³nienie tego czasu odpoczynkiem, rozrywk¹, dzia³aniami samorealizacyjnymi, bezinteresownymi; (3) dobrowolnoœæ i autotelicznoœæ
czynnoœci czasu wolnego. Nie wszystkie jednak koncepcje spe³niaj¹ te warunki. „Czas wolny — pisa³a w latach 70. Helena Strzemiñska, wybitna
znawczyni tej problematyki — ta czêœæ czasu poza prac¹, która zu¿ytkowana jest na naukê i podnoszenie kwalifikacji, na pracê spo³eczn¹, wypoczy10 Inaczej s¹dzi Joffre Dumazedier, który w rozwa¿aniach o „sporach wokó³ definicji” pisze, ¿e gdy loisir
jest rozumiany jako pewien styl zachowania, odnosiæ siê mo¿e nie tylko do zajêæ czasu wolnego, ale tak¿e
do pracy. J. Dumazedier, wyd. cyt. s. 89.
11 A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964, s. 154.
12 J. P. Robinson, G. Godbey, Time for Life. The Surprising Ways Americans Use Their Time, University Park
1999, s. 50.
13 J. Dumazedier, wyd. cyt., s. 93.
14 B. Su³kowski, Czas wolny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, Warszawa 1998.
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nek i wszechstronny rozwój osobowoœci”15. W koncepcjach radzieckich badaczy, tak¿e w polskich pracach z lat 70., czas wolny obejmowa³ te¿ dokszta³canie, podnoszenie kwalifikacji czy aktywnoœæ spo³eczn¹.
W ujêciu Jana Daneckiego, którego koncepcje by³y miarodajne dla ówczesnych badañ, czas wolny to nadwy¿ka czasu pozostaj¹ca poza czasem
snu i czasem wszelkich prac o znaczeniu ekonomicznym (zarobkowych
lub domowych) oraz prac z nimi organicznie zwi¹zanych (takich jak np.
dojazdy)16. Do zajêæ czasu wolnego nale¿¹ takie czynnoœci, jak: wypoczynek i odnowa si³, rodzina i wychowanie, przygotowanie zawodowe, zajêcia
amatorskie, uprawianie sztuki, kontakty miêdzyludzkie, aktywnoœæ polityczna17.
W praktyce badawczej lat 70. w Polsce (badanie GUS–u z 1976 r.) kategoriê czasu wolnego sprowadzono do nastêpuj¹cych rodzajów zajêæ: praca
i dzia³alnoœæ spo³eczna, czytanie gazet i czasopism, czytanie ksi¹¿ek, telewizja, radio, muzyka z p³yt, czynna aktywnoœæ kulturalna, teatr, kino, spotkania towarzyskie, spacery, sport czynny, hobby, religia, rozmowy rodzinne,
rozmowy inne, inne zajêcia, biernoœæ i nicnierobienie18.
Z kolei w badaniach bud¿etów czasu Polaków, przeprowadzonych dwadzieœcia lat póŸniej, czyli w 1996 r. i tak¿e przez GUS, wyodrêbniono piêæ
grup czynnoœci zaliczanych do czasu wolnego: (1) dzia³ania w organizacjach
œwieckich i religijnych, (2) ¿ycie towarzyskie, rozrywki, kultura; (3) sport
i rekreacja; (4) zami³owania; (5) œrodki masowego przekazu (prasa, ksi¹¿ki,
TV, wideo, radio, p³yty). Przyjêto tam, ¿e: „Czas wolny jest — z definicji —
t¹ czêœci¹ 24–godzinnego bud¿etu czasu, w której ró¿ne czynnoœci s¹ wykonywane dobrowolnie”19.
John Robinson i Geoffrey Godbey, amerykañscy socjologowie od ponad 30 lat badaj¹cy bud¿et czasu Amerykanów i pisz¹cy wprost, ¿e „wszelki
podzia³ czasu na kategorie jest arbitralny lub w¹tpliwy”, przez czas wolny
rozumiej¹ czas pozosta³y po odjêciu pracy zarobkowej, obowi¹zków domowych, czynnoœci czasu tzw. prywatnego, osobistego (sen, czynnoœci fizjologiczne, higiena) i w koñcu po odjêciu czasu transportu i komunikacji (dojazdy). Kategoria czasu wolnego obejmuje wszystkie pozosta³e czynnoœci;
15
16
17
18
19

H. Strzemiñska, Praca zawodowa kobiet a ich bud¿et czasu, Warszawa 1970, s. 102.
J. Danecki, wyd. cyt., s. 196.
Tam¿e, s. 322.
L. Adamczuk, Bud¿et czasu mieszkañców Polski, Warszawa 1978.
Bud¿et czasu ludnoœci 1996, Warszawa 1998, s. 74.
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zak³adaj¹ one maksimum wyboru ze strony jednostek. Czas wolny w tym
ujêciu zawiera nie tylko to, co zwykle za zajêcia czasu wolnego siê uznaje,
a wiêc korzystanie ze œrodków masowego przekazu, ¿ycie towarzyskie, kulturê, hobby, rekreacjê, ale te¿ czynnoœci okreœlane przez nich jako semi–leisure, czyli „pó³wolne”, a wiêc dokszta³canie siê doros³ych, czynnoœci religijne, dzia³alnoœæ organizacyjna. W przypadku niektórych spoœród wymienionych aktywnoœci trudno o pe³n¹ dobrowolnoœæ czy autotelicznoœæ; s¹ one
niejako wymuszone przez pe³nione role20. Niemniej dobrowolnoœæ i autotelicznoœæ stanowi¹ cechê wyró¿niaj¹c¹ czynnoœci czasu wolnego. Warto
przy okazji podkreœliæ wyodrêbnian¹ przez wielu badaczy kategoriê czynnoœci „pó³wolnych”; jest ona najlepszym œwiadectwem trudnoœci towarzysz¹cych konceptualizacji kategorii czasu wolnego.
Zasygnalizowane wy¿ej trudnoœci wi¹¿¹ siê z wieloœci¹ i ró¿norodnoœci¹
koncepcji czasu wolnego, czyli zakresu i charakterystyki zjawisk objêtych
tym terminem. Kolejna grupa k³opotów i trudnoœci zwi¹zana jest z pojêciem pracy.
K³opoty z prac¹
W konceptualizacjach czasu wolnego znaczenie kluczowe ma pojêcie
pracy, która wszak jest punktem wyjœcia i podstawowym punktem odniesienia na zasadzie dychotomicznego przeciwstawienia. Podobnie jak „czas
wolny”, tak¿e „praca” jest terminem nieprecyzyjnym i wieloznacznym. Rozumiej¹c przez pracê instrumentaln¹ dzia³alnoœæ podejmowan¹ w celu zaspokojenia potrzeb21, trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e oprócz p³atnej pracy zarobkowej zwi¹zanej z zatrudnieniem (lub samozatrudnieniem) prac¹ jest
te¿ nie op³acana praca domowa kobiet, a tak¿e szereg form poœrednich,
³¹cz¹cych element instrumentalnoœci i autotelicznoœci, przynosz¹cych zarówno korzyœci, jak i sprawiaj¹cych przyjemnoœæ, jak na przyk³ad praca na
dzia³ce czy majsterkowanie. Prac¹ jest te¿ ca³a sfera prosumpcji (produkcji
na potrzeby w³asne), niekiedy bardzo rozbudowana, typowa dla rodzin o niskich dochodach, dobrze znana w spo³eczeñstwach niedoborów; rozwa¿enia w tym kontekœcie wymaga tak¿e s¹siedzka wymiana us³ug, praca wolontariuszy, dzia³alnoœæ w organizacjach, praca w szarej strefie, ró¿ne formy
dzia³alnoœci nielegalnej czy wrêcz kryminalnej, a pewnie jeszcze znalaz³yby
20 J. P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., s. 12.
21 Por. R. K. Brown, Work and Leisure, [w:] The Social Science Encyclopedia, London 1996, s. 920.
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siê jakieœ inne formy pracy czy niby–pracy22. Podobnie jak trudne jest zdefiniowanie pracy, a wiêc i wyznaczenie czasu pracy, tak trudne jest okreœlenie czasu wolnego na zasadzie dychotomii dwu rodzajów czasu. Spraw¹
prost¹ mo¿e byæ co najwy¿ej czas wolny rozumiany jako przeciwieñstwo
p³atnej pracy zarobkowej, jak sobie jednak poradziæ z innymi formami pracy? Co z prac¹ twórcz¹, w której przejawia siê w¹tek obowi¹zku, ale i dobrowolnoœci, przymusu, ale i przyjemnoœci, instrumentalnoœci, ale i autotelicznoœci23? Wyrazem tych trudnoœci, a i prób¹ ich rozwi¹zania jest koncepcja „pó³wczasów” Aleksandra Kamiñskiego, który to termin mia³ obejmowaæ czynnoœci podejmowane dla przyjemnoœci, ale po³¹czone z korzyœciami
materialnymi24.
Nastêpn¹ komplikacjê stwarza zjawisko braku pracy, czyli sytuacja bezrobotnych i ich specyficzny czas — czy mo¿na go nazwaæ czasem wolnym?
Niektórzy badacze kwestionuj¹ zasadnoœæ odnoszenia kategorii czasu wolnego do kondycji bezrobotnych — czas pozbawiony pracy zosta³ wszak na
nich wymuszony25. Ten punkt widzenia wydaje siê w pe³ni uzasadniony.
Kolejn¹ spraw¹ komplikuj¹c¹ klarownoœæ podzia³ów miêdzy czasem
wolnym a czasem pracy jest doœwiadczenie czasu kobiet. To typowy dla tego
doœwiadczenia czas wspó³bie¿ny, polichroniczny26 i stosowanie ró¿nych
technik „pog³êbiania czasu” (time deepening)27, polegaj¹cych na jednoczesnym wykonywaniu czynnoœci nale¿¹cych do ró¿nych porz¹dków, na ³¹czeniu obowi¹zków z rozrywk¹ i przyjemnoœci¹ (s³uchanie muzyki podczas gotowania, czytanie ksi¹¿ki podczas opieki nad dzieckiem itd.) podwa¿a czystoœæ podzia³u na czas wolny i czas pracy.
Warto podkreœliæ, ¿e dwa ostatnio przytoczone przyk³ady — czas bezrobotnych i czas kobiet — s¹ podstawowymi elementami wspó³czesnej krytycznej refleksji dotycz¹cej przekszta³ceñ pracy i czasu spo³ecznego, refleksji prowadz¹cej do g³êbokiego przewartoœciowania tych kategorii. Sprawê
tê rozwinê póŸniej.

22 Tam¿e.
23 W przypadku kategorii czasu wolnego analogiczne trudnoœci mog¹ sprawiaæ np. zakupy, bêd¹ce wszak
obowi¹zkiem, ale w œwiecie konsumpcji tak¿e rozrywk¹.
24 Status kategorii „pó³wczasów” jest zbli¿ony do wspomnianej wczeœniej propozycji czasu „pó³wolnego”.
25 J. P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., s. 131.
26 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1976; ten¿e, Taniec ¿ycia. Inny wymiar czasu, Warszawa 1999.
27 J. P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., s. 39.
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Przytoczone stanowiska i propozycje ukazuj¹ niejasnoœæ i problematycznoœæ nie tylko koncepcji czasu wolnego, ale i samej pracy oraz wskazuj¹
na trudnoœci œcis³ego przyporz¹dkowania niektórych rodzajów zajêæ zarówno do czasu pracy, jak i do czasu wolnego (wspomniane przyk³ady pracy
twórczej czy zakupów). Ukazuj¹ tak¿e ograniczenia stosowalnoœci tej kategorii do pewnych sytuacji (tradycyjna wieœ) i do pewnych kategorii spo³ecznych (bezrobotni, kobiety).
Jeœli mimo tych trudnoœci, niejasnoœci i wieloznacznoœci czas wolny by³
i jest przedmiotem wielu badañ, to dlatego, ¿e jest to niezwyk³y rodzaj
czasu, o szczególnych cechach: ma charakter ruchomy, elastyczny i w razie
potrzeby to on najczêœciej jest przeznaczany na inne zajêcia. Jest to mo¿liwe
ze wzglêdu na umiejscowienie tego rodzaju czasu w szczególnych punktach
cyklu dobowego, tygodniowego czy rocznego. Czas wolny dzieli siê na krótki (obejmuj¹cy cykl dobowy), œredni (cykl tygodniowy z wyodrêbnieniem
weekendu) i d³ugi, czyli urlopy, czas emerytury, a niektórzy badacze proponuj¹ tu w³¹czyæ te¿ okres bezrobocia.
Co wiêcej, jak to od dawna mówi³ Dumazedier, jest to czas wyj¹tkowy,
czas mocny: w œwiecie wspó³czesnym, gdzie struktura czasu ulega tak g³êbokim zmianom, miejsce i rola wszystkich innych czasów zmieniaj¹ siê
i s³abn¹, jedynie rozmiary czasu wolnego zwiêkszaj¹ siê. Choæby z tego
wzglêdu czas ten zas³uguje na szczególn¹ uwagê. A oprócz tego analizy
czynnoœci czasu wolnego mówi¹ du¿o o obyczajach, stylu ¿ycia, ich zró¿nicowaniu i przemianach. Ukazuj¹ z pewnej perspektywy ca³e spo³eczeñstwa, klasy spo³eczne, grupy. Warto wiêc badaæ czas wolny i jego przemiany.
Krytyka koncepcji czasu wolnego z perspektywy czasu spo³ecznego
Badania bud¿etów czasu i czasu wolnego — do lat 70. najlepiej zinstytucjonalizowane w socjologii kierunki badañ czasu — spotyka³y siê od samego pocz¹tku z krytyk¹ ze strony szybko rozwijaj¹cej siê w latach 70. i 80.
socjologii czasu, zajmuj¹cej siê czasem spo³ecznym i jego cechami. W ramach tej orientacji wskazywano, ¿e czas wolny jest tylko jednym z wielu
rodzajów czasu spo³ecznego i powinien byæ badany w tym kontekœcie. Podobnie jak nie ma jednego czasu spo³ecznego, lecz jest ich wiele, zwi¹zanych z poszczególnymi spo³eczeñstwami, kulturami, klasami i grupami wewn¹trz danego spo³eczeñstwa (o czym dobrze wiemy dziêki pracom przedstawicieli francuskiej szko³y socjologicznej, przede wszystkim Halbwachsa
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i Gurvitcha), tak te¿ nie ma jednego czasu wolnego. Tak¹ perspektywê proponuje m.in. Gilles Pronovost, kanadyjski badacz, traktuj¹cy czas wolny
jako pewn¹ kategoriê czasu spo³ecznego, tzn. czasu spo³ecznie zró¿nicowanego, zmiennego w zale¿noœci od konkretnych ram spo³ecznych. Ró¿ne
koncepcje czasu spo³ecznego, ró¿ny rytm ¿ycia zbiorowego maj¹ wp³yw na
stosunek do czasu wolnego, na jego miejsce i rolê w ogólnej strukturze
czasu. Mo¿liwe jest i p³odne — powiada Pronovost — badanie czasu wolnego w ramach socjologii czasu28.
Jedn¹ z podstawowych nauk p³yn¹cych z socjologii czasu jest za³o¿enie
jego spo³ecznego wielowymiarowego relatywizmu: w innym czasie ¿yj¹ kobiety, w innym mê¿czyŸni, pracuj¹cy i bezrobotni, bogaci i biedni, przedstawiciele ró¿nych klas spo³ecznych. Uchwycenie tej ró¿norodnoœci jest istotne dla dog³êbnego poznania problemów czasu wolnego. Tê perspektywê
daje socjologia czasu z jej bogat¹ i rozbudowan¹ refleksj¹ nad wieloœci¹
czasów spo³ecznych.
Sprawa druga dotyczy samej koncepcji czasu. W nurcie badañ czasu
wolnego stosuje siê „opis iloœciowy, jak czas jest dzielony miêdzy pracê
a niepracê”29. Stosuje siê koncepcjê czasu iloœciowego, matematycznego,
czasu zegara, traktowanego jako syntetyczna, ³atwo empirycznie uchwytna
miara z³o¿onych zjawisk spo³ecznych. A jest to „najmniej istotna z socjologicznego punktu widzenia miara czasu — czas fizyczny”30, pomijaj¹ca jakoœciowy wymiar czasu, czas wartoœci i znaczeñ, czas jako element kultury.
Badania socjologiczne operuj¹ce kategori¹ czasu iloœciowego uwzglêdniaj¹
zaledwie czêœæ problematyki temporalnej i powinny byæ jedynie punktem
wyjœcia do dalszych pog³êbionych analiz, umo¿liwiaj¹cych dotarcie do „rzeczywistej z³o¿onoœci zjawisk”31.
Pisa³a o tym m.in. Helena Strzemiñska, wielce zas³u¿ona dla badañ czasu
pracy i czasu wolnego w PRL, zw³aszcza czasu kobiet. Wskaza³a na koniecznoœæ „w miarê ca³oœciowego potraktowania problemu czasu” i „uwzglêd-

28 G. Pronovost, La structure et la signification des temps de loisir dans les temps de la vie quotidienne, [w:]
„Loisir et Société” 1982, vol. V, nr 2.
29 P. Bosserman, Some Theoretical Dimensions to the Study of Time, [w:] „Society and Leisure” 1975, vol. VII,
nr 1.
30 K. Boh, S. Saksida, An Attempt at a Typology of Time Use, [w:] The Use of Time. Daily Activities of Urban
and Suburban Populations in Twelve Countries, pod red. A. Szalaia, Paris 1972, s. 245.
31 M. Guilbert, N. Lowit, J. Creusen, Problèmes de méthode pour une enquête du budgets–temps, [w:] „Revue
Française de Sociologie” 1965, vol. VO, nr IV.
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nienia faktu, i¿ wszystkie elementy czasu globalnego tworz¹ jedn¹ ca³oœæ —
czas spo³eczny”32.
Niektóre wspó³czesne analizy czasu wolnego i bud¿etu czasu spe³niaj¹
ten warunek. Przyk³adem mo¿e byæ wielokrotnie tu przywo³ywane znakomite studium Johna P. Robinsona i Geoffreya Godbeya Time for Life...
(wyd. cyt.). Analiza zmian czasu iloœciowego — minut i godzin przeznaczanych na ró¿ne rodzaje zajêæ ¿ycia codziennego — jest punktem wyjœcia
dalszych pog³êbionych badañ i poszukiwañ prowadz¹cych do wa¿nych hipotez na temat przemian stylu ¿ycia wspó³czesnego spo³eczeñstwa amerykañskiego.
Czas wolny z perspektywy wspó³czesnych przemian
Procesy zachodz¹ce w œwiecie wspó³czesnym w spo³eczeñstwach postindustrialnych spowodowa³y wzrost sceptycyzmu wobec kategorii czasu wolnego. Sam Joffre Dumazedier, najwybitniejszy bodaj teoretyk i badacz tej
problematyki, odszed³ z czasem od swej definicji (sk¹din¹d szeroko w socjologii przyjêtej), uwa¿aj¹c j¹ za nieadekwatn¹ do spo³eczeñstw postindustrialnych, w których ró¿ne sfery ¿ycia jednostek i zbiorowoœci przenikaj¹
siê. Uzna³ koncepcjê opart¹ na ostrej dychotomii pracy i wypoczynku za
przebrzmia³¹ w naszej epoce, gdy dochodzi do coraz wiêkszego przemieszania tych sfer, gdy zmieniaj¹ siê dotychczasowe, ustalone relacje miêdzy
prac¹ a czasem wolnym.
Jest to zwi¹zane z przemianami czasu wolnego, jego koncepcji i struktur
w kulturze wspó³czesnej. A tak¿e ze spraw¹ kluczow¹ — z przekszta³ceniami statusu i roli pracy, z procesami sprawiaj¹cymi, ¿e praca staje siê kurcz¹cym siê lub nawet zanikaj¹cym wymiarem ¿ycia jednostek. W tym kontekœcie szczególn¹ rolê przypisuje siê doœwiadczeniom temporalnym kobiet,
w ich stosunku do czasu widz¹c inspiracjê i wzór przysz³ych rozwi¹zañ.
Zatrzymajmy siê przy kwestii pracy. Od czasów rewolucji przemys³owej
p³atna praca zarobkowa by³a podstawowym regulatorem ¿ycia spo³ecznego, jak to nazwa³a jedna z autorek, by³a „sercem czasu spo³ecznego33, nadawa³a mu strukturê i sens. Ca³y system temporalny by³ zorganizowany
wokó³ czasu p³atnej pracy, co mia³o istotne skutki spo³eczne, kulturowe,
symboliczne. W œwiecie wspó³czesnym obserwujemy upadek tradycyjnego
32 H. Strzemiñska, Czas pracy i czas wolny w polityce spo³ecznej, Warszawa 1988, s. 13.
33 C. Leccardi, wyd. cyt.
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systemu pracy w zwi¹zku z takimi zjawiskami, jak chroniczne bezrobocie
czy ró¿ne formy skracania czasu pracy w ci¹gu ¿ycia cz³owieka (wyd³u¿aj¹cy
siê czas edukacji, póŸno rozpoczynana kariera zawodowa, praca intensywna, choæ krótko trwaj¹ca i wiele ró¿nych form niepe³nego zatrudnienia, np.
prace kontraktowe, zatrudnienie czasowe, niepe³ny etat itd.)34. Wraz
z wczeœniejszymi emeryturami i wyd³u¿eniem trwania ¿ycia p³atna praca
zarobkowa ju¿ zajmuje i bêdzie zajmowaæ coraz mniejsz¹ jego czêœæ.
Wielu badaczy wskazuje na wyraŸnie rysuj¹c¹ siê tendencjê do zmniejszania nie tylko czasu pracy, ale i jej roli w ¿yciu cz³owieka; mówi siê o kryzysie pracy jako podstawowej zasady reguluj¹cej ¿ycie spo³eczne i nadaj¹cej jednostkom to¿samoœæ. Tak na przyk³ad Ralf Dahrendorf twierdzi, ¿e
obecnie pracujemy znacznie mniej ni¿ pó³ wieku temu, ¿e ju¿ dziœ praca
zajmuje ma³¹ czêœæ ¿ycia przeciêtnego cz³owieka i ¿e „skala tych zmian jest
dramatyczna”. „Czy nadal mo¿na twierdziæ, ¿e praca strukturyzuje ¿ycie
jednostek, nadaje mu sens, stanowi Ÿród³o to¿samoœci i poczucie godnoœci
jednostek”?35. Rzesze bezrobotnych, „wiecznych studentów”, d³ugotrwa³ych klientów pomocy spo³ecznej z jednej strony, a z drugiej coraz liczniejsze kategorie przedsiêbiorców i ludzi wolnych zawodów, w których ¿yciu
trudno odró¿niæ czas pracy od czasu wolnego, naruszaj¹ dotychczasowy
klarowny obraz. Dostrzega siê zanik roli pracy jako jednego z istotnych
elementów kontroli spo³ecznej36, mówi siê o zaniku tradycyjnego spo³eczeñstwa pracy. „Jak bêdzie wygl¹da³ czas ¿ycia jednostek — pyta Dahrendorf — kiedy czas pracy przestanie ju¿ nadawaæ mu strukturê?”37.
Zjawiska te maj¹ wiele ró¿nych konsekwencji; na ich przedstawienie nie
ma tu miejsca. Interesuj¹ nas one tylko w kontekœcie przemian czasu,
a zw³aszcza czasu wolnego. Faktem jest, ¿e przemiany tego rodzaju stawiaj¹
pod znakiem zapytania dotychczas stosowane rozró¿nienie na czas pracy
i czas wolny. Ukazuj¹, ¿e podobnie jak p³atna praca zarobkowa, kategoria
czasu wolnego jest kategori¹ historyczn¹, zwi¹zan¹ ze spo³eczeñstwem
przemys³owym, powsta³¹ wraz z nim i zanikaj¹c¹ — czy te¿ przekszta³caj¹c¹ siê wraz z jego przekszta³ceniami.

34
35
36
37

C. Handy, The Age of Unreason, London 1989, cyt. za J. P. Robinson, G. Godbey, op. cit, s. 313.
R. Dahrendorf, Czas ¿ycia..., s. 158.
Tam¿e, s. 162.
Tam¿e, s. 163.
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Dokonuj¹ce siê przemiany dotycz¹ nie tylko pracy — rozmiarów pracy
i czasu pracy mierzonego iloœciowo, ale i samego czasu. W epoce postindustrialnej, gdy informacja, wiedza i komunikacja staj¹ siê g³ówn¹ si³¹ porz¹dkuj¹c¹, istot¹ ¿ycia, czas przestaje byæ jedyn¹ czy g³ówn¹ miar¹ pracy38.
Czas zegara — najwa¿niejszej maszyny cywilizacji przemys³owej przestaje
byæ g³ównym regulatorem ¿ycia, inne mechanizmy okazuj¹ siê wa¿niejsze.
Iloœciowe i ekonomiczne aspekty czasu przestaj¹ byæ istotne, sam czas siê
przekszta³ca — od dominuj¹cej w erze nowo¿ytnej idei czasu linearnego,
ci¹g³ego, homogenicznego i jednokierunkowego w stronê czasu jakoœciowego, wielowymiarowego i zró¿nicowanego.
Zanik pracy, przekszta³canie siê samego czasu, p³ynne granice miêdzy
prac¹ a nieprac¹, miêdzy czasem pracy a czasem wolnym to g³ówne procesy
istotne z punktu widzenia przemian miejsca i roli czasu wolnego w ¿yciu
cz³owieka wspó³czesnego. To tak¿e szczególna rola czasu kobiet.
W spo³eczeñstwach industrialnych specyficzny czas kobiet — czas polisemiczny i pluralistyczny, jak i specyficzny dla kobiet rodzaj pracy — obowi¹zki domowe i opiekuñcze, by³y pomijane i niedoceniane. „Uto¿samienie pracy z prac¹ zarobkow¹ by³o [...] osi¹gniêciem mêskiej po³owy spo³eczeñstwa” — pisa³ Zygmunt Bauman, wskazuj¹c na katastrofalne skutki
„degradacji wszelkiej pracy poza zarobkow¹” — w postaci rozk³adu wiêzi
s¹siedzkich, rozpadu spo³ecznoœci, korozji ¿ycia rodzinnego39. Ten pomijany rodzaj pracy i zwi¹zany z nim specyficzny rodzaj czasu s¹ dziœ dostrzegane i rewaloryzowane. Tak na przyk³ad Dahrendorf s¹dzi, ¿e kobiecy rytm
czasu, ³¹cz¹cy pracê zawodow¹ z domem, opiek¹ nad dzieæmi itd. stanie siê
w przysz³oœci te¿ norm¹ dla mê¿czyzn40. W tak potrzebnej w sytuacji kryzysu pracy reintegracji czasu pracy i czasu ¿ycia przydatne byæ mo¿e specyficzne doœwiadczenie temporalne kobiet. Ich praca rz¹dzi siê nie logik¹
rynku, lecz odmiennymi zasadami w³aœciwymi dla ekonomii daru i wymiany
(typowe dla stosunków w rodzinie oczekiwanie wzajemnoœci). Wchodz¹c
na rynek pracy, kobiety wykorzystuj¹ swe umiejêtnoœci mediacyjne i ³¹cz¹
ró¿ne konfliktowe, odmienne logiki czasu w jednolity system temporalny41.

38 G. Paolucci, wyd. cyt..
39 Z. Bauman, Zbêdni, niechciani, odtr¹ceni — czyli o biednych w zamo¿nym œwiecie, [w:] „Kultura i Spo³eczeñstwo” 1998, nr 2, s. 16–17.
40 R. Dahrendorf, Czas ¿ycia..., s. 160.
41 C. Leccardi, wyd. cyt.
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Zdolnoœæ kobiet do symbolicznej mediacji miêdzy ró¿nymi czasami,
miêdzy czasem rodziny i ró¿nych instytucji, miêdzy czasem p³atnej pracy,
opieki, czasem dla siebie mo¿e staæ siê wzorem dla wszystkich. W sytuacji
zagro¿enia spo³eczeñstwa pracy — decyduj¹c¹ rolê mo¿e odegraæ specyficzne doœwiadczenie czasu kobiet42. Jak to podsumowa³ Dahrendorf:
„Mo¿liwy jest nowy rodzaj ¿ycia ³¹cz¹cy w jedno czas pracy i czas ¿ycia”43.
Oprócz wspomnianych wczeœniej procesów o charakterze cywilizacyjnym, polegaj¹cych na skracaniu pracy czy przenikaniu siê ró¿nych typów
czasu (czasu pracy, czasu obowi¹zków, czasu wolnego, czasu œwi¹tecznego)
warto wspomnieæ o jeszcze jednym zjawisku — o szczególnej dystrybucji
czasu (czasu pracy i czasu wolnego) w spo³eczeñstwach wspó³czesnych
i o zmieniaj¹cej siê ich spo³ecznej lokalizacji, odmiennej od tego, co mia³o
miejsce jeszcze w niedawnej przesz³oœci. Wielu badaczy postrzega te zmiany jako prawdziwy nowy konflikt spo³eczny44.
Charakterystycznym zjawiskiem spo³eczeñstw wspó³czesnych jest deficyt czasu. Tak na przyk³ad w przeprowadzonym w 1996 r. sonda¿u 40%
Amerykanów oœwiadczy³o, ¿e bardziej odczuwa brak czasu ni¿ brak pieniêdzy45. W przeprowadzonych w tym samym roku w Polsce badaniach bud¿etu czasu 30% respondentów skar¿y³o siê na brak czasu46. Zjawisko to dotyczy w ró¿nym stopniu poszczególnych spo³eczeñstw, ale tak¿e ich czêœci —
klas, warstw czy kategorii spo³ecznych47. Spo³eczeñstwa wspó³czesne s¹ g³êboko zró¿nicowane w wymiarze temporalnym, wielu badaczy zwraca uwagê
na rosn¹c¹ rolê tego czynnika. „Spo³eczeñstwo wydaje siê coraz bardziej
podzielone” — pisze Arlie Russell–Hochschild — „z jednej strony na przepracowanych, z drugiej zaœ na zatrudnionych w niepe³nym wymiarze”48.
Gabriela Paolucci te¿ mówi o nowej stratyfikacji zwi¹zanej z czasem: na
jednym biegunie znajduj¹ siê ludzie ciesz¹cy siê pe³n¹ autonomi¹ nawet
42 Tam¿e.
43 R. Dahrendorf, Czas ¿ycia..., s. 167.
44 R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt spo³eczny. Esej o polityce wolnoœci, Warszawa 1993; H. Nowotny,
wyd. cyt.; A. Russell–Hochschild, wyd. cyt.; G. Paolucci, wyd. cyt.; E. Tarkowska, Nierówna dystrybucja czasu
— nowy wymiar zró¿nicowania spo³eczeñstwa polskiego, [w:] Elementy nowego ³adu, red. H. Domañski,
A. Rychard, Warszawa 1997.
45 P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., s. 25.
46 Bud¿et czasu..., s. 74.
47 Chcia³abym podkreœliæ, ¿e nie mówiê tu o czasie wolnym, lecz o czasie w ogóle, o sytuacji ci¹g³ego napiêcia miêdzy ró¿nymi elementami bud¿etu czasu — lub o braku tej sytuacji w przypadku ludzi dysponuj¹cych
nadmiarem czasu.
48 A. Russell–Hochschild, wyd. cyt., 156.
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w sferze pracy, z drugiej zaœ strony s¹ ci, którzy nawet w sferze czasu niepracy nie s¹ wolni49. Warto w tym kontekœcie przypomnieæ znan¹ koncepcjê
„nowoczesnego konfliktu spo³ecznego” Ralfa Dahrendorfa, ods³aniaj¹c¹
g³êboki podzia³ œwiata wspó³czesnego na dwa odrêbne œwiaty — œwiat pracy
i œwiat bez pracy; tam te¿ uwzglêdnia siê czynnik temporalny50. Podobny —
mo¿e jeszcze nie konflikt — ale g³êboki podzia³ rysuj¹cy siê we wspó³czesnym spo³eczeñstwie polskim okreœli³am terminem „nierównej dystrybucji
czasu”51. Tak¿e Robinson i Godbey ukazuj¹ tego typu zró¿nicowanie spo³eczeñstwa amerykañskiego52. Helga Nowotny twierdzi, ¿e wspó³czeœnie
ekonomiczne, spo³eczne i kulturowe zró¿nicowania i podzia³y s¹ wzmacniane przez nierównoœci i podzia³y zwi¹zane z czasem53. Jednym z najwa¿niejszych obecnie problemów zwi¹zanych z czasem jest nowy konflikt, wyra¿aj¹cy siê w podziale na przepracowanych i niepracuj¹cych, na cierpi¹cych na brak czasu i odczuwaj¹cych jego nadmiar. Wspó³czesne spo³eczeñstwa — powiada dalej ta autorka — ¿yj¹ w dwu ró¿nych rytmach i w dwu
ró¿nych tempach przebiega ¿ycie ich cz³onków, przy czym szybsze tempo
zwi¹zane jest z dostêpem do ró¿nych przywilejów, natomiast warstwy upoœledzone, zmarginalizowane — z ró¿nych powodów niepracuj¹cy, bezrobotni — odczuwaj¹ „zatrzymanie czasu”54. Tak¿e mniej wykszta³ceni
i mniej zarabiaj¹cy. „Nie odczuwaj¹ braku czasu ni¿sze grupy dochodowe”
— pisz¹ autorzy polskich badañ55. W spo³eczeñstwach wspó³czesnych,
w których praca przesta³a byæ ciê¿arem, a sta³a siê przywilejem, cech¹
uprzywilejowanych sta³ siê niedostatek czasu. „Niewielu ludzi — powiada
Dahrendorf — okreœli³oby dzisiejsze warstwy o wy¿szym statusie jako klasê
pró¿niacz¹; stanowi¹ oni raczej klasê «pracoholików». Spora czêœæ jej
cz³onków skar¿y siê, ¿e dla nich niedziela nie ró¿ni siê niczym od zwyk³ego dnia
tygodnia i ¿e nie mieli urlopu od lat; ale w rzeczywistoœci te skargi s¹ inn¹
form¹ ostentacyjnej konsumpcji, popisywania siê nowym bogactwem, jakim
jest praca”56. Podobnie pisze Putnam o wspó³czesnym paradoksie: dziœ

49
50
51
52
53
54
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G. Paolucci, wy. cyt., s. 156.
R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt spo³eczny...
E. Tarkowska, wyd. cyt.
P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., s. 166.
H. Nowotny, wyd. cyt., 108 i n.
Tam¿e, s. 109.
Bud¿et czasu..., s. 76.
R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt spo³eczny..., s. 228–229.
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„klasa pracuj¹ca” spêdza mniej czasu w pracy, gdy niegdysiejsza leisure
class, veblenowska „klasa pró¿niacza” ma znacznie mniej leisure57.
Podobne odwrócenie miejsca na drabinie spo³ecznej zjawisk deficytu
czasu z jednej strony, jego nadmiaru — z drugiej obserwujemy dziœ w Polsce. W okresie PRL rozmiary czasu wolnego by³y jednym ze wskaŸników
stopy ¿yciowej i pozycji spo³ecznej: zasoby czasu do swobodnej dyspozycji
by³y tym wiêksze, im wy¿sze miejsce zajmowa³o siê w hierarchii spo³ecznej.
Wy¿szemu poziomowi wykszta³cenia czy wy¿szym kategoriom dochodów
towarzyszy³y wiêksze zasoby czasu wolnego58; najwiêcej czasu do dyspozycji
mieli przedstawiciele inteligencji technicznej59. Deficyt czasu by³ wówczas
na ogó³ skorelowany z niskimi kwalifikacjami, niskimi dochodami, a tak¿e
z trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ rodzin wielodzietnych lub rodzin z ma³ymi dzieæmi wymagaj¹cymi opieki. W najgorszej sytuacji pod wzglêdem zasobów
czasu znajdowa³y siê kobiety pracuj¹ce obarczone dzieæmi.
Kategoria „czasu wolnego”, tak wówczas popularna, by³a tak¿e wa¿n¹
kategori¹ polityki spo³ecznej, której jednym z zadañ mia³o byæ redukowanie nierównoœci w tym zakresie. Proponowano w latach 70. swoiste „minimum czasu wolnego”, analogiczne do ekonomicznego „minimum socjalnego”. Celem takiego minimum mia³o byæ „ustalenie, jak¹ co najmniej iloœæ
czasu wolnego [...] powinien mieæ ka¿dy cz³owiek, jakie s¹ ró¿nice w porównaniu ze stanem faktycznym i co trzeba zrobiæ, aby umo¿liwiæ realizacjê
minimum takiego modelu”60.
Obecnie nast¹pi³y w tej dziedzinie zasadnicze zmiany. Problemem spo³ecznym nie jest ju¿ brak czasu, lecz odwrotnie — jego nadmiar (przypadek
bezrobotnych) w wyniku przemian, które w istotny sposób przekszta³ci³y
czas pracy i czas wolny. Zmieni³o siê te¿ ich miejsce w hierarchii wartoœci.
Wraz z odkryciem czasu jako ekonomicznie wymiernej wartoœci, miejsce
czasu wolnego jako wartoœci cennej i poszukiwanej zajê³a praca. Œwiadczy
o tym nowe w warunkach polskich zjawisko, wczeœniej w szerszej skali spo³ecznej nieznane, a wiêc pracoholizm, a tak¿e moda na bycie zajêtym, zapracowanym, zabieganym.
57 R. D. Putnam, Foreword, [w:] P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., s. XVI.
58 M. Anusz, Wybrane cechy sposobu ¿ycia klas i warstw spo³ecznych, [w:] Warunki ¿ycia i potrzeby spo³eczeñstwa polskiego w po³owie lat siedemdziesi¹tych, pod red. L. Besikid, Z. Sufina, Warszawa 1981, s. 180.
59 E. Wnuk–Lipiñski, Bud¿et czasu — struktura spo³eczna — polityka spo³eczna, Wroc³aw 1981, s. 150.
60 A. Tymowski, Metodyka badañ nad gospodarstwem domowym, Warszawa 1973, cyt. za E. Wnuk–Lipiñski,
wyd. cyt., s. 80.
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Procesy zachodz¹ce w Polsce w sferze pracy, czasu, czasu wolnego podobne s¹ do odpowiednich procesów zachodz¹cych w skali globalnej, obserwujemy zarówno proces zmniejszania czasu pracy, jak i zwiêkszania czasu wolnego. Tak na przyk³ad w ci¹gu ostatnich 20 lat (1976–1996) przeciêtny czas pracy zmniejszy³ siê o 1 godz. 43 min., w porównaniu z 1984 r. —
o 54 minuty. Przyby³o te¿ czasu wolnego — przeciêtnie 46 min. w porównaniu z 1976 r., 22 min. wiêcej ni¿ w 1984 r.61 Warto przy okazji dodaæ, ¿e
nadwy¿ki czasu s¹ zu¿ywane, podobnie jak w USA, g³ównie na telewizjê.
Ostatnia sprawa, któr¹ chcê tu poruszyæ to zró¿nicowanie zasobów czasu w powi¹zaniu z p³ci¹ i tendencje zmian w tym zakresie. W czasach PRL
kobiety nale¿a³y do kategorii najbardziej zajêtych, o najmniejszych zasobach czasu wolnego. Jak twierdzi³a w latach 70. wybitna znawczyni tych
problemów, Helena Strzemiñska, „coraz powszechniejsze przyjmowanie
na siebie [przez kobietê — E.T.] funkcji zarobkuj¹cego wspó³¿ywiciela rodziny nie zmienia zakresu jej zajêæ w innych dziedzinach ¿ycia domowego
i rodzinnego”62. Potwierdza to diagnozê Anny Titkow o okresie PRL jako
straconej okazji emancypacji kobiet; masowe wejœcie na rynek pracy kobiet
oznacza³o wy³¹cznie ich dodatkowe obowi¹zki i wzmacnia³o dotychczasowy „spo³eczny genotyp wzoru kobiety jako osoby, która potrafi sprostaæ
najtrudniejszym wymaganiom”63.
Obraz zró¿nicowania bud¿etu czasu kobiet i mê¿czyzn by³ w tamtych
czasach doœæ trwa³y: mê¿czyŸni wiêcej czasu ni¿ kobiety poœwiêcali na pracê
zarobkow¹, ale i tak mieli znacznie wiêcej czasu wolnego, bo znacznie
mniejszy by³ ich zakres obowi¹zków domowych (mê¿czyŸni o 60–70%
mniej czasu ni¿ kobiety poœwiêcali na prace domowe)64. Wraz ze wzrostem
wykszta³cenia to zró¿nicowanie siê wyrównywa³o; w grupie najbardziej wykszta³conych ma³¿eñstw czas wolny kobiet wynosi³ ponad 93% czasu wolnego mê¿czyzn, gdy przeciêtnie proporcja ta wynosi³a 60%.
Wspó³czeœnie zachodz¹ce procesy polegaj¹ na wyrównywaniu g³êbokich
zró¿nicowañ. Nie dotyczy to wprawdzie jeszcze Polski: z ostatnio prowadzonych badañ bud¿etów czasu wy³ania siê obraz nadal istniej¹cych g³êbokich nierównoœci w zakresie czasu pracy i czasu wolnego kobiet i mê¿czyzn:
61 Bud¿et czasu..., s. 98–99.
62 H. Strzemiñska, Praca zawodowa..., s. 16.
63 A. Titkow, Historyczno–spo³eczne uwarunkowania to¿samoœci kobiet w Polsce, [w:] „Promocja Zdrowia,
Nauki Spo³eczne i Medycyna” 1999, nr 16, s. 13.
64 H. Strzemiñska, Praca zawodowa..., s. 165.
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kobiety dwa razy krócej ni¿ mê¿czyŸni pracuj¹, natomiast prawie trzykrotnie wiêcej czasu poœwiêcaj¹ na dom. Mê¿czyŸni czêœciej uprawiaj¹ sport,
d³u¿ej ogl¹daj¹ TV itd.65
Ale ju¿ zupe³nie inaczej wygl¹daj¹ bud¿ety czasu w USA; nie potwierdzaj¹ one stereotypu zapracowanych i zajêtych kobiet i mê¿czyzn ma³o aktywnych w wype³nianiu obowi¹zków domowych. Jak ukazuj¹ Robinson
i Godbey na podstawie wieloletnich, niezwykle solidnych i kompetentnych
badañ bud¿etów czasu, trend jest zupe³nie inny: kobiety coraz mniej czasu
poœwiêcaj¹ na obowi¹zki domowe, natomiast mê¿czyŸni coraz wiêcej. Tak¿e w zakresie czasu wolnego widoczne s¹ malej¹ce ró¿nice miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Obserwowane w d³u¿szym czasie struktury czasu kobiet
i mê¿czyzn wyrównuj¹ siê, nastêpuje swoista konwergencja stylu ¿ycia miêdzy p³ciami. Zaobserwowane zjawiska sk³aniaj¹ autorów do wysuniêcia generalnej tezy na temat przekszta³cania siê spo³eczeñstwa amerykañskiego
w kierunku spo³eczeñstwa androgynicznego; „niewidzialna rêka” wyrównuje czas miêdzy p³ciami, niweluje ró¿nice w strukturach czasu ¿ycia codziennego66. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e zjawiska zaobserwowane w spo³eczeñstwie amerykañskim bêd¹ mia³y szerszy zasiêg i ¿e podobne oddzia³ywanie „niewidzialnej rêki” bêdzie mo¿na z czasem zaobserwowaæ i u nas.
S³owo koñcowe
Mimo rozmaitych niejasnoœci, wieloznacznoœci i ograniczeñ, kategoria
czasu wolnego jest szeroko i z powodzeniem stosowana do badania spo³eczeñstw wspó³czesnych. Mo¿e nie jest tak popularna, jak przed trzydziestu
laty, ale nadal s³u¿y do opisu ¿ycia spo³ecznego i kultury. Obserwacje zjawisk przekszta³caj¹cych miejsce i rolê pracy, a tak¿e przemiany czasu spo³ecznego sk³aniaj¹ do refleksji nad stosowaniem tej kategorii.
Nie wiadomo, jaka bêdzie przysz³oœæ czasu wolnego w naszej kulturze.
Czy wobec kryzysu pracy leisure bêdzie strukturalizowa³ czas, tak jak to dziœ
czyni praca, czy bêdzie czynnikiem integruj¹cym z szersz¹ zbiorowoœci¹, jak
obecnie praca, czy bêdzie Ÿród³em poczucia to¿samoœci, sensu? Przemiany,
którym podlega czas wolny, ukazuj¹, ¿e jest to kategoria historyczna, zmieniaj¹ca siê i przekszta³caj¹ca na naszych oczach.

65 Bud¿et czasu..., s. 41 i n.
66 P. Robinson, G. Godbey, wyd. cyt., 108 i n.
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Usuniêcie tarczy herbowej z pa³acu hr. Ch³apowskich i jednoczesne zawieszenie du¿ego zegara by³o w pierwszych dziesiêcioleciach XIX w. wydarzeniem doœæ niezwyk³ym. Przyci¹gaj¹cy uwagê zegar nie tylko odmierza³
mijaj¹cy bezpowrotnie czas, ale zapowiada³ zarazem nastanie nowego ³adu,
epoki, w której ma³o ceniony i zwyczajnie marnotrawiony czas stawa³ siê
nieobojêtny.
Niewykluczone, ¿e nawet w wyprzedzaj¹cej pozosta³e zabory gospodarce ziemiañskiej Wielkopolski wydarzenie to nie spotka³o siê z nale¿ytym
zrozumieniem i nie znalaz³o od razu odpowiednio gorliwych naœladowców.
Mog³o siê to staæ dopiero w póŸniejszym okresie, gdy w rozumieniu potocznym wykszta³ci³a siê i ugruntowa³a kapitalistyczna dewiza — „czas to pieni¹dz”. W zapóŸnionym gospodarczo i cywilizacyjnie Królestwie przez d³ugie lata XIX w. kwestia czasu, jego wa¿noœci i wartoœci, nie zaprz¹ta³a specjalnie uwagi zajmuj¹cych siê ekonomi¹ publicystów. Pojawia³y siê wprawdzie pojedyncze g³osy sygnalizuj¹ce potrzebê nowego spojrzenia na problem czasu jako istotnego czynnika rozwoju i postêpu. Nie poœwiêcano jednak tej kwestii wiêkszego zainteresowania. Kwestia w³aœciwego zu¿ytkowania czasu, nie zauwa¿ana, a tym samym nie doceniana, sta³a siê przedmiotem uwagi dopiero w dobie pozytywizmu. Zd¹¿y³o do tego czasu wyrosn¹æ
w Królestwie pokolenie nowe, bardziej nowoczeœnie myœl¹ce, które m.in.
w czasie podró¿y po lepiej rozwiniêtych krajach zachodnich potrafi³o dostrzec i w³aœciwie oceniæ ró¿nicê poziomów i zapóŸnienie cywilizacyjne
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w³asnego kraju1. Podejmuj¹c walkê ze stwierdzonym wielokrotnie zacofaniem ekonomicznym i opóŸnieniem cywilizacyjnym Królestwa szukali dzia³acze i publicyœci pozytywistyczni przyczyn ubóstwa albo „bogactwa narodów”, Ÿróde³ postêpu albo zacofania. W tocz¹cych siê po 1864 r. d³ugotrwa³ych dyskusjach i sporach wskazywali jednoznacznie na tak wa¿ne dla rozwoju gospodarczego czynniki, jak praca i czas.
W niew³aœciwym, szkodliwym — jak uwa¿ano — stosunku spo³eczeñstwa do pracy i czasu upatrywali jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn nienad¹¿ania Królestwa za rozwojem i postêpem krajów zachodnich. Od iloœci i wydajnoœci pracy w gospodarce i racjonalnego zu¿ytkowania albo marnotrawstwa czasu zale¿a³o — ich zdaniem — przyspieszenie albo opóŸnienie
wa¿nych dla ogó³u osi¹gniêæ spo³ecznego gospodarstwa. Tyle¿ samo znaczy³ czas mierzony efektami wykonanej pracy. W tocz¹cych siê na te tematy
dyskusjach wypowiadali siê na ³amach wychodz¹cych wówczas pism znani
publicyœci, m.in. B. Prus. Jego zdaniem, bogactwo narodowe traci³ „lud
w karczmach i na jarmarkach, bogaci w zbytkach, a œredniozamo¿ni w ¿yciu nad stan”2. Jak wielu innych pozytywistów, którzy skupiali uwagê na
poszukiwaniu mo¿liwoœci i szans rozwoju kraju, znajdowa³ je w nadmiarze
niewykorzystanego lub wrêcz marnowanego czasu wolnego ró¿nych œrodowisk, przede wszystkim ziemian i kobiet. W obu tych œrodowiskach tkwi³y
— jego zdaniem — istotne rezerwy i mo¿liwoœci przyspieszenia rozwoju
kraju. Podobne stanowisko zajmowali inni pozytywiœci. Ich zarzuty, kierowane pod adresem ziemiañstwa, dotyczy³y nieumiarkowanych, przekraczaj¹cych potrzeby i mo¿liwoœci wydatków na zbyt kosztowne podró¿e zagraniczne, na wyjazdy do miasta, g³ównie do Warszawy, na poch³aniaj¹ce pieni¹dze i czas wystawne przyjêcia, zabawy, popularne wœród ziemian wyœcigi
konne i wreszcie hazardowe gry karciane. Podobnie jak nie licz¹cy siê
z mo¿liwoœciami luksus na co dzieñ, z ostr¹ krytyk¹ spotyka³o siê zaniedbanie i marnotrawstwo w gospodarce, wynikaj¹ce z braku dostatecznego zainteresowania i troski o stan maj¹tków.
Krytycy ziemiañstwa dostrzegaj¹cy przede wszystkim negatywne strony
sposobu ¿ycia ziemian utrwalili funkcjonuj¹cy od pocz¹tku XIX w. stereo1 B. Prus, Z podró¿y do Berlina, [w:] Wybór publicystyki z lat 1880–1885, Warszawa 1957; ten¿e, Sprawy
bie¿¹ce, „Niwa” 1874, t. V, nr 5; S. Poraj „Gazeta Polska” 1884, nr 26, s. 3; „Kurier Warszawski” 1884, nr 27,
s. 2–3; J. K. Kraszewski, Metamorfozy i in. powieœci.
2 B. Prus, Szkic programu w warunkach rozwoju spo³eczeñstwa, Warszawa 1882.
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typ ziemianina, który „nie uczy³ siê, nie czyta³”, sk³ada³ tylko ci¹gle wizyty
i traci³ pieni¹dze, spêdzaj¹c po kilka miesiêcy w roku za granic¹. Cechowa³
go jakoby brak „instynktu obywatelskiego” i ciasny egoizm; siedz¹c w swym
maj¹tku nie ogarnia³ szerszych problemów i zamyka³ siê w w¹skim krêgu
w³asnych spraw maj¹tkowo–rodzinnych3. By³a to krytyka mocno przejaskrawiona, ale nie pozbawiona pewnych podstaw.
W szczególnie trudnych latach okresu popowstaniowego, gdy na d³ugi
czas zaniechano w Królestwie walki o niepodleg³oœæ, a obowi¹zuj¹cy zakaz
stowarzyszania siê uniemo¿liwia³ wszelkie próby szerszego publicznego
dzia³ania, istotnie na jakiœ czas zanik³a wœród ziemian wszelka aktywnoœæ.
Znalaz³oby siê wówczas wielu przedstawicieli tego œrodowiska, którzy odpowiadali negatywnemu wizerunkowi kreœlonemu przez krytyków. Ale w³aœnie wtedy uwidoczni³ siê pocz¹tek zasadniczych zmian, które dokona³y siê
w ostatnich dziesiêcioleciach XIX wieku. „Przed rokiem 1866 œrodkiem
ciê¿koœci spo³eczeñstwa by³ szlachcic, który polowa³, jeŸdzi³ konno, mia³
obowi¹zek byæ honorowym i odwa¿nym, ale pracowa³ bardzo ma³o, umia³
jeszcze mniej, ¿y³ hucznie i pogardza³ wszystkim, co nie posiada³o herbu
i dóbr ziemskich”4.
Tak z niew¹tpliwym publicystycznym wyostrzeniem charakteryzowa³
œrodowisko ziemian obserwator ¿ycia, skrupulatny kronikarz i krytyk Boles³aw Prus. Inaczej widzieli i oceniali w³asne œrodowisko sami ziemianie.
W ich przekonaniu nie tylko nie uchylali siê od pracy, ale pracowali po
1864 r. du¿o, co nie zawsze by³o dostrzegane przez krytyków zarzucaj¹cych
ziemiañstwu — pró¿niactwo, lenistwo i ogólnie konsumpcyjny model ¿ycia.
„Potrzeba tylko otrz¹sn¹æ siê nie z lekkomyœlnoœci i lenistwa, bo ciê¿ko
i w pocie czo³a pracujemy, lecz z dawnej rutyny, która wobec dzisiejszej
zmiany stosunków gospodarczych bezpowrotnie minê³a”5 — pisali ziemianie poszukuj¹cy œrodków i sposobów ratowania zagro¿onych ruin¹ maj¹tków.
W rzeczywistoœci stosunek ziemian do pracy w gospodarstwie wiejskim
by³ bardzo ró¿ny. By³a wœród nich nieliczna, ale wiele znacz¹ca warstwa
niezamo¿nych, którzy nie gospodarowali w maj¹tkach i prawie nie przebywali w nich, a czerpi¹c jedynie dochody z dóbr, ca³e lata spêdzali zagranic¹.
3 „Gazeta Handlowa” 1887, nr 148; „Echo” 1877, nr 259, Uniwersa³y.
4 „Gazeta Handlowa” 1877, nr 148.
5 „Echo” 1872, Uniwersa³y; tam¿e 1877, nr 288.

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

40 Danuta Rzepniewska

Inaczej przedstawia³ siê stosunek do pracy znacznie liczniejszych, zamo¿nych na ogó³ w³aœcicieli stanowi¹cych w³aœciwe, œrednie ziemiañstwo. Ziemianie tego krêgu, uznaj¹cy wa¿noœæ „szlachetnego” zawodu rolnika,
sk³onni byli akcentowaæ przy ró¿nych okazjach swój zwi¹zek z ziemi¹ i prac¹ w gospodarce wiejskiej. Przebywali czasowo zagranic¹ lub w mieœcie,
gdzie pe³nili niekiedy wa¿ne funkcje w administracji rz¹dowej, w innym
czasie pozostawali w maj¹tkach, zajmuj¹c siê prac¹ w gospodarstwie.
I w tej grupie ziemian znalaz³oby siê pewnie doœæ przyk³adów nie tylko
biernoœci i opiesza³oœci, ale i bezu¿ytecznego trwonienia czasu. Bardziej
widoczne pod koniec wieku by³y jednak¿e zabiegi zmierzaj¹ce do postawienia gospodarki na nale¿ytym poziomie. Wymaga³o to z pewnoœci¹ niema³ego wysi³ku i starañ. Sz³y one w kierunku unowoczeœnienia i intensyfikacji
gospodarki m.in. przez rozwijanie nowych dzia³ów dochodowej produkcji
towarowej. W tej najliczniejszej i ogólnie najbardziej zró¿nicowanej grupie
w³asnoœci znajdowa³y siê maj¹tki du¿e, zamo¿ne, dobrze zarz¹dzane i dochodowe. By³a te¿ czêœæ maj¹tków, których w³aœciciele dla utrzymania siê
w œrodowisku musieli wykazywaæ sta³¹ aktywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ.
Ogólnie w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci XIX w. dokona³y siê w tych maj¹tkach najdalej id¹ce zmiany. Wprowadzane w gospodarstwach innowacje
poci¹ga³y za sob¹ zwiêkszenie udzia³u pracy w³aœcicieli w zarz¹dzaniu gospodark¹.
Inn¹ jeszcze grupê stanowili w³aœciciele niezamo¿ni, jednowioskowi
i drobni dzier¿awcy. Posiadane przez nich maj¹tki niewielkie, rozdrobnione i rozdzielone miêdzy doros³ych synów wystarcza³y zaledwie na utrzymanie rodziny.
Nie mogli zatem pozwoliæ sobie na zbytek i pró¿nowanie. Ich praca
w gospodarstwie po 1864 r. oznacza³a trudn¹ walkê o przetrwanie, o utrzymanie siê w maj¹tkach i w œrodowisku. Oni te¿ przede wszystkim, podobnie
jak niektórzy inni w³aœciciele, nawet doœæ zamo¿ni, zaczynali stopniowo na
skutek koniecznoœci w³¹czaæ do tradycyjnie uznawanego systemu takie ma³o dot¹d cenione wartoœci, które wczeœniej towarzyszy³y rozwojowi gospodarki zachodniej — jak czas, praca i oszczêdnoœæ.
Praca i czas wolny
W rozumieniu œrodowisk wiejskich, przede wszystkim ch³opów, ale tak¿e czêœci ziemian pojêcie pracy kojarzy³o siê najogólniej z pañszczyzn¹,
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narzuconym przez zwierzchnoœæ dworsk¹ przymusowym wysi³kiem fizycznym. Za pracê uchodzi³ wszelki trud wynikaj¹cy z nakazu czy koniecznoœci
zarobkowania na utrzymanie. „Fizycznie nie jestem w stanie zapracowaæ,
gdy¿ jako szlachcic nie uczy³em siê pracowaæ ani æwiczyæ w jakiejkolwiek
profesji” — pisa³ np. m³ody cz³owiek poszukuj¹cy w mieœcie „sposobu do
¿ycia”. Taki „brak odwagi do pracy” rozumianej jako praca r¹k cechowa³
wielu zubo¿a³ych synów szlacheckich, uznaj¹cych za odpowiednie dla nich
jedynie zajêcia rolnicze i umys³owe. W niektórych tradycyjnych krêgach
szlacheckiego ziemiañstwa podobnie pojmowano pracê jeszcze w drugiej
po³owie XIX w., ale d³ugo utrzymuj¹ce siê przekonanie, ¿e „praca hañbi”,
a w ka¿dym razie „zaszczytu nie czyni” zaczyna³o ju¿ wtedy uchodziæ za
anachroniczne6.
W systemie feudalnym przy ogólnym dostatku pracy pañszczyŸnianej
w rolnictwie dostrzegano wprawdzie wa¿noœæ pañszczyzny, ale nie doceniano jej wartoœci, za czym sz³o niema³e marnotrawstwo pracy. Potrzeba zapewnienia maj¹tkom potrzebnej robocizny przy malej¹cej z czasem wydajnoœci pracy pañszczyŸnianej sk³ania³a w³aœcicieli maj¹tków raczej do podnoszenia norm dziennych pañszczyzny ni¿ szukania sposobów racjonalnego, oszczêdniejszego zu¿ytkowania jej, choæ by³y i takie próby7.
Nie doceniano te¿ w maj¹tkach znaczenia up³ywaj¹cego bezu¿ytecznie
czasu. Czas jako wartoœæ trudno uchwytna pozostawa³ ci¹gle ma³o licz¹c¹
siê abstrakcj¹. Jako taki ³atwo ulega³ roztrwonieniu i marnotrawstwu.
Pojedyncze g³osy publicystów sygnalizuj¹ce po 1864 r. problem nieproduktywnego zu¿ytkowania pracy i bezu¿ytecznego marnotrawstwa czasu
z up³ywem lat stawa³y siê bardziej powszechne. W praktyce codziennego
¿ycia d³ugo jednak nie znajdowa³y w³aœciwego oddŸwiêku. Nie³atwo i nieprêdko mia³o dotrzeæ do ogó³u krytyczne stwierdzenie pozytywistów, ¿e
czas bêd¹cy bogactwem, które nale¿a³o „oszczêdzaæ” nie by³ w Królestwie
„dobrem” odpowiednio cenionym8. Stwierdzenie to skierowane by³o do
ca³ego spo³eczeñstwa, ale przede wszystkim do najbardziej „œwiat³ej” warstwy ziemiañskiej. Jednak i tu natrafia³o na grunt ma³o podatny. Jak d³ugo
trwa³ w Królestwie przestarza³y, ale ci¹gle jeszcze podtrzymywany system
6 M.in. A. Œwiêtochowski, „Prawda” 1884, nr 45; ten¿e, „Prawda” 1888, nr 46; B. Prus, Nauka i praca,
„Kurier Warszawski” 1886, nr 358.
7 A. Trêbicki, Bibl. Ordynacji Zamoyskich, rkps 99, Kwestia robotników.
8 Czas i pieni¹dz, „Kronika Rodzinna” 1867, s. 33.
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pañszczyŸniany, jak d³ugo utrzymywa³a siê sama pañszczyzna, tak d³ugo
kwestia oszczêdzania pracy i czasu nie uchodzi³a w opinii spo³ecznej
i w opinii w³aœcicieli ziemskich za kwestiê dostatecznie wa¿n¹. Prowadzona
w maj¹tkach samowystarczalna gospodarka, choæ ma³o produktywna, by³a
jeszcze ci¹gle w stanie zaspokoiæ najwa¿niejsze potrzeby rodziny, domu,
gospodarstwa i ogó³u utrzymywanych w maj¹tku ludzi.
Zapotrzebowanie gospodarstwa na pracê zarówno sezonow¹, jak i sta³¹
d³ugo nie wyczerpywa³o mo¿liwoœci wszystkich zatrudnionych w maj¹tkach. Równie¿ zajmuj¹cym siê gospodarstwem w³aœcicielom pozostawa³o
jeszcze po wykonaniu w³asnych czynnoœci i zajêæ dostatecznie du¿o czasu
wolnego. Mia³ go w³aœciciel maj¹tku du¿o albo ma³o, zale¿nie nie tylko od
wielkoœci gospodarstwa, ale i od sposobu gospodarowania i osobistego zaanga¿owania. Stwierdzano, ¿e maj¹tki, które szybciej przestawia³y siê na
nowy, bardziej nowoczesny sposób gospodarowania wymaga³y z regu³y
wiêkszego zainteresowania i wiêkszego udzia³u pracy w³asnej w³aœcicieli
czy ich zarz¹dców. Przy dobrej organizacji pracy i zarz¹dzania gospodark¹
mo¿liwe by³o natomiast ograniczenie ogólnej liczby zatrudnianych najemników. Potwierdza³y to przeprowadzane faktycznie w niektórych maj¹tkach
redukcje. Okazywa³o siê w takich sytuacjach, ¿e przy du¿ej liczebnoœci rodzin i osób utrzymywanych po dworach nie dla wszystkich z nich znajdowa³o siê odpowiednie zatrudnienie.
W zamo¿niejszych rodzinach wielodzietnych problem doros³ych synów
próbowano rozwi¹zywaæ przez dzia³y maj¹tkowe. Bez uszczerbku dla prowadzonej w maj¹tkach gospodarki wysy³ano tak¿e dorastaj¹cych synów na
naukê do szkó³ w mieœcie. W rodzinach niezbyt zamo¿nych ojcowie pragn¹cy zapewniæ swym synom samodzieln¹ pozycjê, szukali dla nich choæby
niewielkich dzier¿aw lub posad w administracji obcych maj¹tków, tak aby
po ukoñczeniu szkó³ „nie wa³êsali siê bez zajêcia po rodzicielskich k¹tach”.
Nie wszyscy jednak mogli „osi¹œæ na roli”. I tak wobec s³abego rozwoju
miast i s³abego odp³ywu m³odzie¿y do zajêæ miejskich gromadzi³a siê na wsi
du¿a liczba m³odych nie znajduj¹cych dla siebie odpowiedniego miejsca
i zatrudnienia. Stan taki widoczny by³ ju¿ po 1830 r., choæ znaczna liczba
m³odych opuœci³a wówczas kraj, udaj¹c siê na emigracjê.
Jeszcze wyraŸniej zaznaczy³o siê to w okresie póŸniejszym, po powstaniu styczniowym. Obowi¹zuj¹cy wtedy zakaz zrzeszania siê i zamkniêcie
drogi do karier wojskowych, urzêdniczych, a tak¿e nauczycielskich wyklu-
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cza³y mo¿liwoœæ szerszego, publicznego dzia³ania i pracy. Ograniczony odp³yw do miasta zmusza³ ubo¿sz¹ m³odzie¿ ziemiañsk¹ do pozostawania na
wsi. Nagromadzenie na wsi ludzi „zbêdnych” oznacza³o wytworzenie niema³ego — jak mo¿na s¹dziæ — marginesu czasu wolnego, tylko w czêœci
wykorzystanego, w du¿ym natomiast stopniu bez po¿ytku marnowanego.
Odczuwany w maj¹tkach nie tylko dostatek, ale i nadmiar czasu wolnego w skali ogólnej kraju osi¹ga³ odpowiednio du¿e rozmiary. Stan taki móg³
siê wydawaæ wspó³czeœnie niepokoj¹cy, tym bardziej ¿e równie¿ w miastach, m.in. w Warszawie, zwiêksza³a siê po 1864 r. liczba m³odzie¿y, jak to
okreœlali pozytywiœci — „nie zajêtej”, nie obci¹¿onej ¿adnymi obowi¹zkami
i trwoni¹cej czas na poszukiwaniu w mieœcie odpowiedniej kariery, zatrudnienia, czy po prostu „sposobu do ¿ycia”9.
W warunkach stopniowego przechodzenia z pañszczyzny na czynsze
utrzymywanie zbyt du¿ej — w stosunku do potrzeb — liczby domowników
i zatrudnionych w maj¹tkach pracowników nie stwarza³o jeszcze dla zamo¿nych w³aœcicieli problemu. Widoczne tendencje i konkretne dzia³ania
zmierzaj¹ce w kierunku ograniczenia nazbyt du¿ej liczby zatrudnionych zaznaczy³y siê dopiero po reformie uw³aszczeniowej. Dopiero wtedy liczbê
zatrudnionych w maj¹tkach ludzi próbowano ograniczyæ, dostosowuj¹c j¹
do rzeczywistych potrzeb pracy. Czy mia³o to jakiœ wyraŸny wp³yw na czas
wolny pozosta³ych zatrudnionych w gospodarstwie dworskim i jaka by³a relacja czasu wolnego i czasy pracy — trudno stwierdziæ. Brakuje w tej kwestii
szczegó³owych, czy choæby bardziej konkretnych danych. Pozostaje przyj¹æ
opart¹ na bezpoœredniej obserwacji opiniê wspó³czesnych, ¿e w Królestwie
pracowano stosunkowo du¿o, ale ma³o wydajnie, a czasu wolnego pozostawa³o mimo to dosyæ. Wed³ug wspomnianej opinii publicystów, by³o go
w Królestwie wiêcej ni¿ w lepiej rozwiniêtych i zamo¿nych, a „oszczêdnych
i pracowitych” krajach zachodnich.
Nie brakowa³o w Królestwie ziemian reprezentuj¹cych nowoczesny
sposób gospodarowania, nie brakowa³o fachowo wykszta³conych, a zarazem praktycznych administratorów, którzy potrafili przystosowaæ siê odpowiednio do zmienionej sytuacji ogólnej. Zdecydowanie dominowa³ przy
tym typ œredniozamo¿nego ziemianina, który chc¹c nowoczeœnie gospodarowaæ, pragn¹³ jednoczeœnie pozostawaæ w zgodzie z rodzinn¹ tradycj¹,
9 [A. Zaleski], Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjació³ przez Baronow¹ XYZ., opr. R. Ko³odziejczyk,
Warszawa 1971, s. 267–268.
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który stara³ siê zapewniæ swoim bliskim spokojne, dostatnie ¿ycie, córkom
odpowiedni posag, synom samodzielnoœæ maj¹tkow¹ lub — co w XIX w.
okazywa³o siê wa¿ne — wykszta³cenie10. Prowadz¹c w swych maj¹tkach
umiarkowanie postêpow¹ gospodarkê, nie d¹¿y³ do szybkiego pomna¿ania
dochodów i osi¹gania bogactwa. Nie gardzi³ wprawdzie bogactwem i pieniêdzmi, których brak odczuwa³ w tych czasach ogó³ ziemiañstwa, i nie odrzuca³ ich, zw³aszcza gdy móg³ je nabyæ w drodze dziedziczenia. Nie stawia³
jednak¿e wzbogacenia siê jako celu swych d¹¿eñ. Jeœli osi¹gniêcie wiêkszej
zamo¿noœci wymaga³o szczególnych zabiegów, starañ i odpowiedniej
przedsiêbiorczoœci, gotów by³ poprzestawaæ nawet na „miernych dostatkach”, ale spokojnych i pewnych. Taka postawa nie wyzwala³a w dostatecznym stopniu potrzebnej w epoce przemian energii i nie sprzyja³a osi¹ganiu
odpowiednich sukcesów w gospodarce.
Obcy by³ mentalnoœci przeciêtnego, œredniozamo¿nego ziemianina niespokojny duch pracowitej przedsiêbiorczoœci. Obca by³a tak¿e ambicja,
sk³aniaj¹ca do pogoni za sukcesem, który pozwala³by wyprzedziæ mniej
aktywnych s¹siadów czy znajomych. Nie trafia³a zatem na odpowiednio
podatny grunt w spo³ecznoœci ziemiañskiej powszechna w warunkach kapitalizmu zasada konkurencji. Ujawniaj¹ca siê co pewien czas po okresach
biernoœci i zastoju wzmo¿ona aktywnoœæ ziemian niewiele mia³a wspólnego
z kapitalistycznym wyœcigiem konkurencyjnym. Ten typ dzia³ania uwa¿any
za w³aœciwy jedynie kupcom i przedsiêbiorcom przez œrodowisko ziemian
by³ zdecydowanie odrzucany.
T³umi³a ducha przedsiêbiorczoœci i wyklucza³a wszelkie zachowania
konkurencyjne równie¿ tradycyjna zasada nakazuj¹ca ¿yæ stosownie do
mo¿liwoœci w miejscu, jakie komu „przeznaczy³a Opatrznoœæ”11. Tê zasadê
przyjmowali zw³aszcza ziemianie o nastawieniu zdecydowanie tradycyjnym,
którzy nie mogli albo nie potrafili przestawiæ siê na nowy sposób gospodarowania, którzy nie próbowali nad¹¿aæ za ogólnym postêpem i gospodarowali jak dawniej „po ch³opsku”, co by³o ³atwiejsze, nie wymaga³o du¿ego
nak³adu pracy, a przynosi³o niewielki wprawdzie, ale pewny dochód.

10 O koniecznoœci przygotowania fachowego i praktycznego m³odzie¿y pisano wówczas wiele, m.in. B. Prus,
„Niwa” 1875, t. VIII, Sprawy bie¿¹ce; por. te¿ R. Czepulis–Rastenis, „Klassa umys³owa” — inteligencja
Królestwa Polskiego 1832–1862, Warszawa 1973.
11 K. Nakwaska, Dwór wiejski — dzie³o poœwiêcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieœcie
mieszkaj¹cym, t. III, Poznañ 1843.
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Czas wolny — to dla ogó³u pracuj¹cych czas dni powszednich pozostaj¹cy po wykonaniu obowi¹zkowych czynnoœci i prac, a przede wszystkim
czas niedziel i obchodzonych w Królestwie œwi¹t. W spo³ecznoœciach wiejskich zarówno we wsiach, jak i w dworach œciœle przestrzegano, aby dni
nale¿nego po pracy œwi¹tecznego odpoczynku, obchodzone zwyczajowo na
wsi doœæ uroczyœcie, by³y rzeczywiœcie wolne od pracy. Dotyczy³o to œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, œwi¹t Wielkanocnych i innych ustanowionych przez
Koœció³. Odnosi³o siê to tak¿e do wszystkich niedziel, które mia³y zapewniæ
nale¿ny po tygodniu pracy odpoczynek. Tak wieœ, jak i dwór skrupulatnie
przestrzega³y przy tym dope³nienia religijnego obowi¹zku uczestnictwa
w niedzielnym nabo¿eñstwie. W Królestwie dni œwi¹tecznych wolnych od
pracy by³o stosunkowo du¿o, wiêcej znacznie — jak uwa¿ano — ni¿ w szybciej rozwijaj¹cych siê krajach zachodnich. Wysuwana w zwi¹zku z tym
w publicystyce tamtych czasów myœl wprowadzenia pewnych ograniczeñ
w œwiêtowaniu okazywa³a siê jednak¿e w spo³eczeñstwie ma³o popularna.
Podobnie nie udawa³o siê zaoszczêdziæ czasu trwonionego na licznych
w Królestwie jarmarkach. Mimo znaczenia, jakie mia³y jarmarki dla rozwoju wzajemnych kontaktów miêdzy miastem a wsi¹, spotyka³y siê one niejednokrotnie z krytyczn¹ ocen¹. W opinii czêœci ziemian ma³omiasteczkowe
jarmarki, targi i odpusty odbywa³y siê zbyt czêsto, a odci¹gaj¹c ziemian
i ch³opów od codziennej pracy, nara¿a³y ich na znaczne straty pieniêdzy
i czasu. Upowszechniaj¹ca siê wœród czêœci ziemian myœl o potrzebie
i wrêcz koniecznoœci oszczêdzania dyktowa³a w zwi¹zku z tym ró¿ne pomys³y dotycz¹ce zreformowania jarmarków i targów.
W zaciszu dworów
Praca gospodaruj¹cych w maj¹tkach w³aœcicieli, wykonywana przy
udziale i pomocy rodziny, oficjalistów, s³u¿by sta³ej i sezonowych najemników polega³a na zarz¹dzaniu ca³oœci¹ gospodarki, na dogl¹daniu wykonania przewidzianych bie¿¹cych robót, a tak¿e na prowadzeniu lub kontrolowaniu niezbêdnej w gospodarstwie rachunkowoœci.
Nie by³o w gospodarstwach dworskich, jak i w innych œrodowiskach spo³eczno–zawodowych wyraŸnego podzia³u na czas konkretnej, obowi¹zkowej pracy i czas wolny, który po wykonaniu podstawowych obowi¹zków
mo¿na by³o przeznaczyæ na odpoczynek i rozrywkê. Czas pracy zarz¹dzaj¹cych gospodark¹ w³aœcicieli i ich oficjalistów nie ujêty w jakiekolwiek sztyw-
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ne normy — mia³ swoisty rytm i tempo. Koniecznoœæ terminowego wykonania okreœlonych prac w gospodarstwie wyklucza³a wszelk¹ dowolnoœæ
w regulowaniu czasu pracy. Najwiêksze nasilenie robót wypada³o w okresie
wiosenno–letnich i wczesnojesiennych ¿niw i zbiorów.
Podobnie jak czas pracy, równie¿ czas wolny rozk³ada³ siê w ci¹gu roku
nierównomiernie. Najwiêcej by³o go w miesi¹cach zimowych. Wykorzystywany by³ w poszczególnych gospodarstwach dworskich rozmaicie, ale niezale¿nie od regionu i stopnia zamo¿noœci rodzin — doœæ podobnie.
Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem czas wolny w dniach powszednich
zaczyna³ siê w godzinach popo³udniowych lub wczesnowieczornych, które
uwa¿ane by³y za najw³aœciwsze do nale¿nego wszystkim odpoczynku. Wiêcej zapewne ni¿ w mieœcie spêdzano wolnego czasu na powietrzu, uprawiaj¹c ró¿ne gry i zabawy ruchowe12. Równie chêtnie przebywano w tzw. zaciszu domowym. Dla ogó³u ¿yj¹cych w obrêbie gospodarstwa dworskiego zacisze to stwarza³ przestronny zwykle dwór mieszkalny wraz z przeznaczonymi dla oficjalistów i s³u¿by odpowiednio wyposa¿onymi oficynami; by³ miejscem zbierania siê ogó³u rodziny i domowników, miejscem ich odpoczynku
i rozrywki.
Ca³oœæ zajêæ gospodarskich, nawet przy du¿ym zaanga¿owaniu w³aœcicieli, nie poch³ania³a ich na tyle, by nie rozporz¹dzali jeszcze odpowiednio
du¿¹ rezerw¹ czasu wolnego, nie przewidzianego na domowe czy gospodarskie obowi¹zki. Mogli ów czas poœwiêciæ nie tylko na konieczny odpoczynek, ale i na rozrywkê czy inne zgodne z ich zainteresowaniami zajêcia.
I tak niektórzy z ¿yj¹cych na wsi ziemian próbowali ³¹czyæ pracê w gospodarstwie z ró¿nego typu zajêciami umys³owymi. Zajmuj¹c siê literatur¹,
poezj¹, przek³adami na jêzyk polski ró¿nych dzie³ obcojêzycznych, sami
nieraz poœwiêcali swój wolny czas na pisanie artyku³ów historycznych, filozoficznych, na spisywanie wspomnieñ z przesz³oœci w³asnej i historii rodziny. Prowadz¹c niekiedy ró¿nego typu badania, utrzymywali ró¿ne kontakty
i uczestniczyli w ¿yciu umys³owym Warszawy.
Wiadomo, ¿e ogó³ osiad³ych na wsi ziemian d³ugo nie wykazywa³ szacunku dla nauki i nie ceni³ dostatecznie wykszta³cenia. Zdarza³o siê jeszcze
w po³owie wieku, a nawet póŸniej, ¿e zainteresowani nauk¹ ziemianie bywali przedmiotem ¿artów z racji ich „uczonoœci”. Ale te¿ w warunkach
12 £. Go³êbiowski, Gry i zabawy ró¿nych stanów, 1831; Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. V, Od 1795
do 1870 roku, pod red. E. Koweckiej, opr. M. Ró¿ycka–Glassowa i E. Kowecka, XIII, Wroc³aw 1978.
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przyspieszonych przemian spo³ecznych i gospodarczych zaczyna³ siê w ci¹gu XIX w. upowszechniaæ pogl¹d, ¿e nauka i wykszta³cenie mog¹ otwieraæ
niezamo¿nym drogê do kariery i awansu13. Ró¿ne by³y ostatecznie wœród
ziemiañstwa potrzeby oœwiatowe, aspiracje edukacyjne i ró¿ne tak¿e mo¿liwoœci kszta³cenia, uwarunkowane sytuacj¹ maj¹tkow¹.
W trudniejszych, bardziej z³o¿onych warunkach ekonomicznych drugiej po³owy XIX w. gospodarowanie w maj¹tkach wymaga³o nie tylko zainteresowania, ale i okreœlonych umiejêtnoœci i przygotowania fachowego.
Zrozumienie tej potrzeby sk³ania³o ziemian do wiêkszej ni¿ dawniej troski
o kszta³cenie dzieci, zw³aszcza synów, równie¿ tych, którym wypada³o
„osi¹œæ na roli”. Sk³ania³o tak¿e i samych ziemian gospodaruj¹cych w maj¹tkach do podejmowania w wolnym czasie samodzielnego kszta³cenia siê,
przede wszystkim w zakresie ekonomii i ró¿nych wyspecjalizowanych ga³êzi
gospodarki wiejskiej. O ambicjach kszta³cenia siê ziemian i ich d¹¿eniu do
postêpowych zmian we w³asnych gospodarstwach œwiadcz¹ m.in. zachowane po dworach zbiory ró¿nych fachowych publikacji i prenumerowanych
czasopism.
Nadal zdarza³y siê z pewnoœci¹ przypadki zaniedbywania edukacji dzieci, ale podobnie jak kiedyœ magnaci i najzamo¿niejsze ziemiañstwo, wykazuj¹ce du¿¹ dba³oœæ o gruntowne kszta³cenie dzieci, równie¿ wiêkszoœæ
XIX–wiecznych w³aœcicieli ziemskich, mimo znacznych ró¿nic w poziomie
wykszta³cenia, zalicza³a siê do œrodowisk „oœwieconych” i „najwykszta³ceñszych”. Wykazuj¹ to równie¿ dotychczasowe badania dotycz¹ce spo³ecznego zasiêgu oœwiaty w Królestwie14. Niektórzy z ziemian mieli w swoich dworach gromadzone przez ca³e lata ksiêgozbiory. Sk³ada³y siê na nie ksi¹¿ki
ró¿nego poziomu i treœci — o tematyce historycznej, religijnej, powieœci
polskich i obcych autorów, poradniki, kalendarze. Trudno stwierdziæ, czy
posiadaj¹c w swych bibliotekach domowych dzie³a Oczapowskiego,
Thaera i innych znanych wybitnych agronomów, rzeczywiœcie je studiowali. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e maj¹c wolny czas poœwiêcali jak¹œ jego
czêœæ na czytanie.

13 R. Czepulis–Rastenis, „Klassa umys³owa”...; J. Soplica, Korespondencja z Pu³aw, „Niwa” 1876, s. 873.
14 Por. m.in. B. Prus, Szkic programu w warunkach rozwoju spo³eczeñstwa, Warszawa 1882; Reforma w wychowaniu kobiet, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 8 i 11; tam¿e, 1869, nr 1, 3, 7; por. te¿. D. Rzepniewska,
Kobieta w rodzinie ziemiañskiej w XIX w. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich
w XIX w., zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990.
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Dla niektórych ziemian ulubionym zajêciem w czasie wolnym od pracy
by³o kolekcjonerstwo. Kolekcjonowanie starych druków, rêkopisów, autografów znanych i wybitnych postaci, ksi¹¿ek, a tak¿e monet, broni, porcelany, uwa¿ane czasem — podobnie jak zainteresowania nauk¹ — za niepowa¿ne dziwactwo zamo¿nych ziemian, uznawane by³o w niektórych rodzinach przez kilka pokoleñ. Zebrane eksponaty stanowi³y dumê kolekcjonerów, którzy poœwiêcali na gromadzenie swych zbiorów nie tylko znaczne
œrodki pieniê¿ne, ale wbrew pozorom równie¿ niema³o czasu. Niektórzy
mieli w kolekcjonerstwie licz¹ce siê osi¹gniêcia.
Ambicj¹ ziemian, posiadaj¹cych wiêksze ni¿ inni wykszta³cenie, by³o
nadanie swym rezydencjom wiejskim znaczenia oœrodków ¿ycia towarzyskiego i kulturalnego, promieniuj¹cych korzystnie na ca³¹ okolicê. S³u¿y³y
temu organizowane co pewien czas spotkania obywatelskie. Mia³y one ró¿ny charakter i ró¿ne cele. W okresach os³abionej aktywnoœci ziemian odgrywa³y wa¿n¹ rolê w pobudzaniu ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci spo³ecznej
i obywatelskiej. Spotkania obywatelskie zastêpowa³y w jakimœ stopniu brak
obywatelskich instytucji i zorganizowanych form wspó³dzia³ania. Podobny
sens mia³y m.in. urz¹dzane przez ziemian zbiorowe wycieczki do gospodarstw „wzorowych”. Udzia³ w wycieczkach, prócz zaspokojenia potrzeby
bli¿szych kontaktów w obrêbie œrodowiska, s³u¿y³ poznaniu ró¿nych inicjatyw, innowacji i konkretnych, indywidualnych osi¹gniêæ w gospodarce.
Mo¿liwoœæ dysponowanai czasem wolnym, który mo¿na by³o wykorzystaæ na zwyk³y odpoczynek, na rozrywkê czy realizowanie osobistych zainteresowañ — tylko w niewielkim stopniu zale¿a³a od stanu zamo¿noœci rodziny. Znacznie wiêksza by³a zale¿noœæ od p³ci i wieku. Spoœród osób ¿yj¹cych w obrêbie gospodarstw ziemiañskich najwiêcej czasu wolnego mia³y
dorastaj¹ce dziewczêta. Tylko niektóre z nich pobiera³y nauki na prywatnych pensjach w mieœcie. Wiêkszoœæ uczy³a siê w domu i do czasu zam¹¿pójœcia ich g³ównym obowi¹zkiem — prócz niewielkiej pomocy matkom —
by³a kilkugodzinna nauka obejmuj¹ca program szkolny, a ponadto nauka
jêzyka obcego, rysunku i muzyki15.
Zawarcie ma³¿eñstwa poci¹ga³o za sob¹ znaczne ograniczenie dotychczasowej swobody i czasu. M³ode mê¿atki pracowa³y na ogó³ du¿o, przej15 A. Winiarz, Kszta³cenie i wychowanie dziewcz¹t w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, [w:] Kobieta
i edukacja na ziemiach polskich XIX i XX w., zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II,
Warszawa 1992.
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muj¹c w warunkach samodzielnoœci maj¹tkowej m³odych rodzin — ca³oœæ
obowi¹zków gospodyni domu, ¿ony i matki. Przy obowi¹zuj¹cym od dawna
podziale ról i funkcji w rodzinie kobiety–¿ony i kobiety–matki obci¹¿one
by³y najbardziej. Pracowa³y nie tylko du¿o, ale mimo pomocy s³u¿by,
a z czasem i dorastaj¹cych córek prawdopodobnie znacznie wiêcej ni¿ pozostali cz³onkowie rodziny. Szczególnie ma³o czasu wolnego mia³y ziemianki prowadz¹ce tzw. gospodarstwo kobiece. Uprawa warzyw, owoców, hodowla drobiu i rozwijanie innej wytwórczoœci folwarcznej wymaga³o wielu
pracoch³onnych zabiegów i czynnoœci. Podobnie przygotowywane nastêpnie
najprzeró¿niejsze przetwory i zapasy, które zape³nia³y spi¿arnie dworskie, zaspokajaj¹c szerokie zapotrzebowanie licznej rodziny i domowników.
Naturalnym okresem zas³u¿onego odpoczynku i dostatku wolnego czasu by³y w domach ziemiañskich lata staroœci. Zmniejsza³ siê wtedy zakres
obowi¹zków i zwiêksza³ automatycznie czas wolny. Dotyczy³o to zarówno
kobiet, jak i mê¿czyzn. Zdarza³o siê, ¿e starzej¹cy siê ojcowie przekazywali
prowadzenie gospodarstwa synom i albo pozostawali nadal w maj¹tku, albo przenosili siê na sta³e do miasta. Starsze kobiety ró¿nie spêdza³y wolny
czas. Pozostawanie w maj¹tku, przy samodzielnie gospodaruj¹cych doros³ych dzieciach, nie oznacza³o ca³kowitego uwolnienia siê od dotychczasowych obowi¹zków. Dni nadal wype³nione by³y ró¿nymi zajêciami. Niektóre
ziemianki w starszym wieku, maj¹ce odpowiednie zabezpieczenie materialne, chêtnie, jak mo¿na wnosiæ z niektórych ich wypowiedzi, decydowa³y siê
na sta³e osiedlenie w mieœcie. I przenosi³y siê do miasta w przekonaniu, ¿e
wybieraj¹ lepsze, l¿ejsze warunki ¿ycia.
Jeszcze inna by³a sytuacja kobiet, które zostawa³y wdowami. Oprócz
wczeœniejszych obowi¹zków w rodzinie i w domu spada³ wtedy na nie dodatkowy ciê¿ar zarz¹dzania maj¹tkiem. Ca³oœæ obci¹¿eñ poch³ania³a wówczas kobietom nie tylko czas przewidziany na pracê, ale te¿ — jak mo¿na
s¹dziæ — du¿¹ czêœæ czasu wolnego, ograniczaj¹c go do minimum niezbêdnego dla wypoczynku. Sytuacje takie, dla kobiet przewa¿nie zbyt trudne,
sk³ania³y je niekiedy do sprzeda¿y maj¹tków.
Kobiety z dworów, na których oprócz dogl¹dania dzieci spoczywa³ ciê¿ar prowadzenia du¿ego zwykle domowego gospodarstwa rodzinnego,
a w mniejszych maj¹tkach równie¿ tzw. gospodarstwa kobiecego, musia³y
codziennie ogarniaæ szeroki zakres ró¿nego rodzaju drobnych, ale uci¹¿li-
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wych czynnoœci16. Nie by³y one oddzielone od czasu odpoczynku, absorbowa³y wiêc kobiety na ogó³ przez ca³y dzieñ a¿ do póŸnego popo³udnia czy
wieczora. Nie wyczuwa³o siê w zajêciach kobiet poœpiechu, ale praca ich,
polegaj¹ca na zwyk³ym krz¹taniu siê po domu, by³a nieustanna. Przy du¿ej
na ogó³ liczbie dzieci zarówno w ma³ych i ciasnych, bo nieraz zaledwie
4–pokojowych dworkach, jak i przestronnych wielopokojowych siedzibach
dworskich nie³atwo by³o utrzymaæ ³ad i czystoœæ. Mimo ambicji kobiet usi³uj¹cych utrzymaæ dom na odpowiednim poziomie nawet z pomoc¹ doœæ
licznej s³u¿by trudno by³o sprostaæ zwi¹zanej z tym codziennej pracy. Wiadomo, ¿e wnêtrza wielu dworów, zw³aszcza mniej zamo¿nych, urz¹dzane
by³y skromnie, bez szczególnej dba³oœci o potrzeby i wygodê domowników17. Odbija³o siê to niekorzystnie na sytuacji kobiet.
Wa¿ne by³o wiêc dla nich dokonuj¹ce siê w koñcu XIX w. przechodzenie od samowystarczalnoœci gospodarstwa wiejskiego do szerszego zwi¹zania z rynkiem i kupnem na potrzeby domu wielu gotowych wyrobów fabrycznych18. Niew¹tpliw¹ ulgê przynosi³y im w domowej pracy i zarz¹dzaniu gospodarstwem wprowadzane w tym czasie ulepszenia i udogodnienia
w urz¹dzeniu domu, które — choæ zbyt s³abo i z opóŸnieniem — dociera³y
z miasta do wiejskich dworów. Mimo dokonywania najbardziej potrzebnych zakupów s³abe ogólnie wyposa¿enie domów w urz¹dzenia skracaj¹ce
wysi³ek fizyczny i czas nie dawa³o kobietom wiêkszych mo¿liwoœci wygospodarowania czasu wolnego; tym bardziej ¿e przy zakupach gotówkowych
w mieœcie dominowa³a nadal dawna feudalna zasada uznaj¹ca pierwszeñstwo luksusu przed komfortem.
Kobiety poch³oniête ró¿nego rodzaju zajêciami w domu i w gospodarstwie niewiele na ogó³ czasu poœwiêca³y dzieciom, powierzaj¹c opiekê nad
nimi najczêœciej mamkom i piastunkom, gdy dzieci by³y ma³e, a nauczycielkom albo guwernantkom, kiedy dorasta³y do nauki.

16 Por. £. Go³êbiowski, Domy i dwory, przy tym opisanie apteki, kuchni, sto³ów, uczt, biesiad, Warszawa 1830;
Udzia³ kobiety w gospodarstwie wiejskim, „Niwa” 1887, z. 198, s. 721; Por. E. Kowecka, Zmiana roli kobiety
w prowadzeniu domu w XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, zbiór studiów
pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997; W. Molik, Ziemianki wielkopolskie w codziennych
zajêciach gospodarczych i w pracy spo³ecznej w II po³owie XIX wieku i na pocz¹tku XX wieku, [w:] Kobieta
i kultura ¿ycia...
17 E. Kowecka, Zmiana roli kobiet...
18 Tej¿e, Sprzedaæ, kupiæ! Sklepy warszawskie z artyku³ami domowymi 1830–1870, Warszawa 1998.
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Dzieci we dworach korzysta³y na ogó³ z du¿ej swobody. Nie obci¹¿one
¿adnymi szczególnymi obowi¹zkami, np. pomocy w gospodarstwie, co nastêpowa³o dopiero w miarê dorastania, korzysta³y z braku jakichkolwiek
œciœlejszych rygorów. Nie zawsze przestrzegano dyscypliny nawet przy codziennej — jak przewidywano — kilkugodzinnej nauce, która by³a g³ównym, a w zasadzie jedynym obowi¹zkiem dzieci. Ich czas poza nauk¹ wype³nia³y spacery konne, towarzyszenie ojcu w objazdach maj¹tku, ró¿ne gry
i zabawy na powietrzu19.
* * *
W poszczególnych dworach czas wolny od pracy i innych obowi¹zkowych zajêæ spêdzano ró¿nie, ale na ogó³ — bardzo podobnie20. Czas ten
wype³nia³y gry w domino, warcaby, szachy, czasem w bilard. By³a te¿ muzyka, malowanie, ró¿ne zgadywanki, ³amig³ówki, wspólne œpiewy, opowiadania z przesz³oœci rodziny, wreszcie lubiane po dworach g³oœne czytanie powieœci historyczno–obyczajowych i niektórych czasopism. Zarówno dorastaj¹ce dziewczêta, jak i kobiety zamê¿ne wykorzystywa³y wolny czas na
ró¿nego rodzaju robótki rêczne — szycie, haftowanie, wyszywanie, szyde³kowanie. Zdobi³y tak¿e starannie przygotowywan¹ dla m³odych panien wyprawê œlubn¹. Mimo sytuacji dalekiej od jakiegokolwiek pró¿nowania — co
zarzucali im pozytywiœci — znajdowa³y czas na ulubione zajêcie, jakim by³o
czytanie. W wielu dworach kobiety czyta³y bardzo du¿o. Bardziej ni¿ ojcowie rodzin zwi¹zane z domem i pozbawione szerszych kontaktów nawet
w obrêbie w³asnego œrodowiska, gorliwie poch³ania³y dostêpne na wsi lektury. Czytaniem kompensowa³y sobie brak œciœlejszych zwi¹zków z szerszym otoczeniem. Zdarza³o siê, ¿e oprócz b³ahych romansów czyta³y powa¿niejsze publikacje, jakie udawa³o siê im znaleŸæ w rodzinnych zbiorach
bibliotecznych. Czerpane st¹d wiadomoœci z ró¿nych dziedzin umo¿liwia³y
im w du¿ym stopniu uzupe³nienie raczej powierzchownej wiedzy, jak¹
dziewczêtom z dworów dawa³o tzw. wykszta³cenie domowe. W niektórych
rodzinach ziemiañskich spotyka³o siê nieraz kobiety starannie wykszta³cone. By³y to jednak sytuacje raczej rzadkie, co wynika³o — jak wiadomo —
z innego traktowania w rodzinie kszta³cenia dziewcz¹t i ch³opców.
19 £. Go³êbiowski, wyd. cyt.; W. Szymanowski, Gry, Warszawa 1868; por. T. Epstein, Edukacja dzieci i m³odzie¿y
w polskich rodzinach ziemiañskich na Wo³yniu, Podolu i Ukrainie w II po³owie XIX wieku, Warszawa 1998.
20 W. Molik, wyd. cyt.
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W wieczornych grach towarzyskich, zabawach i ró¿nych ³amig³ówkach
na równi z dzieæmi uczestniczyli doroœli. Ich udzia³ w rodzinnych domowych spotkaniach i razem spêdzany wolny czas stwarza³y i utrwala³y charakterystyczne dla œrodowiska ziemian silne, rodzinne wiêzi. Do szczególnie lubianych po dworach, choæ nie bez racji ostro krytykowanych, rozrywek
wiejskich nale¿a³a w po³owie wieku gra w karty21. Poch³ania³a ona — jak
stwierdzano w tamtych czasach — nie tylko wiele wolnego czasu, ale —
przekszta³caj¹c siê w szkodliwy, nieumiarkowany hazard — opanowywa³a
graczy i ca³e œrodowisko wiejskie z wyraŸn¹ szkod¹ dla domu i gospodarki.
„Sza³ karciany” — jak wtedy mówiono — wci¹ga³ bowiem ogó³ domowników, nie wy³¹czaj¹c kobiet.
W odró¿nieniu od mê¿ów i synów, którzy wyje¿d¿ali z domu w ró¿nych
sprawach rodzinnych, w interesach i pod lada pretekstem, kobiety nawet
z zamo¿niejszych rodzin podró¿owa³y ma³o. Uczestniczy³y przede wszystkim w odwiedzinach najbli¿szych, s¹siednich dworów. Do dalszych i do
miasta, m.in. do Warszawy, jeŸdzi³y znacznie rzadziej. Jeszcze rzadziej wyje¿d¿a³y zagranicê. Obarczone zwykle kilkorgiem dzieci, mimo licznej s³u¿by, z trudem odrywa³y siê od codziennych zajêæ i obowi¹zków w rodzinie
i w gospodarstwie. Tylko niektóre z nich w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach
opuszcza³y na krótko dom, by wyjechaæ z mê¿em do miasta po sprawunki.
I tylko niektóre udawa³y siê do Warszawy w zwi¹zku z umieszczaniem dzieci w szko³ach lub w karnawale w roli asysty dorastaj¹cym córkom, pannom
„na wydaniu”. Wœród mniej zamo¿nego ziemiañstwa ¿yj¹cego dalej od miasta niema³o by³o kobiet, które nigdy nie opuszcza³y na d³u¿ej „gniazda
rodzinnego” i których ¿ycie ogranicza³o siê wy³¹cznie do krêgu najbli¿szej
rodziny, domowników i co najwy¿ej s¹siadów z bliskiej okolicy. Niektóre
z kobiet próbowa³y prze³amaæ ow¹ izolacjê, rozwijaj¹c szeroko prywatn¹
korespondencjê lub nawi¹zuj¹c pisemne kontakty z redakcjami wychodz¹cych w Warszawie czasopism. Niektóre podejmowa³y jednoczeœnie próby
w³asnego pisarstwa. Najczêœciej pisa³y opowiadania dla dzieci. Ale nie tylko, o czym œwiadcz¹ zachowane w podworskich archiwach rodzinnych zbiory ró¿nych opowiadañ i wierszy.
Sytuacja kobiet zaczê³a siê zmieniaæ dopiero w ostatnich dziesiêcioleciach XIX w. Rozwój koniunktury krajowej i czêstsze podró¿e oznacza³y

21 W. Szymanowski, Gry, wyd. cyt.

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

Pojmowanie czasu wolnego w krêgach ziemiañskich 53

szersze ogólnie kontakty i szerszy w nich udzia³ kobiet. Poza dotychczasowymi wyjazdami zagranicê dla nauki i poznania œwiata — do Niemiec,
Francji, Anglii i innych krajów zachodnich modne sta³y siê wówczas wyjazdy dla „poratowania zdrowia” na kuracje „do wód”. Do znanych zagranicznych miejscowoœci uzdrowiskowych Karlsbadu, Marienbadu i innych ³atwiej dostêpnych, bo tañszych uzdrowisk w Królestwie (Busko, Na³êczów)
i w Galicji (Krynica, Szczawnica) czêœciej ni¿ w pierwszej po³owie wieku
wyje¿d¿a³y z rodzinami kobiety ziemianki.
Kobieta w rodzinie ziemiañskiej wychowywana w XIX w. zgodnie
z ugruntowuj¹cym siê powszechnie wzorcem Klementyny Tañskiej–Hoffmanowej — pe³ni³a rolê ¿ony, matki i gospodyni domu. Wykonuj¹c zwi¹zane z tym ró¿norodne i wa¿ne na co dzieñ czynnoœci, niewiele mia³a czasu
wolnego dla siebie. W odró¿nieniu od kobiet w mieœcie, które prowadzi³y
o¿ywione ¿ycie towarzyskie i czêsto bywa³y w teatrze — stosunkowo niewiele czasu i uwagi mog³a poœwiêciæ dba³oœci o swój ubiór i ogólny wygl¹d
zewnêtrzny, tak aby dostosowaæ siê odpowiednio do zmieniaj¹cej siê mody.
Jej zainteresowania w tym zakresie sprowadza³y siê do przegl¹dania „Bluszczu” czy innych czasopism i publikacji dla kobiet, w których prezentowano m.in. ró¿ne ubiory. Pod koniec wieku przy nasilaniu siê kontaktów
i wzrastaj¹cym oddzia³ywaniu miasta na wieœ i w tej dziedzinie da³y siê zaobserwowaæ interesuj¹ce zmiany. Postarali siê o to m.in. warszawscy kupcy,
którzy w szerszym zakresie zaczêli sprowadzaæ do swych sklepów zagraniczne luksusowe towary z damskiej konfekcji22.
W mieœcie kobiety ze œrodowiska ziemiañsko–inteligenckiego stosunkowo du¿o czasu poœwiêca³y ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci dobroczynnej.
Na wsi, ze wzglêdu na specyficzne warunki, ten typ dzia³ania nie mia³ odpowiedniego zastosowania. Kobiety z dworów zajête sprawami codziennymi
domu i rodziny niewiele mia³y przy tym czasu i mo¿liwoœci poœwiêcenia siê
jakiejkolwiek szerszej dzia³alnoœci spo³ecznej. Mimo agitacji pozytywistów
i zwolenników emancypacji nie wykazywa³y te¿ ¿ywszego zainteresowania
prac¹ poza domem i rodzin¹. Do jedynych w zasadzie tego typu obowi¹zków, do jakich z racji swojej pozycji spo³ecznej by³y zobowi¹zane, zalicza³y
w okresie przeduw³aszczeniowym ró¿ne formy niezbêdnej pomocy udzielanej ludziom ze wsi. W okresie póŸniejszym i ten rodzaj dzia³ania spo³eczne-

22 E. Kowecka, Sprzedaæ, kupiæ...
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go zosta³ ograniczony do minimum. Tak¹ postawê t³umacz¹ w pewnym
stopniu warunki ¿ycia w odosobnieniu i brak œciœlejszych kontaktów z otoczeniem. Nie usprawiedliwia³ natomiast braku zainteresowania kobiet
zmian¹ w³asnej sytuacji rozwijaj¹cy siê w II po³owie XIX w. w Królestwie
ruch emancypacyjny. Jak przed ca³ym ziemiañstwem, które znalaz³o siê po
uw³aszczeniu w zupe³nie nowej sytuacji, tak i przed kobietami tego œrodowiska stawia³ on koniecznoœæ przystosowania siê do kszta³tuj¹cych siê nowych warunków ¿ycia w spo³eczeñstwie i rodzinie. Wœród kobiet osiad³ych
na wsi wezwania do wiêkszej inicjatywy i aktywnoœci nie natrafia³y na odpowiednio podatny grunt, nie mia³y zatem widocznego wp³ywu na zmianê ich
sytuacji23 Ich ¿ycie, choæ cokolwiek ró¿ne od ¿ycia ich matek i babek, z trudem poddawa³o siê oddzia³ywaniu przychodz¹cych z zewn¹trz zmian i nacisków.
„Podró¿omania” — kontakty towarzyskie
W Warszawie, podobnie jak w innych du¿ych miastach, wa¿n¹ rolê
w tamtejszych œrodowiskach spo³ecznych odgrywa³o ¿ycie towarzyskie.
Równie du¿e, a nawet — jak mo¿na s¹dziæ — wiêksze znaczenie mia³y
kontakty towarzyskie w œrodowisku ziemiañskim na wsi.
Zasadnicza odmiennoœæ warunków i otoczenia wiejskiego wytworzy³y
inne ni¿ w du¿ych skupiskach miejskich, specyficzne dla wsi formy kontaktów towarzyskich. Ró¿nice wynika³y nie tylko z rozproszenia siedzib ziemiañskich i dziel¹cych je niekiedy du¿ych odleg³oœci. Niemniej wa¿ne by³o
znaczne oddalenie od miast i szlaków komunikacyjnych. Dodatkowym
utrudnieniem w nawi¹zywaniu kontaktów okazywa³a siê przy tym uci¹¿liwa, nieregularna komunikacja pocztowa i ogólnie z³y stan dróg. Nie wyklucza³o to ani podró¿y, ani odbywaj¹cych siê z ró¿nych okazji spotkañ i ró¿nego
rodzaju kontaktów. By³a w Królestwie grupa ziemian, którzy znajdowali siê
w ci¹g³ych „rozjazdach po kraju”, którzy nieustannie podró¿owali i jeŸdzili
zagranicê. Ale niema³o by³o takich, którzy ¿yj¹c w maj¹tkach po³o¿onych
z dala od miast, trwali niezmiennie w tym samym ci¹gle po³o¿eniu.
O niektórych maj¹tkach mówi³o siê, ¿e mia³y wszystko — „grzyby i ryby”, „³¹kê i m¹kê”, ale oddalone (np. o 10 mil) od najbli¿szej drogi bitej
i wiêkszego miasta, w okolicy bez osad fabrycznych i ludnych miasteczek
23 W. Molik, wyd. cyt.
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handlowych, pozostawa³y wyraŸnie na uboczu przemian. W maj¹tkach takich, dziedziczonych przewa¿nie z pokolenia na pokolenie, ¿ycie i praca
toczy³y siê jak dawniej niezmiennie tym samym trybem — leniwie, bez
poœpiechu. I tak samo wolniej ni¿ gdzie indziej up³ywa³ tu czas. Goœci, którzy przybywali tam, pokonuj¹c z³e drogi, przyjmowano szczególnie serdecznie. Przywozili wieœci, plotki i ciekawostki z ró¿nych okolic kraju. Ich przyjazdy przerywa³y monotoniê ¿ycia wiejskiego. Ale goœcie, których gdzie
indziej by³o pe³no, zjawiali siê tu znacznie rzadziej24.
O braku œciœlejszych kontaktów w œrodowisku pisali w po³owie wieku
ró¿ni korespondenci. I tak korespondent z Przasnyskiego, donosz¹cy o sytuacji w swojej okolicy, stwierdza³ np.: „Ka¿dy ¿yje prawie sam w sobie,
dom i rodzina jego jest skorup¹, zza której albo leniwo wygl¹da albo te¿
zupe³nie takowej nie uchyla”25.
O widocznych w ró¿nych okresach — biernoœci, apatii, odrêtwieniu
i ogólnym zniechêceniu ziemian donosili z terenu równie¿ inni ziemianie.
Publicyœci, którzy szczególnie ostro dostrzegali te same niepokoj¹ce zjawiska, szukali przyczyn i sposobów wyrwania ziemian z bezw³adu i zasklepienia. Koncentruj¹c uwagê na sprawach gospodarki wiejskiej i ziemiañstwa,
pisali o ma³o wydajnej pracy i nieracjonalnym po¿ytkowaniu czasu w maj¹tkach. Przyczynê biernoœci dostrzegali w braku odpowiednich stowarzyszeñ
i instytucji, zachêcali wiêc do prze³amywania izolacji i nawi¹zywania œciœlejszych kontaktów w œrodowisku.
Podejmowane przez najbardziej czynnych ziemian próby budzenia
„drzemi¹cych” w bezruchu i bezczynnoœci, prze³amywania marazmu i zacofania nie pozostawa³y bez rezultatu. Rozpowszechniaj¹ce siê od pocz¹tku XIX wieku wzajemne, s¹siedzkie odwiedziny, krótkie przeja¿d¿ki
z dworu do dworu i d³u¿sze, nawet kilkunastodniowe wyprawy do dalej
mieszkaj¹cych krewnych i znajomych odbywa³y siê przewa¿nie zim¹, kiedy
we wszystkich maj¹tkach czasu wolnego by³o najwiêcej. Zdarza³y siê jednak
i w innych porach roku. JeŸdzi³o siê koñmi, przebywaj¹c w ci¹gu dnia
6–11 mil, tj. 42–70 km. Odleg³oœci, których pokonanie wymaga³o dwóch dni
jazdy koñmi i noclegu, okreœla³y — jak stwierdzaj¹ pamiêtnikarze — najczêstszy zasiêg podró¿y i odwiedzin26. Goszczono siê nawzajem przede
24 A. Wieniarski, Nasze stany i nasi ludzie. Zbiór powieœci, Warszawa 1855, t. III.
25 „Korespondent Rolniczy, Handlowy, Przemys³owy” 1859, nr 9.
26 M. Ruszczyñska, Echa przesz³oœci. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu.
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wszystkim w najbli¿szym s¹siedztwie, ale wyprawiano siê do zaprzyjaŸnionych dworów po³o¿onych i w bardziej odleg³ych okolicach.
Du¿o czasu poœwiêcano na podtrzymywanie rodzinnych kontaktów.
Przyje¿d¿ali wiêc w odwiedziny liczni krewni, bli¿si, a nawet dalecy i ma³o
znani. Przybywa³a z krótk¹ wizyt¹ lub na d³u¿szy pobyt w maj¹tku równie¿
rodzina z miasta. Dla kobiet, które rzadko jeŸdzi³y do miasta, owe kontakty
i spotkania rodzinne mia³y znaczenie szczególne. Mimo zmieniaj¹cych siê
w ci¹gu XIX w. warunków ekonomicznych i du¿ych niekiedy k³opotów maj¹tkowych ziemian nadal, jak dawniej, obowi¹zywa³a staropolska goœcinnoœæ. Chêtnie witano przybywaj¹cych w goœcinê do dworów nawet wówczas, gdy ich wizyta, najczêœciej nie zapowiadana wczeœniej, wypada³a nie
w porê. Przyje¿d¿ano z okazji imienin, urodzin, ró¿nych rocznic, uroczystoœci rodzinnych i œwi¹t. Równie¿ bez specjalnych okazji. M³odzi ludzie zaprzyjaŸnieni z ucz¹cymi siê w mieœcie dzieæmi w³aœcicieli spêdzali w ich
dworach wakacje. Zdarzali siê równie¿ goœcie z miasta. Oni to przede
wszystkim potrafili dostrzec i oceniæ odmienne od ciasnoty miasta otoczenie wiejskich dworów i rozleg³¹ przestrzeñ wsi.
W maj¹tkach o odpowiednich terenach ³owieckich szczególn¹ atrakcj¹
by³y polowania. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê one wœród specjalnie
przybywaj¹cych w tym celu goœci z dalszych okolic i z miasta. Podobnie jak
przeja¿d¿ki z dworu do dworu, du¿¹ przyjemnoœci¹ bywa³y organizowane
czêsto przy takich okazjach zimowe kuligi. Po³¹czone z ró¿nymi imprezami,
przede wszystkim z przygotowywanymi we dworach zabawami tanecznymi,
stanowi³y dla m³odzie¿y ziemiañskiej ulubion¹ formê rozrywki.
Podobny do wizyt s¹siedzkich charakter mia³y cotygodniowe spotkania
okolicznych ziemian po niedzielnym nabo¿eñstwie u proboszcza na plebani. Zbierano siê, by pogawêdziæ o ró¿nych sprawach bie¿¹cych. Rozprawiano o urodzajach, cenach, koniach i innych interesuj¹cych sprawach. Przekazywano sobie zas³yszane lub wyczytane w pismach nowinki z Warszawy
i ze œwiata. Przy okazji rozgrywano ulubione powszechnie na wsi partyjki
preferansa czy innych gier karcianych.
W spotkaniach na wsi, w ¿yj¹cych tradycyjnie rodzinach, nie by³o na
ogó³ — jak w domach arystokratycznych i naœladuj¹cych je rodzinach ziemiañskich w mieœcie — ani wielkiej wystawnoœci, ani ceremonialnego podejmowania goœci. Wizyty i obowi¹zkowe rewizyty, które wype³nia³y w mieœcie znaczn¹ czêœæ wolnego czasu gospodarzy, zw³aszcza pañ domu, w wa-
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runkach wiejskich by³y mniej ceremonialne. Spotkania towarzyskie, czêsto
nieprzewidywane, odbywa³y siê w atmosferze swojskiej prostoty i niewymuszonej goœcinnoœci. We dworach, które trzyma³y siê dawnej tradycji, nie
wykazywano przesadnej troski o formy, wiêksz¹ wagê przywi¹zywano do
ogólnego zadowolenia i obfitoœci jedzenia, którym raczono goœci. Ale zdarza³y siê pewnie i tu sytuacje odmienne. Konserwatyzm obyczajowy osiad³ych na wsi ziemian hamowa³ wprawdzie w jakimœ stopniu tendencje do
wynoszenia siê ponad stan i pozycjê maj¹tkow¹. Nie brakowa³o mimo to
zamo¿nych, którzy pozostaj¹c faktycznie poza krêgiem arystokracji, próbowali naœladowaæ jej styl ¿ycia, i tak¿e — jak wynika z ró¿nych wypowiedzi
— mniej zamo¿nych, którzy usi³owali ¿yæ na „stopie pañskiej”. Owa „choroba pañskoœci”, jak nazywano wspó³czeœnie ¿ycie ponad stan i mo¿liwoœci,
choæ nie tak mo¿e czêsta — jakby wynika³o z opinii wspó³czesnych — nie
nale¿a³a z pewnoœci¹ do wyj¹tkowych. „¯yæ po pañsku” — stwierdza³a
K. Nakwaska — „jest namiêtnoœci¹, a przynajmniej chêci¹ bardzo wielu
osób, a „byæ panem” i „¿yæ po pañsku” — to w rozumieniu XIX–wiecznym
znaczy³o „nie pracowaæ”27. O tak szkodliwym pojmowaniu pracy w Królestwie pisa³ wielokrotnie Boles³aw Prus28.
Zarówno podró¿e w³asne, jak i czêste podejmowanie przybywaj¹cych
z wizyt¹ goœci poch³ania³o niema³o czasu. Czêste, a niekiedy i d³ugotrwa³e
wyjazdy z domu w celach towarzyskich i innych przekszta³ca³y siê w Królestwie w swoist¹ „podró¿omaniê”. Odgrywa³a ona w ¿yciu codziennym dworów du¿¹ i wa¿n¹ rolê. Wyjazdy dawa³y nie tylko okazjê do oderwania siê
od powszedniej codziennoœci. Przerywaj¹c monotoniê sta³ych obowi¹zków,
dawa³y mo¿liwoœæ odpoczynku i przyjemnego spêdzenia wolnego czasu.
Poch³ania³y go wprawdzie du¿o, ale przy braku zwyk³ych, w miarê czêstych
— jak w mieœcie — kontaktów, wype³nia³y w jakimœ stopniu widoczn¹ i odczuwaln¹ na wsi lukê; stwarza³y bowiem niema³o znacz¹c¹ ¿yw¹ wiêŸ w obrêbie œrodowiska. Wzajemne kontakty stanowi³y nie tylko wa¿ny element
¿ycia towarzyskiego dworów; wype³niaj¹c wolny czas, zapewniaj¹c odpoczynek i rozrywkê, s³u¿y³y jednoczeœnie wymianie informacji.
We wzajemnych kontaktach ziemian ujawnia³y siê ich upodobania
i sk³onnoœci: przywi¹zanie do miejsca urodzenia i du¿a w rezultacie zasie27 K. Nakwaska, wyd. cyt.
28 B. Prus, Nauka i praca, „Kurier Warszawski” 1886, s. 358; ten¿e, Z podró¿y do Berlina, [w:] Wybór publicystyki..., s. 278; Por. te¿ A. Œwiêtochowski, Poszanowanie pracy, „Przegl¹d Tygodniowy” 1872, nr 41.
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dzia³oœæ z jednej strony, ale jednoczeœnie ruchliwoœæ — z drugiej. Charakterystyczna dla œrodowiska podró¿omania nie narusza³a w niczym cenionego przez ziemian œcis³ego zwi¹zku z miejscem osiedlenia, lecz zaspokaja³a
równie cenion¹ potrzebê i swobodê poruszania siê po kraju i nawi¹zywania
szerokich kontaktów. Skutkiem owej sk³onnoœci ¿ycie towarzyskie, mimo
wszystkich utrudnieñ i przeszkód, okazywa³o siê doœæ o¿ywione.
Pod koniec XIX w. przy ówczesnym rozwoju i usprawnieniach komunikacji krajowej rozszerza³a siê sieæ ró¿nego rodzaju kontaktów i zwi¹zków.
W okresie wczeœniejszym koncentrowa³a siê przede wszystkim w najbli¿szym
ziemianom krêgu w³asnego œrodowiska, ale zdarza³o siê, ¿e wykracza³a te¿
poza nie. Trzeba dodaæ, ¿e czêste w ci¹gu XIX w. podró¿e i odwiedziny
w celach g³ównie towarzyskich utrwali³y siê wyraŸnie jako dobry i ceniony
wœród ziemian zwyczaj.
W Warszawie
Nie by³o na wsi tak licznych i ró¿norodnych rozrywek, jakie w XIX w.
oferowa³y Kraków, Lwów, Wilno i inne du¿e miasta, w których rozwija³ siê
¿ywy ruch umys³owy i nie mniej o¿ywione ¿ycie towarzyskie. Od czasu otwarcia drogi ¿elaznej ³¹cz¹cej Warszawê i Kijów du¿ym zainteresowaniem
ziemian Królestwa cieszy³y siê kontrakty kijowskie i ró¿ne towarzysz¹ce im
imprezy rozrywkowe29. Jeszcze wiêkszym powodzeniem cieszy³a siê Warszawa.
Szybki w XIX w. rozwój Warszawy i zwiêkszaj¹cy siê równoczeœnie dystans miêdzy stolic¹ a prowincj¹ wzmaga³y widoczny i wczeœniej pêd ku miastu. W przekonaniu wielu wspó³czesnych miasto tak du¿e i tak szybko rozwijaj¹ce siê jak Warszawa stwarza³o szerokie mo¿liwoœci lepszej egzystencji
i szybszego ni¿ gdzie indziej awansu zawodowego; przyci¹ga³o na pobyt
sta³y i czasowy. Wiadomo z ró¿nych przekazów pamiêtnikarskich, ¿e pragnieniem ka¿dego tkwi¹cego na prowincji, niezbyt zamo¿nego ziemianina
by³y podró¿e do Warszawy. Jeszcze wiêksze znaczenie mia³y podró¿e do
Warszawy dla kobiet.
W uprzywilejowanej sytuacji znajdowali siê ziemianie osiedleni w pobli¿u Warszawy. Ci przyje¿d¿ali do stolicy najczêœciej. Ale œci¹gali do najwiêkszego i najwa¿niejszego miasta w Królestwie ziemianie z ró¿nych jego
29 Korespondencja z gub. kijowskiej, „Echo” 1877, nr 41.
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stron. Zje¿d¿ali do Warszawy w „interesach”, dla nawi¹zania lub podtrzymania znajomoœci i kontaktów, zwiedzania urz¹dzanych tu wystaw rolniczo–przemys³owych, by odwiedziæ zamieszka³¹ w Warszawie rodzinê, ucz¹ce siê w szko³ach dzieci i wreszcie — dokonaæ potrzebnych do domu i dla
rodziny zakupów. Niezale¿nie od rzeczywistej potrzeby czy pretekstu bywa³y te¿ wyjazdy zwyczajn¹ ucieczk¹ od ca³orocznej prowincjonalnej monotonii i nudy.
Obliczano, ¿e œrednio zamo¿ni ziemianie, siedz¹c w domu, wydawali na
swoje codzienne potrzeby stosunkowo niewiele; znacznie wiêcej kosztowa³y ich wyprawy na jarmarki do pobliskich miasteczek czy miast, najwiêcej
wyjazdy do Warszawy. Nie³atwo by³o jednak oprzeæ siê pokusom zakosztowania nieznanych na wsi wielkomiejskich rozrywek. Korzystali wiêc z pobytu w mieœcie zarówno przyje¿d¿aj¹cy na krótko starsi i zamo¿ni ziemianie, jak
i przebywaj¹ca tu d³u¿ej m³odzie¿ ziemiañska, ucz¹ca siê lub poszukuj¹ca
w Warszawie posad w urzêdach czy innego „godziwego” sposobu ¿ycia.
Miasto, zw³aszcza du¿e, a przede wszystkim najwiêksza w Królestwie
Warszawa, oferowa³o sta³ym mieszkañcom i zawsze licznym czasowym
przybyszom szerokie mo¿liwoœci rozrywki i przyjemnego, choæ nieraz nazbyt kosztownego spêdzenia czasu. Du¿e powodzenie wœród mieszkañców
sta³ych i wœród przyby³ych na krótszy czas przyjezdnych ziemian mia³y warszawskie teatry, ró¿ne okazjonalne widowiska, koncerty, odczyty i pokazy.
Przyci¹ga³y do Warszawy w karnawale liczne wówczas, odbywaj¹ce siê w salonach prywatnych i ró¿nych lokalach, zabawy taneczne i bale kostiumowe.
Trudno by³o nie skorzystaæ w czasie pobytu w Warszawie z rozpowszechniaj¹cego siê pod koniec wieku, ulubionego tu zwyczaju spotykania siê w kawiarniach, restauracjach czy lokalach klubowych, gdzie rozmawiano, dyskutowano, za³atwiano ró¿ne interesy lub grano w karty lub bilard. Do imprez szczególnie wyró¿nianych przez eleganckie, „ekskluzywne na sposób
angielski” towarzystwo Warszawy nale¿a³y wyœcigi konne na S³u¿ewcu.
W imprezie tej, bardzo w Warszawie lubianej i licznie odwiedzanej, uczestniczy³y tak¿e kobiety. Po wyœcigach — jak czytamy w relacjach dziennikarzy
warszawskich — zebrane towarzystwo odwiedza³o £azienki, Park Ujazdowski lub jecha³o powozami do Wilanowa.
Wa¿n¹ dla ziemian, g³ównie dla mê¿czyzn, okazj¹ do wybrania siê na
krótki pobyt w Warszawie by³y odbywaj¹ce siê tu corocznie od lat dwudziestych czerwcowe jarmarki we³niane. Najliczniej uczestniczyli w jarmarkach
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ziemianie z centralnego regionu warszawskiego, ale œci¹ga³o na nie „obywatelstwo ziemskie” nawet z odleg³ych stron Królestwa. Rozpoczyna³y siê
w dniu œw. Jana, a koñczy³y w czasie zale¿nym wy³¹cznie od decyzji samych
ziemian. Wiadomo, ¿e wyprawy na jarmark œwiêtojañski, których celem
by³a sprzeda¿ we³ny i innych produktów w³asnego gospodarstwa, a zarazem kupno sprawunków do domu i dla rodziny, w zamierzeniu krótkotrwa³e, przeci¹ga³y siê w wielodniowy i zwykle kosztowny pobyt w Warszawie.
Zdarza³y siê te¿ na jarmarkach œwiêtojañskich porozumienia dotycz¹ce
ma³¿eñstw. Szerokie uczestnictwo w nich ziemian z ró¿nych stron kraju,
przybywaj¹cych na targi czêsto razem z ¿onami i ca³ymi rodzinami, prze³amywa³o nie tylko izolacjê oddalonych od siebie dworów i ich w³aœcicieli.
Jarmarki by³y tak¿e sposobnoœci¹ do zawierania bli¿szych znajomoœci
i przyjaŸni, wykraczaj¹cych poza sta³e, najbli¿sze s¹siedztwo. Czas jarmarku i organizowanych równoczeœnie rozmaitych konkursów i wystaw rolniczych by³ ponadto okazj¹ do odwiedzin i spotkañ familijnych przyby³ych
ziemian z rodzinami osiad³ymi w Warszawie.
Przy t³umnym zwykle nap³ywie ziemian o¿ywia³ siê znacznie ruch w mieœcie, zape³nia³y siê cukiernie, restauracje, teatry i inne lokale publiczne,
a przede wszystkim stoj¹ce czêsto pustk¹ warszawskie zajazdy i hotele.
Zwiêksza³y siê tak¿e w dniach jarmarku obroty handlowe sklepów i magazynów. Ziemianie wracali z jarmarku do domu z ró¿nymi sprawunkami, ale
czêsto bez grosza za sprzedan¹ we³nê. Podobn¹ rolê jak najwiêkszy jarmark
we³niany w Warszawie odgrywa³y inne liczne jarmarki w Królestwie. Odbywa³y siê w wiêkszych miastach, ale przede wszystkim w ma³ych miasteczkach w sta³ych dniach roku i trwa³y zwykle po kilka dni. By³y okazj¹ do
spotkañ i za³atwiania ró¿nych spraw — przeprowadzania transakcji kupna
i sprzeda¿y towarów, a przy tym spotkañ towarzyskich i kontaktów z okolicznym s¹siedztwem.
Du¿¹ rolê w ¿yciu posiadaczy ziemskich Królestwa odgrywa³y podró¿e
zagraniczne. Jak w czasach wczeœniejszych, tak i w pierwszych dziesiêcioleciach XIX w. jeŸdzi³a po œwiecie przede wszystkim najbogatsza w kraju arystokracja. Wiele czasu spêdzali zagranic¹ tak¿e zamo¿ni ziemianie, którzy
nie gospodaruj¹c w swych maj¹tkach i rzadko nawet zagl¹daj¹c do nich,
zarz¹dzanie nimi powierzali plenipotentom i oficjalistom. Szli za ich przyk³adem inni, równie¿ mniej zamo¿ni. JeŸdzili sami, a w przekonaniu, ¿e „podró¿e kszta³c¹” wysy³ali tak¿e zagranicê swoje dorastaj¹ce dzieci, przede
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wszystki m synów. Podró¿e po obcych krajach mia³y s³u¿yæ nauce, poznawaniu
œwiata i kultury zachodniej, mia³y — jak kiedyœ pobyt na dworach magnackich — stanowiæ istotny element wychowania i wykszta³cenia m³odych ziemian.
* * *
Zniesienie pañszczyzny i uw³aszczenie wsi w Królestwie oznacza³y odchodzenie w przesz³oœæ d³ugotrwale utrzymuj¹cego siê dot¹d systemu feudalnego. Widoczne w nastêpstwie przyspieszenie przemian gospodarczych
i spo³ecznych objê³o równie¿ sferê œwiadomoœci i obyczaju. Jak stwierdzali
w koñcu XIX w. ziemianie, budzi³ siê w ich œrodowisku „duch pracy i energii”. Inicjatywa i zabiegi najbardziej aktywnych jednostek, prezentowany
przez nie nowy sposób myœlenia i nowe wzory postêpowania wp³ywa³y
o¿ywczo na szersze krêgi ziemian, pobudzaj¹c je do dzia³ania i nowych,
innych ni¿ dot¹d, zachowañ.
Œrodowisko ziemiañskie próbuj¹ce przestawiæ siê na nowy sposób myœlenia i gospodarowania i wyzwoliæ przy tym z hamuj¹cej rozwój rutyny,
sk³onne by³o zaakceptowaæ i w³¹czyæ do swojego systemu wartoœci nowe,
odrzucane wczeœniej jako obce ziemiañstwu. Ujawnia³a siê w œrodowisku
ziemian sk³onnoœæ do racjonalnego oszczêdzania przez redukowanie zbêdnych, a kosztownych potrzeb i wydatków. W warunkach ci¹g³ych i powszechnych trudnoœci pieniê¿nych zmienia³ siê stosunek ziemian do lekcewa¿onego kiedyœ i zbyt ³atwo trwonionego pieni¹dza. Zmienia³o siê tak¿e dotychczasowe pojmowanie znaczenia pracy. Trudniejsze ni¿ dawniej warunki
gospodarowania w maj¹tkach sk³ania³y do lepszego wykorzystywania nierzadko marnowanej dawniej pracy i bezu¿ytecznie up³ywaj¹cego czasu.
Wraz z przemijaniem epoki feudalnej ustêpowa³ stopniowo ukszta³towany w czasie jej trwania tradycyjny model ziemianina30. Formowa³ siê jednoczeœnie model nowy, ³¹cz¹cy cechy w³aœciwe okresom przejœciowym.
Wzoruj¹cy siê na nim ziemianie próbowali w miarê nowoczeœnie gospodarowaæ, zachowuj¹c jednoczeœnie w ¿yciu codziennym rodziny mo¿liwie najwiêcej z tradycyjnej obyczajowoœci. Trudno by³o utrzymaæ w pe³ni dawny
konsumpcyjny styl ¿ycia we dworach. Nie rezygnowano mimo to z dotychczasowych przyzwyczajeñ, wymagañ, przyjemnoœci i rozrywek. I tak, mimo
30 Por. W. Molik, ¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielkopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku. Kulura materialna, Poznañ 1999, s. 13.
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wiêkszego udzia³u ziemian w zarz¹dzaniu maj¹tkami i wa¿nych zmian w ¿yciu dworów, zarówno iloœæ wolnego czasu, jak i sposób jego wykorzystania
zmienia³y siê do koñca wieku stosunkowo powoli i nieznacznie.
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Praca i czas wolny — wolnoœæ wyboru?
Rodzaj i charakter Ÿróde³ utrzymania w³aœcicieli ziemskich stawia³ ich
w uprzywilejowanej pozycji wobec czasu. Wydaje siê, ¿e swoboda decydowania o iloœci czasu poœwiêcanego na obowi¹zki i na przyjemnoœci, by u¿yæ
na razie bardzo ogólnych pojêæ, a nawet wiêcej — mo¿liwoœæ wyboru modelu ¿ycia: wype³nionego prac¹ lub „pró¿niaczego”, by³y specyficzn¹ cech¹
ziemiañskiego bytowania. Mo¿na nawet zapytaæ, czy czas ziemiañstwa nie
by³ w ca³oœci czasem wolnym, a praca tylko wyborem aktywnoœci, a nawet
czy, przyjêta za socjologami, kategoria badawcza czasu wolnego, dla której
niezbêdny punkt odniesienia stanowi praca, jest w ogóle w³aœciwa do rozpatrywania tego problemu w przypadku ziemiañstwa1.
OdpowiedŸ na pytania, czy ziemianie — tak mê¿czyŸni, jak i kobiety
rzeczywiœcie byli panami swojego czasu, jaka by³a proporcja miêdzy ró¿nymi zajêciami w ich codziennym ¿yciu, zale¿y nie tylko od stanu badañ,
ale i od granic zakreœlonego przez badaczy pola obserwacji. Szersza defi1 Istot¹ czasu wolnego jest mo¿liwie swobodny wybór zajêæ. Wed³ug klasycznej definicji Dumazediera czas
wolny to „Czas, który pozostaje cz³owiekowi po wype³nieniu przez niego obowi¹zków zawodowych, domowych i szkolnych i który jest przeznaczony na wypoczynek, rozrywkê i rozwój osobowoœci” Cyt. za: Czas
wolny. Wstêp i perspektywy, Warszawa 1975, s. 8. Zob. te¿ T. Veblen, Teoria klasy pró¿niaczej, Warszawa 1969;
E. Wnuk–Lipiñski, Praca i wypoczynek w bud¿ecie czasu, Warszawa 1972. Przegl¹d literatury i problematyki
w ujêciu socjologa czasu wolnego zob. w niniejszym tomie: E. Tarkowska, Czas spo³eczny a czas wolny:
koncepcje i wspó³czesne przemiany.
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nicja2 ziemiañstwa jako postfeudalnej warstwy spo³eczno–kulturowej obejmuje pogranicza o skrajnie odmiennym, zdeterminowanym historycznie,
kulturowo, ekonomicznie stylu ¿ycia: z jednej strony bardzo drobni w³aœciciele i dzier¿awcy ¿yj¹cy i gospodaruj¹cy w sposób zbli¿ony do zamo¿niejszych ch³opów, z drugiej arystokracja, veblenowska „klasa pró¿niacza”3.
To jej sposób ¿ycia wype³nionego podró¿ami, zabaw¹ i luksusem przenoszony jest w potocznej œwiadomoœci na ca³e ziemiañstwo, co — poza innymi
przyczynami — wynika z nieproporcjonalnoœci przekazów, jakie ró¿ne kategorie szeroko rozumianego ziemiañstwa po sobie pozostawi³y oraz ze
s³abego jeszcze rozpoznania mniej zamo¿nej czêœci badanej zbiorowoœci.
W³aœciwsze dla rozpatrywania czasu wolnego wydaje siê przyjêcie wê¿szej definicji ziemiañstwa jako grupy obejmuj¹cej w³aœcicieli gospodarstw
typu folwarcznego o powierzchni powy¿ej 50 ha4, nieod³¹cznym bowiem
elementem kultury ziemiañskiej zawsze by³ jej ideologiczny zwi¹zek z ziemi¹5. A i tak z racji ogromnego zró¿nicowania wewnêtrznego tej zbiorowoœci bêdziemy mieli do czynienia ze zró¿nicowaniem zachowañ reprezentowanych przez grupy graniczne, takie jak wielkoobszarowe ziemiañstwo,
maj¹ce ekonomiczne podstawy powielania arystokratycznego stylu ¿ycia,
czy ma³oobszarowe ziemiañstwo, znajduj¹ce siê na granicy mo¿liwoœci realizowania choæby najskromniejszych standardów ziemiañskiego ¿ycia. Arystokracja stanowi³a wyraŸnie odrêbn¹ wspólnotê i nie maj¹tek o tym decydowa³. Dawa³ on tylko mo¿liwoœæ zaœwiadczania stylu ¿ycia bez pracy6,
2 Przegl¹d opinii historyków, w tym Ireny Rychlikowej i Janiny Leskiewiczowej, na temat pojêcia ziemiañstwa oraz odnoœn¹ historiografiê przedstawili ostatnio: A. Kwilecki, Ziemiañstwo wielkopolskie, Warszawa
1998, s. 11–30; W. Molik, ¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielkopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku. Kultura
materialna, Poznañ 1999, s. 7–17.
3 T. Veblen, wyd. cyt.; I. Rychlikowa, Ziemiañstwo polskie 1789–1864. Zró¿nicowanie spo³eczne, Warszawa
1983.
4 Dolna granica oraz przedzia³y w ramach klasy przyjmowane s¹ ró¿nie, od 50, przez 75, 100 i wiêcej
hektarów. Choæ zapewne uzasadnione Ÿród³owo i teoretycznie, uniemo¿liwiaj¹ zsumowanie ca³oœciowe
w skali wieku i obszaru. Zob. w odniesieniu do Królestwa I. Rychlikowa, wyd. cyt.; tej¿e, Ziemiañstwo polskie
1772–1944. Dzieje degradacji klasy, „Dzieje Najnowsze” 1985, z. 2, s. 4–8; D. Rzepniewska, Ziemiañstwo
w krêgu oddzia³ywania Warszawy 1807–1864, Warszawa 1982; do Wielkopolski —W. Molik, wyd. cyt.; do
Ukrainy — D. Beauvois, Walka o ziemiê. Szlachta polska na Ukrainie prawobrze¿nej pomiêdzy caratem a ludem ukraiñskim 1863–1914, Sejny 1996, s. 59. Wielkoœæ maj¹tku niewiele mówi o dochodzie, który zale¿a³
od aktualnej koniunktury, jakoœci ziemi, struktury maj¹tku i wielu innych czynników.
5 E. Kosowska, E. Jaworski, Polska kultura ziemiañska, [w:] Polska kultura ziemiañska. Szkice i rozprawy,
Katowice 1995, s. 11. Dotyczy to jednak przed³u¿enia dawnego stanu szlacheckiego. W XIX w. w ka¿dym
zaborze pojawili siê w³aœciciele nieszlacheckiego i niepolskiego pochodzenia.
6 „Istnia³a te¿ jakaœ wspólnota europejska tej garœci uprzywilejowanej, wychowanej i kszta³conej przez
francuskich emigrantów, angielskie guwernantki, niemieckich fechmistrzów, w³oskich metrów tañca i œpie-
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izolowania siê od pozosta³ej szlachty. Tego wymaga³a tradycja rodu, nazwisko i tytu³, tylko tak mo¿na by³o utrzymaæ ekskluzywizm œrodowiska. Model
¿ycia arystokracji i sposób spêdzania przez ni¹ czasu by³ w miarê homogeniczny. Przemawia to, w moim przekonaniu, za potraktowaniem jej osobno.
Rzecz inna, ¿e szersze pole obserwacji daje wiêksze mo¿liwoœci okreœlenia
systemów wartoœci, kierunków przemian i wzajemnych wp³ywów7.
Dotychczasowe ustalenia badaczy dotycz¹ce pozycji ekonomicznej ziemiañstwa upowa¿niaj¹ do stwierdzenia, ¿e ogromna wiêkszoœæ w³aœcicieli
ziemskich we wszystkich kategoriach obszarowych mieszka³a na wsi i zajmowa³a siê swoimi dobrami8. Formu³owany od pocz¹tku wieku w publicystyce i literaturze piêknej zarzut o puszczaniu folwarków w dzier¿awy dotyczy³ bli¿ej nieokreœlonej, ale — jak siê wydaje — liczebnie niezbyt du¿ej
czêœci ziemian. Na pewno ³atwiej by³o podj¹æ tak¹ decyzjê w³aœcicielowi
du¿ego maj¹tku, ale badania Witolda Molika wykaza³y, ¿e z ¿ycia na wsi
rezygnowali te¿ i drobni w³aœciciele ziemscy9.
Na obecnym etapie badañ nie mo¿na œciœle odpowiedzieæ na pytanie,
w którym miejscu uwarstwienia ekonomicznego ziemiañstwa przebiega³a
granica pozwalaj¹ca na swobodny wybór, jakie maj¹tki wymaga³y sta³ego
i osobistego zajmowania siê nimi przez w³aœciciela, gdzie nakazywa³ to rozs¹dek, a gdzie by³o to koniecznoœci¹. Na pewno jest ona zmienna w czasie,
zale¿na od politycznej i gospodarczej koniunktury; nieporównywalny jest
dochód z tej samej powierzchni na Litwie i w Wielkopolsce. Decyzjê znamionowa³o wiele ró¿nych, indywidualnych przyczyn. Wolnoœæ wyboru nawet najzamo¿niejszych obywateli zale¿a³a — poza innymi czynnikami —
wu. W tej société mówiono wszystkimi jêzykami z przewag¹ francuskiego, jêzyka salonów i dyplomacji”.
M. Czapska, Europa w rodzinie, Warszawa 1989, s. 39. Polem aktywnoœci dawnej magnaterii polskiej by³a
s³u¿ba publiczna, w warunkach porozbiorowych osi¹galna tylko w wybranych okresach i zawsze okupiona
nie³atwymi wyborami moralnymi. Niektórzy arystokraci z zapa³em zajmowali siê pomna¿aniem w³asnych
maj¹tków, inni mecenatem, ale ujmuj¹c problem w kategoriach grupy, bardzo zreszt¹ nielicznej, istotniejsza
jest chyba potrzeba potwierdzania presti¿u i pozycji przez œwiatowy styl ¿ycia. I. Rychlikowa, Ziemiañstwo
polskie 1772–1944, s. 17 (w Galicji 30% w³aœcicieli nale¿a³o do arystokracji).
7 Inny pogl¹d W. Molik, wyd. cyt., s. 16.
8 I. Rychlikowa, Ziemiañstwo polskie..., s. 178; W. Molik, wyd. cyt., s. 291; D. Beauvois, wyd. cyt., s. 230.
9 W. Molik, wyd. cyt., s. 286; Niekiedy oddanie maj¹tku i przeniesienie siê ca³ej rodziny do najbli¿szego
miasta by³o sposobem na uzyskanie gotówki potrzebnej do wykszta³cenia synów z myœl¹ o ich przysz³ej
pracy. Tak zrobi³ np. Franciszek Mickiewicz dysponuj¹cy zbyt ma³ym maj¹tkiem, by po podziale miêdzy
czterech synów móg³ stanowiæ podstawê ich bytu. F. Mickiewicz, Pamiêtnik Franciszka Mickiewicza, Wilno
1923, s. 81. Z kolei jak ryzykowna mog³aby byæ rezygnacja z osobistego nadzoru nad maj¹tkiem i oddanie
siê podró¿om oraz wielkomiejskiemu ¿yciu zob. np. A. Ga³ecka–Paduchowa, Historia dworu w Stryszowie,
[w:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 1998, s. 294.

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

66 Jolanta Sikorska–Kulesza

tak od potrzeby zaœwiadczania stylu ¿ycia bez pracy (w przypadku jednych),
jak i od przyjêcia ideologii obowi¹zków ziemiañstwa jako elity (na co byli
czuli inni).
Niema³¹ grupê stanowili ziemianie w mieœcie, „wysadzeni z siod³a” po
uw³aszczeniu. Obok rentierów z wyboru pozostawali na ogó³ w kontaktach
towarzyskich ze swoimi ziemiañskimi krewnymi, stanowi¹c „pas transmisyjny” przep³ywu wzorców ziemiañskich, które kultywowali, i miejskich, którym siê przygl¹dali. Jednak oddalenie od wsi, zw³aszcza jeœli trwa³o przez
ca³e doros³e ¿ycie, os³abia³o oddzia³ywanie czynników, które kszta³towa³y
ziemiañski sposób ¿ycia w³aœcicieli ziemskich mieszkaj¹cych we dworach.
Ile zatem czasu wolnego posiada³ „wiejski dziedzic” i jego ¿ona?
Nie sposób mówiæ o czasie wolnym, nie mówi¹c o czasie zajêtym. Czas
pracy ziemian zale¿a³ od wielu czynników obiektywnych (stanu maj¹tku
i zewnêtrznych warunków ekonomicznych) oraz subiektywnych (zainteresowania rolnictwem, poczucia obowi¹zku). Sród³a dostarczaj¹ przyk³adów
œwiadcz¹cych o ró¿nym stopniu zaanga¿owania w³aœciciela (lub w³aœcicielki) — od ogólnego wytyczania kierunku rozwoju, przez zarz¹d przy pomocy
mniej lub bardziej licznej rozbudowanej administracji, po bezpoœredni nadzór produkcji rolnej. Jest oczywiste, ¿e im mniejszy i im mniej dochodowy
by³ maj¹tek, tym wiêcej czasu i pracy wymaga³ od w³aœciciela, który nie
móg³ sobie pozwoliæ na op³acenie nadzoru. Wzmianki o ubo¿szych ziemianach na ogó³ informuj¹ o ich „mrówczej pracy”, „pracy w pocie czo³a”10.
„Ziemianin, przynajmniej ten, który nie posiada³ wiêcej nad trzydzieœci
w³ók ziemi, nie by³ pró¿niakiem. Wstawa³ o œwicie, a w ka¿dym razie bardzo wczeœnie, w³azi³ codziennie w ka¿dy k¹t stajni i obory, mia³ oko na
ka¿dego pracownika. W okresach robót polnych przemierza³ pieszo, konno
lub na wózku wszystkie miejsca, które potrzebowa³y oka pañskiego” —
pisa³ Ludwik Krzywicki o sytuacji w drugiej po³owie XIX wieku11.
Podstawow¹ cezur¹ w historii stosunku ziemian do pracy i czasu wolnego stanowi³o uw³aszczenie, które ostatecznie wymusi³o tak¿e na zamo¿niejszych w³aœcicielach przestawienie gospodarki na kapitalistyczny sposób

10 J. D. Ochocki, Pamiêtniki, Wilno 1910, s. 24 o jedno–, dwuwioskowych szlachcicach na pocz. XIX w. na
Ukrainie.
11 L. Krzywicki, Wspomnienia, Warszawa 1957, t. I, s. 186–187. O w³aœcicielu 10 w³ók dobrej gleby w Cieœlach pod P³ockiem pisze, ¿e „op³ywa³ we wszelkie dobro codzienne i posiada³ parê koni, które nie chodzi³y
do pracy, i móg³ posy³aæ dzieci do szkó³”. Tam¿e, s. 332–333.
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produkcji. Wymaga³o to niew¹tpliwie osobistego zaanga¿owania. Warunki
gospodarowania stawa³y siê coraz bardziej z³o¿one; by im sprostaæ trzeba
by³o posiadaæ stosowne wykszta³cenie. Najwczeœniej i w najwiêkszym stopniu proces profesjonalizacji dokona³ siê w Wielkopolsce12. Przyjmuje siê, ¿e
najwolniej przebiega³ natomiast na ziemiach zabranych13. Nowoczeœnie
gospodaruj¹cy ziemianin zajmowa³ siê swoim maj¹tkiem codziennie, przynajmniej od rana do obiadu14.
Nowe warunki gospodarowania dotyczy³y tak¿e kobiet. Warto dodaæ, ¿e
istnia³a ca³kiem spora grupa samotnych kobiet — w³aœcicielek maj¹tków.
Nic wiêc dziwnego, ¿e ukszta³towa³ siê wzorzec kobiety odpowiedzialnej za
prowadzenie ca³ego ziemiañskiego gospodarstwa, co wymaga³o pe³nienia
tak¿e mêskich ról. Niejedna „zostawiona na maj¹tku w ruinie wyprowadza³a go z d³ugów”, ratowa³a maj¹tki „zagro¿one mêsk¹ fantazj¹ i nieporadnoœci¹”15.
Do kobiecej domeny nale¿a³ dom i czêœæ gospodarstwa: ogród, sad,
drobny inwentarz. Opieka i nadzór nad domownikami i s³u¿b¹ (co prawda
jej liczba w ci¹gu wieku mala³a), organizacja codziennego ¿ycia rodzinnego
— wszystkie te czynnoœci z wiêkszym lub mniejszym zainteresowaniem wykonywa³a ka¿da ¿ona ziemianina16, choæ im dwór by³ wiêkszy, im wiêcej
12 W. Molik, wyd. cyt.
13 Jadwiga ¯ó³towska tak opisuje ziemiañstwo kresowe lat 90. XIX w. — „zupe³na beztroska w sprawach
pieniê¿nych, po¿ywienie z dachem nad g³ow¹ i piêkny ogród rozumia³y siê same przez siê”. J. z Puttkamerów ¯ó³towska, Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1998, s. 8; Bajeczne dochody w³aœcicieli ziemskich na Ukrainie pod koniec XIX w. bra³y siê m.in. z dobrze prowadzonych zak³adów przemys³u rolnego — cukrowni,
gorzelni, tartaków. Modernizowano maj¹tki, wykorzystuj¹c znakomit¹ koniunkturê. Zob. D. Beauvois,
wyd. cyt., s. 213–235, tak¿e: A. Iwañski, Pamiêtniki 1832–1876, Warszawa 1968, s. 342–343.
14 Na przyk³ad Antoni Kieniewicz, w³aœciciel znacznego maj¹tku na Polesiu, pracowa³ codziennie od œwitu
do obiadu. Kiedy w jego dobrach budowano kolej, dogl¹danie wszystkiego na miejscu poch³ania³o go przez
dwa lata tak, ¿e by³ rzadkim goœciem w domu. Sk¹din¹d w razie potrzeby opuszcza³ maj¹tek na kilka
miesiêcy i udawa³ siê z ¿on¹ za granicê. A. Kieniewicz, Nad Prypeci¹, dawno temu... Wspomnienia zamierzch³ej przesz³oœci, Wroc³aw 1989, s. 51. Przyk³ady ludzi ca³kowicie poch³oniêtych prac¹: Stanis³aw Potocki
zmuszony fatalnym stanem zad³u¿onych maj¹tków do ca³odziennej wyczerpuj¹cej aktywnoœci (A. z Dzia³yñskich Potocka, Mój pamiêtnik, Warszawa 1973) i pracoholik Karol Czapski, który „pracy oddawa³ ca³ego
siebie”, „dla stryja istnia³a tylko praca, rozrywek nie uznawa³”. Rodzicom, którzy przeszkadzali mu w swobodnym zarz¹dzaniu maj¹tkiem proponowa³ oddanie mu czêœci dóbr w dzier¿awê, a nastêpnie spêdzanie
lata w Suddenbach, kilku miesiêcy zimy zagranic¹, a reszty czasu w Stañkowie. M. Czapska, wyd. cyt., s. 117,
124, 126, 168.
15 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 105, 151. Autorka stawia za przyk³ad arystokratkê Zofiê Tyszkiewiczow¹, która
dziêki talentom i wytrwa³oœci powiêkszy³a fortunê swojego mê¿a, tam¿e, s. 32.
16 „We dworach ziemiañskich role zarz¹dzania by³y przewa¿nie podzielone: gospodarstwem, polem, administracj¹ — zajmowa³ siê pan domu, a samym domem, sadami, ogrodem — pani domu. By³ to z³o¿ony
z drobnych kó³ek mechanizm i staranie pani domu polega³o na jego nale¿ytym funkcjonowaniu”. H. Turno,
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przygarnia³ krewnych, tym wiêksz¹ swobodê wyboru dawa³ pani domu wyrêczaj¹cej siê rezydentkami i poœwiêcaj¹cej siê bez reszty osobistym potrzebom17. Literackim przyk³adem mo¿e byæ dwór w Korczynie z Nad Niemnem. W ka¿dym razie wspomniane prace domowe wymaga³y codziennego
zaanga¿owania, niezale¿nie od pory roku. Jeœli pani domu podejmowa³a siê
(z koniecznoœci, rozs¹dku, temperamentu, nudy itp.) tak¿e nadzoru nad
produkcj¹ tzw. kobiecego gospodarstwa, to mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e by³a bardziej zajêta od swego mê¿a. A przecie¿ czêsto by³a w ci¹¿y,
rodzi³a dzieci, karmi³a i wychowywa³a je.
Wyczerpuj¹cy obraz zapracowanej ziemianki przedstawia Ludwik Krzywicki: „I panie domu nie siedzia³y z za³o¿onymi rêkami. A¿eby co tydzieñ
dopilnowaæ pieczywa, zaopatrzyæ latem spi¿arniê w powid³a i konfitury,
w marynaty, w ró¿ne grzybki, korniszony, ogórki, jesieni¹ zaœ w wêdliny
i pó³gêski, a¿eby codziennie dysponowaæ obiad nie tylko dla pañstwa, lecz
i dla s³u¿by, mieæ oko na pranie, na cerowanie bielizny, a przede wszystkim
na goœci, którzy przybywali na pewno w niedzielê, a niekiedy na chwilkê w dni
powszednie, trzeba by³o krêciæ siê od rana do wieczora. Do tego dochodzi³
udój krów, sprawa drobiu i trzody chlewnej, ogrodów i inspektów, ¿e ju¿ nie
mówiê o dziatwie. Starczy³o pracy dla wszystkich i je¿eli wspominam te czasy,
mam zawsze przed sob¹ mê¿czyznê podczas lata haruj¹cego od rana do
wieczora, pani¹ domu wci¹¿ krz¹taj¹c¹ siê, dorastaj¹ce córki tak¿e nie
pró¿nuj¹ce, a m³odzie¿ mêsk¹ maj¹c¹ dosyæ zajêcia. Takiej pracy nie ogl¹da³em w miastach w domach inteligencji. Dopiero zima oswobadza³a dom
od ci¹g³ej krz¹taniny”18. Znowu gdzieœ na przeciwnym krañcu mo¿na umieœciæ damê z rysunku Franciszka Sypniewskiego Przy ¿niwach, która w krynolinie, z parasolk¹, w towarzystwie rz¹dcy przygl¹da siê pracy ¿niwiarzy.

Wspomnienia z rodzinnego gniazda. ¯ycie codzienne we dworze w Siennowie pow. Przeworsk od
pocz. XX w. do 1945 r., Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, rkps 64/90.
17 Umiastowska ze Stok na Litwie „robi³a ca³e ¿ycie, co jej siê podoba³o, i kierowa³a siê niespo¿yt¹ samowol¹”, prowadzenie domu i wychowanie szeœciorga dzieci zostawi³a kuzynce rezydentce, sama poœwiêci³a
siê koniom. J. ¯ó³towska, wyd. cyt. s. 100.
18 L. Krzywicki, wyd. cyt., s. 186–187. Matka prof. Franciszka Ryszki z dwustuhektarowej Kniaziówki na
Bia³ostocczyŸnie, w miêdzywojennej Polsce, „kresowego dworu o œrednim poziomie zamo¿noœci”, codziennie wstawa³a o pi¹tej rano zim¹, a o czwartej latem, by nadzorowaæ udój krów, zajmowa³a siê poza tym
oczywiœcie ogrodem, s³u¿b¹, kuchni¹. F. Ryszka, Pamiêtnik inteligenta. Dojrzewanie, Warszawa 1994, s. 22,
54. Ciê¿ko pracowa³a bardzo zad³u¿ona arystokratka, Anna z Dzia³yñskich Potocka. Chocia¿ w okresie, gdy
rodzi³a kolejne dzieci, co trwa³o oko³o dziesiêciu lat, ciê¿ar obowi¹zków spoczywa³ na s³u¿bie. Potocka
ca³kowicie wówczas oddawa³a siê macierzyñstwu.
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Witold Molik pokazuje, jak bardzo warunki op³acalnoœci produkcji
z kobiecego gospodarstwa w koñcu XIX w. zaktywizowa³y czêœæ ziemianek,
co musia³o znacznie zmniejszyæ wymiar ich czasu wolnego i zmieniæ styl
codziennego ¿ycia19.
W polskiej tradycji szlacheckiej przez pracê rozumie siê nie tylko (i mo¿e nie przede wszystkim) zajêcia gospodarskie, lecz aktywnoœæ publiczn¹,
s³u¿bê w administracji, pos³owanie. Nale¿a³y one do kanonu negotium elit
spo³ecznych, który Europa chrzeœcijañska przejê³a po antyku. W Polsce
porozbiorowej szlachta–ziemianie w krótkich okresach mogli uczestniczyæ
w ¿yciu politycznym. Stopniowo, nawet w latach nasilania siê represji i antypolskich posuniêæ w³adzy, ros³a liczba instytucji, g³ównie gospodarczych,
które z koniecznoœci stawa³y siê namiastk¹ dawnej dzia³alnoœci publicznej.
Pozwala³y one osobom nie zainteresowanym prac¹ na wsi zrealizowaæ swe
na innym polu20.
Mimo braku w³asnego pañstwa coraz wiêkszy obszar pracy spo³ecznej
poza domem i gospodarstwem uzyskiwa³y tak¿e kobiety. Obok incydentalnych akcji, takich jak „wenty mi³osierdzia” czy bale dobroczynne i inne
tradycyjne formy filantropii21, prasa i literatura piêkna w drugiej po³owie
XIX w. wskazywa³y kobietom bardziej sta³y rodzaj aktywnoœci spo³ecznej
wœród ludu. Niepisanym obowi¹zkiem ziemianki by³a zawsze opieka zdrowotna nad okolicznymi w³oœcianami. Wspomina o tym wiele pamiêtnikarek22. Bogaty program pracy ziemianek na rzecz kobiet wiejskich, obejmuj¹cy oœwiatê, higienê, sprawy wychowawcze i gospodarcze propagowa³o na
³amach swego organu „Ziemianka” Zjednoczone Ko³o Ziemianek23.

19 W. Molik, wyd. cyt., s. 313–315. Pewne wyobra¿enie o kierunku aktywnoœci gospodarczej ziemianek przynosi lektura „Ziemianki” (1908–1919), organu Zjednoczonego Ko³a Ziemianek. Na ³amach tego miesiêcznika publikowane by³y sprawozdania z dzia³alnoœci kó³, artyku³y o tematyce gospodarczej, og³aszane konkursy (np. gospodarstw kobiecych dochodowych). Pracê na polu gospodarczym wskazywa³o pismo jako
jeden z najwa¿niejszych elementów powo³ania kobiety. Zob. np. „Ziemianka” 1910, z. XII, s. 18.
20 M. Czapska, wyd. cyt., s. 161.
21 Mog³y byæ one zreszt¹ bardzo absorbuj¹ce. ¯ona zamo¿nego ziemianina Edwarda Romera z Litwy skar¿y
siê na brak czasu: „Stosunki towarzyskie, obowi¹zki gospodyni i pani domu, us³ugi kwestarskie i protektorskie odrywaj¹ od pierwszego i najg³ówniejszego obowi¹zku matki”. Cyt. z niepublikowanego dziennika
Zofii Romerowej za: J. Smykowski, Z dziejów ziemiañstwa na Litwie w drugiej po³owie XIX wieku. Edward
Romer i jego rodzina, Warszawa [2000], praca doktorska, mps w Bibliotece IH UW.
22 Np. H. Turno, wyd. cyt., s. 16; A. z Dzia³yñskich Potocka, wyd. cyt.
23 Zajmowa³ siê tym Wydzia³ Spo³eczny i Wydzia³ Pedagogiczny Ko³a. Opis dzia³alnoœci przewodnicz¹cej
takiego ko³a w pow. przeworskim zob. H. Turno, wyd. cyt., s. 16 i nn.
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Wœród obowi¹zków zabieraj¹cych czas wolny wypada w koñcu wymieniæ edukacjê i wychowanie dzieci oraz praktyki religijne24. Zajmowa³y one
kobietom chyba wiêcej czasu ni¿ mê¿czyznom, ale zró¿nicowanie, jak we
wszystkim, by³o bardzo du¿e i tak¿e zale¿ne od swobody wyboru, mo¿liwoœci finansowych, intelektualnych, cech osobowoœci.
Ile czasu poœwiêcano na osobisty kontakt z dzieckiem, zabawê, edukacjê? Opisuj¹ca lata 40. na Wo³yniu Wirginia Jezierska, nauczycielka w zamo¿nych domach, brak zainteresowania dzieckiem i domem na rzecz lektury i malarstwa nazywa staroœwieckim, w duchu XVIII w., ale jeszcze
o koñcu XIX w. pisze Maria Czapska, ¿e zwyczajem ówczesnym by³o pozostawianie dzieci we w³adzy guwernerów, tylko pod ogólnym kierunkiem
matki25. Sk¹din¹d w wielu domach mimo obecnoœci nauczycieli matki uczy³y religii (jak Czapska), historii i literatury (jak Klosia Kieniewicz), a by³y
i takie, które pisa³y dla dziecka podrêcznik26. El¿bieta Krasiñska spêdza³a
ze swymi synami w³aœciwie ca³e dni. Codziennie przez kilka godzin bawi³a
siê z nimi, spacerowa³a, uczy³a ich. Uwa¿a³a to za swój naturalny obowi¹zek
i przyjemnoœæ. Odró¿nienie czasu poœwiêconego na przyjête na siebie obowi¹zki od czasu wolnego mo¿e byæ niekiedy dyskusyjne.
Sród³a dostarczaj¹ przyk³adów bardzo ró¿nych postaw w ci¹gu ca³ego
okresu porozbiorowego. Jednak przemiany gospodarcze i polityczne zmienia³y po³o¿enie ziemiañstwa. W ci¹gu XIX w. postêpowa³a stopniowa degradacja tej warstwy spo³ecznej. Obiektywnie znajdowa³a siê ona w coraz
trudniejszej sytuacji, kurczy³ siê jej stan posiadania, zmniejsza³a liczba. Powoli szlachcic — w³aœciciel maj¹tku ziemskiego traci³ wyró¿niaj¹ce go przywileje: wy³¹cznoœæ zakupu gruntów, wolnoœæ osobist¹, osobne s¹downictwo,
w³adzê dominialn¹. Czasami by³ kokietowany przez w³adze, ale czêœciej
przeœladowany. Zmienne warunki gospodarcze, tak charakterystyczne dla
rolnictwa, stawia³y go w sytuacji, z któr¹ czêsto nie potrafi³ sobie poradziæ.

24 Czapska wspomina wspólne codzienne modlitwy, czytanie Pisma Œwiêtego dla s³u¿by, poranne lekcje
religii z matk¹, majowe nabo¿eñstwa i paŸdziernikowe codzienne odmawianie ze s³u¿b¹ ró¿añców.
M. Czapska, wyd. cyt., s. 98, 173, 273. Jej babka powiada³a jednak, ¿e to zbyt katolicki dom. Tak¿e w Dereszewiczach wiernoœæ dla obyczaju i wrodzona „poczciwoœæ” — jak pisze ¯ó³towska — to Ÿród³a czêstego
czytania przez cz³onków rodziny modlitw i kazañ w prywatnej kaplicy. J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 55.
25 W. Jezierska, Z ¿ycia dworów i zamków na Kresach 1828–1844, [Poznañ 1923], s. 37; M. Czapska, wyd.
cyt., s. 196 („z matk¹, my œrednie dzieci, nie mia³yœmy bliskiego kontaktu”). Podobnie Fiszerowa, Potocka.
26 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 38–39, 132.
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Modernizacja ziemiañskiej gospodarki wymaga³a zmiany stylu ¿ycia,
w tym redystrybucji czasu. Edukacjê do czasu wolnego zaczê³a powoli zastêpowaæ spo³eczna edukacja do pracy. Trudno mówiæ o skali i rytmie rzeczywistych zmian, ale kierunek jest czytelny.
Czynniki ekonomiczne i polityczne (narodowe) stopniowo zmniejsza³y
skalê czasu wolnego, i to z wyboru. Jednoczeœnie niekiedy zaborca powstrzymywa³ naturalny kierunek ewolucji; odsuniêcie Polaków od ¿ycia publicznego na Kresach po powstaniu styczniowym skaza³o ówczesne pokolenie na zamkniêcie siê na wsi. Nie wszyscy dobrze sobie radzili z takim nadmiarem czasu. Dziwactwa (czêœciej ulegali im mê¿czyŸni, przyzwyczajeni do
aktywnoœci publicznej) lub nadmierna konsumpcja, której nie wytrzymywa³y pouw³aszczeniowe, niezmodernizowane maj¹tki, ukazywane s¹ w pamiêtnikach jako zjawiska powszechne27.
Kalendarz i topografia czasu wolnego
Co zatem wype³nia czas pozosta³y po pracy i przyjêtych na siebie obowi¹zkach? Jakie s¹ cechy czasu wolnego ziemian i ziemianek?28 Socjologowie, twórcy siatki pojêciowej i kwestionariusza badania czasu wolnego uwa¿aj¹, ¿e czas wolny, zjawisko pochodne przemian zapocz¹tkowanych przez
rewolucjê przemys³ow¹, odnosi siê przede wszystkim (jeœli nie w ogóle) do
spo³eczeñstwa miejskiego. Ziemiañstwo z racji rozproszenia i oddalenia
oraz charakteru Ÿróde³ utrzymania znajdowa³o siê poza — jak to by³o
w mieœcie — czasem zorganizowanym spo³ecznie29.
Nie znaczy to wcale, ¿e wiejski czas wolny ziemiañstwa cechowa³a ca³kowita swoboda i dowolnoœæ. Wrêcz przeciwnie — mia³ on swoje sta³e,

27 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 95.
28 Dorobek polskiej historiografii dotycz¹cy czasu wolnego ziemiañstwa jest bardzo skromny, odnosi siê
przede wszystkim do okresu nowo¿ytnego. Zob. M. Bogucka, Uwagi o postrzeganiu czasu w Rzeczypospolitej
w XVI–XVII w., [w:] Stosunek do czasu w ró¿nych strukturach kulturowych, red. Z. Cackowski, Warszawa
1987, s. 347–373. Tej¿e, Otium et negotium. Time of work, Time of Leisure in 16th–18th Century Poland., [w:]
Society and Culture Poland in Europe. Studies in Social and Cultural History. Poland at the 18–th Congress
of Historical Sciences in Montreal, Warszawa 1995, s. 85–111. Czasu zabawy w du¿ym stopniu dotyczy te¿
ksi¹¿ka E. Koweckiej, W salonie i w kuchni. Opowieœæ o kulturze materialnej pa³aców i dworów polskich
w XIX w., Warszawa 1984. Zob. te¿ recenzjê I. Rychlikowej, „Pozory œwiata wielkiego bardzo s¹ powabne”,
„Przegl¹d Historyczny” 1985, t. LXXXVI, z. 4, s. 819–835. Z literatury obcej zob. A. Corbin, L’avenement
des loisirs 1850–1960, Paris 1995.
29 Cykl produkcyjny na wsi wyznaczaj¹cy cykl pracy i wolnego czasu wp³ywa³ te¿ na organizacjê czasu
wolnego w mieœcie. Miasto bowiem o¿ywia³o siê w³aœnie zim¹, gdy zape³nia³o siê ziemiañsk¹ klientel¹. Tyle,
¿e czas ten nie znajdowa³ siê ju¿ ca³kowicie we w³adzy ziemianina.
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regularne pory w ci¹gu dnia, tygodnia, wreszcie — w skali roku. Decydowa³
o tym przede wszystkim kalendarz przyrodniczy (pory roku, d³ugoœæ dnia),
koœcielny (niedziele, œwiêta, post) i zwi¹zany z nimi kalendarz zajêæ rolniczych (intensywne od wiosny do jesieni, ze szczytowym okresem ¿niw)30.
„Obyczaje dereszewickie splata³y siê z porami roku i jak one powtarza³y.
Mo¿na by³o przewidzieæ to, co nast¹pi, i cieszyæ siê, ¿e to jeszcze wróci” —
zanotowa³a Jadwiga ¯ó³towska o stylu ¿ycia bardzo zamo¿nej rodziny ziemiañskiej Kieniewiczów z Dereszewicz na Podlasiu31. Tê w³aœciwoœæ mo¿na
odnieœæ, bez ryzyka b³êdu, do ca³ego, nawet najszerzej rozumianego ziemiañstwa. Pory roku urozmaica³y rodzaje zajêæ, okreœla³y ich czas trwania
i nieco przesuwa³y godzinowy rozk³ad posi³ków (sezon zimowy, gdy obiad
i kolacja by³y wczeœniej i sezon letni, kiedy wyd³u¿ano czas miêdzy posi³kami), które dzieli³y dzieñ na sta³e czêœci. Tradycyjny, wiejski rytm ¿ycia, zw³aszcza u mniej zamo¿nego i posiadaj¹cego dobra oddalone od wiêkszych
oœrodków miejskich ziemianina, nie zmienia³ siê przez wieki.
Stref¹ czasow¹ rozrywki i odpoczynku w skali dnia by³ przede wszystkim
wieczór i popo³udnie32. Pamiêtnikarze przywo³uj¹ „familijne sjesty po obiedzie, w porze podwieczorku przy herbacie”, wieczorne zabawy i „oczekiwan¹ chwilê g³oœnego czytania” — codzienny rytua³ spacerów, spotkañ przy
stole i w salonie, g³oœne lektury czasopism i ksi¹¿ek, muzykowania (gra na
instrumencie, œpiew), gier33 i zabaw. By³ to rytua³ czasu, w którym uczestniczy i który wspólnie prze¿ywa ca³a rodzina, niezale¿nie od p³ci, a nawet
— wieku, najbli¿si domownicy, czêsto nauczycielki i guwernantki34. Tak¿e
30 Postêp techniki stopniowo ogranicza³ zale¿noœæ cz³owieka od przyrody. W³aœnie w XIX w., wieku pary
i elektrycznoœci, odleg³oœci skróci³y siê, a dzieñ wyd³u¿y³. Wyd³u¿eniu uleg³o te¿ ¿ycie ludzkie.
31 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 49.
32 Zob. np. œwiadomoœæ przeznaczania czasu do po³udnia na pracê (np. naukê), a popo³udnia na przyjemnoœci w: H. Turno, wyd. cyt., s. 15.
33 Pomoc¹ s³u¿y³y ró¿nego rodzaju poradniki przedstawiaj¹ce propozycje gier i zabaw, np. W. B. Korn,
Zbiór rozmaitych zabaw w posiedzeniach, czyli sztuka bawienia siê we wszystkich porach roku, tak na wolnym
powietrzu, jako te¿ i w domu, zawieraj¹ca naylepsze gry, œpiewy, wiersze, powieœci, zagadki i ró¿ne sztuki dla
weso³ych familii, Wroc³aw 1821; £. Go³êbiowski, Gry i zabawy ró¿nych stanów, w kraju ca³ym lub niektórych
tylko prowincyach, Warszawa 1831 (wiele wydañ w XIX w.). Z tej ostatniej ksi¹¿ki korzysta³a np. pamiêtnikarka Aleksandra z Tañskich Tarczewska, pisz¹ca sporo o sposobie spêdzania wieczorów w mieœcie i ziemiañskich dworach. A. Tarczewska, Historia mego ¿ycia. Wspomnienia warszawianki, Warszawa 1967, s. 130, 134.
34 Nie jest celem tego szkicu opisywanie ka¿dej z form spêdzania wolnego czasu, zas³uguj¹ one na osobne
studia. Dla przyk³adu zob. artyku³y o dworze polskim: I. Chrzanowski, Wspomnienie o bibliotece, [w:] Dwór
polski, Warszawa 1998, s. 57.; A. £uczak, Dzie³a sztuki oraz biblioteki w wielkopolskich dworach w XIX i XX
wieku, [w:] tam¿e, s. 77–98; T. Epsztein, ¯ycie intelektualne i kulturalne dworu ziemiañskiego na Wo³yniu,
Podolu i Ukrainie w drugiej po³owie XIX wieku, [w:] tam¿e, s. 185–202 (m.in. o systemie bibliotek wêdrownych, prenumeracie polskich i obcych czasopism). Informacje o czytelnictwie, muzykowaniu znajdujemy
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pisanie listów w niektórych domach nale¿a³o do codziennych i wspólnych
zajêæ35.
W im zamo¿niejsze rejony ziemiañstwa siê udajemy, w tym wiêkszej
mierze czas wolny kobiet rozci¹ga siê na godziny przedpo³udniowe (przyk³ad kobiet w rodzinie Antoniego Kieniewicza). Podstawowym problemem
staje siê wype³nienie dnia zagospodarowanego tak, by siê nie nudziæ.
Spêdzanie czasu wolnego przybiera zrytualizowane, zaskakuj¹ce niekiedy
formy, jak w Jaszunach, gdzie pani dworu czyta³a Byrona w odpowiedniej
oprawie — w bia³ej sukni, siedz¹c na ga³êzi kwitn¹cej jab³oni36.
Ale i w takiej sytuacji, zdawa³oby siê nadmiaru czasu wolnego, mo¿na
by³o odczuwaæ dotkliwie jego brak. Nie³atwo by³o o czas dla siebie37. Przymus uczestnictwa w domowych wspólnych zajêciach przez niektóre kobiety
by³ odczuwany jako strata dla ich indywidualnych, najczêœciej artystycznych
lub intelektualnych pasji. Prywatny czas wolny poœwiêcano na lekturê, pisanie, twórczoœæ w³asn¹ (pamiêtniki, utwory literackie38), zajêcia artystyczne:
malowanie, rzeŸbienie39. W tym kontekœcie w³aœciwe by³oby definiowanie
czasu wolnego jako czasu prywatnego. Subiektywnoœæ, wzglêdnoœæ postrzegania czasu jest tu oczywista. Odczuwanie nadmiaru lub brak w podobnych
obiektywnie warunkach œwiadczy po prostu o odmiennych osobowoœciach,
potrzebach, temperamentach ludzi.
Czas prywatny szczególnie ceniony by³ przez osoby maj¹ce jakieœ hobby.
Niewiele wiadomo, w przeciwieñstwie do mê¿czyzn, o hobbystycznych pasjach kobiet. Niekiedy dzieli³y je ze swoimi mê¿ami, a w ka¿dym razie
niemal w ka¿dym pamiêtniku i korespondencji. Np. zob. o wspólnych czytaniu z mê¿em (oko³o 70 tytu³ów
w dziennikach), œpiewaniu pieœni Moniuszki w: M. Krzemiñska, Dwór polski na Litwie w œwietle dzienników
Pauliny z Bia³³ozorów Koñczyny z lat 1846–1853,[w:] tam¿e, s. 153–154. Tak¿e M. Czapska, wyd. cyt., s. 220;
J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 80, 86, 108 (g³oœne czytanie przed kolacj¹ i godzinê przed obiadem).
35 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 87. Przy herbacie o 17 czytano i pisano listy. O epistolografii ziemiañskiej zob.
A. Kwilecki, wyd. cyt., s. 46–50. Zwi¹zana z tym by³a specyficzna kultura materialna, papeterie z dniami
tygodnia, stosowne do okolicznoœci kartki, zaproszenia, wizytówki itp. Zob. np. tak¹ kolekcjê (wprawdzie
pochodz¹c¹ ze zbiorów rodzin arystokratycznych) w AGAD, Oddzia³ III, albumy.
36 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 45.
37 M³odziutka Eliza Branicka zwierza siê w liœcie z postanowienia wstawania rano, „gdy¿ to jest najspokojniejsza pora”, ju¿ jako doros³a kobieta ma czas na pisanie listów tylko noc¹ (zob. przyp. 39). Œwiadek epoki.
Listy Elizy z Branickich Krasiñskiej z lat 1835–1876, wyd. Z. Sudolski, t. 1, Warszawa 1995, s. 27.
38 Np. Anna Ryszkina pisa³a wiersze dla swoich dzieci. F. Ryszka, wyd. cyt., s. 54. W spuœciznach rodzinnych
znajduje siê wiele literackich prób kobiet.
39 Eliza Krasiñska wolnym nazywa tylko czas, kiedy pisze listy do sióstr (robi to niemal codziennie, najczêœciej jednak, kiedy domownicy œpi¹) oraz kiedy maluje (co zdarza siê bardzo rzadko). Resztê dnia od rana
do póŸnego wieczora wype³niaj¹ obowi¹zki wobec dzieci, mê¿a, domowników, swojego zdrowia, Boga. Zob.
Œwiadek epoki, t. 1–4, Warszawa 1995–1996.
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uczestniczy³y w ich pracach. ¯ona numizmatyka Emeryka Czapskiego, rysowa³a monety do przygotowywanego przez niego katalogu, wiern¹ towarzyszk¹ pracy amatora archeologa i kolekcjonera Konstantego Tyszkiewicza by³a jego ¿ona Paulina z Ciechanowieckich. Miros³aw Holewiñski wydoby³ ze Ÿróde³ postaæ ziemianki Marii Lipowskiej, w³aœcicielki Bejc na
KielecczyŸnie, która okaza³a siê byæ jedn¹ z pierwszych kobiet interesuj¹cych siê fotografi¹. Pozostawi³a po sobie bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹ dworów i pa³aców Kielecczyzny, które systematycznie utrwala³a za pomoc¹ obiektywu i opisywa³a40.
W tej samej klasie spo³ecznej, ale jakby na jej krañcu (nie mówi¹c ju¿
o warstwie spo³eczno–kulturowej) znajduj¹ siê rodziny, dla których wymienione wczeœniej codzienne zajêcia œredniozamo¿nych i zamo¿nych ziemian
dostêpne s¹ ju¿ rzadziej. W ich tygodniowy kalendarz czasu wolnego wpisana jest przede wszystkim niedziela. Zw³aszcza latem, kiedy nasila³y siê
prace rolnicze i ogrodnicze. Zmêczonym prac¹ udawa³o siê niekiedy wygospodarowaæ wolny wieczór: „Wieczorem Staœ mia³ trochê czasu, co rzadko siê zdarza³o, i czyta³ mi g³oœno, a ja nie mog³am siê wstrzymaæ od drzemania” (tu z powodu choroby, ale wielokrotnie z powodu zmêczenia)
i w innym miejscu jeszcze dobitniej: „Pracowa³ bez wytchnienia, zrywa³ siê
przede dniem, nieraz obiad trzeba mu by³o posy³aæ, wraca³ póŸno tak zmêczony, zmarnowany, ¿e nawet tej pociechy rodzinnego ¿ycia nie doznawa³,
bo obojgu nam siê oczy klei³y wczeœnie po ca³odziennej ciê¿kiej pracy,
nocnym wstawaniu do ma³ych dzieci. Chcieliœmy czasem coœ poczytaæ, oderwaæ siê od smutnych myœli, ale widzia³am, ¿e biedny Staœ albo roztargniony, myœli o interesach, albo... œpi!”41. Ten obrazek dotyczy wprawdzie arystokraty Stanis³awa Potockiego i jego ¿ony, córki Tytusa Dzia³yñskiego, ale
bardzo zad³u¿onego, ich zaniedbany maj¹tek ledwie pozwala³ na utrzymanie rodziny.
Sposób spêdzania czasu poza prac¹ zale¿a³y oczywiœcie nie tylko od
pozycji materialnej, ale od wykszta³cenia, osobowoœci cz³owieka, odleg³oœci
maj¹tku od miasta42. Obiektywnie ziemiañstwo mia³o najwiêksze mo¿liwo40 M. Holewiñski, Archiwalne fotografie dworów polskich wykonane na prze³omie XIX i XX wieku przez Mariê
z Byszewskich Lipowsk¹, w: Dwór polski..., s. 203–214.
41 A. z Dzia³yñskich Potocka, wyd. cyt., s. 149, 139.
42 Mieszkañcy dworów oddalonych od miast prowadzili „¿ycie niewyszukane i proste, wolne od fumów
i pretensji okolic zbli¿onych do kolei i wiêkszych oœrodków miejskich” pisze o ziemiañstwie w guberni kijowskiej A. Iwañski, wyd. cyt., s. 268.
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œci zaspokajania swoich potrzeb w zakresie wolnego czasu. Oczywistym b³êdem by³oby przypisywaæ zaprezentowany wy¿ej model czasu wolnego,
w którym du¿o miejsca zajmuj¹ zajêcia intelektualne i artystyczne (klasyczne otium) ca³ej klasie spo³ecznej. Nie wszyscy prenumerowali choæby jedno
czasopismo, sprowadzali „wszystkie polskie ksi¹¿ki” i wiele nowoœci francuskich43. Ani w krótkim, ani w d³ugim czasie kalendarz nie by³ wype³niony
tymi samymi zajêciami. Intelektualna atmosfera nie by³a powszechna nawet w „lepszych” domach, skoro opisuj¹ca raczej zamo¿niejsze sfery ¯ó³towska uznaje za stosowne podkreœliæ „intelektualn¹ kulturê Dereszewicz
[która — J. S–K.] by³a najbardziej zasadnicz¹ cech¹ tego domu”44. Wed³ug
pamiêtnikarki, w przeciêtnej rodzinie ziemiañskiej na ziemiach zabranych
kobiety górowa³y wiedz¹ nad mê¿czyznami koñcz¹cymi rosyjskie szko³y45.
Tam, gdzie nie by³o takiej atmosfery, prym wiod³y zabawy towarzyskie,
mo¿e gry hazardowe, zw³aszcza karty (preferans „prawdziwa gangrena”)46,
co najwy¿ej œpiew i wspólne muzykowanie47, wtedy oczywiœcie, kiedy czas
na to pozwala³, anga¿uj¹c tak mê¿czyzn, jak i kobiety.
Przestrzeñ codziennych zajêæ ziemian stanowi³ dwór, mikrokosmos ziemiañskiego ¿ycia48. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla zdecydowanej wiêkszoœci
ziemian i w zdecydowanie najwiêkszym zakresie by³ on tak¿e podstawow¹
przestrzeni¹ realizacji przez nich czasu wolnego. Park (jedno z trzech obok
domu i zabudowañ gospodarczych elementów za³o¿enia dworskiego), czy
choæby ma³y ogród, nieod³¹czna czêœæ zmitologizowanego dworu czy dworku, z wytyczonymi alejami, altanami, ³awkami, by³ oczywiœcie miejscem

43 „Francuszczyzna [...] by³a podstaw¹ cywilizacji europejskiej w Polsce, o czym œwiadczy³a ka¿da oczytana
pani w polskim dworze” — pisze J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 27. Wgl¹d w prywatne biblioteki mo¿e wiele
powiedzieæ o zainteresowaniach, co umo¿liwiaj¹ wydane ostatnio spisy inwentarzy i katalogów bibliotek
z ziem wschodnich. U. Paszkiewicz, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis
za lata 1510–1939), Warszawa 1998). Dla biedniejszej i mniej wymagaj¹cej szlachty na Ukrainie jedynym
Ÿród³em informacji by³y s³ynne ze swej niewyszukanej zawartoœci „Kalendarze Berdyczowskie” A. Iwañski,
wyd. cyt., s. 14.
44 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 27.
45 Tam¿e, s. 106.
46 Grê w karty, jako wieczorn¹ rozrywkê, wspomina bardzo wiele pamiêtnikarek i pamiêtnikarzy. Grali
przede wszystkim mê¿czyŸni, ale dla rozrywki siada³y do kart tak¿e kobiety. Np. matka Klementyny z Tañskich Hoffmanowej czêsto grywa³a w wista. A. Tarczewska, wyd. cyt., s. 78–79.
47 O stratyfikacji wewnêtrznej ziemiañstwa znajduj¹cej odbicie w literaturze piêknej (rzeczy, kulinaria,
muzykowanie) zob. E. Ihnatowicz, Literacki œwiat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieœci obyczajowej,
Warszawa 1995.
48 Wielostronne spojrzenie na dwór ziemiañski w XIX w. w cytowanej ju¿ serii Dwór polski w XIX wieku.
Zjawisko historyczne i kulturowe (tomy wydane w 1990, 1992, 1995 i 1998 r.).
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przechadzek s³u¿¹cych przyjemnoœci i zdrowiu, na ogó³ te¿ stanowi³ dumê
pani domu. Podzielona przestrzeñ domu odpowiada³a okreœlonym funkcjom. Stan zamo¿noœci w³aœciciela decydowa³ o rozmiarach i znaczeniu
sfery pracy (gabinet, kancelaria), reprezentacji (sala balowa, jadalnia), ¿ycia prywatnego (sypialnia) oraz wypoczynku i rozrywki (salon). W skromnej wersji salon i weranda by³y przestrzeni¹ czasu wolnego, w najbardziej
rozbudowanej — by³a to jeszcze biblioteka, sala reprezentacyjna (tu przychodzono z goœæmi), pokój bawialny i pomieszczenia przeznaczone raczej
na mêskie rozrywki — pokój bilardowy, palarnia. Tu toczy³o siê ¿ycie rodzinne i towarzyskie. Tylko najzamo¿niejsi mogli sobie pozwoliæ na regularne opuszczanie dworu wiejskiego i przenoszenie siê na jakiœ czas do miasta.
Dla wielu ziemian, a zw³aszcza ziemianek, szczególnie w m³odoœci, wieœ,
jeœli nawet nie kojarzy³a siê z prac¹, to symbolizowa³a monotoniê, a nawet
nudê. Miasto zaœ by³o przestrzeni¹ zabawy, rozrywki, choæ oczywiœcie tak¿e
i za³atwiania interesów. Przyci¹ga³o ró¿nymi rozrywkowymi atrakcjami od
teatru po dom publiczny. Ró¿nica sposobu ¿ycia wydawa³a siê z czasem
coraz wiêksza, a wybór miejsca ¿ycia wyznacza³ uznawany system wartoœci
(literackie oblicze problemu widoczne jest np. w powieœci Orzeszkowej
Dwa bieguny). U niejednego ziemianina, zw³aszcza mieszkaj¹cego daleko
od wiêkszego oœrodka, pokusa, by puœciæ maj¹tek w dzier¿awê i zamieszkaæ
w mieœcie (lub podró¿owaæ), walczyæ musia³a z presj¹ spo³eczn¹, by osobiœcie zajmowaæ siê dobrami ziemskimi.
Pobyt w mieœcie nale¿a³ ju¿ do rocznego kalendarza czasu wolnego,
rozpoczynaj¹cego siê karnawa³em49. Zamo¿ny ziemianin nie by³ przywi¹zany do wsi, ¿y³ w dwóch strefach czasowych: wiejskiej i miejskiej; odmienne
by³y w nich kalendarz i rytm zajêæ, ich tempo, wartoœæ czasu50. Dostêpnoœæ
takiego sposobu ¿ycia stanowi³a zarazem pierwsz¹ istotn¹ cechê ró¿nicuj¹c¹ ziemiañstwo, je¿eli chodzi o u¿ytkowanie swojego czasu. W skali stulecia
dostêpnoœæ ta zwiêksza³a siê wraz z powstaniem i zagêszczeniem sieci kolejowej, ale by³ to proces na ziemiach polskich bardzo rozci¹gniêty w czasie
i przestrzeni. Pobyt w mieœcie wymaga³ gotówki, a ta — jak wiadomo —
zawsze by³a dla ziemian problemem51. Zatem mamy z jednej strony zie49 „Po karnawale i odbytych rekolekcjach nastêpowa³ okres polowañ”, wracano na wieœ. M. Czapska,
wyd. cyt., s. 131.
50 Tak jak dziœ komunikacja lotnicza pozwala ludziom zasobnym w czas i gotówkê ignorowaæ pory roku, tak
w pewnym sensie ziemianin pokonywa³ czas przyrodniczy, przenosz¹c siê okresowo do miasta.
51 „Ziemianin en masse nigdy nigdzie nie nale¿a³ do klasy zasobnej w le¿¹ce kapita³y. Zawsze po¿ycza³
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miañskie rodziny, które regularnie, przynajmniej raz do roku, na karnawa³
przenosz¹ siê do miasta (oczywiœcie Warszawa, Lwów, Kraków, Poznañ;
arystokracja jedzie do stolic pañstw zaborczych), z drugiej — takie, których
wizyty w mieœcie (i to tylko najbli¿szym) wynikaj¹ z potrzeb ekonomicznych
(jarmarki, kontrakty) lub powoduje je przymus kontaktu z urzêdem czy
s¹dem. Ale i w tym przypadku czêsto mamy do czynienia ze swoistym rytua³em pobytu w mieœcie. Po za³atwieniu pilnej sprawy robi³o siê zakupy,
odwiedza³o znajomych, maksymalnie wykorzystuj¹c czas oderwania od gospodarstwa52. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e rzadziej uczestniczy³y w tych koniecznych wyprawach kobiety.
Miasto, zw³aszcza du¿e, by³o wielkim salonem towarzyskim. Gazety codziennie informowa³y w sta³ej rubryce, kto przyby³ do miasta, a kto je opuœci³. Wiadomo by³o, kogo siê mo¿na spodziewaæ, kogo zaprosiæ, komu z³o¿yæ wizytê. Czas wolny charakteryzowa³o tu du¿e tempo, zwiêkszona liczba
i intensywnoœæ rozrywek, tak jakby nadrabiano „stracony” czas na wsi. Tu
wszyscy narzekali na brak czasu53. Zofia Romerowa, która wraz z mê¿em
spêdza³a w Wilnie jesieñ i zimê, odbywa³a po czternaœcie wizyt dziennie
(„na samo reprezentowanie ¿ycie przechodzi”). Zapisa³a w dzienniku:
„Zmêczona jestem, istotnie trudno jest ¿yæ w mieœcie. Na nic czasu nie ma,
goœæ ci¹g³y albo zaprosiny, gniewaj¹ siê, jak wszystkim nie dogodzisz, bawi¹
siê ci¹gle”54. Ziemianie obojga p³ci (niezamê¿ne m³ode kobiety pod opiek¹
rodziny) korzystali z miejskiej infrastruktury rozrywki: teatru, resursy, sali
koncertowej i du¿ej sali balowej, chodzili na wyœcigi konne, ale odwiedzali
tak¿e sale odczytów (czêœciej wspomina³y o tym kobiety) i zebrania, uczestniczyli w rozmaitych uroczystoœciach; w koñcu miasto samo w sobie stanowi³o atrakcjê.
i zawsze by³ obd³u¿ony po uszy, niekiedy z powodu ró¿nych fanaberii, a niekiedy op³aca³ rodzeñstwo. Ceni³
grosz i lekcewa¿y³ go jednoczeœnie: ¿a³owa³ sobie na ubiór, stawa³ w drugorzêdnym hotelu, ale staraj¹c siê
o rêkê jakiejœ córy ziemiañskiej, musia³ kupowaæ przynajmniej parê cugowych koni, nie opar³ siê przep³aceniu jakiegoœ charta czy wy¿³a, a przede wszystkim obchodom takim, jak chrzty dzieci, wesela, o kartach nie
mówiê”. ¯ycie codzienne mog³o byæ skromne: mleko zsiad³e z ziemniakami i przetwory domowe, pisze
L. Krzywicki, wyd. cyt., t. I, s. 187.
52 „Szlachcic na jarmarku, szczególniej pod wieczór, zaczyna sobie przypominaæ dawne czasy, dawne sejmiki” — pisze L. A. Jucewicz, Wspomnienia o ¯mudzi, Wilno 1842, s. 36.
53 Choæ wiele zale¿a³o od wczeœniejszego doœwiadczenia. Dla Elizy Krasiñskiej „Poczciwe miasto Warszawa
[...] nie ma co do powiedzenia, nic do napisania”, ale ju¿ Pary¿ jest nie do wytrzymania. Œwiadek epoki, t. II,
Warszawa 1996, s. 237. Natomiast dla prowincjuszki Koñczyny stolica Królestwa jest jak Pary¿ dla Krasiñskiej. M. Krzemiñska, wyd. cyt., s. 151.
54 Cyt. za: J. Smykowski, wyd. cyt., s. 249, 250.
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Najbardziej elitarn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu by³y podró¿e zagraniczne. Wyjazdy zim¹ do W³och, latem do niemieckich kurortów (geografia tych podró¿y zmienia siê w ci¹gu stulecia) œwiadczy³y o zamo¿noœci
i przynale¿noœci do „towarzystwa”. Dla najmajêtniejszych by³ to sta³y element rocznego cyklu zajêæ o znaczeniu towarzyskim i leczniczym (nawet
profilaktycznym), dla innych — potrzeba sprostania modzie nawet za cenê
wyrzeczeñ (a nawet utraty maj¹tku), jeszcze inni raz w ¿yciu, najczêœciej
w m³odoœci, odbywali grande tour po ca³ej Europie dla otarcia siê (ceniono
walory edukacyjne takiej podró¿y) albo „dla ratowania zdrowia”. Dobra
koniunktura koñca XIX w. i kolej przyczyni³y siê do „gromadnych wêdrówek podró¿nych”55.
Topografia przestrzenna czasu wolnego ³¹czy siê tak¿e ze spo³eczn¹.
Pamiêtniki i korespondencja nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e przewa¿aj¹c¹ czêœæ tak¿e codziennego czasu wolnego spêdzano w szerszym gronie:
rodziny i domowników obojga p³ci56. W ubo¿szych rodzinach mog³o to czêœciowo wynikaæ ze wzglêdów praktycznych; oszczêdnoœæ opa³u i oœwietlenia
gromadzi³a mieszkañców dworu w jednym pomieszczeniu.
Uroczystoœci rodzinne, polowania (gromadzi³y tak¿e kobiety, jeœli nie
w charakterze uczestniczek, to towarzyszek póŸniejszych uczt i spotkañ),
interesy s¹siedzkie skupia³y we dworze ju¿ nie tylko zamieszka³¹ osobno
dalsz¹ rodzinê, ale s¹siadów i znajomych. Bawiono siê wœród osób o podobnej pozycji, w ramach „swojej sfery”, bariery wewnêtrzne by³y spore, zw³aszcza na Kresach57. Otwierano siê okazjonalnie na szlachtê–braci, gdy wy55 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 70. Z kolei o niemo¿liwoœci opuszczenia maj¹tku zob. W. Molik, wyd. cyt.,
s. 305.
56 Jeszcze w pierwszej po³owie XIX w. dwory ziemiañskie by³y zamieszkane bardzo licznie. Gromadzi³y
ró¿nych rezydentów, samotnych, ubogich krewnych, jak owe ciotki Krzywickiego, które „przesz³y od babki
w charakterze pó³rezydentek jako spuœcizna rodzinna” (L. Krzywicki, wyd. cyt., t. I, s. 59), nauczycieli.
PóŸniej spo³ecznoœci zasiedlaj¹ce dwory sta³y siê znacznie szczuplejsze, s³u¿bê zaczêto rekrutowaæ spoœród
ch³opów. Na ziemiach zabranych liczna by³a te¿ s³u¿ba pochodzenia drobnoszlacheckiego, któr¹ dopuszczano do niektórych wspólnych zajêæ. W drugiej po³owie wieku i tutaj s³u¿ba coraz czêœciej bywa³a ch³opskiego
pochodzenia. Zob. np. Pamiêtniki domowe, wyd. M. Grabowski, Warszawa 1845, s. 55–65, 218–222.
57 A. Zaleski (Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjació³ki przez Baronow¹ XYZ, Warszawa 1971,
s. 248–249) pisze o kresowiakach w Warszawie: „Wiêc s¹dz¹, ¿e jeœli powiedz¹: je suis Iks, to ju¿ wystarczy
ca³ej Warszawie i jak legendowy sezam otworzy przed nimi wszystkie wrota; ¿e nie potrzeba ¿adnego nak³adu, ani uprzejmoœci, ani gracji, ani œwiatowej rutyny, ani wykszta³cenia, ani wartoœci osobistej, lecz maj¹tek
i to nazwisko Iks zast¹pi wszystko. Ma³y Iksik nie przedstawi siê pierwszy nikomu, bo uwa¿a³by to za
poni¿enie swej kniaziowskiej mitry; ma³a Iksówna skrzywi siê mocno, jeœli zaprosi j¹ do tañca ktoœ, którego
rodu i stanu maj¹tkowego nie zna jeszcze dok³adnie; mama Iksowa o kimœ, kto nie posiada wioski i cugów,
odezwie siê z pogard¹: «Ni to obywatel, ni to co...» Zabroni córce z nim rozmawiaæ. Dla niej jeszcze ca³y
œwiat koñczy siê na tym «obywatelstwie»; wykszta³cenie, wychowanie, nauka, wartoœæ osobista, stanowisko
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maga³y tego interesy: kampania wyborcza przed sejmikami (Kresy w pierwszej po³owie wieku) albo z nudów panie domu zaprasza³y niekiedy na
herbatkê ¿ony oficjalistów (np. w S³awucie58). Zasadniczo „Wysoka szlachta oddziela³a siê — lodowatym murem od szlachty pomniejszej, która nie
próbuje nawet doñ siê zbli¿yæ”59.
Równie¿ w mieœcie bawiono siê w zamkniêtym œwiecie. Ale tu odleg³oœci spo³eczne przynajmniej pozornie zdawa³y siê byæ mniejsze. W wiêkszoœci miejsc rozrywki ziemiañstwo spêdza³o czas jeszcze nie razem, ale ju¿
obok cz³onków innych œrodowisk. Nawet arystokratka Branicka uczestniczy³a w zabawach ludu w karnawale w Petersburgu60.
Cech¹ czasu wolnego jest przenikanie siê ró¿nych stref czasowych: pracy, interesu, polityki, wypoczynku, ¿ycia rodzinnego, kuracji. Nie jest to
cecha specyficzna ziemiañstwa, ale w tym przypadku owe interferencje dokonuj¹ siê w nieco odmiennych obszarach. W sposób oczywisty ³¹czy³o siê
przyjemne z po¿ytecznym, gdy np. praca, dzia³alnoœæ publiczna, spo³eczna
by³y dla kogoœ Ÿród³em wy³¹cznej lub najwiêkszej satysfakcji. Z pewnoœci¹
wiêcej takich mo¿liwoœci dotyczy³o mê¿czyzn. Jeszcze inn¹ sytuacj¹ by³
udzia³ w wyborach samorz¹dowych na Kresach, który dla najubo¿szych wyborców stanowi³ przede wszystkim (jeœli nie wy³¹cznie) czas swoistej zabawy, bo tyle tylko zyskiwali za wrzucon¹ do urny ga³kê.
Niektóre codzienne nawet czynnoœci w okreœlonych warunkach mog³y
nabieraæ dodatkowego znaczenia. W ¿yciu codziennym szlachty by³y to posi³ki, których funkcja towarzyska (w licznie zamieszka³ych dworach) zdawa³a siê dominowaæ nad potrzeb¹ zaspokojenia g³odu. Posi³ki w Dereszewiczach — obfite, d³ugie — gromadzi³y wszystkich domowników piêæ razy
w ci¹gu dnia i wymaga³y za ka¿dym razem stosownej toalety.
Stosunek ziemiañstwa do czasu wolnego: od czasu wolnego
do czasu pracy?
Ziemiañstwo mia³o inne poczucie czasu ni¿ ludowe warstwy spo³eczeñstwa, jego pamiêæ by³a znacznie d³u¿sza61. Autorzy ziemiañskich pamiêtspo³eczne itd. to terra ignota”. O wyraŸnym podziale na „towarzystwo”, czyli ziemian i resztê szlacheck¹:
dzier¿awcy, wolne zawody, administratorzy np. w: A. Iwañski, wyd. cyt., s. 361.
58 H. Stecki, Wspomnienia mojej m³odoœci, Warszawa 1911, s. 38.
59 W. Jezierska, wyd. cyt., s. 51.
60 Œwiadek epoki, wyd. cyt., t. I, Warszawa 1995, s. 37–38.
61 To w³aœciwoœæ elit w ka¿dej epoce. Por. B. Geremek, Cz³owiek i czas: jednoœæ kultury œredniowiecznej, [w:]
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ników nie myœleli tylko w kategoriach czasu w³asnego ¿ycia, ale sytuowali je
w d³ugim trwaniu, umieszczaj¹c siê w szeregu kolejnych pokoleñ rodu, na
tle czasu historycznego narodu62, wype³nionego wydarzeniami, które przecie¿ przodkowie wspó³tworzyli (gromadzono zreszt¹ tak¿e pami¹tki narodowe nie zwi¹zane bezpoœrednio z rodzin¹63). Ani narodziny, ani œmieræ
nie s¹ jak¹œ ostateczn¹ granic¹. Poprzednicy s¹ ca³y czas obecni: we wspomnieniach, anegdotach, drzewach genealogicznych, w rozmowach o najdalszych nawet koneksjach, ich portrety wisz¹ na œcianach, fotografie mo¿na obejrzeæ w albumie le¿¹cym na stoliku w salonie64.
Czas wolny mia³ du¿e znaczenie w zachowaniu tej pamiêci. To jego jeszcze jedna, specyficzna, mo¿e nie uœwiadamiana nawet rola. Ziemianie
wiele uwagi poœwiêcali utrwalaniu swojej obecnoœci w ¿yciu, utrwalaniu
czasu. Listy, które skrzêtnie gromadzono (sporz¹dzano tak¿e kopie wysy³anych), dzienniki, pamiêtniki pisane niekiedy „dla zabicia czasu”, ale przede
wszystkim z myœl¹ o potomnych, skutecznie zapobieg³y unicestwieniu pamiêci i zatrzymywa³y czas. Fenomen zainteresowania genealogi¹, galerie
portretów z jednej, a dba³oœæ o pozostawienie w³asnego wizerunku (portret, fotografia portretowa) z drugiej strony tak¿e œwiadcz¹ o tym niedwuznacznie. Chêæ przechowania tradycji rodowej i narodowej stymulowa³a spisywanie i zbieranie informacji o sobie dla potomnych (dzienniki codziennoœci, albumy wizytówek, zaproszeñ, programy koncertów itd. — szlacheckie
sylwy), skrzêtne gromadzenie pami¹tek i bardzo czêste kontakty rodzinne
(osobiste, korespondencyjne). Myœlano o tych, którzy poprzedzali i o tych,
którzy nadejd¹; matki zostawia³y córkom zapiski z radami na ¿ycie, m³odzi
spisywali relacje starszych. Wszystko to ³¹czy³o pokolenia, umacnia³o te¿
wiêŸ miêdzy ¿yj¹cymi.
Ogromn¹ rolê odegra³y w tym procesie kobiety. Nak³adano na nie zreszt¹ obowi¹zek kultywowania tradycji; tak by³y wychowywane i tak powinny
by³y wychowywaæ swoje dzieci. Równie¿ model kszta³cenia, zw³aszcza
w pierwszej po³owie wieku, sprzyja³ w³asnej twórczoœci literackiej. Lektura

Kultura Polski œredniowiecznej X–XIII wiek, red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 472.
62 Por. podobne wnioski na podstawie inskrypcji nagrobnych: A. Biernat, O niektórych sposobach wyra¿ania
czasu w XIX wieku. Na przyk³adzie Ÿróde³ epigraficznych z ziem Królestwa Polskiego, „Studia Sród³oznawcze”
1981, t. XXVI, s. 165–174.
63 Zob. np. A. £uczak, wyd. cyt., s. 79–83.
64 Zob. o odbiciu tego zjawiska w aran¿acji wnêtrz, tworzeniu miejsc ideowych (m.in. œciany pamiêci):
Z. ¯ygulski jun., Uwagi o wnêtrzach dworów polskich na podstawie dzie³a Romana Aftanazego „Materia³y do
dziejów rezydencji”, [w:] Dwór polski w XIX wieku..., s. 127–137.
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Ÿróde³ i pobie¿ny choæby przegl¹d zawartoœci zbiorów rêkopiœmiennych
bibliotek prowadz¹ do wniosku, ¿e kobiety pisa³y du¿o. Nie sposób jednak
oszacowaæ rozmiarów ich twórczoœci. Powsta³e w ostatnich latach opracowania o charakterze genealogicznym i wspomnieniowym przypomnia³y, ¿e
wiele pamiêtników, korespondencji znajduje siê w zbiorach prywatnych.
Wydawcy i historycy interesowali siê przede wszystkim spuœcizn¹ pamiêtnikarsk¹ mê¿czyzn ze wzglêdu na ich aktywnoœæ publiczn¹. Pamiêtniki ¿ycia
codziennego, zapiski rodzinne pisane przez kobiety mia³y ma³¹ szansê zauwa¿enia, nie zawsze te¿ ich wartoœæ literacka zas³ugiwa³a na wydanie. Dopiero zainteresowanie uczonych i czytelników ¿yciem prywatnym, w tym
histori¹ kobiet, stwarza tym tekstom szansê wydobycia na œwiat³o dzienne.
Stosunek do czasu wolnego rzadko w Ÿród³ach jest wyra¿ony wprost.
Mimochodem pojawiaj¹ siê uwagi o jego braku lub nadmiarze, monotonii,
westchnienia (jak w listach Branickiej), ¿e jakoœ dzieñ min¹³65. Czêœciej
pisz¹ tak kobiety lub mê¿czyŸni o kobietach. Zbyt ma³o jest jednak wypowiedzi, by czyniæ jakieœ uogólnienia.
Gromadzono pami¹tki zwi¹zane z ¿yciem towarzyskim i innymi rozrywkami, wiele miejsca na ten temat w pamiêtnikach wskazuje bezspornie, ¿e
przywi¹zywano do niego du¿¹ wagê66. Pamiêta siê o balach nie tylko dlatego, ¿e to wspomnienie zabawy, pisze siê o nich, by pokazaæ swoj¹ pozycjê
w œrodowisku. Czas wolny w tym wypadku jest wskaŸnikiem miejsca w hierarchii i presti¿u. Kobiety umia³y to doceniæ i utrwaliæ.
W pamiêtnikach niewiele jest wypowiedzi dystansuj¹cych siê od tradycyjnego stylu ¿ycia, w którym sporo miejsca zajmuj¹ przyjemnoœci. Wœród
samego ziemiañstwa dominuje chyba postawa akceptuj¹ca67. Trudno tu
mówiæ o ewentualnych ró¿nicach postaw kobiet i mê¿czyzn, choæ ci ostatni
czêœciej siê w tej sprawie publicznie wypowiadali. Konserwowa³a ów styl
jego codzienna atrakcyjnoœæ. Mo¿na by³o, powtórzmy raz jeszcze, zaznaczyæ sw¹ wy¿szoœæ wobec warstw nieszlacheckich coraz intensywniej i skuteczniej aspiruj¹cych do stanu ziemiañskiego. Szlachecki standard zacho65 Nie³atwe jest w³aœciwe odczytanie zwierzeñ, jeœli powsta³y po II wojnie œwiatowej, kiedy powszechnym
doœwiadczeniem wydaje siê brak czasu. Czy nie jest to projekcja wspó³czesnego odczucia na przesz³oœæ?
66 Pamiêtniki reprezentuj¹ pewien mechanizm pamiêci bardziej skupionej na wspominaniu przyjemnoœci.
Dlatego cechuje je jednak nadreprezentacja czasu wolnego w stosunku do rzeczywistoœci. Podobnie dziewiêtnastowieczna fotografia dokumentuj¹ca przewa¿nie œwiêto, a nie czas pracy.
67 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 83 „Otacza³ mnie œwiat o ustalonym porz¹dku, jakim go stworzyli starsi, rzeczy,
ludzie, konwencje, które wydawa³y siê stare i niezmienne”.
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wania odgradza³ ich od nowobogackich. Poza tym warunki niewoli nada³y
mu walor patriotyczny, mia³ obroñców powo³uj¹cych siê na swojskoœæ i to¿samoœæ68. Istnia³a silna spo³eczna presja na utrzymanie dotychczasowego
poziomu i stylu ¿ycia, który obiektywnie by³ drogi i nieracjonalny. Wynika³o
to po prostu z si³y tradycji i zwyczaju. Skromnoœæ nie nale¿a³a te¿ do szlacheckich, a póŸniej ziemiañskich cnót.
Jednoczeœnie w ci¹gu ca³ego okresu porozbiorowego, pocz¹wszy od myœli oœwieceniowej (np. „Wiadomoœci Brukowe”), biesiadny styl ¿ycia ziemiañstwa by³ poddawany publicznej ocenie i krytyce, tak¿e zreszt¹ we w³asnym œrodowisku (Towarzystwo Rolnicze). Wytykano pró¿noœæ, ¿ycie ponad
stan, pustkê i fa³sz, trwonienie pieniêdzy na na³ogi. Kierowano siê trosk¹
o polski i szlachecki stan posiadania, koniecznoœci¹ obrony przed antyziemiañsk¹ polityk¹ zaborców.
Prasa i literatura piêkna propagowa³y nowe wzorce zachowania, przede
wszystkim kult pracy i trwania na ziemi jako patriotyczny, narodowy obowi¹zek69. Idea³em by³ rozumny, pracuj¹cy i zaanga¿owany spo³ecznie obywatel i obywatelka. Aktywnoœæ spo³eczna, nastawiona na opiekê nad klasami ni¿szymi, propagowana szczególnie po upadku powstania styczniowego,
jest nowym elementem owego otium elit finansowo–spo³ecznych. Prasa kobieca przeznaczona dla ziemianek z pocz¹tku XX w. lansowa³a wzorzec
kobiety pracuj¹cej na „polu gospodarczym i spo³ecznym”. Organ Ko³a Ziemianek dokumentowa³ inicjatywy pañ i wskazywa³ nowe zadania70. Wed³ug
dzia³aczek ruchu kobiecego wszystkich kierunków praca sama w sobie mia³a najwy¿sz¹ wartoœæ jako Ÿród³o satysfakcji i niezale¿noœci. Feministki wie-

68 T. Kizwalter, „Nowatorstwo i rutyny”. Spo³eczeñstwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji
(1840–1863), Warszawa 1991, s. 121.
69 Po latach, ju¿ z perspektywy „umar³ej klasy”, ¯ó³towska wysoko oceni³a koszty poddania siê ziemian
presji spo³ecznej na Litwie: „Moralizatorska i spo³eczna powieœæ Orzeszkowej wzywa³a do poœwiêcenia ¿ycia
w pracy na roli i od¿egnywa³a siê od wszelkich pokus zbytku i pogoni za zyskiem w obcych stolicach. Nikt
nie ocenia³ poœwiêcenia, jakie w XIX w. zrobi³a szlachta polska w imiê patriotyzmu. Wo³ano, ¿e jednostki
siê marnuj¹, ale nikt nie pomyœla³, jak ciê¿kie by³y okolicznoœci, i ma³o kto móg³ im sprostaæ. M³ody szlachcic
z dobrym nazwiskiem, du¿ymi zdolnoœciami, ale niezamo¿ny, nie mia³ przed sob¹ innych widoków, jak
harowanie w d³ugich butach na folwarku, z perspektyw¹ sch³opienia, albo zawody liberalne, jak adwokacki,
doktorski i in¿ynierski w ma³ych prowincjonalnych miastach”. J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 9.
70 Zob. J. Franke, Czasopisma redagowane przez Mariê Rodziewiczównê, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”1988, R. XXVII, nr 3, s. 5–31. Ten¿e, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W krêgu ofiary i poœwiêcenia,
Warszawa 1999.
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le uwagi poœwiêci³y krytyce modelu wychowania dziewcz¹t, nastawionego
na czas wolny, a nie na przygotowanie do samodzielnego ¿ycia71.
Pisa³am ju¿, ¿e warunki ekonomiczne wymaga³y aktywnoœci od ziemian
pragn¹cych utrzymaæ maj¹tek i zapewniæ odpowiedni¹ jego dochodowoœæ.
Uw³aszczenie wymóg ten uczyni³o oczywistym dla wszystkich. Literatura,
zw³aszcza pozytywistyczna, nada³a mu wymiar ideologiczny72. Poza czynnikami bezpoœrednio zwi¹zanymi z rolnictwem na stopniow¹ zmianê hierarchii wartoœci wp³ywa³y równie¿: upowszechnienie wœród ziemian wy¿szego
wykszta³cenia, wzrost w rodzinach ziemiañskich liczby osób wykonuj¹cych
inteligenckie zawody, które propagowa³y nowe wzorce, wskazywa³y inne
systemy wartoœci.
Tak¿e zapatrzone pocz¹tkowo w ziemiañski styl ¿ycia mieszczañstwo
i bur¿uazja wraz z umocnieniem swojej pozycji nabiera³y dystansu wobec
„szlacheckiej tradycji” i œmia³o precyzowa³y swoje wzorce73. Przyk³ad Wielkopolski, w której zmiany te nast¹pi³y najwczeœniej i na najwiêksz¹ skalê,
pokazuje jednak, ¿e by³ to proces powolny; œwiadczy o tym m.in. najnowsza
ksi¹¿ka Witolda Molika74. Mo¿na nawet zaryzykowaæ tezê, ¿e los ziemiañstwa, tzn. jego powolna degradacja, jest w jakimœ sensie potwierdzeniem
niemo¿noœci odejœcia od stylu ¿ycia, w którym du¿o miejsca zajmowa³a
nieoszczêdna konsumpcja (czasu i pieniêdzy). Jak bardzo nowy styl ¿ycia
by³ czymœ niezwyk³ym na zapóŸnionej Litwie œwiadczy dobrze znaj¹ca kresowe dwory ¯ó³towska: „By³ [Adam Puttkamer, profesor pochodz¹cy z zamo¿nej wielkopolskiej rodziny] œlicznie ubrany... By³ ogolony, rzecz nieznana w naszej okolicy, co jeszcze dziwniejsze, by³ zajêty i pracowa³ co dzieñ
do obiadu, pisz¹c swoj¹ ksi¹¿kê. Mówi³ mi, ¿e praca jest istot¹ i zadaniem
¿ycia, a tak¿e opowiada³ o tym, jak systematycznie co dzieñ biega³ po parê
kilometrów, jak uczestnicy w konkursach atletycznych. Zdawa³ siê nale¿eæ
71 ¯ó³towska pisze, ¿e: (wyd. cyt., s. 9) „Dwie cechy tej atmosfery by³y bardzo uderzaj¹ce: jej abstrakcyjnoœæ
i niepraktycznoœæ... Sprawy praktyczne budzi³y we mnie wstrêt i przera¿enie, gdy¿ nie zosta³y mi nigdy
przedstawione jako ciekawe i korzystne zadanie, tylko jako ciê¿ki obowi¹zek”.
72 Nie wszystkim musia³a taki sposób myœlenia narzucaæ. Np. Rymszowie z Podweryszek „pracowali z zami³owaniem, a nawet wiêcej, z namiêtnoœci¹, wstaj¹c o œwicie do udoju, a we dnie pilnuj¹c robót w polu. Byli
oni zanadto samodzielni, aby pozowaæ na bohaterów powieœci, ale Dewajtis wzorowa³ siê na im podobnych...
pogardzali zbytkiem, mieszkali po spartañsku”. Wiele by³o podobnych skromnych dworów „bez dereszewickich strojów i podró¿y”. J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 95, 98–100.
73 O degradacji pewnych szlacheckich wzorców w drugiej po³owie XIX w. pisze J. Szymczak–Hoff, Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku. (Studium Ÿród³oznawcze), Rzeszów 1982,
s. 79–81.
74 W. Molik, wyd. cyt.
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do innego nowoczesnego œwiata. Obecnoœæ jego by³a zjawiskiem tak ró¿nym od wszystkiego, co siê przedtem dzia³o i do czego przywyk³am, ¿e
z trudem siê do niej przyzwyczaja³am i nie mog³am wyjœæ ze stanu oszo³omienia. Tote¿ jeszcze po paru latach ma³¿eñstwa ogarnia³o mnie chwilami
zdziwienie, ¿e mam do czynienia z obcym panem, z którym mnie nic nie
³¹czy, a bez którego ¿yæ nie mogê”75. W tym aliansie osób i rodzin nawi¹za³y ze sob¹ kontakt na pocz¹tku XX w. dwie zupe³nie ró¿ne ju¿ formacje
polskiej szlachty, nowoczesny, europejski Wielkopolanin i „¿ubr kresowy”.
Sród³em presti¿u pozostawa³y nadal maj¹tek i nazwisko, ale powoli,
choæ nierównomiernie, nastêpowa³y zmiany. By³y pochodn¹ stosunku do
pracy. Konkurencj¹ dla czasu wolnego móg³ byæ tylko wzrastaj¹cy w hierarchii wartoœci presti¿ pracy. By³oby nieprawd¹ mówiæ, ¿e praca na roli nie
by³a ceniona przez szlachtê. Przeciwnie76, chodzi jednak o stopieñ zaanga¿owania, który poci¹ga za sob¹ rezygnacjê z rozrywek, a nawet wypoczynku, co prowadzi do „braku czasu”. Nastêpstwem staje siê stopniowa degradacja pewnych elementów tradycyjnej kultury, np. niektórych form przesadnej goœcinnoœci, codziennego i okazjonalnego biesiadowania.
Wzrost aktywnoœci w gospodarstwie zarówno kobiet, jak mê¿czyzn oraz
zwiêkszenie zaanga¿owania w pracy spo³ecznej tak¿e kobiet (od pocz¹tku
XX w. na du¿o wiêksz¹ skalê ni¿ wczeœniej), profesjonalizacja „kondycji”
obywatela ziemskiego uczyni³y czas wartoœci¹ wymiern¹, zmniejszy³y zakres
czasu wolnego. W œlad za tym musia³y nast¹piæ zmiany sposobu jego u¿ytkowania, id¹ce w kierunku nowoczesnoœci, tj. pojmowania czasu wolnego
jako wypoczynku po pracy, s³u¿¹cego te¿ rozwojowi osobowoœci zamiast
poprzedniego zape³niacza czasu. Takie postawy ujawnia³y siê i wczeœniej,
lecz z up³ywem lat stawa³y siê powszechniejsze i, co istotne, oznacza³y zmianê hierarchii wartoœci. W skali ca³ego ziemiañstwa mo¿na chyba mówiæ
o procesie skrócenia czasu wolnego, a w jego ramach — wiêkszego nacisku
na rozwój osobowoœci. Anna Potocka pisze ju¿ o problemie braku czasu
(oczywiœcie nie dotyczy to dobrze funkcjonuj¹cych maj¹tków): „Dobr¹ rzecz¹ praca, œwiêt¹, bardzo dobr¹, ale dopóki nie dochodzi siê do tego stopnia, ¿e tak powiem, zezwierzêcenia, gdzie ju¿ nie tylko cia³o, ale umys³ tak
zmêczony, ¿e nie jest zdolny do ¿adnego polotu, do pracy ani duchowej, ani
75 J. ¯ó³towska, wyd. cyt., s. 288 i 291 — „Ale ani profesura, ani wielkie koligacje, ani zagraniczny typ
wychowania niewiele znaczy³y dla ludzi, których zainteresowania by³y wroœniête w glebê prowincjonaln¹”.
76 Zob. M. Bogucka, Otium, wyd. cyt.
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umys³owej. Koniecznie powinny siê te dwa gatunki pracy przeplataæ, równowa¿yæ”77.
Jaka by³a spo³eczna i historyczna wartoœæ czasu wolnego ziemiañstwa?
Krytycy ziemiañstwa rozliczaj¹ je przede wszystkim za stracon¹ ziemiê,
pró¿niaczy tryb ¿ycia ponad stan, przeznaczanie dochodów na konsumpcjê.
Choæ wiadomo, ¿e wiele obiektywnych, gospodarczych i politycznych przyczyn z³o¿y³o siê na agoniê tej klasy, trudno ca³kowicie uwolniæ j¹ od winy.
„By³o coœ w naturze ziemianina, a w³aœciwie w ca³ym ukszta³towaniu stosunków gospodarczych w naszym kraju, co z obywatela ziemskiego czyni³o
postaæ ma³o elastyczn¹”78.
Nie wolno jednak zapomnieæ o kulturotwórczej roli ziemiañstwa i arystokracji tak¿e w XIX w., roli w przenoszeniu kultury w³asnej i europejskiej. Ziemiañstwo by³o depozytariuszem tradycji, pielêgnowa³o pewne formy zachowania i wartoœci.
Ze wzglêdu na ró¿ne warunki ekonomiczne i polityczne na ziemiach
polskich znaczny okres i du¿¹ dynamikê zmian w ci¹gu wieku, powy¿sze
uwagi nie mog¹ byæ niczym wiêcej ni¿ ukazaniem ró¿norodnoœci i propozycj¹ kierunku poszukiwañ. Rozwi¹zanie wielu problemów wymaga ujêcia
bardziej masowego. Sród³a pamiêtnikarskie i korespondencja mog¹ dostarczyæ przyk³adów na potwierdzenie niemal ka¿dej tezy, ¿eby jednak podaæ jakieœ proporcje i dokonaæ prawomocnych uogólnieñ, nale¿y oprzeæ
badania na przekazach bardziej znacz¹cych iloœciowo i reprezentatywnych
dla poszczególnych grup lub ca³ego ziemiañstwa.
Mimo katastrof wywo³anych wojnami i rewolucj¹ zachowa³o siê bardzo
du¿o Ÿróde³, nie wszystko posz³o z dymem. Badania nad ziemiañstwem, tak
zaniedbane po wojnie, od niedawna s¹ bardzo o¿ywione i interdyscyplinarne. Obraz ziemiañskiego sposobu ¿ycia odtwarzaj¹ przedstawiciele wielu
dyscyplin humanistycznych. Ci¹gle jednak ich obserwacje nie s¹ równomiernie roz³o¿one w czasie (przewaga pierwszej po³owy wieku) i przestrzeni (najlepiej rozpoznana Wielkopolska, najs³abiej Kresy), tak¿e w przestrzeni spo³ecznej (najmniej wiemy o ziemiañstwie ma³oobszarowym). Zanim powstanie synteza, potrzebne s¹ badania wszystkich wycinków chronologicznych i przestrzennych oraz badania okreœlonych sfer czasu wolnego.
77 A. z Dzia³yñskich Potocka, wyd. cyt., s. 139.
78 L. Krzywicki, wyd. cyt., t. I, s. 186.
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Poprzez analizê stanu posiadania i innych wskaŸników statystycznych
trzeba szukaæ miejsca dla ziemiañskiego stylu ¿ycia miêdzy powszechnoœci¹
pustki, g³upoty i pró¿noœci, przedstawianej przez krytycznie nastawion¹ publicystykê i literaturê, a powszechnoœci¹ s³u¿by publicznej — jak siê prezentuje samo ziemiañstwo i jak dowodzi apologetyczna literatura79. Prawda wcale nie musi byæ poœrodku.

79 A. Iwañski, wyd. cyt., s. 344 o utrzymywaniu wiêkszej w³asnoœci w rêkach polskich jako najœwiêtszym
obowi¹zku. Zob. opiniê o patriotycznym alibi w dzia³alnoœci ziemian D. Beauvois, wyd. cyt., s. 239–246.
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Badania czasu wolnego mieszkanek ma³ego, wzglêdnie œredniego miasta galicyjskiego okaza³y siê nie³atwe. Przede wszystkim pole obserwacji
musia³am ograniczyæ do przedstawicielek „wy¿szych warstw spo³eczeñstwa” w ostatnich latach XIX i pocz¹tków XX w., co spowodowane zosta³o
stanem zachowania i jednostronnoœci¹ Ÿróde³. Lokalna prasa jest Ÿród³em
„promuj¹cym” mê¿czyznê, a problemy i dzia³alnoœæ kobiet s¹ tu w najlepszym razie przemilczane. Nawet je¿eli w rzeczywistoœci g³ównymi autorkami dzia³añ by³y kobiety, w relacjach prasowych z tych¿e wymienia siê przede wszystkim mê¿czyzn, podkreœla ich rolê i „poœwiêcenie”. Mo¿e dlatego,
¿e to mê¿czyŸni wchodzili w sk³ad komitetów organizacyjnych; tak¿e wówczas, gdy coœ siê dzia³o z inicjatywy samych kobiet. Siêgnê³am wiêc tak¿e po
pamiêtniki, wspomnienia, akta organizacji i stowarzyszeñ, drukowane sprawozdania z ich dzia³alnoœci oraz spuœciznê prywatn¹. Niewiele tego jest,
materia³y archiwalne zachowa³y siê w stanie szcz¹tkowym. W nielicznych
pamiêtnikach i wspomnieniach ich autorzy pisz¹ wiele o szkole, pracy zawodowej, przywo³uj¹ wspomnienia domu rodzinnego, krewnych, przyjació³
i z rzadka tylko nawi¹zuj¹ do tego, co robili oni sami i ich otoczenie w czasie wolnym. Nawet wtedy jednak ograniczaj¹ siê jedynie do œwi¹t, karnawa³u i wakacji, czyli — u¿ywaj¹c kategorii socjologicznych — do czasu wolnego œredniego i d³ugiego1. Na tym tle Ÿród³em wyj¹tkowym okaza³o siê archiwum rodziny Arvayów w Rzeszowie, g³ównie zaœ archiwum Klemen-

1 Por. Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998, s. 112.
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tyny Arvayowej, rejestruj¹ce niemal dzieñ po dniu jej ¿ycie w latach
1883–1935, ze szczególnym uwzglêdnieniem czasu wolnego2. A mia³a go
sporo, gdy¿ by³a kobiet¹ bezdzietn¹ i — jak na stosunki rzeszowskie —
majêtn¹.
Klementyna Arvayowa (1857–1937) by³a córk¹ Leona Schotta, rzeszowskiego kupca, dyrektora Kasy Zaliczkowej, burmistrza Rzeszowa w latach 1893–1896. W 1883 r. w wieku 26 lat wysz³a za m¹¿ za Edwarda Arvaya
(1850–1926), syna in¿yniera przy starostwie w Brze¿anach. Do Rzeszowa
przyby³ on w 1864 r. i tutaj, w drukarni Jana Andrzeja Pelara, rozpocz¹³
naukê zawodu. Nastêpnie wyjecha³ na praktykê do Warszawy, do firmy
Gebethnera i Wolffa. Do Rzeszowa powróci³ Edward Arvay w 1878 r.
Przez kilka lat pracowa³ w ksiêgarni Pelara, po czym w 1883 r. uruchomi³
w³asn¹ drukarniê, specjalizuj¹c¹ siê g³ównie w drukach akcydensowych na
potrzeby miejscowej ludnoœci, chocia¿ wydawa³ te¿ ksi¹¿ki, g³ównie o treœci
historycznej, druki okolicznoœciowe, sprawozdania z dzia³alnoœci miejscowych towarzystw i organizacji oraz prasê. W jego dzia³alnoœci wydawniczej
dzielnie wspiera³a go ¿ona. Arvay „mia³ w domu swym, a wiêc najbli¿ej
siebie, bardzo wybitn¹ pomoc w sprawach wydawniczych i redakcyjnych”
— czytamy w „G³osie Rzeszowskim”, najwa¿niejszym chyba tytule prasowym firmy Arvaya3.
Ze spuœcizny po Arvayach wynika, ¿e utrzymywali oni szerokie kontakty
towarzyskie. Do grona ich przyjació³ i znajomych nale¿eli m.in. naczelnik
miejscowej filii Banku Austro–Wêgierskiego, naczelnik stacji kolei pañstwowej, komendant szpitala wojskowego, miejscowi prawnicy, lekarze,
urzêdnicy, w³aœciciel apteki itp. Z nimi spêdzali niemal wszystkie wolne
chwile; z niektórymi wybierali siê nawet na wakacyjne woja¿e. Tak wiêc
informacje o ich ¿yciu s¹ jednoczeœnie informacjami o ¿yciu ludzi z ich sfery
— przedstawicieli inteligencji i górnych warstw drobnomieszczañstwa.
Wspomniane Ÿród³a sugeruj¹ wniosek, ¿e czas wolny mieszkañców ma³ego i œredniego miasta galicyjskiego charakteryzowa³ siê „sezonowoœci¹”.
Jesieñ i okres adwentu, a tak¿e okres wielkiego postu by³y — jak pisano —
2 Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie, Archiwum rodziny Arvayów, sygn. 2–11 (dalej: APRz Arch. Arv.).
3 Do wydawanych przez Edwarda Arvaya tytu³ów nale¿a³y: „Tygodnik Rzeszowski” 1883–1888, „Postêp”
1895, „G³os Rzeszowski” 1897–1920, „Kurier Rzeszowski” 1922, „Gazeta Mleczarska” 1907–1909, „Dziennik Urzêdowy” 1917–1918, „Filatelistyka” 1910–1911, „G³os Rzeszowski” 1913, nr 1 (dalej: G³Rz). O Klementynie i Edwardzie Arvayach — patrz M. Szpunar, Edward Arvay. ¯ycie i dzia³alnoœæ, praca magisterska,
maszynopis w Archiwum Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.
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czasem „smutnych jesiennych tygodni”, „nudów d³ugich wieczorów” lub —
jak w przypadku wielkiego postu — czasem modlitwy i wyciszenia. Po nich
nastêpowa³ okres „szaleñstw” karnawa³owych, majówek i festynów na wolnym powietrzu; wreszcie — lato, które by³o sezonem szczególnym, przez
wielu (w tym kobiety) uwa¿ane za jedyny okres, kiedy cz³owiek móg³ siê
czuæ prawdziwie wolny.
Ju¿ pod koniec wrzeœnia w lokalnej prasie ukazywa³y siê artyku³y, których autorzy zastanawiali siê, co robiæ w ma³ym miasteczku podczas nadchodz¹cych d³ugich jesiennych wieczorów, aby nie staæ siê ofiar¹ „nag³ej
œmierci z powodu cholery nostras, to jest z powodu nudów swojskich”4. Nudy i monotonii obawia³y siê zw³aszcza kobiety, które nie bior¹c udzia³u
w ¿yciu publicznym, dysponowa³y wiêksz¹ iloœci¹ czasu ni¿ mê¿czyŸni5. Klementyna Arvayowa pisa³a we wrzeœniu 1901 r., po powrocie z pobytu w zagranicznym kurorcie, o swoim lêku „na myœl tego ¿ycia nudnego, monotonnego, pustego i bezcelowego, jakie my tutaj na prowincji prowadziæ musimy,
a w³aœciwie prowadziæ chcemy [przez kilka jesiennych tygodni]”6. Niektóre
próbowa³y „zaszczepiæ” u siebie nowinki, z którymi zapozna³y siê podczas woja¿y zagranicznych7. Dla czêœci „ratunkiem” stawa³a siê szeroko pojêta
dzia³alnoœæ charytatywna, opiekuñcza, przy czym nie mówiê tu o indywidualnych sporadycznych przedsiêwziêciach na rzecz ubogich, ale o dzia³alnoœci ujêtej w formy organizacyjne. Z relacji prasowych i ze wspomnieñ
wynika, i¿ w wielu, tak¿e ma³ych, miastach galicyjskich istnia³y Towarzystwa
Pañ Mi³osierdzia pod wezwaniem œw. Wincentego à Paulo (zwane te¿ Towarzystwami Dobroczynnoœci Dam œw. Wincentego à Paulo) oraz Sodalicje
Mariañskie Pañ.
Kobiety nale¿¹ce do Sodalicji stawia³y przed sob¹ nader ambitne cele;
d¹¿y³y „do udoskonalenia siebie przede wszystkim, swego otoczenia oraz
4 „Kurier Rzeszowski” 1886, nr 25; 1889, nr 38 (dalej: KRz).
5 Dla przyk³adu — o Boles³awie ¯ardeckim, wybitnym dzia³aczu spo³ecznym w £añcucie, pisano: „By tyle
rzeczy dokonaæ, musia³ ¯ardecki niemal ton¹æ w pracy. Nie zna³ wytchnienia nawet w dni œwi¹teczne. Nie
maj¹c czasu w dni powszednie, przyjmowa³ delegacje i zainteresowanych w niedziele. Zrezygnowa³ ca³kowicie z ¿ycia towarzyskiego”. F. M³ynek, Boles³aw ¯ardecki 1853–1924, [w:] Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w £añcucie. Szkice historyczne, sylwetki, wspomnienia, Warszawa 1965, s. 195.
6 APRz Arch. Arv., sygn. 2, s. 13.
7 Z notatek Arvayowej, sporz¹dzonych w 1901 r., wynika, ¿e postanowi³a „otworzyæ kurs roboty zwanej
«Daisy Arbeit» [...] Robota ta, za pomoc¹ której wykonywaæ mo¿na smyrneñskie dywany, poduszki, ekrany
itp. jest niezmiernie zajmuj¹c¹, bardzo ³adn¹ i efektown¹, a ma jeszcze i tê zaletê, ¿e jest ³atw¹, tote¿ s¹dzê,
¿e nie braknie mi uczennic. [...] W ten sposób kilka, zwykle u nas smutnych, jesiennych tygodni mo¿e nam
up³yn¹æ bardzo przyjemnie przy robocie i weso³ej gawêdce”, tam¿e.

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

90 Jadwiga Hoff

ca³ego spo³eczeñstwa”8, co w praktyce sprowadza³o siê do dzia³alnoœci dobroczynnej. W Rzeszowie ju¿ w drugim roku istnienia organizacji (1905)
sodaliski zorganizowa³y tani¹ kuchniê dla biednych uczniów szkó³ œrednich
(z czasem kuchnia ta przekszta³ci³a siê w bursê rzemieœlnicz¹), udzieli³y
pomocy materialnej kilkunastu potrzebuj¹cym, corocznie wysy³a³y kilkoro
„w¹t³ego zdrowia” dzieci na kolonie wypoczynkowe, poza tym urz¹dza³y
festyny na cele dobroczynne, kwestowa³y itp.9 Niektóre sodaliski postrzegane by³y w œrodowisku jako osoby poœwiêcaj¹ce siê biednym bez reszty.
O Celinie Kijasowej, sodalisce rzeszowskiej, z nabo¿eñstwem pisano, ¿e
„bra³a od ¿ebraczki paralityczki spod koœcio³a bieliznê i pra³a j¹, ona, ¿ona
prezydenta s¹du. Nie w mieœcie jednym, ale w kilku miastach, tak pobo¿na
rzadko siê trafi niewiasta”10.
Je¿eli chodzi o Towarzystwo Dobroczynnoœci œw. Wincentego à Paulo,
w Rzeszowie powsta³o ono nie bez trudnoœci, które wziê³y siê st¹d, i¿ Towarzystwo to by³o jednoczeœnie bractwem religijnym, a — jak pisano w lokalnej prasie — „po³¹czenie celów religijnych z wykonaniem dobroczynnoœci
w formie bractwa religijnego jest dla samej sprawy dobroczynnoœci niekorzystnym”11. W 1885 r. nale¿¹ce do niego panie (32 panie „czynne”
i 120 maj¹cych status cz³onkiñ wspieraj¹cych i „dobrodziejek”) otacza³y
opiek¹ ponad 110 ubogich i chorych. Odwiedza³y podopiecznych, aby zorientowaæ siê w ich potrzebach, a nastêpnie ró¿nymi sposobami gromadzi³y
fundusze, by je zaspokoiæ, m.in. corocznie w grudniu, przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, organizowa³y wentê gospodarsk¹; uzyskany z niej dochód
zasila³ konto Towarzystwa. Zwykle z takich went pozostawa³y miêsa, torty itp.,
które przeznaczano „dla biednej dziatwy” z ochronki katolickiej, ciesz¹c siê
wielce, i¿ „chyba takiej biesiady jeszcze nie mia³a”. Zysk by³ wiêc podwójny
— dzieci przynajmniej raz w roku najad³y siê do syta, a mi³osierne damy
mia³y poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku. Ponadto, zwykle by³o to
8 grudnia, w dzieñ Narodzenia NMP, damy z Towarzystwa Dobroczynnoœci
urz¹dza³y albo tombolê, albo tzw. dzieñ kwiatowy na rzecz ubogich12.
8 J. Siciñska, Rys historyczny Sodalicji Mariañskiej Pañ w Rzeszowie pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy, Rzeszów 1931, s. 13.
9 Tam¿e, s. 19. Tak¿e APRz Arch. Arv., sygn. 9.
10 J. Siciñska, Rys historyczny..., s. 3–4.
11 „Przegl¹d Rzeszowski” 1885, nr 7 (dalej: PRz).
12 Por. m.in. KRz 1887, nr 49; „Tygodnik Rzeszowski” 1887, nr 81 (dalej: TRz); G³Rz 1897, nr 11, 12, 13;
1898, nr 49, 52; 1901, nr 49; 1912, nr 36. J. Porembalski (Moja praca w TSL, Fundacja — Zak³ad Narodowy
im. Ossoliñskich, Dzia³ Rêkopisów, sygn. 15395, s. 5 — dalej Ossol.) pisa³, ¿e na pocz¹tku XX w. w Lesku
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Inna rzeszowsk¹ instytucj¹ charytatywn¹, skupiaj¹c¹ kobiety, by³ komitet dam (w latach 80. XIX w. liczy³ ponad 30 cz³onkiñ, podczas gdy komitet
panów gromadzi³ ponad 80 osób), istniej¹cy przy Stowarzyszeniu Patriotycznej Pomocy Czerwonego Krzy¿a. Zwykle przed Bo¿ym Narodzeniem
komitet ten organizowa³ tzw. promenade–koncerty13 orkiestry wojskowej,
z których dochód przeznaczano na rzecz ubogiej m³odzie¿y szkolnej.
Obie wspomniane wy¿ej instytucje dzia³a³y ju¿ w latach 80. XIX w. Trzecia, Towarzystwo S³ug pod wezwaniem œw. Zyty, powsta³a w 1903 r. z inicjatywy kilkunastu (13) dam z rzeszowskiego „towarzystwa”. Instytucja ta ró¿ni³a siê nieco od Towarzystwa Dobroczynnoœci i komitetu dam przy Czerwonym Krzy¿u; przede wszystkim mia³a broniæ s³ugi przed wynarodowieniem i przed — jak to wówczas mówiono — upadkiem moralnym, a dopiero w dalszej kolejnoœci pomagaæ w znalezieniu pracy dziewczynom przyby³ym ze wsi i tym s³u¿¹cym, które pracê utraci³y. By³a to pomoc konkretna.
Za³o¿ycielki i cz³onkinie Towarzystwa przy udziale samych s³u¿¹cych doprowadzi³y do otwarcia schroniska, w którym s³u¿¹ce znajdowa³y czasowe
mieszkanie, utrzymanie i opiekê w zamian za pracê na rzecz Towarzystwa.
Bywa³y lata, kiedy przez schronisko przewija³o siê ponad 400 s³u¿¹cych.
Wprawdzie po kilku latach (w 1911 r.) schronisko zamkniêto, a i samo Towarzystwo przez rok nie dzia³a³o, to jednak nie rozwi¹za³o siê.
Po reaktywowaniu jego dzia³alnoœci, rzeszowskie damy odst¹pi³y od
wczeœniejszych form dzia³ania i skupi³y siê przede wszystkim na pracy
oœwiatowej w œrodowisku s³u¿¹cych — raz w tygodniu, w niedzielê, prowadzi³y dla nich wyk³ady z historii Polski, za³o¿y³y bibliotekê, zaprenumerowa³y „Przyjaciela S³ug” i wreszcie — zorganizowa³y chór na takim pozio-

„tutejsze panie zajmowa³y siê biednymi dzieæmi, uczy³y ich pacierza, wiary, a nie zapomina³y o sprawie
narodowej. Starano siê o byt dla tych dzieci”. Marian Barañski uœciœli³ te wywody. W jego Opowieœci o jednym miasteczku i jednej Rodzinie. [Wspomnienia obejmuj¹ce okres od po³owy XIX w. do 1978 r.], Ossol.,
sygn. 15327/1 czytamy: „Z powodu wiêc tej du¿ej odleg³oœci od linii kolejowej Lesko przewa¿nie ¿y³o w³asnym ¿yciem. Wszyscy siê znali, odwiedzali, odbywa³y siê przedstawienia amatorskie, schodzono siê na próby,
grano wszystkie komedie Fredry, Ba³uckiego i dobrze siê bawiono. Przedstawienia odbywa³y siê w sali
balowej kasyna na prowizorycznie postawionej scenie, a potem w sali ratusza, gdzie przy budowie ju¿ o scenie pomyœlano. Wp³ywy z przedstawieñ sz³y zawsze na najbiedniejszych” (s. 118), i dalej: „Celem zdobycia
funduszów na ochronkê sierot i najbiedniejszych dzieci, której przewodnicz¹c¹ by³a Babcia Melania, a sekretark¹ Ciocia Szederowa, urz¹dzano corocznie festyny, majówki, zabawy ludowe w parkach, w alei lipowej,
w zamku lub na Posadzie. Przed tak¹ imprez¹ panie z komitetu chodzi³y po domach i zbiera³y fanty. Ka¿dy
dawa³, co móg³, czasem ma³e prosiaczki, drób, króliki, przeró¿ne rzeczy. Ponumerowane fanty ustawiano
na widocznym miejscu” (s. 127).
13 By³a to „swobodna przechadzka wœród dŸwiêków muzyki wojskowej”.
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mie, ¿e „kiedy [„zytki”] wystêpowa³y na scenie lub w koœciele, to myœla³eœ
— pisa³ ks. Józef Ja³owy, patron Towarzystwa — ¿e to zawodowe œpiewaczki i artystki [...]. „Op³atki i œwiêcone” by³y naprawdê nieraz akademiami
artystycznymi”14. Aby zrekompensowaæ s³u¿¹cym brak schroniska, w ostatnich latach przed wybuchem I wojny œwiatowej pe³ni¹ca obowi¹zki prezesa
Towarzystwa, Maria Majchrzycka, urz¹dzi³a w swoim domu namiastkê
schroniska, przy czym „nie tylko stara³a siê dla s³ug o byt materialny, o s³u¿bê, o chleb, nie tylko by³a dla nich ¿ywym i ci¹g³ym „Biurem strêczeñ”, ale
zdo³a³a siê zdobyæ na ofiarê tak¹, i¿ we w³asnym domu urz¹dza³a w salonie
dla s³ug zabawy i zebrania towarzyskie”15. Tego by³o ju¿ za wiele dla œrodowiska (nawet dla dam zaanga¿owanych w pracê Towarzystwa), które nie
mog³o zrozumieæ a¿ takiego poœwiêcenia (bo tylko w kategoriach „poœwiêcenia” postrzegano w tych krêgach spo³ecznych tego typu postêpowanie).
Nawet ks. Ja³owemu jeszcze w 1914 r. wziêto za z³e, i¿ œmia³ pójœæ na „bal
s³ug” do domu prezeski16.
Osobna wzmianka nale¿y siê jednej z dzia³aczek Towarzystwa S³ug, Sodalicji i szeregu innych stowarzyszeñ i organizacji, wspomnianej ju¿ Klementynie Arvayowej. We Wspomnieniu o Polce obywatelce, zamieszczonym
w prasie regionalnej po œmierci Arvayowej, jego autor pisa³, ¿e „nie by³o
stowarzyszenia charytatywnego, w którym by Zmar³a nie by³a jedn¹ z najzagorzalszych pracowniczek, czy to Stowarzyszenie œw. Wincentego à Paulo, czy Stowarzyszenie S³ug œw. Zyty, czy imprezy lub zbiórki dla biednych
i najbiedniejszych. Nic przesady w twierdzeniu, ¿e nie by³o w mieœcie takiego miejsca biedoty, czy w suterenach, czy na poddaszu, którego by œ.p.
Klementyna nie zna³a i gdzie by czy to z ramienia Towarzystwa œw. Wincentego, czy z innego grona osób mi³osiernych z pomoc¹ nie przysz³a”17. Sama
Arvayowa pisa³a o sobie: „w ¿yciu moim zawi¹zywa³am i pracowa³am
w licznych instytucjach i stowarzyszeniach, a przychodzi³o mi to z wielk¹
³atwoœci¹”18. To ostatnie stwierdzenie nie jest chyba do koñca prawdziwe.
Przez wiele lat z inicjatywy Arvayowej w pierwszej dekadzie grudnia
odbywa³y siê przedstawienia amatorskie, z których dochód przeznaczany
by³ g³ównie dla biednych dzieci, na potrzeby ochronki, ale te¿ dla ubogiej
14
15
16
17
18

J. Ja³owy, Historia Towarzystwa S³ug pod wezwaniem œw. Zyty w Rzeszowie, Rzeszów 1925, s. 19.
Tam¿e, s. 18.
Tam¿e, s. 19.
„Zew Rzeszowa” 1937, nr 32 (dalej: Zew).
APRz Arch. Arv., sygn. 9.
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staruszki, na „gwiazdkê” dla ¿o³nierzy, wyj¹tkowo — na dokoñczenie budowy gmachu „Soko³a”. Zorganizowanie takiego przedstawienia nie by³o
³atwe. Trzeba by³o powo³aæ komitet organizacyjny (sk³adaj¹cy siê zreszt¹
z samych panów), zwo³ywaæ posiedzenia, za³atwiaæ korespondencjê, zamawiaæ stroje, dyktowaæ role komuœ specjalnie wynajêtemu do ich przepisywania, czasem przepisywaæ je samej, zapraszaæ panie „do grania”, uczyæ siê
swojej roli (Arvayowa czêsto obsadza³a siê w g³ównych rolach), wreszcie
dyscyplinowaæ aktorów amatorów. Z dyscyplin¹ by³y bowiem ci¹g³e k³opoty. Niejeden raz zdesperowana Arvayowa pisa³a pe³ne wyrzutów listy do
osób, które zobowi¹za³y siê do wziêcia udzia³u w przedstawieniu, aby zechcia³y wreszcie stawiæ siê na spotkanie celem „ostatecznego porozumienia
siê co do obsady i rozpoczêcia porz¹dnych prób”, wzglêdnie zdecydowania o rezygnacji z wystêpów. Dodawa³a, ¿e je¿eli ktoœ sam zajmuje siê
wszystkimi sprawami zwi¹zanymi z organizacj¹ przedstawienia i „gdy tym
kimœ w dodatku jest kobieta, chocia¿by tak energiczna jak ja, to nareszcie
i najsilniejsza energia za³amaæ siê musi”. Listy te koñczy³a zwykle mocnym
akcentem — szanta¿owa³a adresatów, ¿e albo na próbie, której termin
okreœli³a, „w komplecie zbior¹ siê wszyscy amatorowie i sprawê przedstawienia zacznie siê powa¿nie traktowaæ, lub ja stanowczo od wszystkiego siê
usuwam”19. To zwykle przynosi³o pozytywny skutek. Zachowa³y siê listy
z przeprosinami od aktorów amatorów, przy czym panowie t³umaczyli nieobecnoœæ na zebraniach i próbach nawa³em obowi¹zków s³u¿bowych lub
wyjazdami s³u¿bowymi, natomiast panie z „towarzystwa” — nawa³em wizyt
(„jak na z³oœæ «drzwiami i oknami» nas zapraszaj¹”)20.
Arvayowa czêsto narzeka³a na zawiœæ, z³oœliwoœæ i obojêtnoœæ ludzi,
z którymi przysz³o jej wspó³pracowaæ. M.in. pisa³a o tym w listach do lwowskiego spo³ecznika Wiktora Hahna, który podtrzymywa³ j¹ na duchu, odpowiadaj¹c: „Serdecznie wspó³czujê z Wielmo¿n¹ Pani¹, [...] proszê siê jednak pocieszyæ [...] tak to ju¿ zawsze dzieje siê po naszych komitetach, ¿e do
gadania i opozycji wszyscy, do roboty nie ma nikogo”21. Tylko w relacjach
prasowych wszystko piêknie wygl¹da³o — dochód by³ zawsze du¿y, a przynajmniej znaczny, opinie o poziomie przedstawienia bardzo pochlebne,
zgodne pochwa³y przeplata³y siê z pytaniami, kiedy odbêdzie siê nastêp19 Tam¿e, sygn. 7.
20 Tam¿e.
21 Tam¿e, sygn. 8.
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ny taki wystêp. Dopiero studiowanie wspomnieñ, pamiêtników, kronik
i protoko³ów z posiedzeñ pokazuje, ¿e rzeczywistoœæ by³a mniej wspania³a.
Natê¿enie dzia³añ charytatywnych przypada³o w miesi¹cach jesiennych
i zimowych, kiedy ubogim i chorym pomoc by³a szczególnie potrzebna, ale
przecie¿ towarzystwa charytatywne (te wspomniane, kobiece, i inne, jak np.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Towarzystwo ku Niesieniu Pomocy Biednej
Dziatwie Szkolnej, do których kobiety tak¿e nale¿a³y) istnia³y przez ca³y
rok, organizuj¹c co jakiœ czas kwesty, dni kwiatowe, koncerty charytatywne,
festyny, wenty i zabawy na rzecz taniej kuchni studenckiej, ochronki, bursy
gimnazjalnej, pogorzelców itp.22 Nazwiska kobiet spotyka siê te¿ wœród
cz³onków towarzystw oœwiatowych — Towarzystwa Oœwiaty Ludowej,
a tak¿e powsta³ego w 1891r. Towarzystwa Szko³y Ludowej. Niektóre prowadzi³y indywidualn¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹, np. córka starosty ³añcuckiego za³o¿y³a w³asnym kosztem ma³¹ bibliotekê dla m³odzie¿y szkolnej.
Kobiety zaanga¿owane w dzia³alnoœæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, oœwiatow¹ stanowi³y jednak niezbyt du¿¹ grupê, w œrednich miastach licz¹c¹ oko³o 20–30 osób, w ma³ych — jeszcze mniej liczn¹; z sonda¿owych badañ
wynika, ¿e mog³o to byæ 10–15 osób. Sk³ad tej grupy ulega³ niewielkim tylko
zmianom, bêd¹cym przede wszystkim wynikiem ruchu s³u¿bowego (który
obejmowa³, oczywiœcie, mê¿ów lub ojców tych kobiet) i samym up³ywem
czasu. Spotyka siê przy tym takie przypadki, ¿e kobiety, których nazwiska
figuruj¹ w sprawozdaniach i planach, nie poœwiêca³y zbyt wiele czasu pracy
w stowarzyszeniach, nawet tych powsta³ych z ich inicjatywy. We wspomnieniach Jana Porembalskiego, dzia³acza Towarzystwa Szko³y Ludowej (TSL)
m.in. w Starej Soli i Lesku, znalaz³am informacjê, i¿ na pocz¹tku XX w.
w Lesku istnia³o ko³o TSL, które za³o¿y³a i którym kierowa³a ¿ona miejscowego aptekarza. Ko³o to od pocz¹tku by³o ma³o aktywne, a sytuacja uleg³a
zmianie dopiero wówczas, gdy zastêpc¹ przewodnicz¹cej zosta³ mê¿czyzna
(zreszt¹ sam Porembalski). W dalszej czêœci wspomnieñ autor wyjaœnia,
dlaczego wczeœniej ko³o by³o takie ospa³e: „czu³em, ¿e ja bêdê musia³ g³ów-

22 Por. m.in. J. Hoff, Szkolnictwo, oœwiata, kultura, [w:] Ropczyce. Zarys dziejów, pod red. W. Bonusiaka
i F. Kiryka, Rzeszów 1991, s. 230–255; tej¿e, Rozwój demograficzny, szkolnictwo, kultura £añcuta i okolic
w okresie autonomicznym, [w:] £añcut. Studia i szkice z dziejów miasta, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów
1997, s. 125–162; J. Szymczak–Hoff, ¯ycie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii, Rzeszów
1993.
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nie pracowaæ, skoro p. przewodnicz¹ca mia³a mê¿a i dzieci tylko 10–cioro.
Wzi¹³em siê do pracy, ale tak, ¿eby zawsze figurowa³a p. Moszczeñska, jako
przewodnicz¹ca zachowuj¹ca sw¹ powagê”23. Jest to przyk³ad jednostkowy,
ale przeœledzenie nazwisk kobiet pojawiaj¹cych siê w Ÿród³ach dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ towarzystw i organizacji pozwala na konstatacjê, ¿e kobiety obarczone rodzin¹ nie dysponowa³y zbyt du¿¹ iloœci¹ czasu, aby mog³y
przeznaczyæ go na dzia³alnoœæ poza domem. Tak¹ rezerw¹ dysponowa³y
kobiety bezdzietne, te, których dzieci by³y ju¿ doros³e, albo panny. Panny
jednak, zgodnie z obowi¹zuj¹cym konwenansem — ze wzglêdu na „opiniê”, nie mog³y byæ zbyt aktywne poza domem. Ich dzia³alnoœæ charytatywna ogranicza³a siê do przyjmowania ról w przygotowywanych przez matrony przedstawieniach, pe³nienia roli kelnerek na wentach lub kwestarek
w dniach kwiatowych.
Panny oraz matki córek na wydaniu uaktywnia³y siê w karnawale
i w miesi¹cach wiosennych, tj. w sezonach, które sprzyja³y balom, wieczorkom „tañcuj¹cym”, reunionom, piknikom, festynom, majówkom i innym
zebraniom towarzyskim. Jednak zw³aszcza karnawa³ nie by³ wcale czasem
beztroskiej zabawy. Na karnawa³owych balach panny, które dojrza³y do
zamêœcia, szuka³y dobrych partii pod czujnym okiem matek. Zarówno wiêc
dla nich, jak i dla ich matek, nie by³ to czas w pe³ni wolny. Bardziej by³a to
raczej „ciê¿ka” praca na poczet przysz³ego ¿ycia. Odnoszê wra¿enie, ¿e
najbardziej beztrosko na wieczorkach i balach (i to nie tylko w karnawale)
bawi³y siê m³ode kobiety, które jeszcze nie musia³y zabiegaæ o przysz³oœæ
swoich córek. Zw³aszcza na g³êbokiej prowincji, gdzie innych rozrywek nie
by³o zbyt wiele. Tadeusz Porembalski wspomina, ¿e gdy by³ dzieckiem, jego
rodzice (ojciec by³ sêdzi¹ w Starej Soli) „udzielali siê [...] w towarzystwach
urzêdniczych i jeŸdzili na zabawy do Starego Sambora, Chyrowa i mo¿e
jeszcze jakichœ miasteczek. Pamiêtam przygotowania do takiej zabawy —
pisa³. Ubierano siê bez poœpiechu, ojciec pali³ papierosa i s³ucha³ muzyki,
bo matka gra³a na fortepianie znany, a wtedy modny walc Do wuja starca24.
Ten¿e autor wspomina równie¿, ¿e stosunkowo czêsto rodziny nale¿¹ce do
inteligencji urz¹dza³y przyjêcia i zabawy domowe, na których po kolacji
tañczono i grano na fortepianie, a „du¿y procent Rusinów [wszak rzecz
siê dzia³a w Galicji Wschodniej] powodowa³ wprowadzenie do towarzy23 J. Porembalski, wyd. cyt., s. 6.
24 T. Porembalski, Wspomnienia [z lat 1896–1960], Ossol., sygn. 15394/1, s. 34.
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stwa zwyczajów ukraiñskich, przede wszystkim œpiewania”25. Trochê niepokoj¹co brzmi wyznanie Stanis³awa Otowskiego z ¯urawna, ¿e „piêæ razy do roku rodzice moi musieli (podkr. — J. H.) urz¹dzaæ wystawne przyjêcia, a mianowicie na mego ojca imieniny, na imieniny mojej matki, na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia, na œwiêta Wielkanocne i na Nowy Rok”, z dalszej jednak relacji wynika, ¿e na przyjêciach tych nieŸle siê bawiono. Czêœæ
starszych panów gra³a w preferansa, m³odsi tañczyli, a poza tym s³uchano
muzyki; po kolacji goœcie „przechodzili do salonu, gdzie wys³uchali krótkiego koncertu danego albo przez moj¹ matkê, albo przez Stanis³awê Kirchnerow¹, te¿ bardzo dobr¹ pianistkê, albo koncertu na cztery rêce”26. Podobne
wspomnienia snuje Marian Barañski, syn znanego aptekarza w Lesku:
„W Lesku w tym czasie [koniec XIX–pocz¹tek XX wieku — J. H.] kwit³o
¿ycie towarzyskie; znajomi siê odwiedzali, œpiewano, tañczono przy fortepianie, powsta³ teatr amatorski, spotykano siê na próbach i grano wiele
sztuk Ba³uckiego, Fredry i innych ówczesnych weso³ych komedii. Moja Matka przewa¿nie dostawa³a g³ówne role i zawsze zbiera³a pochwa³y i brawa.
W salach kasyna odbywa³y siê wieczorki i bale, muzykê sprowadzano z Sanoka i do bia³ego rana tañczono”27.
Wiele stron spotkaniom w gronie przyjació³ i znajomych poœwiêci³a Arvayowa. Z jej notatek wynika, ¿e spotkania takie organizowano w ró¿nych
porach roku (z wyj¹tkiem miesiêcy wakacyjnych) z okazji imienin, jubileuszu, pomyœlnego zdania egzaminu adwokackiego, objêcia sta³ej posady,
przeniesienia s³u¿bowego do innego miasta czy wrêcz innego kraju w granicach monarchii. By³y te¿ „miko³ajki”, spotkania karnawa³owe i spotkania
w d³ugie wieczory listopadowe bez specjalnego powodu. Na spotkaniach
tych, podczas obiadu czy kolacji, wyg³aszano mowy, starannie obmyœlone,
czêsto bardzo zabawne toasty wierszem i proz¹, a w przerwach miêdzy tañcami zabawiano siê uk³adaniem wierszyków, w których wytykano przywary,
wady i s³abostki dobrze znaj¹cych siê nawzajem goœci. Niekiedy grano na-

25 Tam¿e, s. 31–32. Por. te¿ U. Z. Paleolog, Stanis³awa Dematraki Paleolog [w³aœc. Filipina Stanis³awa
Paleolog]. Zarys ¿ycia i dzia³alnoœci [Wspomnienia siostry o siostrze z lat 1892–1968], Ossol., sygn. 15548,
s. 4–5.
26 S. Otowski, Moje wspomnienia [z lat 1896–1963], Ossol., sygn. 15393, s. 42–43. Muzyka pojawia siê
w wielu wspomnieniach, i to muzyka nie byle jaka. Autorzy pisz¹, ¿e ich matki, albo któraœ z zaproszonych
pañ, gra³y Griega, Chopina, szczególnie mazurki, chocia¿ nie brak³o tak¿e modnych walców i innych b³ahostek.
27 M. Barañski, wyd. cyt., s. 67, 126.
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wet ma³e utwory sceniczne. Treœci¹ ich by³y perypetie ¿yciowe niby to wymyœlonych postaci, w których zgromadzeni z du¿ym rozbawieniem rozpoznawali samych siebie. W tych igraszkach s³ownych celowa³y kobiety. Nie
by³a to poezja najwy¿szego lotu28, ale w chwili jej tworzenia dokonywa³o siê
coœ wa¿nego. Przy okazji uczestnictwa w przedstawieniach amatorskich,
nawet je¿eli nie by³y zbyt ambitne, dochodzi³o do twórczego obcowania
z literatur¹. W tym przypadku „bezrefleksyjne pos³ugiwanie siê jêzykiem
jako narzêdziem — jak pisa³ Witold Kula — ustêpuje miejsca kszta³towaniu
jêzyka. Cz³owiek zaczyna œwiadomie narzêdzie to kszta³towaæ. Zaczyna myœleæ o doborze s³ów, kolejnoœci ich ustawienia, wyborze spoœród synonimów, a dalej o muzyce wiersza itd.”29

Wiersze z notatnika Klementyny Arvayowej
(APRz Arch. Arv., sygn. 6)
28 Zob. notatnik Arvayowej, APRz Arch. Arv., sygn. 6.
29 W. Kula, Czas wolny, „Polityka” 1992, nr 3, s. 23.
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Œwiatlejsze kobiety nie poprzestawa³y na uk³adaniu mów i okolicznoœciowych wierszyków. W archiwum Klementyny Arvayowej odnalaz³am
próbki jej literackiej twórczoœci — Gieroj (Epizod wojenny) — 1915, Polskie anio³y na wygnaniu (Nowelka na tle prawdziwych zdarzeñ osnuta) —
1915, W Zaduszki — epizodzik wojenny, Z ludzkich boleœci, Z nauczycielskiej doli, W z³ot¹ krainê. Ku czci Juliusza S³owackiego migawka z dawnych wspomnieñ30. Niektóre z nich zamieszcza³a w „G³osie Rzeszowskim”,
czasopiœmie ukazuj¹cym siê w oficynie wydawniczej swojego mê¿a. Tutaj
publikowa³a te¿ w³asne t³umaczenia z jêzyka niemieckiego krótkich opowiadañ i nowel (Arvayowa zna³a doskonale w mowie i piœmie jêzyk niemiecki), przez jakiœ czas mia³a w tym piœmie sta³¹ rubrykê zatytu³owan¹
Z dumañ bociana, wype³nian¹ tekstami „przy ró¿nych okazjach, albo i bez
okazji”. Ponadto by³a autork¹ korespondencji wakacyjnych — opisywa³a
swoje wra¿enia z pobytu w kurortach i „z drogi”. Przy czym — jak czytamy
w jej notatkach — „Nie chc¹c, by wiedziano, kto pisze, wystêpowa³am jako
mê¿czyzna”, a w innym miejscu — „Pisa³am jako mê¿czyzna, aby nie poznano”31. Niekiedy u¿ywa³a pseudonimu „Eda”, utworzonego od imienia
mê¿a. Jej utwory literackie by³y niewiele warte pod wzglêdem artystycznym; lepsze by³y korespondencje — opisuj¹ce wra¿enia z wakacji. Jednak
sam fakt aktywnoœci pisarskiej œwiadczy³ o potrzebie twórczego obcowania
z jêzykiem i o potrzebie „szlachetnego” zagospodarowania czasu wolnego.
Wracaj¹c do karnawa³u, wydaje siê, ¿e zw³aszcza starsze kobiety nad
t³umne zabawy i bale przedk³ada³y domowe spotkania towarzyskie w gronie przyjació³ i znajomych. Dla nich uczestnictwo w balach karnawa³owych
by³o niekiedy po prostu obowi¹zkiem towarzyskim, który nale¿a³o wype³niæ
ze wzglêdu na opiniê œrodowiska. W 1902 r. Arvayowa, która mia³a wówczas 45 lat, by³a wiêc ju¿ wed³ug ówczesnej opinii — kobiet¹ „wiekow¹”, tak
podsumowywa³a mijaj¹cy karnawa³: „Skoñczy³ siê dziêki Bogu ten utrapiony karnawa³”, który polega³ g³ównie na tym, ¿e „cz³owiek trawi³ bezsenne
noce na zabawach i balach”32. Dla nietañcz¹cych nie by³o bowiem zbyt
wielu propozycji. We wspomnianym 1902 r. w Rzeszowie przygotowano
tylko jedn¹ „nietaneczn¹” rozrywkê — udane sk¹din¹d przedstawienie

30 APRz Arch. Arv., sygn. 2, 4.
31 Tam¿e, sygn. 2, s. 13.
32 Tam¿e, s. 15–16.
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amatorskie, z którego dochód przeznaczony zosta³ nie na cele charytatywne tym razem, ale na maj¹cy powstaæ w Krakowie pomnik Ba³uckiego33.
Lato by³o dla kobiet z „wy¿szych warstw spo³eczeñstwa” czasem uwolnienia od obowi¹zków towarzyskich i od konwenansów34. Sprzyja³ temu
fakt, ¿e kobiety, o których mowa, czêsto spêdza³y miesi¹ce letnie w zagranicznych kurortach, z daleka od „miejscowych stosunków”.
Równoczeœnie z rosn¹c¹ urbanizacj¹ wœród mieszkañców miast pojawi³o siê d¹¿enie do przebywania na œwie¿ym powietrzu, pragnienie obcowania z natur¹. Ubo¿si zadowalali siê majówkami, koncertami „muzyki wojskowej” w ogrodach miejskich lub k¹pielami w rzekach i rzeczkach przep³ywaj¹cych przez miasto lub w jego pobli¿u35. Wœród warstw zamo¿niejszych modne sta³y siê wyjazdy do wód. „Kto mia³ œrodki, ten chêtnie leczy³
siê w kurortach” — pisa³ Tadeusz Porembalski36. Rodziny o mniejszych zasobach finansowych, co czêsto wi¹za³o siê z zamieszkiwaniem w ma³ych
miastach i miasteczkach, wyje¿d¿a³y do kurortów krajowych. Porembalski
wspomina, ¿e jego matka „wierzy³a w Iwonicz i kilka razy tam siê kurowa³a”37. Rodzice Mariana Barañskiego, „raz Ojciec, raz Matka [...], czasem
zabieraj¹c na zmianê dzieci”, jeŸdzili do Truskawca38. Prokuratorzy, wziêci
adwokaci i lekarze, sêdziowie s¹dów okrêgowych, burmistrzowie, starostowie, naczelnicy prowincjonalnych filii banków, bogaci kupcy, udawali siê
najczêœciej do Karlsbadu, Marienbadu i Francesbadu, gdzie bywali tak¿e
najmo¿niejsi galicyjskiego œwiata39, oraz do znanych kurortów nadmorskich. Niekiedy uwa¿ali za stosowne usprawiedliwiaæ siê, ¿e „zamiast szukaæ zdrowia u naszych galicyjskich Ÿróde³”, wybieraj¹ zagraniczne „bady”,
ale „kto maj¹c do wyboru dro¿yznê, niechlujstwo i wszelkiego rodzaju bra33 Tam¿e, s. 17.
34 Tam¿e, s. 66: „By³a to jedna z najpiêkniejszych chwil mego ¿ycia [ mowa o rejsie statkiem po Jeziorze
Czterech Kantonów podczas podró¿y po Europie w 1906 r.], gdy nie krêpuj¹c siê ¿adnymi formami — tymi
strasznymi, wszelk¹ indywidualnoœæ w cz³owieku zabijaj¹cymi formami — wolno mi by³o byæ «sob¹»!”
[podkr. — J. H.]. Tak¿e tam¿e, sygn. 3, s. 7: „I rozpoczê³o siê ¿ycie bez troski [mowa o pobycie w Chorwacji
w 1909 r.] — bez myœli o jutrze — nie ujête w ¿adne formy — nie krêpowane ¿adnymi obowi¹zkami” [podkr.
— J. H.].
35 Por. J. Szymczak–Hoff, wyd. cyt., s. 166–167. Stanis³aw Otowski (wyd. cyt., s. 34) wspomina, ¿e latem
jeŸdzi³ „z matk¹ bryczk¹ przez pastwisko do rzeki Œwicy, aby za¿ywaæ k¹pieli. Czasem przychodzi³y do nas
znane panie z miasteczka [¯urawna], aby razem z dzieæmi wybraæ siê do k¹pieli w Œwicy”.
36 T. Porembalski, wyd. cyt., s. 35.
37 Tam¿e, s. 36.
38 M. Barañski, wyd. cyt., s. 75.
39 Np. w sezonie w 1912 r. w Marienbadzie „kurowali siê” Dawid Abrahamowicz z ¿on¹, Micha³ Bobrzyñski, ks. Maria Lubomirska, Fryderyk Skarbek i inni. APRz Arch. Arv., sygn. 3, s. 86.

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

100 Jadwiga Hoff

ki, a z drugiej strony ceny umiarkowane, zachwycaj¹c¹ czystoœæ i najsubtelniejsze wygody, nie wybra³by tego drugiego?”40
W „badach” by³o mnóstwo kobiet bez towarzystwa mê¿czyzn, samych
albo z dzieæmi41, chocia¿ — jak pisze Arvayowa — „mylnem jest jednak
twierdzenie, ¿e tu wcale mê¿czyzn nie ma; [...] owszem — spotyka siê wielu
Rosjan i wojskowych”42.
Mê¿czyŸni swoje wyjazdy do kurortów uzale¿niali od mo¿liwoœci uzyskania urlopu. Zwykle, poch³oniêci prac¹ zawodow¹, pozostawali na lato
w mieœcie. Arvayowa np. niemal zawsze podró¿owa³a albo sama, albo w towarzystwie zaprzyjaŸnionego ma³¿eñstwa lub zamê¿nej przyjació³ki, której
m¹¿ tak¿e nie móg³ towarzyszyæ w woja¿ach; tylko raz, w 1906 r., spêdzi³a
wakacje z mê¿em oraz zaprzyjaŸnion¹ par¹ ma³¿eñsk¹. Nawet podró¿ poœlubn¹ odby³a dopiero w 28 lat po œlubie43. Wydaje siê jednak, ¿e kobiety
by³y zadowolone z takiego stanu rzeczy. Arvayowa podczas swoich licznych
pobytów w zagranicznych kurortach zaobserwowa³a, ¿e „ilekroæ bawi tu
jaka ¿ona sama, na kuracji, to widaæ j¹ zawsze weso³¹, uœmiechniêt¹, wystrojon¹, wprost przedsiêbiorcz¹. Za to te, co z g³ow¹ melancholijnie spuszczon¹ krocz¹ u boku swoich ma³¿onków, mo¿na porównaæ do niedojrza³ych cytryn...”44 Osobiste doœwiadczenia, mimo ¿e by³a do swojego mê¿a
bardzo przywi¹zana, tak¿e sk³ania³y j¹ do pochwa³y, a przynajmniej aprobaty wyjazdów bez mê¿czyzn: „Ostatecznie pokaza³o siê, ¿e bêd¹c sam¹
przez tyle dni co teraz, dziesiêæ razy wiêcej widzia³am, i to nie tylko w samym mieœcie [chodzi o Monachium — J. H.], ale znalaz³am nawet czas, by
co dzieñ kilka godzin poœwiêciæ na wycieczkê do s³awnych zamków króla
Ludwika II”. Uwa¿a³a, ¿e mê¿czyŸni „nie maj¹ tyle wytrwa³oœci co kobiety”,
ale przyznawa³a te¿, i¿ tak¿e nie wszystkie kobiety maj¹ tyle wytrwa³oœci, co
ona, „zw³aszcza gdy idzie o wyzyskanie sytuacji”45.
Kobiety przebywaj¹ce w swoim w³asnym towarzystwie czu³y siê swobodne. We wspomnieniach bardzo czêsto pojawia siê ten motyw swobody, wol-

40 APRz Arch. Arv., sygn. 2, s. 1; tak¿e sygn. 3, s. 2.
41 Latem 1909 r. w Abbazji (obecnie Opatija), w pensjonacie, w którym zatrzyma³a siê Arvayowa z przyjació³mi, mieszka³y m.in. „doktorowa z Wêgier, profesorowa ze Lwowa z córk¹, dwie nauczycielki wêgierskie,
pani aptekarzowa i jej siostra mê¿atka z nieletnimi dzieæmi”, APRz Arch. Arv., sygn. 3, s. 5 i in.
42 APRz Arch. Arv., sygn. 2, s. 1.
43 Tam¿e, sygn. 2, s. 38–99; tam¿e, sygn. 3, s. 44–82.
44 Tam¿e, sygn. 2, s. 35.
45 Tam¿e, s. 87.
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noœci, jak gdyby tylko wówczas mog³y robiæ to, co chcia³y; oczywiœcie, nie
przekraczaj¹c granic zakreœlonych przez konwenans, przez tzw. dobre obyczaje46. Du¿o wiêc czyta³y47, tak¿e prasê48, chodzi³y na spacery, bra³y udzia³
w d³ugich pieszych wycieczkach, zwiedza³y zabytki, za¿ywa³y przyjemnoœci
k¹pieli — w ³azienkach lub w otwartym morzu, bywa³o, ¿e dni up³ywa³y im
„na w³óczeniu siê po mieœcie ze znajomymi”, wieczorami chodzi³y do teatru, na koncerty albo spêdza³y je w restauracjach, uczestniczy³y w ró¿norakich imprezach, które w³odarze kurortów organizowali, by uprzyjemniæ kuracjuszom pobyt. Cieszy³y siê, ¿e „kipi [tu] ¿ycie, o jakim my biedni parafianie pojêcia nie mamy”, które koi „rozbrykane nerwy” i daje si³y na czekaj¹c¹ po powrocie do domu codziennoœæ49.
Wszystko to nasuwa kilka refleksji ogólniejszych. Spo³eczeñstwo ¿yj¹ce
w prowincjonalnych miastach galicyjskich by³o zró¿nicowane klasowo, ale
wyraŸnie widoczny by³ tak¿e podzia³ wed³ug p³ci. Nieliczne tylko kobiety
zdobywa³y siê na aktywnoœæ poza domem, poniewa¿ nie potrafi³y wydobyæ
siê z ciasnego gorsetu konwenansów. „Zajête drobnostkami codziennego
¿ycia — pisa³a w 1912 r. Arvayowa, jedna z wybitniejszych przedstawicielek
prowincjonalnego œwiata, która doskonale zna³a miejscowe stosunki —
czuj¹ siê zupe³nie zadowolone z roli, jak¹ im odwieczne prawa przeznaczy³y. A gdy przypadkiem wybiegnie która g³êbsz¹ myœl¹ poza zwyk³y zakres
ko³tunerii, to zaraz cofa siê przera¿ona w³asn¹ œmia³oœci¹”. Oczywiœcie i tu
dociera³y wieœci o emancypacji, a odwa¿niejsze kobiety „z gor¹czkowym
naprê¿eniem” œledzi³y postêpy ruchu kobiecego, solidaryzuj¹c siê z nim
ca³¹ dusz¹, ale przekonania swe „kryj¹ wobec otoczenia niby najwiêksz¹
zbrodniê”50.
Pole aktywnoœci kobiet w ich czasie wolnym (przy czym mówiê tu o prowincjonalnej codziennoœci; pomijam wyjazdy wakacyjne, które od tej co46 Gdy we Francesbadzie w lipcu 1905 r. zorganizowany zosta³ dla rozrywki wypoczywaj¹cych tu goœci
konkurs piêknoœci, „naturalnie [...] najdystyngowañsze kobiety wstrzyma³y siê od wziêcia [w nim] udzia³u”.
W konkursie uczestniczy³y „kobiety z bur¿uazji, g³ównie ¯ydówki”, ale one nie by³y „z towarzystwa”. APRz
Arch. Arv., sygn. 2, s. 32–33.
47 Arvayowa pisa³a z Marienbadu: „Jak sen i piêkne marzenie up³ywa tutaj czas. [...] I nie masz nic milszego,
nic bardziej upragnionego, dla ³akn¹cych ciszy i spokoju nad takie samotne wysiadywanie w lesie, z ksi¹¿k¹
[podkr. — J. H.] lub w³asnymi myœlami, albo te¿ w przyjemnym i z¿ytym towarzystwie”, G³Rz 1914, nr 23.
48 Arvayowa wspomina, ¿e podczas pobytu w Marienbadzie w „gor¹cym lipcu” 1914 r. regularnie czytywa³a
„Neue Freie Presse”, G³Rz 1914, nr 22.
49 Por. APRz Arch. Arv., sygn. 2, 3, tak¿e 6; G³Rz 1901–1914; M. Barañski, wyd. cyt., s. 74; T. Porembalski,
wyd. cyt., s. 36.
50 G³Rz 1912, nr 37.
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dziennoœci uwalnia³y) od domowych i reprezentacyjnych obowi¹zków (bo
za takie nale¿y uwa¿aæ aran¿acjê ¿ycia towarzyskiego, uczestnictwo w publicznych balach, obowi¹zkowych bankietach, wieczorkach i piknikach) by³o ograniczone do dzia³añ opiekuñczych, charytatywnych. Dostêp do innych sfer dzia³alnoœci poza domem dla kobiet z wy¿szych warstw spo³ecznych, ¿yj¹cych na prowincji, by³ w znacznym stopniu limitowany przez mê¿czyzn. Prawo wstêpu do towarzystw kasynowych kobiety otrzyma³y dopiero
w pierwszych latach XX w., i to tylko w wiêkszych miastach. W Rzeszowie
w 1901 r. postanowiono, ¿e w ka¿dy czwartek po po³udniu, od 15.00 do
18.00, panie spokrewnione z cz³onkami Towarzystwa bêd¹ mog³y zbieraæ
siê w czytelni kasynowej celem „przegl¹dniêcia najnowszych pism ilustrowanych i towarzyskiej pogawêdki” (panie chyba nie uwierzy³y w a¿ tyle
szczêœcia, bo na pierwsze zebranie czwartkowe przyby³y tylko 3), ponadto
w ka¿d¹ sobotê mia³y siê odbywaæ jour fixe’y z paniami51. Do Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” kobiety by³y przyjmowane, ale te¿ nie od razu52,
przy czym a¿ do pocz¹tku XX w. stanowi³y zaledwie niewielki procent ogó³u cz³onków — w Rzeszowie od 0,8 do 7,1%. W mniejszych miastach odsetek ten by³ wiêkszy i wynosi³ kilkanaœcie procent. Sytuacja zmieni³a siê
w pierwszych latach XX w., kiedy — ale tylko w wiêkszych miastach —
uda³o siê, nie bez trudnoœci i oporów, zorganizowaæ oddzia³y „sokolic”.
W Rzeszowie oddzia³ taki powsta³ w 1908 r. i a¿ do wybuchu wojny nale¿a³o
do niego oko³o 50 kobiet, co stanowi³o mniej wiêcej 20% ogólnej liczby
cz³onków53. Zmieni³a siê przy tym forma aktywnoœci „sokolic”. Wczeœniej
— jak to wdziêcznie ujmowano w sprawozdaniach — kobiety „o¿ywia³y
ruch towarzyski”, nieliczne tylko uczestniczy³y w æwiczeniach gimnastycznych (gdy æwiczy³o 10 kobiet, w sprawozdaniach z dzia³alnoœci pisano
o „wielkim zainteresowaniu” æwiczeniami), traktuj¹c je jako „lekarstwo przeciw nadwerê¿onym nerwom i znudzeniu”54. Zastanawiaj¹co czêsto w Ÿród³ach
pojawia siê ten motyw nudy i „nadwerê¿onych nerwów” w odniesieniu do
kobiet z wy¿szych warstw spo³eczeñstwa prowincjonalnego. To by wskazy51 G³Rz 1901, nr 14, 39; 1902, nr 6.
52 W rzeszowskim „Sokole” pojawi³y siê dopiero w 1892 r., chocia¿ Towarzystwo powsta³o w 1886 r. By³y to:
nauczycielka, wdowa po lekarzu, ¿ona w³aœciciela podrzeszowskich dóbr, ¿ona zastêpcy prokuratora, ¿ona
praktykanta s¹dowego, ¿ona dyrektora garbarni i ¿ona jednego z najbogatszych kupców w Rzeszowie.
53 Por. Sprawozdania z czynnoœci Wydzia³u Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Rzeszowie za lata
1887–1908, Rzeszów 1888–1909.
54 Sprawozdanie [...] za rok 1896, s. 40; za rok 1898, s. 4; za rok 1904, s. 12; za rok 1907, s. 9 i in.
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wa³o na znaczn¹ iloœæ wolnego czasu, który by³ udzia³em przynajmniej czêœci
z nich, i którego nie mog³y spêdziæ tak, jak by chcia³y. Dzia³alnoœæ charytatywna, tzw. ¿ycie towarzyskie, zreszt¹ ca³e ich ¿ycie codzienne toczy³y siê pod
ci¹g³¹ kontrol¹ œrodowiska, od której jedyn¹ ucieczk¹ by³ wyjazd za granicê.
Po powstaniu oddzia³u ¿eñskiego liczba æwicz¹cych wzros³a kilkakrotnie, poza tym „sokolice” zaczê³y wystêpowaæ przed publicznoœci¹ na wieczorkach gimnastycznych, wieczornicach patriotycznych, festynach sokolich, tak¿e poza miejscem zamieszkania; wziê³y nawet czynny udzia³ w uroczystoœciach grunwaldzkich. Poza tym urz¹dza³y wycieczki w bli¿sze i dalsze
okolice, zabawy dla dzieci, wyg³osi³y kilka odczytów, w tym 4 referaty (Praca kobiety dla narodu, Fizyczne wychowanie m³odzie¿y ¿eñskiej, Zadania
i cele sokolstwa i udzia³ kobiety w tej pracy, Zlot grunwaldzki) na wiecu
w listopadzie 1909 r.; kilka zapisa³o siê do amatorskiego kó³ka teatralnego,
wreszcie w kwietniu 1913 r. powo³a³y do ¿ycia ¿eñsk¹ dru¿ynê skautow¹55.
Ale to by³y jaskó³ki, które bynajmniej nie czyni³y wiosny, a tylko j¹ zapowiada³y. Jeszcze tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej dawna galicyjska
prowincja uwa¿a³a, ¿e „kobieta przez naturê i Boga powo³ana jest do zak³adania ogniska rodzinnego, do wspó³pracy z mê¿em i wychowywania dzieci.
Niew¹tpliwie zajmuje ona najszczytniejsze stanowisko w spo³eczeñstwie,
bo jak¹ jest rodzina, takim jest naród. I jeœli spe³ni³a swe pos³annictwo
w myœl przykazañ Bo¿ych i dla dobra Ojczyzny — cicho, spokojnie, bez
rozg³osu — spe³ni³a w ca³oœci swe zadanie na ziemi”56. S³owa te zamieszczone zosta³y w nekrologu wielokrotnie ju¿ tu wspominanej Klementyny
Arvayowej, który rozpoczyna siê znamiennym zdaniem: „Nieczêsto czyta
siê nekrolog o zmar³ej kobiecie, i nic dziwnego”. Istotnie. Nekrolog by³
oczywistoœci¹, gdy chodzi³o o mê¿czyznê, który zwykle dzia³a³ poza domem
i robi³ rzeczy „wielkie”. Kobiecie, która spe³ni³a jedynie swe „zaszczytne
pos³annictwo”, nekrolog nie nale¿a³ siê, bo — wbrew temu, co mówiono
i pisano — tak naprawdê nie uwa¿ano, aby domowy œwiat kobiety zas³ugiwa³ na szczególne uhonorowanie. Nawet na nekrolog kobieta ¿yj¹ca na
prowincji zas³ugiwa³a tylko wtedy, gdy wyros³a ponad przeciêtnoœæ, gdy
zdo³a³a uczyniæ w ¿yciu chocia¿ odrobinê wiêcej ni¿ za³o¿enie ogniska domowego. Ale to te¿ zale¿a³o od mê¿czyzny; nie ka¿dy m¹¿ by³ bowiem tak
zakochany i tak tolerancyjny jak Edward Arvay.
55 Sprawozdania [...] za lata 1909–1913, Rzeszów 1910–1914.
56 „Zew” 1937, nr 32.
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praca czy czas wolny?
W poszukiwaniu drogi do samorealizacji; praca czy czas wolny?

W pierwszej po³owie XIX w. mo¿liwoœæ, a czêsto i koniecznoœæ podejmowania pracy zarobkowej stawa³a przed kobietami coraz czêœciej. Zjawisko to wystêpowa³o doœæ powszechnie w Europie; w Polsce, jak wiadomo,
mia³o siê nasiliæ po powstaniu listopadowym. By³a to oczywiœcie zdobycz
spo³eczna, jednak¿e wartoœæ jej wydaje siê wzglêdna i zale¿na od wielu
okolicznoœci. Wed³ug ostatnio poczynionych obserwacji Ute Frevert, w spo³eczeñstwie mieszczañskim przewa¿a³ pogl¹d, sformu³owany zreszt¹ jeszcze w latach 90. XVIII w. przez Wilhelma von Humboldta, ¿e „kobiety
ca³kowicie wolne od bardzo wielu zewnêtrznych zajêæ s¹ „w³aœciwie bli¿sze
idea³owi ludzkoœci ni¿ mê¿czyzna”, wykonuj¹cy „niewolnicz¹ pracê”1. Zdaniem autorki, przytoczone przez ni¹ przyk³ady podobnych ocen mo¿na odbieraæ jako wskazówkê, ¿e „wielu mê¿czyzn [ze œrodowisk — M. W.] mieszczañskich mia³o bolesn¹ œwiadomoœæ jednostronnoœci swojego sposobu
bytowania”. Lansowanie podobnych pogl¹dów mog³o te¿ mieæ na celu zachêcenie kobiet, by pogodzi³y siê ze swoim tradycyjnie ustalonym statusem.
Wiadomo, ¿e tradycyjny, patriarchalny model spo³eczeñstwa odznacza³ siê
jeszcze w XIX w. du¿¹ trwa³oœci¹, ulega³y mu te¿ kobiety.
W Polsce sytuacja by³a o tyle odmienna, ¿e powstania i represje popowstaniowe zachwia³y równowagê p³ci w spo³eczeñstwie, pozostawiaj¹c wiele kobiet samotnych, zmuszonych walczyæ o utrzymanie, czêsto przy tym
anga¿uj¹cych siê w konspiracje narodowe (przy spo³ecznej akceptacji tych
1 U. Frevert, M¹¿ i niewiasta. Niewiasta i m¹¿. O ró¿nicach p³ci w czasach nowoczesnych, Warszawa 1997,
s. 254–255 i nn.
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poczynañ). Fakt ten powodowa³ ró¿nice tak znacz¹ce, ¿e ostatnio Maria
Ciechomska uzna³a (za Gra¿yn¹ Borkowsk¹), i¿ polski ruch kobiecy zosta³
„ska¿ony mitem ³atwego pocz¹tku”2. By³a to jednak ³atwoœæ pozorna. Komplikowa³ bowiem sprawê niewielki rynek pracy, dominuj¹ca na nim pozycja
mê¿czyzn oraz stan wykszta³cenia kobiet. Co prawda, sprawa kszta³cenia
kobiet zajmowa³a œrodowiska oœwiecone ju¿ od drugiej po³owy XVIII w.,
a w czasach Królestwa Kongresowego dozna³a znacznego przyspieszenia.
Powstawa³y pensje dla dziewcz¹t, nadzór nad szkolnictwem ¿eñskim oddano w 1828 r. w gestiê rektorów szkó³ wy¿szych; w 1825 r. otwarta zosta³a
szko³a guwernantek, jej utworzenia domagano siê, jak podaje J. Hulewicz,
na dwóch sejmach Królestwa. Pog³êbia³y siê te¿ i radykalizowa³y — oko³o
po³owy XIX w. — wyobra¿enia samych kobiet o w³asnych mo¿liwoœciach
intelektualnych i zadaniach spo³ecznych3. Nadal jednak nie mia³y one dostêpu do wy¿szego wykszta³cenia, emancypacja ich by³a wiêc problematyczna;
nie stanowi³y te¿ ¿adnej konkurencji dla mê¿czyzn na rynku pracy. Co siê zaœ
tyczy stosunku samych kobiet do pracy zarobkowej, sprawa równie¿ nie by³a
prosta. Odczuwa³y jej potrzebê, a zw³aszcza potrzebê zarobku, musia³y jednak walczyæ o spo³eczn¹ akceptacjê i pokonywaæ wiele uprzedzeñ.
Najczêœciej podejmowan¹ przez kobiety prac¹ by³o — w ca³ym chyba
XIX w. — guwernerstwo, praca prywatnego wychowawcy i nauczyciela;
niew¹tpliwie istnia³o na ni¹ du¿e zapotrzebowanie spo³eczne. Jednak¿e
w pierwszej po³owie XIX w. — jak to niezmiernie trafnie wyrazi³ Tadeusz
Bobrowski4 — ów zawód nie bardzo by³ poci¹gaj¹cy „przy ówczesnych wyobra¿eniach spo³ecznych, stawiaj¹cych nauczyciela domowego bodaj ¿e nie
w rzêdzie s³ug”. Potwierdzaj¹ tê obserwacjê liczne a niezale¿ne œwiadectwa
kobiet pracuj¹cych. Oto opinia Malwidy von Meysenbug, która przyby³a do
Londynu w pocz¹tku lat 50. i zaczê³a rozgl¹daæ siê za prac¹ wobec topnienia niewielkiego w³asnego funduszu: „Muszê jednak przyznaæ, ¿e na sam¹
myœl o zostaniu wychowawczyni¹ w angielskim domu dostawa³am dreszczy.
Wiedzia³am, ¿e wychowawczynie tworz¹ w Anglii zupe³nie specyficzn¹ warstwê spo³eczn¹ pomiêdzy pañstwem a s³u¿b¹, maj¹c¹ œciœle ograniczony
charakter w kodeksie praw towarzyskich, nader szczup³y zakres przyjemno2 M. Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, Poznañ 1996, s. 126.
3 J. Hulewicz, Sprawa wy¿szego wykszta³cenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939, s. 14–20 oraz
zw³aszcza rozdz. IV i V.
4 T. Bobrowski, Pamiêtnik mojego ¿ycia, t. I, Warszawa 1979, s. 144.
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œci i wypoczynku oraz nieskoñczenie d³ug¹ listê obowi¹zków i zadañ”5.
Wtórowa³y jej siostry Brontë: Charlotta w powieœci Dziwne losy Jane Eyre
oraz Anna w powieœci Agnes Grey (obie wydane w 1847 r.). Przytoczmy tylko jeden przyk³ad: oto Jane Eyre otrzymuje od pastora propozycjê podjêcia
pracy nauczycielki wiejskiej. Los taki skromnie siê przedstawia³, Jane Eyre
myœla³a jednak inaczej: „Wymaga³ twardej pracy, ale w porównaniu ze stanowiskiem nauczycielki w domu bogatych ludzi dawa³ niezale¿noœæ; tak siê
lêka³am zale¿noœci u obcych, a tu nie grozi³o mi ani poni¿enie, ani upokorzenie. Zdecydowa³am siê”6. Podobne by³ obserwacje i doœwiadczenia ¯michowskiej; wiadomo, ¿e jako m³oda dziewczyna Narcyza spêdzi³a prawie
rok w Pary¿u z rodzin¹ Zamoyskich, opiekuj¹c siê ich córk¹ i wydarzenie to
Ÿle siê zapisa³o w jej pamiêci (powrócê do tego za chwilê). S³owem, nie
lubi³a guwernerki, kiedy jednak wiele lat póŸniej odradza³a swojej siostrzenicy ten typ pracy, u¿y³a innych argumentów: „Gdyby ci siê zdarzy³a sposobnoœæ do za³o¿enia pensji na przyk³ad, choæ i taki chleb dzisiaj pio³unow¹
gorycz¹ zaprawny, jednak¿e ³atwiej bym siê na niego w twoim imieniu zgodzi³a. [...] na pensji op³ata bogatych mo¿e niejedn¹ potrzebn¹ a zdoln¹
wykszta³ciæ istotê. Ale w prywatnej guwernantki obowi¹zkach: oraæ p³ugiem po skale, wonn¹ ambrozjê laæ w przetaki dziurawe...”7
Istnia³a tak¿e druga strona medalu: Ÿród³a z pierwszej po³owy XIX w.
dostarczaj¹ nam obficie œwiadectw dowodz¹cych niekompetencji guwernantek i wychowawczyñ, i to zarówno erudycyjnej, jak i pedagogicznej. Nie
tu miejsce na rozpatrzenie tego problemu, wydaje siê jednak, ¿e dla omawianego okresu by³y to utyskiwania nie pozbawione podstaw; w drugiej
po³owie XIX w. natomiast zmieni³ siê na lepsze zarówno poziom, jak i —
jak siê wydaje — op³acalnoœæ wykonywania tego zawodu8. Dla naszych
5 M. von Meysenbug, Pamiêtnik idealistki, Warszawa 1960, s. 285, 303, 344–345.
6 Ch. Brontë, Dziwne losy Jane Eyre, Warszawa 1959, s. 397. Powieœæ Anny Brontë Agnes Grey jest jednym
wielkim paszkwilem na pracê guwernantki, a zw³aszcza na jej pracodawców z wy¿szych sfer.
7 N. ¯michowska, Listy, t. I, wyd. M. Romankowa, Wroc³aw 1957, s. 245. Pod koniec ¿ycia ¯michowska
wyostrzy³a jeszcze swój pogl¹d na nauczanie dziewcz¹t, pisz¹c w 1872 r. do Izabeli Zbiegniewskiej: „Z córkami obywatelskimi wszelka praca na cztery wiatry pójdzie. Ci¹gle czujê, ¿e siê ucz¹ dlatego jedynie, by mia³y
czas zajêty, póki na pierwszy bal nie pójd¹, z pierwszego balu w œwiat i za m¹¿. PóŸniej bêd¹ tym, czym ich
mê¿owie mieæ bêd¹ chcieli. Ot, nie ma przysz³oœci, nie ma gruntu w tej bakalarce mojej. A przecie¿ od
dawna rzecz¹ jest wiadom¹, ¿e wolê dziewczêta od ch³opców, tylko nie do nauki lub raczej do nauki bym je
tak¿e wola³a, gdyby to by³y z biednych rodzin, potrzebuj¹ce wykszta³cenia na karierê i zarobek”, Listy, t. III,
s. 111. Jak widaæ, jest w tym tekœcie coœ wiêcej ni¿ zmêczenie i rozgoryczenie starszej kobiety.
8 T. Bobrowski, Pamiêtnik..., wyd. cyt., s. 143–150; A. Potocka, Mój pamiêtnik, Warszawa 1973, s. 25–30;
o edukacji domowej por. ostatnio: T. Epsztein, Edukacja dzieci i m³odzie¿y w polskich rodzinach ziemiañskich
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rozwa¿añ istotne jest, ¿e w istniej¹cych œwiadectwach znajdujemy odbicie
tych zjawisk w œwiadomoœci wybitnych kobiet tego okresu. Pozwala to nam
dostrzec ich czêsto wielk¹ potrzebê dalszej pracy nad sob¹, wyp³ywaj¹c¹
z poczucia niedoskona³oœci w³asnej wiedzy. Szczególnie wyraŸne by³o to
poczucie u kobiet ju¿ rozbudzonych intelektualnie, a wiêc przede wszystkim — nauczycielek9.
Dramatycznym œwiadectwem mog¹ byæ listy m³odziutkiej — 19–letniej
— nauczycielki, Narcyzy ¯michowskiej, pisane w 1838 r. do brata Erazma;
jak ju¿ wspomnia³am, autorka przebywa³a wówczas w Pary¿u ze sw¹ podopieczn¹, córk¹ Konstantego i Anieli Zamoyskich. Narcyza zorganizowa³a
sobie czas rozs¹dnie, tak, by mieæ go trochê dla siebie; zadowolona, pisa³a
do brata: „lekcje dopiero o dziesi¹tej siê zaczynaj¹. Prawda, ¿e za to trwaj¹
do ósmej wieczorem, ale ¿e i tak musia³am siedzieæ w salonie, wiêc czy jak
malowana lalka przy stoliku, czy z dzieæmi przy kajetach, to mi wszystko
jedno. Tak przeto czas mój roz³o¿y³am: w wieczór piszê do jedenastej, czasem do dwunastej; wstajê o siódmej; i z rana, i w dzieñ, kiedy pora po temu,
czytam ksi¹¿ki. Te, które mi da³eœ, ju¿ skoñczone; niekiedy wolno mi te¿
wzi¹æ jeden z abonowanych przez pani¹ Z[amoysk¹] romansów [...]. Obieca³eœ mi, Eraziu, wystaraæ siê o jakie z tych zakazanych ksi¹¿ek, o których
tu ani s³ychaæ, np. Mickiewicza lub Mochnackiego[...]. Ty mnie zepsu³eœ
swoim pobytem w Pary¿u, przyzwyczai³eœ mnie do s³uchania rozmowy o olbrzymich przedmiotach i nie mogê ju¿ cierpieæ tych kar³owatych rozpraw”10. Nie na d³ugo jednak starczy³o zadowolenia; ju¿ w kilka tygodni
póŸniej m³oda nauczycielka skar¿y siê na „leniwe i czcze ¿ycie”, zachorowa³a bowiem jej uczennica i matka przejê³a nad ni¹ opiekê. Pisze do brata:
„reszta czasu zupe³nie do mnie nale¿a³o. Sama ju¿ nie wiedzia³am, co z sob¹ robiæ, zagryzmoli³am parê arkuszy, ale mnie to zmêczy³o; chcia³am czytaæ — ¿adnej ksi¹¿ki pod rêk¹, chcia³am rozmawiaæ — ¿adnej dobrej duszy.
[...] I tak chcia³abym siê czegoœ nauczyæ dobrze, ale sama nie wiem, czego,
na Wo³yniu, Podolu i Ukrainie w II po³owie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 45–51.
9 Szczególnie przejmuj¹ce s¹ u pamiêtnikarek stwierdzenia stanu w³asnej niewiedzy, przyk³adowo — u siostry Klementyny Tañskiej, Aleksandry Tarczewskiej: (Historia mego ¿ycia. Wspomnienia warszawianki,
Warszawa 1967, s. 67): „[...] zastanowi³am siê nad tym, co umiem, i z wielkim podziwieniem odkry³am, ¿e
prawie nic nie umia³am, osobliwie te¿ w porównaniu z Klemuni¹, m³odsz¹ ode mnie a¿ trzema latmi.
Zawziê³am siê wiêc szczerze do nauki i mogê powiedzieæ, ¿e przez pilnoœæ nagrodzi³am nieco czas pró¿no
strawiony” (tekst dotyczy ok. 1808 r.). Podobne prze¿ycie zanotowa³a Wirydianna Fiszerowa (Dzieje moje
w³asne, Londyn 1975, s. 72 nn., 222, 244 –245) oraz A. Potocka (Mój pamiêtnik, wyd. cyt., s. 66–67).
10 N. ¯michowska, Listy, wyd. cyt., t. I, s. 72–73.
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bo doprawdy jest w czym wybieraæ: ja nic a nic nie umiem! PoradŸ mi wiêc,
mój Erazmie. [...] Ka¿ mi siê teraz tego lub owego nauczyæ. Wiem, ¿e mnie
sam¹ zrazi³yby pierwsze trudnoœci, a tak, gdy siê ju¿ wyborem twoim zobowi¹¿ê, czujê, ¿e wytrwalsz¹ bêdê. Powiedz, jak¹ kupiæ ksi¹¿kê. Widzisz, ¿e
ja mam nawet i na ksi¹¿ki pieni¹dze”11.
Czas wolny zatem, który mia³ s³u¿yæ do nauki i pog³êbionej pracy w³asnej, wymaga³ koniecznie ukierunkowania i wytyczenia celu. Bardzo m³oda
dziewczyna, jak¹ by³a w tym czasie Narcyza, musia³a to odczuwaæ szczególnie ¿ywo; podobnie jednak stawia³y sprawê starsza nieco Angielka Charlotta Brontë i jeszcze starsza Niemka Malwida von Meysenbug. Bohaterka
Charlotty Brontë, wspomniana ju¿ Jane Eyre, zetknê³a siê w domu pastora
ze starszymi od siebie kobietami, podobnie jak ona — nauczycielkami.
Brontë pisze: „One wiêcej mia³y wiadomoœci i wiêcej czyta³y ode mnie; ja
jednak¿e gorliwie pod¹¿a³am œcie¿k¹ wiedzy, któr¹ one ju¿ przesz³y przede
mn¹. Poch³ania³am ksi¹¿ki, które mi po¿ycza³y, wieczorem zaœ rozkosz¹
by³o przedyskutowaæ z nimi to, co w ci¹gu dnia przeczyta³am”12. Malwida
z kolei, wywalczywszy sobie prawo do studiów na otwartym w 1850 r. uniwersytecie dla kobiet w Hamburgu, pracowa³a w nim nastêpnie przez kilka
lat, szczêœliwa z powodu osi¹gniêcia niezale¿noœci ekonomicznej, która by³a zawsze jej gor¹cym pragnieniem. Czas wolny od wyk³adów w du¿ym stopniu poœwiêcano tu na dyskusje „na temat najwa¿niejszych zagadnieñ spo³ecznych”, odczyty literatów i poetów, rozmowy z wychowawcami13. Gdy
uniwersytet, na fali reakcji, zosta³ zamkniêty, Malwida w maju 1852 r. uda³a
siê do Londynu; utrzymywa³a siê z dawania lekcji niemieckiego, unikaj¹c
pracy guwernerskiej, wkrótce jednak poznawszy Aleksandra Hercena zgodzi³a siê byæ wychowawczyni¹ jego córek i w listopadzie 1853 r. zamieszka³a
w jego domu. Zafascynowana intelektem Hercena, Malwida korzysta³a
wiele ze wspó³pracy z nim i tak opisa³a po latach swoj¹ sytuacjê: „Po niezm¹cenie szczêœliwych, a przez pomyœlne rozwijanie siê dzieci coraz bogatszych w treœæ dniach spêdzanych w ich towarzystwie, nastêpowa³y wieczory
poœwiêcone wspólnemu czytaniu z Hercenem, co dodawa³o memu umys³owi nowej prê¿noœci i syci³o go duchow¹ straw¹. B³yskotliwa inteligencja
Hercena, jego nieomylna pamiêæ i encyklopedyczna wprost wiedza uzupe³11 Tam¿e, s. 79.
12 Ch. Brontë, wyd. cyt., s. 392.
13 M. von Meysenbug, wyd. cyt., s. 196–214.
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nia³y tê lekturê tak wartoœciowymi uwagami i wypowiedziami, ¿e wzbogaca³o j¹ to w dwójnasób”14.
Tak¿e i w tym przypadku mo¿na dostrzec satysfakcjê z ukierunkowania
lektur, z mo¿liwoœci niejako skonsultowania w³asnych wra¿eñ i prze¿yæ intelektualnych z kimœ bardziej doœwiadczonym. Wydaje siê, ¿e nale¿y uznaæ
tê potrzebê „konsultacji” za wa¿ny etap w rozwoju samoœwiadomoœci kobiet i w pog³êbianiu ich intelektu. Tym bardziej, ¿e Ÿród³a dostarczaj¹ te¿
wielu przyk³adów przeciwnych: wysi³ków daremnych i prac straconych w³aœnie z braku porady i ukierunkowania; przytoczê tylko jeden przyk³ad —
wspomnienie Anny z Dzia³yñskich Potockiej (notabene — córki Tytusa
Dzia³yñskiego), z wczesnych lat 60. XIX w.: „Zaczê³am siê przekonywaæ, ¿e
nic nie rozumiem, ¿e nic nie umiem. To spostrze¿enie spad³o na mnie piorunem; [...] Czu³am namiêtn¹ chêæ nagrodzenia czasu straconego i w tym
celu wziê³am siê sama do nauki; ale¿ to op³akana by³a nauka pod ka¿dym
wzglêdem, nie mia³am kierunku ani wskazówki, jak wzi¹æ siê do tego, dobiera³am sobie ksi¹¿ki osch³e, nudne, trudne do zrozumienia”15. Chwile
podobnego zw¹tpienia prze¿ywa³a te¿ ¯michowska, która skar¿y³a siê bratu na nadmiar lektur, brak ukierunkowania i wyraŸnego celu; jak wiadomo,
zdo³a³a sobie sama cel ów wytyczyæ: marzy³a o stworzeniu szko³y dla dziewcz¹t i podjêciu pracy wychowawczej. Jak pisa³a, œwiadomoœæ ta „to jest
prawdziwe cia³a i umys³u lekarstwo”16, jednak¿e w owym czasie tylko nieliczne kobiety umia³y siê zdobyæ na podobn¹ samodzielnoœæ, na chêæ pokierowania w³asnym losem. Doznawa³y przy tym przeszkód natury spo³ecznej,
finansowej, obyczajowej wreszcie — w³aœnie jak ¯michowska, której nie
uda³o siê zrealizowaæ marzenia o stworzeniu pensji.
14 Tam¿e, s. 454.
15 A. z Dzia³yñskich Potocka, wyd. cyt., s. 66–67. Z gór¹ pó³ wieku wczeœniej pisz¹ca swe wspomnienia
Wirydianna Fiszerowa ukaza³a z kolei inne rezultaty nieukierunkowanych lektur: „Wraz z up³ywem lat
dojrzewa³ mój umys³; stworzy³am sobie œwiat intelektu niedostêpny dla w³adzy zewnêtrznej. Nie mia³am
nikogo, kto by umia³ skorygowaæ moje pogl¹dy. By³am zreszt¹ nieskora do dzielenia siê nimi i pozostawa³y
moj¹ tajemnic¹! Wojewoda po¿ycza³ mi ksi¹¿ki, spêdza³am nad nimi noce, by mnie na czytaniu nie z³apano;
wybiera³am najchêtniej lekturê dzie³ dla mnie najtrudniejszych o treœci powa¿nej. Wojewoda wsun¹³ mi
kilka ksi¹¿ek «zabronionych», w tej liczbie dzie³a Rousseau, które wzbudzi³y we mnie zapalczywy i gor¹cy
afekt do ich autora. Œni³am tylko o tym, by wyjœæ za m¹¿ po to, by go jak najrychlej odwiedziæ i skorzystaæ
z jego nauk”. W. Fiszerowa, Dzieje moje w³asne, Londyn 1975, s. 73. Ta sama autorka po wyjœciu za m¹¿, ju¿
maj¹c dzieci, korzysta³a wiele z porad Francuza ksiêdza Drevelle, nauczyciela dzieci i tak ocenia³a sytuacjê:
„z w³asnych oszczêdnoœci dokupi³am siê dobrze dobranego ksiêgozbioru, z którego stale korzysta³am, a ¿e
s¹d mia³am wyrobiony, a ponadto inteligentnego doradcê, nauczy³am siê wiêcej wtedy ni¿ w czasach pierwszej m³odoœci, kiedy z kawa³ków dowolnie podobieranych uk³adano moj¹ edukacjê”, tam¿e, s. 222.
16 N. ¯michowska, Listy, t. I, wyd. cyt., s. 82, 143.
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Wiêkszoœæ rozbudzonych intelektualnie i pracuj¹cych zarobkowo kobiet d¹¿y³a równie¿, niezale¿nie od lektur i pog³êbiania wiedzy, do podjêcia
twórczoœci w³asnej. Tendencja ta uwidoczni³a siê w Europie wyraŸnie ju¿ od
po³owy XVIII w.; mo¿na by wyliczyæ niema³o kobiet pisz¹cych, prozaiczek
i poetek, malarek, kompozytorek i wirtuozek. Jednak dla kobiety pracuj¹cej zarobkowo myœl o pisaniu kreatywnym stwarza³a dodatkowe problemy,
przede wszystkim — problem wolnego czasu, którego zdecydowanie brakowa³o. Oto jak przedstawia³a swoj¹ sytuacjê w 1854 r. trzydziestopiêcioletnia wówczas ¯michowska w liœcie do Anny Kisielnickiej: „W dzieñ powszedni lekcje od 9 z rana do 3 i 5 po po³udniu. Z tych lekcji, którymi, jak mi siê
zdaje, nikogo niczego nauczyæ nie mogê, przynoszê taki humor do domu
i myœl tak¹ rozbit¹, ¿e przy zwyczajnym piêciorga dzieci ha³asie, anibym
nawet trzech wierszy z sensem gramatykalnym napisaæ nie zdo³a³a. Zostaj¹
siê wprawdzie wolne póŸne wieczory i wczesne poranki, zostaj¹ dni niedzielne, lecz zrób to, moja Nuciu, ¿eby mi siê spaæ nie chcia³o wtenczas”.
Jeszcze wyraŸniej w tym samym czasie skar¿y³a siê Skimborowiczom: „dnie
tak prac¹ wype³nione, ¿e jak wstanê o szóstej i spieszyæ siê zacznê, tak do
drugiej szóstej myœlê jedynie o jeografiach, historiach, gramatykach i o tym,
¿eby siê na wyznaczon¹ godzinê nie spóŸniæ. Gdy ju¿ z poœpiechu och³onê,
przychodzi kto do mnie lub ja do kogo ze znajomych idê. [...] Cz³owiek nie
ma chwili wolnej do zebrania siê z swoj¹ najg³êbsz¹ myœl¹, z swoim najistotniejszym uczuciem”17. Podobny opis uci¹¿liwej pracy — dawania lekcji
w rozmaitych, oddalonych od siebie punktach miasta — pozostawi³a Malwida von Meysenbug18; mo¿na s¹dziæ, ¿e obu paniom sprawia³o istotn¹
trudnoœæ po³¹czenie lekcji prywatnych z twórczoœci¹ w³asn¹. Malwida zaczê³a pisaæ (nowele i rozprawy „o ró¿nych, przewa¿nie pedagogicznych
problemach”) dopiero gdy odesz³a od Hercenów i swoich wychowanek,
a poœwiêci³a siê t³umaczeniom; podobnie Narcyza swoje najwiêksze dzie³a
stworzy³a w okresach „pozbawionych zatrudnieñ pedagogicznych”.
Owa walka kobiet twórczyñ z w³asnym zmêczeniem, wobec koniecznoœci pracy zarobkowej i pog³êbiania wiedzy, to niew¹tpliwie zjawisko „d³ugiego trwania”. Przytoczê tu jedno œwiadectwo: wspomnienia Józefy B¹kowskiej z 1891 r., poetki i nauczycielki, wówczas trzydziestoletniej. W jej
17 Tej¿e, Do Anny Kisielnickiej..., [w:] tam¿e, s. 386; do A. i H. Skimborowiczów, tam¿e, t. II, s. 312.
18 M. von Meysenbug, wyd. cyt., s. 323–324 oraz np. s. 577–578 na temat w³asnej twórczoœci literackiej
i pedagogicznej.
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interesuj¹cym pamiêtniku uderza powtarzaj¹cy siê refren: „ani jednego
dnia zupe³nego spokoju”; w styczniu 1892 r. pisze: „Jestem zmêczona i wyczerpana, a pracy mam tyle, ¿e ani chwili spokoju, ani przeczytaæ coœ dla
siebie”. Pod koniec tego roku wyje¿d¿a ze Lwowa na posadê guwernersk¹;
w listopadzie 1892 r. notuje: „Muszê siê do lekcji literatury [...] przygotowywaæ trochê, zatem razem tej nauki mam z siedem godzin dziennie i zrazu
czu³am siê wyczerpan¹, tak ¿e o pisaniu ju¿ mowy nie by³o”. Gwoli prawdy
dodajmy, ¿e z czasem poetka przyzwyczai³a siê do rytmu pracy i znalaz³a
czas na twórczoœæ w³asn¹19.
Kwestia twórczoœci w³asnej mia³a w ruchu kobiecym du¿e znaczenie
o podwójnym niejako charakterze. Z jednej strony stanowi³a z dawien dawna kobiec¹ drogê do samoœwiadomoœci i do samorealizacji, tym wa¿niejsz¹,
¿e ju¿ znan¹ mê¿czyznom. Dlatego to w 1929 r. w swej g³oœnej ksi¹¿ce W³asny pokój Wirginia Woolf tak gor¹co zachêca³a kobiety do pisania; lecz nie
tylko o to chodzi³o. Pisanie przynosi³o pieni¹dze, a zdaniem Wirginii Woolf
by³ to — obok w³asnego, samodzielnego pokoju — podstawowy warunek
samodzielnoœci kobiecej; notabene, o obu tych sprawach pisa³a pó³ wieku
wczeœniej ¯michowska20.
Czas wolny zatem nabiera³ na drodze kobiet do samorealizacji wielkiego zaiste, niemal podstawowego znaczenia. Dzia³o siê tak niejako kosztem
presti¿u pracy, w okresie, w którym nie by³a ona lubiana, nie dawa³a satysfakcji intelektualnej, przynosi³a jedynie niezbyt du¿e, ale niezbêdnie potrzebne pieni¹dze. Uk³ad taki nie by³ nieunikniony, móg³ ulec zmianie
i zmienia³ siê niejednokrotnie, zale¿nie od szczêœliwych okolicznoœci,
a stopniowo coraz bardziej w zwi¹zku z rosn¹cymi mo¿liwoœciami nauki
kobiet i zdobycia satysfakcjonuj¹cej pracy.
Przyk³adem — ponownie Narcyza ¯michowska. Jak pamiêtamy, nie
lubi³a i nie ceni³a guwernerki, nie przepada³a te¿, jak siê wydaje, za prac¹
nauczycielsk¹, choæ wykonywa³a j¹ przez wiele lat. Znalaz³a jednak satysfakcjê w pracy na ma³ej nieformalnej pensji Julii B¹kowskiej, gdzie uczy³a
grupê starszych dziewcz¹t, mieszkaj¹c od 1858 r. razem z B¹kowsk¹ w do19 J. Cybulska, póŸn. B¹kowska, Pamiêtnik 1891–1892, Biblioteka Narodowa, rkps BN II.9873.
20 V. Woolf, A Room of One’s Own, Granada, London, passim. N. ¯michowska w liœcie do Wandy Grabowskiej z 1865 r.: „pieni¹dze s¹ wolnoœci¹. Pieniêdzmi, swoimi pieniêdzmi, zarobionymi pieniêdzmi zmusi
kiedyœ kobieta Napoleoñskich Francuzów do zmiany ca³ych rozdzia³ów w s³awnym cesarskim Kodeksie.
Pieniêdzmi ugruntuje równie¿ równoœæ ma³¿eñsk¹ i w³adzê macierzyñsk¹”, T. Boy–¯eleñski, Ludzie ¿ywi.
Pisma, t. III, Warszawa 1956, s. 327.
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mu przy ul. Miodowej 3, upamiêtnionym w korespondencji i wspomnieniach jako „Miodogórze”. Choæ mia³a tam nareszcie w³asny pokój, przez
pierwszy rok nie pisa³a wcale, zajêta prowadzeniem lekcji, które, jak zauwa¿y³ Boy–¯eleñski, wyros³y z czasem „w rodzaj wolnego uniwersytetu”21.
Mo¿na wiêc s¹dziæ (potwierdza to korespondencja Narcyzy), ¿e ten rodzaj
nauczania by³ dla niej najw³aœciwszy, najbli¿szy zarazem jej upodobaniom
do wymiany pogl¹dów z myœl¹c¹, entuzjastyczn¹ m³odzie¿¹.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w ca³ym tu omawianym okresie ¿adna z autorek
nie kojarzy³a czasu wolnego z pojêciem rozrywki. Czas ten by³ chyba dla
nich zbyt cenny i zbyt ma³o go by³o wobec potrzeb uczenia siê, pog³êbiania
wiedzy, twórczoœci wreszcie. Nie nale¿a³o go trwoniæ; w œrodowisku kobiet
rozbudzonych intelektualnie panowa³o przekonanie, ¿e nawet ¿ycie towarzyskie s³u¿y do twórczej wymiany pogl¹dów i nie jest prostym zabijaniem
czasu22. Ten rygoryzm w traktowaniu czasu wolnego mia³ siê jeszcze w drugiej po³owie XIX w. nasiliæ, tym razem pod wp³ywem ideologii pozytywistycznej z jej apologi¹ pracy i upowszechniania wiedzy. Równoczeœnie, jak
zauwa¿y³ Andrzej Szwarc, rozwa¿aj¹c aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet u schy³ku XIX w., widoczna wówczas nadal powszechnoœæ pracy nauczycielskiej wœród kobiet (tak¿e w tajnym nauczaniu) wskazywa³aby „na
patriotyczn¹ w znacznym stopniu motywacjê edukacyjnych aspiracji i pêdu
do karier nauczycielskich”23. Ten sam autor podkreœli³ przy tym, ¿e pedagogikê wedle starych wzorców uznawano za „naturalne powo³anie kobiety”.
Wypadnie siê zgodziæ z obserwacjami autora, jak jednak wynika z przytoczonego przeze mnie materia³u, kobiety w swym d¹¿eniu do samorealizacji
nie chcia³y poprzestaæ na wyznaczonej im roli, nawet jeœli (od czasu do
czasu) by³a ona wysoko oceniana.
Najbardziej œwiadome z nich pragnê³y pe³nego wy¿szego wykszta³cenia,
w odpowiadaj¹cym ich indywidualnoœci kierunku. Wydaje siê, ¿e tylko tym
21 T. Boy–¯eleñski, wyd. cyt., s. 323–324, a tak¿e Notatki Julii Baranowskiej, [w:] N. ¯michowska, J. Baranowska, Œcie¿ki przez ¿ycie, Wroc³aw 1961, s. 184–195.
22 M. von Meysenbug, wyd. cyt., s. 211; podobnie myœla³a prawie sto lat póŸniej Teodora Mêczkowska, gdy
na wygnaniu po powstaniu warszawskim 1944 r. wspomina³a bujne ¿ycie towarzyskie w m³odych latach: „Ale
to ¿ycie cechowa³a jakaœ powaga, wynikaj¹ca ze œcis³ej relacji miêdzy naszymi pracami a naszymi rozrywkami”. T. Mêczkowska, Pamiêtnik pisany w Zakopanem w roku 1944/45 na wygnaniu, Biblioteka Narodowa,
rkps II. 10. 303., z. II, s. 20).
23 A. Szwarc, Aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet w œrodowiskach inteligencji Królestwa Polskiego u schy³ku XIX wieku, [w:] Kobiety i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 1, Warszawa 1995, s. 78.
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sposobem mo¿na by³o przezwyciê¿yæ zarysowany wy¿ej konflikt miêdzy
prac¹ i aspiracjami czasu wolnego; warunkiem podstawowym by³aby oczywiœcie dostêpnoœæ twórczej i satysfakcjonuj¹cej pracy. W dwudziestoleciu
miêdzywojennym wiele kobiet zbli¿y³o siê ju¿ do tego idea³u, który umo¿liwia³ samorealizacjê w pracy zawodowej; samorealizacja w pracy pedagogicznej pozostawa³a nadal dostêpna, ale ju¿ bez przymusu. Przyk³adem —
jednym z wielu — mo¿e byæ ¿ycie Teodory Mêczkowskiej (1870–1954),
m³odszej o dwa pokolenia entuzjastycznej nauczycielki i dzia³aczki spo³eczno–oœwiatowej. Po ukoñczeniu gimnazjum, mimo oporu ojca, zdo³a³a
wywalczyæ sobie studia przyrodnicze w Genewie (na które w du¿ym stopniu
sama zapracowa³a). Po studiach wróci³a do Warszawy (ju¿ jako ¿ona
dra Wac³awa Mêczkowskiego) i w 1896 r. zaczê³a pracowaæ jako nauczycielka; pracê tê, jak wspomina³a, kocha³a ca³e ¿ycie. Przez wiele lat uczêszcza³a te¿ na zajêcia na Wydziale Spo³ecznym Uniwersytetu Lataj¹cego.
W swoich wspomnieniach pisa³a: „Ja osobiœcie mia³am wówczas dom w³asny, pracê zawodow¹, która zajmowa³a mi czas od 9 rano do 3 po po³udniu.
Po obiedzie uczêszcza³am na wyk³ady Uniwersytetu Lataj¹cego, nale¿a³am
poza tym do kilku organizacji spo³ecznych — i na to wszystko starczy³o mi
czasu! Ta intensywna praca, to ¿ycie pe³ne treœci dawa³o radoœæ. Tak samo
wype³nione ¿ycie mia³ mój m¹¿”24.
Czas wolny w takim uk³adzie stanowi³y wakacje; przeznaczano je na
poznawanie œwiata i pog³êbianie wiedzy25. Prócz tego jednak tak¿e i czas
poœwiêcony przez Mêczkowsk¹ na zajêcia Uniwersytetu Lataj¹cego mia³
podobny charakter, nie dotyczy³ bowiem pracy zarobkowej, lecz indywidualnych studiów o charakterze podyplomowym. By³ to ju¿, jak widaæ, inny
okres i inne spo³eczeñstwo. Zdobycie wykszta³cenia wy¿szego, a nastêpnie
pracy przynosz¹cej satysfakcjê, przy — równoczeœnie — wielu u³atwieniach
¿ycia codziennego, jakie przynosi³a modernizacja, wyd³u¿y³y czas wolny
kobiety pracuj¹cej i pozwoli³y jej w przysz³oœci inaczej, czêsto mniej rygorystycznie nim dysponowaæ.

24 T. Mêczkowska, Pamiêtnik pisany w Zakopanem w r. 1944/45 na wygnaniu, wyd. cyt., s. 24.
25 Dodajmy na marginesie, ¿e para ta by³a programowo bezdzietna; co wiêcej, mentalnoœæ Mêczkowskiej
by³a ca³kowicie nowoczesna, ukszta³towana w wyraŸnej opozycji do idea³ów XIX–wiecznych, jak œwiadcz¹
nastêpuj¹ce s³owa: „dba³am o to, by nie sk³adaæ siebie innym w ofierze, by zachowaæ styl swego ¿ycia, by
rozwijaæ swój umys³ i nie zatraciæ nic wa¿kiego ze swojej indywidualnoœci”, T. Mêczkowska, tam¿e, z. VI,
s. 103.
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Wstêpne zdefiniowanie „czasu wolnego” kobiet, a tak¿e przedstawienie
ich rozrywek w latach 60. XIX w. stanowi interesuj¹cy problem badawczy,
pozwalaj¹cy naœwietliæ bodaj w czêœci jedno z mniej dot¹d zbadanych zagadnieñ zwi¹zanych ze stanem kultury materialnej i umys³owej polskiego
spo³eczeñstwa1. Podstaw¹ podjêtej tu próby jest prasa kobieca Warszawy
i Krakowa. Punkt wyjœcia stanowi 1860 r., uwa¿any za prze³omowy dla rozwoju nowoczesnych, uniwersalnych magazynów dla kobiet, tak ze wzglêdu
na liczbê nowych tytu³ów, jak i ich zró¿nicowan¹ treœæ2. Zasadnoœæ tej cezury potwierdza pojawienie siê w 1860 r. w Warszawie „Magazynu Mód
i Nowoœci Dotycz¹cych Gospodarstwa Domowego”, który dwa lata póŸniej
przybra³ tytu³ „Tygodnik Mód i Nowoœci”. Jan Kanty Gregorowicz by³ wydawc¹ (do 1877 r.) i jednoczeœnie redaktorem (a¿ do swej œmierci w 1890 r.)
tego nowatorskiego pisma. „Tygodnik” jako pierwsze z czasopism warszawskich zamieszcza³ na wzór poznañskiego „Dziennika Domowego” z lat
1840–1848 artyku³y z zakresu gospodarstwa domowego, dbaj¹c przy tym
tak¿e o sprawy wychowania, obyczajów i podniesienia kultury ogólnej.
1 Specjalny szkic poœwiêci³ temu problemowi m.in. Andrzej Szwarc, zob. Krytyka kobiecoœci czy pró¿niaczego
stylu ¿ycia? Stare i nowe wzorce ¿ycia codziennego kobiet w publicystyce i literaturze piêknej epoki pozytywizmu,
[w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1997,
s. 295–308.
2 Por. szerzej J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918: w krêgu ofiary i poœwiêcenia, Warszawa
1999, s. 79 i nn.; Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce. (Materia³y do historii czasopism). Rok 1818–1937,
Warszawa 1938, s. 54.
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Na d³ugie lata wyznaczy³ standardy nowoczesnego pisma kobiecego.
W 1860 r. zacz¹³ siê te¿ ukazywaæ krakowski tygodnik „Niewiasta” — pismo
poœwiêcone p³ci piêknej”. Wychodzi³ on w latach 1860–1863, pod redakcj¹
pisarza i dziennikarza Kazimierza Józefa Turowskiego, któremu uda³o siê
skupiæ wokó³ siebie grono miejscowych m³odych literatów. Pismo upad³o
po podjêciu przez nich tajnej dzia³alnoœci politycznej w okresie powstania
styczniowego. W Warszawie równie¿ w 1860 r., zacz¹³ siê ukazywaæ „Noworocznik Ilustrowany dla Polek”. Wychodzi³ do 1867 r., pod redakcj¹ publicystki i autorki prac filozoficznych Eleonory Ziemiêckiej. W popularnej
wówczas formie kalendarza stanowi³ kompendium wiadomoœci interesuj¹cych kobiety.
Krótszy ¿ywot mia³o „Kó³ko Domowe”, czasopismo rodzinne adresowane do szerszego krêgu czytelników. Miesiêcznik wychodzi³ w Warszawie
w latach 1861–1868, pod redakcj¹ znanych ówczeœnie literatek Józefy Œmigielskiej i Aleksandry Borkowskiej. Na jego ³amach starano siê podj¹æ tematykê wychowania domowego dziewcz¹t, a tak¿e wyposa¿yæ kobiety
w przydatny im w tej dziedzinie zasób wskazówek. W 1862 r. zacz¹³ ukazywaæ siê „Wieniec”, krakowski dwutygodnik literacki, kierowany przez pisarkê Juliê Gocza³kowsk¹. Okaza³ siê jednak prasow¹ efemeryd¹, gdy¿ uleg³
likwidacji w grudniu 1862 r. Natomiast znaczn¹ popularnoœæ czytelnicz¹
zdoby³ sobie wydawany od 1865 r. przez Micha³a Glücksberga konkurencyjny wobec „Tygodnika Mód i Nowoœci” tygodnik „Bluszcz”. Pismo ukazywa³o siê do 1939 r., a jego wieloletni¹ redaktork¹, od 1865 do 1897 r., by³a
znana publicystka i poetka Maria Ilnicka.
Dekada lat 60. obfitowa³a w znacz¹ce przemiany ideowe, w tym zaznaczaj¹ce siê pocz¹tki rozwoju myœli pozytywistycznej. W spo³eczeñstwie polskim ros³y w liczbê i znaczenie spo³ecznoœci miejskie oraz warstwy œrednie.
Wymienione tytu³y prasy kobiecej œwiadcz¹, i¿ nastêpowa³a intensyfikacja
spo³ecznej komunikacji i przyspieszenie obiegu informacji. Stopniowo te¿
ujawnia³ siê w tej prasie z jednej strony rozwój tendencji emancypacyjnych
wœród kobiet, a z drugiej nacisk na podnoszenie ogólnego poziomu ich wykszta³cenia i przygotowanie ich do pracy praktycznej i celowej, od niej bowiem zale¿eæ mia³a w du¿ym stopniu kultura materialna i dobrobyt polskich rodzin3. W niniejszym szkicu analizê prasy dla kobiet zakoñczono na
3 Z. Zaleska, wyd. cyt., s. 66; por. te¿ Historia prasy polskiej, pod red. J. £ojka, t. I, Prasa polska 1661–1864,
Warszawa 1976, s. 77.
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1871 r. Wówczas to opublikowano na ³amach „Przegl¹du Tygodniowego”
programowy manifest pozytywistów polskich, My i wy Aleksandra Œwiêtochowskiego4. Uznaje siê go za zamkniêcie epoki romantyzmu i politycznej
dominacji szlachty, a wraz z ni¹ poniek¹d tak¿e czasu niepodzielnego w³adania pewnych tradycyjnych, wczeœniej uznawanych za najbardziej comme
il faut, szlacheckich form ¿ycia towarzyskiego.
Sposób spêdzania czasu przez elitarne krêgi spo³eczne i ich rozrywki
stanowi³y g³ówny przedmiot zainteresowania prasy kobiecej lat 60. XIX w.
Relacje na ten temat wystêpowa³y czêsto w powi¹zaniu z problematyk¹ blisk¹ kobietom, zw³aszcza kwestiami wychowywania dzieci, rodzinnych powinnoœci ma³¿onków, dzia³alnoœci spo³ecznej, czy te¿ bardziej kontrowersyjnymi zagadnieniami: kobiecej emancypacji, wykszta³cenia, pracy zarobkowej.
W niewielkim stopniu zauwa¿alne s¹ w ówczesnym czasopiœmiennictwie œwiadectwa narodowego dramatu lat 1863–1864 czy póŸniejszych represji popowstaniowych. Prasa pozornie zdawa³a siê nie rejestrowaæ wielu
wa¿nych zmian, jakie nast¹pi³y w sytuacji politycznej i postawach spo³eczeñstwa polskiego po powstaniu styczniowym. Nie mo¿na wszak¿e zapominaæ, i¿ przynosi³a ona informacjê niekompletn¹ lub zdeformowan¹, pe³n¹ aluzji i nie³atwo czytelnych metafor stosowanych ze wzglêdu na cenzurê,
której wp³yw powodowa³ — jak pisze Zofia Zaleska w swojej monografii
o czasopiœmiennictwie kobiecym — i¿ dzisiejszy czytelnik szukaj¹cy w starych pismach têtna ówczesnego ¿ycia, nie znajduje tego, „czym kraj ¿y³
przez lata uœcisku, bo o tym pisaæ nie by³o wolno”5. Prasa kobieca nie mog³a, w myœl wydawanych koncesji, poruszaæ problematyki politycznej i spo³ecznej. Bardzo czêsto by³a jednak nasycona politycznym czy ideologicznym podtekstem, doœæ sprawnie wy³awianym przez czytelników.
Omawiane czasopisma by³y œrodkiem obiegu informacji wœród doœæ nielicznej, górnej warstwy spo³eczeñstwa6. Ich losy zale¿a³y od w¹skiego grona
czytelników, szczególnie kobiet z warstw zamo¿niejszych w miastach:
przedstawicielek arystokracji, utrzymuj¹cych kontakty towarzyskie z osobami z krêgu wielkiej finansjery czy wysokiej rangi urzêdnikami. Ale stop4 Historia prasy polskiej, t. II, Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976, s. 31–33.
5 Z. Zaleska, wyd. cyt., s. 67; por. J. Franke, wyd. cyt., s. 7.
6 I. Ihnatowicz, A. M¹czak, B. Zientara, J. ¯arnowski, Spo³eczeñstwo polskie od X do XX wieku, Warszawa
1996, s. 584.
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niowo ów kr¹g rozszerza³ siê, a nasilenie tego procesu by³o szczególnie
widoczne w dobie popowstaniowej i towarzyszy³o wzrostowi presti¿u i znaczenia inteligencji twórczej i bur¿uazji.
Jednoczeœnie zdawa³a siê nasilaæ tendencja do wyszydzania tych aspektów ¿ycia towarzyskiego czy prywatnego, które nie przystawa³y do realiów
spo³ecznych i ekonomicznych polskiego spo³eczeñstwa drugiej po³owy
XIX w. Wzrastaj¹ca w miarê up³ywu lat krytyka stylu ¿ycia i rozrywek ówczesnych szlacheckich elit spo³ecznych s³u¿y³a wyra¿eniu, mimo ograniczeñ
nak³adanych przez zaborców, pogl¹dów ideowych czy politycznych. Za jej
poœrednictwem sygnalizowano coraz powszechniej dostrzegan¹ potrzebê
przekszta³cania œwiadomoœci polskiego spo³eczeñstwa i poprawy bytu narodowego. Prasa czêsto przejaskrawia³a istniej¹cy stan rzeczy, chc¹c po
prostu, by uleg³ poprawie. Zmieniaj¹cy siê stopniowo przekrój spo³eczny jej
abonentek niew¹tpliwie równie¿ przyczynia³ siê do zmiany optyki pism.
Krytykowanie szlachetczyzny, choæ prowadzone w zawoalowany sposób,
stanowiæ mog³o m.in. tak¿e nieunikniony element swoistej walki o rozszerzenie krêgu czytelników na inne grupy mieszkañców miast i zapewnienie
czasopismom wiêkszego zbytu.
Dziœ, w potocznym rozumieniu, pojêcie rozrywki sta³o siê synonimem
czasu wolnego. We wspó³czesnej terminologii socjologicznej jest on definiowany jako czas uwolniony od wszelkich obowi¹zków zawodowych, rodzinnych i spo³ecznych, w którym jednostka oddaje siê dobrowolnie wybranym przez siebie zajêciom dla odpoczynku, rozrywki lub dla w³asnego rozwoju7. Czasopiœmiennictwo lat 60. XIX w. traktowa³o owo zagadnienie
w innych kategoriach. W prasie tego okresu nie spotykamy sformu³owania
„czas wolny”, u¿ywa siê raczej okreœlenia „rozrywki”, przy czym te ostatnie
niekoniecznie oznacza³y dla kobiet czas faktycznie wolny od, wspomnianych wy¿ej, rodzinnych czy spo³ecznych obowi¹zków. Rozrywki by³y bowiem w ujêciu ówczesnych publicystów rozpatrywane na szerokiej p³aszczyŸnie, obejmuj¹cej skrajnie ró¿ne rodzaje kobiecej aktywnoœci, od
udzia³u w ¿yciu salonowym wielkiej arystokracji po wieczorki towarzyskie
w gronie œredniozamo¿nej rodziny ziemiañskiej czy mieszczañskiej, ³¹cznie
z typowymi formami rekreacji.
7 Zob. szerzej D. Dobrowolska, Praca i zabawa w ¿yciu ludnoœci miejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku,[w:] Miasto i kultura doby przemys³owej, pod red. H. Imbs, t. II, Cz³owiek, Wroc³aw–Warszawa 1993,
s. 32–33.
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Przyjêcia i spotkania towarzyskie dla jednych by³y bez w¹tpienia zabaw¹, ale dla innych mia³y utylitarny charakter, pe³ni³y np. wa¿n¹ rolê w wyznaczaniu czy umacnianiu pozycji spo³ecznej kobiet, u³atwiaj¹c im czêsto
korzystne zam¹¿pójœcie. Ówczeœnie nie podlega³a dyskusji rodzinna powinnoœæ przedstawiania córek w „towarzystwie”, „bywania w œwiecie”, czy prowadzenia „otwartego domu”. Ale krytykowano wynikaj¹ce z niej zbyt liczne, zw³aszcza finansowe obci¹¿enia, szczególnie dolegliwe dla rodzin mniej
bogatych, aspiruj¹cych jednak¿e do lepszej pozycji spo³ecznej. Na zarzuty
¿ycia ponad stan nara¿one by³y wiêc niezbyt zamo¿ne rodziny, które posiadaj¹c córki na wydaniu, „rujnowa³y siê” — jak pisano — wydawaniem przyjêæ dla ewentualnych konkurentów. Obyczajowe zmiany — wedle naszej
historiografii — nastêpowa³y po powstaniu styczniowym; wystawne bale
i rauty przesta³y byæ ju¿ tak powszechne, jak w pierwszej po³owie XIX w.,
czêœciej natomiast odbywa³y siê skromniejsze zebrania popo³udniowe
i wzajemne wizyty8.
Zmiany spo³eczne znalaz³y odzwierciedlenie w przemianach obyczaju
i form ¿ycia towarzyskiego. Stopniowo, aczkolwiek bardzo powoli, nastêpowa³a demokratyzacja stylu ¿ycia i sposobów spêdzania wolnego czasu. Jednak¿e prze³amywanie tradycyjnych konwenansów obyczajowych nie postêpowa³o szybko, a repertuar kobiecej rozrywki, szczególnie tej uwa¿anej za
odpowiedni¹ dla m³odych panien, wci¹¿ pozostawa³ doœæ ograniczony. Pretekstu do wyra¿ania zró¿nicowanych opinii na temat ¿ycia towarzyskiego
i rozrywek kobiecych dostarcza³o publicystom nie tylko ¿ycie salonowe, ale
równie¿ ówczesna moda, czy kosmetyki u¿ywane przez „kobiety œwiatowe”.
Podkreœlano systematycznie powszechny brak umiarkowania w wydatkach
na rozrywki. Coraz powszechniej akcentowano na ³amach prasy p³ytkoœæ
i niesta³oœæ kobiecych zainteresowañ, szczególnie zaœ ma³o ambitny wybór
lektur. Przyczyn z³a upatrywano g³ównie w nieodpowiednim modelu wychowania m³odych dziewcz¹t. Zauwa¿yæ mo¿na, i¿ w odmiennym œwietle
przedstawiano rozrywki panien i dojrza³ych, zamê¿nych kobiet, te pierwsze
traktuj¹c czêsto zdecydowanie pob³a¿liwiej.
Chocia¿ ówczesne miasto oferowa³o m³odym kobietom relatywnie wiêcej rozrywek ni¿ wieœ, konwenans towarzyski dopuszcza³ ma³o urozmaicony
ich repertuar, oznaczaj¹cy w ich „œwiecie prywatnym” najczêœciej „ci¹g³e

8 J. Leskiewiczowa, Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym 1864–1870, Warszawa 1961, s. 142.
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siedz¹ce ¿ycie, przerywane tylko forsownym tañczeniem po ca³ych nocach”. Jak kwitowa³ to dosadnie w „Niewieœcie” Józef Szujski, m³ody, ale
ju¿ renomowany literat, w przysz³oœci s³awny historyk krakowski: „poza balow¹ sal¹ nie ma ruchu. Panna ma obowi¹zek siedzieæ przykuta do sto³ka
w salonie”9.
Najwiêksz¹ wad¹ salonu by³o, jak uwa¿ano, jego oderwanie od realiów
spo³ecznych, poniewa¿ nie uczy³ on ¿ycia. „Œwiat grzeszny, zdradliwy zakryty jest od oczu dziewicy” – pisa³ ksi¹dz Walerian Serwatowski – a za to
otwiera przed jej oczyma œwiat sztuczny, pe³en zabaw i rozkoszy”10. Ten
wspó³pracuj¹cy z „Niewiast¹” znany krakowski kaznodzieja uwa¿a³, ¿e zami³owanie do salonowej rozrywki nie pozwala m³odej kobiecie doceniæ
uroków spokojnego ¿ycia wiejskiego. Jak pisa³, dopiero po œlubie z ziemianinem m³oda kobieta, wyje¿d¿aj¹c z miasta do jego maj¹tku, dowiaduje siê,
¿e „wieœ to nie salon, tu, na ustroniu nikt jej nie uwielbia. Bêdzie œpiewaæ,
a nikt jej nie przyklaœnie, bêdzie graæ, a któ¿ j¹ pochwali? Czuje, ¿e zest¹pi³a w niziny parafiañstwa, jakieœ nudy zaczynaj¹ siê obudzaæ i [powoduj¹
w niej] niepohamowan¹ chêæ jechaæ w œwiat, na woja¿, do wód, na salony”11. Jednak¿e skromnie prezentowa³y siê tak¿e publiczne atrakcje, oferowane m³odym kobietom przez miejski „œwiat zewnêtrzny”. Jak odnotowano
w anonimowym artykule na ³amach redagowanego przez Juliê Gocza³kowsk¹ „Wieñca”: „w obecnych chwilach teatr jest u nas najmilsz¹ i jedyn¹ godziw¹ rozrywk¹ publiczn¹”12. Istnia³y wszak miejsca publiczne wci¹¿ nieodwiedzane przez kobiety. Do lat 80. bywalcami cukierni i kawiarni byli
wy³¹cznie mê¿czyŸni13. Damom w takich lokalach ze wzglêdu na reputacjê
nie wypada³o bywaæ, ponadto urz¹dzenie ich wnêtrz, niekiedy dalekie od
wygody i estetyki, bynajmniej do tego nie zachêca³o14. Dopiero u schy³ku
wieku panny „z dobrych domów” mog³y wypiæ oran¿adê i zjeœæ ciastko
w kawiarni, oczywiœcie pod odpowiedni¹ opiek¹15.

9 „Z.” [J. Szujski], Fizycznoœæ naszych niewiast, „Niewiasta” 1860, nr 7, s. 1–2.
10 Ks. W. Serwatowski, Niewiadomoœæ, „Niewiasta” 1860, nr 4, s. 1–2.
11 Tam¿e, s. 2.
12 G. C., Ró¿ne rzeczy, „Wieniec” 1862, nr 1, s. 13.
13 W latach 80. XIX w. w Krakowie i Lwowie ustanowiono pierwsze sale kawiarniane wy³¹cznie dla pañ;
por. has³o „kawa” w: M. Czuma, L. Mazan, Austriackie gadanie, czyli Encyklopedia galicyjska, Kraków 1998.
14 W. Herbaczyñski, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich, Warszawa 1983, s. 30.
15 I. Homola–Sk¹pska, Krakowskie cukiernie i kawiarnie w XIX wieku, Annales Universitatis UMCS, sectio:
historia, vol. 51, 1996, s. 57–58.
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Notorycznie przewija³o siê na ³amach prasy przekonanie, ¿e dla panny
nawet spacer nie stanowi³ ucieczki od wiêzienia, jakie stwarza³ dom. Przechadzki odbywano „z ceremonia³em godnym bytnoœci w operze”16, a rytua³
z tym zwi¹zany odbiera³ chyba ca³kowicie p³yn¹c¹ st¹d przyjemnoœæ. Warto
przytoczyæ pochodz¹cy z „Kalendarza Ilustrowanego dla Polek” jeden
z ciekawszych opisów pióra Wac³awa Szymanowskiego, pisarza i ówczeœnie
czo³owego felietonisty „Bluszczu”, „Niewiasty” i „Tygodnika Ilustrowanego”. Znakomicie prezentowa³ on wieloœæ zadañ stoj¹cych przed spacerowiczami oraz si³ê obyczajowego konwenansu. Dla niego „publicznoœæ wielkiej
alei [mowa tu o alejach Ogrodu Saskiego w Warszawie] dzieli siê w³aœciwie
na chodz¹c¹ i siedz¹c¹. [...] Chodz¹cy to publicznoœæ nap³ywowa, to goœcie
przypadkowi, to owe fale przechodniów zmieniaj¹ce siê co chwila i nastrêczaj¹ce niby aktorzy na teatrze ró¿nobarwne widowisko widzom zasiadaj¹cym w ³awkach, które miejsce ló¿ zastêpuj¹. Ci zaœ ostatni, to jakby gospodarze wielkiej alei: uwa¿aj¹ j¹ za swoj¹ w³asnoœæ; przychodz¹ wczeœnie obj¹æ w posiadanie ulubione swoje miejsca i wychodz¹ ostatni, przypatrzywszy siê do syta po¿¹danemu i zawsze nowemu widokowi”. Spacer m³odych
kobiet mia³, zdaniem Szymanowskiego, swoj¹ strategiê i odbywano go
w licznym gronie — niby w „korpusie bojowym”. „W ka¿dym takim korpusie — pisa³ — naprzód postêpuje kara–batalion mamy albo cioci, naje¿ony
jak bagnetami marsem odstraszaj¹cym zbyt œmia³ych konkurentów do córek lub siostrzenic, które d¹¿¹ po bokach niby pu³ki wyborowe, odznaczaj¹ce siê min¹, uk³adem i starannym asortymentem wojennym. A na skrzyd³ach kr¹¿y lekko kawaleria konkurentów, szukaj¹c tu i ówdzie szczêœcia,
wypatruj¹c luki, za pomoc¹ której strza³y ich mi³osne mog³yby dojœæ do
samego serca armii przez nich konwojowanej. Rozwijaj¹ siê tutaj najumiejêtniejsze kombinacje strategiczne, atak i obrona z równ¹ prowadzone s¹
dok³adnoœci¹, a wszystko g³ównie zale¿y na odwróceniu uwagi œrodkowego
kara–batalionu, którego najwiêcej obawiaæ siê trzeba. A nie mówimy ju¿ —
dodawa³ — o korpusach obserwacyjnych ojców i wujaszków z ³awek — najczêœciej z cygarami w ustach — œledz¹cych ruchy bojowe i w niebezpiecznej
chwili ze stosownym przybywaj¹cych sekursem”17. M³ody wiek dziewcz¹t
16 W. Szymanowski, Przechadzki warszawskie, „Kalendarz Ilustrowany dla Polek” 1865, s. 84.
17 Tam¿e, s. 84–85. Wed³ug Szymanowskiego do Ogrodu Saskiego „uczêszczali g³ównie ci, którzy nie mieli
powozów, aby kr¹¿yæ w nich po naszych polach Elizejskich, a nie chcieli lub wstydzili siê pod¹¿aæ tak daleko
na piechotê” [autor u¿ywa zamiennie pojêcia „pól Elizejskich” lub „Alei Belwederskiej”, opisuj¹c Aleje
Ujazdowskie]. Notabene w Przewodniku po Warszawie z 1881 r., pióra W. Gomulickiego, znaleŸæ mo¿na

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

122 Monika Piotrowska

na równi z rygoryzmem „dobrego pochodzenia” i „dobrego prowadzenia
siê”, wydatnie ogranicza³y mo¿liwoœci ich zabawy. W rezultacie dla dziewcz¹t „haft, kanwa, robienie kwiatów, rysunek i fortepian” stanowi³y ich zajêcia i najczêœciej jedyne rozrywki18. Cytowany ju¿ Szujski nie bez pewnej
dozy wspó³czucia zauwa¿a³, i¿ „pragnienie swobody rozpiera mocno pierœ
m³od¹, œciœnion¹ nielitoœciw¹ sznurówk¹ tym mocniej, im ostrzejszy by³
rygor lat nauki, im nudniejsza by³a guwernantka i nauczyciel fortepianu”19.
Powszechnie odnotowywano z niepokojem jednostronnoœæ edukacji
m³odych panien, oderwanej od realiów ich ¿ycia codziennego. St¹d nie
mo¿na odmówiæ trafnoœci refleksji jednego z publicystów „Niewiasty”, który pisa³, i¿ „dziwne jest, ¿e ogólne wychowanie dziewczêce obliczone jest na
pewnoœæ wielkiej wygranej w loteryi ¿ycia; nikt we w³asnej sferze pozostaæ
nie chce, ka¿dy patrzy na wy¿szy szczebel, tusz¹c, ¿e jakimœ cudem wyniesie
go nañ opatrznoœæ”20. Przeciwdzia³aæ temu wadliwemu wychowaniu i niezdrowemu stylowi ¿ycia m³odej panienki mia³y: „dobry przyk³ad, zdrowe
wykszta³cenie” zapewniaj¹ce w grupie rówieœniczej „ci¹g³e praktyczne zajêcie, weso³e, swobodne, poczciwe towarzystwo”. Jak zauwa¿a³ autor, tylko
w ten sposób mo¿na by³o „t³umiæ w niej wszelki wygórowany indywidualizm, zami³owanie w samotnoœci marz¹cej...”21. Szujski nie kry³ swej negatywnej opinii o kobiecej umys³owoœci, uzasadniaj¹c to faktem, ¿e kobiety
odbiera³y bardzo powierzchowne wychowanie. Nie interesowa³y siê tak naprawdê ani literatur¹, ani sztuk¹; jedynie bawi³y siê i nie chcia³y siê uczyæ.
Za naganne uwa¿a³ to, ¿e „nie znaj¹ najwa¿niejszych rzeczy z ojczystych
dziejów”, a ksi¹¿ki pisane specjalnie dla nich „le¿¹ obok zdartego od czytania romansu, z nieporozcinanymi kartkami”22.
W³aœnie ów „romans” wydawa³ siê byæ najbardziej z³owrogim s³owem
w arsenale publicystyki prasowej atakuj¹cej rozrywki kobiet. Paulina Wilkoñska, warszawska, a nastepnie wielkopolska literatka, uznana publicystka poznañskiego „Dziennika Domowego”, zaproszona przez Turowskiego
do wspó³pracy z jego tygodnikiem, zastanawia³a siê na ³amach „Niewiasty”,
informacjê, ¿e równie¿ wokó³ Alei Ujazdowskich „koncentrowa³y siê wszystkie najczarowniejsze spacery
Warszawy”, (tam¿e, Warszawa 1991, reprint, s. 23).
18 2. [J. Szujski], Fizycznoœæ naszych niewiast ..., 1860, nr 7, s. 2.
19 Tam¿e.
20 W. B. K. [W. Koziebrodzki], O zbytku, „Niewiasta” 1861, nr 46, s. 1.
21 Tam¿e, s. 2.
22 „Z.” [J. Szujski], O wychowaniu serca, „Niewiasta” 1860, nr 3, s. 1–2.
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w czym tkwi istota negatywnego wp³ywu romansów na umys³owoœæ m³odej
panienki, i stwierdza³a stanowczo: „Uchowaj Bo¿e, jakoby niemoralna d¹¿noœæ celem ich by³a! — ale — opowiadanie pe³ne wdziêku z doskona³ym
charakterów oddaniem, z pe³noœci¹ myœli i porywaj¹cych uczuæ ci¹gnie siê
przez parê tomów pe³nych uroku i zajêcia, a rozwi¹zanie, nastêpstwa smutne i wynik³oœci przeraziæ maj¹ce — dopiero ostatnie zawieraj¹ kartki —
i te¿ w³aœnie wielkiego, ¿¹danego nie sprawi¹ wra¿enia”23. Apelowano wiêc
o m¹dre lektury, pozostawiaj¹c rodzicom trud ich wyboru. „Nadzwyczajnej
wymaga ostro¿noœci — ostrzega³a cytowana wczeœniej Wilkoñska — aby
panienka nie rozmi³owa³a siê za wczeœnie w utworach literatury piêknej.
Dozwólcie jej Mariê Malczewskiego przeczytaæ, a bêdzie z uniesieniem powtarza³a: Czy Maria ciebie kocha? — mój drogi, mój mi³y/ Wiêcej, ni¿
kochaæ wolno i ni¿ mogê si³y! Czy te wyrazy — dodawa³a z oburzeniem —
nie brzmi¹ potwornie w ustach piêtnastoletniej dziewczynki?”24. Prasa kobieca niekiedy stara³a siê u³atwiæ rodzicom dobór odpowiednich lektur. Nie
unika³a tego równie¿ Wilkoñska, pisz¹c, ¿e szczêœliwie — jej zdaniem —
„w naszej literaturze ma³o mamy powieœci, które oznaczam wyrazami slippery [œliski] i obscene [sproœny] i pod tym wzglêdem sztuki s¹ to miernoœci
same. Ale mamy du¿o t³umaczeñ z francuskiego: Paula de Kocha, Dumasa
ojca i syna...” i te mog³y byæ niebezpieczne dla m³odych osób. Do krêgu
lektur odradzanych publicystka zalicza³a te¿ utwory George Sand i Honoriusza Balzaca, a z powieœci niemieckich — wszystkie romanse, poleca³a
natomiast poezje „Szyllera, Goethego, Miltona, Byrona, Szekspira”. Co
mog³a czytaæ panienka? Najodpowiedniejsze by³y angielskie powieœci, bo
„nie grzesz¹ obrazami sproœnoœci i poetyzowaniem wystêpku”, a tak¿e polskie, bo — jak s¹dzi³a — „powieœæ polska ma najwiêcej podobieñstwa z angielsk¹”25. W „dobrym tonie” by³a natomiast, na co wskazuj¹ spisy treœci
omawianych czasopism, lektura ksi¹¿ek Anczyca, Kraszewskiego, Korzeniowskiego, Wójcickiego. Z pisarek proponowano utwory Hoffmanowej,
Orzeszkowej, Sztyrmerowej, Wirtemberskiej, ¯michowskiej. Z poetów polecano Asnyka, a z poetek dla z³aknionych rozrywki kobiet zalecano drukowaæ przede wszystkim Deotymê, jej siostrê Kazimierê z £uszczewskich Ko-

23 P. Wilkoñska, O wychowaniu, „Niewiasta” 1861, nr 15, s. 1.
24 Tam¿e.
25 Tam¿e, s. 1–2.
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mierowsk¹, Ilnick¹, Liberê, Pruszakow¹, Puzyninê26. Pomimo troski o dobór lektury dla m³odych kobiet ogólny poziom ówczesnego czytelnictwa
okreœlono jako katastrofalny. Ubolewano, ¿e „wiele ze znanych z dostatków domów w miastach i na prowincji obfituj¹cych w meble, cacka i wszelkie zbytki, prócz jednej gazety innego pisma nie czyta i innego ksiêgozbioru
nie posiada — a wiêkszoœæ literatów w kraju nie jest pewn¹, czem prze¿yje
dzieñ jutrzejszy!”27.
Na pocz¹tku lat 70. sprawa doboru odpowiednich lektur dla dziewcz¹t
pozostawa³a nadal aktualna, choæ pisano o niej w formie bardziej stonowanej. „By³ u nas wielki g³os ogólny przeciw romansom francuskim — przypomina³a na ³amach „Bluszczu” Maria Ilnicka — tylko trzeba by³o wyszczególniæ, ¿e powstaje on w imiê naszych tradycji obyczajowych i rodzinnych,
powstaje przeciw pewnej szkole francuskiej, bo literatura tego wielkiego
narodu tak mieœci w sobie romans wysoki, piêkny i szlachetny, jak z drugiej
strony s¹siednia mu [literatura] niemiecka ma równie¿ w swoich g³êbiach
romans niski, z³y i pospolity. Wznieœmy umys³owy poziom kobiety — postulowa³a — otwórzmy jej myœlom widnokr¹g szeroki, uszlachetnijmy jej gust
przez poznanie arcydzie³ niew¹tpliwych, a tak stanie siê z wszelk¹ lich¹
produkcj¹ literack¹: przestanie byæ wzglêdnie z³¹, bo jej nikt nie zrobi Ÿród³em swojej rozrywki umys³owej”28.
Styl publicystyki prasowej wydawa³ siê ulegaæ wyraŸnemu zaostrzeniu,
gdy w polu jej widzenia pojawia³y siê rozrywki zamê¿nych kobiet. W odniesieniu do nich znacznie wiêcej uwagi poœwiêcano ¿yciu salonowemu, które
w opinii publicystów wymusza³o ma³o rozwijaj¹cy intelektualnie i fizycznie
niezdrowy tryb ¿ycia. Szymanowski w swoim comiesiêcznym „Przegl¹dzie”
na ³amach „Bluszczu” nie szczêdzi³ ironii w opisie modelu ¿ycia kobiet
z warszawskiej elity: „Na wieczorach dobrego tonu — pisa³ — tañce rozpoczynaj¹ siê dopiero po jedenastej, a nie dowód to jeszcze, ¿eby sala zape³nion¹ by³a, prawdziwe bowiem s³oñca balowe wschodz¹ po pó³nocy”.
W tym kontekœcie nie bez z³oœliwej satysfakcji opisywa³ trudne po³o¿enie
dam, które w karocach mimo trzaskaj¹cego mrozu kr¹¿y³y miêdzy domem
26 Zob. szczegó³owy wykaz autorów publikuj¹cych na ³amach omawianej prasy, Z. Zaleska, wyd. cyt.,
s. 54 i nn.
27 W. Statkowski, O potrzebie wy¿szego wykszta³cenia naukowego dla kobiet z powodu wp³ywu ich na wychowanie i oœwiatê mê¿czyzn, „Kalendarz Ilustrowany dla Polek” 1862, s. 165–167.
28 [M. Ilnicka], Czytanie kobiety (pogl¹d na kwestiê oœwiaty ludowej), przez R. B. Przyrembla, „Bluszcz” 1871,
nr 6, s. 41.
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a sal¹ balow¹, gdy¿ „wola³y naraziæ siê na przeziêbienie, ani¿eli uchybiæ
dobremu tonowi przez zbyt wczesne ukazanie siê w niezape³nionych jeszcze salonach”29. Inn¹, krytyczn¹ ocenê stylu ¿ycia damy z wielkiego œwiata kry³ anonimowy artyku³ zamieszczony w 1866 r. w „Kó³ku Domowym”.
Czytelnik móg³ zapoznaæ siê z rekonstrukcj¹ jej sposobu myœlenia. „Co dziœ
zrobiê? — pyta œwiatowa kobieta ze snu siê zbudziwszy i ziewa ju¿ na samo
przypomnienie tych wa¿nych zajêæ, które s¹ jednym ci¹giem pró¿niactwa.
Wiêc naprzód — komentowa³ nieznany autor — d³ugi czas poœwiêcony
przebieraniu siê, potem wymiana z³oœliwych myœli i podejrzeñ z innymi kobietami, potem wymiana s³ów dŸwiêcznych bez myœli z mê¿czyznami, dalej
d³ugie godziny poœwiêcone jedzeniu, bal, przechadzka bêd¹ca raczej wystaw¹ strojów i osoby...”30
Podobny wariant owych przemyœleñ kobiety opisa³a Anna Libera, poetka starszego pokolenia (ur. 1804), córka nauczyciela ludowego, wspó³pracuj¹ca z krakowsk¹ „Niewiast¹”. „Dzieñ wczorajszy, rozwa¿a — hipotetyczna dama — dosyæ by³ nudny. Musia³am niechêtnie odbywaæ wizyty, tam
spodziewa³am siê zastaæ te a te osoby, na nieszczêœcie nie natrafi³am na nie,
indziej wcale nie by³o co robiæ, ucieka³am jak wiatr, w domu znudzi³am siê
nieproszonymi goœæmi. Ale dziœ odwetujê, poka¿ê siê na koncercie, w teatrze, na balu; nieszczêœcie, ¿e poczuwam niestrawnoœæ i ból g³owy”. Pomimo niedyspozycji wyje¿d¿a, gdy¿ — jak wyznaje — „w domu œmiertelnie
bym siê znudzi³a”31. Ostrze tej krytyki musia³o byæ wymierzone precyzyjnie,
gdy¿ zdaniem A. Libery „zaraza klas wy¿szych stanów kobiet tak siê rozszerzy³a i wzmog³a, szczególniej w miastach, ¿e w nich wszystkie w ogóle kobiety maj¹ za chlubê szczepiæ w sobie jej jad zgubny, udelikatniaæ siê nieczynnoœci¹, powabnieæ g³upstwem”32.
Nale¿y mieæ na uwadze fakt, i¿ kobiety z warstw wy¿szych, w dzisiejszym
os¹dzie reprezentuj¹ce raczej „zabawowy styl ¿ycia”, mia³y wszak¿e wiele
obowi¹zków domowych, mniej lub bardziej je absorbuj¹cych — szczególnie
na wsi. Te z ziemianek, które zarz¹dza³y gospodarstwem domowym i pracowa³y spo³ecznie — jak zauwa¿a w monografii o kulturze materialnej ziemiañstwa wielkopolskiego Witold Molik — „mia³y zwykle ka¿dy dzieñ ro29
30
31
32

W. Szymanowski, Przegl¹d miesiêczny, „Bluszcz” 1871, nr 8, s. 57.
Co dziœ zrobiê? Kilka uwag z powodu dwóch obrazków, „Kó³ko Domowe” 1866, s. 285.
[A. Libera], O kobietach (rozprawa przez kobietê), „Niewiasta” 1862, nr 33, s. 258–259.
Tam¿e, s. 259.
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boczy w tygodniu wype³niony szczelnie ró¿nymi zajêciami”33. Refleksje autora nad ich ¿yciem codziennym pozwalaj¹ nam dostrzec coraz wyraŸniejsze ró¿nice miêdzyzaborowe. „Wraz z przyjmowaniem przez wielkopolskich ziemian wzoru osobowego, w którym wysoko cenionymi wartoœciami
by³y praca i czas, nastêpowa³y zmiany w preferowanych przez nich formach
goœcinnoœci”. Uwa¿ano, ¿e „d³ugie rozmowy i biesiady z goœæmi dezorganizowa³y unormowany tryb codziennych zajêæ pana i pani domu. [...] Na kresach wschodnich zaœ jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ i w latach miêdzywojennych ka¿dy polski dwór gotów by³ przyj¹æ dowoln¹ liczbê goœci
ka¿dego dnia o ka¿dej porze”34. Przyk³ad ten wskazuje, jak trudno obecnie
w sposób precyzyjny przeprowadziæ rozró¿nienie miêdzy „prac¹” a „czasem wolnym” w ¿yciu kobiet z ówczesnych elit polskiego spo³eczeñstwa.
W swej walce z miejskim ¿yciem salonowym prasa kobieca zdawa³a siê
nie odnotowywaæ faktu, i¿ po 1864 r. dawne salony arystokratyczne i literackie zaczê³y stopniowo zanikaæ. Opracowania historyczne dostarczaj¹
wielu dowodów tych zmian, widocznych ju¿ u schy³ku lat 60. XIX w.35 Zwyczaj prowadzenia salonów znajdowa³ z kolei zwolenników wœród bogatego
mieszczañstwa, by pod koniec wieku na trwa³e wpisaæ siê w jego obyczajowoœæ. Mia³y one jednak charakter wy³¹cznie towarzysko–rozrywkowy, bez
ambicji pe³nienia roli zastêpczych form ¿ycia intelektualnego, skupia³y te¿
mniej znamienite grono36.
Obok ¿ycia salonowego w krêgu spraw wzbudzaj¹cych ¿ywe zainteresowanie i dezaprobatê publicystów znalaz³a siê równie¿ kwestia obowi¹zuj¹cej mody i kobiecych strojów. Tkwi³ w tym pewien paradoks, poniewa¿ równoczeœnie obowi¹zkowo zamieszczano na ³amach pism kobiecych rozmaite
wykroje ubiorów i doniesienia o wszelkich modnych nowinkach. Prasa zdawa³a siê jednak dostrzegaæ raczej wady kobiecej mody. Niejednokrotnie
s³u¿y³o to zreszt¹ celom politycznym. W okresie powstania styczniowego
czarny strój by³ form¹ manifestacji politycznej; pisma modê tê czêsto poleca³y czytelniczkom w miejsce przesadnie zdobnych kreacji37. Najgorêtszy
33 W. Molik, ¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku. Kultura materialna,
Poznañ 1999, s. 315.
34 Tam¿e, s. 324–325.
35 Por. H. Micha³owska, Z dziejów salonów artystyczno–literackich Warszawy 1832–1860, Warszawa XIX wieku 1795–1918, Warszawa 1970, s. 106.
36 M. Siennicka, Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj, Warszawa 1998, s. 95–100.
37 J. Franke przytacza przyk³ad takich dzia³añ podejmowanych przez „Tygodnik Mód i Nowoœci”, por.
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protest publicystów budzi³y krynoliny. „I któ¿ tu œmie mówiæ o s³abych si³ach niewiast naszych? — pyta³ przewrotnie cytowany tu ju¿ Szymanowski
na ³amach „Tygodnika Ilustrowanego”. „To atletki, które z Milonem kreteñskim mog³yby iœæ o lepsz¹. Gdyby zliczyæ na funty, co nowo¿ytna modna
pani musi dŸwigaæ na sobie, trzeba by prawdziwie podziwiaæ wytrwa³oœæ jej
i odwagê”38.
W rzeczywistoœci krynoliny wychodzi³y ju¿ z mody i zniknê³y oko³o
1868 r., ustêpuj¹c tiurniurze, uwzglêdniaj¹cej w stroju naturaln¹ liniê kobiecej figury. Istotne by³o wprowadzenie w tym¿e roku, zgodnie z panuj¹c¹
mod¹, wyraŸnej ró¿nicy miêdzy krótsz¹, mniej krêpuj¹c¹ ruchy sukni¹ spacerow¹ a toalet¹ wizytow¹ z efektownym trenem. Ograniczeniu te¿ uleg³a
rola salonu jako miejsca prezentacji modnych damskich kreacji. W tym celu
panie w wiêkszym stopniu wykorzystywa³y piesze spacery czy wycieczki za
miasto39. Pretekstu dostarcza³y równie¿, ciesz¹ce siê wœród œrednich warstw
spo³eczeñstwa polskiego coraz wiêksz¹ popularnoœci¹, wypoczynkowe wyjazdy na letniska i do wód — do Ciechocinka, Dusznik, Krynicy, Szczawnicy
czy Krzeszowic40. Ganiono damsk¹ pró¿noœæ w kwestiach stroju tak¿e dlatego, ¿e upatrywano w niej efekt salonowego wychowania. WypowiedŸ
w tym tonie zamieœci³ na pocz¹tku lat 70. na ³amach „Bluszczu” Bronis³aw
Chlebowski, co wskazywaæ mo¿e na to, i¿ problem uwa¿ano nadal za aktualny. Ów historyk i popularyzator literatury pozytywistycznej pisa³ o kobietach, ¿e nie ma „w ich duszy nic [...] prócz wspomnieñ wczorajszej wizyty
i rozmyœlañ o nowym stroju, prócz drobnostkowych zachcianek, które zarówno szybko siê tworz¹, jak i znikaj¹. [...] Czêsto spotykamy siê — zaznacza³ — z zostaj¹cemi w podobnym duchowym letargu osobami, zw³aszcza
w klasach zamo¿niejszych, gdzie troska o codzienne potrzeby ¿ycia nie rozbudzi zawczasu duszy, usypianej przez najfa³szywszy tryb wychowania”41.
Brak aprobaty wzbudza³o u publicystów zainteresowanie, okreœlane jako typowo kobiece, a mianowicie — „przedmiotami bardzo poszukiwanymi

Polska prasa kobieca..., s. 97–98.
38 W. Szymanowski, Mody jesienne, „Tygodnik Ilustrowany” 1865, nr 321, s. 208.
39 W. Molik, wyd. cyt., s. 201–202.
40 Jak podaje M. Wojecka–Baranowska, mimo braku danych statystycznych przypuszcza siê, i¿ od lat
60. XIX w. do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej liczba mieszkañców wyje¿d¿aj¹cych na letniska zwiêkszy³a siê oko³o dziesiêciokrotnie; por. Historia kultury materialnej Polski, t. VI, pod red. B. Baranowskiego,
J. Bartysia, T. Sobczaka, Wroc³aw–Warszawa 1979, s. 484 i nn.
41 B. Chlebowski, O wyrobieniu samodzielnego charakteru u kobiet, „Bluszcz” 1871, nr 49, s. 373.
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i stanowi¹cymi arsena³ toalet damskich”, czyli kosmetykami. W tym przypadku spotykamy wyj¹tkowo wyrafinowany zestaw kontrargumentów.
W „Kalendarzu Ilustrowanym dla Polek”, w rubryce „Higiena popularna”,
pisano z ubolewaniem, i¿ kosmetyki „nie by³yby w takiej wziêtoœci, gdyby
w wieku, w którym ¿yjemy, wiêcej zwracano uwagê na ³agodnoœæ, dobroæ
i ukszta³cenie, jak na urodê, do której w³aœnie kobiety najwiêksz¹ przywi¹zuj¹ wartoœæ”42. Niekiedy posuwano siê do gróŸb, wymieniaj¹c choroby
zagra¿aj¹ce kobietom œwiatowym czy aktorom, „osobom przymuszanym do
u¿ywania ró¿u”. Wed³ug przywo³ywanej w piœmie opinii warszawskiego
lekarza i popularyzatora medycyny, dra Gregorowicza, grozi³o im katastrofalne „rozrzedzenie masy mózgowej, sparali¿owanie dzia³ania oddychania
i wdychania, zwolnienie biegu krwi, konstypacja trudna do zwalczenia, wypadanie zêbów i w³osów, nabrzmienie dolnych powiek, g³uchota, choroba
œw. Wita, niemoc, a czasem rak w ¿o³¹dku lub w trzewiach”43. Taki zestaw
przypad³oœci rzeczywiœcie móg³ dzia³aæ odstraszaj¹co, nie tylko na kobiety.
Kobietom zamê¿nym na równi z m³odymi pannami wytykano zbytni¹
atencjê dla romansów, ulotnoœæ ich zainteresowañ i ograniczone horyzonty
intelektualne. Poza tym, jak stwierdza³ jeden z publicystów na ³amach „Kalendarza Ilustrowanego dla Polek”, „same nawet przedmioty, którymi siê
kobiety tak chêtnie zajmowa³y do zam¹¿pójœcia, jako to: muzyka, œpiew,
rysunki, w których jednak¿e nie maj¹ rzeczywistego zami³owania, ale u¿ywaj¹ ich raczej jako jednego ze skutecznych œrodków do przypodobania siê;
po wyjœciu za m¹¿, a wiêc po osi¹gniêciu upragnionego celu, zarzucaj¹ siê
i zaniedbane od³ogiem le¿¹”44. Umys³owej dekadencji kobiet mog³yby
przeciwdzia³aæ wchodz¹ce wówczas w modê publiczne wyk³ady, ale — zdaniem autora — nie powinny one byæ zbyt naukowe. Nawo³ywanie do rozwoju intelektualnego mia³o bowiem swoje granice! Szujski zastrzega³ na
³amach „Niewiasty”: „Niech nikt nie myœli, abyœmy nasze kobiety chcieli
forytowaæ na sawantki!”45. Ksi¹dz Wojciech Michna, debiutuj¹cy jako autor w tygodniku Turowskiego, pisa³ dobitniej: „Jakie¿ to niemi³e wra¿enie
robi kobieta — mêdrka z okularami i piórem za uchem, z naje¿onymi w³o42 Dr Gregorowicz, O szkodliwoœci u¿ywania piêknide³ (kosmetyków), pachnide³ i tym podobnych œrodków,
„Kalendarz Ilustrowany dla Polek” 1861, s. 123.
43 Tam¿e, s. 123–124.
44 W. Statkowski, O potrzebie wy¿szego wykszta³cenia naukowego dla kobiet..., s. 161–162.
45 [J. Szujski], Zwiady literatur i sztuk piêknych. Pogadanki w dziedzinie estetyki. I. S³owo o estetycznem wychowaniu, „Niewiasta” 1861, nr 26, s. 2.
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sami i zmarszczonym od myœlenia czo³em. Mo¿na podziwiaæ rozum wybredny kobiecy, ale go mi³owaæ trudno”46. Nie mia³a dobrej opinii o kobietach s³yn¹ca z proemancypacyjnych pogl¹dów Anna Libera. Na ³amach
„Niewiasty” podkreœla³a, i¿: „s¹d kobiet w powszechnoœci, z ma³ym wyj¹tkiem, o wa¿nych przedmiotach jest ca³kiem niedo³ê¿ny albo dziecinny,
a je¿eli czasem odwa¿¹ siê wyrokowaæ o wartoœci dzie³ piœmiennych, malarstwie, muzyce, rzeŸbie, ¿adna nie czyni tego z w³asnego znawstwa, lub natchnionego uczucia, ale idzie za zdaniem mê¿czyzny”47.
U genezy tej krytyki tkwi³ niew¹tpliwie rozwijaj¹cy siê wówczas powoli
nurt emancypacyjny. W³aœnie szeroko opisywany przez prasê problem monotonii rozrywek, ma³o znacz¹cego uczestnictwa kobiet w ¿yciu kulturalnym, intelektualnym zdawa³y siê byæ pretekstem do poruszenia na szerszym
forum kwestii wykszta³cenia kobiet i potrzeby zmian modelu wychowania.
Uwa¿ano bowiem, ¿e arystokratyczne, salonowe wychowanie coraz mniej
przystawa³o do realiów ówczesnego ¿ycia spo³ecznego. Najwczeœniej i konsekwentnie uczyni³ to „Wieniec”, który w cyklu artyku³ów z 1862 r. pt. Niewiasta–Polka sugerowa³ potrzebê kszta³cenia kobiet w celu podŸwigniêcia
ich stanu umys³owego, intelektualnego i zapewnienia im odpowiedniego
poziomu edukacyjnego. Na ³amach pisma g³oszono tezê, i¿ wiedza wyzwoli
kobietê z pró¿noœci i zami³owania do zbytku48. Zgodnie z narastaj¹c¹ tendencj¹ upowszechniania oœwiaty wœród kobiet, postulowano ³¹czenie rozrywki z nauk¹ czy poradnictwem dotycz¹cym gospodarstwa domowego
i wychowania dzieci.
Potêpiano powszechnie, a postawa taka nieodmiennie zdawa³a siê dominowaæ na ³amach prasy po upadku powstania styczniowego, sk³onnoœæ
do ¿ycia nad stan. Wytykaj¹c u kobiet brak zrozumienia wartoœci pieni¹dza,
równoczeœnie wskazywano na koniecznoœæ gromadzenia kapita³u w rêkach
polskich49. „Nasze damy dowodz¹ najlepiej — pisa³a Anna Libera w „Niewieœcie” — ¿e s¹ ciemn¹ stron¹ spo³eczeñstwa, gdy rozpraszaj¹ pieni¹dze
z krajowych wyci¹gniête produktów na ga³gany zagraniczne: kwiaty, pióra,
wst¹¿ki, szale”50. Uwa¿a³a je za „niepowa¿ne istoty, przesadzaj¹ce w strojach”, które „nie maj¹ chwili czasu zastanowienia siê nad otaczaj¹cym je
46
47
48
49
50

[Ks. W. Michna], Listy ksiêdza Wojciecha z M. , „Niewiasta” 1861, nr 6, s. 9.
[A. Libera], O kobietach ..., s. 259.
Niewiasta–Polka, „Wieniec” 1862, nr 17, s. 2.
J. Leskiewiczowa, wyd. cyt., s. 176.
[A. Libera], O kobietach ..., s. 282.
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porz¹dkiem spo³ecznym”51. Wskazaæ mo¿na na historyczne uwarunkowania tego stanowiska. Doœwiadczenie klêski powstania styczniowego, której
skutki objawia³y siê na wielu p³aszczyznach ówczesnego ¿ycia, nie tylko
w postaci aresztowañ i utraty maj¹tków, ale tak¿e w wielu œrodowiskach
spo³ecznych w licznych przypadkach ubo¿enia, narzuca³y potrzebê ograniczeñ. Coraz mniej wypada³o ostentacyjnie demonstrowaæ bogactwo. Anna
Libera sformu³owa³a pogl¹d o bezu¿ytecznoœci pañskiego modelu ¿ycia kobiet z elit szlacheckich, które na swe stroje i rozrywki „najniesprawiedliwszym sposobem wysysaj¹ pracê czynnej ludzkoœci, niszcz¹ zbytkami ogó³”52.
U schy³ku lat 60. rodzi³ siê stopniowo kult oszczêdnoœci i racjonalnego
gospodarowania, propagowany przez zwolenników pracy organicznej,
i kszta³tuj¹cego siê pozytywizmu. Prasa sygnalizowa³a te zmiany w ¿yciu
kraju, dostrzegaj¹c negatywne strony i ma³¹ przydatnoœæ hase³ romantyzmu, uto¿samianych ze szlacheckim, czyli rozrzutnym stylem ¿ycia. Wydaje
siê jednak¿e, ¿e nie³atwo by³o go wykorzeniæ, gdy¿ jeszcze w 1871 r. W. Szymanowski w „Bluszczu” nie bez gorzkiej ironii konstatowa³ wci¹¿ powszechn¹ sk³onnoœæ do ¿ycia nad stan. „Dotychczas wszystkie wielkie rozumowania o dobrobycie koñcz¹ siê zwykle tym, ¿e pragniemy wszyscy korzystaæ
z dobrodziejstw, jakie ten dobrobyt zapewnia, nie przy³o¿ywszy rêki do niego. Ka¿dy powiada — zauwa¿a³ — ¿e je¿eli jego interesy wezm¹ spodziewany korzystny obrót, bêdzie mia³ tyle a tyle dochodu i dziœ ¿yje pod³ug tej
stopy wymarzonej, niewiele siê troszcz¹c o to, jak jest w rzeczywistoœci”53.
W g³osach ówczesnych publicystów Barbara Skarga upatrywa³a g³ównych
propagatorów ideologii pozytywizmu, tropi¹cych romantyzm równie¿
w sferze kobiecej rozrywki54. Wspominany ju¿ Szujski, publikuj¹c na ³amach lwowskiego „Dziennika Literackiego” w 1861 r. s³ynne Portrety
Nie–van Dycka, potêpia³ romantyczn¹ ideologiê, oskar¿aj¹c j¹ o rozbudzenie w spo³eczeñstwie polskim przesadnej egzaltacji, która przenika³a z literatury do ¿ycia codziennego55.
Remedium na szlacheckie marnotrawstwo i zbytek stanowi³o w œwietle
prasy adresowanej do kobiecego czytelnika unikanie „¿ycia œwiatowego”.
51 Tam¿e.
52 Tam¿e.
53 W. Szymanowski, Przegl¹d miesiêczny, „Bluszcz” 1871, nr 26, s. 203.
54 B. Skarga, Narodziny pozytywizmu polskiego (1831–1864), Warszawa 1962, s. 205, 213–215.
55 Por. drukowane w „Niewieœcie” (1861, nr 29, 31–34) obszerne streszczenia Portretów Nie van–Dycka
J. Szujskiego, wydanych we Lwowie w 1861 r. nak³adem K. Wildego.
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Uwa¿ny czytelnik zaobserwowaæ móg³ systematyczne przeciwstawianie salonowi — „kó³ka domowego”, tworzonego w krêgach inteligencji czy œredniozamo¿nego mieszczañstwa. W tym duchu Paulina Wilkoñska przedstawia³a ówczesnym czytelniczkom „Niewiasty” wykaz „przyjemnoœci” i rozrywek. Na pierwszym planie sytuowa³a w nim pracê w ogródku i robienie
sztucznych kwiatów, najwy¿ej jednak oceni³a czas spêdzany w kó³ku rodzinnym „przy robótce i weso³ej pogawêdce”. Spotkaniom rodzinnym towarzyszyæ mia³y œpiewy i deklamacje, zabawy w wykupywanie fantów. Na zimowe
wieczory poleca³a m³odzie¿y „pod okiem starszych osób” wspóln¹ lekturê
dobrej ksi¹¿ki, a tak¿e amatorski teatrzyk. Tak¿e tej ostatniej rozrywce towarzyszyæ mia³a „wielka bacznoœæ na wybór sztuk i osób”56. Nowemu modelowi rozrywek wyraŸnie przyœwieca³o has³o „po¿ytecznoœci”: „Ka¿da dobrze wychowana niewiasta — postulowa³a Wilkoñska — niechaj w potrzebie umie zrzuciæ z siebie at³asy i koronki, od³o¿yæ Byrona w oryginale i pobiec dziecku ugotowaæ polewkê. Powstaæ [powinna] od piêknego rysunku
albo od fortepianu, na którym wykona³a kompozycjê Szopena — i wypraæ
sobie ko³nierzyk”57. Po¿¹dane zmiany obyczajowe dokonywa³y siê chyba
doœæ opornie, poniewa¿ jeszcze u progu lat 70. Szymanowski na ³amach
„Bluszczu” nawo³ywa³, aby „wyjœæ z zaczarowanego kó³ka ci¹gle rosn¹cych
wymagañ zbytkowego ¿ycia i naœladowania tak zwanego pañskiego tonu,
które coraz wiêkszy haracz nak³adaj¹ na nasze kó³ka domowe”58.
Zbytek i marnotrawstwo nale¿a³y do najbardziej krytykowanych cech
¿ycia towarzyskiego i rozrywek kobiet z elitarnych krêgów spo³eczeñstwa
polskiego. Wyroczni¹ w sprawie zbytku stara³ siê byæ „Tygodnik Mód i Nowoœci”, powo³uj¹c siê na dzie³o Szko³a polska gospodarstwa spo³ecznego Józefa Supiñskiego, w którym postulowa³ on oszczêdnoœæ, rozs¹dne gospodarowanie i troskê o dobro narodu. W œlad za nim pisano, i¿ „zbytkiem i marnotrawstwem jest wszystko, co wyprzedza si³y, wykszta³cenie i wymagania
narodu. Zbytkiem jest, gdzie powstaj¹ ozdoby przed czystoœci¹, teatra
przed szko³ami, sztuki piêkne przed naukami, kosztowne przechadzki
przed szpitalem i domem przytu³ku [...], s³owem przyjemne rzeczy przed
koniecznymi. Gdy kto powie, naucza³ Franklin, ¿e mo¿ecie inn¹ drog¹, jak
przez pracê i oszczêdnoœæ dojœæ do oœwiaty i dobrego bytu, wypêdŸcie go
56 P. Wilkoñska, O wychowaniu, „Niewiasta” 1861, nr 25, s. 1.
57 Tej¿e, O wychowaniu, tam¿e, nr 4, s. 5.
58 W. Szymanowski, Przegl¹d miesiêczny, „Bluszcz” 1871, nr 8, s. 57–58.
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spoœród was, bo on zatruje wasz¹ przysz³oœæ. [...] Wygody i przyjemnoœci
ludzkie postêpowaæ powinny z ogólnym postêpem ludzkoœci. Wszak¿e zestawiaj¹c dwie ostatecznoœci, sk¹piec u¿yteczniejszym jest spo³eczeñstwu
od marnotrawcy. [...] Ludzie oszczêdni s¹ dobroczyñcami ludzkoœci”59. Odwo³anie siê do myœli Beniamina Franklina, amerykañskiego mê¿a stanu,
uczonego i twórcy klasycznego modelu moralnoœci mieszczañskiej, eksponuj¹cego wiedzê, oszczêdnoœæ, pracowitoœæ i umiar, mia³o tu, podkreœlmy,
niebagatelne znaczenie. W ten sposób, przybli¿aj¹c czytelnikom dzie³o
J. Supiñskiego, pismo to wyprzedzi³o znacznie przes³anie powieœci Ksiê¿niczka Zofii Urbanowskiej, publikowanej w 1882 r. na ³amach „Tygodnika
Ilustrowanego”, prezentuj¹cej losy Helenki Oreckiej, która z rozkapryszonej szlachcianki sta³a siê symbolem „œredniej klasy spo³eczeñstwa polskiego, bêd¹cej najlepszym przedstawicielem bytu narodowego”60. Franklinizm, jak wskazuje Maria Ossowska, popularny by³ w Kongresówce, a tak¿e w Poznañskiem oraz na Pomorzu, i wszêdzie drobnomieszczañstwu s³u¿y³ w walce ze szlachetczyzn¹61. Echo tej walki mo¿emy odnaleŸæ równie¿
w tych zwrotach publicystycznych, które dotyczy³y rozrywek i sposobów
„zabijania czasu” przez kobiety z ówczesnych elit.
Analiza przywo³ywanych tu tytu³ów prasy dla kobiet wskazuje na ewolucjê pojêcia rozrywek w ci¹gu lat 60. XIX w. Wy³aniaj¹cy siê z niej obraz
¿ycia towarzyskiego razi³ czasami swoim schematyzmem czy uproszczeniami, ale mimo wszystko systematycznie przeciwstawia³ urokom arystokratycznego salonu walory skromnego mieszczañsko–inteligenckiego kó³ka
domowego. Ewolucji tej podporz¹dkowywano nowy model rozrywek. Tradycyjne zabawy i ¿ycie salonowe rozumiane jako relikt kultury szlacheckiej
przedstawiano najczêœciej w negatywnym œwietle. Upodobanie kobiet do
czytania romansów, tañców i salonowej konwersacji stanowiæ mia³o skutek
nieodpowiedniego modelu wychowania czy szlacheckich nawyków coraz
czêœciej uznawanych za skompromitowane. Rodz¹cy siê konwenans mieszczañskiego ¿ycia nie dopuszcza³ „marnowania” czasu, st¹d coraz powszechniej nawo³ywano do utylitarnej rozrywki i sta³ego zajêcia. Zdawano siê
nie uznawaæ potrzeby odpoczynku, beztroskiej zabawy czy te¿ poœwiêcania
59 „Tygodnik Mód i Nowoœci” 1865, nr 17, s. 5–6.
60 Zob. szerzej o zwi¹zkach miêdzy ideologi¹ Franklina a powieœci¹ Urbanowskiej: M. Ossowska, Moralnoœæ mieszczañska, Wroc³aw–Warszawa 1985, s. 111 i n.
61 Tam¿e, s. 116.
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czasu dla swoiœcie rozumianego w³asnego rozwoju. Dzisiaj zachowania te
stanowi¹ integraln¹ czêœæ naszego rozumienia czasu wolnego. Zdaniem
publicystów lat 60. XIX w., kobiety powinny by³y swoje ¿ycie wype³niaæ
rozmaitymi obowi¹zkami rodzinnymi czy spo³ecznymi i w tym znajdowaæ
przyjemnoœæ. Paradoksalnie zatem wolnego czasu — w dzisiejszym rozumieniu tego pojêcia — w ¿yciu ówczesnych kobiet rzeczywiœcie musia³o byæ
znacznie mniej ni¿ dzisiaj.
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¿ydowskie...

Z okruchów rzeczy o zajêciach w czasie
wolnym. Bogate mieszczañstwo ¿ydowskie
pierwszej po³owy XIX w.
(w œwietle inwentarzy poœmiertnych)

Z okr uchó w rze czy o za jêciach w czasie wolnym. Bogate mieszczañstwo

Mo¿liwe, ¿e podjê³am siê karko³omnego zadania — odtworzenia czegoœ
tak ma³o uchwytnego, jak kultura czasu wolnego, na podstawie okruchów
rzeczywistoœci, jakimi s¹ inwentarze. Spisy poœmiertne ruchomoœci obejmowa³y bowiem wszystkie „statki” znajduj¹ce siê w domu, bêd¹ce niegdyœ
w³asnoœci¹ zmar³ej osoby. Analizuj¹c rodzaj i jakoœæ przedmiotów, mo¿na
wnioskowaæ o domu, jego mieszkañcach, ich sposobie spêdzania wolnego
czasu. Co wiêcej, z tych okruchów rzeczywistoœci, o ile przyjrzymy siê im
wnikliwie, wy³aniaj¹ siê równie¿ upodobania cz³owieka. Nie jest moj¹ intencj¹ przekonywaæ czytelnika do zasadnoœci pogl¹du, ¿e inwentarze s¹
niezwykle bogatym Ÿród³em do badañ nad ¿yciem codziennym. Wystarczaj¹co szeroko wypowiadano siê na ten temat na ³amach „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”1.
Zanalizowa³am dwanaœcie inwentarzy z lat 1821–1850. Nie jest to imponuj¹ca liczba, ale z pewnoœci¹ wystarczaj¹ca, aby uchwyciæ problem. Stara³am siê, aby wytypowane spisy dotyczy³y kobiet pochodz¹cych z tej samej
warstwy spo³ecznej, z rodzin o podobnym statusie maj¹tkowym. Wyj¹tkiem

1 T. Szarota, ¯ycie codzienne — temat badawczy czy tylko popularyzacja?, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 1996, nr 3, s. 239–245; M. Bogucka, ¯ycie codzienne — spory wokó³ profilu badañ i definicji,
tam¿e, s. 247–253.
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jest inwentarz Anny z Goldsternów Rosen2 primo voto Granas, która pozostawi³a skromniejszy maj¹tek, ale z racji powi¹zañ rodzinnych, zawodu
wykonywanego przez mê¿a3 oraz ze wzglêdu na rodzaj pozostawionych
przedmiotów zaliczy³am j¹ do mieszczañstwa. Wœród badanych Ÿróde³ znalaz³y siê tak¿e dwa „mêskie” inwentarze pozosta³oœci, a mianowicie po
bankierze Isaacu Simonie Rosenie oraz kupcu Maurycym Lesserze, a tak¿e ma³¿onkach Kaftalu Izraelu i Rayzli Hirschonach. Analiza mêskich,
czy ma³¿eñskich inwentarzy wydaje siê byæ uzasadniona dla celów porównawczych.
Trudnoœci dostarcza zdefiniowanie pojêcia „czas wolny”. We wspó³czesnym rozumieniu czas wolny to czas nie wype³niony prac¹ zawodow¹, czas
spêdzany na rekreacji w domu b¹dŸ poza nim. Nale¿a³oby siê zastanowiæ,
czy podobn¹ definicjê mo¿emy zastosowaæ w pierwszej po³owie XIX w.
Kobiety nale¿¹ce do mieszczañstwa, a w szczególnoœci pochodz¹ce z zamo¿niejszych krêgów nie para³y siê prac¹ zawodow¹. Zwyczajowo wyznaczona zasta³a im rola ¿on i matek, a wiêc ich domen¹ sta³o siê prowadzenie
domu i opieka nad dzieæmi. Oczywiœcie zdarza³y siê sytuacje losowe, kiedy
umiera³ m¹¿ i ¿ona stawa³a przed dylematem podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej b¹dŸ pracy albo zdania siê na kuratelê i pomoc krewnych. Niektóre
kobiety przejmowa³y interes rodzinny i potrafi³y nie tylko kontynuowaæ, ale
nawet rozwijaæ przejête przedsiêbiorstwa i interesy. Pos³u¿ê siê znanym
z literatury historycznej przyk³adem Judyty Jakubowiczowej, ¿ony Szmula
Zbytkowera4, jak równie¿ Tekli Kronenberg5. Ta ostatnia po œmierci mê¿a
przejê³a z powodzeniem prowadzenie interesów kupieckich, a jej zaradnoœæ finansowa umo¿liwi³a start ¿yciowy m.in. Leopoldowi Kronenbergowi.
Jednak¿e w wiêkszoœci przypadków kobiety nie potrafi³y przej¹æ interesów
mê¿owskich. Ewa Lesserowa nie mia³a najmniejszego pojêcia o dzia³alnoœci kupieckiej ma³¿onka, czego dowodem jest zacytowana wypowiedŸ: „Co
zaœ w handlu krótkich towarów przy ulicy Œwiêtojerskiej pod liczb¹ 1790
znajduje siê, o tem jej wcale nie wiadomo, gdy¿ ten nale¿y do wspólnoœci jej
zmar³ego mê¿a Maurycego i brata Levego przez nich by³ zarz¹dzany i ona
nigdy siê do niego nie wdawa³a”6.
2
3
4
5
6

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy (dalej: APW), Kancelaria notarialna J. Dziêcia³kiewicz, nr 1990.
K. Reychman, Szkice genealogiczne, Warszawa 1936, s. 165. Herman Rosen by³ kolektorem loterii.
A. Eisenbach, J. Kosim, Akt masy spadkowej Judyty Jakubowiczowej, „Biuletyn ¯IH” 1961, nr 39, s. 88–143.
K. Reychman, wyd. cyt., s. 111. Autor podaje imiê Teresa.
APW, Kancelaria notarialna J. Jeziorañski, nr 674.
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Lesserowa nie przejawia³a chêci podjêcia dzia³alnoœci zawodowej, czego zapewne spodziewa³ siê ma³¿onek, gwarantuj¹c jej zabezpieczenie finansowe jeszcze za ¿ycia7. Faktem jest, ¿e spoœród kobiet pochodz¹cych
z elity mieszczañskiej niewiele decydowa³o siê na zaanga¿owanie siê w dzia³alnoœæ przedsiêbiorcz¹ nawet w obliczu pojawiaj¹cych siê problemów finansowych i obni¿enia stopy ¿yciowej. W krêgu bur¿uazji ¿ydowskiej bowiem
rozpowszechniony by³ pogl¹d, ¿e kobiety powinny staæ na stra¿y „czystoœci
obyczajów, przywi¹zania do tradycji i rodziny”8. Wobec tego w wiêkszoœci
przypadków poœwiêca³y siê one organizowaniu ¿ycia domowego.
Trudnoœæ sprawia równie¿ ustalenie, w którym momencie zaczyna siê
prywatnoœæ, a kiedy mamy do czynienia jeszcze ze sfer¹ zawodow¹. W pierwszej po³owie XIX w. regu³¹ by³o wydzielanie z czêœci mieszkalnej przestrzeni, nazwijmy to, „zawodowej”. Zamykaj¹c drzwi do kantoru, czy sklepu, wchodzimy zatem w prywatnoœæ tych ludzi.
Przyjê³am wiêc za³o¿enie, ¿e jako czas wolny kobiet w omawianym krêgu spo³ecznym mam prawo traktowaæ czas, który nie zosta³ wype³niony
prac¹ zawodow¹, a tak¿e opiek¹ nad dzieæmi. Analizuj¹c inwentarze pozosta³oœci, postaram siê scharakteryzowaæ formy spêdzania czasu zarówno
w domu, jak i poza nim.
W zaciszu domu
W rodzinach mieszczañskich kobiety nie wykonywa³y wszystkich obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zarówno
w inwentarzach kobiet, jak i mê¿czyzn zamieszczone zosta³y przedmioty
œwiadcz¹ce o zatrudnianiu s³u¿by. Równie¿ w skromnym kilkusetrublowym
spisie pozosta³oœci po Annie Rosen wymienia siê taki drobiazg, jak „dzwonek ma³y”, prawdobodobnie do wzywania s³u¿by. W obszerniejszych inwentarzach znajdujemy tak¿e inne ruchomoœci: szlabany gorszej jakoœci
b¹dŸ podniszczon¹ poœciel, rêczniki, które przeznaczano zapewne dla s³u¿by.
Dom by³ i jest miejscem wspólnym zarówno kobiety, jak i mê¿czyzny,
chocia¿ sfery ich aktywnoœci by³y i s¹ ró¿ne. Wobec tego, pytaj¹c o czas
wolny kobiety, otrzymam odpowiedŸ nie tylko na postawione pytanie, ale
7 Tam¿e, nr 670.
8 Z. Borzymiñska, Wzory wychowania kobiet w szko³ach ¿ydowskich w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:]
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studia pod red. A. ¯arnowskiej A. Szwarca, t. II,
cz. 1, Warszawa 1992, s. 208.
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tak¿e na pytanie o czas wolny mê¿czyzny, poniewa¿ tak w zaciszu domu, jak
i poza nim by³ to czêsto czas spêdzany w towarzystwie mê¿a. Nie znaczy to
jednak, ¿e kobieta nie mia³a zupe³nie prywatnoœci. Analiza inwentarzy poœmiertnych pozwala wyodrêbniæ czas wolny spêdzany wspólnie z ma³¿onkiem, ale tak¿e bez niego. Istotne jest jednak, aby pamiêtaæ, ¿e czasem
inaczej gospodarowa³a kobieta zamê¿na, a inaczej wdowa. Inaczej m³oda,
bezdzietna mê¿atka, a inaczej kobieta, która zdo³a³a ju¿ odchowaæ dzieci.
Zamê¿na kobieta zasadnicz¹ czêœæ czasu wolnego spêdza³a w krêgu rodziny. Punktem centralnym, wokó³ którego gromadzi³a siê rodzina ¿ydowska, by³ oczywiœcie stó³9. Tak wiêc sto³y odnajdujemy w tytu³ach „meble
i sprzêty domowe”, „ruchomoœci pokojowe”, zawsze owalne, a w zale¿noœci
od zamo¿noœci rodziny wykonane z mniej kosztownego drewna jesionowego10, dro¿szego mahoniowego11 b¹dŸ bardzo kosztowne, sprowadzane na
specjalne zamówienie z drzewa cytrynowego „z blatem z florenckiego marmuru”12. Oczywiœcie, ów mebel funkcjonowa³ w okreœlonej przestrzeni —
salonie, miejscu wyodrêbnionym z reszty domu i przeznaczonym na rodzinne zgromadzenia i przyjmowanie goœci.
Najczêœciej spotykano siê w gronie krewnych, z okazji œwi¹t religijnych
lub wydarzeñ rodzinnych. Na gruncie prywatnym dochodzi³o do spotkañ
przyjació³, znajomych13, a tak¿e wspólników. Uchwyciæ daje siê pewn¹ zale¿noœæ miêdzy wiekiem kobiety a zasobami i ró¿norodnoœci¹ bielizny sto³owej. Inwentarze m³odych kobiet wymieniaj¹ znacznie mniejsze liczby obrusów, serwet i serwetek. Pos³u¿ê siê przyk³adem Ludwiki Natansonowej,
która zmar³a jako m³oda osoba w dwa lata po zawarciu ma³¿eñstwa. W jej
inwentarzu14 wykazane zosta³y tylko te przedmioty, które zmar³a wnios³a
w dom mê¿owski jako posag. Dwa lata to bardzo krótki okres i dorobek
wspólny ma³¿onków by³ niewielki, co znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie
w sporz¹dzonym spisie. Zastanawia fakt, ¿e jak na osobê przywi¹zuj¹c¹
wagê do gustownego umeblowania domu, eleganckiej garderoby, kosztow-

9 M. Ba³aban, Obyczajowoœæ i ¿ycie prywatne w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] ¯ydzi w Polsce Odrodzonej, red.
I. Schiper A. Tartakower, A. Hafftka, t.1, Warszawa 1932, s. 350.
10 APW, Kancelaria notarialna J. Dziêcia³kiewicz, nr 1990.
11 APW, Kancelaria notarialna J. W. Bandtkie, nr 5835.
12 APW, Kancelaria notarialna J. Noskowski, nr 12364.
13 J. Rosen, Wspomnienia, Warszawa 1933, s. 14.
14 APW, Kancelaria notarialna J. Noskowski, wyd. cyt.
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nej bi¿uterii15 bardzo skromnie potraktowa³a zapas bielizny sto³owej, na
który sk³ada³o siê 11 obrusów i 6 serwet. Ma³¿onkowie nie mieszkali z rodzicami, a wiêc nie korzystali z wyposa¿enia domu rodzicielskiego. Skromnie przedstawia siê iloœæ bielizny sto³owej równie¿ w inwentarzu pozosta³oœci po Henriecie z Oestreicherów Epstein16, pierwszej ¿onie Józefa Epsteina17. Oestreicherówna wnios³a w dom mê¿owski jedynie 6 obrusów
i 30 serwet. Podobnie inwentarz po Annie z Rafa³owiczów Toeplitz18, która
zmar³a w trzy lata po œlubie, rejestrowa³ 12 obrusów i 36 serwet. Nasuwa siê
przypuszczenie, ¿e m³ode kobiety, m³ode ma³¿eñstwa czêœciej by³y zapraszane, ani¿eli przyjmowa³y goœci. W miarê powiêkszania siê grona wspólnych znajomych, w miarê rozwoju kariery mê¿a, w miarê jak m³oda kobieta
wdra¿a³a siê w prowadzenie domu zwiêksza³ siê zasób przedmiotów niezbêdnych do przyjmowania goœci. W inwentarzu po Annie Morawskiej19
wymienionych zosta³o 19 obrusów i a¿ 212 serwet. W spisie pozosta³oœci po
Tekli Kronenberg zamieszczono 18 obrusów i 93 serwety20. Z pewnoœci¹
stanowisko piastowane przez mê¿a21 Anny Morawskiej zobowi¹zywa³o do
prowadzenia domu otwartego. Jednak¿e Tekla Kronenberg, która w chwili
œmierci by³a osob¹ ju¿ ponad siedemdziesiêcioletni¹, a ponadto wdow¹, nie
mia³a takiego przymusu, a jednak zasób pozostawionej po niej bielizny sto³owej nieznacznie ustêpowa³ pozosta³oœci po Annie Morawskiej.
Za tez¹, ¿e chêtnie spêdzano czas w zaciszu domu, przemawia równie¿
liczba i jakoœæ pozosta³ych talerzy, pó³misków, salater, sztuæców, która
znacznie przewy¿sza³a potrzeby domowników.
Nasuwa siê pytanie, w jaki sposób spêdzano czas? Analizuj¹c w inwentarzach zapisy dotycz¹ce ró¿nych „statków” kuchennych, mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e chêtnie biesiadowano. Chcia³abym zwróciæ uwagê na niektóre
15 Poszczególne kategorie przedmiotów zosta³y opisane i oszacowane w inwentarzu po Ludwice Natanson.
16 APW, Kancelaria notarialna J. W. Ostrowski, nr 2954.
17 Józef Epstein (1795 –1876), bankier, cz³onek lo¿y wolnomularskiej, filantrop. Dwukrotnie ¿onaty. Pierwsze ma³¿eñstwo z Henriett¹ Oestreicher, wnuczk¹ Judyty Jakubowiczowej, po raz drugi z siostr¹ Henrietty
Teres¹ Regin¹.
18 APW, Kancelaria notarialna M. Zieliñski, nr 872. Anna Toeplitz (1831–1850), ur. Rafa³owicz, pochodzi³a
z Odessy. ¯ona Henryka Toeplitza, kupca I gildii, za³o¿yciela Banku Handlowego w Warszawie.
19 APW, Kancelaria notarialna J. W. Bandtkie, wyd. cyt. Anna Morawska (1788–1828), córka Judyty Jakubowiczowej i Szmula Zbykowera, primo voto Tischlerowa, secundo voto Morawska.
20 APW, Kancelaria notarialna S. Jasiñski, nr 1015.
21 Józef Morawski (1791–1855), radca stanu, prezes Dyrekcji G³ównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dyrektor g³ówny Komisji Rz¹dowej Przychodów i Skarbu. W 1813 r. poœlubi³ Annê z Jakubowiczów
Tischler.
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ruchomoœci wzmiankowane w inwentarzach, wskazuj¹ce na upodobania
kulinarne kobiet i mê¿czyzn. W wiêkszoœci inwentarzy wymienia siê imbryki, imbryczki do herbaty, odzielne do kawy. Inne ³y¿eczki podawano, gdy
serwowano goœciom herbatê, a inne — gdy czêstowano kaw¹. Przestrzegano tak¿e, aby na stole znalaz³y siê odpowiednie do podanego napoju
serwety. Musia³o to mieæ spore znaczenie, skoro w inwentarzach zamieszcza siê uwagi na temat przeznaczenia spisywanej bielizny sto³owej i utensyliów.
By³oby znacznym uproszczeniem twierdzenie, ¿e czas wolny up³ywa³
jedynie na biesiadowaniu. Chêtnie oddawano siê grom towarzyskim, a przede wszystkim grze w karty. Tradycja ¿ydowska przyzwala³a kobietom na tego
typu rozrywkê w okreœlonych warunkach. W XVII i XVIII w. niewiastom,
które czuwa³y przy ³o¿u po³o¿nicy, wolno by³o grywaæ zarówno w karty, jak
i w koœci22. Tote¿ „karciane” akcesoria pojawiaj¹ siê w XIX–wiecznych inwentarzach zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. By³a to rozrywka rozpowszechniona, przedmioty bowiem wykorzystywane do gry wystêpuj¹ w inwentarzach zarówno bardziej, jak i mniej zamo¿nych osób. Trudniej odpowiedzieæ na pytanie, w co grywano. Spis pozosta³oœci po Izaaku Simonie Rosenie
podaje „2 szczoteczki do wista z podstawkami”23, z kolei po Barbarze Oestreicherowej rejestruje wystêpowanie „marek do wista”. Dziêki skrupulatnoœci sukcesorów wiadomo, ¿e starano siê przed³u¿yæ „¿ywotnoœæ” kart,
stosuj¹c do nich specjalne prasy24. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e ¿aden z badanych inwentarzy nie wymienia chocia¿by pojedynczej, zniszczonej talii kart.
Prawdopodobnie ulega³y szybkiemu zu¿yciu i na licytacji ruchomoœci nie
przedstawia³yby ¿adnej wartoœci.
Wzmiankowane s¹ tak¿e stoliki do gry w karty. Znów w zale¿noœci od
zasobnoœci domu by³y to tanie meble, o których nawet nie potrafimy powiedzieæ, z jakiego materia³u zosta³y wykonane25, innym razem wymieniane s¹
kosztowne stoliki z mahoniowego26 lub orzechowego drewna27, stoliki obijane
zielonym suknem28. W zmo¿niejszych domach znajdowa³y siê co najmniej
22
23
24
25
26
27
28

M. Ba³aban, Obyczajowoœæ i ¿ycie prywatne w dawnej Rzeczypospolitej, wyd. cyt., s. 354.
APW, Kancelaria notarialna Ks. Józefowicz, nr 4185.
Tam¿e.
APW, Kancelaria notarialna J. Dziêcia³kiewicz, nr 1990.
APW, Kancelaria notarialna J. W. Bandtkie, nr 5835.
APW, Kancelaria notarialna J. Noskowski, nr 12364.
APW, Kancelaria notarialna J. Jeziorañski, nr 671, wyd. cyt.
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dwa, trzy takie mebelki. Niezbyt powszechna, ale znana by³a tak¿e gra w domino, o którym wzmianki znajdujemy w inwentarzu Barbary Oestreicher29.
W domach zamo¿nej bur¿uazji chêtnie muzykowano. Niemal¿e w ka¿dym kobiecym i mêskim spisie nieruchomoœci wzmiankowano fortepian,
a w niektórych równie¿ szafeczki do nut, zwykle wykonane z takiego samego drewna jak instrument. Do lat 50. XIX w. pojawia siê okreœlenie „pantalion”30, a dopiero w póŸniejszych spisach wystêpuje pod znan¹ nam nazw¹ fortepianu. Nie mo¿na jednak mówiæ o powszechnoœci tego instrumentu. Z analizy inwentarzy wynika, ¿e znajdowa³ siê w rodzinach o wysokim
statusie maj¹tkowym, ale tak¿e o okreœlonych aspiracjach intelektualnych.
Nie wiadomo nic o muzycznych zainteresowaniach Tekli Kronenberg, czy
Ewy Lesserowej. Inwentarze nie wymieniaj¹ ani nut, ani te¿ instrumentów.
Natomiast spisy pozosta³oœci sporz¹dzone po córkach Judyty Jakubowiczowej: Annie Morawskiej oraz Barbarze Oestreicherowej w tytule „meble”
wymieniaj¹ fortepian. Podobne informacje zawiera spis po pierwszej ¿onie
bankiera Józefa Epsteina, Henriecie z Oestreicherów, a tak¿e ma³¿once
lekarza Ludwika Natansona, Ludwice z Bersonów. W domu Epsteinowej,
Morawskiej czy Oestreicherowej instrument ten odgrywa³ rolê „wype³niacza” czasu, tzn. faktycznie na nim grywano, nie s³u¿y³ tylko ozdobie salonu.
Znamienny wydaje siê opis instrumentu w inwentrzu Oestreicherowej, który
sugeruje, ¿e sama Barbara prawdopodobnie nie grywa³a, a fortepian s³u¿y³
córkom, które ju¿ opuœci³y dom rodzinny: „Pantalion mahoniem fornirowany o 6 oktawach, stary, reparacji wymagaj¹cy — 300 z³otych polskich”31.
Cena przeciêtnego instrumentu oscylowa³a w granicach 150 rubli srebrnych. Wyj¹tek tutaj stanowi³a Ludwika Natanson, której „fortepian palisandrowy o 7 oktawach” oszacowano na niebagateln¹ sumê 300 rubli
srebrnych. Jak ju¿ mia³am okazjê wspomnieæ Natansonowa reprezentowa³a typ zamo¿nej kobiety, która potrafi³a skorzystaæ z dorobku wczeœniejszych pokoleñ.
Wydaje siê, ¿e umiejêtnoœæ gry na fortepianie wesz³a do kanonu wychowania i wykszta³cenia m³odych kobiet z zamo¿nych ¿ydowskich domów ju¿
na pocz¹tku XIX w. Jest to hipoteza, któr¹ mo¿na ostro¿nie zbudowaæ na
29 APW, Kancelaria notarialna M. Ciechanowski, nr 1844.
30 Pantalion — typ fortepianu.
31 APW, Kancelaria notarialna J. W. Ostrowski, nr 1844. 300 z³p stanowi³o oko³o 48 rubli srebrnych. S. Siegel, Ceny w Warszawie w latach 1816–1914, Poznañ 1949.
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podstawie inwentarzy, ale potwierdzenie znajdziemy równie¿ w Ÿród³ach
pamiêtnikarskich. Znamienne s¹ wspomnienia Jana Bogumi³a Rosena
o matce Amalii Józefie Leo: „Matka moja by³a wybitnie muzykalna i wysoko muzycznie wykszta³cona. Gra³a na fortepianie z zami³owaniem wielkim
i nie mniejszym talentem”32.
I chocia¿ fortepiany wystêpuj¹ w inwentarzach zarówno kobiet, jak
i mê¿czyzn, ci ostatni raczej stanowili grupê s³uchaczy ni¿ wykonawców.
Udzia³ w spotkaniach rodzinnych i towarzyskich poch³ania³ czas wolny
obojga ma³¿onków. Kontakty z cz³onkami rodziny, przyjació³mi podtrzymywano tak¿e poprzez korespondencjê. W analizowanych przeze mnie inwentarzach poœmiertnych wymienionych zosta³o szereg przedmiotów
œwiadcz¹cych o powszechnoœci pisania listów. Inwentarz Barbary Oestreicherowej wymienia „biurko z szufladkami i klap¹ mahoniem fornirowane
stare”, po Annie Morawskiej zamieszcza dwa biurka: mahoniowe i olszowe.
„Biurko fornirowne mahoniem” wymienia spis pozosta³oœci po Henriecie
Epstein. Nie we wszystkich inwentarzach odnajdziemy podobne zapisy. Na
ten temat nie ma nic w spisie pozosta³oœci po Ludwice Natanson, a tak¿e
po Tekli Kronenberg. Jednak¿e pojawiaj¹ siê wzmianki o innego rodzaju
przedmiotach, jak: „ekrytarzyk porcelanowy”33, „bombonierka i pude³eczko do papieru”. Z kolei w inwentarzu Anny Toeplitz zamieszczono zapis
o szeregu drobiazgach, œwiadcz¹cych o uprawianiu „pisarstwa”, jak: „srebrny ka³amarz”, z³ot¹ „osadê do o³ówka”, czy „piecz¹tkê ma³¹ z³ot¹ z ametystem”, któr¹ prawdopodobnie stemplowa³a listy.
Mê¿czyŸni korespondowali przede wszystkim w celach zawodowych,
kobiety podtrzymywa³y kontakty rodzinne, towarzyskie, odœwie¿a³y znajomoœci i korespondowa³y dla przyjemnoœci.
Warto dodaæ, ¿e w po³owie XIX w. wesz³a moda na wymienianie siê
kartami wizytowymi. W inwentarzach pojawi³y siê nie wzmiankowane do
tej pory „pularesiki” oraz etui do kart wizytowych. Przedmioty wymienione
zosta³y w spisie pozosta³oœci po Natansonowej oraz Toeplitzowej. By³ to
bibelocik, ale za to bardzo kosztowny ze z³ota, srebra, szylkretu b¹dŸ koœci
s³oniowej.
32 J. Rosen, Wspomnienia, wyd. cyt., s. 12. Jan Bogumi³ Rosen (1854–1936), syn bankiera Szymona Rosena
i Amalii Józefy Leo. Ma³¿eñstwo rodziców malarza by³o klasycznym przyk³adem po³¹czenia „finansjery
i inteligencji”
33 Ekrytuar — podstawka z otworami, w których umieszczano ka³amarze, piaseczniczkê, ³ódeczkê na pióra.
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Spoœród 13 badanych inwentarzy jedynie 3 wymieniaj¹ jako odrêbn¹
kategoriê spisow¹ „bibliotekê”34. Brak podobnych zapisów nie oznacza, ¿e
nie czytywano ksi¹¿ek. Inwentarz pozosta³oœci po Henriecie Epstein zamkn¹³ siê kwot¹ 108 233 z³otych, czyli 17 457 rubli35, a szacunkowa wartoœæ
biblioteki wynios³a 74,80 rubli, co stanowi³o 2,3% ca³oœci. Z kolei spis pozosta³oœci po Ludwice Natanson zamkn¹³ siê sum¹ 22 907 rubli36, a wartoœæ
ksi¹¿ek oszacowano na jedyne 2,80 rubli, czyli 0,8%. Jako odrêbny tytu³
nieruchomoœci zapisano w inwentarzu Hirschonów „ksi¹¿ki hebrajskie”.
Ich wartoœæ wynios³a 387 rubli, co stanowi³o 1,3% ca³ego maj¹tku. Znamienny wydaje siê fakt, ¿e sporz¹dzony w 1848 r. spis pozosta³oœci po Izaaku Simonie Rosenie w ogóle nie uwzglêdnia ksi¹¿ek, a przecie¿ maj¹tek bankiera wyniós³ 826 000 rubli. Rzecz¹ wprost niewiarygodn¹ jest, aby cz³owiek, który podró¿owa³, który prowadzi³ rozleg³e interesy bankowe i handlowe, nie posiada³ biblioteki. Zupe³nie inaczej przedstawia³y siê proporcje
w inwentarzu Jakuba Abrahama Sterna37. Uczony pozostawi³ skromny maj¹tek w wysokoœci 925 rubli38, ale wartoœæ biblioteki oszacowano na a¿
445 rubli, co stanowi³o 41% spisanych ruchomoœci. Pojawia siê wiêc pytanie,
„dlaczego pomijano ksi¹¿ki w bankierskich spisach pozosta³oœci?” Wydaje
siê, ¿e o presti¿u bankiera, czy kupca nie œwiadczy³a biblioteka, lecz „gotówka znaleziona w kasie”, papiery wartoœciowe, nieruchomoœci, precjoza.
Brak jest przes³anek, na podstawie których mo¿na stwierdziæ, ¿e przedstawiciele bur¿uazji ¿ydowskiej lokowali kapita³ w ksi¹¿kach39.
W przypadku Sterna zasobny ksiêgozbiór by³ nieodzowny, stanowi³ bowiem jego „warsztat pracy”, ksi¹¿ki inne ni¿ religijne, pozostawione przez
Epsteinow¹, czy Natansonow¹, stanowi¹ odzwierciedlenie ich rzeczywistych zainteresowañ czytelniczych.

34 Inwentarz pozosta³oœci po Henriecie Epstein z 1821 r. (kancelaria notarialna J. W. Ostrowski, nr 2954),
Ludwice Natanson z 1850 r. (kancelaria notarialna J. Noskowski, nr 12364) oraz po ma³¿onkach Kaftalu
Izraelu i Rayzli Hirschonach z 1827 r. (kancelaria notarialna J. W. Ostrowski, nr 7589).
35 Do lat 40. XIX w. wartoœæ przedmiotów podawana by³a w z³otych polskich. W 1841 r. w Królestwie
Polskim jako jedyn¹ obowi¹zuj¹c¹ walutê wprowadzono rubla. W artykule pos³ugujê siê wartoœciami wyra¿onymi w rublach srebrnych, 1 rsr= 6,20 z³p. (opieram siê na wzmiankowanej pracy Stanis³awa Siegla).
36 Bior¹c pod uwagê wzrost cen miêdzy 1821 a 1850 r. wartoœci inwentarzy s¹ porównywalne.
37 Jakub Abraham Stern (1769–1842), mechanik, wynalazca maszyny rachunkowej, dyrektor Szko³y Rabinów w Warszawie.
38 APW, Kancelaria notarialna Ks. F. Mas³owski, nr 1197.
39 A. Moczulska, Rola ksi¹¿ki jako przedmiotu w domach bur¿uazji warszawskiej w XIX wieku., „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 1979, nr 1, s. 34.
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Na podstawie inwentarzy mo¿na wnioskowaæ o ówczesnych upodobaniach literackich. W domu Hirschonów znajdowa³y siê „ksi¹¿ki hebrajskie”, co sugeruje, ¿e pan domu, a mo¿e syn lub ziêæ oddawa³ siê studiowaniu dzie³ religijnych40. Obecnoœæ tego typu ksi¹¿ek i jednoczeœnie brak
œwieckiej literatury œwiadczy³yby o religijnej atmosferze domu.
Ca³kiem odmienna by³a tematyka ksi¹¿ek zamieszczonych w spisie pozosta³oœci po Henriecie Epstein. Wœród pozycji wykazanych w inwentarzu
pojawi³y siê dzie³a niemieckich klasyków: Goethego, Kotzebuego, Schillera, ale tak¿e autorów francuskich Corneille’a, Moliera. Nie zabrak³o równie¿ zaliczonych do kanonu literatury dzie³ Szekspira. Epsteinowej znana
by³a tak¿e twórczoœæ greckiego filozofa Plutarcha. Zasób biblioteki Ludwiki Natanson stanowi³o zaledwie 5 ksi¹¿ek. Sk³ada³y siê na ni¹ poza Mari¹
Malczewskiego oraz Przygodami Telemacha Fenelona francuskie tytu³y,
których autorów nie uda³o mi siê ustaliæ.
W zaciszu domu oddawano siê tak¿e praktykom religijnym. Inwentarz
po Tekli Kronenberg wzmiankowa³ np. istnienie „kantorka do modlitwy”.
Z kolei w ruchomoœciach nale¿¹cych niegdyœ do Ludwiki Natanson znajdowa³a siê „r¹czka koralowa w z³oto oprawna”41, za pomoc¹ której œledzono
zapewne teksty religijne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pierwsza Biblia kobieca w jêzyku ¿ydowskim, autorstwa Jakuba Ben Izaaka Janowera, powsta³a ju¿
w XVII w. W spisie pozosta³oœci po Annie Toeplitz odnajdujemy „ksi¹¿kê
ozdobnie oprawn¹ do nabo¿eñstwa”.
Wystêpowanie modlitewników charakterystyczne by³o zarówno dla ¯ydówek wyznania moj¿eszowego, jak i neofitek. W zasobie biblioteki nale¿¹cej
do Henriety Epstein znajdowa³a siê siê Biblia. Inwentarz po Annie Morawskiej wymienia³ „ksia¿kê w aksamit oprawn¹ do nabo¿eñstwa”. Obecne by³y równie¿ inne dewocjonalia, jak obrazy o tematyce religijnej (z wizerunkiem Jezusa, Marii Magdaleny), a tak¿e „niewielkie o³tarzyki mahoniowe”.
Obrazy znajdowa³y siê niemal¿e w ka¿dym domu bur¿uazji warszawskiej. Zdobi³y œciany salonów i pokojów bawialnych. Najczêœciej wystêpowa³y dzie³a o tematyce mitologicznej, pejza¿e, portrety postaci historycznych, w³adców42, a tak¿e tak zwane „portrety familijne”, na których przed40 M. Ba³aban, wyd. cyt., s. 351.
41 Jad — zwykle bogato zdobiona wskazówka w kszta³cie rêki do œledzenia tekstów Tory.
42 Inwentarz pozosta³oœci Anny Morawskiej wzmiankuje portret ksiêcia Józefa Poniatowksiego i cara Aleksandra.

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

Z okruchów rzeczy o zajêciach w czasie wolnym. Bogate mieszczañstwo ¿ydowskie... 145

stawiano ca³¹ rodzinê. Wystêpowa³y równie¿ obrazy o tematyce religijnej,
przedstawiaj¹ce Jezusa i œwiêtych chrzeœcijañskich. Pojawia³y siê w domach
nie tylko neofitów, ale tak¿e ¯ydów wyznania moj¿eszowego, co nasuwa
uwagê, ¿e obrazy w zamo¿nych domach traktowano jako przedmiot dekoracyjny, ale o walorach artystycznych43.
Wœród analizowanych inwentarzy dzie³a sztuki wyst¹pi³y m.in. w spisie
po Barbarze Oestreicher, Tekli Kronenberg, kupcu Maurycym Lesserze44.
Najwiêksza i najcenniejsza kolekcja nale¿a³a do bankiera Izaaka Simona
Rosena. Wydaje mi siê, ¿e by³a rezultatem kolekcjonerskich upodobañ sensu stricto. Szacunek p³ócien zamkn¹³ siê sum¹ 281 rubli, co stanowi³o oko³o
3% ca³ego maj¹tku bankiera. Co prawda, opis inwentarzowy pomija istotne
informacje mówi¹ce, z czyjego autorstwa obrazami mamy do czynienia.
Niemniej jednak celowo u¿y³am terminu kolekcja, skoro sk³ada³o siê na ni¹
a¿ 25 p³ócien, g³ównie naturalistyczne pejza¿e z wizerunkami zwierz¹t. Rosen nabywa³ obrazy z myœl¹ o dekoracji œcian mieszkania, co by³o wyrazem
ogólnie panuj¹cej mody45, ale jednoczeœnie wysoka cena poszczególnych
p³ócien œwiadczy³a o presti¿u ich w³aœciciela. Œwiadome czy te¿ nieœwiadome gromadzenie dzie³ sztuki stworzy³o zasób, który mo¿na okreœliæ mianem kolekcji. Co ciekawsze, najcenniejsze obrazy bankiera pozosta³y w rêkach rodziny. Na licytacji ruchomoœci nabyte zosta³y przez syna Mathiasa
i ziêcia Miko³aja Gutmana46.
Kolekcjonowanie dzie³ sztuki nie by³o domen¹ wy³¹cznie mê¿czyzn. Kobiety wykazywa³y jednak mniejsze zainteresowanie malarstwem. Czêsto
zbiera³y natomiast porcelanê. Inwentarz pozosta³oœci po Tekli Kronenberg
zamieszcza 28 figurek porcelanowych. Z rzadka pojawia siê ich opis, ale
wiemy, ¿e by³y to porcelanowe g³ówki, figurki w kszta³cie ptaków, „koguty
porcelanowe saskie”, czasem bardzo kosztowne, nawet kilkurublowe bibeloty. Podobn¹ kolekcjê odnajdujemy tak¿e w inwentarzu po Barbarze Oestreicher. Porcelanowe drobiazgi wyobra¿a³y sceny mi³osne, mitologiczne,
rodzajowe, zwierzêta. W kolekcji znalaz³a siê „figura Diogenesa” — grec-

43 T. S. Jaroszewski, Wielki bourgeois — mecenas, kolekcjoner, odbiorca, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca.
Warszawa 1984, s. 93.
44 Maurycy Lesser zmar³ w 1844 r. Po raz pierwszy w treœci inwentarza pojawi³ siê tytu³ wyodrêbniaj¹cy
spoœród ruchomoœci obrazy: „szk³o, porcelana, obrazy i ozdoby pokojowe: landszaft oleyno malowany”.
45 M. Siennicka, Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj. Warszawa 1998, s. 101.
46 APW, Kancelaria notarialna Ks. Józefowicz, nr 4184, poz. 486, 498, 496, 485, 502.
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kiego filozofa, a tak¿e „figura huzara na koniu”. Chocia¿ tematyka figurek
by³a bardzo zró¿nicowana, to ich wartoœæ bardzo zbli¿ona.
Domen¹ wy³¹cznie kobiec¹ by³y robótki rêczne. Inwentarze wymieniaj¹
ró¿nego rodzaju igielniki: tombakowe, z macicy per³owej, a tak¿e kanwy.
Wystêpuj¹ te¿ koraliki do „roboty woreczków”, s³u¿¹cych prawdopodobnie
do przechowywania mniej lub bardziej cennych damskich drobiazgów.
Poza domem
Na podstawie inwentarzy poœmiertnych nie mo¿na precyzyjnie odtworzyæ aktywnoœci poza domem. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e od po³owy XIX w.
¿ydowsk¹ bur¿uazjê warszawsk¹ widywano w teatrze. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w wielu spisach poœmiertnych, które wzmiankuj¹ wystêpowanie lornetek teatralnych, wachlarzy. Z pewnoœci¹ dodatkowym potwierdzeniem by³aby analiza stroju, a w przypadku kobiet tak¿e bi¿uterii, poniewa¿ uczestnictwo w ¿yciu teatralnym nie by³o jedynie „uczt¹” dla ducha, ale
tak¿e okazj¹ do zaprezentowania w³asnej osoby. Bywanie w teatrze stanowi³o dla bur¿uazji ¿ydowskiej powszechn¹ rozrywkê. Najzamo¿niejsze jej
warstwy przejmowa³y normy zachowañ charakterystyczne dla elity spo³eczeñstwa polskiego, nawet jeœli nie by³y zgodne z regu³ami judaizmu. Z tego powodu akcesoria teatralne pojawi³y siê w inwentarzach po Ludwice
Natanson, Annie Toeplitz, Izaaku Simonie Rosenie. Spisy pozosta³oœci po
bardzo religijnych przedstawicielach bur¿uazji, jak Hirschonowie, czy Tekla
Kronenberg nie uwzglêdnia³y tego rodzaju przedmiotów.
Z pewnoœci¹ odbywano podró¿e. Inwentarze wymieniaj¹ ró¿nego rodzaju ruchomoœci: konie, pojazdy, uprzê¿e, ale tak¿e rzucaj¹ œwiat³o na
inne aspekty zwi¹zane z podró¿owaniem. Wiadomo np., ¿e warunki higieniczne w zajazdach sk³ania³y do zabierania w podró¿ w³asnych utensyliów.
Rosen posiada³ wykonany ze srebra komplet sztuæców podró¿nych. Sk³ada³y siê nañ: ³y¿ka sto³owa, ³y¿eczka do kawy, ³y¿eczki d³ugie, nó¿ i widelec
oraz kubek i solniczka47. Nierzadko inwentarze wymieniaj¹ te¿ podró¿ne
toalety. Ca³y ekwipa¿ umieszczano w kufrach, pakach, koszach i workach
podró¿nych. Istnia³y te¿ specjalne pud³a do przewo¿enia kapeluszy. I chocia¿ pojazdy rzadko stanowi³y osobisty maj¹tek kobiety (karetê na w³asnoœæ
mia³a Anna Toeplitz, a tak¿e Ludwika Natanson, która dysponowa³a w³as47 APW, Kancelaria notarialna Ks. Józefowicz, wyd. cyt., nr 4185.
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nym powozem i klacz¹ powozow¹ oraz sankami), to nie œwiadczy, ¿e pozosta³e panie nie „wyrusza³y w œwiat”. Towarzyszy³y mê¿om podczas wyjazdów „dla poratowania zdrowia”, a mo¿e i w wyjazdach w interesach. S³u¿bowo podró¿owano niemal¿e po ca³ej Europie, na podstawie listy d³u¿ników mo¿na dok³adnie okreœliæ, z jakimi firmami utrzymywano kontakty
handlowe czy kupieckie48. Przede wszystkim by³y to miasta niemieckie:
Berlin, Frankfurt nad Menem, Hamburg, Lipsk, we Francji — Pary¿, na
wschodzie — Brody, Moskwa, Odessa, Petersburg, a tak¿e Gdañsk, Królewiec, Wroc³aw.
Wielkim powodzeniem cieszy³y siê wyjazdy do uzdrowisk. Popularnymi
kurortami w I po³owie XIX w., by³ m.in. Karlsbad (Karlowe Vary) oraz
Wiesbaden. Inwentarze wymieniaj¹ liczne kubeczki, kufle do picia wody
mineralnej, „szklanki karlsbadzkie”.
W latach 30. XIX w., gdy z³agodnia³ kurs polityki w³adz Królestwa Polskiego, wielu przedstawicieli elity ¿ydowskiej otrzyma³o prawo nabywania
i posiadania nieruchomoœci. Pokolenie, które wywalczy³o sobie te przywileje, mia³o do ziemi stosunek bardziej komercyjny ni¿ sentymentalny. Dobra
ziemskie by³y przedmiotem handlu, przejmowano je za d³ugi, aby potem
z zyskiem odsprzedaæ. Zmiana w postrzeganiu wartoœci ziemi nastêpowa³a
dopiero w kolejnym pokoleniu. Rosen kilkakrotnie nabywa³ i zbywa³ dobra
ziemskie. Jednak¿e Goœcimin Wielki i Goœcimin Zawady49, które naby³ na
licytacji w 1840 r., pozosta³y w rêkach rodziny, poniewa¿ maj¹tek ten upodobali sobie m³odzi Toeplitzowie. W dobrach Goœcimin przebywa³o rodzeñstwo Toeplitzów w czerwcu 1848 r., gdy nast¹pi³ zgon ich dziadka. Poza
Warszawê wyje¿d¿a³a tak¿e Anna Morawska, która w 1824 r. otrzyma³a
od matki Judyty Jakubowiczowej dobra ziemskie50. Wyje¿d¿ali tak¿e Epsteinowie. Ponadto inwentarz Henriety wzmiankuje kilka sztuk broni51.
Nie by³a to iloœæ wskazuj¹ca na upodobania kolekcjonerskie, raczej s³u¿y³a praktycznym celom, a Epsteinowa odziedziczy³a j¹ jako pami¹tkê
rodzinn¹.

48
49
50
51

Tam¿e, nr 4158. Listy zamieszczaj¹ informacjê o siedzibie firmy.
Goœcimin po³o¿ony oko³o 60 km od Warszawy w kierunku pó³nocnym.
Jakubowiczowa przekaza³a Morawskim dobra Jeziorna, Okrzeszyn, Kêpa Okrzeszyñska.
By³y to: „jedna fuzja dubeltówka, fuzja pojedyñcza, para pistoletów pojedyñczych”.
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Nie zawsze mo¿na by³o pozwoliæ sobie na podró¿ do któregoœ z „badów”, a poniewa¿ powietrze miejskie uwa¿ano za niezdrowe, zalecano wiêc
wyjazdy poza miasto52.
W pierwszej po³owie XIX w., w rodzianach bur¿uazji ¿ydowskiej nie
by³o tradycji ¿ycia w mieœcie i na wsi, jednoczesnego prowadzenia dwóch
domów. Dobra ziemskie musia³y byæ przede wszystkim inwestycj¹ gospodarcz¹, ale jednoczeœnie wykorzystywano ich walory rekreacyjne. W drugiej
po³owie XIX w., w miarê krzepniêcia podstaw finansowych bur¿uazji ¿ydowskiej, ziemia nie stanowi³a ju¿ jedynie przedmiotu obrotu handlowego.
Posiadanie maj¹tku ziemskiego by³o potwierdzeniem i wzmocnieniem
osi¹gniêtej pozycji spo³ecznej, dorównaniem do dotychczasowej elity. Stabilizacja finansowa wi¹za³a siê ze wzrostem aspiracji towarzyskich bur¿uazji, naœladowaniem istniej¹cych wzorów, a co za tym idzie — zmian¹
stosunku do nabywanych dóbr ziemskich, które coraz czêœciej stawa³y siê
siedzibami letniego wypoczynku53.
Kobieta ¿ydowska w rodzinie stabilizuj¹cej siê bur¿uazji zasadniczo nie
przejawia³a aktywnoœci na polu zawodowym. Jej obowi¹zki zwi¹zane by³y
ze sfer¹ organizacji i prowadzenia ¿ycia domowego, opieka i wychowanie
licznego potomstwa poch³ania³y przecie¿ du¿o czasu. W sferach bur¿uazji
¿ydowskiej kobiety z regu³y nie wdra¿ano w dzia³alnoœæ firmy ma³¿onka.
Jednak ¿ona by³a najlepszym doradc¹ i powiernikiem w kwestiach prowadzonych interesów. Fakt zaanga¿owania pañ w dzia³alnoœæ rodzinnej firmy
zale¿a³ od indywidualnych cech charakteru ka¿dej z nich54.
Sposób spêdzania przez panie wolnego czasu by³ zbli¿ony. Zamieszczone w Ÿród³ach œlady wyposa¿enia i zagospodarowania przestrzeni zamieszka³ej przez kobiety z tej warstwy sugeruj¹, ¿e zarówno m³ode mê¿atki, jak
i niewiasty, które odchowa³y siê ju¿ dzieci, odpoczywa³y w gronie rodzinnym. Równie chêtnie w towarzystwie ma³¿onków, jak i we w³asnym, damskim gronie oddawano siê grom towarzyskim, muzykowano, zajmowano siê
robótkami rêcznymi, realizowano zainteresowania kolekcjonerskie. W ci¹gu dnia wype³nionego obowi¹zkami domowymi kobiety znajdowa³y jednak

52 W pasywach inwentarza po Ludwice Natanson zamieszczono koszta wynajmu „lokalu z ogródkiem dla
zmar³ej w czasie jej s³aboœci”.
53 M. Siennicka, Rodzina bur¿uazji warszawskiej..., s. 84.
54 A. Eisenbach, J. Kosim, Akta masy spadkowej Judyty Jakubowiczowej, wyd. cyt., s. 88–93.
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czas na odpoczynek w samotnoœci, wyciszenie myœli, lekturê ksi¹¿ek b¹dŸ
modlitwê.
Sposób wypoczynku poza domem uzale¿niony by³ przede wszystkim od
zasobnoœci domowego gospodarstwa. Elita „dla poratowania zdrowia”
udawa³a siê do zagranicznych kurortów, bardziej popularne sta³y siê te¿
wyjazdy do maj¹tków na ogó³ niezbyt oddalonych od Warszawy.
Bur¿uazja ¿ydowska pojawia³a siê na przedstawieniach teatralnych.
Proces asymilacji spowodowa³ zacieranie siê norm postêpowania wyznaczonych przez nakazy religijne. Charakterystyczne, ¿e omawiane zjawisko
nasili³o siê pod koniec pierwszej po³owy XIX w., co wi¹za³abym z faktem
postêpuj¹cej stabilizacji ekonomicznej tej warstwy, a co za tym idzie —
zwiêkszenia mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb duchowych.
Celem, który sobie postawi³am, by³o ukazanie mo¿liwoœci i sposobów
odpoczynku kobiet z krêgów bur¿uazji ¿ydowskiej. Zdajê sobie sprawê, ¿e
odtworzenie czasu wolnego na podstawie inwentarzy daje obraz zawê¿ony
i fragmentaryczny, ale takie w³aœnie jest Ÿród³o. Sk³ania historyka do analizy i interpretacji okruchów rzeczywistoœci, do weryfikowania wniosków
w konfrontacji z innymi Ÿród³ami.
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Czas wolny kobiet
w Pary¿u Drugiego Cesarstwa
w œwietle korespondencji prasowych

Czas wolny kobiet w Pary¿u Drugiego Cesarstwa w œwietle korespondencji

Wyboru tematu dokonano pod wp³ywem lektury artyku³ów i korespondencji nadsy³anych z Pary¿a w latach 50. i 60. do „Biblioteki Warszawskiej”.
Teksty te publikowane by³y anonimowo, lecz dzisiaj wiemy, ¿e wiadomoœci
na temat ¿ycia Pary¿a i jego mieszkañców dostarcza³a Zofia Wêgierska
z d. Kamiñska (1825–1869), znakomita felietonistka, autorka opowiadañ
i nowel dla dzieci i m³odzie¿y, ale przede wszystkim dziennikarka1.
Wydawana w Królestwie Polskim w latach 1841–1914 „Biblioteka Warszawska. Pismo poœwiêcone naukom, sztukom i przemys³om” powsta³a
z inicjatywy sfer arystokratyczno–zachowawczych; za³o¿ycielami jej byli
m.in.: Leon £ubieñski, Albert i Adolf Potoccy oraz Micha³ Baliñski. Do
kolegium redakcyjnego nale¿eli równie¿: August Cieszkowski, Franciszek
G¹siorowski, Antoni Waga i Feliks Zieliñski. Na ³amach pisma starano siê
uwzglêdniæ ró¿ne gatunki dziennikarskiej wypowiedzi, ale zdecydowanie
faworyzowano nauki stosowane oraz literaturê i historiê ojczyst¹. Redakcja
stroni³a natomiast od kwestii politycznych i programowo wystrzega³a siê
jakiejœ okreœlonej „barwy ideologicznej”2. Miesiêcznik by³ redagowany na
wysokim poziomie naukowym i literackim; dostarcza³ te¿ wielu ciekawych
informacji ze œwiata. Obok korespondencji z Pary¿a, drukowanych pt. Kro-

1 Por. S³ownik pseudonimów pisarzy polskich, Warszawa 1988, s. 744.
2 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984, s. 78; zob. te¿ Historia prasy polskiej,
t. I, Prasa polska w latach 1661–1764, pod red. J. £ojka, Warszawa 1976, s. 161–162.
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nika paryska, zamieszczano równie¿ korespondencje z Wiednia, Londynu
i Rzymu. Jerzy Jedlicki ocenia ten fakt jako wyraz okcydentalizmu redakcji
pisma3.
Zofia Wêgierska nadsy³a³a korespondencje do „Biblioteki Warszawskiej” przez 16 lat, tzn. od 1853 do 1869 r., i choæ jej teksty cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem czytelników, nazwisko autorki nie by³o znane.
Utrzymane w formie felietonów korespondencje sprawia³y wra¿enie jakby
wysz³y spod mêskiej rêki. Kamufla¿u domaga³a siê najpewniej redakcja
„Biblioteki Warszawskiej”, zapewne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie
chcia³a ujawniæ faktu, ¿e na ³amy konserwatywnego raczej pisma dopuszcza
dziennikarza–kobietê i po drugie — nie by³a zainteresowana w ujawnianiu
prawdziwego nazwiska autorki. ¯ycie prywatne Zofii Wêgierskiej owiane
by³o bowiem aur¹ skandalu. Bulwersowa³a ko³a towarzyskie Krakowa,
Warszawy i £odzi, gdzie przez pewien czas mieszka³a, najpierw swoim rozwodem, a potem paroletnim nieformalnym zwi¹zkiem z literatem i dziennikarzem Franciszkiem Wêgierskim4. Do Pary¿a dotar³a wraz z nim
w 1851 r. i tam — w stolicy Francji w 1869 r. zakoñczy³a swoje burzliwe
i interesuj¹ce ¿ycie. Ze wspó³czesnych œwiadectw wynika, ¿e by³a niepospolicie inteligentna, nie liczy³a siê jednak z opini¹ publiczn¹, a postêpowaniem swoim „gorszy³a kobiety i przyci¹ga³a mê¿czyzn”. Uwa¿ana by³a nie
tylko za „salonow¹ lwicê”, lecz równie¿ za sawantkê. Maria Estreicherówna, odnotowuj¹c jej pobyt w Krakowie, z pewn¹ przygan¹ zapisa³a w pamiêtniku, ¿e „nawet powierzchownoœci¹ ur¹ga³a opinii, maj¹c krótkie w³osy, które w dodatku przeczesywa³a w oczach wszystkich, np. w teatrze, nosz¹c okulary zielone lub niebieskie i pal¹c publicznie cygara. Ubiera³a siê
zawsze na czarno”5. Estreicherównê dziwi³o jej powodzenie u panów, poniewa¿ — wed³ug opinii autorki pamiêtnika — by³a wrêcz brzydka. Tzn.
„chuda, nos mia³a d³ugi i œpiczasty, twarz ospowat¹, ¿ó³t¹ cerê, usta sine
i zaciœniête”6. Natomiast atutami jej by³y inteligencja i dowcip, które przyci¹ga³y do jej salonu elitê umys³ow¹ Krakowa.
W stolicy Francji Wêgierska zajmowa³a siê g³ównie prac¹ dziennikarsk¹, otworzy³a te¿ salon literacki, który cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹. Gro3
4
5
6

Przemiany spo³eczne w Królestwie Polskim 1815–1864, red. J. Jedlicki, Warszawa 1979, s. 486.
M. Estreicherówna, ¯ycie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Kraków 1968, s. 84.
Tam¿e, s. 85.
Tam¿e, s. 84.
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madzili siê w nim s³awni Polacy przebywaj¹cy wówczas na emigracji. Wielu
z nich, m.in. poeci Seweryn Goszczyñski, Juliusz S³owacki, a przede wszystkim Cyprian Kamil Norwid, zgodnie twierdzili, ¿e Zofia Wêgierska potrafi³a stworzyæ wokó³ siebie atmosferê sprzyjaj¹c¹ nie tylko pracy literackiej
i wymianie myœli, ale równie¿ dawa³a swym goœciom poczucie bezpieczeñstwa i towarzyskiej wspólnoty7.
Drukowane w „Bibliotece Warszawskiej” w latach 1853–1869 pod tytu³em Kronika paryska korespondencje Wêgierskiej s¹ dziœ cennym Ÿród³em
przedstawiaj¹cym ¿ycie pary¿an pod rz¹dami Napoleona III w latach Drugiego Cesarstwa8. Wiadomoœci zawarte w Kronice paryskiej koncentrowa³y
siê na wydarzeniach artystycznych i naukowych we Francji, g³ównie jednak
by³y œwiadectwem ¿ycia sfer arystokratyczno–mieszczañskich. Obserwacje
dotyczy³y zatem bardzo w¹skiego krêgu ludzi i odnosi³y siê przede wszystkim do „socjety” paryskiej, której zamo¿noœæ pozwala³a na prowadzenie
luksusowego stylu ¿ycia. Sprawy kobiet nie znajdowa³y siê w centrum zainteresowañ dziennikarskich Wêgierskiej, ale wzmiankowa³a o nich czêsto
w kontekœcie wydarzeñ towarzyskich oraz przy okazji recenzowania przedstawieñ teatralnych i nowoœci wydawniczych. T³em narracji by³a panorama
kulturalna miasta i dokonuj¹ce siê w nim przeobra¿enia spo³eczne. Pod
rz¹dami Napoleona III nast¹pi³ bowiem szybki rozwój gospodarki, przemys³u i handlu, które umo¿liwi³y czêœciow¹ liberalizacjê rz¹dzenia. Nie dotyczy³a ona jednak twórców zwi¹zanych z odsuniêt¹ od w³adzy w 1848 r. dynasti¹ Bourbonów9. Rozmach w rozwoju produkcji i obrotach kapita³owych przynios³y widoczny wzrost bogactwa i nowe podzia³y spo³eczne decyduj¹ce o unowoczeœnieniu i umasowieniu ¿ycia publicznego. Pary¿ sta³ siê
stolic¹ imperium kolonialnego, metropoli¹, której rozbudowê prowadzi³
w latach 1853–1870 jego prefekt Georges Eugene Haussmann10. Centrum
Pary¿a sta³o siê przede wszystkim siedzib¹ kosmopolitycznej arystokracji
i plutokracji. W³aœnie dla tych sfer g³ówny administrator paryski rozbudowywa³ i zmienia³ oblicze miasta, wed³ug bowiem ówczesnego przekonania
7 Por. K. Kamiñska, Z. Wêgierska — przyjació³ka poetów i paryska korespondentka „Bluszczu”, „Prace Polonistyczne” 1977, nr 33.
8 A. K³oskowska, Francja i Pary¿ Drugiego Cesarstwa na ³amach „Biblioteki Warszawskiej”. „Kronika paryska”
Z. Wêgierskiej (1853–1869), [w:] tej¿e, Z historii i socjologii kultury, Warszawa 1969, s. 11–69.
9 J. Baszkiewicz, Historia Francji, Warszawa 1999, s. 457–458. Ubolewa³a nad tym Wêgierska w Kronice
paryskiej, „Biblioteka Warszawska” (dalej: „BW”) 1869, t. III, s. 267.
10 M. Zdziechowski, Napoleon III. Szkice z dziejów jego ¿ycia i pracy, Kraków 1931.
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Francuzów, ¿ycie ca³ego œwiata w sposób naturalny koncentrowa³o siê
w Pary¿u11.
Rozszerzaniu siê spo³ecznego zasiêgu kultury sprzyja³a aktywnoœæ wielu
instytucji oraz przedsiêwziêcia pod patronatem pañstwowym, jak np. teatr
Comédie Française i liczne wystawy, w tym Wystawa Powszechna w 1867 r.
Dostarcza³y one rozrywki przede wszystkim ludziom wywodz¹cym siê z arystokracji, bur¿uazji i bogatego mieszczañstwa. Kobiety tych œrodowisk intensywnie uczestniczy³y w ¿yciu publicznym, co niew¹tpliwie odcisnê³o
piêtno na rytmie ich zajêæ i wykorzystaniu czasu wolnego. Formy towarzyskiej aktywnoœci uzale¿nione by³y m.in. od stanu cywilnego oraz sytuacji
rodzinnej i œrodowiska spo³ecznego. Wskutek zmian ekonomicznych oraz
przeobra¿eñ obyczajowych XIX w. przyniós³ równie¿ zmianê w zakresie
rozró¿niania sfery publicznej i prywatnej. „Sfera ¿ycia publicznego —
stwierdzi³a Michelle Perrot — straci³a w pewnym stopniu swoj¹ prywatnoœæ, uznaj¹c siê za sprawê pañstwa. Sfera ¿ycia prywatnego, niegdyœ ma³o
znacz¹ca i postrzegana negatywnie, zyska³a na wartoœci [...], nabra³a znaczenia przestrzennego, dalekiego jednak¿e od wyczerpania ró¿norodnoœci
jej form ¿ycia spo³ecznego”12. Czasy Drugiego Cesarstwa ocenia siê jako
okres, gdy w elitarnych œrodowiskach zwi¹zanych z polityk¹, finansami
i kultur¹ dominowa³a chêæ korzystania z ¿ycia, a „upodobanie do rozrywek,
frywolnoœci, p³ochoœci” zyskiwa³y powszechn¹ akceptacjê13. Kobiety bardzo czêsto przyjmowa³y rolê inspiratorek ¿ycia towarzyskiego. W dziedzinie tej obowi¹zywa³y okreœlone konwenanse i rytua³y. Obejmowa³a ona pewien zakres czynnoœci, kanon rozrywek i zabaw tak na gruncie prywatnym,
jak i publicznym.
Z opracowañ zajmuj¹cych siê problemem spo³ecznych zachowañ
w XIX w. wynika zasadnoœæ rozgraniczania „czasu prywatnego” oraz „czasu publicznego”14. Zgodnie z opini¹ badaczy ten pierwszy to g³ównie czas
przeznaczony na uprawianie interesów; dotyka³ on zatem sfery ¿ycia pozadomowego i okreœla³ przede wszystkim przestrzeñ ¿yciow¹ mê¿czyzn. Na11 A. K³oskowska, wyd. cyt., s. 17–18.
12 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, Od rewolucji francuskiej do I wojny œwiatowej, pod red. M. Perrot, przek³.
polski pod red. M. Czapliñskiego, Wroc³aw 1999, s. 17.
13 G. Lefebre, Ch. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji, t. II, Od 1774 r. do czasów wspó³czesnych, Warszawa 1969, s. 359; por. Kronika paryska, „BW” 1869, t. III, s. 319.
14 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, wyd. cyt., s. 121; por. J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918:
w krêgu ofiary i poœwiêcenia, Warszawa 1999, s. 35–48.
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tomiast g³ówn¹ scen¹ ¿ycia prywatnego jest rodzina i dom. Ten obszar zarezerwowany by³ dla kobiet15. W opinii Anny ¯arnowskiej, czas prywatny
kobiet oparty by³ na codziennych, rutynowych czynnoœciach skoncentrowanych na rodzinie i domu. Jednak — jak zauwa¿y³a wspomniana autorka —
„zakresy obu tych pojêæ: «¿ycie codzienne» i «¿ycie prywatne» nie pokrywaj¹ siê ze sob¹, poniewa¿ tak¿e niektóre formy zbiorowego ¿ycia publicznego w okreœlonych warunkach wchodz¹ w obszar codziennoœci. Tak np.
kontakty s¹siedzkie i towarzyskie realizuj¹ siê g³ównie na p³aszczyŸnie codziennoœci, ale lokuj¹ siê na pograniczu prywatnoœci i ¿ycia publicznego16.
Odnosz¹c siê do tej opinii, nale¿y stwierdziæ, ¿e aktywnoœæ pary¿anek z wy¿szych sfer w latach Drugiego Cesarstwa, o których pisa³a Zofia Wêgierska,
oscylowa³a na pograniczu tych dwóch przestrzeni ¿yciowych — prywatnej
i publicznej.
Spo³eczeñstwo opisywanej epoki nie pos³ugiwa³o siê okreœleniem „czas
wolny”. Obecnie wyra¿enie to odnosi siê do czynnoœci, które uprawia siê
w czasie uwolnionym od obowi¹zków zawodowych, spo³ecznych czy nawet
rodzinnych. S¹ to wiêc zajêcia wykonywane, aby odpocz¹æ i zrelaksowaæ siê.
Pojêcie czasu wolnego, wyodrêbnionego w stosunku do czasu poœwiêcanego pracy, powsta³o wraz z rozwojem kapitalistycznej industrializacji17. Towarzysz¹ce temu procesowi przemiany spo³eczne odzwierciedli³y siê przede wszystkim w nowej sytuacji kobiet wywodz¹cych siê z warstw robotniczych i mieszczañskich. Te ostatnie przejmowa³y niekiedy zarz¹d interesów
pod nieobecnoœæ lub po stracie mê¿a. Zofia Wêgierska nie mia³a jednak
o nich dobrego zdania, s¹dz¹c, ¿e kobieta „wmieszana do interesów, wnet
ca³y charakter zatraca: w stycznoœci z pieniêdzmi prêdzej twardnieje ni¿
mê¿czyzna”18.
W sytuacji kobiet pochodz¹cych z warstw uprzywilejowanych, obarczonych tzw. obowi¹zkami towarzyskimi — potocznie rozumianymi jako
rozrywka, powstaje problem z okreœleniem zajêæ, które wykonywa³y poza
nimi w czasie, który trafniej definiuje okreœlenie — „czas prywatny”. Granica pomiêdzy ewidentnymi rozrywkami i zabaw¹ tych kobiet a ich „powin15 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, wyd. cyt., s. 91–121.
16 A. ¯arnowska, Codziennoœæ i kultura: w krêgu rodziny i wœród innych, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego w XIX–XX w. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1997, s. 23.
17 A. K³oskowska, Ma³e grupy i spo³eczeñstwo masowe, [w:] Kultura i spo³eczeñstwo, Warszawa 1959, t. III,
s. 94–92.
18 Kronika paryska, „BW” 1865, t. II, s. 67.
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noœciami œrodowiskowymi” w pewnych zakresach aktywnoœci jest jednak
trudna do uœciœlenia. Musia³y one bowiem godnie reprezentowaæ rodzinê
w towarzystwie i na imprezach, w domu lub poza nim, dbaj¹c o wizerunek
swego mê¿a czy ojca we w³asnym œrodowisku. Wywi¹zywa³y siê w ten
sposób z na³o¿onego na kobiety obowi¹zku wspomagania kariery mê¿czyzny. Zatem panie, nawet jeœli anga¿owa³y siê w tym celu w pewne zajêcia czy rozrywki towarzyskie, to nie zawsze mog³y je kwalifikowaæ jako
przyjemnoœæ.
Wed³ug opinii Wêgierskiej, „czas prywatny” kobiety te spêdza³y w zaciszu domowym, poœwiêcaj¹c go m.in. na robótki rêczne, wychowywanie i dogl¹danie potomstwa oraz przegl¹danie prasy i czytanie wybranych lektur19.
Szczególnym ich upodobaniem by³a korespondencja, uprawiana tak intensywnie, ¿e okreœlano j¹ czêsto jako „szaleñstwo pisania”. Sztuka epistolarna
prze¿ywa³a w po³owie XIX w. swój renesans, a wiêc ka¿da dama z towarzystwa by³a zobligowana do podejmowania komunikacji listownej lub
prowadzenia dziennika czy pamiêtnika20. Naturaln¹ rzecz¹ by³o równie¿
wykazywanie zainteresowania literatur¹. W latach Drugiego Cesarstwa
ogromn¹ popularnoœci¹, zw³aszcza wœród pañ, cieszy³y siê powieœci znakomitych ówczesnych autorów: Wiktora Hugo, a przede wszystkim George
Sand. Zdaniem Wêgierskiej, zw³aszcza tematyka powieœci tej ostatniej wywo³ywa³a w œwiatku damskim o¿ywione dyskusje, które „rozbudzi³y wiele
emocji” wœród pary¿anek. Równie ekscytuj¹cych wra¿eñ i tym samym tematów do rozmów i plotek dostarcza³o ¿ycie prywatne pisarki, bêd¹cej
niemal¿e symbolem paryskiej bohemy. Chocia¿ uchodzi³a za osobê kontrowersyjn¹, dla wielu ówczesnych kobiet by³a niedoœcig³ym wzorem do naœladowania21.
Autorka felietonów zamieszczanych w „Bibliotece Warszawskiej” podkreœla³a fakt, ¿e omawianiu interesuj¹cych kwestii sprzyja³y obowi¹zkowe
wizyty sk³adane sobie wzajemnie przez kobiety w odpowiednich porach
dnia oraz sta³e „bywanie” w krêgu znajomych lub rodziny22. Oprócz tego
dama musia³a sk³adaæ ceremonialne wizyty okazjonalne, np. kondolencyjne czy gratulacyjne. „Takie wizyty dla kobiety z elity paryskiej by³y obowi¹z19 Kronika paryska, „BW” 1858, t. IV, s. 235–242.
20 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, yd. cyt., s. 190.
21 Kronika paryska, „BW” 1865, t. 1, s. 16 i n.; por. tam¿e 1869, t. III, s. 433–434; zob. te¿. G. Sand, Dzieje
mojego ¿ycia, Warszawa 1968.
22 Kronika paryska, „BW” 1865, t. II, s. 260–274.
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kow¹ czêœci¹ jej rozk³adu dnia. Nie mog³a uchylaæ siê od tego rytua³u, nie
uchodz¹c za osobê dziwaczn¹”23. Dobrze widziane by³y odbywane w popo³udniowej porze wspólne z rodzin¹ lub przyjació³mi przechadzki, spacery
i przeja¿d¿ki po Lasku Buloñskim lub parku w Vincennes. Teoretycznie
mia³y byæ przyjemnym spêdzeniem czasu, w praktyce stawa³y siê towarzysk¹ rutyn¹ i przykrym niekiedy obowi¹zkiem.
¯ycie kobiet z „klas zamo¿nych” przyjmowa³o ró¿ne barwy i odcienie
w zale¿noœci od pory dnia i roku, podporz¹dkowywano je jednak okreœlonemu stylowi ¿ycia dominuj¹cemu w danej grupie spo³ecznej i rz¹dz¹cym
w niej zasadom24. Obowi¹zywa³y je okreœlone ceremonia³y i rytua³y zachowañ w ¿yciu prywatnym i publicznym, zmuszaj¹c do zaprojektowania czy
nawet „wyre¿yserowania” swojego rytmu dnia. Ranek by³ zasadniczo przeznaczony dla krêgu rodzinnego, dopilnowania dzieci, ustalenia z kuchark¹
menu dziennych posi³ków oraz kontroli gospodarstwa domowego i wydania s³u¿bie dyspozycji zwi¹zanych z funkcjonowaniem domu. Dama z tzw.
dobrego towarzystwa nie powinna by³a opuszczaæ progu swej siedziby a¿ do
po³udnia. Jeœli koniecznoœæ zmusi³a j¹ do tego, wówczas do dobrego tonu
nale¿a³o, niepoznawanie jej na ulicy. Zajmowa³a siê wtedy najprawdopodobniej czynnoœciami dobroczynnymi lub religijnymi, które pragnê³a utrzymaæ w tajemnicy25. Wa¿nym elementem sk³adowym dnia kobiety by³ obiad.
Nie tylko dlatego, ¿e by³a to okazja do zgromadzenia rodziny przy wspólnym posi³ku o œciœle okreœlonej porze. Nastêpuj¹cy po nim czas poobiedni
do wczesnego wieczoru by³ bowiem do dyspozycji pani domu. Mog³a go
poœwiêciæ na robótki rêczne, lekturê, korespondencjê lub grê na fortepianie. Czêsto te¿ czyta³a, ksi¹¿ki i prasê. W gazetach nie interesowa³y jej wydarzenia polityczne, lecz plotki z wielkiego œwiata i romans w odcinku. Kobiety, jak wszyscy Francuzi — zaznacza³a z dezaprobat¹ Wêgierska — „czytaj¹ romanse Ÿle pomyœlane i Ÿle napisane, które zape³niaj¹ susowe [tj. groszowe — A. Z.] dzienniki, stanowi¹ce teraz strawê umys³ow¹ francuskiej
powszechnoœci”26. Wyjaœnia³a te¿, ¿e wyrazem nowych podzia³ów spo³ecznych jest nowa literatura adresowana do ró¿nych grup i œrodowisk, powsta³y wiêc: „romans ludowy, romans mieszczañski, romans arystokratyczny,
23
24
25
26

Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, s. 212.
Tam¿e, s. 145.
Szerzej tam¿e, s. 206.
Kronika paryska, „BW” 1866, t. I, s. 90.
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romans polityczny, romans socjalny i inne”27. Przewidziane dla bogatych
czytelniczek ksi¹¿ki „wydawcy starali siê uczyniæ „godnymi najarystokratyczniejszych oczu: [daj¹c] œliczny papier, œliczny druk, rysunki nadobne,
portrety bohaterek romansu zachwycaj¹ce i... podobne”28. Komentuj¹c tê
politykê obliczon¹ na nabywców z „towarzystwa wysokiego tonu”, g³ównie
„piêknych dam, maj¹cych salony” — Wêgierska z³oœliwie stwierdza³a, ¿e
ksi¹¿ki te „nie zawsze bywa³y czytane, ale zawsze ogl¹dane”, podobnie jak
„Artysta”, luksusowe pismo z reprodukcjami dzie³ sztuki wydawane od
1869 r. Ogl¹dane w nim „obrazki nasuwaj¹ uwagi — komentowa³a Wêgierska — a ka¿dy przyzna, ¿e dyskusje estetyczne wiêcej warte ni¿ zwyk³a
rozmowa o tym, co on uczyni³, a co ona powiedzia³a”29.
W latach 50. i 60. XIX w. do „bywania” w œwiecie by³o wiele okazji,
a wed³ug opinii Wêgierskiej, do obowi¹zków dam nale¿a³o tak¿e uczestnictwo w imprezach artystycznych, literackich i wystawach sztuki. Najwiêkszym uznaniem cieszy³y siê wystawy sztuk piêknych w Pa³acu Przemys³owym oraz wystawy malarstwa i rzeŸby w galeriach. Wszystkie wystawy,
a szczególnie organizowane na wolnym powietrzu, gromadzi³y ogromn¹
publicznoœæ. Z tej okazji Pola Marsowe zmienia³y siê w t³oczny bazar, na
którym królowa³y nowinki techniczne, rywalizowa³y ze sob¹ szko³y malarskie i rzeŸbiarskie. Miejsca te stawa³y siê centrum spotkañ towarzyskich,
gromadz¹c równie¿ elitê Pary¿a30.
Do bardziej ambitnych intelektualnie rozrywek nale¿y zaliczyæ popo³udniowe i wieczorne odczyty i wyk³ady, dotycz¹ce np. ró¿nych zagadnieñ
techniki czy astronomii31. Na tych licznie odwiedzanych prelekcjach, a tak¿e literackich — jak z³oœliwie pisano — „duch oœwiaty brata³ siê z narodem”. Ta forma ¿ycia publicznego cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród
pary¿anek, poniewa¿ mia³y poczucie wspó³uczestnictwa w wydarzeniach
z ¿ycia naukowego i literackiego. W swoich felietonach Wêgierska nie kry³a, ¿e naturalne „pragnienie œwiat³a potêguje jeszcze moda. Ta nawet pstre
motyle popycha na wszelkiego rodzaju popo³udniowe wyk³ady”32. Jednym
ze stale obecnych w dyskusjach publicznych tematów we Francji by³o wy27
28
29
30
31
32

Kronika paryska, „BW” 1869, t. III, s. 120.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 119.
Kronika paryska, „BW” 1869, t I, s. 107–108.
Wiadomoœci literackie, „BW” 1866, t. IV, s. 482–483
Kronika paryska, „BW” 1869, t III, s. 107.
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chowanie dziewcz¹t33. Organizowano równie¿ liczne kursy: np. prawa handlowego i przemys³owego, historii powszechnej czy przyrodoznawstwa. I tu
znaczn¹ czêœæ s³uchaczy stanowi³y kobiety, czêsto pragn¹ce póŸniej wykorzystaæ zdobyte wiadomoœci w towarzyskiej konwersacji.
W Pary¿u ¿ycie prywatne nabiera³o intensywnoœci wieczorem. Wa¿nym
elementem tej czêœci dnia by³y spotykania w salonach literackich, które
w du¿ej mierze przyczyni³y siê do o¿ywienia ¿ycia umys³owego dziewiêtnastowiecznej Francji. Te kameralne spotkania gromadzi³y wyselekcjonowane
grono ludzi. Prowadzenie „salonu literackiego” by³o niew¹tpliwie swoistym
obowi¹zkiem ambitniejszych matron, ¿on i dam, wynikaj¹cym z przynale¿noœci do warstwy uprzywilejowanej. Modna kobieta, uczestniczka ¿ycia towarzyskiego, powinna by³a wykazaæ siê umiejêtnoœciami muzykowania,
tañca lub wiedz¹ literack¹. Dla wielu jednak najlepsz¹ zabaw¹ by³a gra
w karty lub koœci. Niektórym instytucja salonu zastêpowa³a ¿ycie polityczne, z woli Napoleona III ograniczone w znacznym stopniu. Nie dziwi zatem, ¿e damy prowadz¹ce salon dba³y o doborowe towarzystwo i zabiega³y
o obecnoœæ ludzi z elity politycznej i kulturalnej Pary¿a34.
I choæ od dawna zauwa¿ono, ¿e to w³aœnie w XIX w. kobiety, jak nigdy
przedtem, zosta³y usuniête w sferê ¿ycia prywatnego, to jednak ich udzia³
w ¿yciu publicznym, choæ zakulisowy, by³ nader aktywny35.
Przestrzeñ salonu mia³a sw¹ swoist¹ kontynuacjê w lo¿y teatralnej lub
operze. W okresie Drugiego Cesarstwa bywanie w przybytkach sztuki by³o
koniecznoœci¹ i odzwierciedla³o dworsk¹ „teatralnoœæ” ¿ycia elit. Do dobrego tonu nale¿a³ zakup ca³orocznego abonamentu. Do najpopularniejszych w dobie Cesarstwa autorów teatralnych zaliczano m.in. Victoriena Sardou i Aleksandra Dumasa — syna. Ich literack¹ specjalnoœci¹ by³a „komedia czu³ostkowa, która uszczêœliwia powszednie umys³y — pisa³a
z dezaprobat¹ Wêgierska i — nawi¹zuj¹c do cenzury prasy i sztuk teatralnych we Francji — stwierdza³a nieco ryzykownie wobec polskich czytelników, ¿e „gdzie nie ma wolnoœci politycznej, tam nawet komedia nie mo¿e
byæ swobodna36. Sztuki popularnych autorów gwarantowa³y teatrom du¿e
33 Do tej pory oœwiat¹ dziewcz¹t zajmowa³ siê Koœció³; minister oœwiecenia publicznego Duruy dzia³a³ na
rzecz jej sekularyzacji, szerzej zob. J. Baszkiewicz, Historia Francji, wyd. cyt., s. 589–590.
34 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, wyd. cyt., s. 576–579; J. Baszkiewicz, wyd. cyt., s. 457.
35 Tam¿e, s. 408–409.
36 Kronika paryska, „BW” ‘ 1869, t. IV, s. 437; zob. te¿ G. Lefebre, Ch. Pouthas, M. Baumont, wyd. cyt.,
s. 358.
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dochody, gdy¿ przyci¹ga³y najwiêksz¹ publicznoœæ, a ka¿da premiera gromadzi³a t³umy ludzi. Relacjonuj¹c otwarcie jesieni¹ 1856 r. sezonu w teatrze Odeon premierow¹ sztuk¹ Lukrecja Borgia, Wêgierska pisa³a: „Sala
skrzy³a siê blaskiem diamentów i ubiorów nadzwyczaj wytwornych. Nat³ok
uprzywilejowanej klasy spo³ecznej by³ wielki. Abonenci ló¿ liczyli siê wzajemnie, a z opró¿nionych krzese³ wnioskowali, kogo jeszcze pogodna jesieñ
na wsi trzyma”37. Wielotygodniowe letnie wyjazdy na wieœ, które by³y niejako wpisane w styl ¿ycia tych sfer, sta³y siê równie¿ nieod³¹czn¹ czêœci¹
rozbudowanych obowi¹zków towarzyskich kobiet z tych krêgów i ich rodzin, aczkolwiek równoczeœnie sytuowa³y siê na pograniczu ich ¿ycia prywatnego.
Obok widowisk teatralnych powa¿ne miejsce wœród rozrywek zajmowa³a muzyka. Pary¿ umo¿liwia³ w tym zakresie doskona³¹ zabawê wszystkim,
oferuj¹c zale¿nie od gustu: wodewil, operetkê lub operê. Ale — jak zauwa¿a³a z dezaprobat¹ Wêgierska — najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê jednak zawody atletów w cyrku, a wiêc rozrywki intelektualnie mniej wysublimowane38. Uwagi korespondentki „Biblioteki Warszawskiej” na temat
„prostackich” upodobañ kulturalnych ludzi z elity towarzyskiej Pary¿a
œwiadczy³y o ewolucji ¿ycia spo³ecznego stolicy Francji, wynikaj¹cej z demokratyzacji i umasowienia kultury. Era ambitnej literatury i powa¿nych
sztuk teatralnych oraz dyskusji skoñczy³a siê — konstatowa³a z ¿alem Wêgierska. „Bo w inne ³o¿ysko zawrócono pr¹d umys³owy Francuzów: myœl
skierowano do realnoœci. Jedni wiêc zajêli siê stosowaniem nauki do przemys³u, drudzy w u¿ywaniu czysto materialnym ugrzêŸli. Zakreœlono granice
myœli, st¹d nicoœæ w piœmiennictwie idealnym, a powodzenie niskich utworów i maszynowej roboty pisarskiej, st¹d powaga pó³g³ówków daj¹cych
przyk³ad zbytku i samolubstwa”39. Od kobiet z tego towarzystwa ¿¹dano —
jak zaznacza³a — „jednej tylko rzeczy, na któr¹ w polskiej mowie nie ma
jeszcze nazwy, a która w Pary¿u zwie siê szyk”40.
Wa¿ne miejsce w tych latach „frywolnoœci i p³ochoœci” w ¿yciu dam
odgrywa³y bale i rauty, które zwyczajowo koñczy³y siê nad ranem. Szczególnej intensywnoœci nabiera³y w okresie karnawa³u i œwi¹t, przy czym dochód
37
38
39
40

Kronika paryska, „BW” 1856, t. I, s. 34–36.
Tam¿e, t. I, s. 94.
Tam¿e, t. III, s. 291.
Tam¿e, t. II, s. 54.

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

Czas wolny kobiet w Pary¿u Drugiego Cesarstwa w œwietle korespondencji prasowych 161

z wielu imprez przeznaczano na cel dobroczynny. Z Kroniki paryskiej wynika, ¿e karnawa³ paryski wymaga³ od towarzystwa pe³nego poœwiêcenia, nale¿a³o bowiem bywaæ ka¿dego wieczoru na balu, raucie czy paradzie. Karnawa³ by³ okazj¹ do popisania siê przepychem i zbytkiem. W 1865 r., komentuj¹c zakoñczenie karnawa³u, Wêgierska relacjonowa³a: „Ostatki by³y
wyborne. Bali tyle jak nigdy, ubiory nadzwyczajne: pani A przebrana za
deszcz, pani B za morze; zabawa przednia trwa³a do rana. A tu znowu bal
u ministra — w salonach grzmi kapela i przebrani dostojnicy ucztuj¹. Pary¿
na trzy tygodnie zamieni³ siê w miejsce, w którym królowa³ taniec, œpiew
i zabawa”41.
Kobiety ponadto mia³y obowi¹zek uczestniczenia w imprezach zwi¹zanych z obchodami rodzinnych rocznic, w ceremoniach œlubów, czy nawet
pogrzebów, szczególnie s³awnych postaci z paryskiej elity. Z obserwacji
Wêgierskiej wynika, ¿e na te ostatnie chodzono chêtnie, chocia¿ niekiedy
potencjalnych ich uczestników spotyka³o rozczarowanie. „Dzienniki roznosi³y po œwiecie wiadomoœæ o œmierci s³ynnego Henri Verneta, znanego paryskiego malarza — zanotowa³a w 1865 r. Wêgierska. Ca³y Pary¿ by³by poszed³ na jego pogrzeb, ale jego testament zakazywa³ wszelkich wielkich
obrzêdów”42.
W podsumowaniu powy¿szych uwag poczynionych na marginesie korespondencji drukowanych w „Bibliotece Warszawskiej” nale¿y stwierdziæ, ¿e
czas wolny kobiet z paryskiej elity mieœci³ siê raczej w granicach ich ¿ycia
prywatnego, ale by³ podporz¹dkowany œciœle regu³om okreœlonym przez tê
warstwê spo³eczn¹. Ze wstêpnego rozeznania wynika, ¿e wiêkszoœæ tego
czasu damy spêdza³y na „specyficznej pracy”, jak¹ w ich przypadku by³y
obowi¹zki domowe i towarzyskie. Krótkie chwile wytchnienia i indywidualnego odpoczynku kobieta mog³a wygospodarowaæ w godzinach przedpo³udniowych i poobiednich, wtedy to mog³a poœwiêciæ siê ulubionym zajêciom.
Najlepiej jednak by³o widziane, jak wynika z korespondencji Zofii Wêgierskiej, jeœli ten czas p³eæ piêkna przeznacza³a na rzeczy po¿yteczne, zwi¹zane
z edukacj¹ literack¹ czy muzyczn¹.

41 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, wyd. cyt., s. 65–67; por. Kronika paryska, „BW” 1865, t. 1, s. 65–67.
42 Kronika paryska, „BW” 1865, t. II, s. 34.
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Kultura czasu wolnego w przestrzeni
wielkomiejskiej — kobiety w œrodowisku
robotniczym — XIX–XX w.
Kultura czasu wolnego w przestrzeniw ielkomiejskiej...

Dostrze¿enie czasu wolnego jako odrêbnego fragmentu dnia codziennego zaczê³o siê wy³aniaæ w myœleniu mieszkañców miast wraz z ich
unowoczeœnianiem siê i przekszta³caniem w oœrodki wielkomiejsko–przemys³owe. Te przemiany mentalne przebiega³y odmiennie w kolejnych wielkomiejskich œrodowiskach spo³ecznych, ale przede wszystkim — by³y konsekwencj¹ wydzielenia w ramach dnia codziennego czasu przeznaczonego
na pracê. W przypadku robotników w mieœcie czas wolny móg³ staæ siê realnym elementem ich ¿ycia dopiero jako nastêpstwo nowego ich stosunku
do pracy i nowego rozumienia czasu.
W przeciwieñstwie do indywidualnie organizowanego czasu pracy cha³upnika czy rzemieœlnika pracuj¹cego we w³asnym warsztacie i na w³asny
rachunek wœród robotników czas pracy nabiera charakteru spo³ecznego.
W krêgach robotniczych czas pracy zaczyna siê kojarzyæ z czasem podporz¹dkowanym rygorom narzuconym z zewn¹trz, gdy¿ tak rozumie siê najczêœciej rygory pracy w zespole uzale¿nionym od maszyny. Dopiero w tym
kontekœcie, w realiach dnia podzielonego na czas podlegaj¹cy tym rygorom
i czas od nich uwolniony, mog³o kszta³towaæ siê poczucie czasu wolnego
jako czasu „w³asnego”. Takie podwy¿szenie rangi czasu wolnego by³o wyraŸnie uzale¿nione od zmieniaj¹cych siê postaw wobec pracy.
Przemiany te nie dokonywa³y siê z dnia na dzieñ, wymaga³y czasu, mo¿na tu mówiæ o procesie przemian mentalnych, jak równie¿ — przemian
stylu ¿ycia codziennego pod naciskiem cywilizacji wielkomiejskiej i w zwi¹-
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zku z unowoczeœnianiem — w œlad za postêpuj¹c¹ mechanizacj¹ — organizacji pracy i stabilizowaniem siê za³óg robotniczych.
Widaæ to wyraŸnie na przyk³adzie miejskich œrodowisk robotniczych
w Królestwie Polskim, w których jeszcze w latach 80. XIX w. powszechnie
odczuwany by³ brak stabilizacji miejsca pracy. Wówczas bowiem nawet
w du¿ych zak³adach wiêkszoœæ za³óg robotniczych zatrudniana by³a na
dniówkê. Nieprzypadkowo jeszcze w latach 90. w jêzyku potocznym czêœciej u¿ywano okreœlenia „wyrobnik” i „wyrobnica” („czernoraboczije”) ni¿
„robotnik / robotnica”.
Warto dodaæ, ¿e okreœlenie „wyrobnica” w odniesieniu do kobiet, nawet
tych pracuj¹cych w przemyœle — utrzymuje siê d³u¿ej ni¿ „wyrobnik” w stosunku do mê¿czyzn — i z opóŸnieniem zostaje zast¹pione terminem „robotnica”. W warunkach miasta „wyrobnika” czy „wyrobnicê” kojarzono
z nieustabilizowan¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹, czêsto nawet z zawieszeniem
miêdzy przemys³em i transportem a rolnictwem. Brak umiejêtnoœci wykonywania pracy wyspecjalizowanej, brak kwalifikacji przeciwstawia³ ich „rzemieœlnikom”. W rezultacie w opinii szerokich krêgów mieszkañców miast
kategoria „wyrobnik”/ „wyrobnica” oznacza³a niejasny status spo³eczny.
Sta³o siê to podstaw¹ lokowania zarobkuj¹cych jako robotnicy, niezale¿nie
od p³ci, na najni¿szych szczeblach w hierarchii spo³ecznego presti¿u, jeszcze w latach 70. — ni¿ej nawet ni¿ s³u¿ba domowa (z regu³y bardziej z¿yta
z miastem ni¿ nap³ywaj¹cy w latach 80.–90. szerok¹ fal¹ do przemys³u, budownictwa, kolejnictwa itd. wyrobnicy i wyrobnice).
Ostatnie dziesiêciolecia XIX w. przynosz¹ szybkie zmiany: pracuj¹cy
jako robotnicy awansuj¹ w hierarchii spo³ecznego presti¿u w stosunku do
s³u¿by domowej. Z masy wyrobników nap³ywaj¹cych do Warszawy, £odzi
i innych wielkich miast zaczyna siê wy³aniaæ zbiorowoœæ sta³ych robotników
i robotnic przemys³owych, stopniowo przyuczanych do pracy przy maszynie
w szybko mechanizuj¹cym siê przemyœle, w warsztatach kolejowych,
w wielkomiejskich gazowniach i elekrowniach.
Ju¿ w latach 90. w du¿ych miastach wyraŸnie zaznacza siê obecnoœæ robotniczych mieszkañców miasta, stopniowo kszta³tuje siê odrêbnoœæ kulturowa tej zbiorowoœci, której trzon stanowi¹ ci, którym uda³o siê w mieœcie
utrzymaæ na sta³e. Dla wiêkszoœci z nich stabilizacjê w mieœcie warunkuje
stabilizacja miejsca pracy.
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Wi¹za³o siê to czêsto z zamian¹ dotychczasowego zatrudnienia na
dniówkê na umowê o pracê na okreœlony termin1. Stwarza³o to szansê zast¹pienia niepewnego, czêsto sezonowego zarobku dniówkowego — tygodniówk¹ lub dwutygodniówk¹, wyp³acan¹ mniej lub bardziej regularnie.
Osiedlaj¹c siê w granicach miasta lub na bliskich przedmieœciach —
coraz czêœciej z rodzinami — nowi mieszkañcy miasta zaczynaj¹ ¿yæ na co
dzieñ nowym, w miarê regularnym rytmem. Rytm ten wyznaczany by³ przede wszystkim przez rytm pracy w fabrykach, a tak¿e (szczególnie w Warszawie) — w warsztatach rzemieœlniczych i innych przedsiêbiorstwach. Ale
w tym pierwszym okresie intensywnego rozwoju przemys³u czas pracy nawet w du¿ych fabrykach by³ nieuregulowany. Praca, wykonywana czêsto
tak¿e w nocy, wype³nia³a pracuj¹cemu wiêkszoœæ czasu codziennego. Pozostawa³ tylko minimalny margines, wymuszony przez biologiê, na kilkugodzinny sen, posi³ki itd.
W Królestwie Polskim w praktyce dzieñ roboczy robotników siêga³ kilkunastu godzin na dobê, przed³u¿any jeszcze o czas konieczny na dojœcie
do miejsca pracy, a w okresach dobrej koniunktury — o dodatkowe godziny tzw. pracy „pofajrantowej”. Pocz¹tkowo, szczególnie w okresach du¿ych
zamówieñ, fabryka w niewielkim tylko stopniu zwiêksza³a margines czasu
„niepracy” w porównaniu z warsztatem rzemieœlniczym czy cha³upniczym
w mieœcie, a nawet — w porównaniu z gospodarstwem rolnym drobnego rolnika. Nadal dzieñ roboczy niemal wyczerpywa³ czas codziennej egzystencji.
Do tego fabryka uniezale¿nia³a czas pracy od naturalnego porz¹dku czasu
w przyrodzie (od pór dnia i nocy), si³¹ rzeczy obowi¹zuj¹cego w gospodarstwie rolniczym.
Tote¿ w polskich warunkach (szczególnie — w Królestwie Polskim) nawet uprzemys³awiaj¹ce siê miasta przez pewien czas nie przekreœlaj¹ tradycyjnej antynomii praca — œwiêto. Dla rodziny robotniczej w mieœcie d³ugo
jeszcze jedyn¹ alternatyw¹ dla czasu pracy pozostaje czas œwi¹teczny. (Notabene przemys³ pocz¹tkowo nie zapewnia³ pracuj¹cym robotnikom nawet
regularnego cotygodniowego „œwiêta” / odpoczynku). Dopóki wiêc wiêk-

1 W Królestwie Polskim pe³niejsz¹ regulacjê w twj sprawie umo¿liwi³a dopiero — mimo jej ograniczonoœci
— rosyjska ustawa z 1903 r., która m.in. zak³ada³a, ¿e umowa o pracê stanowi podstawê stosunków miêdzy
fabrykantem a robotnikami (w tym m.in. reguluje prawo robotnika do odszkodowañ w zwi¹zku z wypadkami przy pracy). Por. m.in. I. I. Sze³ymagin, Zakonodatielstwo o fabriczno–zavodskom trudie v Rossii
(1900–1917), Moskwa 1952, s. 79 i n.
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szoœæ dobowej egzystencji robotnika, niezale¿nie od p³ci, pozostaje to¿sama
z czasem pracy — czas niepracy nadal redukowany jest do czasu œwi¹tecznego. Taki sposób myœlenia pozostaje w zgodzie z tradycyjnymi wzorami
kultury ch³opskiej. W hierarchii wartoœci „czasu wolnego”/ „czasu dla siebie” œwiêto zajmuje ci¹gle g³ówn¹ pozycjê, choæ zmienia siê forma i treœæ
œwi¹t (od rodzinnych poczynaj¹c, poprzez doroczne, religijne, fabryczne,
cechowe itp. do publiczno–pañstwowych).
Nie zmienia to faktu, ¿e dopiero unowoczeœniaj¹ce siê miasto i nowoczesny przemys³ determinuj¹ ukszta³towanie siê „czasu wolnego” jako kategorii spo³eczno–kulturowej. Powstaj¹ bowiem przes³anki do wyodrêbniania
siê „czasu wolnego” w odczuciu szerszych krêgów spo³ecznych. Przede wszystkim sami pracuj¹cy zaczynaj¹ kojarzyæ czas niepracy nie tylko ze zrytualizowanym œwiêtem, ale tak¿e z nowoczeœniej, szerzej postrzeganym czasem „wolnym dla siebie”, zwi¹zanym z indywidualnymi aspiracjami.
Etnolog Andrzej Lipiñski trafnie zauwa¿a, ¿e wchodz¹c do nowego
uk³adu produkcyjnego, pierwsze pokolenie przyby³ej do miasta ludnoœci robotniczej zmuszone jest do zmiany sposobu prze¿ywania czasu. Prowadziæ to
musi do przemiany ca³ej filozofii ¿yciowej. W nowych warunkach bowiem stosunek jednostki do czasu w coraz wiêkszym stopniu kszta³towany jest przez
„œrodowisko pracy zespo³owej”, przez wymogi podporz¹dkowania siê grupie i rytmowi maszyny. „Istot¹ rzeczywistoœci staje siê rygor podporz¹dkowania jednostki przynajmniej... w konkretnych dzia³aniach — zegarowi”2.
W tym kontekœcie tym silniej zaczyna byæ odczuwana potrzeba uwolnienia czasu wolnego od rygoryzmu, zagwarantowania „czasu dla siebie”.
Jednak przemiany sposobu „prze¿ywania czasu” zachodz¹ stopniowo.
Wœród robotników i innych pracowników najemnych proces ten przebiega³
z opóŸnieniem, wyraŸnie zale¿ny od przemian standardu ich ¿ycia codziennego, w tym w znacznym stopniu — od tempa skracania siê ich czasu pracy.
A czas pracy na terenie zaboru rosyjskiego podlega³ ustawowej regulacji:
stopniowo i selektywnie: pocz¹tkowo — tylko w przemyœle fabrycznym.
W Królestwie Polskim regulowa³y to kolejne ustawy z lat 1882,1885 i 1897;
w innych dzia³ach pracy poza przemys³em próby normowania i ograniczania czasu pracy nast¹pi³y dopiero na pocz¹tku XX w.3
2 A. Lipiñski, Wstêpne badania nad czasem wolnym wœród robotników ³ódzkich, „£ódzkie Studia Etnograficzne”, t. XI, 1970 s. 150–151.
3 W latach 1882 i 1885 wychodzi w Rosji ustawa ograniczaj¹ca czas pracy m³odzie¿y miêdzy 12 a 15 rokiem
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W zbiorowoœciach robotniczych miast przemys³owych w Królestwie
Polskim (³¹cznie z Warszaw¹ i £odzi¹) w XIX–wiecznej fazie ich rozwoju
wydaje siê nadal dominowaæ tradycyjny sposób postrzegania czasu jako
antynomii praca — œwiêto. Czas wolny jako odrêbna kategoria zaznacza siê
jeszcze bardzo s³abo. Dodaæ trzeba, ¿e w œrodowisku robotniczym równie¿
w postrzeganiu czasu p³eæ odgrywa³a bardzo istotn¹ rolê ró¿nicuj¹c¹ postawy — podobnie jak w ca³ej sferze kultury ¿ycia codziennego. Tradycyjne
przeciwstawianie sobie czasu pracy i czasu œwiêta znacznie silniej manifestowane by³o przez kobiety ni¿ przez mê¿czyzn. Jak siê wydaje, ten sposób
myœlenia by³ cech¹ trwale charakteryzuj¹c¹ szczególnie kobiety zamê¿ne.
W tym kontekœcie ustawowe regulacje czasu pracy — mimo ¿e wspomniane wy¿ej ustawy z lat 80. i 90. XIX w. w praktyce by³y ci¹gle naruszane
— odegra³y istotn¹ rolê przyspieszaj¹c¹ kszta³towanie siê nowego stosunku
do czasu przez ogó³ pracuj¹cych w przemyœle fabrycznym na terenie Królestwa Polskiego. Tak dla mê¿czyzn, jak i dla kobiet oznacza³y formalne odgrodzenie od siebie czasu pracy od czasu niepracy.
Jednak wœród kobiet przemiany te, id¹ce w kierunku rozró¿niania czasu
pracy i czasu „dla siebie”, nie manifestowa³y siê tak wyraziœcie, jak wœród
mê¿czyzn. Kobiety, poza czasem pracy podporz¹dkowanym rygorom zespo³u produkcyjnego, podlega³y nadal tradycyjnemu patriarchalnemu rygoryzmowi obowi¹zków wobec rodziny. Do czynnoœci pielêgnacyjnych wobec innych cz³onków rodziny, do pracy w gospodarstwie domowym itd. tradycja zobowi¹zywa³a wszystkie kobiety i dziewczêta w rodzinie robotniczej
(podobnie jak w ch³opskiej) niezale¿nie od ich stanu cywilnego i niezale¿nie od tego, czy pracowa³y zarobkowo poza domem czy te¿ nie. Prace te
redukowa³y ich „czas wolny”, rozumiany jako ich „czas dla siebie”. Odpowiadaj¹ce patriarchalnej normie powo³anie kobiety do „s³u¿by” rodzinie
¿ycia i kobiet do 8 godzin w ci¹gu dnia z wy³¹czeniem nocy, niedziel i œwi¹t. Tak¿e ustawa z 1897 r. normowa³a tylko czas pracy robotników w fabrykach. Ustala³a regularny odpoczynek w niedziele i œwiêta oraz
maksymalny dzieñ roboczy w fabrykach na 11 i pó³ godziny po odliczeniu przerw. Oznacza³o to usankcjonowanie bardzo wyœrubowanego dnia roboczego, d³u¿szego nawet od zwyczajowo praktykowanej w du¿ych
miejskich oœrodkach przemys³owych w Królestwie Polskim (np. w Warszawie) 10 i pó³godzinnej normy.
W warsztatach rzemieœlniczych i w cha³upnictwie czas pracy jeszcze d³u¿ej nie podlega³ ¿adnym urzêdowym
ograniczeniom. Uzale¿niony by³ wy³¹cznie od liczby zamówieñ, z regu³y trwa³ od œwitu do nocy. W Królestwie Polskim jeszcze w latach 90. XIX w. wiêkszoœæ w³aœcicieli warsztatów rzemieœlniczych nie próbowa³a
nawet w przybli¿eniu okreœliæ d³ugoœci dnia roboczego nie tylko uczniów, ale i czeladników (por. E. Kaczyñska, Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 2, pod red. S. Kalabiñskiego, Warszawa 1978 s. 236).
W handlu pierwsza odgórna regulacja czasu pracy mia³a miejsce w Królestwie Polskim dopiero w 1906 r.
Zob. szkic Agnieszki Janiak–Jasiñskiej w tym tomie.
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najbardziej oczywiœcie obci¹¿a³o kobiety zamê¿ne i matki. Zwróæmy uwagê, ¿e samo pojêcie „s³u¿by”, tj. pracy uto¿samianej z powo³aniem, niejako
ex definitione eliminowa³o przeciwstawianie jej „czasu dla siebie” i oznacza³o poœwiêcenie go bez reszty przez pe³ni¹ce „s³u¿bê”.
Tak¿e w œrodowisku robotniczym czas, jaki kobiety zamê¿ne poœwiêca³y
na zajêcia zwi¹zane z gospodarstwem domowym, pielêgnacjê dzieci itd.,
nawet w przypadku gdy zarobkowa³y, nie by³ postrzegany jako czas pracy.
W tym zakresie postêpuj¹ca w nowoczesnych dzia³ach zatrudnienia
(z przemys³em na pierwszym miejscu) ustawowa regulacja czasu pracy
niewiele zmieni³a. Wprawdzie ustawowe ograniczenia dnia pracy stwarza³y
przes³anki do wyodrêbniania czasu niepracy jako czasu wolnego, który nie
sprowadza³ siê do dni œwi¹tecznych. Jednak na realny bud¿et czasu robotnic, szczególnie kobiet zamê¿nych i matek, mia³o to wp³yw minimalny. Regulacje te w niewielkim stopniu mog³y sprzyjaæ ich myœleniu o czasie poza
prac¹ jako o czasie dla siebie, który mog³yby przeznaczyæ na realizacjê
swoich w³asnych, indywidualnych zamierzeñ. Dopiero w warunkach wielkomiejskich kobiety zamê¿ne, zajmuj¹ce siê prowadzeniem rodzinnych
gospodarstw domowych, zaczyna³y uœwiadamiaæ sobie takie potrzeby. Z regu³y nale¿a³y one zreszt¹ do rodzin zamo¿niejszych ni¿ przeciêtna rodzina
robotnicza i by³y zwi¹zane ze œrodowiskiem inteligenckim, ewentualnie ze
œredni¹ warstw¹ mieszczañsk¹4. Trzeba jednak dodaæ, ¿e w omawianym
okresie równie¿ w tych œrodowiskach spo³ecznych ci¹gle dominowa³ patriarchalny model rodziny przypisuj¹cy kobietom zamê¿nym powo³anie do
odpowiedzialnoœci za „ognisko domowe” i do poœwiêcenia siê rodzinie.
Przek³ada³o siê to bezpoœrednio na ich bud¿et czasu (chocia¿ w odró¿nieniu od rodzin robotniczych wiele domowych i pielêgnacyjnych zajêæ cedowa³y na s³u¿bê domow¹).
Zgodnie z tradycyjn¹ norm¹ zwyczajow¹ w œrodowisku robotniczym kobieta zamê¿na, nawet pracuj¹ca zarobkowo (a stanowi³y one w koñcu
XIX w. i na pocz¹tku XX niema³¹ czêœæ kobiecej populacji) nadal podporz¹dkowana by³a tradycyjnej antynomii czasu, dzielonego miêdzy powszed4 Charakterystycznym œwiadectwem nasilania siê d¹¿eñ emancypacyjnych w tej sferze by³a burzliwa dyskusja, jaka rozwinê³a siê na pocz¹tku XX w. na ³amach feministycznego pisma „Ster”, na temat roli kobiety
zamê¿nej w rodzinie i zakresu jej obowi¹zków jako matki, ¿ony i „pani domu”. W ramach tego dyskursu
zgromadzono m.in. tak¿e argumenty uzasadniaj¹ce prawo kobiety zamê¿nej do czasu wolnego od zajêæ
domowych, a przeznaczonego na realizowanie jej indywidualnych aspiracji intelektualnych. Zob. „Ster”
1910, nr 5/6 i n.
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ni czas poddany rytmowi pracy oraz œwiêto5. Czas œwi¹teczny móg³ byæ
przeznaczany na rozrywkê lub nawet odpoczynek, jednak w krêgach robotniczych w minimalnym stopniu by³ wykorzystywany jako czas jednostki dla
siebie. Wrêcz odwrotnie, nawet w wielkomiejskiej przestrzeni Warszawy
czy £odzi, oferuj¹cej nowoczesne formy zagospodarowania czasu po pracy,
dominuje w tym œrodowisku przywi¹zanie do zbiorowego œwiêtowania
w tradycyjnych formach (najczêœciej wiejskiego, ale tak¿e rzemieœlniczego
rodowodu).
Jak mo¿na s¹dziæ na podstawie bardzo skromnych informacji zachowanych w Ÿród³ach, w œrodowisku robotniczym kobiety by³y szczególnie silnie
zaanga¿owane w kultywowanie tradycyjnych form zbiorowego œwiêtowania. Dotyczy³o to zarówno okazji czysto rodzinnych, jak i innych, jak np.
œwiêta religijne. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e tak w przypadku œwi¹t dorocznych, zwi¹zanych z kalendarzem religijnym, jak i œwi¹t czysto rodzinnych (jak wesele, chrzest, imieniny itp.) czas wolny od rygorów pracy nie
stawa³ siê czasem wolnym od rygorów w ogóle. Z regu³y podporz¹dkowany
by³ zwyczajowym obrzêdom i rytua³om, kultywowanym na ogó³ w wielkomiejskich œrodowiskach robotniczych nie tylko na prze³omie XIX i XX w.,
ale jeszcze w latach miêdzywojennych. Zachowania takie charakterystyczne by³y w tym œrodowisku dla obu p³ci, jednak nieporównanie silniej anga¿owa³y czas i wysi³ek kobiet6.
W tym krêgu spo³ecznym œwiêto, legitymizuj¹c czas „niepracy” dla jednostki, a szczególnie — dla jednostki p³ci ¿eñskiej najczêœciej, jak ju¿ wy¿ej
wspomniano, nie oznacza³o czasu wolnego „dla siebie”. Co wiêcej, jak siê
wydaje, jeszcze w omawianej epoce prze³omu wieków nawet w wielkomiejskich zbiorowoœciach robotniczych nie ³¹czyli z nim takich oczekiwañ ani
mê¿czyzni, ani w szczególnoœci kobiety. By³ to zreszt¹ czas podporz¹dkowany g³ównie celom grupowym: rodziny, wspólnoty s¹siedzkiej, parafialnej
czy fabrycznej. W imiê tych wartoœci œwiêta te ci¹gle jeszcze tak wysoko by³y
cenione w wielkomiejskich œrodowiskach robotniczych.
Ze wzglêdu na rolê umacniania poczucia wspólnoty (a wiêc przede
wszystkim — poczucia bezpieczeñstwa), œwiêta — szczególnie wœród kobiet
5 A. Zadro¿yñska, Homo faber i homo ludens. Etnograficzny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i nowoczesnej, Warszawa 1983, s. 19–20.
6 Zob. np. Folklor robotniczej £odzi. Pok³osie konkursu, Wroc³aw 1976 oraz B. Kopczyñska–Jaworska, £ódŸ
i inne miasta, £ódŸ 1999, s. 93–102 i 111–120.
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— zajmowa³y wysok¹ pozycjê w hierarchii form i sposobów wykorzystywania czasu nielimitowanego prac¹ w fabryce czy w innym miejscu pracy
(a wiêc „czasu wolnego”). Celom tym s³u¿y³ zbiorowy udzia³ w obrzêdach,
anga¿uj¹cy czas po pracy tak kobiet, jak i mê¿czyzn. Czas ten jednak nie
móg³ byæ organizowany przez uczestników œwiêta wed³ug w³asnych upodobañ, „na w³asn¹ rêkê”. By³ poddany mniej lub bardziej œciœle sprecyzowanemu ceremonia³owi, uœwiêconemu zwyczajem kszta³towanym najczêœciej
przez koœció³ i tradycjê religijn¹7.
Wszystko to w znacznym stopniu by³y obszary kulturotwórczej dzia³alnoœci kobiet i bez anga¿owania przez nie czasu „w³asnego” w tej sferze
¿ycia spo³ecznego œwiêta nie mog³yby odgrywaæ roli integruj¹cej wspólnotê,
utrwalaæ wiêzi grupowych i rodzinnych, a w pewnym stopniu równie¿ —
szczególnie na robotniczych przedmieœciach — przyspieszaæ adaptacji ¿ycia
w mieœcie. Rzuca to pewne œwiat³o na postrzeganie wartoœci czasu wolnego
przez same kobiety. Robotnicze przekazy wspomnieniowe i Ÿród³a literackie sugeruj¹, ¿e w œrodowisku robotniczym kobiety przywi¹zywa³y wiêksz¹
wagê i chêtniej ni¿ mê¿czyŸni przeznacza³y swój wolny czas na pielêgnowanie tradycji i ró¿nych rzeczowych pami¹tek rodzinnych: np. elementów
œwi¹tecznego stroju weselnego, rodzinnych symboli kultu religijnego, listów
czy fotografii. Niew¹tpliwie by³ to jeden z dostêpnych dla nich sposobów
uzewnêtrzniania indywidualnego stosunku do tradycji, ale tak¿e realizowania w³asnych potrzeb, m.in. pielêgnowania upodobañ estetycznych za pomoc¹ podtrzymywanych w mieœcie elementów tradycyjnego wiejskiego wystroju mieszkañ, np. w postaci uprawy roœlin doniczkowych, firanek itp.
Jednak stopniowo pod wp³ywem cywilizacji wielkomiejskiej tak¿e w œrodowisku robotniczym (mimo trwa³oœci jego wiêzów z tradycyjn¹ kultur¹
ch³opsk¹) postêpuje zeœwiedczenie i rozluŸnienie ceremonia³u organizuj¹cego czas œwi¹teczny. Wystêpuje to wyraŸniej w przypadku œwi¹t rodzinnych (jak imieniny czy wesela) i niektórych dorocznych (jak np. Nowy Rok
czy Zielone Œwi¹tki), nawet jeœli pozostawa³y one w zwi¹zku z kalendarzem
religijnym. Œwiêta te obrasta³y w nowe, czysto „miejskie” wzory zachowañ
dotycz¹ce ubioru, form konwersacji, kultury biesiadnej, œwi¹tecznego wystroju wnêtrz itd.8 Przejawem kszta³towania siê nowych rytua³ów by³o np.
7 Tam¿e; por. tak¿e J. Œwidrowski, Moja droga w œwiat. Wspomnienia 1906–1939, Warszawa 1980, s. 23 i n.
(Zob. tak¿e szkic Magdaleny Przyborowskiej w niniejszym tomie).
8 A. Lipiñski, wyd. cyt., s. 153.
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upowszechnianie siê na prze³omie wieków zwyczaju wykonywania zbiorowych fotografii uczestników œwiêta rodzinnego, fabrycznego czy majówki.
W rozwijaj¹cych siê miastach przemys³owych z jednej strony wzrasta
zagêszczenie przestrzeni mieszkalnej, a z drugiej zwiêksza siê ruchliwoœæ
ludnoœci robotniczej, zmuszonej do poszukiwania mieszkañ tañszych i bli¿szych miejscu pracy. Wszystko to os³abia trwa³oœæ i zasiêg wiêzi s¹siedzkich.
Si³¹ rzeczy zmniejsza siê rola wspólnoty s¹siedzkiej w inspirowaniu form
spêdzania czasu wolnego przez robotniczych mieszkañców miasta. Wyj¹tek
stanowi¹ niew¹tpliwie osiedla fabryczne na przedmieœciach £odzi, Sosnowca, Czêstochowy, jak np. osiedle na Ksiê¿ym M³ynie, zbudowane przez
fabrykê Scheiblera9.
Wiele Ÿróde³ literackich i wspomnieniowych pozwala s¹dziæ, ¿e w œrodowisku robotniczym bezpoœrednie kontakty s¹siedzkie odgrywa³y szczególnie istotn¹ rolê w czasie wolnym kobiet zamê¿nych — matek i ¿on. S¹siedzka wymiana opinii i informacji przy okazji spotkañ na schodach, przy
wejœciach do wspólnego domu, na podwórku — to wielokrotnie opisywana
i trwale przez kobiety ceniona forma spêdzania chwil wolnych od pracy
domowej. Etnograf nazywa to kobiecym „rajcowaniem”10. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e znaczna czêœæ tych kobiet pracowa³a zarobkowo, a wszystkie obci¹¿one by³y obowi¹zkami obs³ugi domowników, czêsto nie tylko cz³onków
najbli¿szej rodziny, ale tak¿e — sublokatorów. Dla nich kontakty s¹siedzkie
by³y jedn¹ z nielicznych okazji artyku³owania swoich pogl¹dów i opinii.
W ten sposób podtrzymywana by³a tak charakterystyczna dla kultury ludowej, dominuj¹ca w komunikacji spo³ecznej rola przekazu bezpoœredniego.
Czêsto nadal stanowi³ on w robotniczych spo³ecznoœciach skupionych na
przedmieœciach wielkich miast przemys³owych, jak £ódŸ, Warszawa czy
Czêstochowa — g³ówny kana³ przep³ywu informacji.
Mê¿czyŸni jednak mieli z regu³y ³atwiejszy ni¿ kobiety dostêp do innych
jeszcze form komunikacji spo³ecznej, oferowanych przez miasto, w wiêkszym stopniu korzystaj¹c z lokali publicznych w mieœcie, poza domem. Piwiarnie, knajpy, a nawet — teatrzyki ogródkowe — gromadzi³y przede
wszystkim mêsk¹ klientelê. Kobietom przeznaczano tam g³ównie rolê osób
9 B. Kopczyñska–Jaworska, Kultura œrodowiska robotniczego £odzi, „£ódzkie Studia Etnograficzne”, XXI,
1979, s. 27 i n.
10 I. Lechowa, Tradycyjne zwyczaje w ³ódzkim œrodowisku robotniczym (1890–1939). Prace i Materia³y Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w £odzi, £ódŸ 1967, s. 146–148.
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towarzysz¹cych, dodatku podnosz¹cego atrakcyjnoœæ tej formy spêdzania
czasu wolnego przez mê¿czyzn. Choæ brak na to bezpoœredniego potwierdzenia w Ÿród³ach, wydaje siê, ¿e kobiety zamê¿ne i obci¹¿one dzieæmi
i obowi¹zkami rodzinnymi — a szczególnie nale¿¹ce na pocz¹tku XX w. do
œredniej generacji robotniczych mieszkañców miast, w niewielkim stopniu
korzysta³y z takich form publicznej rozrywki. Przypuszczalnie niema³¹ rolê
odgrywa³y przy tym wzglêdy obyczajowe, a mianowicie obowi¹zuj¹ce tak¿e
w mieœcie tradycyjne ograniczenia obecnoœci i aktywnoœci kobiet w przestrzeni publicznej poza domem bez opieki mê¿a lub ojca. Zdarzaj¹ siê
jednak w Ÿród³ach wzmianki o ma³¿eñskich wyprawach robotników do karczmy na przedmieœciu Warszawy. Rodzinny charakter mia³y z regu³y podmiejskie majówki. W licznych wspomnieniach zachowa³y siê szczegó³owe
opisy takich wycieczek ca³ych rodzin z dzieæmi i koszami wype³nionymi
prowiantem, np. z Warszawy na Sask¹ Kêpê. Równie¿ w wiêkszoœci zbiorowych zabaw i festynów na wolnym powietrzu, organizowanych przez niektóre fabryki i stowarzyszenia brali udzia³ tak¿e cz³onkowie rodzin pracuj¹cych robotników i robotnic11.
M³odsza generacja kobiet zwi¹zana ze spo³ecznoœci¹ robotnicz¹ na
pocz¹tku XX w., by³a na ogó³ bardziej zakorzeniona w mieœcie. Nale¿¹ce
do niej niezamê¿ne dziewczêta ³atwiej prze³amywa³y tradycyjne konwenanse, korzystaj¹c np. z publicznych parków, z publicznych miejsc spacerów
i zabaw tanecznych, k¹pielisk miejskich, jak równie¿ z podmiejskich terenów wycieczkowych12. Dziewczêta coraz czêœciej uczestniczy³y tak¿e, na
równi z m³odzie¿¹ mêsk¹, w innych formach rozrywki oferowanej przez
miasto: w festynach i zabawach inicjowanych przez ró¿ne stowarzyszenia
(jak np. „wianki”z fajerwerkami, organizowane w Warszawie przez Towarzystwo Wioœlarskie13 cyrk, teatr, a przede wszystkim — kinematograf14.

11 Zob. m.in. szkic M. Przyborowskiej w niniejszym tomie.
12 Felietonista „Gazety Rzemieœlniczej” ju¿ w 1894 r. zwraca³ uwagê na niestosowne, jego zdaniem, zachowanie m³odzie¿y praktykuj¹cej w rzemioœle w czasie wolnym po pracy. Latem „m³odzie¿ ju¿ od lat 14
wysiaduje wieczorami w Ogrodzie Saskim w towarzystwie rówieœniczek”, trawi¹c czas na rozmowy, flirty,
niewybredne dowcipy itd., albo w knajpkach i ogródkach na tzw. knajpowaniu (J. Czerwiñski, O niestosownych rozrywkach m³odzie¿y, „Gazeta Rzemieœlnicza” 1894, nr 31, s. 249).
13 B. Prus, Kroniki tygodniowe, t. IV, Warszawa 1954, s. 117, t. V, Warszawa 1955, s. 341–342.
14 Ks. Aleksander Wóycicki podaje, ¿e oko³o 1909 r. dzia³a³o w Warszawie w „najubo¿szych dzielnicach”
ponad 50 kinematografów (A. Wóycicki, Instytucje fabryczne i spo³eczne w przemyœle Królestwa Polskiego,
„Ekonomista”, t. III, 1914 s. 126). Zob. tak¿e: K. S. Michalewicz, Polskie rodowody filmu — narodziny
masowego zjawiska, Warszawa 1998; por. szkic Hanny Krajewskiej w niniejszym tomie.
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Miasto sprawia³o, ¿e naturalnym miejscem spotkañ m³odzie¿y obu p³ci
w czasie wolnym po zakoñczeniu pracy by³ tak¿e plac przed bram¹ fabryczn¹,
a nie tylko — jak na wsi — przed koœcio³em. Badania etnografów dowodz¹,
¿e w otoczeniu miejskim modyfikacji ulega³y równie¿ tradycyjne formy spêdzania czasu wolnego w gronie rodzinnym i s¹siedzkim. Tak np. podczas
czêstych z regu³y w domach robotniczych s¹siedzkich spotkañ dziewcz¹t
i ch³opców w grupach rówieœniczych — g³oœne zbiorowe œpiewy coraz czêœciej wypierane by³y przez tañce przy gramofonie, a zbieranie siê grupami
na podwórku czy w korytarzach zastêpowano wyprawami do kina15.
Wzmianki, rozproszone w ró¿nych Ÿród³ach pisanych, jak równie¿ wyniki badañ etnograficznych, pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e kobiety w œrodowisku robotniczym — podobnie jak przenosz¹ce siê do miasta w poszukiwaniu stabilizacji kobiety zwi¹zane z innymi krêgami spo³ecznymi — w porównaniu
z mê¿czyznami wiêcej swego czasu wolnego przeznacza³y na dostosowanie
siê do miejskiego stylu ¿ycia.
Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e d¹¿enie do przystosowania swego
zewnêtrznego wizerunku i zachowañ do obowi¹zuj¹cych w mieœcie wzorów
(a wiêc przede wszystkim ubioru, jêzyka, gestów itp.) by³o bardzo silne
wœród nap³ywaj¹cych nowych mieszkañców — w szczególnoœci tych, którzy
nale¿eli do krêgów ludnoœci sproletaryzowanej, i anga¿owa³o tak¿e mê¿czyzn. Zdarza³o siê, ¿e m³odzi przybysze — niezale¿nie od p³ci — pierwsze
zarobione w mieœcie grosze poœwiêcali na zakup miejskiej odzie¿y (najczêœciej u¿ywanej).
W rodzinie robotniczej z regu³y kobiety same szy³y odzie¿ dla siebie
i cz³onków rodziny, w ka¿dym razie przystosowywania stroju do nowych
potrzeb i wymogów dokonywa³y w³asnorêcznie. Œwiadczy o tym m.in. pojawienie siê w tym czasie w mieszkaniach robotniczych maszyny do szycia16.
Niew¹tpliwie w znacznym stopniu — i nie zawsze z ich w³asnego wyboru —
obci¹¿a³o to ich czas wolny. Niezamê¿ne dziewczêta — ju¿ z pewnoœci¹
przede wszystkim dla w³asnej satysfakcji — poœwiêca³y szczególnie wiele
uwagi i wolnego od obowi¹zków czasu, aby pokazaæ swym strojem, ¿e s¹
mieszkankami miasta. Mê¿atki wiêksz¹ wagê przywi¹zywa³y do urz¹dzenia
15 J. P. Dekowski, Zwyczaje i obrzêdy weselne ³ódzkich rodzin robotniczych, w: Folklor robotniczej £odzi...,
s. 33.
16 Zob. np. autobiograficzna powieœæ Lucjana Rudnickiego Stare i nowe (t. I, Warszawa 1949, s. 132–141
i n.) oraz J. Œwidrowski, wyd. cyt., s. 40.
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mieszkania, nierzadko usi³uj¹c pogodziæ kultywowanie niektórych przyzwyczajeñ i elementów wystroju mieszkania wiejskiego (np. domowy o³tarzyk)
z nowymi potrzebami ¿ycia w mieœcie i nowymi miejskimi sprzêtami, oferowanymi przez przemys³, jak np. ¿elazne ³ó¿ka czy garnki.
Rozbudowuj¹ca siê infrastruktura du¿ych miast, rozszerzanie siê publicznej przestrzeni miejskiej i rozwój ¿ycia publicznego w mieœcie —
sprzyja³y popularyzowaniu siê wœród mieszkañców nowych wzorów i form
wype³niania czasu po pracy. Dotyczy³o to przede wszystkim korzystania ze
zinstytucjonalizowanych form zbiorowej rozrywki i odpoczynku, jak cyrk,
kibicowanie ulicznym paradom wojska czy stra¿y po¿arnej, wyœcigom kolarskim czy wioœlarskim itp. Korzysta³a z nich nie tylko publicznoœæ mêska,
choæ ta niew¹tpliwie przewa¿a³a. Przedstawienia cyrkowe cieszy³y siê wielkim powodzeniem równie¿ wœród kobiet tak w œrodowisku robotniczym
i rzemieœlniczym, jak i w szerokich krêgach mieszczañstwa17. Ciekawym
przejawem demokratyzuj¹cego oddzia³ywania miasta na kulturê rozrywki
by³a m.in. równie¿ „instytucja” zbiorowych lekcji tañca towarzyskiego, powo³ana do ¿ycia na potrzeby dobrze sytuowanej m³odzie¿y mieszczañskiej18. Sta³a siê ona nastêpnie — w latach porewolucyjnych, po 1905 r. —
wzorem naœladowanym w innych krêgach spo³ecznych m.in. przez m³odzie¿
robotnicz¹19. By³a to jedna z coraz liczniej powstaj¹cych w mieœcie okazji
legitymizowania kontaktów i wspólnego spêdzania czasu wolnego m³odzie¿y obu p³ci w miejscach publicznych. Warto w tym kontekœcie wspomnieæ
inicjatywê pi¹tego („robotniczego”) oddzia³u Towarzystwa Kultury Polskiej
zorganizowania zbiorowych lekcji tañca dla robotników papierni w Jeziornie. Mia³o to sprzyjaæ wyrabianiu „og³ady towarzyskiej” wœród robotników
i wp³ywaæ demokratyzuj¹co, „gdy¿ robotnicy, robotnice i urzêdnicy fabryczni spêdzaj¹ razem wieczory na zabawie”20.
A¿ do schy³ku XIX w. mo¿na uwa¿aæ za niemal powszechnie obowi¹zuj¹ce w miejskich skupiskach robotników tradycyjne obyczaje i rytua³y
17 F. Hoesick, Powieœæ mojego ¿ycia, t. I, Wroc³aw 1959, s. 214–215; J. Gebethner, M³odoœæ wydawcy, Warszawa 1977, s. 79: B. Dziubek, Zaczyna³em u Lilpopa, Warszawa 1969, s. 25. O ogromnej popularnoœci cyrku wœród proletariackich mieszkañców Warszawy pisa³ ju¿ Boles³aw Prus w swoich felietonach (np. „Kurier
Warszawski” 1884, nr 134a i 136a). Zob. tak¿e AAN nr 10295, W. Stêpieñ, 50 lat wspomnieñ (rkps)
18 Zob. np. F. Hoesick, Powieœæ mojego ¿ycia, s. 126–127; A. Daab, W Warszawie i na Krymie, Warszawa
1996, s. 28.
19 Wzmianki na ten temat zachowa³y siê np. we wspomnieniach z m³odoœci (z lat 1911–1912) robotnika
fabryki metalowej w Warszawie (W. Stêpieñ, 50 lat wspomnieñ, wyd. cyt.).
20 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 16 oddzia³ów Tow. Kultury Polskiej za 1907 r., b.m.w., s. 2.
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„œwiêtowania” niedzieli i dni wolnych od pracy, w du¿ej mierze kszta³towane zgodnie z nakazami Koœcio³a katolickiego b¹dŸ innych wyznañ i religii.
Jednak coraz czêœciej — szczególnie poczynaj¹c od pierwszych lat XX w.
— spotyka³y siê one z rosn¹c¹ konkurencj¹ nowych mo¿liwoœci oferowanych przez wielkomiejskie instytucje i rozbudowuj¹c¹ siê miejsk¹ infrastrukturê (parki, ogrody publiczne, wydzielone miejsca zbiorowej rekreacji,
jak np. Dolina Szwajcarska czy Saska Kêpa w Warszawie, a w £odzi park
miejski Sródliska, zwany Kwel¹).
S³ab³a dominacja parafii i tradycyjnych korporacji (jak np. bractwa religijne czy cechy / zgromadzenia rzemieœlnicze) w organizowaniu zbiorowego
wypoczynku i rozrywki po pracy na rzecz inicjatyw wysuwanych przez ró¿ne
— na miarê politycznych mo¿liwoœci Królestwa Polskiego — nowoczesne
instytucje i stowarzyszenia. Pewn¹, choæ w skali Królestwa Polskiego niewielk¹ rolê odgrywa³y równie¿ inicjatywy fabrykantów (np. Dittricha w ¯yrardowie, Szlenkiera w Warszawie, Poznañskiego, Scheiblera i in. w £odzi)21.
Na pocz¹tku XX w., szczególnie w Królestwie Polskim (ale i na ziemiach innych zaborów), pod wp³ywem impulsów rewolucji i wywalczonych
w tym czasie zdobyczy, mno¿¹ siê próby organizowania czasu wolnego robotnikom i ich rodzinom. By³y to inicjatywy o bardzo zró¿nicowanej proweniencji i charakterze: od rz¹dowych, poprzez spo³eczne — stowarzyszeniowe, do patronackich i filantropijnych. Stowarzyszenia i organizacje odgrywa³y doœæ istotn¹ rolê w modelowaniu aspiracji kulturalnych ludnoœci robotniczej, wywieraj¹c na ogó³ nacisk na pe³niejsze wykorzystywanie wywalczonego przez robotników wyd³u¿enia czasu po pracy na zaspokojenie ich
potrzeb kulturalnych. Potrzeby te by³y jednak rozumiane przez te organizacje rozmaicie, zale¿nie od ich orientacji œwiatopogl¹dowych i politycznych. Bardzo ró¿ne by³y te¿ kierunki, formy i zasiêg ich oddzia³ywania
w œrodowisku robotniczym.
W kszta³towaniu nowych wzorów spêdzania czasu wolnego du¿¹ rolê
odegra³y robotnicze zwi¹zki zawodowe, mimo ¿e w Królestwie Polskim ich
mo¿liwoœci legalnego dzia³ania by³y ograniczone do kilku lat rewolucji
i okresu bezpoœrednio poprzedzaj¹cego wybuch I wojny œwiatowej. Zwi¹zane z ró¿nymi orientacjami politycznymi: z ruchem socjalistycznym,chrzeœcijañsko–robotniczym i narodowo–demokratycznym, reprezentowa³y odmienne modele kultury, propaguj¹c w œrodowisku robotniczym ró¿ne
21 Zob. m.in. szkic M. Sikorskiej–Kowalskiej, Miasto wielkoprzemys³owe i czas wolny kobiet. £ódŸ na prze³omie XIX i XX w. w niniejszym tomie.
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wzory zachowañ i rozumienia wartoœci czasu wolnego. Dotyczy³o to równie¿ stowarzyszeñ oœwiatowych, spo³eczno–kulturalnych (np. Uniwersytet
dla Wszystkich, Towarzystwo Czytelñ m. Warszawy czy Towarzystwo Kultury Polskiej) i wielu innych, jak np. organizacji feministycznych, spó³dzielczych, sportowych, stra¿y po¿arnej itd.22
Na ogó³ by³y to oferty kierowane do okreœlonego œrodowiska spo³eczno–zawodowego; czêsto uwzglêdnia³y specyficzne potrzeby i zainteresowania kobiet, jednak z regu³y adresowane by³y do tej czêœci kobiet, która pracowa³a poza domem. Niektóre organizacje (chyba g³ównie tzw. chrzeœcijañskie) próbowa³y zagospodarowaæ czas wolny pracuj¹cym robotnikom
wspólnie z ich rodzinami, aran¿uj¹c np. zbiorowe pielgrzymki, wycieczki
itp., z regu³y ³¹czone z ró¿nymi formami zbiorowych manifestacji religijnych. Odpowiada³o to zwyczajowym wzorom zachowañ i najprawdopodobniej tak¿e — oczekiwaniom wiêkszoœci samych niepracuj¹cych poza domem zamê¿nych kobiet, których kontakty z ¿yciem publicznym czêsto ogranicza³y siê do form inicjowanych przez parafie.
Wiêkszoœæ szybko rozwijaj¹cych siê w okresie porewolucyjnym w wiêkszych miejskich skupiskach robotniczych stowarzyszeñ i organizacji propagowa³a przede wszystkim nowe wzory rekreacji. Na pierwszy plan wysuwano cele oœwiatowe oraz zorganizowan¹ zbiorow¹ rozrywkê. Ogólnie rzecz
bior¹c, mala³o oddzia³ywanie w tej sferze parafii i innych organizacji religijnych, os³abieniu ulega³y akcenty religijne, a formy zapo¿yczone z tradycji
œwiêta religijnego zastêpowane by³y przez bardziej nowoczesne i œwieckie
wzory rekreacji (np. wycieczki krajoznawcze). Sprzyja³o to nowemu postrzeganiu wartoœci czasu wolnego, silniejszemu akcentowaniu potrzeby
odpoczynku i rozrywki.
Miasto, rozszerzaj¹c i unowoczeœniaj¹c inicjatywy organizowania ¿ycia
zbiorowego w sferze rekreacji, oferowa³o nie tylko nowe formy, ale przede
wszystkim udostêpnia³o nowe treœci. Skoncentrowanie w przestrzeni miasta instytucji kultury wysokiej (teatry, muzea) sprzyja³o rozszerzaniu choæby poœrednich kontaktów tak¿e plebejskiej czêœci mieszkañców z wartoœciami kultury tego poziomu. Tym bardziej, ¿e w tym kierunku sz³y tak¿e próby
organizowania w œrodowisku robotniczym kontaktu z instytucjami kultury

22 Zob. m.in. W. L. Karwacki, Zwi¹zki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w £odzi (do roku 1914), £ódŸ
1972.
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wysokiej i budzenia aspiracji awansu kulturalnego, szczególnie intensywnie
podejmowane w okresie rewolucji i w latach porewolucyjnych.
I na tym polu ostro zarysowuje siê rywalizacja propagowanych wzorów
rekreacji miêdzy kultur¹ rozrywki pozostaj¹cej w krêgu tradycji jarmarczno–odpustowej i parafii a próbami budzenia wy¿szych aspiracji kulturalnych ludnoœci robotniczej. Te ostatnie podejmowane by³y przede wszystkim
przez organizacje socjalistyczne b¹dŸ radykaln¹ inteligencjê (na ogó³ z ruchem socjalistycznym sympatyzuj¹c¹).
Podobne wzory awansu kulturalnego zaczyna³y w tym czasie propagowaæ
m.in. wœród robotnic pierwsze stowarzyszenia kobiece / feministyczne23.
W Królestwie Polskim np. nie tylko w Warszawie i £odzi, ale i innych du¿ych miastach mo¿na by³o rozwijaæ zainteresowania teatrem, nie tylko
uczestnicz¹c w amatorskich imprezach teatralnych, ale tak¿e w spektaklach
teatrów profesjonalnych. Organizowano tak¿e wycieczki do muzeów i na
wystawy oraz zwiedzanie zabytków architektury. Jako szczególna forma
bezpoœredniego przekazu treœci kultury wy¿szego poziomu wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê w tym czasie — i wœród organizatorów, i wœród odbiorców — odczyty publiczne.
Inicjatywy niektórych dzia³aj¹cych wœród robotników organizacji o profilu kulturalno–oœwiatowym — g³ównie te wychodz¹ce z krêgów radykalnej
inteligencji — nastawione by³y na budzenie aspiracji kszta³ceniowych i d¹¿eñ do awansu kulturalnego (jak np. Uniwersytet dla Wszystkich w Warszawie). Zachêcaj¹c do samokszta³cenia i czytelnictwa, stwarza³y pewne bodŸce m.in. tak¿e do bardziej indywidualnego wartoœciowania czasu wolnego
i w wiêkszym stopniu wykorzystywania go jako czasu „dla siebie”. W œrodowisku robotniczym, wed³ug oceny niektórych dzia³aczy kulturalnych z pocz¹tków XX w., bodŸce te napotyka³y najszybszy odzew wœród m³odej generacji, która jednak nie wykazywa³a wytrwa³oœci w ho³dowaniu wysokim
wymogom i wzorom wype³niania czasu wolnego zacieœniaj¹cym ich kontakt
z kultur¹ wysok¹. Wiêcej wytrwa³oœci pod tym wzglêdem wykazywa³y kobiety, jeœli ju¿ tego rodzaju wyzwania podejmowa³y24. Te ostatnie jednak —

23 Wiele z nich formu³owano na ³amach „Steru”, periodyku wydawanego w latach 1907–1914 przez Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet Polskich w Warszawie.
24 Wed³ug oceny Ludwika Krzywickiego z 1910 r., w latach rewolucji audytorium odczytów i kursów organizowanych przez Uniwersytet dla Wszystkich stanowi³a przede wszystkim m³odzie¿ oraz robotnicy i robotnice w wieku 30–40 lat. R. ¯ywicki [L. Krzywicki], Nieco prawdy, „Nowe ¯ycie” 1910, nr 18.
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szczególnie matki — w swej wiêkszoœci okazywa³y mniejsz¹ na ogó³ ni¿
mê¿czyŸni gotowoœæ zmian w wyznawanej przez siebie dotychczas tradycyjnej hierarchii wartoœci czasu wolnego.
Uznanie potrzeby wygospodarowania czasu „dla siebie”, wywalczenia
mo¿liwoœci realizowania w³asnych zamierzeñ i aspiracji pojawia³y siê
wœród kobiet w œrodowisku robotniczym ze znacznym opóŸnieniem nawet w epoce rewolucji 1905 r., która g³êboko przeora³a mentalnoœæ ludnoœci
robotniczej, przynosz¹c zmiany tak¿e w ocenie szans ¿yciowych i perspektyw
awansu kulturalnego. Indywidualne upodobania przek³ada³y siê na czas
wolny kobiet raczej w sferze wartoœci ekologicznych, kontaków z natur¹,
znajduj¹c wyraz w hodowli roœlin doniczkowych i uprawie ogródków dzia³kowych25.
Pocz¹tek XX w. jest czasem wyraŸniejszego ujawnienia siê prób organizowania masowej rozrywki komercyjnej na poziomie popularnym. W najwiêkszych miastach skupiaj¹cych ludnoœæ robotnicz¹ coraz intensywniej
rozwijaj¹ siê zal¹¿ki popularnej kultury masowego przekazu, przede wszystkim kino, o którego powodzeniu tak¿e wœród kobiecej populacji robotniczej by³a ju¿ mowa wy¿ej. Wszystko to znamionowa³o perspektywê przemiany wzorów kulturowych i w pewnym zakresie — awansu kulturalnego.
Przede wszystkim przemianie ulega³y formy zachowañ miejskiej ludnoœci
robotniczej w czasie wolnym: od rozrywki jarmarczno–odpustowej (na placach ludowych zabaw i karuzeli itp.), poprzez teatrzyki ogródkowe, cyrk, do
stowarzyszeñ spo³eczno–kulturalnych, zawodowych, sportowych itp.
Powstaje pytanie, w jakim stopniu z tych nowych mo¿liwoœci korzysta³y
kobiety, czy p³eæ ró¿nicowa³a zachowania w czasie wolnym. Dostêpne Ÿród³a nie daj¹ pe³niejszej odpowiedzi na to pytanie. Pewne jest, ¿e w kszta³towaniu postaw kobiet w tej sferze ¿ycia codziennego ró¿nice generacyjne
odgrywa³y nie mniejsz¹ rolê ni¿ ró¿nice wieku i stanu cywilnego.

25 Zob. np. Ogrody robotnicze, „Polak–Katolik” nr 6, 30 I 1911.
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Formy spêdzania czasu wolnego
proletariatu warszawskiego
w latach 1908–1914
(w œwietle „Kuriera Warszawskiego”)

Fo rm y spê dza nia cz asu wo lneg o pr oleta riatu warszaw skiego w latach

Formy spêdzania czasu wolnego s¹ kszta³towane przez warunki materialne, poziom umys³owy i wykszta³cenie oraz obowi¹zuj¹ce w danym œrodowisku wzorce kulturowe. Zale¿¹ tak¿e od indywidualnych upodobañ jednostki, która jednak zajmuje siê czêsto nie tym, czym chcia³aby, ale tym
czego oczekuje od niej œrodowisko spo³eczne, tym, co jest w pewnym sensie
przypisane do jej roli, pojêtej jako zespó³ oczekiwañ zwi¹zanych z jej pozycj¹ spo³eczn¹. Formy spêdzania czasu wolnego s¹ zró¿nicowane, istnieje
mo¿liwoœæ dokonywania wyboru, ale jest on zdominowany przez obecne
w danym œrodowisku tradycje i wzorce. W XIX w. obowi¹zywa³o przekonanie, ¿e ró¿ne grupy spo³eczne bawi¹ siê w sposób sobie tylko w³aœciwy.
Jednoczeœnie warstwy ni¿ej sytuowane w hierarchii spo³ecznej stara³y siê
przyswajaæ sobie rozrywki elity, typowy dla niej sposób spêdzania czasu
wolnego mia³ podnosiæ ich status spo³eczny. Warstwy wy¿sze reagowa³y na
tê tendencjê, rezygnuj¹c z wielu dotychczasowych rozrywek i zastêpuj¹c je
innymi, które z kolei wraz z up³ywem czasu demokratyzowa³y siê.
Równie¿ miejsce zamieszkania mia³o wp³yw na czas wolny i jego zagospodarowanie. Kulturê œrodowisk przemys³owych w znacznym stopniu tworzy³y tradycje wiejskie przenoszone i przetwarzane przez pierwsze pokolenia robotników w przestrzeni osad fabrycznych. Œlady kultywowania przez
robotników wzorców tradycyjnej kultury wiejskiej s¹ silne, zw³aszcza w zakresie obyczaju, ¿ycia codziennego i rozrywki. Tote¿ jeszcze w koñcu
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XIX w. na przedmieœciach czy w dzielnicach robotniczych wielkich miast,
jak np. £ódŸ czy Warszawa, atmosfera i formy spêdzania czasu wolnego
ma³o ró¿ni³y siê od wzorców przez kulturê tê wykszta³conych. Dopiero
kolejne pokolenia rezygnowa³y z tradycji przodków, zreszt¹ niekoniecznie
œwiadomie, gdy miasto dostarcza³o bardziej atrakcyjnych propozycji spêdzania tej czêœci czasu, której nie zabiera³a praca. Na prze³omie
XIX i XX w. wp³yw miasta by³ widoczny przede wszystkim w szerokim wyborze form spêdzania czasu wolnego oferowanych mieszkañcom miast
przez prywatnych przedsiêbiorców, jak i przez rodz¹cy siê „przemys³ rozrywkowy”. W miastach najszybciej upowszechnia³y siê nieznane wczeœniej
rozrywki, powsta³e dziêki wykorzystywaniu osi¹gniêæ nauki i techniki — jak
na przyk³ad kinematograf. W du¿ych oœrodkach na specjalnie organizowanych pokazach demonstrowano ludnoœci „sensacyjne” nowinki: urz¹dzenia
zasilane elektrycznoœci¹, samoloty, automobile. Do mieszkañców wsi wiedza o nich dociera³a ze znacznym opóŸnieniem.
Zajêcia czasu wolnego to, wed³ug definicji francuskiego badacza J. Dumazadiera, „ca³okszta³t zajêæ, którym jednostka mo¿e oddawaæ siê ca³kowicie z w³asnej chêci b¹dŸ dla wypoczynku, b¹dŸ dla rozrywki, b¹dŸ dla
bezinteresownego rozwijania swej wiedzy lub zdolnoœci, b¹dŸ dla zwiêkszenia swego dobrowolnego uczestnictwa spo³ecznego po wyzwoleniu siê
z obowi¹zków zawodowych, rodzinnych i spo³ecznych”1. Zajêcia zarobkowe
czy niezbêdne czynnoœci domowe nie pozostawia³y robotnikom i robotnicom wiele czasu na inne formy aktywnoœci, ale sta³y pobyt w mieœcie i „odgórnie” okreœlony czas pracy stwarza³y mo¿liwoœæ brania w nich udzia³u.
Trudno okreœliæ, jak du¿o czasu wolnego mia³y na pocz¹tku XX w. poszczególne grupy sfer proletariackich Warszawy, pracuj¹cy w fabrykach,
warsztatach rzemieœlniczych, transportowych, przedsiêbiorstwach i us³ugach, mê¿czyŸni, kobiety i m³odociani. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e du¿o czasu poch³ania³o dojœcie i powrót z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia,
szczególnie w sytuacji, gdy znaczna czêœæ ludnoœci robotniczej zamieszkiwa³a na przedmieœciach. Podobnie czaso– i pracoch³onne by³y czynnoœci
domowe, zw³aszcza kobietom nie pozostawiaj¹ce wiele swobody na zajêcia,
które mo¿na by uznaæ za formê wykorzystywania czasu wolnego. Wœród
nale¿¹cych do proletariatu kobiet czas wolny trudniej wyodrêbniæ z co-

1 Cyt. za: J. Danecki, Czas wolny. Mity i potrzeby, Warszawa 1967, s. 103.
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dziennego rytmu ¿ycia ni¿ tê sam¹ kategoriê w odniesieniu do mê¿czyzn.
Wiêksze zaanga¿owanie w ¿ycie rodzinne nios³o ze sob¹ wiele dodatkowych obowi¹zków. Dyskusyjna pozostaje kwestia, czy krótkie chwile wytchnienia miedzy koniecznymi zajêciami domowymi mo¿na okreœliæ jako
czas wolny. Czas pozostaj¹cy po wykonaniu koniecznych zajêæ zawodowych, bêd¹cych podstaw¹ utrzymania, czêsto by³ po¿ytkowany na inne, dodatkowe prace, tak¿e te przynosz¹ce profity materialne. By³o to motywowane chêci¹ „dorobienia” do skromnego na ogó³ bud¿etu, podniesienia
standardu egzystencji rodziny, ale op³acane kosztem niedostatecznego wypoczynku czy zaniedbywaniem ¿ycia rodzinnego.
U schy³ku XIX w. w ponad szeœæsettysiêcznej Warszawie mieszka³o
oko³o 260 tys. osób zawodowo czynnych, w tym ponad 90 tys. kobiet, zatrudnionych g³ównie jako s³u¿ba domowa. Znaczny procent kobiety–robotnice stanowi³y w przemyœle w³ókienniczym, konfekcyjnym, w szwalniach
itp. oraz przemyœle spo¿ywczym2. W zale¿noœci od zajmowanego miejsca
pracy zró¿nicowane by³y stawki wynagrodzenia, ale w porównaniu z mê¿czyznami p³ace kobiet by³y zdecydowanie ni¿sze, a ich pozycja wobec
zwierzchników gorsza3. Kobiety mia³y równie¿ mniejsze mo¿liwoœci wyboru
zajêcia, co wi¹za³o siê nie tylko z ich predyspozycjami fizycznymi, ale
i z gorszym wykszta³ceniem. Sytuacja taka niewiele siê poprawia³a mimo
stopniowego wprowadzania ochrony prawnej pracuj¹cych kobiet, ograniczania czasu ich pracy, wprowadzania pewnych przywilejów4.
G³ównym Ÿród³em, którym pos³u¿ono siê w niniejszym artykule, jest
„Kurier Warszawski”, pismo o najwiêkszym w Królestwie Polskim nak³adzie5. Redaktorzy tej gazety poruszali wszelkie aspekty ¿ycia, koncentruj¹c
siê zwykle na aktualnoœciach, którymi ¿y³a Warszawa. Sporadycznie
uwzglêdniono te¿ inne tytu³y prasowe.

2 A. ¯arnowska, Robotnicy Warszawy na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, s. 14–15 i 20; M. Nietyksza, Przemiany aktywnoœci zawodowej kobiet. Warszawa na prze³omie XIX i XX w., w: Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995,
s. 107.
3 A. ¯arnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974, s. 331 i nn. Stan zatrudnienia kobiet w poszczególnych ga³êziach przemys³u i ich zarobki przedstawia E. Kaczyñska, Po³o¿enie klasy
robotniczej. Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. 1, cz. 2, Lata 1870–1918. Królestwo Polskie. Bia³ostocczyzna. Robotnicy polscy w cesarstwie rosyjskim, red. S. Kalabiñski, Warszawa 1978, tab. na s. 284.
4 E. Kaczyñska, wyd. cyt., s. 246–247.
5 W 1909 r. nak³ad „Kuriera Warszawskiego” siêga³ 33 tys. egzemplarzy. W omawianym okresie pismo to
by³o najwiêksz¹ polsk¹ gazet¹, mia³o dwa wydania w ci¹gu dnia.
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Ludnoœæ proletariacka Warszawy spêdza³a swój czas wolny na wiele
sposobów. Najpopularniejsze by³y spontaniczne inicjatywy organizowania
czasu, gdzie g³os decyduj¹cy mieli sami zainteresowani niezale¿nie od p³ci.
Niewielkim nak³adem si³ i œrodków organizowano zabawê dla siebie, swych
rodzin czy najbli¿szego kó³ka znajomych i s¹siadów. W wyborze sposobów
spêdzania czasu wolnego du¿e znaczenie mia³y wzorce przekazywane zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹, zgodnie z kultywowanymi w rodzinie zwyczajami
i pielêgnowanymi wartoœciami.
Najpopularniejszy sposób spêdzania czasu wolnego by³ kontynuacj¹
wiejskich nawyków. Przesiadywanie na podwórkach, gdzie ogniskowa³o siê
¿ycie towarzyskie, nie wymaga³o specjalnych przygotowañ ani nie poci¹ga³o
za sob¹ ¿adnych kosztów. Wiosn¹, latem i wczesn¹ jesieni¹ mo¿na tu by³o
posiedzieæ na ³aweczce, poplotkowaæ; skorzystaæ z nowych atrakcji dostarczanych przez miasto: obejrzeæ popisy ulicznych kuglarzy, œpiewaków, pos³uchaæ kataryniarza.
Ulubion¹ rozrywk¹ ludnoœci proletariackiej, w tym tak¿e kobiet nale¿¹cych do tej grupy spo³ecznej, by³o przypatrywanie siê rozmaitym widowiskom czy nieoczekiwanym, dramatycznym wydarzeniom. Stanowi³o to urozmaicenie codziennoœci wywo³uj¹ce wiele emocji, zaspokaja³o ¿¹dzê sensacji; du¿e miasto dostarcza³o znacznie wiêcej takich atrakcji ni¿ wieœ czy
senne miasteczko. Zamo¿ne warstwy spo³eczeñstwa wielkich miast stara³y
siê tê ludzk¹ ciekawoœæ jakoœ „ucywilizowaæ”, demonstruj¹c jednoczeœnie
swoj¹ zamo¿noœæ, wy¿szoœæ i presti¿. Organizowano specjalne pokazy i prezentacje (jak np. wyœcigi konne, rajdy samochodowe, „corsa” kwiatowe,
uroczyste ceremonie pogrzebowe itp.), na których ludnoœæ niezamo¿na stanowi³a zawsze pokaŸn¹ czêœæ widzów. W relacjach „Kuriera Warszawskiego” z organizowanych dla szerszej publicznoœci widowisk podkreœlano
zwykle cel edukacyjny, który mia³ uszlachetniaæ konkretn¹ rozrywkê.
Z upodobaniem podpatrywano zachowania osób pochodz¹cych ze sfer
wy¿szych. Kobiety zwraca³y szczególn¹ uwagê na strój, sposób ubierania siê
i, w miarê mo¿liwoœci, kopiowa³y niektóre elementy, przenosz¹c je do w³asnego œrodowiska.
Najprostsz¹ i ogólnodostêpn¹ form¹ spontanicznej rozrywki by³o picie
alkoholu, najczêœciej wódki, choæ w koñcu wieku coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ zaczê³o cieszyæ siê piwo, zw³aszcza „bawarskie”, mocniejsze i trwalsze,
produkowane wed³ug niemieckiej receptury: w karczmach, w które prze-
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kszta³ci³y siê dawne szynki, w gospodach, „bawariach”, czy rzadziej na podwórkach i w domach. W œrodowisku robotniczym alkohol by³ nieod³¹cznym elementem uroczystoœci rodzinnych i spotkañ towarzyskich; pili zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety, choæ te ostatnie zdecydowanie mniej. Ze
wzglêdu na panuj¹c¹ w mieszkaniach ciasnotê wa¿niejsze uroczystoœci rodzinne, jak chrzciny, wesela, pogrzeby organizowano w karczmach i traktierniach, dysponuj¹cych odpowiedni¹ liczb¹ miejsc. Przy takich okazjach
obecnoœæ kobiet z proletariatu w tego typu miejscach nie budzi³a „zgorszenia” i w œrodowisku by³a postrzegana jako stan normalny. Mimo szkodliwych skutków spo³ecznych wynikaj¹cych z nadu¿ywania alkoholu propagowane przez dzia³aczy inteligenckich ograniczanie spo¿ywania mocnych
trunków nie przynosi³o rezultatów6.
Wiele uciechy dostarcza³y tañce. Ludnoœæ ze sfer proletariackich bardzo
lubi³a tañczyæ i skwapliwie korzysta³a z ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji do
uczestniczenia w tej rozrywce. W miejscach, gdzie gromadzi³a siê wiêksza
liczba potencjalnych tancerzy, jak Saska Kêpa czy Bielany, budowano
drewniane pod³ogi ogrodzone barierkami, z wydzielonym miejscem dla
muzyków, gdzie za op³at¹ mo¿na siê by³o bawiæ. Zim¹ korzystano z krytych
pomieszczeñ nazywanych w prasie szumnie i nieco przesadnie salami tañca. Oprócz niewielkiej sta³ej kwoty za wstêp drobn¹ op³atê pobierano za
ka¿dy taniec. Ulubionymi tañcami by³y polki i oberki, z czasem upowszechni³y siê, podpatrzone w salonach, lansjery, walce, kontredanse. W tancbudach nie obowi¹zywa³y sztywne normy towarzyskie, bawiono siê raczej
w stylu okreœlanym przez warstwy wy¿sze jako „champetre”, polegaj¹cym
na stosowaniu doœæ du¿ej dowolnoœci: wszyscy mogli tañczyæ ze wszystkimi,
kobietom przys³ugiwa³o prawo zapraszania mê¿czyzn do tañca, jeœli nie
znalaz³y partnera, mog³y bawiæ siê z osobami tej samej p³ci. By³a to najpopularniejsza i najmniej kosztowna forma zabawy, nie wymagano przy tym
¿adnego specjalnego stroju. Du¿e zainteresowanie kobiet tym rodzajem

6 W zwi¹zku z ide¹ propagowania trzeŸwoœci powsta³ w Warszawie teatr ludowy, przeciwdzia³anie alkoholizmowi mia³o w swoim programie równie¿ Towarzystwo Ogrodów Robotniczych. Organizacja ta udostêpnia³a ludnoœci robotniczej niewielkie dzia³ki ziemi pod uprawê warzyw. Inicjatorzy uwa¿ali, i¿ robotnik po
pracy znajdzie tu przyjemn¹ rozrywkê, anga¿uj¹c¹ ca³¹ rodzinê, a przy tym przynosz¹c¹ istotne korzyœci
materialne, uprawiane bowiem na dzia³ce warzywa mia³y stanowiæ uzupe³nienie niedoborów w jad³ospisie,
a dochody z ich ewentualnej sprzeda¿y mog³y podreperowaæ skromny bud¿et. Od 1909 r., kiedy powsta³o
Towarzystwo, do 1912 r. skorzysta³o z ogródków dzia³kowych, wed³ug danych „Kuriera Warszawskiego”
z 7 V 1912 r., oko³o 2,5 tys. rodzin robotniczych.
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rozrywki mog³o wynikaæ z silnego jej zakorzenienia w tradycji. Zabawy taneczne mog³y spe³niaæ te¿ funkcjê „wieczorków zapoznawczych”, umo¿liwiaj¹c znalezienie odpowiedniego kandydata na mê¿a. Tañce by³y tak¿e
sta³¹ czêœci¹ majówek i wypraw za miasto w towarzystwie rodziny czy szerszego krêgu znajomych. Powszechnoœæ tej rozrywki, wplatanie jej do programu licznych imprez „kulturalno–oœwiatowych”, organizowanych przez
inteligencjê z myœl¹ o ludnoœci proletariackiej, aby przyci¹gn¹æ wiêksz¹
liczbê uczestników, œwiadczy o jej ogromnej popularnoœci.
Sposobem spêdzania czasu wolnego ciesz¹cym siê szczególnymi wzglêdami ludnoœci proletariackiej, niezale¿nie od p³ci, by³y tradycyjne wiosenno–letnie wypady za miasto, tzw. majówki. Najs³ynniejsza spoœród nich —
wyprawa na Bielany z okazji Zielonych Œwi¹t gromadzi³a t³umy7. Do podwarszawskiego lasku wêdrowa³y w te dni niezliczone rzesze ludzi, siêgaj¹ce
nawet kilkudziesiêciu tysiêcy. Rodziny robotnicze, z³o¿one czêsto z emigrantów ze wsi, szybko zaadaptowa³y istniej¹c¹ tradycjê i w³¹czy³y siê do
obchodów tego œwiêta. W okresie przed pierwsz¹ wojn¹ uczestnikami majówki bielañskiej byli g³ównie przedstawiciele proletariatu i niezamo¿nego
mieszczañstwa.
Mimo ¿e udzia³ w majówce postrzegany by³ jako przyjemnoœæ, mia³ bowiem stanowiæ oderwanie siê od monotonii codziennoœci, to dla kobiet
³¹czy³ siê równie¿ z obowi¹zkami, które w niewielkim stopniu odbiega³y od
ich codziennych zajêæ domowych. Musia³y one zadbaæ o prowiant dla mê¿a
i dzieci. Czêsto nie wystarcza³o zabranie ze sob¹ odpowiednich wiktua³ów,
niejednokrotnie na miejscu gotowano jedzenie w przywiezionym kocio³ku.
Na Saskiej Kêpie, Bielanach, czy w innych podwarszawskich miejscowoœciach, do których wyje¿d¿ano najczêœciej, funkcjonowa³y wprawdzie liczne
garkuchnie i jad³odajnie, wœród kobiet dominowa³ jednak zwyczaj w³asnorêcznego przygotowywania prowiantu na majówkê. Argumentowano to
w sposób bardzo charakterystyczny: postêpowanie wed³ug tej regu³y mia³o
chroniæ nie tylko rodzinê przed ewentualnym zatruciem pokarmowym, ale
i sam¹ kobietê przed plotkami, ¿e nie potrafi zaspokoiæ kulinarnych upodobañ mê¿a zmuszonego tym samym do odwiedzania barów i restauracji.
Wydaje siê, ¿e jeszcze jeden argument odegra³ tu zdecydowan¹ rolê, aczkolwiek w prasie dyskretnie pomijano go milczeniem, mianowicie wzglêdy

7 W. L. Karwacki poœwiêci³ bielañskiej majówcej oddzielny szkic, zob. Zabawy na Bielanach, Warszawa 1978.

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

Formy spêdzania czasu wolnego proletariatu warszawskiego w latach 1908–1914... 187

oszczêdnoœciowe. Na pewno taniej by³o zabraæ ze sob¹ potrzebne produkty
i z nich przygotowaæ posi³ki (nawet kosztem czasu, który mo¿na by przeznaczyæ na przyjemnoœci), ni¿ obci¹¿aæ domowy bud¿et pokaŸnym wydatkiem. Wyprawa za miasto nie zwalnia³a te¿ kobiet z koniecznoœci opieki
nad dzieæmi, które to zajêcie by³o zwyczajowo im bezapelacyjnie przypisane. Z rozrywek pozostawa³y kobietom plotki w krêgu znajomych oraz tañce, jeœli znalaz³ siê odpowiedni instrument i grajek. Nie by³ to jednak przywilej kobiet. Kobiety zamê¿ne i obci¹¿one rodzinami musia³y przystosowaæ
siê do wymagañ i zaakceptowaæ panuj¹ce w ich œrodowisku normy. Mê¿atkom, niezale¿nie od ich wieku, nie wypada³o korzystaæ z huœtawek i karuzeli, Ÿle widziano ich obecnoœæ w szynkach i restauracjach.
S³uszne wydaje siê twierdzenie, ¿e tam gdzie bawi³y siê ca³e robotnicze
rodziny, czas wolny kobiety by³ czasem podporz¹dkowanym mê¿czyŸnie
i dzieciom. Widaæ to najwyraŸniej na wycieczkach, majówkach itp., podczas
których kobieta nie mog³a nawet na chwilê uwolniæ siê od przypisanej jej
tradycyjnie roli ¿ony i matki. W tym samym œrodowisku spo³ecznym niezamê¿ne panny, zw³aszcza jeœli pracowa³y i by³y niezale¿ne materialnie, cieszy³y siê wiêksz¹ swobod¹, choæ musia³y racjonalnie z niej korzystaæ, aby nie
naraziæ siê na zarzut z³ego prowadzenia. Podczas takich ogólnodostêpnych
imprez, jak majówki czy zabawy publiczne w Promenadzie i na Czystem
mog³y korzystaæ z huœtawek, jeŸdziæ na karuzeli, braæ udzia³ w loteriach
i pokazach. Swoboda wyboru rozrywki nie by³a jednak zbyt du¿a, a i tak
po¿¹dana by³a kuratela jakiejœ godnej zaufania osoby.
Pod koniec XIX w. sta³ym elementem majówek i wycieczek za miasto
staj¹ siê gry i zabawy sportowe. Zapewne mia³o na to wp³yw upowszechnianie siê sportu, propagowanego jako element zdrowego stylu ¿ycia. Gimnastykê czy rytmikê uwa¿ano za odpowiednie tak¿e dla kobiet. Uprawianie
sportu by³o rozrywk¹ doœæ drog¹, niejednokrotnie wymaga³o odpowiedniego sprzêtu i kobiety z proletariatu rzadko mog³y sobie nañ pozwoliæ, ale
miasto stwarza³o im pewne mo¿liwoœci, udostêpniaj¹c specjalne zak³ady
i place gimnastyczne8.
Popularnoœci¹ wœród proletariackich mieszkañców Warszawy cieszy³y
siê wycieczki statkami po Wiœle9. Nie by³ to zbyt drogi sposób spêdzania
8 „Kurier Warszawski”, 9 XI 1913.
9 Rozwój ¿eglugi wiœlanej, tak¿e turystycznej, przedstawia W. Arkuszewski, Wiœlane statki pasa¿erskie w XIX
i XX wieku, Gdañsk 1973.
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czasu, mog³y korzystaæ z niego ca³e robotnicze rodziny. Wynajêcie ³ódki dla
siebie i osoby towarzysz¹cej (zwykle narzeczonej lub panny, o której wzglêdy mê¿czyzna zabiega³) by³o mêskim sposobem zachowania siê z szykiem
i fasonem dla zaimponowania w towarzystwie. Niemal przy ka¿dym warszawskim stawie, jeziorku i oczywiœcie nad Wis³¹ funkcjonowa³y wypo¿yczalnie10.
Przeja¿d¿ki po mieœcie mo¿na by³o odbywaæ tramwajem, na pocz¹tku
XX w. by³ to ju¿ popularny œrodek transportu. Latem, kiedy wzrasta³o zapotrzebowanie na tego typu „rozrywkê”, uruchamiano specjaln¹, spacerow¹” liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹ obrze¿a miasta z centrum11. W ³adn¹ pogodê
spacerowiczami, wœród których znaczn¹ czêœæ stanowi³y kobiety, zape³nia³y
siê miejskie parki i skwery, choæ ze wzglêdu na koniecznoœæ uiszczenia
op³aty, posiadania „odpowiedniego” stroju nie wszystkie ogrody publiczne
by³y dla robotników dostêpne12. Korzystaj¹c z po³¹czeñ kolejowych, mo¿na
by³o równie¿ wybraæ siê na wycieczkê do podwarszawskich miejscowoœci
wypoczynkowych lub te¿ nieodleg³ych miejsc pochodzenia, pobytu krewnych itp. Rosn¹ca popularnoœæ wyjazdów wydaje siê byæ skutkiem chêci
zrekompensowania ograniczonego przez mieszkanie w mieœcie kontaktu
z przyrod¹ (choæ potrzeby te nie zawsze by³y w pe³ni uœwiadomione). Na
powszechnoœæ tego sposobu zagospodarowania czasu wolnego mog³a mieæ
wp³yw równie¿ moda, pragnienie naœladowania zachowañ przedstawicieli
warstw wy¿szych, wœród których wypoczynek na ³onie natury by³ coraz popularniejszy.
Popularnoœci¹ wœród kobiet z warszawskiego proletariatu cieszy³a siê
uprawa kwiatów w przydomowych ogródkach (zw³aszcza na robotniczych
przedmieœciach) czy roœlin doniczkowych w rodzaju nasturcji i pelargonii.
Czasem hodowano te¿ drobne zwierzêta, ale tym zajmowali siê raczej mê¿10 „£ódki by³y ponumerowane; wynajmowano je na godziny za ileœ tam kopiejek. Zreszt¹ by³y dro¿sze
i tañsze. Gdy czas min¹³, a ³ódka nie wraca³a do pomostu, dozorca (a mo¿e sam przedsiêbiorca) wywo³ywa³
z brzegu g³oœno jej numer, bo ju¿ czeka³ nastêpny amator, jak siê czeka na miejsce w «diabelskim m³ynie».
Ale mo¿na by³o, op³aciwszy dalsze «godziny», krêciæ siê w kó³ko do upad³ego. [...] Domoroœli rycerze wios³a
w nieprzerwanym korowodzie sunêli naprzód, co rusz potr¹caj¹c w ciasnocie jedni drugich. W godzinach
«szczytu» zdarza³y siê zwarcia, a nawet wywrotki z przymusow¹ k¹piel¹”. Cyt. za: W. Grzelak, W dawnych
£azienkach, „Stolica” 1967, nr 4.
11 „Kurier Warszawski”, 5 VII 1908.
12 „... do Saskiego nie wszystkich puszczali. Jak by chcia³a wejœæ do ogrodu jakaœ kobieta w chuœcie — nie
dali wstêpu. Albo jak ktoœ nie kapelusz mia³ na g³owie, tylko czapê — nie puszczali. Tak samo ¯yda
w cha³acie. Dla strojnych, bogatszych by³o prawo tam chodziæ”. Cyt. za: J. Ficowski, Wspominki starowarszawskie, Warszawa 1959, s. 165–166; „Kurier Warszawski”, 9 VII 1909.
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czyŸni. Byæ mo¿e by³o to echo zwyczajów wyp³ywaj¹cych z tradycji wiejskiej
i potrzeb wyniesionych z rodzinnego œrodowiska.
Niektóre formy spêdzania czasu wolnego zwi¹zane by³y z tradycj¹ cechowo–rzemieœlnicz¹ czy koœcieln¹. Dni poœwiêcone niektórym œwiêtym
stanowi³y okazjê do specyficznych rozrywek. Przyk³adem mo¿e byæ w œrodowisku rzemieœlniczym zwyczaj ucztowania w dzieñ œw. Marcina, kiedy to
obowi¹zkowym daniem by³a tuczona gêœ, albo szeroko rozpowszechnione
andrzejki, stanowi¹ce okazjê do zabaw, dowcipów i wró¿b na temat rych³ego zam¹¿pójœcia. Obyczaj wró¿b w wigiliê œw. Andrzeja by³ w Warszawie
bardzo rozpowszechniony. Wykorzystywano go jako atrakcjê maj¹c¹ przyci¹gn¹æ widzów na ró¿nego rodzaju imprezy organizowane w tym czasie.
Jedn¹ z form spêdzania czasu wolnego, najsilniej osadzon¹ w tradycji
i szczególnie popularn¹ wœród kobiet, by³ udzia³ w zbiorowych obrzêdach
religijnych. Wydaje siê, ¿e w kulturze warstw „nieoœwieconych” w prze¿ywaniu œwiêta wa¿ne by³o nie tyle prze¿ycie mistyczne, którego na podstawie
Ÿróde³ czêsto nie sposób zweryfikowaæ, ile przestrzeganie okreœlonych
norm (jak np. post) oraz sam udzia³ w uroczystym i podnios³ym spektaklu,
pozwalaj¹cy na okreœlenie siê w danej grupie, uto¿samienie z konkretnym,
bliskim kulturowo krêgiem, w którym ka¿dy, kto nie jest „obcy”, ma swoje
miejsce. Ludowe praktyki religijne cechowa³a tendencja do zewnêtrznych,
masowych manifestacji, do pielgrzymek do lokalnych miejsc s³yn¹cych cudami, do procesji pe³nych przepychu, upodobanie do „œwiêtych” przedmiotów, którym przypisywano na po³y magiczne znaczenie. Podstawow¹ rolê
pe³ni³y: woda œwiêcona, gromnica, krzy¿yki, obrazki itp13. Du¿¹ rolê odgrywa³a rozbudowana obrzêdowoœæ, kwit³y zwyczaje towarzysz¹ce wielkim
œwiêtom. Modelowi temu odpowiadaj¹ na ogó³ formy zbiorowego ¿ycia
religijnego proletariackich mieszkanek i mieszkañców Warszawy14. Miasto
w sferze obrzêdowoœci wprowadza³o tylko niewielkie zmiany.
Przywi¹zanie kobiet do praktyk religijnych oraz utrzymuj¹cy siê wœród
ludnoœci proletariackiej (a szczególnie wœród jej kobiecej czêœci) autorytet
kleru wykorzystywali dzia³acze zwi¹zani z katolickim ruchem spo³ecznym,

13 D. Olszewski, Koœció³ katolicki a ruchy spo³eczne na ziemiach polskich w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w.,
[w:] Spo³eczeñstwo polskie XVIII i XIX w., t. VIII, Studia o aktywnoœci spo³ecznej oraz jej politycznym uwarunkowaniu, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1987, s. 227.
14 Liczne tego dowody zawieraj¹ wspomnienia Józefa Œwidrowskiego, potomka warszawskiej rodziny proletariackiej, zob. J. Œwidrowski, Moja droga w œwiat. Wspomnienia 1906–1939, Warszawa 1980.
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który usankcjonowa³a encyklika Leona XIII Rerum novarum. Czêœæ ich
inicjatyw mieœci³a siê w dotychczasowych formach ¿ycia religijnego. Tak np.
ksi¹dz Karol Bliziñski, jeden z pierwszych, który podj¹³ pracê wœród robotników, oprócz konferencji religijnych organizowa³ ciesz¹ce siê du¿ym powodzeniem specjalne rekolekcje dla robotnic. Du¿y wp³yw na popularnoœæ
takiej w³aœnie formy spêdzania czasu wolnego wœród kobiet mia³a zapewne
tradycja oraz spo³eczna akceptacja dla katolickiego modelu podzia³u ról
w rodzinie, zgodnie z którym to matka jest odpowiedzialna za krzewienie
wiary i tradycyjnych obyczajów w rodzinie, zw³aszcza wpajanie w³aœciwych zasad dzieciom, ale tak¿e czuwanie nad postêpowaniem mê¿a. Dla
przeœladowanych narodowo i religijnie Polaków wzorzec ten mia³ szczególne znaczenie i zosta³ rozbudowany w szeroko popularyzowanym modelu
„matki–Polki”, ³¹cz¹cym d¹¿enie do zachowania wiary katolickiej z patriotyzmem.
Byæ mo¿e szeroki udzia³ kobiet w zbiorowym ¿yciu religijnym spowodowany by³ ich d¹¿eniem do dzia³ania, pragnieniem zaznaczenia swej obecnoœci w spo³eczeñstwie zdominowanym przez mê¿czyzn. Pozbawione prawa
do aktywnoœci w sferze politycznej, wykonuj¹ce pracê przynosz¹c¹ na ogó³
niewiele satysfakcji, w Koœciele katolickim mog³y znaleŸæ konieczne, choæ
w du¿ym stopniu ograniczone, minimum aktywnoœci. Uczestnictwo w odpustach, pielgrzymkach, kó³kach ró¿añcowych, procesjach z udzia³em
„przybranych w biel dziewic”15 to dla kobiet szansa pokazania siê, zaznaczenia w³asnej odrêbnoœci w spo³eczeñstwie.
Kobiety z proletariatu stanowi³y decyduj¹c¹ czêœæ uczestników pielgrzymek, równie¿ warszawskich (o ile organizatorzy nie wprowadzali ograniczeñ). Ich liczba siêga³a czêsto 2/3 wszystkich bior¹cych udzia³ w wyprawie.
Wydaje siê, ¿e sk³ad spo³eczny pielgrzymek œwiadczy o ¿ywotnoœci tradycji
wiejskich (których jednym z istotnych elementów s¹ pielgrzymki), przeszczepianych na grunt miejski. Coroczna pielgrzymka piesza z Warszawy
16 lipca na odpust Matki Bo¿ej Szkaplerznej, rekrutowa³a siê niemal wy³¹cznie spoœród s³u¿by domowej. W sk³ad tej grupy spo³ecznej wchodzi³y
przewa¿nie dziewczêta œwie¿o przyby³e ze wsi, dla których praca s³u¿¹cej
by³a zwykle pierwszym podejmowanym w mieœcie zajêciem. Czêstochowa
nie by³a jedynym celem pielgrzymek, chocia¿ by³o to sanktuarium najbar-

15 „Kurier Warszawski”, 27 VII 1908.
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dziej znane i otoczone najwy¿szym presti¿em. Odwiedzano te¿ miejsca bli¿sze, nie tak s³awne, ale za to bardziej dostêpne, nawet s¹siednie parafie:
Pieczyska, Rokitno, Miedniewice, Rozniszewo, Górê Kalwariê, Wilanów,
Lewiczyn i inne16. Spo³eczne przyzwolenie na udzia³ kobiet w pielgrzymkach by³o wyraŸne. Wi¹za³o siê prawdopodobnie z powszechnym przekonaniem o podatnoœci kobiet na wp³yw Koœcio³a, ich chêtnym udziale w nabo¿eñstwach i obrzêdach, a tak¿e o misji kobiet jako nosicielek wiary. Jednoczeœnie by³y to formy spêdzania czasu w pewien sposób nadzorowane,
a wiêc przynajmniej do pewnego stopnia „bezpieczne moralnie”. Wreszcie
znaczna czêœæ kobiet nie pracowa³a regularnie, czêœæ mog³a na pewien okres opuœciæ zajêcie zarobkowe czy rodzinne, natomiast mê¿czyznom (choæby z tego powodu, ¿e byli w wiêkszoœci g³ównymi ¿ywicielami rodzin) przychodzi³o to trudniej. W szerokim udziale kobiet w ruchu pielgrzymkowym
mo¿na dostrzec równie¿ swoisty przejaw rosn¹cej emancypacji kobiet. Niezale¿noœæ finansowa tej czêœci z nich, która zarobkowa³a, pozwala³a im na
podjêcie wyprawy do okreœlonego sanktuarium, a udzia³ w pielgrzymce
podnosi³ presti¿ spo³eczny p¹tniczki, która z kolei oddzia³ywa³a na swe
krewne i znajome, przyczyniaj¹c siê do popularyzacji pielgrzymek oraz zachêcaj¹c do udzia³u w nich kolejne krêgi osób.
Zamieszkiwanie i praca w mieœcie stwarza³y nowe mo¿liwoœci korzystania z czasu wolnego. W wiêkszych miastach powstawa³a wydzielona przestrzeñ
przeznaczona g³ównie do spêdzania czasu wolnego. W Warszawie ekskluzywny charakter mia³a Dolina Szwajcarska, drug¹, nie uwa¿an¹ ju¿ za tak elitarn¹ jak poprzednia by³a Bagatela, gdzie czêsto odbywa³y siê wystawy
i koncerty. Nieco mniej zamo¿ni warszawiacy spotykali siê na Dynasach;
Folwark Œwiêtokrzyski ko³o Nowogrodzkiej gromadzi³ œredniozamo¿nych
mieszczan, a póŸniej równie¿ bogatszych robotników. Do ulubionych terenów zabaw ludnoœci proletariackiej zaliczano m.in. tzw. Promenadê, wyodrêbnion¹ pod koniec XIX w. z czêœci parku przy pa³acu Lubomirskich na
Mokotowie, i plac zabaw na Ujazdowie (w miejscu dzisiejszego Parku Ujazdowskiego). W wiêkszoœci tych miejsc kobiety cieszy³y siê uprzywilejowan¹
pozycj¹, co przejawia³o siê m.in. w stosowanych wobec nich zni¿kach przy
pobieraniu op³at za wstêp (lub ca³kowitym zwolnieniu z op³aty)17.

16 Tam¿e, 3 VIII 1909, 3 IX 1910, 2 V 1912, 24 V 1909, 9 VI 1909, 23 VII 1908, 1 VIII 1908.
17 Tam¿e, 10 VII 1908, 31 VII 1908.
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Do miejskiego stylu ¿ycia nale¿a³ cyrk, chêtnie odwiedzany zarówno
przez mê¿czyzn, jak i kobiety z proletariatu, a tak¿e z warstw œrednich. Ten
typ rozrywki ³atwej w odbiorze by³ dla ka¿dego zrozumia³y, a przy tym nie
wymaga³ od widzów wyrobienia kulturalnego i zapewne dlatego cieszy³ siê
nies³abn¹cym powodzeniem, gromadz¹c nierzadko ca³e robotnicze rodziny. Rodzice, którzy na spektakl zabierali dzieci (a w omawianym okresie
uwa¿ano widowiska cyrkowe za odpowiednie dla najm³odszych), mogli je
wprowadziæ za darmo18, ceny biletów dla doros³ych równie¿ nie by³y zbyt
wygórowane.
Kobiety bywa³y tak¿e w kinach, które na prze³omie XIX i XX w. zaczê³y
szybko upowszechniaæ siê w najwiêkszych miastach Królestwa. Ten sposób
spêdzania czasu wolnego by³ szczególnie ceniony przez proletariackich
mieszkañców miast, mimo ¿e czêœæ inteligencji oskar¿a³a kinematograf
o szerzenie treœci pornograficznych i kryminogennych19. Szacowano, ¿e
publicznoœæ kinowa sk³ada³a siê w 90% z robotników i rzemieœlników. Odpowiedzi¹ na rosn¹ce wœród ludnoœci s³abo wykszta³conej i niezamo¿nej
zapotrzebowanie na kino by³a wzrastaj¹ca stale liczba „iluzjonów”: w Warszawie by³o ich w 1908 r. 30, w 1911 r. — ponad 60, a tak¿e niskie ceny
biletów (20–30 kopiejek) oraz praktykowane przez w³aœcicieli iluzjonów
przystosowanie czêstotliwoœci wyœwietlanych filmów do rytmu dnia pracuj¹cych robotników. Najwiêcej zak³adów mieœci³o siê w dzielnicach przez
nich zamieszka³ych: na Woli i Powiœlu oraz na proletariackich przedmieœciach Warszawy20. Projekcje filmowe powoli zaczê³y wp³ywaæ na modê
oraz sposób bycia, gdy¿ zachowania obserwowane na ekranie stopniowo
przenoszono do codziennego ¿ycia, szczególnie w sferze towarzyskiej. Kino
przyczyni³o siê tak¿e do powstania zjawiska gwiazd filmowych i rozpowszechnienia ich masowego kultu21.

18 Tam¿e, 6 I 1912.
19 Tam¿e, 10 V 1910.
20 K. ¯ygulski, Industrializacja i narodziny kultury masowej na ziemiach polskich do 1914 r., [w:] Industrializacja, przemiany spo³eczne i ruch robotniczy w Polsce i w Niemczech do 1914 r., red. A. Czubiñski, Z. Kulak,
Poznañ 1987, s. 69; W. L. Karwacki, Kultura i obyczaje robotników,[w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów,
t. 1, cz. 3, Lata 1870–1918, oprac. W. L. Karwacki, red. S. Kalabiñski, Warszawa 1978, s. 769; J. Toeplitz,
Zarys rozwoju kina i filmu na ziemiach polskich w latach 1900–1914, [w:] Historia Polski, t. III,
1850/1864–1918, cz. II, 1900–1918, red. ¯. Kormanowa, W. Najdus, Warszawa 1972, s. 896.
21 J. Toeplitz, Zarys rozwoju kina i filmu na ziemiach polskich w latach 1900–1914, [w:] Historia Polski,
wyd. cyt.
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Kobieca publicznoœæ zjawia³a siê równie¿ na przedstawieniach teatralnych, np. w istniej¹cym od 1899 r. teatrze ludowym. Teatr ten latem mieœci³
siê w Parku Praskim, zim¹ w herbaciarni na Muranowie, grywa³ te¿ w mane¿u ¿andarmerii, gdzie znajdowa³o siê 1 400 miejsc, g³ównie jednak stoj¹cych. Niewysokie ceny biletów, najtañsze po 10 kopiejek, mia³y przyci¹gaæ
widzów, podobnie jak bardzo zró¿nicowany repertuar22. Przedstawiciele
sfer proletariackich bywali równie¿ w teatrzykach ogródkowych, a czasem
w „normalnych” teatrach, zw³aszcza na najtañszych, niedzielnych przedstawieniach popo³udniowych. Przez okreœlenie „publicznoœæ niedzielna” rozumiano
w omawianym okresie „gorszych” widzów, a sprawozdawcy prasowi pisali,
¿e w niedziele i œwiêta chodz¹ do teatrów tylko szewcy i s³u¿¹ce23.
Na prze³omie wieków w najwiêkszych miastach czêste staj¹ siê odgórne
inicjatywy organizowania w œrodowisku robotniczym równie¿ czasu poza
prac¹. Wydaje siê, ¿e wysi³ki te stanowi¹ próbê nadania bardziej „po¿¹danych” form spontanicznym zachowaniom robotników, które czêsto nie odpowiada³y postulatom warstw wy¿szych, zmierzaj¹cych do jego „oœwiecenia”, „podniesienia poziomu moralnego” czy „ucywilizowania”. Dzia³ania
takie podejmuj¹ nawet pracodawcy, chc¹c bli¿ej zwi¹zaæ pracowników ze
swymi fabrykami, przez integracjê œrodowiska zabezpieczyæ ich przed wp³ywami niepo¿¹danych idei, zw³aszcza socjalistycznych. Przedsiêbiorcy organizuj¹ wycieczki i majówki, pikniki, poczêstunki czy zabawy taneczne dla
robotników. S³ynne by³y doroczne bale, które w³aœciciel wielkiej warszawskiej garbarni Karol Szlenkier urz¹dza³ dla zatrudnianych przez siebie pracowników. Rozpoczyna³y siê one tradycyjnym polonezem, podczas którego
w pierwszej parze szed³ sam w³aœciciel z robotnic¹ najd³u¿ej pracuj¹c¹ w fabryce24.
Du¿y stopieñ zaanga¿owania w kszta³towanie stylu ¿ycia robotników
wykazywa³y — tak¿e w czasie wolnym — ró¿norakie stowarzyszenia zawodowe i bran¿owe, niekiedy o charakterze samopomocowym, do pewnego
stopnia odgrywaj¹ce rolê klubów towarzyskich, a tak¿e organizacje zajmuj¹ce siê szerzeniem oœwiaty (np. Uniwersytet dla Wszystkich). W œrodowi22 W. L. Karwacki, Kultura i obyczaje robotników, [w:] Polska klasa robotnicza, wyd. cyt., s. 750–751; Z. Raszewski, Teatr w latach 1900–1918, tam¿e, s. 874; M. Œlusarska, Kontakty proletariatu warszawskiego z teatrem
do 1939 r., [w:] Wielkie zak³ady przemys³owe Warszawy, red. J. Kazimierski, Warszawa 1978, s. 374–375.
23 „Kurier Warszawski”, 5 X 1908; M. Œlusarska, wyd. cyt., s. 374.
24 Zwyczaj ten znalaz³ swe odbicie w ikonografii — zosta³ utrwalony w rysunkach W. Gersona, patrz w: I. Ihnatowicz, Spo³eczeñstwo polskie w latach 1864–1914, Warszawa 1987, s. 40.
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sku wielkomiejskim organizacje te tworzy³y wspólnotê daj¹c¹ swym cz³onkom mo¿liwoœæ zminimalizowania poczucia wyobcowania, zapewnia³y
oparcie natury psychologicznej, a w razie potrzeby s³u¿y³y pomoc¹ innego
rodzaju, np. materialn¹.
Czêœæ stowarzyszeñ pozostawa³a niedostêpna dla kobiet, ale powstawa³y odrêbne organizacje zawodowe dla kobiet, tworzone przez spo³ecznice
z inteligencji i przedstawicielki proletariatu. Inicjatywy te wychodzi³y z ró¿nych krêgów spo³eczno–politycznych, od socjalistycznych do zwi¹zanych
z Koœcio³em katolickim. W Warszawie wœród pracuj¹cych kobiet dzia³a³y
m.in.: Stowarzyszenie Kobiet Polskich Pracuj¹cych w Przemyœle, Handlu
i Biurowoœci, Chrzeœcijañski Zwi¹zek Rêkodzielniczek „DŸwignia”, Stowarzyszenie S³u¿¹cych, kasy wzajemnej pomocy, Zwi¹zek Zawodowy Pracownic Ig³y i inne. Niektóre organizacje przyjmowa³y zarówno mê¿czyzn, jak
i kobiety, np. zwi¹zane z Koœcio³em katolickim Stowarzyszenia Robotników Chrzeœcijañskich ksiêdza Marcelego Godlewskiego.
Wiele istniej¹cych organizacji zawodowych, niezale¿nie od tego, kogo
zrzesza³y, wœród celów okreœlonych w swoich statutach zastrzega³o sobie
m.in. prawo do organizacji rozrywek dla swoich cz³onków25. Z prawa tego
skwapliwie korzystano, o ile statut zosta³ zatwierdzony przez kompetentne
czynniki pañstwowe. Ka¿da istniej¹ca organizacja stara³a siê w miarê mo¿liwoœci prowadziæ wszechstronn¹ i o¿ywion¹ dzia³alnoœæ: poœredniczono
w poszukiwaniu pracy, wspomagano cz³onków materialnie, organizowano
¿ycie kulturalne i rozrywkê. Œwiadczy o tym np. opisana w relacji „Kuriera
Warszawskiego” z 19 listopada 1913 r. dzia³alnoœæ Chrzeœcijañskiego
Zwi¹zku Rêkodzielniczek „DŸwignia”: „Udzielono w ci¹gu roku kilkudziesiêciu cz³onkiniom posad, zorganizowano serie odczytów, komplet gimnastyczny, bezp³atne porady lekarskie, zabawy taneczne z koncertami, zwiedzano wystawy. Grupa cz³onkiñ, korzystaj¹cych z w³asnego letniska, sympatycznie wspomina spêdzone tam chwile”. Wspólne spêdzanie czasu wolnego spe³nia³o wa¿n¹ funkcjê integracyjn¹, a tak¿e umacnia³o presti¿ i autorytet organizacji w œrodowisku robotniczym.
Najpopularniejsz¹ form¹ organizowanych rozrywek by³y ró¿nego rodzaju wieczornice i zabawy taneczne. Na imprezy tego typu wejœæ mogli nie
tylko cz³onkowie danego stowarzyszenia, ale równie¿ ich rodziny oraz inne

25 „Kurier Warszawski”, 10 XI 1913.
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osoby przez nich zaproszone. Czasem zdarza³o siê, ¿e organizatorzy wydawali rozporz¹dzenia ograniczaj¹ce liczbê kobiet, które móg³ wprowadziæ
jeden mê¿czyzna. Mia³o to zapobiec nadmiernej feminizacji zabaw26.
Œwiadczy to, ¿e ta forma rozrywki cieszy³a siê szczególn¹ popularnoœci¹
wœród m³odzie¿y ¿eñskiej w œrodowisku robotniczym. Do tañca przygrywa³a najczêœciej w³asna orkiestra lub te¿ muzycy wynajêci specjalnie na tê
okazjê. Zdarza³y siê równie¿ próby wykorzystywania najnowszych zdobyczy
techniki w rodzaju chocia¿by patefonów czy fonografów. By³y to jednak
urz¹dzenia drogie i trudno dostêpne, poza tym jakoœæ odtwarzanego dŸwiêku nie nale¿a³a do najlepszych, wiêc obecnoœæ na zabawach tego rodzaju
sprzêtu nale¿a³a raczej do wyj¹tków i przez samych uczestników by³a traktowana raczej tylko jako ciekawostka. Na zabawach tanecznych konieczna
stawa³a siê obecnoœæ wodzireja, od którego umiejêtnoœci prowadzenia tañców i aran¿owania zabaw w du¿ym stopniu zale¿a³o powodzenie przedsiêwziêcia. Funkcjê tê pe³ni³ zawsze mê¿czyzna. Zabawy taneczne by³y czêsto
sposobem zasilania kasy stowarzyszeñ, ³¹czono w ten sposób „przyjemne
z po¿ytecznym”27.
Wiele stowarzyszeñ mia³o chór i orkiestrê. Chêæ zaprezentowania ich
umiejêtnoœci stwarza³a okazjê do organizowania ró¿nego rodzaju koncertów, dostêpnych na ogó³ dla cz³onków danej organizacji, ich rodzin i zaproszonych goœci. Koncerty wzbogacano czêsto recytacjami, prezentacj¹ monologów, niejednokrotnie potem nastêpowa³y tañce. Tak u³o¿ony program
zapewnia³ wiêksz¹ frekwencjê i popularnoœæ imprezy.
W ciep³ych miesi¹cach roku, zgodnie z tradycj¹, urz¹dzano wycieczki
i majówki. Czêsto organizowano np. wycieczki, zwykle jednodniowe, niedzielne, do pobliskich miejscowoœci, nie zak³ócaj¹ce normalnego rytmu
pracy. Program takich eskapad by³ „wielce urozmaicony”. Obejmowaæ
móg³: tañce, koncert, przedstawienie teatralne, confetti z niespodziankami,
pocztê francusk¹, znano ju¿ konkursy piêknoœci (zarówno pañ, jak i panów!), konkursy sportowe w rodzaju biegów, wyœcigów, zawodów zrêcznoœciowych, ognie sztuczne, gry dla dzieci itp. Do zabawy przygrywa³a zaproszona lub czêœciej w³asna orkiestra. Impreza mog³a byæ te¿ pretekstem do
zaprezentowania umiejêtnoœci zwi¹zkowego chóru. Zdarza³o siê, ¿e kulminacyjnym punktem spotkania by³o wykonanie wspólnej fotografii. Niejed26 Tam¿e, 16 II 1911.
27 Tam¿e, 1 VIII 1908.
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nokrotnie wycieczkom przyœwieca³, oprócz towarzyskiego, cel krajoznawczy lub „naukowy”, gdy zwiedzano teatry, szpitale, elektrownie, budowy
(w ostatnich latach przed I wojn¹ œwiatow¹ bardzo popularne by³o zwiedzanie budowy tzw. trzeciego mostu), wodoci¹gi, wystawy (np. pod has³em
„Czystoœæ to zdrowie”, czy „Wystawa przeciwalkoholiczna”) itp.28
Liczba osób bior¹cych udzia³ w wycieczkach by³a bardzo zró¿nicowana29. Zale¿a³a przede wszystkim od tego, ilu by³o cz³onków organizacji,
która wyprawê aran¿owa³a, a tak¿e od zdolnoœci organizacyjnych zarz¹du
zrzeszenia. W nie mniejszym stopniu decydowa³y pogoda i termin wycieczki czy zabawy. Czêsto ju¿ stosowanym sposobem reklamowania tych imprez
by³y anonse w prasie30. Powodzenie zapewnia³ szeroki asortyment rozrywek, z uwzglêdnieniem odpowiednich zabaw dla dzieci, które rodzice czêsto zabierali ze sob¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ mog³a byæ sama podró¿, na przyk³ad statkiem, gdy¿ z upodobaniem wykorzystywano drogê wiœlan¹. Udzia³
kobiet w tego typu imprezach zale¿a³ od charakteru stowarzyszenia, ale nie
spotyka siê w Ÿród³ach informacji o ograniczaniu ich uczestnictwa. Nawet
organizacje typowo „mêskie” z eskapad za miasto stara³y siê uczyniæ rozrywkê dostêpn¹ ca³ym rodzinom swych cz³onków.
Na prze³omie wieków pojawiaj¹ siê równie¿ inicjatywy organizowania
zbiorowego wypoczynku wakacyjnego. Liczne stowarzyszenia stara³y siê
wysy³aæ na wieœ przede wszystkim dzieci z rodzin robotniczych, aby odetchnê³y, odkarmi³y siê i podleczy³y. Podejmowano te¿ próby organizowania
pobytu poza miastem niezamo¿nym kobietom, które w zamian za wykonywanie drobnych prac mog³y korzystaæ z uroków letniskowego ¿ycia31. Zajmowa³o siê tym specjalnie powo³ane Towarzystwo Kolonii Letnich dla Kobiet. Dla wielu osób wyjazd taki by³ nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim po¿yteczny dla podreperowania nadszarpniêtego ciê¿k¹ prac¹ zdro-

28 Tam¿e, 20 V 1909, 7 VIII 1909, 1 V 1910, 7 V 1910, 14 II 1912, 20 X 1913, 9 XI 1913, 5 XII 1913, 6 XII
1913, 31 XII 1913.
29 Na wycieczce SRCh 20 VII 1908 r. by³o 1500 osób, w wyprawie Towarzystwa „Przysz³oœæ” 24 V 1909 r.
by³o 350 osób, w wycieczce introligatorów 1 IX 1910 r. wziê³o udzia³ 350 osób, w jednej z wycieczek kolejarzy na wystawê rolniczo–przemys³ow¹ 27 IX 1909 r. — 180 osób (urzêdników i „s³u¿by ni¿szej’’), wycieczka
telefonistek do Czêstochowy 22 IX 1909 r. zgromadzi³a 48 kobiet.
30 „Kurier Warszawski”, 4 IX 1908 r. (pi¹tek) podaje: „Wzmiankowaliœmy ju¿, ¿e w niedzielê d. 6–go b.m.
w sali techników Stow. kobiet polskich pracuj¹cych w przemyœle, handlu i biurowoœci, urz¹dza koncert–raut
z programem bardzo urozmaiconym i ze wspó³udzia³em wybitnych si³ artystycznych na rzecz letnisk dla
swych cz³onkiñ”.
31 Tam¿e, 4 VII 1908, 3 V 1909, 10 VII 1909.
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wia. Ograniczone fundusze organizacji sprawia³y, ¿e zaledwie czêœæ potrzebuj¹cych mog³a skorzystaæ z dobrodziejstw wyjazdu. Na przyk³ad w 1909 r.
stowarzyszenie to wys³a³o na wieœ dwieœcie, a w 1911 r. trzysta dwadzieœcia
kobiet, co stanowi³o zaledwie znikomy procent chêtnych32. Starano siê jednoczeœnie wykazaæ korzystny wp³yw odpoczynku na zdrowie letniczek, podaj¹c m.in. do wiadomoœci publicznej przyrost wagi delikwentek33. Charakterystyczne to argumenty dla spopularyzowania idei w spo³eczeñstwie oraz
zapewnienia satysfakcji sponsorom, jak równie¿ sk³onienia ich do zwiêkszenia hojnoœci. Pojawia³y siê tak¿e projekty wybudowania poza miastem sta³ej
siedziby, która pe³ni³aby funkcjê domu wypoczynkowego, ale przedsiêwziêcia tego nie uda³o siê zrealizowaæ34.
Stowarzyszenia stara³y siê równie¿ odgrywaæ rolê noœników kultury wysokiej, upowszechniaæ wœród swoich cz³onków rozrywki uwa¿ane za bardziej elitarne. Najpopularniejsz¹ form¹ tej dzia³alnoœci by³o organizowanie
amatorskich przedstawieñ teatralnych. Rozwój ró¿nego rodzaju teatrzyków, anga¿uj¹cych czêsto ca³¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ, œwiadczy o du¿ym zapotrzebowaniu na tê formê spêdzania czasu wolnego. Charakterystyczna
by³a tu dzia³alnoœæ ochotniczej stra¿y po¿arnej, która np. od 1908 r. ogniskowa³a ca³e ¿ycie spo³eczne na Nowym Bródnie, robotniczym przedmieœciu
Warszawy. 130–osobowy zespó³ stra¿aków zorganizowa³ tu prawdziwy
oœrodek kulturalny z w³asn¹ orkiestr¹, teatrem, w którym grywa³y równie¿
kobiety, oraz szkó³k¹ i ochronk¹. Stosunkowo liczne, z³o¿one z oko³o siedemdziesiêciu osób, grono domoros³ych artystów przyci¹ga³o do Domu
Ludowego cz³onków swych rodzin i licznych znajomych. Wed³ug relacji
„Kuriera Warszawskiego”, podejmowane przedsiêwziêcia o¿ywi³y mieszkañców okolicznych osad, którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniu
wszelkich projektów, byli te¿ uwa¿nymi widzami. Teatr amatorski mia³ byæ
rozrywk¹ „lekk¹, ³atw¹ i przyjemn¹”, a sta³ siê tak¿e bardzo popularn¹,
czasem równie¿ rodzinn¹. Nie zabraniano wstêpu na widowniê m³odzie¿y,
spotykamy nawet wzmianki o towarzysz¹cych rodzicom „pociechach”35.
Teatr mia³ du¿e znaczenie dla awansu kulturalnego robotników. Zaspokaja³ tradycyjne upodobania ludnoœci, dla której najistotniejsze by³y wra¿e32
33
34
35

Tam¿e, 25 IX 1909, 11 X 1911.
Tam¿e, 10 X 1908.
Tam¿e, 31 X 1908.
Tam¿e, 19 X 1908.
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nia wzrokowe. Jednoczeœnie poszerza³ horyzonty, dostarcza³ wiadomoœci
o œwiecie, do którego te sfery nie mia³y czêsto dostêpu, przekazywa³ wartoœci moralne, uczy³ i wychowywa³36.
Czas wolny poœwiêcano równie¿ lekturze. Trudno oceniæ, jaki odsetek
kobiet z proletariatu korzysta³ z tej rozrywki, zw³aszcza wobec powszechnego jeszcze w pocz¹tku XX w. analfabetyzmu. Dostêp do ksi¹¿ki w tym okresie rozszerza siê, co wi¹za³o siê z rozbudowywan¹ sieci¹ bibliotek: stowarzyszeniowych, fabrycznych, organizowanych przez koœcio³y, Warszawskie
Towarzystwo Dobroczynnoœci i in. Literatura dociera³a nawet do s³u¿by
domowej, sk³adaj¹cej siê w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci z kobiet, wœród której
by³o najwiêcej analfabetów. Wprawdzie w wiêkszoœci by³y to ma³o wartoœciowe pozycje, zwane z³oœliwie „literatur¹ schodów kuchennych”, ale czytano je chêtnie. Kobiety by³y te¿ chêtnymi s³uchaczkami g³oœnych lektur
w wykonaniu dzieci lub innych cz³onków rodziny. Zajêcie to nie przeszkadza³o im w wykonywaniu codziennych prac domowych, robótek, szyciu itd.,
a stanowi³o pewne urozmaicenie.
Czas wolny mog³y kobiety przeznaczyæ równie¿ na samokszta³cenie. Powoli wzrasta³a œwiadomoœæ, ¿e zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji daje
wiêksze szanse na znalezienie lepszej pracy, na osi¹gniêcie wy¿szych zarobków (a pamiêtaæ nale¿y, ¿e kobietom p³acono mniej ni¿ mê¿czyznom, nawet jeœli wykonywa³y podobn¹ pracê)37. Wykszta³cenie stawa³o siê równie¿
koniecznym warunkiem awansu spo³ecznego. Najwiêksze nasilenie rozwoju oœwiaty pozaszkolnej nast¹pi³o w czasie rewolucji 1905–1907 r., ale równie¿ w latach nastêpnych znaczna czêœæ tych inicjatyw by³a kontynuowana,
jeœli uda³o siê unikn¹æ represji. Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê
biblioteki, zainteresowanie budzi³y ró¿ne kursy, wyk³ady, odczyty. Udzia³
w nich, szczególnie kobiet, nie by³ rzecz¹ prost¹, mimo ¿e organizowano je
wieczorami lub w dni wolne od pracy, niemniej jednak istnia³o du¿e spo³eczne zapotrzebowanie na zorganizowane formy spêdzania czasu wolnego
poœwiêcone zdobywaniu wiedzy. Jednak najwiêkszym powodzeniem inicjatywy te cieszy³y siê w adwencie i wielkim poœcie, kiedy nie odbywa³y siê
zabawy taneczne bardziej nêc¹ce potencjalnych uczestników obu p³ci. Or36 W. L. Karwacki, Kultura i obyczaje robotników, wyd. cyt., s. 736.
37 A. ¯arnowska, Aspiracje oœwiatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na prze³omie XIX
i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 1, Warszawa 1995.
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ganizatorzy starali siê ró¿nymi sposobami przyci¹gn¹æ s³uchaczy: odczyty
urozmaicano pokazami, wyœwietlaniem przeŸroczy itp.38 Starano siê tak
dobraæ tematykê wyk³adów, aby spe³nia³y one najpe³niej funkcjê edukacyjn¹. Kobiety na pewno bra³y udzia³ w podobnych przedsiêwziêciach, nie da
siê jednak okreœliæ, jaki procent zainteresowanych stanowi³y.
W œwietle publikacji prasowych utrudnione jest zró¿nicowanie rozrywek pod wzglêdem p³ci uczestników. Wydaje siê, ¿e publicyœci „Kuriera
Warszawskiego” propaguj¹ formy spêdzania czasu wolnego, w których
mog³y braæ udzia³ ca³e rodziny, a wiêc równie¿ kobiety. Z wyraŸn¹ aprobat¹ opisywano wycieczki, majówki, wieczornice (zw³aszcza te, których
program nie ogranicza³ siê jedynie do tañców). Preferowano te zajêcia,
które mia³y podnieœæ poziom kulturalny wszystkich czêœci sk³adowych spo³eczeñstwa — szczególnie jego ni¿szych sfer, jak przedstawienia teatralne,
koncerty, udzia³ w „edukacyjnych” pokazach. Prasa zdecydowanie gani
nadu¿ywanie alkoholu, ¿¹dzê sensacji i mocnych wra¿eñ. Z systematyczn¹
krytyk¹ spotyka siê kino. Zapewne nie wszystkie postulaty znajdowa³y rzeczywisty odzew w spo³eczeñstwie, na co wskazuje regularnoœæ utyskiwañ
dziennikarzy, ale wyraŸnie zmienia siê podejœcie do ni¿szych warstw spo³ecznych. Zauwa¿a siê i podejmuje próby zmian takich aspektów ich ¿ycia,
które wczeœniej lekcewa¿ono lub odmawiano im prawa bytu w œrodowiskach proletariackich.

38 „Kurier Warszawski”, 21 I 1912, 22 XI 1913.
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Czas wolny po pracy. Miejskie warstwy
œrednie w Królestwie Polskim
w pocz¹tkach XX w.
Czas wolny po pracy . Miejskie warstwy œrednie...

Tryb ¿ycia w mieœcie nie jest tak mocno uzale¿niony od przyrody, jak
tryb ¿ycia wiejskiego. Rozwój nauki i techniki niezale¿noœæ tê pog³êbia.
D³ugoœæ dnia i nocy oraz czas trwania poszczególnych pór roku w coraz
mniejszym stopniu wp³ywaj¹ na tempo ¿ycia aglomeracji miejskich. Podzia³
roku na okresy mniej i bardziej aktywne oraz uk³ad zajêæ w ci¹gu doby
zale¿¹ tu bardziej od ró¿nych innych czynników, takich jak: czas pracy, czas
trwania handlu, czas zajêæ szkolnych, czas pracy instytucji publicznych itp.
Socjologowie podkreœlaj¹, ¿e podstawow¹ wytyczn¹ w organizacji zajêæ
ludnoœci miejskiej i w kszta³towaniu siê miejskiego trybu ¿ycia jest norma
okreœlonego i ograniczonego czasu pracy1. W ramach podzielonej na trzy
czêœci doby pierwsz¹ poch³ania praca zawodowa, drug¹ — wype³nianie
funkcji biologicznych, a trzeci¹ przeznacza siê na czas wolny2. Czêœci¹ determinuj¹c¹ d³ugoœæ trwania pozosta³ych jest w³aœnie praca zawodowa; st¹d
tak istotne znaczenie ma kwestia prawnych regulacji czasu pracy.
Konsekwencj¹ unormowania czasu pracy jest swoista jednostajnoœæ
i monotonia dnia powszedniego miasta. Mniej wiêcej o tych samych porach
1 P. Rybicki, Spo³eczeñstwo miejskie, Warszawa 1972, s. 289–292. D. Dobrowolska uznaje ponadto pracê za
wyznacznik, który „z pewn¹ si³¹ przymusu” oddzia³uje na styl ¿ycia jednostki lub grupy. D. Dobrowolska,
Praca i zabawa w ¿yciu ludnoœci miejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX w., [w:] Miasto i kultura polska doby
przemys³owej, t. 2, Cz³owiek, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1993, s. 33–34.
2 Przyjmujê tu szersz¹ definicjê tego pojêcia — jako ca³y czas pozostaj¹cy po wype³nieniu obowi¹zków
zawodowych i biologicznych. W wê¿szym znaczeniu to czas przeznaczany dobrowolnie na ró¿ne czynnoœci
s³u¿¹ce odpoczynkowi, rozrywce czy samodoskonaleniu.
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dnia pracownicy ró¿nych ga³êzi przemys³u, handlu, biur, instytucji publicznych itp. spiesz¹ najpierw do pracy, póŸniej zaœ do domu, przyczyniaj¹c siê
tym samym do wyró¿nienia w ci¹gu doby godzin szczytu komunikacyjnego.
Im wiêksza jednak aglomeracja, im wiêcej funkcji wype³nia miasto (jako
centrum przemys³u lub handlu, oœrodek naukowy lub kulturalny, siedziba
w³adz itd.), tym wiêcej zawodów, których czas pracy wy³amuje siê ze schematu obowi¹zuj¹cego w fabryce i biurze, tym wiêksza ró¿norodnoœæ ¿ycia
miejskiego. Uregulowanie czasu pracy (a przez wprowadzenie pisemnych
umów o pracê tak¿e stosunku pracy) przyczyni³o siê do „rozszczepienia
stosunków spo³ecznych” w mieœcie na dwa rodzaje: o charakterze osobowym i rzeczowym3. Dawn¹ zale¿noœæ czeladnika od rzemieœlnika, opart¹
zarówno na zobowi¹zaniach rzeczowych (praca za naukê i utrzymanie), jak
i na „ojcowskiej” w³adzy mistrza nad uczniem, w mieœcie industrialnym zast¹pi³ uk³ad czysto rzeczowy (praca za p³acê). Ca³a sfera ¿ycia prywatnego,
a wiêc tak¿e organizacja i prze¿ywanie czasu wolnego oddane zosta³y do
dyspozycji jednostce, ale jej wolnoœæ w tym zakresie wydaje siê byæ w nowoczesnym mieœcie pozorna. Coraz bogatsza oferta instytucji zajmuj¹cych siê
organizacj¹ ¿ycia zbiorowego, rosn¹ca presja mediów, których g³ównym
odbiorc¹ jest spo³ecznoœæ miejska, powoduj¹ mniej lub bardziej œwiadome
podporz¹dkowanie siê lansowanym wzorcom i prowadz¹ do uniformizacji
¿ycia w mieœcie.
Tak w skrócie wygl¹da tryb ¿ycia miejskiego u progu XXI w. z perspektywy socjologicznej. Warto zastanowiæ siê, czy miasto industrialne sprzed
stu lat mia³o ju¿ wykszta³cone wszystkie te cechy, o których mowa powy¿ej,
jak dalece determinowa³o ono styl ¿ycia tych mieszkañców, którzy z miastem byli zwi¹zani najsilniej (miejscem sta³ego zamieszkania i miejscem
pracy jako Ÿród³em utrzymania, czêsto tak¿e miejscem urodzenia),
wreszcie: czy organizacja ¿ycia miejskiego sprzyja³a zaostrzaniu czy niwelowaniu ró¿nic w postrzeganiu i zagospodarowywaniu czasu wolnego przez
kobiety i mê¿czyzn.
Odpowiedzi na te pytania poszukiwaæ bêdê, analizuj¹c sytuacjê urzêdników administracji prywatnych przedsiêbiorstw, fabryk, banków, instytucji
finansowych i kredytowych, firm ubezpieczeniowych i ekspedycyjnych oraz
pracowników handlu (hurtowego i detalicznego), uznaj¹c œrodowisko to za
3 P. Rybicki, wyd. cyt., s. 289–299.
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podstawow¹ czêœæ sk³adow¹ miejskich warstw œrednich w Królestwie Polskim prze³omu XIX i XX w.4
W tym czasie bowiem wraz z intensywnym rozwojem sektora us³ugowo–handlowego powiêksza³y siê szeregi pracowników biur i handlu. Na wsi
i w ma³ych miasteczkach utrzymywa³y siê tradycyjne formy handlu. G³ównym Ÿród³em zaopatrzenia we wszelki asortyment w dalszym ci¹gu by³ tu
targ i jarmark, uzupe³niali go domokr¹¿cy, dalej szynk i karczma, których
w³aœciciele w wiêkszoœci pos³ugiwali siê prac¹ cz³onków rodzin. Wprawdzie
i w mieœcie targi odgrywa³y ogromn¹ rolê, w sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych z ca³¹ pewnoœci¹ najwa¿niejsz¹, ale w pozosta³ych bran¿ach coraz
wiêkszego znaczenia zaczê³y nabieraæ wyspecjalizowane sklepy detaliczne,
czêœciej zatrudniaj¹ce personel wykwalifikowany i nie spowinowacony
z w³aœcicielem5. Wiêkszoœæ banków, instytucji finansowych i firm poœrednictwa handlowego lokowa³a swoje siedziby i biura w mieœcie. Tote¿ ju¿
u schy³ku XIX w. interesuj¹ce nas krêgi pracownicze tworzy³y formacjê
ca³kowicie niemal zwi¹zan¹ z miastem, zw³aszcza du¿ym6. Ciekawe, ¿e
pod koniec XIX w. wiêzy te silniejsze by³y w przypadku kobiet ni¿ mê¿czyzn.
Warunki pracy, czas jej trwania i stosunek czasu pracy do czasu wolnego
wyraŸnie ró¿nicowa³y œrodowisko pracowników biur i handlu. W uprzywilejowanej sytuacji znajdowali siê biuraliœci zatrudniani w rozbudowanej administracji du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych i handlowych, w ban-

4 Podstawê niniejszych rozwa¿añ stanowi prasa wydawana po 1907 r. przez stowarzyszenia zawodowe pracowników biur i handlu, wspomnienia i literatura piêkna prze³omu wieków. Wœród omawianych tytu³ów
prasowych znajduj¹ siê: „Œwiat Pracowniczy”, „Handlowiec”, „Kronika Buchaltera”, „Pracownik Handlowy,
Przemys³owy, Finansowy i Rolny”, „Ekonomista” oraz publikacje „Biblioteki Handlowej” pod red. E. Dutlingera.
5 Dzieñ roboczy w handlu, „Handlowiec” 1913, nr 5, s. 2. Nie powinno zatem dziwiæ, ze minister handlu
bêd¹cy autorem jednego z trzech projektów ustawy o odpoczynku pracowników handlowych proponowa³
zastosowanie nowych przepisów tylko wobec osad miejskich. Argumentowa³, ¿e formy handlu na wsi czyni³yby z tej ustawy martw¹ literê prawa.
6 Wed³ug W. Za³êskiego spoœród wszystkich objêtych spisem powszechnym z 1897 r. pracowników „instytucji kredytowych i handlowych” (1 563 mê¿czyzn i 48 kobiet) na wsi pracowa³o 81 mê¿czyzn i 8 kobiet,
w miastach zaœ 1 482 mê¿czyzn i 40 kobiet, z tego w samej Warszawie: 880 mê¿czyzn i 28 kobiet. Podobnie
na 5 697 mê¿czyzn i 173 kobiety zaliczone do rubryki „poœrednictwo handlowe” tylko 663 mê¿czyzn i 16 kobiet zwi¹zanych by³o z wsi¹, wiêkszoœæ zaœ — 5 034 mê¿czyzn i 157 kobiet — z miastem. W. Za³êski, Ze statystyki porównawczej Królestwa Polskiego, Warszawa 1908, tab. 21 pt.: Podzia³ ludnoœci ca³ego Królestwa
Polskiego z rozró¿nieniem miast i wsi, pod³ug zajêæ, s. 76–77, tab. 20 pt.: Podzia³ ludnoœci miasta Warszawy
pod³ug zajêæ w r. 1897, s. 72–73.
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kach, firmach ubezpieczeniowych, kredytowych i innych instytucjach finansowych.
Generalnie bowiem praca w biurach by³a uregulowana i nie przekracza³a 8, maksymalnie 10 godzin, a w najwiêkszych bankach norm¹ sta³ siê siedmiogodzinny dzieñ pracy z dwugodzinn¹ przerw¹ na obiad oko³o po³udnia.
Czêsto jednak, szczególnie w sklepach oraz mniejszych przedsiêbiorstwach
produkcyjnych i handlowych, personel biurowy zobowi¹zany by³ do pozostawania w biurze „po godzinach” na ka¿de polecenie szefa b¹dŸ zmuszany
do tzw. pracy pozabiurowej, czyli zabierania roboty do domu, czego przepisy ju¿ w ¿aden sposób nie regulowa³y. Zjawisko to by³o powszechne,
œwiadczy o tym ankieta przeprowadzona wœród pracowników biurowo–handlowych przez stowarzyszenia zawodowe w 1907 r. Blisko ¾ badanych firm zmusza³o zatrudniony personel do pracy pozabiurowej, jednak
tylko niewielka czêœæ pracowników uzyskiwa³a w zamian dodatkowe wynagrodzenie w postaci rocznej gratyfikacji7, doœæ czêsto na ³amach prasy krytykowanej: „Wyjecha³ kolega na urlop, trzeba go zast¹piæ; kilka wiêc godzin
poza zwyk³ymi godzinami biurowymi œlêczysz nad ksiêgami. Sezon, du¿o
zamówieñ i znów w imiê dobra interesu godzin kilka bezinteresownie oddajesz firmie. Bilans miesiêczny, roczne sprawozdanie, sezonowa sprzeda¿,
wzmo¿ony ruch, urlopy, choroba kolegi — to s¹ zwyk³e zjawiska, zatrzymuj¹ce pracowników w biurze godzinê lub dwie ponad biurowe godziny. [...]
Czarodziejskie „dobro interesu” ³amie wszelkie regulaminy; pracownik
biurowy do ostatniego tchnienia winien pamiêtaæ o tym i z zaparciem siê
siebie pracowaæ 2, 3, 4 lub wiêcej godzin, bo za to w koñcu roku dostanie
przecie¿ sut¹ gratyfikacjê — jednomiesiêczn¹ pensjê!”8.
Pomimo tych nadu¿yæ sytuacjê biuralistów uznaæ nale¿y za wyj¹tkow¹,
gdy¿ w przeciwieñstwie do pracowników handlu bezpoœredniego nie pracowali oni w niedzielê. Co wiêcej, w 1914 r. Zwi¹zek Bankowców wyst¹pi³ do
Komitetu Gie³dowego z proœb¹ o wprowadzenie angielskiej soboty, czyli
o skrócenie dnia pracy w soboty do godzin po³udniowych. Swój postulat
pracownicy uzasadniali potrzeb¹ stworzenia warunków do jak najlepszego
7 Tak np. wœród warszawskich firm z bran¿y metalowej tylko 24% nie wymaga³o od swego personelu administracyjnego pracy ponad ustalon¹ normê, pozostali pracê pozabiurow¹ traktowali jako sta³e obci¹¿enie
pracowników (28%) b¹dŸ uzale¿nione od nawa³u zajêæ (48%). Niespe³na ¼ tych firm wyp³aca³a za ni¹
jednorazow¹ gratyfikacjê, J. Dmochowski, O po³o¿eniu pracowników handlowych, [w:] „Kultura” 1907, z. 1,
s. 89.
8 Wizja a rzeczywistoœæ, „Handlowiec” 1913, nr 23, s. 4–5.

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

Czas wolny po pracy. Miejskie warstwy œrednie... 205

wykorzystania wolnej niedzieli. Za najw³aœciwsz¹ bowiem formê „odpoczynku œwi¹tecznego” uwa¿ali wyjazd za miasto: do rodziny, „aby swoich
zobaczyæ, z ludŸmi pogawêdziæ”, b¹dŸ na ³ono natury, „aby swobodniej
odetchn¹æ”9. OdpowiedŸ przedsiêbiorców by³a jednak negatywna.
O potrzebie wprowadzenia systematycznych urlopów przekonywano
w ówczesnej publicystyce czêsto. Do œrodowisk zawodowych, których prawo do corocznego odpoczynku uznano za szczególnie uzasadnione, zaliczono pracowników biurowych. Monotonna praca, dziêki kolejnym wynalazkom technicznym, coraz bardziej zmechanizowana i zautomatyzowana, doprowadzaæ mia³a do chorobliwego stanu „przeczulenia” b¹dŸ „przytêpienia
nerwów”10. Jako argument „za”, obok specyfiki zajêæ biurowych, przedstawiano równie¿ mêcz¹c¹ atmosferê „wielkich œrodowisk miejskich”, która
sta³a siê nie do zniesienia w³aœnie u progu XX w.: „Dawniej, gdy ¿ycie
p³ynê³o przewa¿nie w zaciszu wiejskim, przerwa w pracy na œwie¿ym powietrzu by³a istotnie niepotrzebn¹. Niemniej w mieœcie panowa³ spokój, który
nie rujnowa³ systemu nerwowego. Urzêdnik, wyszed³szy rano z domu, d¹¿y³
pust¹ ulic¹ do biura. Dziœ musi wytê¿aæ uwagê, aby nie wpaœæ pod ko³a
doro¿ki, wagonu tramwajowego, czy samochodu; czyli inaczej umys³ jego
musi pracowaæ. Warunki mieszkania by³y równie¿ inne. Domy, otoczone
ogródkami, po ca³ym mieœcie rozrzucone obszerne place, zapewnia³y mieszkañcom mo¿noœæ u¿ycia na miejscu œwie¿ego powietrza. Wzrost renty
gruntowej doprowadzi³ do zaniku wiêkszych placów, do zacieœnienia ulic
i stworzy³ warunki mieszkaniowe w mieœcie takie, ¿e wyjazd na lato sta³ siê
koniecznym. [...] Nad miastem, zw³aszcza fabrycznym, unosi siê ob³ok dymu, niezmiernie szkodliwie dzia³aj¹cego na istoty ¿ywe”11.
Jednak tylko nieliczni zatrudnieni w biurach korzystali z p³atnych urlopów, których d³ugoœæ i czêstotliwoœæ uzale¿niona by³a od sta¿u pracy, zajmowanego stanowiska, stabilnoœci firmy i... „widzimisiê” szefa. W prasie
zawodowej a¿ mno¿y siê od ogólnych krytycznych ocen postawy pracodaw-

9 Wiosenne nastroje, „Handlowiec” 1914, nr 12, s. 2–3.
10 E. Dutlinger, Urlopy w teorii i praktyce, Warszawa 1911, s. 12–13: „Sumienne ich [obowi¹zków zawodowych — A. J.] spe³nianie wymaga nieraz kilka godzin trwaj¹cej, niczym nie przerywanej pracy, która bezsprzecznie wyczerpuje si³y fizyczne i umys³owe. Przy tym rozmaite urz¹dzenia i ulepszenia, jak maszyny do
pisania, telefony... Niepodobna przeczyæ po¿ytecznoœci tych wynalazków — nie wolno wszak¿e zapominaæ,
¿e ani ha³as maszyny do pisania, ani dŸwiêk telefonu na system nerwowy pracownika dobrze oddzia³ywaæ
nie mog¹”.
11 Tam¿e, s. 12.
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ców12 i negatywnych przyk³adów jednostkowych, np. wychowanek szko³y
Kronenberga, buchalter i korespondent, pisa³: „Urlopy teoretycznie s¹
2 tygodnie na rok, praktycznie zaœ ani razu nie mog³em otrzymaæ w ci¹gu
10 lat”. Kolejny przypadek: „Pracuj¹c 32 lata w handlu, po wielkich trudach
uzyska³em raz jeden urlop dwutygodniowy; wiêcej ¿adnego nie mia³em”13,
buchalterka Zwi¹zku Stowarzyszeñ Spo¿ywczych pomimo zagwarantowanego umow¹ o pracê miesiêcznego urlopu nigdy z takiego nie skorzysta³a,
a o d³ugoœci przyznanego jej odpoczynku (zwykle do 2 tygodni) dowiadywa³a
siê w przeddzieñ swojego wyjazdu14. Generalnie im wy¿sze stanowisko w hierarchii urzêdniczej, tym pewniejsza pisemna umowa o pracê, a w niej punkt
o corocznym urlopie wypoczynkowym w granicach od 1 go 4 tygodni, ale
równie¿ wiêksze zobowi¹zania wobec pracodawcy, jak chocia¿by obowi¹zek dyspozycyjnoœci, wynikaj¹cy z przyjêtej na siebie odpowiedzialnoœci.
Kobiety rzadko mog³y cieszyæ siê tego typu przywilejami. W omawianym okresie prze³omu XIX i XX w. stanowi³y one g³ównie personel pomocniczy. Obejmowanie stanowisk kierowniczych i niezale¿nych w du¿ych,
stabilnych firmach nale¿a³o do wyj¹tków, o których z eufori¹ rozpisywa³a
siê prasa kobieca i zawodowa. W 1910 r. zarówno „Ster”, jak i „Handlowiec” nie omieszka³y odnotowaæ, ¿e: „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”15. W 1914 r. donoszono o „pierwszym w kooperatywach warszawskich
wypadku powierzenia niewieœcie [Ewie Grabowskiej] stanowiska kierowniczego”. Nieco wczeœniej dyrektorem Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
12 Sprawa urlopów, „Handlowiec” 1912, nr 11, s. 3–4: „Corocznie poruszamy pal¹c¹ tê sprawê z myœl¹, i¿
pracodawcy nasi sami dojd¹ do przekonania, ¿e cz³owiek pracuj¹cy to nie maszyna i ¿e nale¿y mu daæ choæ
kilkutygodniowy wypoczynek. Niestety, usi³owania nasze jak dot¹d bardzo nieznaczne da³y rezultaty. Firm,
które daj¹ swym pracownikom letni wypoczynek, jest tak niewiele, ¿e niemal na palcach mo¿na je wyliczyæ.
Tymczasem w samej Warszawie mamy parê tysiêcy zak³adów handlowych i przemys³owych, zatrudniaj¹cych
oko³o 20–tu tysiêcy pracowników obojga p³ci, pracuj¹cych jak rok d³ugi w dusznych biurach, nie ogrzewanych sklepach, wilgotnych sk³adach. Ci biali murzyni oczekuj¹ niecierpliwie wiosny, tak upragnionego s³oñca, tego balsamicznego wiejskiego powietrza... ”
13 J. Dmochowski, wyd. cyt., s. 85.
14 Zza kulis Zwi¹zku Stowarzyszeñ Spo¿ywczych, „Handlowiec” 1914, nr 1, s. 3–4.
15 „Handlowiec” 1910, nr 19, s. 6; „Ster” 1910, nr 15, s. 4.
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w Czêstochowie zosta³a Stanis³awa Pawlakowa16. Bardzo d³ugo przed zatrudnianiem kobiet bronili siê w³aœciciele banków. 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 zg³oszeniu wakuj¹cych etatów, „aby im panien nie przysy³aæ”17. Piêæ
lat póŸniej spoœród 11 czêstochowskich instytucji finansowych tylko 5 zatrudnia³o kobiety. Oprócz wspomnianej ju¿ dyrektorki Pawlakowej wszystkie
(mowa tu zaledwie o 17 kobietach) pracowa³y na stanowiskach szeregowych biuralistek18. Po trzech latach swojego istnienia, u progu 1911 r.,
Zwi¹zek Buchalterów (podobnie jak poprzedni, zrzeszaj¹cy pracowników
o najwy¿szych kwalifikacjach i wynagrodzeniach) liczy³ 372 cz³onków,
w tym zaledwie 22 kobiety19.
Owych tysiêcy kobiet (w samej Warszawie ok. 2 tys.), o których pisano,
¿e pracuj¹ w handlu i biurowoœci, nale¿y zatem doszukiwaæ siê wœród personelu handlowego i szeregowych pracowników biur w ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstwach, a wiêc wœród tych pracuj¹cych najd³u¿ej, czêsto bez
wolnych niedziel i urlopów.
Zwyk³y dzieñ pracownicy i pracownika handlu w ca³oœci niemal poch³ania³a praca zawodowa, choæ istnia³y ró¿nice miêdzy bran¿ami. Tak np. przeciêtna d³ugoœæ dnia roboczego dla personelu sklepów kolonialnych i drogistów wynosi³a od 14 do 16 godzin dziennie, dla pracowników w handlu
b³awatnym i metalowym — nie mniej ni¿ 11 godzin, dla ekspedientek w piekarniach — 17, a dla zatrudnionych w ma³ych kantorach „ajenturowo–handlowych”, mieszcz¹cych siê na piêtrach i w oficynach domów — od 10 do
14 godzin na dobê20. Najd³u¿ej pracowali ci wszyscy, którzy zamieszkiwali
przy sklepie. Tu czas pracy wyd³u¿a³ siê do 18–20 godzin i by³ d³u¿szy ni¿
czas handlu, gdy¿ dochodzi³y jeszcze wszystkie inne zajêcia, które mo¿na
by³o wykonaæ dopiero po zamkniêciu lokalu.

16 „Handlowiec” 1914, nr 5, s. 6.
17 „Kronika Buchaltera” 1909, nr 5, s. 39.
18 „Handlowiec” — „kalendarz dla spraw handlu i przemys³u m. Czêstochowy i okolic na rok 1913, wydany
staraniem Stowarzyszenia Pracowników Handlowych i Przemys³owych m. Czêstochowy” 1913, s. 184–194.
19 „Kronika Buchaltera” 1911, dodatek do nr. 6, Lista cz³onków Stowarzyszenia pn. „Zwi¹zek Buchalterów”.
20 J. Dmochowski, wyd. cyt., s. 83, 88, 91. Na podstawie ankiet wysy³anych przez stowarzyszenia zawodowe;
Pracownice w filiach piekarskich, „Œwiat Pracowniczy” 1912, nr 8, s. 5; Wypoczynek pracowników, tam¿e, nr 3,
s. 1–3.
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Wobec niskich zarobków, zawsze ni¿szych od wynagrodzeñ mê¿czyzn
(tak¿e na tych samych posadach), zatrudnione w handlu kobiety zmuszone
by³y poszukiwaæ dodatkowych Ÿróde³ utrzymania, a wiêc ograniczaæ swój
czas wolny. Nie sposób oszacowaæ, jak du¿ej grupy to dotyka³o. Wiadomo
natomiast, ¿e dorabianiem w innym fachu, stale b¹dŸ dorywczo, zajmowa³y
siê nie tylko kobiety obarczone rodzin¹, ale tak¿e samotne. Czêsto pieni¹dze pochodz¹ce z pracy w handlu nie starcza³y na utrzymanie nawet jednej
osoby, tym bardziej, ¿e od personelu maj¹cego bezpoœredni kontakt z klientel¹ pracodawcy wymagali nienagannego wygl¹du, którego koszty obci¹¿a³y
pracownika. Dodatkowe zatrudnienie znajdowa³y kobiety w pracy cha³upniczej: przepisywaniu rêcznym b¹dŸ na maszynie, praniu, szyciu i — co nie
by³o chyba zjawiskiem marginalnym — na ulicy. W prasie zawodowej pe³no
bowiem by³o autentycznych i zmyœlonych relacji o ekspedientkach, których
niskie pensje i wymagania pracodawców pchnê³y na z³¹ drogê21. Nie miejsce tu na rozstrzyganie o powodach z³ej s³awy, jak¹ cieszy³y siê pracownice
handlu, problem wydaje siê jednak ciekawy i wart zasygnalizowania. Wymaga jednak dalszych szczegó³owych badañ.
Wydaje siê, ¿e o tak du¿ych odmiennoœciach w sytuacji zawodowej obu
œrodowisk (biuralistów i pracowników handlu), determinuj¹cej przecie¿ ca³¹ sferê ¿ycia prywatnego, w tym tak¿e organizacjê czasu wolnego, decydowa³o w du¿ej mierze popularne wówczas wyobra¿enie o trybie ¿ycia w wielkiem mieœcie.
Dla wielu bez przerwy funkcjonowanie handlu i us³ug w ci¹gu ca³ego
tygodnia by³o nieodzownym warunkiem spe³niania przez miasto funkcji
centrum ¿ycia gospodarczego, kulturalnego i towarzyskiego. Ju¿ w po³owie
lat 80. XIX w. Antoni Zaleski w Listach do przyjació³ki przez Baronow¹
XYZ, charakteryzuj¹c Warszawê, z dum¹ podkreœla³, ¿e tak jak w Londynie
i w Pary¿u: „Ka¿dego, który pierwszy raz do Warszawy zawita, uderza prze21 W jednym z nich czytamy: „Klient, witany uprzejmie przez zawsze weso³e sprzedawczynie, z uœmiechem
wyrzuca brzêcz¹cy kruszec za zbyteczne czêsto nawet fata³aszki. To te¿ najwiêksz¹ trosk¹ w³aœciciela jest
posi¹œæ dla swego magazynu ³adn¹ i przystojn¹ sprzedawczyniê i kasjerkê. Wiêc wybiera dla swego magazynu m³ode, przystojne i dobrze wychowane panny, aby mog³y udzielaæ objaœnieñ klienteli i prowadziæ rozmowê w lepszym tonie. Wa¿nym jest tak¿e, aby umia³y ³adnie i gustownie siê ubieraæ. Sk¹d jednak panna bierze
na stroje — w³aœciciela magazynu nie interesuje. Wszak p³aci on jej regularnie co miesi¹c 25 rubli pensji,
a reszta go nie obchodzi. [...] Tak niestety niejedn¹ m³od¹ osobê zepchnê³y w przepaœæ stosunki panuj¹ce
w eleganckich magazynach. Dwadzieœcia kilka rubli pensji nie mog¹ wystarczyæ na mieszkanie i ¿ycie. A jeœli
pryncypa³ wymaga jeszcze, by pannna by³a elegancko ubrana, to œwiadomie pcha j¹ do wystêpku”, „Handlowiec” 1912, nr 22, s. 3.
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de wszystkim jej ruchliwoœæ i o¿ywienie ulic, przeci¹gaj¹ce siê do póŸnej
nocy. [...] U nas ruch wieczorny zaczyna siê dopiero o tej porze [o 10 wieczorem — A. J.]. ¯aden z teatrów nie koñczy siê w zimie przed jedenast¹,
w lecie jeszcze póŸniej; na g³ównych ulicach ruch powozów nie ustaje nigdy,
bo trwa w³aœciwie do 4 rano, a zaczyna o 5; wszystkie hotele i restauracje
nape³niaj¹ siê dopiero goœæmi ko³o pó³nocy, a tramwaje przestaj¹ kursowaæ
po jedenastej; wiele sklepów do póŸnej nocy otwartych, a ulice oœwietlone
porz¹dnie i na ciemnoœci egipskie i Towarzystwo Dessauskie nie ma bynajmniej powodu siê uskar¿aæ”22.
Opinia publiczna, która coraz czêœciej zabiera³a g³os w sprawie warunków i standardu ¿ycia robotników i robotnic fabrycznych, nie docenia³a
b¹dŸ w ogóle nie dostrzega³a problemów pracowników handlowych,
rozproszonych po wielu magazynach i sk³adach. Co wiêcej, jej aprobata dla
jak najd³u¿szego funkcjonowania sklepów i innych placówek handlowo–us³ugowych utrudnia³a d¹¿enia pracowników do skrócenia czasu
pracy i zagwarantowania wolnej niedzieli. (Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e
w ówczesnym handlu dominowa³ jednozmianowy system pracy). Z wielu
przyk³adów przytaczanych przez redaktorów prasy zawodowej jasno wynika, ¿e klientela nie mia³a zamiaru rezygnowaæ z przywilejów i zmieniaæ
swych konsumenckich przyzwyczajeñ. Wydaje siê zreszt¹, ¿e opinia publiczna b¹dŸ nie dostrzega³a problemów pracowników handlowych, b¹dŸ ich nie
docenia³a. W ostatnich latach poprzedzaj¹cych wybuch wojny kwestia uregulowania i skrócenia czasu pracy w handlu, z któr¹ bezskutecznie od
1906 r. borykali siê prawodawcy23, skomplikowa³a siê jeszcze bardziej. Has³a unarodowienia handlu i bojkotu ekonomicznego ¯ydów sprawi³y, i¿
dyskusja nad potrzeb¹ wydzielenia jednego w tygodniu dnia ca³kowicie
wolnego od pracy, tzw. odpoczynku œwi¹tecznego skoncentrowa³a siê na
alternatywie: sobota czy niedziela i wyraŸnie podzieli³a nie tylko opiniê
publiczn¹, ale te¿ samo œrodowisko pracowników handlowych.
Ograniczenie i uregulowanie czasu pracy, zamkniêcie jej w sztywnych
ramach czasowych „od–do”, bêd¹ce z punktu widzenia pracuj¹cych w han-

22 A. Zaleski, Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjació³ki przez Baronow¹ XYZ, opr. R. Ko³odziejczyk,
Warszawa 1971, s. 235–236.
23 Szerzej o kolejnych projektach zmian „ustawy o odpoczynku pracowników handlowych” zob. A. Janiak–Jasiñska, Pracownice i pracownicy handlu na rynku pracy w Królestwie Polskim prze³omu XIX i XXw.,
[w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 91–93.

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

210 Agnieszka Janiak–Jasiñska

dlu przywilejem, krokiem naprzód w ich sytuacji zawodowej, nierzadko stawa³o siê elementem krytyki œrodowiska biuralistów. Jej echa odnaleŸæ
mo¿na w utworach literackich omawianego okresu. Twórcom m³odopolskim bowiem ¿adna inna grupa zawodowa nie pasowa³a tak dobrze do
kreœlonego w tym czasie obrazu filistra, jak w³aœnie „gryzipiórki” czy „urzêdasy”. Wprawdzie w „literaturze i krytyce modernistycznej filister wystêpuje najczêœciej jako abstrakt, postaæ s³abo lub wcale nie zwi¹zana z t³em
spo³ecznym”, a o przydzieleniu tego epitetu bohaterowi literackiemu rozstrzygaj¹ zamiast przynale¿noœci spo³ecznej „inne cechy postaci — wra¿liwoœæ moralna i estetyczna, idea³y ¿yciowe i rodzaj aktywnoœci”, to jednak
wœród obdarzonych tym mianem najczêœciej spotkaæ mo¿na „urzêdników
i ludzi wykszta³conych, z których czêœæ wywodzi siê ze sfery ziemiañskiej,
wykonuj¹cych praktyczne zawody”24.
Krytyczny os¹d pracowników biurowych ró¿nych szczebli, utrwalony
w literaturze piêknej pocz¹tku XX w., skierowany jest m.in. na ich zautomatyzowany i monotonny tryb ¿ycia. W wielu nowelach i powieœciach m³odopolskich odnaleŸæ mo¿na karykaturalne wizerunki rodzin ze œrodowisk
urzêdniczych. Œcis³e podporz¹dkowanie ¿ycia rodzinnego ¿mudnej, nudnej
i niedochodowej pracy zawodowej mê¿czyzny, której czas wyznacza³y godziny otwarcia i zamkniêcia biura oraz przerwy obiadowej, przyczynia³o siê
do zdziwaczenia g³ównych bohaterów i upoœledzenia stosunków miêdzy
cz³onkami rodziny. Tak np. Onufry S³awowski z noweli Eugenii ¯mijewskiej Za duszê „przez czterdzieœci szeœæ lat przychodzi³ do biura o dziewi¹tej. Przez lat czterdzieœci szeœæ nie spóŸni³ siê o minutê. [...] Czesa³ siê licz¹c
do trzydziestu, ubiera³ siê, licz¹c do stu. [...] za czasów kawalerskich wychodzi³ na œniadanie do cukierni — zawsze tej samej — na róg. Œniadanie
i gazeta — kwadrans, z zegarkiem, le¿¹cym na stole, potem krótki spacer
— dwa tysi¹ce kroków w jedn¹ i dwa tysi¹ce w drug¹ stronê — do biura.
Zawsze w jednym i tym samym kierunku. A wszystko dok³adnie, systematycznie. W szóstym roku pierwszego lat dziesi¹tka pracy biurowej, zaraz po
otrzymaniu etatu, p. Onufry S³awowski o¿eni³ siê. W trybie jego przedbiurowego ¿ycia zasz³a ta zmiana, ¿e zacz¹³ jadaæ pierwsze œniadanie w domu,
i ¿e poœwiêca³ na tê czynnoœæ — nie kwadrans, lecz pó³ godziny: k³ad³ zegarek na stole jadalnym przed nakryciem. [...] Ten wy³om, uczyniony przez
24 J. Zacharska, Filister w prozie fabularnej M³odej Polski, Warszawa 1996, s. 162–163.
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¿ycie ma³¿eñskie w zwyczajach pana Onufrego, pozbawi³ go — dwu tysiêcy
kroków. Móg³ ju¿ tylko przed godzinami pracy robiæ tysi¹c kroków w jedn¹
i tysi¹c w drug¹ stronê. Trzy razy, w ci¹gu lat 46, rannego spaceru zaniecha³.
Sta³o siê to w dniu narodzin pierwszej córki Wandzi, drugiej — Stefci i syna
Wac³awa”25. Nigdy wiêcej rodzina nie zak³óci³a rytmu jego ¿ycia codziennego. Zarówno ¿ona jak i dzieci podporz¹dkowa³y siê rozk³adowi zajêæ
g³owy rodziny i stara³y siê monotonii tej nie zak³ócaæ. Na powieœciowych
stronicach plan codziennych zajêæ kobiet–¿on i matek pracowników biurowych uzale¿niony by³ przede wszystkim od godzin urzêdowania ich mê¿ów
i synów. Czas, który mê¿czyznom wype³nia³a praca zawodowa, kobietom
poch³ania³y obowi¹zki domowe (wynikaj¹ce z roli gospodyni domu), pielêgnacyjne i wychowawcze (wobec dzieci lub starszych cz³onków rodzin)
oraz reprezentacyjne (jako ¿ony urzêdnika, tj. osoby na stanowisku)26. Godzina zamkniêcia biura nie oznacza³a jednak¿e kresu zajêæ kobiecych: „Pójdziesz do pani — komenderowa³ do woŸnego Dalewicz, kasjer z powieœci
W. Gomulickiego — i powiesz, ze przyjdê za piêtnaœcie minut. — Nie! Nie
za piêtnaœcie — za siedemnaœcie. [...] Upomnij pani¹ — doda³ — ¿eby
kaczki nie wysuszy³a”27.
Literacki obraz kobiet z miejskich warstw œrednich, a œciœlej œrodowisk
urzêdniczych, nie jest jednak wizerunkiem zapracowanych i oszczêdnych
pañ domów. Te podporz¹dkowane monotonii ¿ycia urzêdniczego ¿ony, matki i córki umiej¹ wygospodarowaæ sobie du¿o czasu wolnego. Problem tkwi
jednak w tym, ¿e nie wiedz¹, co z nim zrobiæ, nie potrafi¹ wykorzystaæ go
w ¿aden racjonalny sposób, zreszt¹ nie s¹ nawet przekonane o potrzebie
zape³nienia go ani o korzyœciach z tego p³yn¹cych. Dlatego te¿ przede
wszystkim nudz¹ siê, zajmuj¹c myœli marzeniem o „lepszej partii”. Cierpi¹
z powodu zwyk³ych, przejœciowych bólów g³owy, migren, dusznoœci i snuj¹

25 E. ¯mijewska, Za duszê, [w:] Z pamiêtnika niedosz³ej literatki. Nowele i obrazki, Warszawa 1910,
s. 120–121.
26 Jednym z najczêœciej powtarzanych w literaturze piêknej pocz¹tku XX w. zarzutów wobec œrodowiska
urzêdniczego jest jego sk³onnoœæ do budowania karier zawodowych wy³¹cznie przez protekcjê. Uderzaj¹ce
jest przy tym, ¿e win¹ za tê sk³onnoœæ obci¹¿a siê tu kobiety, które wykorzystuj¹c swe wdziêki b¹dŸ drepcz¹c
„niezmordowanie od jednych do drugich” zdobywaj¹ dla swych mê¿ów i ojców kolejne szczeble w hierarchii
urzêdniczej, np. ¯³obikowska, ¿ona starszego kontrolera kasy g³ównej, czy Marynia Zabielska, córka buchaltera z powieœci Biuraliœci B. Biernackiego (Warszawa 1903).
27 W. Gomulicki, Wyzwolona, Warszawa 1901, s. 4.
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siê po „nie¿yczliwej cz³owiekowi przestrzeni mieszkania”28. W ten sposób
doœæ czêsto nudzi siê Tuœka, jej córka Pita (nudz¹ siê razem nawet podczas
pobytu w Zakopanem), Marynia Zabielska, pani Szumi³³o, wszystkie trzy
panny, do których po kolei startuje w konkury buchalter G¹siorkowski,
i wiele innych29. Nudê podczas dnia zape³niæ mog¹ jedynie niezapowiedziane wizyty przyjació³ek, lektury francuskich romansów, pisanie listów czy
planowanie rozrywek wieczornych: spotkañ towarzyskich po³¹czonych z sut¹ kolacj¹, wyjœæ do teatrów, wieczorków tanecznych i bali, których czêste
organizowanie uniemo¿liwia³ jednak stan finansów30. Trudno szczególnie
te ostatnie, niecodzienne wydarzenia uznaæ za formy spêdzania czasu
wolnego niczym nie wymuszone, wynikaj¹ce jedynie z upodobañ jednostki i bêd¹ce sposobem zaspokajania indywidualnych potrzeb duchowych,
skoro brano w nich udzia³ tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, aby omówiæ
interesy, zdobyæ nowe stanowisko, nawi¹zaæ potrzebne znajomoœci, wprowadziæ córki w „wielki œwiat” czy podkreœliæ sw¹ przynale¿noœæ do „lepszego towarzystwa”31.
Wed³ug przekazów literackich powszednie póŸne popo³udnia i wieczory, je¿eli nie by³y wype³nione nadrabianiem zaleg³oœci mê¿a w pracy biurowej i dodatkowymi zajêciami gospodarskimi ¿ony, ma³¿onkowie zwykle
spêdzali osobno. Wprawdzie doœæ czêsto w m³odopolskich powieœciach
i nowelach pojawia siê informacja o wspólnej lekturze „Kuriera Warszawskiego” (g³ownie cenników, taryf i og³oszeñ), a raczej o g³oœnym czytaniu
mê¿a i pos³usznym s³uchaniu znudzonych dzieci i ¿ony b¹dŸ o towarzyszeniu przez ¿onê zaczytanemu mê¿owi, lecz s¹ to jedynie krótkie chwile przed

28 G. P. B¹biak, Ikonosfera mieszczañska Gabrieli Zapolskiej, [w:] Mieszczañstwo i mieszczañskoœæ w literaturze polskiej drugiej po³owy XIX wieku, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 13–26.
29 Zob, np. G. Zapolska, Sezonowa mi³oœæ, Kraków 1992; tej¿e, Córka Tuœki, Kraków 1980; B. Biernacki,
Biuraliœci, Warszawa 1903; G. Zapolska, Z pamiêtników m³odej mê¿atki, Wroc³aw 1991; W. Kosiakiewicz,
G¹siorkowski, Warszawa 1912.
30 „Marynia bawi³a siê na jednym i drugim balu. Lecz przed ka¿dym z nich znieœæ musia³a przykroœci od...
ojca, tego ¿adne pióro nie opisze. Zabielski, jak ju¿ wiemy, liczyæ siê musia³ z wydatkami, a po wtóre nie
lubi³ g³oœnego ¿ycia [...] Oszala³y, baby — wo³a³ — oszala³y! Nic innego, tylko oszala³y! ¯adaj¹ ode mnie
rzeczy niezwyk³ych, a nadto œmiesznych. Jak¿e, to ja na równi z takim Kopytowskim, który liczy kilkanaœcie
tysiêcy rubli czystego dochodu rocznie, mam wydawaæ huczne bale... [...] Zreszt¹ ju¿ moje œrodki s¹ wyczerpane, po³owê pensji poch³aniaj¹ d³ugi, gratyfikacjê zabra³a Futermanowa [lichwiarka — A. J. ] — nie mam
pieniêdzy na bale”, B. Biernacki, wyd. cyt., s. 42–43.
31 Np. M. G¹siorowski, Ziêæ firmy L. Feinband et Comp. Powieœæ, Warszawa 1903; Z. Kowerska, Na s³u¿bie,
Warszawa 1896; B. Biernacki, wyd. cyt.; G. Zapolska, Córka Tuœki; tej¿e, Z pamiêtników m³odej mê¿atki.
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wieczornym wyjœciem g³owy rodziny do kawiarni b¹dŸ do podrzêdnej knajpy dla rozegrania kilku partii w winta32. W ma³¿eñstwach urzêdniczych
z popularnych wówczas powieœci i nowel ma³¿onkowie osobno te¿ spêdzali
okres letnich wakacji, o czym decydowaæ mia³y wzglêdy obiektywne: trudnoœci z uzyskaniem urlopu przez mê¿czyznê i brak œrodków na wywczasy
ca³ej rodziny. Nie wszyscy jednak autorzy u¿alali siê nad owymi s³omianymi
wdowcami tak bardzo jak Gabriela Zapolska w Sezonowej mi³oœci. „Mizernemu”, „przedwczeœnie postarza³emu” ze „sp³owia³ymi oczyma” ¯ebrowskiemu w samotne wieczory pozostaje podlewaæ kwiatki doniczkowe i ratowaæ palmy przed mszycami, podczas gdy jego ma³¿onka z powodu braku
œrodków na sta³e przesiadywanie w najlepszych restauracjach i cukierniach
Zakopanego zmuszona jest nudziæ siê u stóp Giewontu33. Ostrze krytycznej
m³odopolskiej literatury skierowane by³o tak¿e na tych wzorowych tatusiów,
którzy przerzuciwszy na czas wakacji szkolnych ca³y ciê¿ar opieki nad dzieæmi i ich wychowania na barki swych ¿on, mieli poczucie dobrze spe³nionego
obowi¹zku: „Pan Antoni nie mia³ zamiaru szczêdziæ sobie jakiejœ niedrogiej
przyjemnoœci. S³usznie mu siê ona nale¿y; spe³ni³ obowi¹zek wobec rodziny, która bêdzie u¿ywa³a wiejskich wywczasów, swobody, powietrza, gdy on
przykuty do biurka pra¿y siê w miejskim zaduchu podczas upalnego lata.
Rozczuli³ siê w³asnym poœwiêceniem i z wiêkszym jeszcze poczuciem w³asnego prawa snu³ dalej plany wynagrodzenia sobie nierównoœci losu”34.
Programowy atak modernistów na styl ¿ycia œrodowisk urzêdniczych,
spoœród których przede wszystkim rekrutowa³y siê, zdaniem literatów, zastêpy filistrów, bardzo ogranicza wiarygodnoœæ literatury piêknej jako Ÿród³a do badañ nad czasem wolnym omawianej grupy. Uzyskiwany obraz jest
bowiem bardzo zdeformowany: po pierwsze — ci¹¿y na nim m³odopolski
bunt przeciw obowi¹zuj¹cym konwenansom, po drugie (i to tyczy siê nie
tylko literatury prze³omu XIX i XX w.) — jest on odbiciem œwiadomoœci
spo³ecznej, spo³ecznych wyobra¿eñ o stylu ¿ycia, w tym tak¿e o kulturze
czasu wolnego poszczególnych œrodowisk, nie zaœ wiernym zapisem rzeczywistoœci, daj¹cym wgl¹d w aktualne zjawiska spo³eczne. Po trzecie wreszcie
32 Zob. np. G. Zapolska, Sezonowa mi³oœæ; tej¿e, Koteczek, [w:] Mena¿erya ludzka, Warszawa 1893; tej¿e,
Z pamiêtników m³odej mê¿atki; o wyjœciach do lokali rozrywkowych tak¿e: T. Jaroszyñski, Sz³apski, [w:]
W nawiasach ¿ycia, Warszawa 1908; E. ¯mijewska, Za duszê; Z. Kowerska, Na s³u¿bie; B. Biernacki, Biuraliœci; S. Gacki, Weso³y portret smutnego ko³tuna i inne opowiadania, Warszawa 1914.
33 G. Zapolska, Sezonowa mi³oœæ..., s. 60.
34 S. Gacki, Uciechy s³omianego wdowieñstwa, [w:] Weso³y portret smutnego ko³tuna..., s. 50.
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— jest obrazem mniej lub bardziej tendencyjnym, skonstruowanym w celu
uzasadnienia postawy i pogl¹dów autora, np. niechêci, a nawet pogardy dla
opisywanego œrodowiska czy braku akceptacji dla zmieniaj¹cej siê pozycji
kobiety w rodzinie i spo³eczeñstwie. St¹d brak w opisie tym wizerunku powstaj¹cej wówczas nowoczesnej formacji zawodowej — wykszta³conych
pracowników biurowych wybieraj¹cych karierê urzêdnicz¹ dla satysfakcji,
w celu realizacji ambicji zawodowych, brak informacji o nowoczesnych formach rozrywki i spêdzania czasu wolnego, których dostarcza³o w tym czasie
g³ównie du¿e miasto i o udziale w nich warstw œrednich, coraz powszechniej
ho³duj¹cych modzie na zdrowy, higieniczny tryb ¿ycia. Brak tak¿e kobiet
aktywnych zawodowo, a nie zwi¹zanych z prac¹ pedagogiczn¹: buchalterek,
korespondentek, kasjerek, ekspedientek, kobiet podejmuj¹cych pracê
z pobudek innych ni¿ ciê¿ka sytuacja materialna.
Œwiat urzêdników prywatnych i pracowników handlu, przedstawiany
w ówczesnych opowiadaniach i powieœciach, wydaje siê byæ wy³¹cznie mêski, choæ w rzeczywistoœci stawa³ siê coraz bardziej koedukacyjny. Nie nale¿y
obrazu literackiego jednak kategorycznie odrzucaæ. Przekaz ten, nieprawdziwy na poziomie faktów jednostkowych, spóŸniony wobec rzeczywistoœci,
czêsto tendencyjny, jest bowiem dobrym odbiciem d³ugotrwa³ych zjawisk
spo³ecznych, postaw i pogl¹dów mocno zakorzenionych i ugruntowanych.
Np. podkreœlany przez literaturê piêkn¹ podzia³ ¿ycia ma³¿onków na œwiat
mêski i ¿eñski, podporz¹dkowanie trybu ¿ycia wszystkich cz³onków rodziny, w tym ich czasu wolnego, pracy zawodowej mê¿czyzny — g³ównego
¿ywiciela rodziny zyskuje potwierdzenie w nielicznych (niestety) wspomnieniach urzêdników prywatnych. Bronis³aw Dziubek, wieloletni pracownik administracji w fabryce Lilpopa, najwa¿niejsze w roku dni œwi¹teczne
spêdza³ razem ze swoimi wspó³pracownikami na wy³¹cznie mêskich spotkaniach towarzyskich w fabryce b¹dŸ w restauracji. Uœwiêcone tradycj¹ by³y „wspólne «rybki» 23, czasem 24 grudnia oraz w Wielki Pi¹tek i Sobotê”
oraz spotkania noworoczne z dyrekcj¹, na które „czy kto wyspany czy nie
(po Sylwestrze), ubrany w czarny tu¿urek, œpieszy³ na Ksi¹¿êc¹, a¿eby z³o¿yæ ¿yczenia najpierw dyrektorowi Marconiemu, a nastêpnie [dyrektorowi]
Stattlerowi”. Jakkolwiek w przerwie miêdzy œwiêtami a Nowym Rokiem
fabryka by³a zamkniêta, jednak pracownicy biurowi zobligowani byli do
kontynuowania spisu inwentarzowego, rozpoczêtego na kilka tygodni wczeœniej i prowadzonego w ka¿d¹ kolejn¹ niedzielê. Te nadliczbowe godziny
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pracy koñczy³y siê czêsto towarzysk¹ pogawêdk¹ przy wspólnym obiedzie35.
Równie¿ Modest Grzybowski, g³ówny buchalter Huty Bankowej S.A. w Radomsku, rezygnowa³ z planowanych wakacji b¹dŸ wraca³ wczeœniej z urlopu
(tak¿e z podró¿y poœlubnej), aby wype³niæ swe obowi¹zki zawodowe. ¯ona
oczywiœcie wraca³a z nim. Samotnie spêdza³a te¿ czêsto Sylwestra b¹dŸ Nowy Rok, gdy jej m¹¿ zajêty by³ bilansem b¹dŸ sk³ada³ oficjalne ¿yczenia
prze³o¿onym36.
W pocz¹tkach XX w. pojawi³y siê nowe formy rozrywki i spêdzania czasu wolnego, o których popularnoœci w œrodowisku pracowniczym milczy
wprawdzie literatura piêkna, ale dowodz¹ jej inne Ÿród³a. Tu¿ przed I wojn¹
œwiatow¹ powa¿n¹ konkurencj¹ dla miejskich parków (tradycyjnych miejsc
spacerów ludnoœci miejskiej), do których wstêp by³ ograniczany, choæby
dodatkowymi op³atami, sta³y siê reprezentacyjne ulice handlowe (np. Marsza³kowska w Warszawie czy Piotrkowska w £odzi), na których obok eleganckich sklepów i magazynów powstawaæ zaczê³y nowoczesne miejsca
rozrywki masowej. Coraz liczniejsze kina i wodewile, kawiarnie i restauracje przyci¹ga³y uwagê przechodniów nie tylko w dni powszednie. Ch³odna
kalkulacja oraz nowoczesne zasady handlu g³osz¹ce potrzebê wychodzenia
naprzeciw wszelkim ¿yczeniom klientów sk³ania³y kupców do uatrakcyjniania witryn sklepowych i otwierania sklepów tak¿e w soboty i niedziele37.
Dziêki przemianom w kulturze i organizacji handlu oraz pojawianiu siê nowych form rozrywki g³ówne ulice handlowe, staj¹c siê miejscami chêtnie
odwiedzanymi tak¿e w nieliczne dni wolne od pracy, zaczê³y odgrywaæ wa¿n¹ rolê w wype³nianiu czasu wolnego mieszkañców miasta, zarówno kobiet,
jak i mê¿czyzn.
Oferty wodewili i kin, wzrastaj¹ca aprobata dla ruchu fizycznego i organizacji sportowych, rozwój stowarzyszeñ zawodowych, zajmuj¹cych siê
m.in. inicjowaniem ró¿nych form podnoszenia kwalifikacji oraz organizowaniem czasu wolnego stowarzyszonych coraz bardziej upublicznia³y sferê
czasu wolnego. „Zacisze domowe” ustêpowaæ musia³o formom aktywnoœci
o charakterze masowym i nacisk tych tendencji siêga³ chyba przede wszyst-

35 B. Dziubek, Zaczyna³em u Lilpopa, Warszawa 1969, s. 90–91.
36 M. Grzybowski, Ze wspomnieñ, BN, rkps. sygn. akc. 8164.
37 A. Janiak–Jasiñska, Warszawska ulica handlowa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1998, nr 3–4,
s. 373–380.
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kim w³aœnie warstw œrednich, owych tysiêcy urzêdników, pracowników biur
i handlu i ich rodzin.
Od koñca XIX w. a¿ do wybuchu I wojny œwiatowej licznie powstaj¹ce
w najwiêkszych miastach Królestwa kina nie poprzestawa³y przecie¿ jedynie na robotniczej publicznoœci, choæ ta z ca³¹ pewnoœci¹ jako pierwsza
uleg³a urokowi ruchomego obrazu. U progu drugiej dekady XX w. w³aœciciele kinematografów rozpoczêli systematyczn¹ kampaniê reklamow¹
w prasie codziennej, a w szczególnoœci w „Kurierze Warszawskim”. Na
pierwszych stronach gazet nie tylko informowali o bie¿¹cym repertuarze
i nowoœciach, ale tak¿e, œwiadomi z³ej opinii o iluzjonach wœród warstw wykszta³conych, przekonywali, ¿e celem ich jest „artystyczne dobranie programów, demonstracja obrazów bogatych tylko treœci¹ i myœl¹”38. Wykorzystanie
prasy jako œrodka przekazu informacji skierowanej do ludnoœci robotniczej
w sytuacji utrzymuj¹cego siê w dalszym ci¹gu w œrodowisku tym szerokiego
zasiêgu analfabetyzmu oraz w obliczu skromnych bud¿etów robotniczych
rodzin by³oby raczej niezbyt trafn¹ inwestycj¹. Tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ
kin warszawskich mieœci³a siê w dzielnicach robotniczych39; informacje dotycz¹ce ich repertuaru z pewnoœci¹ szybciej rozchodzi³y siê „po s¹siedzku” ni¿ za
poœrednictwem prasy. Reklama prasowa mia³a zatem odgrywaæ rolê narzêdzia walki o nowych widzów z innych ni¿ robotnicze krêgów spo³ecznych. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê zaszczytne miejsce „Kuriera Warszawskiego”
wœród lektur pojawiaj¹cych siê w rodzinie urzêdniczej, o czym donosz¹
m.in. Ÿród³a literackie, adresat prasowych og³oszeñ kinematografów wydaje siê oczywisty.
Wprowadzone po upadku rewolucji przepisy dotycz¹ce stowarzyszeñ
zawodowych i organizacji spo³ecznych zezwala³y na zrzeszanie siê wybranym œrodowiskom zawodowym. Wœród nich znaleŸli siê m.in. pracownicy
administracji prywatnej i handlu, którzy skwapliwie skorzystali z przyznanych im swobód. Funkcjonowanie zalegalizowanych stowarzyszeñ poddane
zosta³o œcis³ej kontroli. Swobodnie rozwijaæ siê mog³a jedynie dzia³alnoœæ
na polu kulturalno–rozrywkowym, dobroczynnym, poœrednictwa pracy i samopomocy. Do nowych organizacji (np. Zwi¹zku Buchalterów, Zwi¹zku
38 „Kurier Warszawski” 1912, nr 24.
39 Tylko na Woli, tu¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ z domami robotników s¹siadowa³o a¿ 15 kinematografów, zob.
W. Karwacki, Rola filmu w œwiatowej i kulturalnej edukacji proletariatu, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys
dziejów, t. I, cz. 3, Lata 1870–1918, Warszawa 1978, s. 769.
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Bankowców) b¹dŸ do zreorganizowanych stowarzyszeñ o d³u¿szej tradycji
(np. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych w Warszawie) przystêpowano doœæ chêtnie zarówno w celach
doraŸnych: obrony swych pracowniczych interesów, zwiêkszenia szans na
rynku pracy, uzyskania wsparcia materialnego w trudnych sytuacjach ¿yciowych, jak i z potrzeby zaznaczenia swego miejsca w spo³eczeñstwie, podkreœlenia przynale¿noœci do œwiata pracowników umys³owych i odrêbnoœci
w stosunku do proletariatu. Ogromne znaczenie mia³a tak¿e u³omnoœæ ¿ycia publicznego Królestwa spowodowana brakiem demokratycznych swobód i niezale¿nego pañstwa. Liczne zakazy dotycz¹ce zrzeszania siê i prowadzenia dzia³alnoœci publicznej ogranicza³y pole aktywnoœci do sfery zawodowej, dobroczynnoœci, kultury, rozrywki i sportu.
Decyduj¹cy siê, z takich czy innych pobudek, na wst¹pienie w szeregi
stowarzyszonych i wype³niaj¹cy przynajmniej podstawowe obowi¹zki
cz³onka stowarzyszenia poœwiêcaæ musia³ wiele z pozostaj¹cego mu po pracy czasu wolnego. Drukowane na ³amach prasy zawodowej informacje
o planowanych zebraniach ogólnych i posiedzeniach mniejszych sekcji i komisji, imprezach kulturalnych i rozrywkowych, œwiadcz¹ o du¿ej aktywnoœci
stowarzyszeñ pracowników biur i handlu, ale równie¿ o du¿ym zaanga¿owaniu czasowym ich dzia³aczy. Ca³e bowiem ¿ycie stowarzyszenia odbywa³o
siê w sobotnie popo³udnia, niedziele oraz powszednie wieczory, czêsto doœæ
póŸne. W Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych
i Przemys³owych m. Warszawy dzia³alnoœæ wszystkich kó³ek: œpiewaczego,
muzycznego, dramatycznego i gimnastycznego rozpoczyna³a siê w dni robocze po godzinie 20.00 i trwa³a œrednio od 1 do 2 godzin. Np. w 1914 r.
plan zajêæ przewidywa³: „lekcjê Dru¿yny Œpiewaczej”, „lekcjê gimnastyki
dla pañ”, „lekcjê fechtunku” i „próbê orkiestry Ko³a Muzycznego”, o 9 wieczorem zaœ „próbê Kó³ka Dramatycznego” i pó³ godziny wczeœniej „lekcjê
gimnastyki dla mê¿czyzn”40. Niejednokrotnie w sprawozdaniach z zebrañ
poszczególnych stowarzyszeñ wspominano o obradach przeci¹gaj¹cych siê
do „bia³ego rana”. Równie d³ugo bawiono siê na zabawach tanecznych
przygotowywanych na wyj¹tkowe okazje, nieco krócej w dni powszednie.
Pod wzglêdem organizacji rozrywki, wydarzeñ kulturalnych i naukowych stowarzyszenia pracowników handlu i administracji prywatnej przo40 „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 12, s. 10.
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dowa³y wœród wszystkich istniej¹cych wówczas stowarzyszeñ zawodowych
nie tylko w Warszawie, ale tak¿e w £odzi, Czêstochowie i Lublinie. W najwiêkszych organizacjach tego typu, takich jak: Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych w Warszawie, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemys³owo–Handlowych Guberni Piotrkowskiej w £odzi, Stowarzyszenie Pracowników Handlowych
Wyznania Moj¿eszowego m. Warszawy, organizacj¹ ca³ego ¿ycia kulturalno–towarzyskiego zajmowa³y siê odrêbne sekcje: naukowa (w gestii której
le¿a³o planowanie odczytów i kursów), dochodów niesta³ych (odpowiedzialna za organizacjê imprez z celem dobroczynnym) i ¿ycia towarzyskiego (zajmuj¹ca siê organizacj¹ przedsiêwziêæ o charakterze czysto rozrywkowym). W lokalnych oddzia³ach tych towarzystw (np. w Sosnowcu, Lublinie), w ko³ach zawodowych funkcjonuj¹cych w ich ramach (np. w kole metalowców, kole kolonialistów, kole cz³onkiñ) oraz w mniejszych organizacjach wszystkie te prace (w mniejszym oczywiœcie zakresie) wykonywa³a
jedna osoba. W bud¿etach najwiêkszych stowarzyszeñ wydatki na dzia³alnoœæ kulturaln¹ i rozrywkow¹ by³y pozycj¹ sta³¹ i niema³¹41.
Udzia³ kobiet w organizowaniu ¿ycia kulturalno–towarzyskiego, czyli
w planowaniu, decydowaniu i konkretnych pracach przygotowawczych, by³
wyraŸnie ograniczany do imprez dla dzieci, zabaw o charakterze dobroczynnym, a w przypadku wspomnianego ju¿ ko³a cz³onkiñ tak¿e do kursów
dokszta³caj¹cych przeznaczonych dla kobiet oraz wieczorków tanecznych,
których gospodarzem by³o owo ko³o. Kobiety wspiera³y sw¹ prac¹ tak¿e
czytelnie. Organizacja wycieczek, imprez masowych, obchodów rocznic
i innych uroczystoœci, uk³adanie planu odczytów naukowych i kalendarza
zabaw karnawa³owych nale¿a³y do mê¿czyzn. Potwierdza to sk³ad zarz¹dów
sekcji odpowiedzialnych za te przedsiêwziêcia. Z trudem znaleŸæ tam mo¿na kobietê. Analogicznie przedstawia³a siê sytuacja w innych sekcjach, czy
w g³ównym zarz¹dzie tych organizacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kobiety uzyska³y pe³niê praw cz³onkowskich
w omawianych stowarzyszeniach doœæ póŸno i nie bez g³osów sprzeciwu.

41 W 1912 r. funkcjonowanie wydzia³u naukowego, biblioteki, kó³ka œpiewaczego, dramatycznego, gimnastycznego i orkiestry Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych m. Warszawy poch³onê³o 2 683 rb, a wiêc prawie tyle samo co biura poœrednictwa pracy (2 821 rb) i 60% wydatków
poniesionych na zapomogi (4 200 rb). W latach póŸniejszych stosunek ten siê utrzymywa³, „Handlowiec”
1913, nr 3, s. 5.
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Ustawa Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych
i Przemys³owych m. Warszawy zosta³a zmieniona na korzyœæ kobiet dopiero
w 1909 r. Ich nieobecnoœæ w cia³ach decyzyjnych a¿ do wybuchu I wojny
œwiatowej by³a zatem naturaln¹ konsekwencj¹ wczeœniejszych ograniczeñ
oraz poniek¹d odzwierciedleniem ich niskiej pozycji zawodowej. Do zarz¹dów wybierano bowiem oprócz osób, które da³y siê poznaæ jako dobrzy
organizatorzy, tak¿e ciesz¹cych siê wysokim autorytetem zawodowym. Kobiety w wiêkszoœci piastowa³y na co dzieñ podrzêdne stanowiska o charakterze pomocniczym i pozostawa³y w sta³ej zale¿noœci s³u¿bowej od mê¿czyzn. Tote¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e ewentualne pojawienie siê w zarz¹dach stowarzyszeñ kobiet mog³o wywo³ywaæ opór ze strony mêskich dzia³aczy, szczególnie wobec perspektywy wcielenia w ¿ycie zasady wspó³decydowania i traktowania wszystkich g³osów na równi. Du¿¹ przeszkod¹ w zwiêkszeniu udzia³u kobiet w gremiach decyzyjnych musia³a byæ tak¿e, jak siê
wydaje, potrzeba dyspozycyjnoœci, gotowoœci do czêstego poœwiêcania sprawom stowarzyszenia czasu wolnego po pracy, na co wielu kobietom nie
pozwala³o wype³nianie obowi¹zków uznawanych wówczas zawsze za podstawowe: matki, ¿ony, gospodyni domowej.
Kobiety najchêtniej uczestniczy³y w ró¿nego rodzaju imprezach dobroczynnych i zabawach tanecznych (zwykle jedno by³o zwi¹zane z drugim),
a tych szczególnie w okresie karnawa³u nie brakowa³o. Oprócz tradycyjnego Sylwestra w ka¿d¹ sobotê karnawa³u handlowcy i biuraliœci spotykali siê
na wieczornicach tanecznych, trwaj¹cych zwykle od 6 po po³udniu do pó³nocy, w pozosta³ych dniach na ró¿nych „podwieczorkach”, „czarnych kawach” i „herbatkach”, które mniej lub bardziej planowo zawsze koñczy³y
siê tañcami. Zaczynano je nieco póŸniej (z uwagi na d³ugoœæ dnia pracy),
miêdzy 6 a 9 wieczorem, a koñczono równie¿ po pó³nocy42. Zdecydowanie
najd³u¿ej (bo do 9 rano) bawiono siê w noc sylwestrow¹ i na karnawa³owych balach maskowych, o których atrakcyjnoœci rozpisywa³a siê prasa.
Chwalono umiejêtnoœæ zabawy, humor i wyobraŸniê organizatorów
i uczestników tych imprez. W karnawale w 1913 r. Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy Pracowników Przemys³owo–Handlowych w £odzi zorganizowa³o
we w³asnym lokalu zabawê kostiumow¹ „Pod strzech¹”, z której dochód
przeznaczono na fundusz projektowanej przy stowarzyszeniu szko³y. O za42 Spod naszej strzechy, „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 6, s. 7–8.
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bawie tej w prasie pisano: „Stosownie do nazwy salê balow¹ utrzymano
w odpowiednim stylu i charakterze. Scenkê, na której ulokowano orkiestrê,
przekszta³cono na izbê w zagrodzie w³oœciañskiej, pokryt¹ s³omianym dachem i przystrojon¹ w zieleñ i kwiaty. Ca³¹ salê taneczn¹ równie¿ odpowiednio udekorowano. Od stropu zwiesza³y siê girlandy, uwite ze snopków
s³omy, przeplatane makami. [...] Przy wejœciu na salê pe³ne wdziêku gospodynie wrêcza³y przybywaj¹cym na zabawê butonierki z k³osów i chabrów.
Zabawê rozpoczêto dziarskim mazurem w cztery pary pod wodz¹ p. Borys³awskiego, odtañczonym z werw¹ i animuszem. [...] Zaznaczyæ nale¿y, ¿e
przewa¿a³y kostiumy w³oœciañskie, w³aœcicielki których wygl¹da³y uroczo.
By³o te¿ kilka oryginalnych kostiumów, jak rusa³ka, kominiarczyk itd.”43
Z kolei na pierwszym balu maskowym pracowników biurowych w 1914 r.
„Wielka obfitoœæ kostiumów oraz wiele g³ówek kobiecych przystrojonych
w bia³e francuskie peruczki nadawa³y korowodowi tanecznemu ca³kiem
niezwyk³y czar i barwnoœæ”. Wœród kostiumów by³y i „aktualne i dowcipne
jak: telefon i s³up z og³oszeniami [...] i historycznie wierny Ludwik XV; ludowe z wybornie ucharakteryzowanym góralem zakopiañskim na czele i cygañskie, wschodnie i wêgierskie, upostaciowienie kwiatów, boginie i rybaczki wodne, rusa³ki, pierroci i pierrotki, widzieliœmy nawet i ¿ywego diabe³ka [...], nie mówi¹c o królewskiej parze zdobnej w purpurê i gronostaje”.
Spoœród uczestniczek nagrodzony zosta³ paŸ królewski, „powiewna Egipcjanka i gracji pe³na Markiza”. Wœród mê¿czyzn wyró¿niono natomiast:
maharad¿ê i dworzanina królewskiego44.
Hucznie bawiono siê nie tylko w karnawale, ale i latem, przy czym letnie
imprezy przenosi³y siê na ³ono przyrody. Stowarzyszenie Komiwoja¿erów
w £odzi wybiera³o zwykle park w Helenowie, rywalizuj¹cy o miano „letniego salonu” Królestwa z warszawsk¹ Dolin¹ S³u¿ewieck¹45. Tam w³aœnie odby³y siê zabawy pod wiele mówi¹cymi tytu³ami: „W krainie ognia czyli uczta
z czasów rzymskich”, „Noc nad Bosforem”, „Zabawa neapolitañska”,
„Œwiêto w Sewilli”46. Rozpisywa³a siê o nich prasa nie tylko ³ódzka i nie
tylko zawodowa. Zarówno repertuar orkiestry, menu restauracji oraz dodatkowe atrakcje podporz¹dkowane by³y tytu³owi. Jak pisze W. Karwacki, na
43
44
45
46

¯ycie stowarzyszeñ, „Handlowiec” 1913, nr 3, s. 5.
Pierwszy bal maskowy, „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 9, s. 7–8.
H. Duninówna, Gawêda o dawnej £odzi, £ódŸ 1958, s. 165 i n.
W. Karwacki, Zwi¹zki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w £odzi do roku 1914, £ódŸ 1972, s. 533.
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„zabawie neapolitañskiej” „grano w³oskie melodie, œpiewano canzone populare, w restauracji podawano risotto i macaroni, po stawie p³ywa³y ³ódki
udaj¹ce gondole, by³o oczywiœcie corso kwiatowe”47. W Warszawie najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród imprez letnich cieszy³a siê zabawa kwiatowa
w „Bagateli”, z której dochód ka¿dorazowo przeznaczany by³ na budowê
letniska w Annopolu. Program zabawy, nad któr¹ protektorat objê³y
w wiêkszoœci ¿ony czo³owych dzia³aczy stowarzyszeñ zawodowych, a funkcje gospodyñ, czyli organizatorek, przejê³y rzeczywiste cz³onkinie tych organizacji, przewidywa³ koncert orkiestry operowej, dwie lub trzy jednoaktówki, a w przerwach miêdzy nimi walkê na kwiaty miêdzy gospodyniami
a publicznoœci¹48.
Coraz bardziej wyszukane pomys³y organizatorów pragn¹cych zapewniæ
planowanym zabawom powodzenie nie zawsze spotyka³y siê z uznaniem
opinii publicznej. O projektowanej zabawie ogrodowej czêstochowskiego
stowarzyszenia handlowców pod has³em „karczma bronowicka” pisano:
„Nie mielibyœmy w zasadzie nic przeciwko sileniu siê na nowe pomys³y organizatorów zabaw, ile ¿e confetti, serpentines i flirt [?!] stanê³y ju¿ wszystkim koœci¹ w gardle, odbieganie od szablonu godne jest nawet pochwa³y,
ale... karczma bronowicka, przyznaæ trzeba, jest pomys³em niezupe³nie
szczêœliwym. Wesele Wyspiañskiego jako jedno z arcydzie³ literatury narodowej nie nadaje siê na bezmyœlne parodiowanie w ogródku jedynie dlatego, aby piêkne nasze panie popisaæ siê mog³y kostiumami karczmarek, panna m³oda welonem, etc. [...] Gdyby¿ to inicjatorzy zabawy zamierzali np.
odtworzyæ ¿ywy obraz z Wesela, przyklasnêlibyœmy im chêtnie, ale robienie
z karczmy bronowickiej szynkwasu, chocia¿by sta³y za nimi nasze cudne
panie i rozlewa³y... monopol, — wybaczcie!, trochê to za jaskrawe”49.
¯ycie towarzyskie biuralistów warszawskich nabra³o jeszcze wiêkszego
rozmachu, gdy zosta³ do u¿ytku oddany w³asny gmach stowarzyszenia.
Wielka sala balowo–odczytowa pomieœciæ mog³a oko³o 150 tañcz¹cych par,
a ¿e bawiono siê zwykle równie¿ w holach wszystkich trzech piêter — najwiêksze imprezy w latach przedwojennych przyci¹ga³y przeciêtnie
500 osób. Trudno jest jednoznacznie stwierdziæ, jak du¿o by³o wœród kobiet
bior¹cych w zabawach tych udzia³ ¿on pracowników biurowych, a jak¹
47 Tam¿e.
48 ZapowiedŸ programu w dodatku nadzwyczajnym do „Handlowca” 1913, nr 13.
49 „Goniec Czêstochowski” 1908, nr 162, s. 2.
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czêœæ stanowi³y pracownice biur i handlu, zrzeszone w organizacjach zawodowych. Wœród tych ostatnich, jak siê wydaje, przewa¿a³y panny.
Nowoczesny i œwietnie wyposa¿ony budynek Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych m. Warszawy u³atwi³
tak¿e dzia³alnoœæ niezwykle prê¿nie dzia³aj¹cym przy tym stowarzyszeniu
ko³om: dramatycznemu, muzycznemu, gimnastycznemu i dru¿ynie œpiewaczej. Ka¿de z nich otrzyma³o swój lokal, a najbardziej zadowoleni mogli byæ
sportowcy. Salê do æwiczeñ gimnastycznych wyposa¿ono w ró¿norodny
sprzêt sportowy. Nie zapomniano tak¿e o szatni i natryskach. Kobiety jednak wola³y ogl¹daæ popisy sportowe, ni¿ w nich uczestniczyæ, co starano siê
zmieniæ, organizuj¹c seriê referatów p. Heleny Mieczyñskiej (w³aœcicielki
¿eñskiego zak³adu gimnastycznego w Warszawie) o znaczeniu sportu dla
rozwoju fizycznego dzieci i zdrowia kobiet. Efekty by³y jednak skromne:
w 1914 r. ko³o gimnastyczne liczy³o „94 mê¿czyzn, 23 panie i 19 dzieci, w tej
liczbie æwicz¹cych 54 mê¿czyzn, 16 pañ i 18 dzieci”50. Oprócz zajêæ gimnastycznych cz³onkom i cz³onkiniom stowarzyszenia oferowano równie¿ lekcje p³ywania, szermierki i k¹piele s³oneczne. W 1912 r. garstka najbardziej
zaanga¿owanych biuralistek–sportsmenek podjê³a w Warszawie trud zorganizowania odrêbnego ¿eñskiego Towarzystwa Wioœlarek.
Pokazy kó³ka sportowego, przedstawienia kó³ka dramatycznego i koncerty w³asnej orkiestry czy dru¿yny œpiewaczej uœwietnia³y zwykle wszelkie
uroczystoœci oraz wype³nia³y ¿ycie kulturalno–towarzyskie stowarzyszenia
w czasie Wielkiego Postu. Tak np. w marcu 1914 r. odby³y siê doroczne
popisy ko³a dramatycznego i chóru, z których dochody przeznaczone zosta³y na zasilenie funduszu wdów i sierot, oraz premiera Mazepy Juliusza S³owackiego w wykonaniu cz³onków ko³a dramatycznego51. Nale¿y podkreœliæ
wysoki poziom artystyczny przedstawieñ dawanych przez w wiêkszoœci mêskie grono (do nielicznych ról ¿eñskich zapraszano zawodowe aktorki).
Kierowa³ nim od 1904 r. Karol Hoffman, aktor, literat i dziennikarz, wspó³za³o¿yciel Polskiego Towarzystwa Dramatycznego w Warszawie i inicjator
póŸniejszego Zwi¹zku Artystów Scen Polskich52. Zainteresowanie dzia³al50 Sprawozdanie Ko³a Gimnastycznego za rok 1913, „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 17, s. 4–5.
51 „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 9, s. 6.
52 Hoffman Karol, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. IX, Wroc³aw i in. 1960–1961, s. 566–567. Podobnie
dzia³o siê w innych stowarzyszeniach zawodowych okresu porewolucyjnego, tak¿e robotniczych. O zami³owaniu robotników do repertuaru klasycznego oraz powa¿nych przedsiêwziêciach teatralnych, podejmowanych przez ko³a dramatyczne poszczególnych organizacji zawodowych, pisze W. Karwacki, wyd. cyt.,
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noœci¹ tego ko³a wœród pozosta³ych cz³onków by³o du¿e, o czym œwiadczy³a
zawsze pe³na widownia oraz odzew, z jakim spotyka³y siê jego inicjatywy.
W 1913 r. na og³oszony przez ko³o dramatyczne konkurs na jednoaktówkê,
która uœwietniæ mia³a uroczystoœæ otwarcia nowego gmachu stowarzyszenia, przys³ano a¿ 26 propozycji, spoœród których nie tylko nagrodzono trzy
najlepsze, ale równie¿ przyznano nieprzewidziane wczeœniej wyró¿nienia53.
Inn¹ form¹ spêdzania czasu wolnego, chêtnie przez stowarzyszenia zawodowe propagowan¹, szczególnie w czasie Wielkiego Postu oraz letnich
wakacji by³y wycieczki grupowe, maj¹ce na celu b¹dŸ rekreacjê i wypoczynek na ³onie przyrody, b¹dŸ zwiedzanie wystaw, muzeów i zabytków, b¹dŸ
zapoznanie siê z funkcjonowaniem najnowoczeœniejszych zak³adów przemys³owych. Tak np. warszawscy urzêdnicy prywatni i pracownicy handlu
mogli w 1913 r. odbyæ przeja¿d¿kê parostatkiem po Wiœle, jednodniow¹
wycieczkê do Skolimowa, dwudniow¹ krajoznawcz¹ wycieczkê do Lublina
i Na³êczowa, odwiedziæ wystawê pt.: „Œwiat³o, ruch i ciep³o”, poznaæ funkcjonowanie elektrowni tramwajów miejskich oraz zwiedziæ galeriê w miejskim Muzeum Sztuk Piêknych54. W tym samym roku ko³o metalowców proponowa³o swym cz³onkom odpoczynek w miejscowoœci Mi³osna i dwie wycieczki poznawcze do najwiêkszych warszawskich fabryk metalowych: „Lilpop, Rau i Loewenstein” oraz „Rohn, Zieliñski i spó³ka”55. Towarzystwo
Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemys³owo–Handlowych w £odzi wywozi³o swych cz³onków na odpoczynek do £agiewnik, Sulejowa i Kazimierza nad Wis³¹56.
W wyprawach tych kobiety uczestniczy³y rzadko: wzglêdnie najwiêkszy
by³ ich udzia³ w wycieczkach rekreacyjnych i krajoznawczych, przy czym
zwykle wystêpowa³y w charakterze osób towarzysz¹cych, np. w dwudniowym wyjeŸdzie do Lublina i Na³êczowa uczestniczy³o 51 mê¿czyzn i 9 kobiet (¿on i córek).
Znikomy by³ tak¿e udzia³ pracownic biur i handlu w odczytach organizowanych przez sekcje naukowe stowarzyszeñ. Najwiêkszym zainteresowa-

s. 528–530.
53 „Handlowiec” 1913, nr 22, s. 3.
54 Spod naszej strzechy, „Œwiat Pracowniczy” 1914, nr 2, s. 6.
55 Z ¿ycia stowarzyszeñ, „Handlowiec” 1913.
56 W. Karwacki, wyd. cyt., s. 534.
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niem wœród publicznoœci, jednak wy³¹cznie mêskiej, cieszy³y siê referaty
popularnonaukowe, odczyty i wieczory dyskusyjne o tematyce spo³ecznej,
oraz wyk³ady z problematyki zawodowej, maj¹ce u³atwiæ podnoszenie kwalifikacji57.
Stowarzyszenia zawodowe pracowników biur i handlu stara³y siê stworzyæ swoim cz³onkom, i nie tylko im, jak najwiêcej mo¿liwoœci pog³êbiania
wiedzy fachowej. Nie sposób omówiæ tu szczegó³owo wszystkich tych inicjatyw, istotne jest jednak, ¿e pracuj¹ce w biurowoœci i handlu kobiety gotowe
by³y poœwiêciæ swój wolny czas wy³¹cznie na kursy doszkalaj¹ce lub daj¹ce
podstawow¹ wiedzê praktyczn¹, a wiêc — u³atwiaj¹ce nabycie konkretnej
umiejêtnoœci. Celem podejmowanego przez pracuj¹ce kobiety dokszta³cania by³o zwiêkszanie swych szans w rywalizacji na rynku pracy, nie zaœ podnoszenie poziomu swego wykszta³cenia ogólnego. St¹d brak ich na wyk³adach i odczytach naukowych z historii handlu, teorii ekonomii czy prawa
handlowego, du¿y udzia³ zaœ w kursach pisania na maszynie, podstaw buchalterii czy jêzyka niemieckiego. Takie w³aœnie zajêcia oferowa³y zwykle
Warszawskie Towarzystwo Handlowego Wykszta³cenia Kobiet i sekcja samokszta³cenia przy Stowarzyszeniu Kobiet Pracuj¹cych w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci.
Trudno ustaliæ, jakimi czytelniczkami by³y pracownice biurowe i czy stosunkowo du¿y udzia³ kobiet wœród pracowników obs³uguj¹cych czytelnie
dzia³aj¹ce przy stowarzyszeniach zawodowych odzwierciedla³ zami³owanie
biuralistek do lektury, czy by³ raczej efektem spo³ecznej akceptacji dla pracy kobiet w charakterze bibliotekarek. O tym, ¿e lektura ksi¹¿ek i czasopism zajmowa³a istotne miejsce wœród form spêdzania czasu wolnego ogó³u
personelu biurowo–handlowego, mog¹ w pewnym stopniu œwiadczyæ ksiêgozbiory czytelni zwi¹zkowych oraz wydawanie w³asnych tytu³ów prasowych, a wœród nich „Handlowca” i „Œwiata Pracowniczego” w Warszawie
oraz „Naszych Spraw” w £odzi. Z zebranych przez W³adys³awa Karwackie57 Wœród autorów wyst¹pieñ wymieniæ nale¿y: Ludwika Krzywickiego (odczyty o rozwoju przemys³u i handlu, o dziejach i miejscu ¯ydów w spo³eczeñstwie polskim), W³odzimierza Dzwonkowskiego (cykl odczytów
pt.: „Europa wspó³czesna”), Jana Lorentowicza (o Stefanie ¯eromskim), Ignacego Matuszewskiego (o Juliuszu S³owackim), K. Wojciechowskiego (o systemach emerytalnych na œwiecie), ale tak¿e postacie mniej
znane, np.: dr. Pawlikowskiego, autora wyk³adów „O s³oñcu i powietrzu jako czynnikach leczniczych”,
J. Machlejda, dyrektora szko³y im. M. Reja, rozwa¿aj¹cego podczas odczytów problem „Moralnoœci dawnej
i nowej”, czy M. Goldsteina, prezesa czêstochowskiego oddzia³u Stowarzyszenia Pracowników Handlowych
„interesuj¹co omawiaj¹cego” znaczenie i funkcje sumienia, tam¿e, s. 516–517; „Goniec Czêstochowski”
1908, nr14, s. 2, „Œwiat Pracowniczy” 1912, nr 12, s. 5.
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go danych wynika, ¿e najwiêksz¹ pod wzglêdem liczby tomów czytelniê
w £odzi w 1913 r. w porównaniu z innymi ³ódzkimi stowarzyszeniami zawodowymi posiada³o Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemys³owo–Handlowych (9 568). Prenumerowa³o ono równie¿ najwiêcej tytu³ów prasowych: 7 gazet i 24 czasopisma fachowe58. W czytelni Stowarzyszenia mo¿na by³o zajrzeæ do 7 gazet, 7 tygodników, 6 miesiêczników i przesz³o 1 500 ksi¹¿ek. W innych wiêkszych organizacjach zawodowych pracowników biur i handlu by³o podobnie, m.in. w czytelni Stowarzyszenia Kobiet
Pracuj¹cych w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci.
Wielkie i du¿e miasto Królestwa Polskiego pocz¹tku XX w. oferowa³o
swoim mieszkañcom wiele mo¿liwoœci zagospodarowania czasu wolnego
od pracy zawodowej. Ta zaœ dla mêskiej czêœci spo³ecznoœci miejskiej sta³a
siê czynnikiem determinuj¹cym wszystkie inne sfery ¿ycia. Pracownicy biurowi, zaliczaj¹cy siê do warstw œrednich, dziêki postêpuj¹cym, choæ bardzo
powoli i nierównomiernie, regulacjom prawnym mieli czasu wolnego coraz
wiêcej. W wyniku przemian modernizacyjnych (nowe œrodki przekazu informacji, rozwój komunikacji l¹dowej, rosn¹ca popularnoœæ zasad ¿ycia
higienicznego) ros³a presja na jego racjonalne wykorzystanie, co wraz z innymi procesami, a przede wszystkim rosn¹c¹ profesjonalizacj¹ wywo³ywa³o
wra¿enie przyspieszenia tempa ¿ycia i ograniczenia swobody jednostki
w wype³nianiu swego czasu wolnego.
W postrzeganiu i wymiarze czasu wolnego oraz w wyborze form jego
spêdzania w dalszym ci¹gu istotn¹ rolê odgrywa³a p³eæ oraz przypisane jej
role spo³eczne. Kobiety zatrudnione w handlu i biurach prywatnych przedsiêbiorstw i instytucji nale¿a³y w wiêkszoœci do pracowników szeregowych,
personelu pomocniczego ze wzglêdnie d³ugim czasem pracy. Tym, dla których praca zawodowa by³a przede wszystkim sposobem na zdobycie niezbêdnych œrodków na utrzymanie siebie i rodziny, czas po zakoñczeniu dnia
roboczego poch³ania³y obowi¹zki domowe, pielêgnowanie i wychowanie
dzieci, a nierzadko dodatkowe zajêcia zarobkowe. Tym w³aœnie „paniom
kapeluszowym” — jak nie bez ironii okreœla³ je w swoich wspomnieniach
Józef Œwidrowski — pozostawa³o paradowanie „w kapeluszach przy ka¿dej
okazji, [aby podkreœliæ] w ten sposób, ¿e nie nale¿¹ do klasy robotniczej”59.
Jak siê wydaje, w œrodowisku ubo¿szych pracowników biur i handlu, któ58 W. Karwacki, wyd. cyt., s. 522–524.
59 J. Œwidrowski, Moja droga w œwiat. Wspomnienia 1906–1939, Warszawa 1980, s. 47.
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rych sytuacja materialna i poziom ¿ycia nie odbiega³y tak bardzo od sytuacji
lepiej zarabiaj¹cych robotników, to w³aœnie czas wolny by³ t¹ sfer¹ ¿ycia, w której starano siê jak najmocniej podkreœlaæ dystans wobec warstwy robotniczej.
Wiêcej czasu wolnego w znaczeniu opozycji do czasu pracy i rozumianego jako czas prywatny, którym dysponuje siê wed³ug w³asnej woli,
mia³y kobiety niezamê¿ne, które piastowa³y skromne — z regu³y — posady
w administracji prywatnej. W wiêkszoœci by³y to kobiety m³ode, jeszcze
przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego, st¹d czêsto zarzucano im, mniej
lub bardziej s³usznie, ¿e do pracy w biurze id¹, by zdobyæ mê¿a, „dla zabicia
czasu, dla zabawki, mody, flirtu lub posiadania lepszej bluzki czy te¿ jednego kapelusza wiêcej”60.
Z szerokiej oferty imprez kulturalno–rozrywkowych stowarzyszeñ zawodowych, które w pe³ni otworzy³y siê przed kobietami dopiero w koñcu
pierwszej dekady XX w., pracownice chêtnie wybiera³y zabawy taneczne
i dobroczynne przedsiêwziêcia, chêtnie zasiada³y na widowni podczas
przedstawieñ teatralnych i koncertów, rzadko natomiast dobrowolnie korzysta³y z mo¿liwoœci pog³êbiania wiedzy fachowej, co potwierdzaæ by mog³o tymczasowoœæ ich anga¿owania siê do pracy zarobkowej i wyboru tego
w³aœnie œrodowiska zawodowego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e struktury
organizacyjne stowarzyszeñ zawodowych, ich tradycja oraz czêsto negatywne postawy kolegów w miejscu pracy utrudnia³y kobietom wspó³udzia³
w organizowaniu zbiorowych form spêdzania czasu wolnego. Sprzyja³o to
utrzymywaniu siê w œwiadomoœci spo³ecznej wyobra¿enia o kobietach
z tych krêgów spo³eczno–zawodowych jako o niepracuj¹cych ¿onach
urzêdników, zmêczonych nud¹ nadmiaru czasu wolnego.

60 Kobiety w handlu..., s. 4.
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„Czas swobodny” zamo¿nego mieszczañstwa warszaw skiego...

Wyra¿enie u¿yte w tytule niniejszego artyku³u — „czas swobodny” —
zaczerpniête zosta³o z pamiêtnika pisanego przez warszawskiego przedsiêbiorcê budowlanego Adolfa Daaba w latach 1895–18961. Wydaje mi siê, ¿e
termin ten oddaje w sposób bardziej precyzyjny sens nadawany pojêciu
„czas wolny” w omawianym œrodowisku spo³ecznym. Oznacza on bowiem
nie tylko wolnoœæ od pracy zarobkowej, zajêæ i obowi¹zków domowych i innych, ale wskazuje tak¿e na mo¿liwoœæ swobodnego dysponowania tym czasem przez jednostkê. W poni¿szym artykule chcia³abym zaj¹æ siê rozwa¿aniami nad kategori¹ czasu wolnego w œrodowisku zamo¿nego mieszczañstwa warszawskiego „pochodzenia cudzoziemskiego osiad³ego w Warszawie i okolicach”2, postawami wobec „czasu swobodnego”, sposobami zagospodarowania go przez kobiety i mê¿czyzn w II po³owie XIX i na pocz¹tku XX w.
„Warszawa z lat osiemdziesi¹tych, pomimo ucisku rosyjskiego i wojsk
rosyjskich, sprawi³a na mnie mi³e wra¿enie. [...] Najsympatyczniejszymi by³y
domy przemys³owców nosz¹cych przewa¿nie obce nazwiska, domy zamo¿ne, kulturalne i bardzo polskie. Nale¿a³y tu przede wszystkim rodziny spokrewnione z moim przyjacielem Simmlerem, jak: Strasburgerowie, Fuchso-

1 A. Daab, W Warszawie i na Krymie, Warszawa 1996.
2 Za S. £oz¹, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiad³e w Warszawie i okolicach, t. I, Warszawa
1932, t. II, Warszawa 1934, t. III, Warszawa 1935.
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wie, Spiessowie, nastêpnie Szlenkierowie, Szwedowie, Temlerowie, Pfeifferowie i inni. Dostêp do tych domów by³ bardzo trudny, ale mnie, artyœcie,
otworzono nie tylko wrota, ale i serca tak zacne, ¿e zachowa³em na ca³e
dalsze ¿ycie niezmiernie mi³e wspomnienie”3.
W ten sposób opisywa³ swoje wra¿enia z pobytu w Warszawie Julian
Fa³at. W jego pamiêci szczególnie mocno zapisa³y siê spotkania towarzyskie z osobami z badanego przez mnie œrodowiska zamo¿nego mieszczañstwa warszawskiego. Ich przodkowie przybyli do Królestwa Polskiego
w wiêkszoœci w XVIII lub w pierwszych dziesiêcioleciach XIX w. z terenów
Niemiec, Szwajcarii, Francji. Na ogó³ nie dysponowali znacznym kapita³em,
byli raczej drobnymi rzemieœlnikami, za³o¿ycielami niewielkich warsztatów, które z up³ywem lat, rozwojem gospodarczym Królestwa Polskiego,
zmianami w sposobach produkcji przekszta³ca³y siê i rozrasta³y w znaczne
przedsiêbiorstwa. Pod koniec XIX w. by³y to rodziny, jak na warunki warszawskie, bardzo zamo¿ne. Najczêœciej nale¿a³y do Koœcio³ów ewangelickich: augsburskiego lub reformowanego, powi¹zane wêz³ami rodzinnymi,
utrzymywa³y miêdzy sob¹ œcis³e kontakty towarzyskie i zawodowe.
WyraŸnie zauwa¿aln¹ wspóln¹ cech¹ omawianego krêgu przez ca³y badany okres by³o zafascynowanie muzyk¹ i wspólne — rodzinne, s¹siedzkie,
towarzyskie — muzykowanie. Czas temu poœwiêcony by³ niew¹tpliwie czasem wolnym od pracy, czasem wypoczynku, rozrywki, czasem, który pozwala³ na rozwijanie w³asnych talentów i realizowanie aspiracji artystycznych.
Henryk Fukier pisa³ o swoim dziadku Teofilu (ur. 1816), ¿e by³ niezwykle
muzykalny, gra³ na fortepianie i fisharomonii (instrumenty te posiada³
w domu), urz¹dza³ regularne spotkania muzyczne: trio z Baranowskim i Sikorskim4. Ferdynand Wilhelm Hoesick (ur. 1835) gra³ na skrzypcach, jeszcze jako kawaler organizowa³ spotkania towarzyskie z muzykowaniem5.
Kilka i kilkanaœcie lat póŸniej w jego domu odbywa³y siê domowe wieczorne koncerty, podczas których ka¿dy z trojga cz³onków rodziny móg³ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci. Muzyka rozbrzmiewa³a tak¿e w domach Rosenów, Simmlerów, Spiessów, Wertheimów, Gebethnerów, Martensów.
Wyj¹tkowo du¿o czasu poœwiêca³y sztuce muzycznej — wed³ug przekazów
— utalentowane w tym kierunku Maria Gebethnerowa, Jadwiga Spiessowa
3 J. Fa³at, Pamiêtniki, Katowice 1987, s. 93.
4 H. M. Fukier, Wspomnienia staromiejskie, Warszawa 1959, s. 62.
5 F. W. Hoesick, Pamiêtnik 1835–1897, BN, rkps II.11.084, s. 29–30.
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i Amalia Rosenowa. Jadwiga z Simmlerów Spiess organizowa³a w domu
koncerty dla swoich goœci, sama tak¿e w nich wystêpuj¹c.
W ci¹gu badanych dziesiêcioleci pojawi³y siê inne postawy wobec muzyki i muzykowania oraz upowszechni³y nowe zwyczaje. Regularne, nieformalne spotkania w czasie wolnym od pracy zawodowej, w jakich brali
udzia³ wspomniani Fukier, Hoesick czy Henryk Martens, a tak¿e domowe
(zwykle wieczorem po kolacji lub œwi¹tecznym obiedzie), kameralne muzykowanie (np. w domu Gebethnerów, Hoesicków, Rosenów) ust¹pi³o miejsca bardziej sformalizowanym sposobom zaspokajania zainteresowañ muzycznych w obserwowanym œrodowisku, a mianowicie — publicznym koncertom, spotkaniom w salonach, wizytom w operze, filharmonii, koncertom dla goœci organizowanym w domach prywatnych. Udzia³ w tego typu
imprezach nie zawsze by³ równoznaczny z wype³nianiem czasu wolnego
zgodnie z indywidualnymi upodobaniami uczestników. Spotkania takie bowiem czasami s³u¿yæ mog³y tak¿e za³atwianiu interesów publicznych i osobistych. W przedstawianych krêgach spo³ecznych, które w pewnym stopniu
odgrywa³y te¿ rolê opiniotwórcz¹, uczestniczenie w tych imprezach stanowi³o swoist¹ wizytówkê informuj¹c¹ o pozycji zajmowanej w ¿yciu publicznym i towarzyskim. Pozbawia³o to takie zebrania towarzyskie koniecznego
dla czasu wolnego elementu dobrowolnoœci i spontanicznoœci
Podejmuj¹c temat roli muzyki w organizowaniu czasu wolnego w omawianym œrodowisku, trzeba wspomnieæ o tzw. gesangvereinach, czyli mniej
lub bardziej formalnych towarzystwach œpiewaczych. Kilkakrotnie w spotkaniach takiego zespo³u uczestniczy³ Adolf Daab6, sta³ym cz³onkiem Chóru
„Lutnia” by³ Henryk Martens senior7. Udzielanie siê w tego typu towarzystwach nale¿a³o do decyzji zainteresowanych i wymaga³o to od nich pewnego rodzaju zorganizowania i regularnych spotkañ. S³u¿y³o jednak rozwijaniu
w³asnych talentów i umiejêtnoœci, pomaga³o realizowaæ aspiracje artystyczne, sprzyja³o relaksowi i odpoczynkowi po pracy zawodowej.
Przemiany w postawach kobiet i mê¿czyzn z badanego œrodowiska wobec czasu wolnego i sposobów jego spêdzania zwi¹zane by³y œciœle z unowoczeœnieniem siê w gospodarki i rozwojem stosunków kapitalistycznych
w II po³owie XIX w. Rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwa przestawa³y byæ ma³ymi, rodzinnymi warsztatami, poddawane modernizacji, przeobra¿a³y siê
6 A. Daab, W Warszawie…, s. 35.
7 M. Martens, Historia rodziny Martensów, Warszawa 1989, s. 13.
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w coraz nowoczeœniejsze zak³ady produkcyjne zatrudniaj¹ce czasami wielu
najemnych pracowników. W koñcu XIX w. przekszta³cano je w spó³ki akcyjne, których w³aœciciele–mê¿czyŸni zajmowaæ siê mieli nadzorowaniem
interesów, ich ¿ony natomiast zosta³y ca³kowicie od tych spraw odsuniête.
Mê¿czyŸni i kobiety obracaæ siê teraz mieli w dwóch ró¿nych sferach aktywnoœci: mê¿owie — na arenie publiczno–zawodowej, kobiety — w obszarze
domowym i rodzinnym. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê dwa podstawowe
pytania: czy ograniczenie — w przypadku kobiet — i zró¿nicowanie —
w odniesieniu do mê¿czyzn — zakresu i kszta³tu obowi¹zków zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ zarobkow¹, prowadzeniem przedsiêbiorstwa i inn¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, a tak¿e wyraŸne zakreœlenie jednej i drugiej grupie obszarów aktywnoœci sprzyja³y rozszerzeniu siê ich czasu wolnego i czy wyraŸnie zauwa¿alne jest zró¿nicowanie w sposobach (formach, miejscach) spêdzania tego czasu zale¿nie od p³ci?
W rezultacie podniesienia poziomu zamo¿noœci badanych rodzin, powiêkszenia mieszkañ wzros³a liczba s³u¿by domowej, sta³ej i dochodz¹cej.
To spowodowa³o, ¿e pani domu w zamo¿nych rodzinach mieszczañskich
by³a raczej osob¹ nadzoruj¹c¹ i kieruj¹c¹ pracami domowymi, rzadko
w nich bezpoœrednio uczestnicz¹c8. Dogl¹da³a wiêc zatrudnionych, ale prowadzi³a zwykle dom na szersz¹ skalê, otwarty dla goœci. Wzrosn¹æ tak¿e
mog³a jej aktywnoœæ na wydzielonym dla kobiet polu publicznym (np. dzia³alnoœæ dobroczynna) czy w kontaktach we w³asnym œrodowisku spo³ecznym (spotkania towarzyskie, prowadzenie salonu). Czas wolny pozostaj¹cy
do jej w³asnej dyspozycji móg³ wiêc nie ulec wcale wyraŸniejszemu zwiêkszeniu.
Dom by³ dla kobiety terenem, gdzie przede wszystkim spêdza³a swój
czas — czas pracy i czas wolny. Oprócz omówionych wy¿ej form, jak uprawianie muzyki na ró¿nych instrumentach, œpiewanie, wiele kobiet w omawianym krêgu spo³ecznym spêdza³o godziny pozostawione do ich dyspozycji na lekturze ksi¹¿ek, czasopism polskich i zagranicznych, na grze w karty
(jak np. ciotki i babki Ferdynanda Hoesicka). Panie z krêgu rodzinnego
Temlerów, Granzowów, Pfeifferów, Hoesicków widywa³y siê regularnie na

8 Zob. M. Siennicka, Rola „pani domu” w krêgach bur¿uazji warszawskiej w II po³owie XIX wieku, [w:]
Kobieta i kultura ¿ycia codziennego, wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 1997, s. 317–334.
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tzw. Klatschkaffees, spotkaniach przy kawie bez mê¿czyzn9. Uczestniczy³y
tak¿e, wraz z mê¿ami, dzieæmi i wiêkszym towarzystwem, w ogólnodostêpnych imprezach s³u¿¹cych rozrywce i relaksowi. Hoesickowa kocha³a teatr
i pragnê³a zaszczepiæ tê mi³oœæ synowi, zabieraj¹c go ze sob¹ na spektakle.
Spiessowa, tak¿e z synem u boku, bywa³a na koncertach i przedstawieniach
operowych, aby zobaczyæ znakomitych artystów, wybiera³a siê nawet ze
Stefanem za granicê10. Babka Martensowa wyje¿d¿a³a codziennie z wnukami na wycieczkê do Wilanowa lub w Aleje Ujazdowskie11. Wielk¹ admiratork¹ sztuki, szczególnie malarstwa i literatury, by³a Klementyna Granzowowa. Wiele z w³asnego czasu poœwiêca³a m³odym artystom, wspiera³a ich
duchowo i materialnie, jej wolne chwile musia³y byæ przepe³nione lektur¹
ksi¹¿ek i obcowaniem z ró¿nymi wytworami sztuki12.
Na podstawie powy¿szego przegl¹du mo¿na s¹dziæ, ¿e sposoby spêdzania czasu wolnego wybierane przez przedstawicielki warszawskiego patrycjatu nie by³y zbyt ró¿norodne. Nie by³y te¿ elementami obyczaju omawianego œrodowiska, odró¿niaj¹cymi je od zwyczajów innych grup spo³ecznych,
np. mieszczañstwa „œredniego”, zamo¿nej inteligencji czy osiad³ej w Warszawie arystokracji. Nieliczne kobiety z prezentowanego krêgu, tak jak Klementyna Granzow, Jadwiga Spiess, zdobywa³y siê na wiêksz¹ aktywnoœæ
wykraczaj¹c¹ poza progi domowego ogniska: np. zorganizowanie (zgodnie
z w³asnymi zami³owaniami do muzyki lub plastyki) publicznego koncertu
czy pokazu.
Mê¿czyŸni — przedsiêbiorcy aktywni w latach 60. i 70. XIX w. — mieli
bardzo ma³o czasu na relaks, odpoczynek i realizowanie w³asnego hobby.
Karol Szlenkier, jak wspomina³a wnuczka, „sypia³ w kantorze fabryki na
ceratowej kanapie za parawanem, pracowa³ od œwitu do nocy, wgl¹da³
w ka¿dy szczegó³. Mimo nawa³u pracy bie¿¹cej systematycznie dokszta³ca³
siê, pog³êbia³ znajomoœæ jêzyków obcych, zna³ francuski, angielski, niemiecki, rosyjski”13. Nauka jêzyków obcych by³a dla Szlenkiera sposobem na
spêdzenie wolnego czasu, wydaje siê, ¿e zgodnie z jego indywidualnymi
upodobaniami. Takim samym studiom po pracy w ksiêgarni poœwiêca³ siê
9 F. Hoesick, Powieœæ mojego ¿ycia, Dom rodzicielski. Pamiêtniki, Wroc³aw, 1959, t. I, s. 223–224.
10 S. Spiess, W. Bacewicz, Ze wspomnieñ melomana, Warszawa 1963, s. 9.
11 M. Martens, Historia…, s. 2.
12 F. Hoesick, Powieœæ…, t. I, s. 112, 228.
13 M. Wyd¿ga–Niklewiczowa, Wspomnienia, Ossolineum, rkps II 15435, t. I, s. 96, za. T. Stegner, Ewangelicy
warszawscy 1815–1918, Warszawa 1993, s. 190.

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

232 Mariola Kondracka

z przyjemnoœci¹ Ferdynand Wilhelm Hoesick. Natomiast ju¿ jego syn buntowa³ siê przeciwko rygorystycznej edukacji lingwistycznej. Odruchy sprzeciwu wywo³ywa³o w nim nie samo uczenie siê niemieckiego (nauczanie jêzyków obcych by³o bowiem w badanych rodzinach jedn¹ z podstawowych
zasad kszta³cenia ch³opców), ale surowe wymagania i upomnienia ojcowskie14. Stryj Ferdynanda Hoesicka, Aleksander Temler, w³aœciciel garbarni,
dzia³acz polityczny i spo³eczny, nie mia³ czasu na rozrywkowe lektury. Zapracowany by³ rozwijaj¹cy interesy Kazimierz Granzow15. Gustaw Adolf
Gebethner znajdowa³ czas na realizowanie swoich rozlicznych pasji: uprawia³ sport, hodowa³ konie, zajmowa³ siê pszczelarstwem i ogrodnictwem.
Jego aktywnoœæ nada³a ca³ej rodzinie, tak¿e nastêpnym pokoleniom, cechy
wyró¿niaj¹ce j¹ spoœród innych warszawskich bur¿uazyjnych domów16.
Henryk Fukier zapamiêta³ swojego ojca, tak¿e Henryka, winiarza z zawodu, w wolnych chwilach zaczytanego w ksi¹¿kach, uk³adaj¹cego i rozwi¹zuj¹cego rebusy i zagadki logiczne17. Fryderyka Martensa, a póŸniej jego syna
Henryka, pasjonowa³a gra w krêgle. Fryderyk przywióz³ to zami³owanie
z Danii. Salê do gry, która sta³a siê towarzysk¹ atrakcj¹, urz¹dzi³ tu¿ przy
nowo wybudowanym domu18. Natomiast Adolf Daab by³ mi³oœnikiem gimnastyki. Kupi³ sobie hantle, æwiczy³ w ogrodzie i — co charakterystyczne —
kilkakrotnie fotografowa³ siê podczas tych æwiczeñ19. Amatorem sportu by³
tak¿e Jan Robert Gebethner.
Omawiany okres to czas upowszechniania idei propaguj¹cych zdrowy
tryb ¿ycia, podnosz¹cych rolê æwiczeñ gimnastycznych oraz przebywania na
œwie¿ym powietrzu w celu rozwijania i podtrzymywania zdrowej kondycji psychofizycznej cz³owieka. Jest to te¿ okres wzrostu popularnoœci sportu kolarskiego. Próbowali tej dyscypliny wspomniani wy¿ej Gebethner i Daab.
W 1908 r. Adolf Daab sprawowa³ funkcjê prezesa Towarzystwa £y¿wiarskiego, uczestniczy³ te¿ w imprezach Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.
Przegl¹d zainteresowañ warszawskich przedsiêbiorców i form spêdzania przez nich czasu wolnego od pracy zawodowej, obowi¹zków rozdziciel14
15
16
17
18
19

F. Hoesick, Powieœæ…, t. I, s. 210.
O obu swych wujach pisa³ F. Hoesick, Powieœæ…, t. I, s. 228.
O jej wyj¹tkowoœci pisa³ np. Boles³aw Prus, zob. „Kurier Codzienny”, 14 VI 1889 r.
H. Fukier, Wspomnienia…, s. 64.
M. Martens, Historia…, s. 2, 13.
A. Daab, W Warszawie…, s. 36.
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skich, spo³ecznych i towarzyskich jest, w porównaniu z kobietami, bardziej
zró¿nicowany. Mê¿czyŸni czas po pracy w znacznej mierze spêdzali poza
domem (uprawianie sportu, hodowla koni, spotkania kawiarniane). Ich
aktywnoœæ wi¹za³a siê te¿ z dzia³alnoœci¹ w ró¿nych organizacjach i towarzystwach.
Wp³yw miasta, miejskich instytucji, miejskich warunków zaznacza siê
wiêc nie tylko w ¿yciu zawodowym badanych krêgów. Warte podkreœlenia
jest upowszechnianie siê korzystania z aparatów fotograficznych (szczególnie Adolf Daab), które uwiecznia³y równie¿ chwile wolne, chwile relaksu
i rozrywki. Postrzegaæ musiano te momenty jako przyjemne, godne wspomnienia. Decydowanie siê na utrwalanie na b³onie fotograficznej czasu
odpoczynku i zabawy wskazuje te¿ na traktowanie tych chwil jako wa¿nych,
zaplanowanych, a nie spêdzanych bezmyœlnie. Spostrze¿enie to potwierdzaj¹ i inne przyk³ady np. Karola Szlenkiera, który mimo nawa³u zajêæ tak
gospodarowa³ czasem, ¿e znajdowa³ chwile na dokszta³canie siê. Popieraj¹
je tak¿e inne materia³y Ÿród³owe — korespondencja Ferdynanda Hoesicka
i jego rodziców20. Matylda i Ferdynand Wilhelm Hoesickowie wymagali od
syna podczas jego kilkuletniego pobytu na studiach w Rydze dok³adnych,
listownych sprawozdañ z przebiegu dni. Wielokrotnie upominali go, ¿e Ÿle
gospodaruje czasem, spotyka siê z nieodpowiednimi osobami, trwoni czas
i pieni¹dze, nawo³ywali, aby rozwa¿niej nawi¹zywa³ kontakty, rozs¹dniej
planowa³ i spêdza³ godziny wolne od nauki. Adolfa Daaba w czasie jego
kilkutygodniowego urlopu z wojska równie¿ spotka³y „obrachunek u Mamy” i „ma³e przejœcie z Rodzin¹”21. Domyœlaæ siê mo¿na, ¿e powodem tych
zajœæ by³o zachowanie autora wspomnieñ postrzegane w tym œrodowisku
jako niestosowne lub jego kontakty podczas licznych œwi¹tecznych i karnawa³owych spotkañ towarzyskich z osobami uznanymi przez rodzinê za nieodpowiednie.
Rodzina, nie tylko najbli¿sza, ale i dalsza, by³a wiêc w tym œrodowisku
upowa¿niona do kontrolowania poczynañ swych cz³onków tak¿e w odniesieniu do form spêdzania przez nich „czasu swobodnego”. Sumiennoœæ
i rzetelnoœæ w tym, co siê robi, oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy, pracowitoœæ
20 M. Granzow, Korespondencja, BN, rkps III.7082; F. Hoesick, Korespondencja. Listy od rodziców, BN,
rkps II.7113–7132, II.7085, III.7086, II.7087–7091; F. W. Hoesick, Korespondencja 1858–59, BN, rkps
I.7081–7083.
21 A. Daab, W Warszawie..., s. 81–82.
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— normy zachowañ postrzegane jako najbardziej wartoœciowe, pozostaj¹ce
w zgodzie z wyznawanym przez wiêkszoœæ cz³onków omawianej spo³ecznoœci protestantyzmem, kszta³towa³y zachowania tak¿e w czasie wolnym od
obowi¹zków zawodowych, domowych i innych. Tle widziane by³o bezmyœlne szafowanie tymi chwilami i brak refleksji nad sposobami ich wype³nienia.
Rodzina, bliska i dalsza, stanowi³a w badanym œrodowisku najœciœlejszy
kr¹g towarzyski. Ferdynand Hoesick, Jan Rosen, Jan Gebethner, Henryk
Martens uznali za godne uwiecznienia we wspomnieniach opisy codziennych wieczorów w w¹skim gronie rodzinnym22. By³y to chwile wytchnienia
dla wszystkich cz³onków rodziny po dniu pracy, szko³y, domowej krz¹taniny
i spe³niania obowi¹zków towarzyskich. Przede wszystkim wówczas muzykowano, przegl¹dano czasopisma, czytano na g³os fragmenty powieœci, w domach ksiêgarzy — podziwiano nowe nabytki. Te zwyczaje nie podlega³y zmianom przez lata, bior¹cym w nich udzia³ dzieciom utrwali³y siê w pamiêci
dziêki swojej sta³oœci i regularnoœci, zyska³y status domowych rytua³ów23.
Ustalony rozk³ad mia³y tak¿e w badanym œrodowisku dni œwi¹teczne.
Ferdynand Hoesick, przebywaj¹c na studiach w Rydze, potrafi³ z pamiêci
opisaæ przebieg dwóch dni wielkanocnych swoich rodziców: „Pierwszego
dnia — œniadanie, spacer, koœció³, na œwiêcone do Langnerów, obiad w domu, popo³udniowy sen, spacer, kolacja u Temlerów — ganze Famylie; drugiego dnia — koœció³, na obiad u Hösicków (ca³a Familia Hösicków) [tak
w oryg.], sen, popo³udnie w towarzystwie, spacer wieczorny”24. Jak mo¿na
domniemywaæ z treœci i formy tego fragmentu listu, tak spêdzone œwiêta,
mimo ¿e by³y dniami wolnymi od pracy zawodowej i robót domowych, wype³nione by³y obowi¹zkami rodzinnymi i towarzyskimi, pozbawiaj¹c je
nieco uroków czasu wolnego jako czasu pozostaj¹cego w pe³ni do dyspozycji zainteresowanych. Niedziela w tej rodzinie tak¿e mia³a swój okreœlony
rytm. Sprzyja³o to planowemu gospodarowaniu czasem i organizowaniu
czasu wolnego, jak równie¿ rytualizacji ¿ycia rodzinnego.
Dni œwi¹teczne i wolne od zajêæ zawodowych oraz wakacje tak¿e spêdzano w gronie rodzinnym. Szczególn¹ popularnoœci¹ w omawianym krêgu
cieszy³y siê kilkugodzinne lub jednodniowe wycieczki za Warszawê. By³y to
22 F. Hoesick, Powieœæ...; M. Martens, Historia..., J. Gebethner, M³odoœæ wydawcy, Warszawa 1977.
23 Te same cechy obyczaju domowego eksponowane s¹ przez W³adys³awa Reymonta w rodzinie Baumów
w jego Ziemi obiecanej, Warszawa 1970, s. 186.
24 F. Hoesick, Korespondencja. Listy do rodziców 1888–1889, BN, rkps II.7087.
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zwyczaje œwi¹teczne ustalone przez kilka pokoleñ, nabieraj¹ce cech tradycji
rodzinnej, kultywowane mimo wzrostu zamo¿noœci, podniesienia poziomu
¿ycia i aspirowania do elity warszawskiego mieszczañstwa. Rodziny Temlerów, Pfeifferów, Hoesicków, Granzowów podczas œwi¹t Wielkanocnych
bra³y udzia³ w powszechnych zabawach ludowych w Ujazdowie, w Zielone
Œwi¹tki jechali na Bielany lub na Sask¹ Kêpê. Fukierowie wybierali siê
wówczas „na Filtry”25. Martensowie co niedziela robili wycieczki do Natolina, Wilanowa, Wierzbna, na Sask¹ Kêpê lub na Bielany26. Adolf Daab
tak¿e wspomina wyprawy z rodzin¹ kolej¹, rowerowe w wiêkszym towarzystwie, które, zgodnie ze swoim zwyczajem, uwiecznia³ na fotografii27.
Z bli¿szymi i dalszymi krewnymi bawiono równie¿ za granic¹, w czasie
letniego wypoczynku i dla podratowania zdrowia. Nowoczesne pr¹dy i idee
propagowane przez lekarzy wskazywa³y na koniecznoœæ odpoczynku od
pracy, od miasta, na dobroczynny wp³yw na kondycjê fizyczn¹ i samopoczucie zdrowego trybu ¿ycia i wyjazdów do kurortów28. Wzrastaj¹ca zamo¿noœæ rodzin obserwowanych w tym szkicu pozwala³a na podniesienie poziomu ich ¿ycia i zwiêkszenie wydatków na cele konsumpcyjne, w tym — na
ró¿ne formy odpoczynku i dzia³añ na rzecz zdrowia. Tak np. w koñcu
XIX w. Ferdynand Wilhelm Hoesick podró¿owa³ po Europie Zachodniej
wspólnie z Pfeifferami i Temlerami29. Na pocz¹tku XX w. Martensowie
latem wyje¿d¿ali przewa¿nie do Sopotu30. Gebethnerowie i Hersowie,
zgodnie ze wskazaniami ówczesnych lekarzy higienistów i pod¹¿aj¹c za mod¹ wytyczan¹ przez artystów, spêdzali letnie miesi¹ce w Zakopanem31. Kobiety wraz z dzieæmi przebywa³y tam ca³e wakacyjne tygodnie, mê¿czyŸni
doje¿d¿ali na krócej. Jeœli rodzina bawi³a na letnisku niedaleko Warszawy,
panowie docierali na niedziele.
W Warszawie koñca XIX w. popularne sta³o siê ogl¹danie wyœcigów
koni32. Jest to kolejny, inspirowany przez miasto, przejaw d¹¿eñ do spêdzania czasu wolnego poza domem. Obserwowano gonitwy, uczestniczono
25 H. Fukier, Wspomnienia…, s. 68.
26 M. Martens, Historia rodziny…, s. 5.
27 A. Daab, W Warszawie…, s. 24, 36, 39–40.
28 Por. w niniejszym tomie T. Stegner, Kobieta na wczasach w Sopocie w XIX i na pocz¹tku XX wieku.
29 F. Hoesick, Powieœæ …, t. II, s. 403–407.
30 M. Martens, Historia…, s. 18.
31 J. Gebethner, M³odoœæ…, s. 72.
32 W. Pruski, Dzieje wyœcigów i hodowli koni pe³nej krwi w Polsce. Królestwo Polskie 1815–1918, Warszawa
1970.
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w corsach kwiatowych, podziwiano konie i stroje pañ. Bywanie na Polach
Mokotowskich wymaga³o bowiem, szczególnie od damskiej publicznoœci,
przygotowania odpowiednich toalet i rekwizytów. Matylda Hoesick pisa³a
do mê¿a „W³adziowie zabior¹ mnie ze sob¹ [na wyœcigi — M. K.], z niewielk¹ chêci¹ wybra³abym siê, poniewa¿ przy ich toaletach, jakie sobie u Hersego posprawia³y, bêdê wygl¹daæ jak ich bona”33. By³ to równie¿ wa¿ny
aspekt wiêkszych spotkañ towarzyskich: balów, koncertów, zebrañ salonowych, szczególnie, gdy styka³y siê na nich ró¿ne krêgi towarzyskie i ró¿ne
sfery spo³eczne. Pisano ju¿ powy¿ej, przy okazji omawiania zwyczaju muzykowania, ¿e ze wzglêdu na ich ró¿norodny charakter i cele tego typu imprezy publiczne i towarzyskie spotkania nie daj¹ siê jednoznacznie zakwalifikowaæ i sprowadziæ do form spêdzania czasu wolnego warszawskich przedsiêbiorców i ich ma³¿onek. Mo¿na przecie¿ przypuszczaæ, ¿e dla cz³onków
omawianej grupy taki sposób wype³niania wolnych chwil nie zawsze by³
skutkiem dobrowolnego z ich strony wyboru, nie zawsze s³u¿yæ mia³ tylko
rozrywce i relaksowi uczestników, a oni nie zawsze swobodnie decydowali
o sposobie zagospodarowania swego czasu wolnego od zajêæ zarobkowych
i domowych.
Równie¿ czas poœwiêcany w tym krêgu spo³ecznym przez ojców i matki
w³asnym dzieciom nie daje siê jednoznacznie okreœliæ jako czas wolny. Jan
Robert Gebethner i Ferdynand Wilhelm Hoesick co niedziela odbywali
z synami regularne spacery i organizowali im rozrywki: prowadzali na œlizgawkê, do cyrku, na zajêcia gimnastyczne. Gebethner, sam wychowany
w kulcie tê¿yzny fizycznej, przekazywa³ te tradycje swoim potomkom. Stara³ siê zainteresowaæ ch³opców swoimi ró¿norodnymi hobby: sportem konnym, cyklizmem, turystyk¹ górsk¹, gimnastyk¹. Autor M³odoœci wydawcy
nie bez dumy wspomina³ przeja¿d¿ki z ojcem po mieœcie doro¿k¹ oraz jednym z pierwszych w Warszawie samochodów, jak równie¿ wspólne zaznajamianie siê z kinematografem. Ferdynand Wilhelm Hoesick co tydzieñ,
w niedzielne popo³udnie, odbywa³ z synem spacery, podczas których du¿o
rozmawiali i zwiedzali wystawy przyrodnicze i muzealne. Matylda Hoesick
zaœ, jak ju¿ wy¿ej wspominano, rozwijaj¹c swoje zainteresowania teatrem,
udawa³a siê na spektakle w towarzystwie dorastaj¹cego syna. Natomiast
Jadwiga Spiess, melomanka i utalentowana œpiewaczka, zabiera³a syna Ste-

33 M. Granzow, Korespondencja, BN, rkps III.7085, list z 1880 r.
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fana na koncerty, do opery, nawet na przedstawienia poza granicami kraju.
Wydaje mi siê, ¿e o takich formach spêdzania czasu, gdy matka lub ojciec
w ramach odpoczynku równoczeœnie realizowali w³asne zainteresowania
i przekazywali je swemu potomkowi, mo¿na w du¿ym stopniu mówiæ jako
o wype³nianiu czasu wolnego. Tym bardziej, jeœli dla obu stron celem tych
zajêæ by³a przede wszystkim rekreacja i rozrywka.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w omawianych latach (druga po³owa XIX
i pocz¹tek XX w.) w œrodowisku warszawskich przedsiêbiorców tak kobiety, jak i mê¿czyŸni œwiadomie wyodrêbniali w swym ¿yciu czas wolny jako
czas wyzwolony od zajêæ obowi¹zkowych, podporz¹dkowany ich w³asnej
decyzji. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e kobiety tak¿e w tej sferze ¿ycia poprzestawa³y
na rozrywkach o doœæ tradycyjnej formie i treœci, wystêpuj¹cych tak¿e w innych krêgach spo³ecznych: na muzykowaniu, lekturach, spacerach, teatrze,
imprezach towarzyskich. Odkrywanie nowych sposobów spêdzania czasu
wolnego i rekreacji nale¿a³o przede wszystkim do mê¿czyzn. To oni jako
pierwsi próbowali kolarstwa, turystyki górskiej, fotografowania, dzia³ali
w towarzystwach sportowych i kulturalnych, korzystali z miejskich instytucji s³u¿¹cych rozrywce, np. kawiarni i klubów. W zwi¹zku z przemianami
w sposobach zarz¹dzania przedsiêbiorstwami zakres dzia³añ i zainteresowañ kobiet skierowany zosta³ na sprawy domu i najbli¿ej rodziny. Tak¿e
w dziedzinie spêdzania swego czasu wolnego nie wykazywa³y one, poza
nielicznymi wyj¹tkami, aspiracji do wyjœcia poza te ramy. Mo¿na jednak
zauwa¿yæ, ¿e specyficzne to by³o dla prezentowanego œrodowiska, i¿ przez
ca³y okres tak mê¿czyŸni, jak i kobiety postrzegali te chwile, d³u¿sze b¹dŸ
krótsze, jako godne zaplanowania i zagospodarowania z jak najwiêkszym
po¿ytkiem.
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Zwierciad³o i drogowskaz.
Prasa warszawska prze³omu
XIX i XX wieku o podró¿y i wypoczynku
kobiet poza miastem
Zw ierciad³o i drogowskaz. Prasa warszaw ska prze³omu XIX i XX wieku...

Rola prasy w ¿yciu wielkiego, dynamicznie rozwijaj¹cego siê miasta, jakim by³a Warszawa prze³omu wieków, wydaje siê oczywista i nie wymaga
w tym miejscu gruntownej analizy. Zagadnienie to ma zreszt¹ sw¹ literaturê1. Nawet bior¹c pod uwagê uwarunkowania polityczne, ograniczenie swobód œrodowiska dziennikarskiego, istnienie cenzury, mo¿na stwierdziæ, ¿e
³amy pism codziennych i tygodników stanowi¹ wszechstronn¹, rzeteln¹
kronikê ¿ycia mieszkañców „syreniego grodu”.
Prasa, opisuj¹c wszelkie aspekty codziennoœci, mówi³a tak¿e o podró¿ach i wypoczynku pozamiejskim. Na kartach warszawskich czasopism napotykamy zarówno wierny i realistyczny, jak równie¿ zdeformowany wizerunek tych zjawisk. Publicyœci nie ograniczali siê jedynie do rejestrowania
zdobywaj¹cych coraz wiêksz¹ popularnoœæ zachowañ warszawiaków. Czêsto podejmowali ich ocenê, krytykowali b¹dŸ — chwal¹c — stymulowali
rozwój nowych form spêdzania czasu wolnego.
Badaj¹c tytu³owe zagadnienia, za szczególnie istotne uzna³em zwrócenie uwagi na trzy problemy. Pierwszy to forma publikacji: charakter i objêtoœæ, miejsce zajmowane na ³amach poszczególnych tytu³ów, konwencja
(powa¿na lub humorystyczna). Drugi — to ewolucja stosunku prasy do
1 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886–1904, Wroc³aw–Warszawa 1989; ten¿e, Prasa warszawska
w latach 1908–1918, Warszawa 1981.
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woja¿y i wilegiatury: od traktowania ich jako manii, mody, dziwactwa, poprzez umiarkowan¹ akceptacjê, po uznanie za niezbêdn¹, nale¿n¹ wszystkim koniecznoœæ. Trzeci — w¹tki tematyczne, wystêpuj¹ce w analizowanych materia³ach: cele opuszczania miasta w czasie wolnym, typowe zachowania podczas podró¿y i wypoczynku, podejmowanie aktywnoœci o znaczeniu ogólnospo³ecznym i narodowym, funkcjonowanie rodziny, obyczajowoœæ seksualna, sport i rekreacja.
Kwerendê Ÿród³ow¹ przeprowadzi³em w najwa¿niejszych, przeznaczonych dla szerokiego krêgu odbiorców, tytu³ach prasowych ukazuj¹cych siê
w Warszawie w ostatnim dziesiêcioleciu XIX i pierwszej dekadzie XX w.
Przedmiotem analizy by³y cztery wybrane roczniki: „Kuriera Warszawskiego”, „Biesiady Literackiej”, „Wêdrowca”, „Tygodnika Ilustrowanego”,
„Przegl¹du Tygodniowego”, „Bluszczu”, „Tygodnika Mód i Powieœci”,
a w odniesieniu do okresu po rewolucji 1905 r. tak¿e „Œwiata”.
W publikacjach prasowych na temat turystyki, woja¿y i wypoczynku
mieszkañców Warszawy problematyka kobieca czêsto nie by³a w szczególny
sposób wyodrêbniona, a odnosz¹ce siê wy³¹cznie do pañ artyku³y czy
wzmianki wystêpowa³y raczej sporadycznie. A jednak autorzy, opisuj¹c ró¿ne formy wypoczynku, mówili przede wszystkim o kobietach. To one bowiem stanowi³y zdecydowan¹ wiêkszoœæ spo³ecznoœci kurortów2 i podmiejskich oœrodków wilegiatury3, przede wszystkim one podró¿owa³y4, one
wreszcie by³y inicjatorkami wyjazdów5.
Forma publikacji
W analizowanym przeze mnie okresie podró¿, wypoczynek, kuracja —
to zagadnienia, które w prasie goszcz¹ zaledwie przez kilkanaœcie tygodni
w ci¹gu roku. Zarówno w dziennikach, jak i tygodnikach pojawiaj¹ siê
w maju, bardzo wiele miejsca zajmuj¹ w lipcu, sierpniu i wrzeœniu — po
czym prawie ca³kiem znikaj¹, a¿ do nastêpnej wiosny. Poza sezonem, tematykê wakacyjn¹ poruszano zdecydowanie rzadziej. By³o to zwi¹zane z przy2 Echa letnie. Krynica, „Kurier Warszawski” (dalej: „KW”) 1893, nr 194, s. 1; Echa letnie. Rabka, „KW”
1893, nr 238, s. 2; Echa letnie. Po³¹ga, „KW” 1898, nr 239, s. 3; Echa letnie. Busk, „KW” 1903, nr 207, s. 3;
Echa letnie. Krynica, „KW” 1908, nr 189, s. 2.
3 O wakacje, „Wêdrowiec” 1903, nr 21, s. 402; Z rozmyœlañ, „Tygodnik Mód i Powieœci” (dalej: „TMiP”)
1903, nr 7, s. 77–78; W przededniu wakacji letnich, „TMiP” 1903, nr 20, s. 235.
4 Przelotne zimowe ptaki, „Bluszcz” 1908, nr 4, s. 44–45.
5 Bañki mydlane. Przed sezonem, „KW” 1898, nr 93, s. 5; Bañki mydlane, „KW” 1898, nr 102, s. 5.
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jêtym wówczas obyczajem wypoczywania i podró¿owania niemal wy³¹cznie
w porze letniej. Dopiero na prze³omie wieków pojawiaæ siê zaczê³y materia³y opisuj¹ce, a nawet propaguj¹ce walory zimy jako pory dogodnej dla
turystyki lub pobytu w uzdrowiskach. Publikacje te mia³y jednak wyraŸnie
pionierski charakter, a ich mentorski ton zdaje siê œwiadczyæ, ¿e autorzy
zdawali sobie sprawê z trudnoœci w przezwyciê¿aniu przyzwyczajeñ czytelników6. Nawet jeszcze w pierwszych latach XX w. opisy wypoczynku zimowego nie zdarza³y siê czêsto.
Forma publikacji dotycz¹cych badanej problematyki jest bardzo zró¿nicowana. W „Kurierze Warszawskim” pisywano na ten temat g³ównie
w dziale Wiadomoœci bie¿¹ce. Zamieszczane w nim drobne, kilkuwersowe
wzmianki stanowi¹ kopalniê wiedzy o urokach i niedogodnoœciach rozmaitych rodzajów wypoczynku i podró¿y. Zw³aszcza du¿o miejsca zajmowa³y
doniesienia dotycz¹ce zjawisk najbardziej rozpowszechnionych, z którymi
czytelnicy mieli szansê najczêœciej siê zetkn¹æ. Uwagê dziennikarzy „Kuriera” przyci¹ga³y warunki spêdzania sezonu wakacyjnego na wilegiaturze, czy
stan œrodków komunikacji maj¹cych s³u¿yæ udaj¹cym siê za miasto warszawiakom.
Tekstami znacznie d³u¿szymi, opisuj¹cymi ¿ycie mniej lub bardziej odleg³ych kurortów, by³y artyku³y publikowane w cyklu Echa letnie. Korespondencje w³asne „Kuriera Warszawskiego”. Ukazywa³ siê on w sezonie wakacyjnym przez ca³y badany okres. Sk³ada³y siê nañ b¹dŸ relacje delegowanych
do stacji klimatycznych wspó³pracowników pisma b¹dŸ listy od czytelników.
Zazwyczaj schematyczne w treœci (opis dojazdu, ceny mieszkañ i wy¿ywienia, rodzaje oferowanych zabiegów leczniczych, miejscowe atrakcje i ¿ycie
towarzyskie), przynosi³y niekiedy Echa letnie ciekawe spostrze¿enia dotycz¹ce obyczajów panuj¹cych w uzdrowiskach. Sprzyja³o to prezentowaniu
pogl¹dów autorów, zwi¹zanych z dziennikiem. Zdecydowanie wartoœciuj¹cy charakter mia³y z kolei tekstowe lub graficzne ¿arty z rubryki Bañki mydlane. Natrz¹saj¹c siê z niektórych pragnieñ i zachowañ „¿on modnych”,
satyryczne obrazki „Kuriera” utrwala³y zbiorowe o nich wyobra¿enia.
Publicystyce najpopularniejszego warszawskiego dziennika trudno
przypisaæ g³êbiê analizy opisywanych zjawisk. Dominowa³ w niej, zw³aszcza
na pocz¹tku omawianego okresu, ton ironii, drwiny, protekcjonalnego sto-

6 Ubranie sportowe podczas zimy, „TMiP” 1908, nr 6, s. 13.
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sunku do wypoczywaj¹cych i podró¿uj¹cych kobiet. Gazeta ho³dowa³a potocznym wyobra¿eniom i prezentowa³a popularny stereotyp funkcjonuj¹cy
w dobie emancypacji. Nie stroni³a przy tym od rubasznego humoru. Przemiana tego stanu rzeczy dokonywa³a siê w dwudziestoleciu powoli i niezbyt
intensywnie.
Odrêbnym Ÿród³em, bogatym i wartym osobnych badañ, s¹ liczne, drukowane w „Kurierze” og³oszenia7. Mo¿na wœród nich wyró¿niæ dwa zasadnicze typy. Pierwszy to og³oszenia drobne. Prezentowa³y one bardzo bogat¹
ofertê „letnich mieszkañ”, usytuowanych przede wszystkim w promieniu
kilkudziesiêciu kilometrów od Warszawy, zazwyczaj w pobli¿u linii kolejowych. W okresach szczególnego nasilenia reklamy tego typu wypoczynku,
w maju i czerwcu — jeszcze przed rozpoczêciem sezonu wakacyjnego, codziennie na ³amach „Kuriera” pojawia³o siê kilkadziesi¹t anonsów oferuj¹cych wynajem pokojów, domków, willi. Drugim typem og³oszeñ by³y du¿e
reklamy polskich i obcych uzdrowisk. Na ³amach najwiêkszego warszawskiego dziennika prezentowa³y siê kurorty niemal ca³ej Europy. Staraj¹c siê
pozyskaæ potencjalnych turystów, czy kuracjuszy, zachwalano liczne i zró¿nicowane, czêsto nowoczesne lub po prostu modne, formy kuracji oraz
szczególnie poci¹gaj¹ce rozrywki.
Nieco odmiennie by³o w tygodnikach. Oferta og³oszeñ reklamuj¹cych
wilegiaturê i stacje klimatyczne by³a w nich zdecydowanie s³absza. Temat
wypoczynku i podró¿y obecny by³ przede wszystkim w materia³ach publicystycznych. Na pocz¹tku lat 90. interesuj¹ca mnie tematyka goœci³a na ³amach tygodników przede wszystkim jako fragment sta³ych felietonów:
W „Biesiadzie Literackiej” — pt. Z Warszawy, „Wêdrowcu” — Œwiat³a
i cienie, „Tygodniku Ilustrowanym” — Z tygodnia na tydzieñ, „Przegl¹dzie
Tygodniowym” — Echa warszawskie, „Bluszczu” — Pogawêdka, „Tygodniku Mód i Powieœci” — Z tygodnia. Z czasem wypoczynek warszawianek zacz¹³ znajdowaæ odzwierciedlenie lub zachêtê w tekstach d³u¿szych, samodzielnych — o charakterze ilustracyjnym, ale te¿ coraz czêœciej programowym. Niekiedy tworzy³y one ca³e cykle, nios¹ce ze sob¹ konkretne przes³anie. Ewolucja dokonywa³a siê w ró¿nym tempie i stopniu w poszczególnych
pismach.

7 Por. A. Janiak–Jasiñska, Aby wpad³o w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w pocz¹tkach XX
wieku na podstawie og³oszeñ prasowych, Warszawa 1998.
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„Biesiada Literacka” i „Wêdrowiec” pocz¹tkowo nawi¹zywa³y do tonu
i pogl¹dów „Kuriera Warszawskiego”. Publikacje mówi¹ce o formach wypoczynku kobiet cechowa³y p³ycizna i konserwatyzm. Dziwiæ to powinno
dlatego, ¿e równoczeœnie oba periodyki propagowa³y zarówno turystykê,
krajoznawstwo, jak i aktywne sposoby spêdzania wolnego czasu8. NajwyraŸniej redakcjom trudno siê by³o pogodziæ z perspektyw¹ emancypowania
siê kobiet w tych dziedzinach. Pog³êbiona refleksja i postulowanie uprawiania sportów i aktywnej turystyki znalaz³y siê natomiast na ³amach „Tygodnika Ilustrowanego”, „Przegl¹du Tygodniowego”, a zw³aszcza — co zrozumia³e — pism kobiecych: „Bluszczu” oraz „Tygodnika Mód i Powieœci”.
Ewolucja stosunku prasy do wypoczynku kobiet poza miastem
Analiza materia³ów z pocz¹tku lat 90. XIX w. przynios³a dwa interesuj¹ce spostrze¿enia, odnosz¹ce siê do stosunku ¿urnalistyki do podró¿y i wypoczynku kobiet. Przy doœæ ograniczonym zasiêgu tych zjawisk, przy mo¿liwoœci uczestnictwa w nich relatywnie niedu¿ej grupy osób, wywodz¹cej siê
z krêgów zamo¿nej elity9, by³y one traktowane jako coœ normalnego, niemal
powszechnego10.
Ton publikacji stawa³ siê inny, gdy podjêcie podró¿y, udanie siê na wypoczynek lub leczenie, a zw³aszcza koniecznoœæ sfinansowania tych przedsiêwziêæ, konkretyzowa³y siê i zaczyna³y dotyczyæ czytelników nie jako biernych obserwatorów, a raczej jako ewentualnych uczestników, wówczas pojawia³a siê w prasie nuta rezerwy i niechêci. Traktowano je jako maniê,
wymys³, kaprys, nieuzasadnion¹ zachciankê kobiet nara¿aj¹cych swych mê¿ów na niepotrzebne wydatki11.
Prze³om wieków przyniós³ w tej materii pewn¹ zmianê. Publicyœci coraz
czêœciej traktowali opuszczenie miasta niemal jako koniecznoœæ, jako najbardziej po¿¹dan¹ formê spêdzania czasu wolnego. I to zarówno z uwagi na
zdrowie fizyczne, psychiczne, a nawet równowagê moraln¹, jak i ze wzglêdu
8 Z Warszawy, „Biesiada Literacka”(dalej: „BL”) 1893, nr 28, s. 18; Z Warszawy, „BL” 1893, nr 31, s. 66;
OdpowiedŸ redakcji. Prenumeratorowi turyœcie, „Wêdrowiec” 1898, nr 16, s. 319.
9 W 1893 r. felietonista „Tygodnika Mód i Powieœci” ocenia³ liczbê „szczêœliwców” opuszczaj¹cych w porze
letniej Warszawê na 50 tys. osób. Z tygodnia, „TMiP” 1893, nr 29, s. 230. W 1903 r. „Wêdrowiec” szacowa³,
¿e „letni wylew z Warszawy” obejmuje 5% mieszkañców, co dawa³oby oko³o 40 tys. osób. O wakacje, „Wêdrowiec” 1903, nr 21, s. 402.
10 Echa letnie. Karlowe Wary, „KW” 1893, nr 172, s. 1.
11 Bañki mydlane, „KW” 1898, nr 218, s. 5; Z Warszawy, „BL” 1898, nr 27, s. 2; Humor i satyra, „BL” 1898,
nr 38, s. 195; Z Warszawy, „BL” 1903, nr 21, s. 402–403.
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Kobieta w podró¿y: wykwintna, dobrze wyposa¿ona, samodzielna,
„Tygodnik Mód i Powieœci” 1908, nr 18, s. 7
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na zaspokojenie potrzeby relaksuj¹cej rozrywki12. Na pocz¹tku XX w. —
szczególnie po rewolucji 1905 r. — redakcje coraz czêœciej zamieszcza³y
teksty postuluj¹ce, wrêcz domagaj¹ce siê zapewnienia kobietom mo¿liwoœci korzystania z pozamiejskiego wypoczynku. Zw³aszcza zaœ tym, które by³y go
dotychczas pozbawione: niezamo¿nym, samotnym, pracuj¹cym w uci¹¿liwych warunkach i szczególnie potrzebuj¹cym wytchnienia13.
Osobne miejsce zajmuje prasowy wizerunek i ocena wypoczynku aktywnego: turystyki, sportu. By³y to formy zachowañ dopiero siê rodz¹ce. Udzia³
w nich kobiet budzi³ zaciekawienie i emocje, a na ich propagowanie wœród
pañ zdobywa³y siê jeszcze jedynie pisma kobiece14.
G³ówne w¹tki tematyczne publikacji prasowych
Troska o zdrowie
Prasa chêtnie rozwa¿a³a argumenty na rzecz wypoczynku kobiet poza
miastem. Motywem najwczeœniej dostrze¿onym i uznanym by³a troska
o zdrowie — zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i leczenia.
Pocz¹tek lat 90. to okres niemal bezkrytycznej fascynacji rozmaitymi
metodami terapeutycznymi. Powa¿nym Ÿród³em wiedzy o nich by³y reklamy zamieszczane w warszawskiej prasie. Ze wspania³ymi wizjami uzdrawiaj¹cych zabiegów i wyrafinowanych atrakcji, oczekuj¹cych na goœci w reklamuj¹cych siê stacjach klimatycznych, wspó³gra³y teksty publikowane na ³amach periodyków. Korespondencje z cyklu Echa letnie, drukowanego
w „Kurierze Warszawskim”, przynosi³y entuzjastyczne opisy najnowszych
sposobów leczenia klimatycznego, hydroterapii, wymyœlnych urz¹dzeñ, cudownych diet. Zachwyt wzbudza³y techniczne mo¿liwoœci leczenia rozmaitych schorzeñ, dba³oœæ o kuracjuszy, wspania³a organizacja uzdrowisk15.
Wiele materia³ów ma wrêcz charakter kryptoreklamy, zdarza³y siê jednak
i takie, które stara³y siê weryfikowaæ przesadne pochwa³y16.
12 Œwiat³a i cienie, „Wêdrowiec” 1898, nr 22, s. 429; Kuracja u wód, „Bluszcz” 1898, nr 22, s. 174–175; Gdzie
szukaæ zdrowia?, „BL” 1898, nr 19, s. 369; „BL” 1898, nr 22, s. 429–432; Nasze schroniska letnie, „KW” 1898,
nr 190, s. 2; Z rozmyœlañ, „TMiP” 1903, nr 7, s. 77–78; O wakacje, „Wêdrowiec” 1903, nr 21, s. 402.
13 Por. rozdz. O wypoczynek dla pracuj¹cych kobiet — filantropia niniejszego szkicu.
14 Por. rozdz. Wypoczynek aktywny niniejszego szkicu.
15 Echa letnie. Marienbad, „KW” 1893, nr 169, s. 1; Echa letnie. Landeck w lipcu, „KW” 1893, nr 210, s. 2;
Echa letnie. Po³¹ga, „KW” 1898, nr 239, s. 3; Echa letnie. Majorenhof pod Ryg¹, „KW” 1903, nr 232, s. 3;
A. Gliszyñski, Higiena w uzdrowisku, „KW” 1908, nr 186, s. 3. Por. tak¿e: Korespondencja. Reichenhall, sierpieñ 1898, „Bluszcz” 1898, nr 35, s. 279.
16 Przed sezonem, „KW” 1893, nr 120, s. 2; Echa letnie. Cieplice czeskie, „KW” 1893, nr 224, s. 1; B. Biernacki,
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Ulubionym bohaterem bardzo licznych publikacji „Kuriera”, „Biesiady”, „Wêdrowca” by³ ks. Sebastian Kneipp. Stosowan¹ przezeñ metodê
„leczenia wod¹” dok³adnie opisywano, twierdz¹c, i¿ stanowi panaceum na
wszelkie niemal¿e dolegliwoœci17. Podziw i zaufanie dla metody proboszcza
bawarskiego z Wörishofen by³y tak ogromne, ¿e warszawscy dziennikarze
swymi piórami wsparli ideê za³o¿enia „zak³adu kneippowskiego” na ziemiach polskich18.
W œwietle publikacji prasowych troska o zdrowie by³a g³ówn¹ przyczyn¹
sk³aniaj¹c¹ warszawianki do opuszczania miasta w czasie wolnym, czy raczej g³ównym usprawiedliwieniem tej formy wypoczynku. Uwa¿ano, ¿e lato
miejskie z upa³em, kurzem, dusznym powietrzem jest nieznoœne i szkodliwe19. Bez zdziwienia konstatowano „zupe³ne wyludnienie” miasta, opustoszenie, obumarcie ¿ycia towarzyskiego20. Daleka od jednoznacznoœci by³a
natomiast prasowa ocena sezonowej migracji mieszkanek stolicy, szczególnie gdy podejmowano temat najpowszechniejszej formy wypoczynku —
podmiejskiej wilegiatury.
Wedle relacji prasowych, rytua³em stawa³o siê wynajêcie nieopodal
Warszawy, najczêœciej w miejscowoœci po³o¿onej w pobli¿u którejœ z linii
kolejowych, pokoju lub domku i osiedlenie siê w nim czêœci rodziny (zazwyczaj matki z dzieæmi; ojciec rodziny pozostawa³ w mieœcie i odwiedza³ bliskich jedynie w niedzielê)21. Obyczaj ów, rozpowszechniaj¹c siê w badanym
okresie, zmusza³ zarz¹dy docieraj¹cych do Warszawy linii kolejowych do
wprowadzania specjalnych taryf i po³¹czeñ u³atwiaj¹cych komunikacjê
z miejscowoœciami wilegiaturowymi22. Rozmiary tego zjawiska mo¿na oceniæ, analizuj¹c ofertê prezentowan¹ przez drobne og³oszenia w „Kurierze
Warszawskim”. Publikowane codziennie przez kilkanaœcie tygodni dziesi¹tki anonsów dawa³y mo¿liwoœæ wyboru odpowiedniego lokum spragnionym

Kroniki i korespondencje. Z Ojcowa, „Przegl¹d Tygodniowy” (dalej: „PT”) 1898, nr 36, s. 400–401.
17 Echa letnie. Wörishofen, „KW” 1893, nr 172, s. 2; Echa letnie. Wörishofen w lipcu, „KW” 1893, nr 200, s. 2;
U ksiêdza Kneippa, „BL” 1893, nr 30, s. 30; W Wörishofen, „Wêdrowiec” 1893, nr 36, s. 564–565.
18 Metoda Kneippa u nas, „KW” 1893, nr 64, s. 1; Wiadomoœci bie¿¹ce. Metoda Kneippa, „KW” 1893, nr 99,
s. 4; Zak³ad Kneippowski, „KW. Dodatek Poranny” 1893, nr 206, s. 2; Z Warszawy, „BL” 1893, nr 32, s. 82.
19 Œwiat³a i cienie, „Wêdrowiec” 1893, nr 30, s.470; Œwiat³a i cienie, „Wêdrowiec” 1898, nr 22, s. 429.
20 Z Warszawy, „BL” 1893, nr 33, s. 98; Z tygodnia, „TMiP” 1893, nr 29, s. 230–231; Pogawêdka, „Bluszcz”
1898, nr 27, s. 210.
21 Z Warszawy, „BL” 1893, nr 32, s. 82; W przededniu wakacji letnich, „TMiP” 1903, nr 20, s. 235.
22 Wiadomoœci bie¿¹ce, Bilety sezonowe, „KW. Dodatek poranny” 1893, nr 99, s. 2; Wiadomoœci bie¿¹ce. Na
sezon letni, „KW” 1893, nr 137, s. 4; Wiadomoœci bie¿¹ce. Poci¹gi spacerowe, „KW” 1893, nr 138, s. 3.
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ucieczki z miasta warszawiakom. Mo¿e w³aœnie ów stale poszerzaj¹cy siê
zasiêg zjawiska sprawia³, ¿e prasa traktowa³a je z du¿¹ rezerw¹. Wakacje
„na letnich mieszkaniach” okreœlano jako modê, której koszty s¹ zbyt wysokie — niewspó³mierne do oferowanych warunków, a korzyœci niewielkie23. „Biesiada Literacka” wspomina³a wrêcz o „mêczarniach mody wilegiaturowej”24.
Pisma, oceniane przeze mnie jako zachowawcze w sprawach podró¿y
i wypoczynku kobiet, trwa³y w swych pogl¹dach a¿ do pocz¹tku XX w. „Kurier Warszawski”, dostrzegaj¹c na prze³omie stuleci potrzebê ucieczki
z miasta, krytykowa³ ofertê „letnich mieszkañ” i pow¹tpiewa³ w sens spêdzania w nich lata25. „Biesiada Literacka”, piórem W³adys³awa Maleszewskiego — „Sêpa”, demaskowa³a finansowanie przez mê¿ów wilegiatury ¿on
jako chêci „dogodzenia zachciankom [...] i modzie”26.
Przy manifestowanym podziwie dla nowoczesnych metod leczniczych
jeszcze surowiej od wilegiatury traktowano udawanie siê do wód. Chêtnie
powielaj¹cy popularne stereotypy „Kurier” powo³ywa³ siê na opinie wiedeñskiego lekarza dr. Wilhelma Stekela i wrêcz negowa³ sens podejmowania kuracji w renomowanych uzdrowiskach. Felietonista „Kaprys” szydzi³,
i¿ przez dwa tygodnie po powrocie z kurortu panie „jedz¹ ma³o, wstaj¹
wczeœnie, chodz¹ du¿o. Ale potem znów zaczyna siê ¿ycie haremowe. Pani
sypia coraz d³u¿ej, je wszystko bez wyboru, na spacery nie chodzi, lecz jeŸdzi
w wygodnej karecie, no! I figura zaokr¹gla siê szybko”27 .
Pisma powa¿niejsze, maj¹ce ambicje kszta³towania opinii, a nie schlebiania popularnym gustom, prezentowa³y odmienne pogl¹dy. Na pocz¹tku
ostatniej dekady stulecia, gdy wiêkszoœæ warszawskich publicystów przeœciga³a siê w pochwa³ach metod ks. Kneippa, „Tygodnik Mód i Powieœci” zaleca³ ostro¿noœæ i sceptycyzm wobec prowadzonej przezeñ hydroterapii28.
Pewnej odwagi wymaga³o wówczas porównanie proboszcza z Wörishofen
do „cudownych uzdrawiaczy” i sformu³owanie zarzutu, ¿e „nie znan¹ mu

23 Wiadomoœci bie¿¹ce. Na letnich mieszkaniach, „KW. Dodatek poranny”, 1893, nr 189, s. 2; Na letnich
mieszkaniach, „KW. Dodatek poranny”, 1893, nr 213, s. 2; Z Warszawy, „BL” 1893, nr 32, s. 82; Echa warszawskie, „PT” 1893, nr 29, s. 327; Œwiat³a i cienie, „Wêdrowiec” 1898, nr 30, s. 589.
24 Z Warszawy, „BL” 1893, nr 32, s. 82.
25 „KW” 1898, nr 142, s. 6.
26 Z Warszawy,„BL” 1898, nr 27, s. 2. Por. tak¿e Z Warszawy, „BL” 1903, nr 21, s. 402–403.
27 O czem mówi¹. Po kuracji, „KW” 1903, nr 253, s. 8.
28 Uzdrawiacze i uzdrawiani, „TMiP” 1893, nr 34, s. 267–268.
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jest liczba przypadków, w których jego kuracja da³a wyniki szkodliwe, a nawet po prostu zgubne” 29. Bardzo krytycznie odnosi³ siê „Tygodnik Mód”
do woja¿owania po „badach” zagranicznych, zalecaj¹c natomiast kuracjê
w uzdrowiskach krajowych30. Z tonem najpopularniejszych warszawskich
czasopism nie wspó³gra³y tak¿e opinie ambitniejszych periodyków dotycz¹ce opuszczania miasta w porze letniej.
„Bluszcz” ju¿ pod koniec wieku g³osi³, ¿e „miejscowoœci kuracyjne nie
s¹ wcale wymys³em nowym, jak to utrzymuj¹ gderliwi mê¿owie ¿on, które
lekarze do wód wysy³aj¹”31. W obszernym artykule redakcja dostarcza³a
czytelniczkom szeregu wa¿kich argumentów, maj¹cych u³atwiæ przekonanie sk¹pych ma³¿onków. Zwracano uwagê na naukowo dowiedzione oddzia³ywanie wód mineralnych na organizm, na wp³yw fachowo ordynowanych
i stosowanych zabiegów, rolê klimatu; wskazywano, ¿e obecna oferta miejscowoœci kuracyjnych pozwala znaleŸæ rozwi¹zania na ka¿d¹ niemal¿e kieszeñ32. Merytoryczny charakter i zdecydowany ton anonimowego tekstu
z „Bluszczu” sugeruj¹, ¿e redakcja pisma podejmowa³a w ten sposób polemikê z rozpowszechnionymi w prasie popularnej stereotypowymi opiniami.
Podobne stanowisko zajmowa³ „Tygodnik Mód”. Na jego ³amach
stwierdzano, ¿e nie ma nic potworniejszego dla natury ludzkiej ni¿ miasto.
Szczególnie rujnuje ono zdrowie kobiet, które „wiêdn¹ i usychaj¹ w za
dusznym powietrzu, w braku, w tej pó³nêdzy, jak¹ za pracê daje im wielkie
ognisko przemys³owe”33. Niezbêdne zatem w porze letniej jest osiedlenie
przez ojca rodziny swych bliskich na wsi. „Mo¿e to trochê mêcz¹ce i k³opotliwe, ale wynagradza siê sowicie zdrowiem dzieci i tymi chwilami odpoczynku, swobody i ciszy, na które daremnie polowaæ w mieœcie”34. „Tygodnik Mód” nie tylko dostarcza³ argumentów uzasadniaj¹cych udanie siê rodziny na wilegiaturê, ale dok³adnie instruowa³, jak taki odpoczynek nale¿y
zorganizowaæ. Zalecenia te adresowane by³y przede wszystkim do „ca³ego
ogó³u rodzin ma³ej, œredniej lub ¿adnej zamo¿noœci, dla których kwestia
spêdzenia dwóch miesiêcy poza obrêbem murów miejskich jest zarazem
kwesti¹ nieprzepartej koniecznoœci z jednej, a dotkliwej szczerby w rocz29
30
31
32
33
34

Tam¿e.
Z tygodnia, „TMiP” 1893, nr 30, s. 239.
Kuracja u wód, „Bluszcz” 1898, nr 22, s. 174–175.
Tam¿e.
Z rozmyœlañ, „TMiP” 1903, nr 7, s. 77–78.
Tam¿e.
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nym bud¿ecie z drugiej strony”35. Sugerowano wybranie miejscowoœci posiadaj¹cej dobre po³¹czenie kolejowe z Warszaw¹, znalezienie mieszkañ nieodleg³ych od stacji, zadbanie o aprowizacjê, starann¹ kalkulacjê kosztów.
Ostro¿noœæ, wedle publicysty „Tygodnika”, jest rzecz¹ niezbêdn¹, gdy¿ bez
niej „znaczny jest procent takich gospodyñ domu, które ju¿ w pierwszych
tygodniach wilegiatury zaprzysiêgaj¹ sobie, ¿e ich w roku nastêpnym nikt
na tê robinsjonadê nie namówi”36. Mimo dostrzegania mankamentów wypoczynku „na letnich mieszkaniach” pisma dla pañ stanowczo propagowa³y
tê formê choæby czêœciowego uwolnienia kobiet od codziennych obowi¹zków i dbania o ich zdrowie.
W sukurs kobiecym periodykom przychodzi³ „Tygodnik Ilustrowany”.
Na jego ³amach zaprezentowano prawdziwy manifest wrogoœci do miasta
jako siedliska wszelkiego z³a. Bronis³aw Lutomski przedstawi³ pogl¹d, i¿
miasto niszczy naturê ludzk¹, degeneruje jednostkê i spo³eczeñstwo pod
wzglêdem fizycznym, psychicznym i moralnym, co szczególnie wp³ywa na
osobowoœæ kobiety37. Mieszkanka miasta „b³yszczy kryminalno–skandaliczno–pornograficznym wykszta³ceniem” wyniesionym z dzienników i romansów, rozsiewa plotki i szyderstwa. Jest nader sk³onna do flirtu, stanowi¹cego „ostatni wyraz tandety i ja³owej kultury towarzyskiej”38. Wywieraj¹cemu
zgubny wp³yw miastu autor przeciwstawi³ wieœ jako miejsce, gdzie — ¿yj¹c
w zgodzie z natur¹ — osi¹ga siê harmoniê cia³a i ducha. Zdaniem Lutomskiego, niezbêdne by³oby zastosowanie siê do zaleceñ rozwijaj¹cego siê za
granic¹ pr¹du „anti–miejskiego”: wyjazd na wieœ, obcowanie z przyrod¹,
spêdzanie „czasu od pozytywnych zajêæ wolnego [...] na œwie¿ym powietrzu,
na spacerze i gimnastyce”39.
Wrogoœæ do miasta jako sk³adnika miazmatów cywilizacji stanowi³a na
pocz¹tku XX w. jeden z g³ównych motywów uzasadniaj¹cych wypoczynek
pozamiejski. Mimo ró¿nego stosunku do rozmaitych jego form doœæ powszechne by³o przekonanie, ¿e s³u¿y on dba³oœci o zdrowie i równowagê
psychiczn¹.

35
36
37
38
39

W przededniu wakacji letnich, „TMiP” 1903, nr 20, s. 235.
Tam¿e.
B. Lutomski, Wieœ i miasto, „Tygodnik Ilustrowany” (dalej: „TI”) 1893, nr 3, s. 34–35.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Rozrywka
Drugim, obok troski o zdrowie, celem przyœwiecaj¹cym warszawiankom
spêdzaj¹cym czas wolny poza murami miasta by³a chêæ oderwania siê od
codziennoœci, pragnienie intensywnego prze¿ycia czegoœ atrakcyjnego — s³owem rozrywka. Prasa poœwiêca³a wiele miejsca temu aspektowi wypoczynku. Opisywano rozmaite uciechy pañ, które czasowo opuszcza³y Warszawê,
starano siê je oceniaæ i stymulowaæ zachowania najbardziej po¿¹dane.
Pod koniec wieku „Kurier Warszawski” powita³ kolejny sezon kaniku³y
artyku³em Kwestia «wolnego czasu» 40: „Jest to sprawa bardzo rozleg³a i maj¹ca olbrzymie znaczenie etyczne i spo³eczne. Chodzi o to, ¿eby ludzie
wszelkich stanów spêdzali czas wolny od zajêæ obowi¹zkowych w odpowiednich miejscach i w odpowiedni sposób”. Stwierdzano, i¿ „dla zdrowia,
moralnoœci i dobrobytu mieszkañców niezbêdne jest zapewnienie im kontaktu z natur¹ i dostêpu do odpowiednich rozrywek”41.
Formy wypoczynku poza miastem, rodzaje zajêæ, jakim siê tam oddawano, stanowi³y przedmiot szczególnego zainteresowania prasy. Z wyj¹tkow¹
zaœ uwag¹ œledzi³y warszawskie czasopisma aktywnoœæ kobiet na tym polu.
Do czêsto powracaj¹cych motywów nale¿a³o piêtnowanie p³askoœci i prymitywizmu wypoczynku pañ. Wedle znacznej czêœci czasopism, warszawianki odbywaj¹ce kuracjê b¹dŸ przebywaj¹ce na wilegiaturze przede
wszystkim: plotkuj¹, intryguj¹, nudz¹ siê, ho³duj¹ kultowi balów i zabaw,
licytuj¹ siê zabieranymi do wód kreacjami42. „Tygodnik Ilustrowany” pisa³:
„Wiadomo, co nasi turyœci, a zw³aszcza nasze turystki, ogl¹daj¹ w stolicach
zagranicznych. Uwagê ich zwracaj¹ na siebie najpierw magazyny b³awatne
i sklepy jubilerskie, potem teatry, cyrki, restauracje i hipodromy, nastêpnie
«osobliwoœci» wymienione w przewodniku, dalej... Dalej ju¿ nic”43.
Wzi¹wszy pod uwagê prasowe opisy ¿ycia wziêtych uzdrowisk oraz ofertê
rozrywek prezentowan¹ w og³oszeniach, nie wydaje siê, by by³y to zarzuty
ca³kiem pozbawione podstaw.
Wypoczywaj¹ce panie by³y — zdaniem ¿urnalistów — niezdolne do
g³êbszej refleksji nad otaczaj¹cym je otoczeniem. „Bluszcz” potêpia³ „leni40 Kwestia „wolnego czasu”, „KW” 1898, nr 137, s. 4.
41 Tam¿e.
42 Bañki mydlane. Echo z ubieg³ego sezonu, „KW” 1893, nr 272, s. 6; Echa letnie. ¯egiestów, „KW” 1903,
nr 221, s. 2; Z Warszawy, „BL” 1893, nr 41, s. 226–227; Z Warszawy, „BL” 1903, nr 34, s. 142–143.
43 Z tygodnia na tydzieñ, „TI” 1898, nr 11, s. 204.
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stwo duchowe” i zachêca³ do obserwacji przyrody, zwiedzania zabytków,
gromadzenia zbiorów etnograficznych44. „Przegl¹d Tygodniowy” „wobec
nadchodz¹cej pory letnich wycieczek” podawa³, „szczególniej dla czytelniczek”, obszerne sprawozdanie o berliñskim biurze Marii Gubitz. U³atwia³o
ono cudzoziemcom zwiedzanie stolicy Niemiec, oferowa³o tak¿e mo¿liwoœæ
zapoznania siê z rozmaitymi instytucjami prowadzonymi przez mieszkanki
Berlina (kuchniami ludowymi, szko³¹ ogrodnicz¹, ogródkami froeblowskimi). Felietonista „Przegl¹du” apelowa³: „Je¿eli wywozimy pieni¹dze z kraju,
przywoŸmy¿ za nie coœ wiêcej ni¿ rachunki hotelowe i katalogi muzealne...”45
Utrzymane w podobnym tonie wezwania przybra³y na sile po rewolucji
1905 r., przy czym uzupe³nione zosta³y o akcenty spo³eczne i narodowe.
Z³agodzenie cenzury umo¿liwia³o prezentowanie nowych motywów w publikacjach prasowych. Rozbudzenie aktywnoœci spo³eczeñstwa powodowa³o, ¿e sposób spêdzania wolnego czasu traktowano jako zjawisko o wymiarze szerszym, istotnym nie tylko dla jednostek. „Bluszcz”, piórem C. Walewskiej, gani³ przywo¿enie z wakacji jedynie „kalejdoskopowych wspomnieñ”46. Wzywa³ do aktywnego wypoczynku, umiejêtnego zaplanowania
podró¿y, poznania w³asnego kraju.
W 1908 r. „Biesiada Literacka” (ukazuj¹ca siê wówczas pod tytu³em
„Lechita”) z entuzjazmem prezentowa³a dzia³alnoœæ zawi¹zanego dwa lata
wczeœniej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Propagowa³o ono
wszechstronne poznawanie stron ojczystych, a w organizowanych pod jego
auspicjami wycieczkach bra³y udzia³ tak¿e panie47. Z kolei „Œwiat” w obszernym artykule informowa³ o lwowskim, akademickim Klubie Turystycznym48. Specjalizowa³ siê on w turystyce pieszej, zw³aszcza górskiej. Jak
stwierdza³ z ¿alem Mieczys³aw Or³owicz, „Panie, tak¿e studentki, s¹ równie¿ rzadkimi uczestnikami naszych wycieczek. Zbyt forsowne s¹ dla nich
d³ugie marsze, które nieraz dochodz¹ do 75 km dziennie, przytem odstraszaæ musi zupe³ny brak schronisk we Wschodnich Karpatach, a co za tem
idzie koniecznoœæ nocowania przy ognisku pod go³ym niebem i dŸwigania
prowiantów na plecach”49.
44
45
46
47
48
49

Pogawêdka, „Bluszcz” 1893, nr 21, s.162–164.
Echa warszawskie, „PT” 1893, nr 21, s. 239.
C. Walewska, Podró¿omania. Nieco spóŸnione rozpamiêtywania powakacyjne, „Bluszcz” 1908, nr 47, s. 521.
Kartki ilustrowane. Z wycieczek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, „Lechita” 1908, nr 26, s. 512–513.
O turystyce polskiej, „Œwiat” 1908, nr 32, s. 10–11.
Tam¿e.
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Do uczestniczenia w mniej wycieñczaj¹cych eskapadach zachêca³a czytelniczki „Bluszczu” K. Szaniawska tekstem Ratujmy siê sami!50. Wed³ug
niej, „Wêdrówkom naszym brak jest œciœle okreœlonego celu, najczêœciej
¿adnej nie wynosimy z nich korzyœci”51. Autorka za karygodn¹ uznawa³a
obojêtnoœæ wobec przyrody, zabytków, kultury odwiedzanych miejsc. Podró¿uj¹cym kobietom zarzuca³a „pustkê ducha”. Stwierdza³a, ¿e jak najszybciej dojœæ musi do masowego organizowania zbiorowych wycieczek,
które przepracowanej inteligencji zapewni³yby nie tylko wypoczynek, ale
i wra¿enia s³u¿¹ce jej odrodzeniu52. Na ³amach tego samego pisma prezentowano tak¿e inn¹ — zdaniem redakcji godn¹ pochwa³y — formê aktywnoœci kobiet oddaj¹cych siê wywczasom. Zamieszczony w marcu 1908 r. list,
opisuj¹cy uroki zakopiañskiej zimy, opowiada³ tak¿e o pracy spo³ecznej
pañ wypoczywaj¹cych pod Giewontem. Organizowa³y one odczyty, pogadanki, kursy prowadzenia gospodarstwa dla góralek, „podnosi³y oœwiatê”53.
Spo³eczny lub narodowy kontekst publikacji z okresu porewolucyjnego
m.in. przejawia³ siê w znacznym nasileniu, prowadzonej ju¿ wczeœniej przez
warszawsk¹ prasê54, akcji bojkotu kurortów niemieckich. Propagowanie rodzimych uzdrowisk i nawo³ywanie do rezygnacji z korzystania z „badów”
zwi¹zane by³y z nasileniem germanizacji pod zaborem pruskim. Poprawne
pod wzglêdem patriotycznym zachowanie mia³o siê przejawiaæ w nale¿ytym
obraniu miejsca wypoczynku55. Tak oto podró¿, czy te¿ podejmowanie leczenia, by³y uznawane za formê aktywnoœci na tyle konwencjonaln¹, popularn¹, ¿e w³¹czono je do dziedzin ¿ycia objêtych systemem norm, którym
winno podporz¹dkowaæ siê solidarne wobec swych wrogów spo³eczeñstwo.
O wypoczynek dla pracuj¹cych kobiet — filantropia
Rozpowszechnianiu siê obyczaju wypoczynku pozamiejskiego towarzyszy³o kszta³towanie przekonania, ¿e jest on niezbêdn¹ potrzeb¹, a jej zaspo50 K. Szaniawska, Ratujmy siê sami!, „Bluszcz” 1908, nr 18.
51 Tam¿e.
52 Tam¿e.
53 Z listów do „Bluszczu”. Zakopane w lutym, „Bluszcz” 1908, nr 12, s. 132.
54 Z tygodnia, „TMiP” 1893, nr 30, s. 239; „Nie jedŸmy do badów niemieckich na lato!” wo³a³ „KW” 1898,
nr 235, s. 4–5. Por. tak¿e: Echa warszawskie, „PT” 1898, nr 28, s. 333–334; Œwiat³a i cienie, „Wêdrowiec”
1898, nr 26, s. 509–510; O czem mówi¹. Skargi letników, „KW” 1903, nr 203, s. 6.
55 W „badach” pruskich, „KW” 1908, nr 194, s. 2; Wiadomoœci bie¿¹ce. Incognito, „KW. Dodatek Poranny”
1908, nr 216, s. 1; M. Winiarski, Przez m¹ lornetkê, „Bluszcz” 1908, nr 24, s. 266; Wystawa uzdrowisk polskich
w Ciechocinku, „TI” 1908, nr 24, s. 485–486; M. Synoradzki, Z Warszawy, „Lechita” 1908, nr 18, s. 342–343.
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kojenie winno byæ zapewnione tak¿e przedstawicielkom ubo¿szych grup
spo³ecznych, które same nie mog³yby sobie pozwoliæ na, choæby krótkie,
opuszczenie Warszawy.
Ju¿ pod koniec wieku „Bluszcz” aktywnie wspiera³ akcjê prowadzon¹
przez Delegacjê Pracy Kobiet przy Muzeum Przemys³u i Handlu, polegaj¹c¹ na umieszczaniu szwaczek i modniarek na wsi. Zachêcano ziemianki do
oferowania „letnich mieszkañ”, wy¿ywienia, pokrywania kosztów podró¿y,
niewielkiego wynagrodzenia — w zamian za œwiadczenie przez wypoczywaj¹ce kobiety odpowiedniej pracy przez kilka godzin dziennie56. W tym samym czasie „Tygodnik Mód i Powieœci” apelowa³ o zapewnienie pozamiejskiego, letniego wypoczynku nauczycielkom prywatnym — zazwyczaj nisko
op³acanym, czêsto pozbawionym œrodków do ¿ycia, a có¿ dopiero do zorganizowania wyjazdu w czasie wakacji57.
Na pocz¹tku XX w. publikacje postuluj¹ce umo¿liwienie opuszczenia Warszawy kobietom niemajêtnym sta³y siê czêstsze. „Bluszcz” ponawia³ wezwanie
do zajêcia siê kwesti¹ wypoczynku nauczycielek58. „Tygodnik Mód i Powieœci”
i „Kurier Warszawski” informowa³y o wysy³aniu przez Delegacjê Pracy Kobiet grupy niezamo¿nych pracownic na „letnie mieszkania”59.
W 1908 r. „Tygodnik Mód” podsumowywa³, prowadzon¹ od szeœciu lat,
akcjê w artykule pt. Towarzystwo kolonii letnich dla kobiet pracuj¹cych60.
Publikacja informowa³a o narodzinach i rozwoju tej inicjatywy, podkreœla³a
bezinteresowne zaanga¿owanie ludzi dobrej woli, którzy zapewnili darmowe kwatery, zadbali o œrodki na dofinansowanie wypoczynku letniczek,
a nawet ofiarowali grunt na wybudowanie domu dla kobiet cierpi¹cych na
suchoty. Stwierdzano, ¿e choæ „D³u¿ej nad cztery tygodnie ¿adna letniczka
nie przebywa na wsi, a jednak ten krótki stosunkowo pobyt jest nadzwyczaj
korzystny pod wzglêdem fizycznym i moralnym dla istot, które przez ca³y
rok schylone by³y nad maszyn¹, lub ksi¹¿k¹ rachunkow¹, oddycha³y zepsutym powietrzem szwalni lub kantoru. [...] Wiele z nich nie wyje¿d¿a nigdy
za obrêb Warszawy; pobyt na wsi uczy je czytaæ w wielkiej ksiêdze przyrody,
otwiera im oczy na zjawiska dotychczas nie znane, lub niezrozumia³e, budzi
w nich chêæ do nauki, ociepla serca, czêstokroæ zakrzep³e w twardej walce
56
57
58
59
60

Z bie¿¹cej chwili. Wakacje szwaczek, „Bluszcz” 1898, nr 25, s. 200.
Kilka uwag w sprawie wakacji nauczycielek prywatnych, „TMiP” 1898, nr 14, s. 134–136.
K. Gliñski, Na werandzie, „Bluszcz” 1903, nr 23, s. 290–293.
„KW” 1903, nr 191, s. 4; Kronika. Letnisko dla kobiet, „TMiP” 1903, nr 27, s. 323.
Towarzystwo kolonii letnich dla kobiet pracuj¹cych, „TMiP” 1908, nr 18, s. 4.
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o byt”61. Redakcja wzywa³a, by do Towarzystwa wstêpowa³y wszystkie w³aœcicielki magazynów, sklepów i pracowni po to, by zapewniæ swym pracownicom konieczny wypoczynek. Z ¿alem stwierdzano, ¿e tak siê nie dzieje
i jako odosobniony, a szczególnie godny naœladowania przyk³ad podawano
pani¹ Herse, która „odznacza siê najwiêksz¹ dba³oœci¹ o zdrowie swoich
pracownic [i] corocznie wysy³a je swoim kosztem na wieœ”62.
Dziêki propagowanym, m.in. przez prasê, inicjatywom wilegiatura
(w ograniczonym co prawda wymiarze) „zb³¹dzi³a pod strzechy”. Wydaje
siê to byæ jeszcze jednym œwiadectwem popularyzacji tej formy wypoczynku. Jej upowszechnianie by³o ju¿ nie tylko efektem mody, ale postrzegania
jako elementarnej koniecznoœci ¿ycia codziennego w warunkach wielkomiejskich.
Matka, ¿ona i kochanka
Redaktorzy warszawskich czasopism, opisuj¹c wypoczynek pañ, postuluj¹c po¿¹dane — ich zdaniem — zachowania, zabiegaj¹c o udostêpnienie
wilegiatury ubogim, nie rezygnowali z przypominania o roli spo³ecznej,
któr¹ — zgodnie z tradycyjn¹ norm¹ — kobieta winna odgrywaæ nawet
podczas wakacji. Za najwa¿niejsze uznawano wykorzystanie przez kobietê
czasu wypoczynku do nale¿ytego wychowywania dzieci.
Publicysta „Tygodnika Mód i Powieœci” Stefan Gêbarski w artykule pt.
Wychowanie. Przed wakacjami, wzywa³, by wypoczynek wraz z dzieæmi na
³onie natury przeznaczyæ na „pielêgnacjê duchow¹ dziecka”63. Na pocz¹tku
XX w. Helena Stattler zamieœci³a, w czterech kolejnych numerach tego
samego pisma, Poradnik dla kobiet. Wychowanie na wakacjach64. Autorka
w pe³ni popiera³a ideê œwiadomego anga¿owania siê matki w wychowanie
dzieci w czasie wakacyjnego wypoczynku. Proponowa³a ca³y szereg dzia³añ,
które winny podejmowaæ kobiety w imiê dobra swego potomstwa. W kolejnych czêœciach swego cyklu Helena Stattler przedstawia³a korzyœci p³yn¹ce dla dzieci z zajêæ sportowych (zw³aszcza dla krêpowanych przez konwenans dziewczynek), z nauki rzemios³, uprawy ogródka i udzia³u w pra-

61 Tam¿e.
62 Tam¿e.
63 S. Gêbarski, Wychowanie. Przed wakacjami, „TMiP” 1893, nr 24, s. 187–188.
64 H. Stattler, Poradnik dla kobiet. Wychowanie na wakacjach, „TMiP” 1903, nr 24, s. 285; nr 26, s. 309–310;
nr 28, s. 333; nr 30, s. 357.
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cach polowych65, obcowania z przyrod¹66, hartowania cia³a, kszta³towania
odpornoœci67.
W¹tek ów pojawia³ siê na ³amach prasy tak¿e i póŸniej.Po rewolucji
1905 r.wychowanie dzieci prasa traktowa³a jako bardzo wa¿n¹, spo³eczn¹
powinnoœæ matki.W „Tygodniku Mód i Powieœci” Anna Soko³owska odpowiada³a na pytanie: „Jak zaj¹æ dzieci w czasie wakacji?”.Zaleca³a zajêcia
sportowe, pracê w ogródku i bliskie obcowanie z natur¹68.Na ³amach „Bluszczu” zachêcano czytelniczki do takiego planowania wyjazdów letnich, by
najwiêksz¹ korzyœæ odnios³y z tego dzieci.Rozwa¿ano zalety mo¿liwych wariantów wypoczynku, radzono, jak
siê doñ przygotowaæ69.Dr M.Stefanowska obszernie informowa³a matki i wychowawczynie, jak podopiecznym nale¿ycie zorganizowaæ wakacje.Wzywa³a do dba³oœci o higieniczny tryb ¿ycia, do zapewnienia
odpowiednich zajêæ fizycznych, do
anga¿owania dzieci w prace gospodarskie na wsi, do obserwowania
przyrody, uczestniczenia w zbiorowych wycieczkach krajoznawczych,
grach i zabawach z dzieæmi wiejskimi70.
Sugerowany przez prasê, obszerny katalog powinnoœci matki
spêdzaj¹cej wakacje z dzieæmi rodzi pytanie, czy — chc¹c sprostaæ
stawianym przed ni¹ zadaniom —
mog³a ona po prostu odpocz¹æ, czy
Wizerunek idealnej matki,
w istocie mog³a zakosztowaæ czasu
„Tygodnik Mód i Powieœci”, nr 37, s. 8
65 Tam¿e, nr 26, s. 309–310.
66 Tam¿e, nr 28, s. 333.
67 Tam¿e, nr 30, s. 357.
68 A.Soko³owska, Jak zaj¹æ dzieci w czasie wakacji, „TMiP” 1908, nr 27, s. 1–2.
69 Gdzie jechaæ z dzieæmi na lato?, „Bluszcz” 1908, nr 22, s. 250–251.
70 M.Stefanowska, Jak dzieci powinny spêdzaæ wakacje na wsi? Wskazówki higieniczno–pedagogiczne dla
matek i wychowawczyñ, „Bluszcz” 1908, nr 26, s. 294–295; nr 27, s. 303–304.

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

256 Marek Olkuœnik

wolnego? Trudno to sobie wyobraziæ. Ponadto sprostanie wezwaniom prasy
k³óci³oby siê z ówczesnymi obyczajami. Pe³ne zaanga¿owanie matki w proces wychowania nie by³o powszechnie przyjêt¹ norm¹. Dzieæmi najczêœciej
wszak zajmowa³y siê wynajête do tego osoby. Obci¹¿enie wypoczynku kobiet realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z nowoczeœnie pojmowanej roli spo³ecznej matki by³o postulatem nowatorskim. Wydaje siê, ¿e mia³o to na celu
dowartoœciowanie czasu wolnego, a ju¿ zw³aszcza spêdzania czasu wolnego
poza miastem jako budz¹cej kontrowersje sfery aktywnoœci pañ.
Jedn¹ z przyczyn podejrzliwego traktowania przez czêœæ prasy kuracji
w uzdrowiskach, jak te¿ wilegiatury, mog³o byæ rozbicie rodziny w porze
wakacji. Sezonowa separacja ma³¿onków stanowi³a przedmiot ¿ywego zainteresowania ¿urnalistów. Doœæ pruderyjna, stroni¹ca raczej od podejmowania tematyki zachowañ seksualnych, prasa daje przy tej okazji mo¿liwoœæ
poczynienia pewnych obserwacji i w tej dziedzinie.
Przez ca³y badany przeze mnie okres pisma popularne powiela³y niezmienny stereotyp funkcjonowania ma³¿onków. Do wód, kurortów, „na
letnie mieszkania” wyje¿d¿a³y przede wszystkim panie — w ró¿nym wieku,
ró¿nego stanu cywilnego, najczêœciej jednak samotne mê¿atki (panowie
finansowali wyjazd), lub matki z dzieæmi. Mê¿owie, w najlepszym razie, codziennie doje¿d¿ali œwitem do pracy w Warszawie, by wieczorem powróciæ
na ³ono rodziny. Czêœciej jednak odwiedzali sw¹ po³owicê i latoroœle jedynie w niedziele71.
Sytuacja taka uznawana by³a powszechnie za jak najbardziej normaln¹.
Nie dostrzegano w niej zagro¿eñ dla wiêzi ma³¿eñskich, tym mniej dla wiêzi
ojca z dzieæmi. „Kurier Warszawski” i „Biesiada Literacka” rubasznie dowcipkowa³y ze „s³omianych wdowców”72, obleganych przez nich „mê¿owskich poci¹gów”73, flirtuj¹cych na wilegiaturze ¿on74 i z³otej swobody panów, korzystaj¹cych z atrakcji miasta75.
Publikacje mówi¹ce o sposobie spêdzania wakacji przez rodzinê dotyczy³y przede wszystkim przedstawicieli warstw œrednich i wy¿szych. W œrodowiskach tych obowi¹zywa³ tradycyjny, patriarchalny podzia³ ról spo³ecznych: mê¿czyzna — pracuj¹c i utrzymuj¹c swe stad³o — wiêkszoœæ czasu
71
72
73
74
75

Z Warszawy „BL” 1893, nr 32, s. 82. Por. tak¿e przyp. 3.
M. Rodoæ, List do Redaktora, „KW” 1893, nr 172, s. 1;
Z Warszawy „BL” 1893, nr 32, s. 82; Wiadomoœci bie¿¹ce. Nieporz¹dki kolejowe, „KW” 1898, nr 175, s. 4.
W. Rabski, Rozkosze podró¿y. Dramat w dziesiêciu obrazach, „KW” 1903, nr 197, s. 2–4.
Bañki mydlane. Talent j¹ zgubi³, „KW” 1898, nr 237, s. 8.

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

Zwierciad³o i drogowskaz. Prasa warszawska prze³omu XIX i XX wieku... 257

spêdza³ poza domem; kobieta zaœ zniewolona by³a do zajmowania siê domowym ogniskiem. Równoczeœnie jednak ¿ona i matka przedstawiana by³a
przez prasê popularn¹ jako osoba zaznaj¹ca uroków kaniku³y. M¹¿ i ojciec
natomiast jawi³ siê jako postaæ dyskryminowana, poddana gehennie dojazdów w zat³oczonych przez podobnych mu osobników wagonach, zapewniaj¹ca przy tym fundusze na realizacjê letnich kaprysów swych bliskich. Niejako mimochodem czytelnik dowiadywa³ siê, ¿e to kobieta jednak dŸwiga³a
ciê¿ar wychowania dzieci, dba³a o ich zdrowie, troszczy³a siê o aprowizacjê
wypoczywaj¹cej rodziny. Mê¿czyzna zaœ, egzystuj¹cy jakby obok rodziny,
w niewielkim stopniu uczestniczy³ w jej ¿yciu, oddany by³ pracy, realizowa³
siê wy³¹cznie w sferze zawodowej. Daje to du¿o do myœlenia na temat rzeczywistego charakteru spêdzanego przez kobietê poza miastem „czasu wolnego”. ¯ona, pozbawiona wsparcia mê¿a, skoncentrowana na potrzebach
dzieci, nie mog³a w pe³ni korzystaæ z mo¿liwoœci stwarzanych przez czas
wakacji76.
G³êbsza analiza problemu spêdzania wakacji przez rodzinê, zamieszczona na ³amach „Tygodnika Mód i Powieœci”, zawiera³a postulat równego
uczestnictwa mê¿a i ¿ony w wypoczynku — z po¿ytkiem dla zdrowia obojga
i ca³ej rodziny77. W podobnym tonie wypowiada³ siê publicysta „Wêdrowca”. Uwagê sw¹ skupia³ jednak na losie mê¿czyzn. Konstatuj¹c zbli¿aj¹cy
siê exodus kobiet i dzieci œpiesz¹cych na wakacje, zauwa¿a³, ¿e w murach
Warszawy zostaj¹ ojcowie. „Te prawdziwe wo³y robocze rodzaju ludzkiego
ca³e ¿ycie pracuj¹ce dla innych, zas³uguj¹ na to, aby i dla nich pomyœleæ
o wakacjach”78. Wzywaj¹cy do wspólnego spêdzania wakacji przez ma³¿onków i ca³e rodziny dziennikarze zdawali sobie jednak sprawê, ¿e nie jest to
na szersz¹ skalê mo¿liwe ze wzglêdu na przepisy i obyczaje dotycz¹ce urlopów mê¿czyzn79.
Czas wakacji, co wynika z doniesieñ prasowych, i wówczas sprzyja³ pewnej swobodzie obyczajowej. W publikacjach warszawskich czasopism pojawia³ siê ton swoistego humoru, przeb³yskiwa³y kosmate aluzje.
Podró¿e, kuracjê, wilegiaturê otacza³a aura zmys³owoœci i po¿¹dania.
W znakomitej wiêkszoœci publikacji kobieta by³a traktowana jako przed76
77
78
79

W przededniu wakacji letnich, „TMiP” 1903, nr 20, s. 235.
Tam¿e. Por. tak¿e Z rozmyœlañ, „TMiP” 1903, nr 7, s. 77–78.
O wakacje, „Wêdrowiec”, 1903, nr 21, s. 402.
Z rozmyœlañ, „TMiP” 1903, nr 7, s. 77–78; W przededniu wakacji letnich, „TMiP” 1903, nr 20, s. 235.
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miot zachwytu, ozdoba, niezbêdna czêœæ wystroju kurortu. Uroda pañ stanowi³a wa¿ne kryterium oceny uzdrowiskowego sezonu80. Flirt o¿ywia³ i uatrakcyjnia³ kuracjê lub wypoczynek. Delegowany do Na³êczowa sprawozdawca „Kuriera Warszawskiego” donosi³: „W tym œlicznym zak¹tku ziemi
lubelskiej dusze ludzkie rozwijaj¹ siê jak kwiaty i pij¹ s³oñce mi³oœci. [...]
«Kocham» buduarów warszawskich brzmi inaczej ni¿ «kocham» tych trawników puszystych”81. I wyznawa³ dalej: „zbyt dok³adnie studiowa³em jakieœ
tam kwiatki bezimienne. Oj! Kwiaty, kwiaty! Ile wy z³ego broicie!”82. Popularna prasa, traktuj¹c kobietê (w sferze zachowañ seksualnych) raczej jako
przedmiot ni¿ podmiot, wyznacza³a jej rolê ofiary.
Wed³ug ¿urnalistów, dama — zw³aszcza m³oda i niezamê¿na — niekiedy stawa³a siê tak¿e myœliwym. Jednym z najczêstszych w¹tków relacji prasowych by³o prowadzone nieustannie w miejscowoœciach letniskowych polowanie na mê¿ów. Prasa ukazywa³a to zjawisko jako g³ówne zmartwienie,
g³ówny cel matek wyruszaj¹cych w towarzystwie córek do uzdrowisk.
Zw³aszcza „Kurier Warszawski”, ale te¿ i „Biesiada Literacka”, przez ca³y
interesuj¹cy mnie okres, nie zmieni³y swego spojrzenia na to zagadnienie83.
Szczególnie interesuj¹ce, zw³aszcza w zwi¹zku ze wspomnian¹ ju¿ wyj¹tkow¹ pruderi¹ prasy, s¹ zamieszczane na jej ³amach refleksje dotycz¹ce
aktywnoœci czysto erotycznej. O ile pojawia³a siê w periodykach warszawskich pewna nuta ³agodnego przyzwolenia, akceptacji dla uniesieñ mi³osnych w czas kaniku³y w ogóle, ale tylko w odniesieniu do mê¿czyzn, o tyle
samodzielnoœæ i wigor pañ na tym polu surowo by³y potêpiane.
„Kurier Warszawski” bezlitoœnie drwi³ z „lwicy prowincjonalnej”: „Wieczorami przechadza siê w najodludniejszych alejach parku, pozostawiwszy
wpierw portierowi dok³adne informacje, gdzie siê znajduje. I czeka. A gdy
w oddali ujrzy cieñ mê¿czyzny, siada na ³awce i marzy. Potem zamglonymi
oczami patrzy na niego, potem siê skar¿y, ¿e nikt jej nie rozumie, a najmniej
m¹¿ w³asny, potem mówi: «Pan ma coœ szatañskiego» i dodaje: «ChodŸmy
ju¿, chodŸmy, ja siê bojê»”84. „Wêdrowiec”, rozkoszuj¹c siê górsk¹ przyrod¹, stwierdza³, ¿e na jej ³onie kocha siê wspania³¹, prost¹, prawdziw¹ mi³o80 Echa letnie. Zakopane, „KW” 1893, nr 237, s.2; Echa letnie. Na³êczów, „KW” 1893, nr 217, s. 2–3.
81 W. Rabski, Z Na³êczowa, „KW” 1898, nr 241, s. 1.
82 Tam¿e, nr 242, s. 2.
83 Echa letnie. Krynica, „KW” 1893, nr 207, s. 2; Z Warszawy, „BL” 1893, nr 32, s. 82; Bañki mydlane, „KW” 1898,
nr 205, s. 5; tam¿e, nr 227; M. Synoradzki, Z Warszawy, „Lechita” 1908, nr 36, s. 182–83.
84 Listy z Krakowskiego Przedmieœcia. Z albumu turysty: Typy hotelowe, „KW” 1903, nr 260, s. 2–3.
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œci¹85, ale — pisz¹c wczeœniej o wypoczywaj¹cych w górach paniach —
przywdziewa³ togê obroñcy moralnoœci. Werytus, autor cyklu W siedzibie
or³ów86, wzdycha³: „O! To Morskie Oko posiada czary i podobno niejedne
ju¿, szukaj¹ce siê na pró¿no przedtem serca tam siê szczêœliwie znalaz³y...”87 Dostrzega³ w zak³adzie doktora Andrzeja Chramca „moc wdówek
i panienek, wzdychaj¹cych do ma³¿eñstwa”88. Gani³ jednak surowo „postêpowanie pewnego od³amu erotyczno–histerycznych warszawianek z góralami, [które] nie mia³o nigdy taktu”89. Stwierdza³ ponadto, pe³en oburzenia, i¿ „niektóre warszawianki same swym prowokacyjnym postêpowaniem
niejednego ju¿ górala uzuchwali³y”90. Atmosfera Tatr zapewne szczególnie
wyzwala³a drzemi¹ce w damach instynkty, bo tak¿e i na ³amach „Bluszczu”
potêpiono skandaliczne prowadzenie siê panien, spoufalaj¹cych siê z góralami91.
Kreœlony przez warszawsk¹ prasê wizerunek aktywnoœci seksualnej wypoczywaj¹cych kobiet wydaje siê byæ œwiadectwem istnienia podwójnej moralnoœci. Mê¿czyzna wypatruj¹cy na uzdrowiskowym deptaku „piêknych
twarzyczek”, zachwycaj¹cy siê lubie¿nie kszta³tnoœci¹ kibici, smakuj¹cy
uroki flirtu — traktowany by³ jako ktoœ zachowuj¹cy siê zwyczajnie, zgodnie
z przyjêtymi normami. Kobieta wyemancypowana — zalotna, próbuj¹ca
zaznaæ wakacyjnego romansu — by³a bezwzglêdnie ganiona. Od takiego
traktowania spraw seksu prasa warszawska nie uwolni³a siê do koñca badanego przeze mnie okresu.
Wypoczynek aktywny
Podobnie konserwatywny, jak w kwestii erotyki, by³ stosunek czêœci prasy do uczestnictwa kobiet w aktywnym wypoczynku pozamiejskim. Pisma
popularne podejrzliwie i nieufnie odnosi³y siê do taterniczek, turystek, tenisistek, cyklistek. Zw³aszcza te ostatnie, choæ bodaj najczêœciej spotykane,
traktowano jako swoiste curiosum. Towarzyszy³o im na ogó³ niezdrowe za-

85 Z podró¿y. LuŸne myœli i wra¿enia, „Wêdrowiec” 1903, nr 38, s. 745.
86 Werytus, W siedzibie or³ów. Zakopane i Tatry, „Wêdrowiec” 1898, nr 33, s. 647–649; nr 34, s. 665–667;
nr 35, s. 685–687; nr 36, s. 705–708; nr 37, s. 726–728; nr 38, s. 746–747.
87 Tam¿e, nr 34, s. 665.
88 Tam¿e, nr 35, s. 687.
89 Tam¿e, nr 36, s. 705.
90 Tam¿e, nr 38, s. 747.
91 K. Gliñski, Przy kominku, „Bluszcz” 1903, nr 7, s. 74–77.
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interesowanie92. „Kurier” drwi³ z ma³¿eñstwa cyklistów, które — wybieraj¹c siê na wycieczkê — zamieni³o siê strojami, nie zauwa¿aj¹c pomy³ki.
„Wydarzenie nieprawdopodobne, a jednak w epoce gor¹czkowej sportomanii najzupe³niej mo¿liwe”93. Jeszcze bardziej zabawna wyda³a siê „panna
tenisowa w bia³ej, krótkiej sukience. Z obna¿onymi po ³okcie rêkoma, opalonymi do czerwonoœci, w zawadiackiej panamie na g³owie i w bucikach
p³óciennych o podeszwach gumowych. W ruchach udaje mê¿czyznê. Chodzi z rozmachem, ko³ysz¹c siê na biodrach. [...] Uznaje morze o tyle tylko, o ile
dobrze jest graæ w tenisa na pla¿y piaszczystej po odp³ywie”94. Podró¿uj¹ce
samotnie (bez opieki panów) po Europie Amerykanki, wzbudza³y nie tyle
podziw, co k¹œliwe uwagi. Wedle „Kuriera Warszawskiego”, mog³y one
„œmia³o obchodziæ siê bez mê¿czyzn — naturalnie tylko w podró¿y”95.
Ewolucja w traktowaniu przez prasê aktywnego wypoczynku kobiet nastêpowa³a bardzo powoli. W 1903 r. znawca Tatr i autor przewodników po
tych górach, Walery Eljasz, opublikowa³ w „Biesiadzie Literackiej” cykl
artyku³ów pt. Wycieczka na Kozi Wierch 96. Stwierdza³ w nich, ¿e „panie
zdoby³y sobie najzupe³niejsze równouprawnienie w turystyce, [...] zasobne
w odwagê maszeruj¹ ¿wawo w góry, wdzieraj¹c siê na niebotyczne wy¿yny
i spuszczaj¹ siê z nich nawet na grzbiecie, jeœli takich æwiczeñ gimnastycznych stromoœæ ska³y wymaga”97. Cytowany ju¿ artyku³, zamieszczony
w 1908 r. w „Œwiecie”98, z sympati¹ i uznaniem odnotowywa³ uczestnictwo pañ
w wyprawach turystycznych w Beskidach Wschodnich. Ten¿e tygodnik, opisuj¹c alpejskie wycieczki kobiet, stwierdza³: „Emancypacja i tu swoje gromkie s³owo wyrzek³a. Panie, wynalaz³szy sobie odnoœny kostium, brn¹ przez
lodowce i pola œnie¿ne, z odwag¹ zawstydzaj¹c¹ czêœæ p³ci brzydkiej”99.
Du¿o wczeœniej odwa¿niejsze podejœcie do nowych form spêdzania czasu wolnego przez kobiety zaprezentowa³ „Przegl¹d Tygodniowy”. Piórem
Pauliny Kuczalskiej–Reinschmitt wzywa³, w imiê poprawy zdrowotnoœci
92 Wiadomoœci bie¿¹ce. Wycieczka, „KW. Dodatek Poranny” 1893, nr 117, s. 2; Wycieczka, „KW” 1893,
nr 148, s. 4; Wiadomoœci bie¿¹ce. Na rowerach, „KW” 1893, nr 201, s. 3.
93 Bañki mydlane, „KW” 1898, nr 146, s. 7.
94 S. Barszczewski, Znad morza. Blankenberghe w sierpniu (Belgia), „KW” 1908, nr 233, s. 5.
95 Konkurs na podró¿, „KW” 1908, nr 219, s. 10.
96 W. Eljasz, Nowy szczyt w Tatrach. Wycieczka na Kozi Wierch, „BL” 1903, nr 21, s. 414–415; nr 23,
s. 454–455.
97 Tam¿e, nr 23, s. 454.
98 O turystyce polskiej, „Œwiat” 1908, nr 32, s. 10–11.
99 W górach, „Œwiat” 1908, nr 34, s. 13.

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

Zwierciad³o i drogowskaz. Prasa warszawska prze³omu XIX i XX wieku... 261

kobiet, do przyzwyczajania ju¿ m³odych dziewcz¹t do ruchu, przechadzek,
uprawiania ³y¿wiarstwa i gimnastyki100. Z biegiem czasu, zw³aszcza od pocz¹tku XX w., publikacje postuluj¹ce zerwanie z konwenansami i oddawanie siê sportom oraz rekreacji stawa³y siê czêstsze. Nowym wzorcom torowa³y drogê przede wszystkim pisma kobiece. „Bluszcz” g³osi³ pochwa³ê
sportu jako lekarstwa dla wymêczonych trudami macierzyñstwa, zdenerwowanych i schorowanych pañ; zachwala³ walory p³ywania, kolarstwa, wioœlarstwa, wêdrówek po górach101. Ruch, choæby w formie podejmowanych
na wilegiaturze przechadzek, a zw³aszcza górskich wycieczek, traktowany
by³ jako koniecznoœæ102.
Niema³¹ inwencjê przejawia³ na polu zachêcenia czytelniczek do aktywnoœci „Tygodnik Mód i Powieœci”. W obszernym artykule poœwiêconym tybetañskim podró¿om Angielki Anny Taylor donoszono, i¿ „trafiaj¹ siê,
choæ nieczêsto, osobniki ¿eñskiego rodzaju obdarzone ¿¹dz¹ zwiedzania
krajów, niezupe³ne przedstawiaj¹cych bezpieczeñstwo nawet dla mê¿czyzn”103. Tonowi pewnej ironii towarzyszy³o jednak stwierdzenie, ¿e „trudnego i niebezpiecznego dzie³a dokona³a kobieta, posiadaj¹ca niez³omn¹
wolê, zdolna do torowania nowej drogi nawet na najbardziej niebezpiecznym gruncie”104. W¹tpliwe, by redakcja „Tygodnika” oczekiwa³a od czytelniczek podejmowania tak egzotycznych eskapad, wszelako stara³a siê je
zachêcaæ do bardziej dostêpnych form aktywnego wypoczynku. By³o to
widoczne nawet w ilustracjach, prezentuj¹cych modele wakacyjnych kreacji. W 1903 r. na tytu³owych stronach pisma mo¿na by³o podziwiaæ eleganck¹ damê w towarzystwie córki na werandzie wiejskiego domku105, matkê
z dzieæmi na nadmorskiej pla¿y106, ale tak¿e kobietê w k¹pielowym kostiumie107, cyklistkê i tenisistkê108. Piêæ lat póŸniej nacisk po³o¿ono na propagowanie mody turystycznej. Obszerny artyku³ Ubranie sportowe podczas
zimy109 dok³adnie omawia³, jak elegancka i praktyczna pani winna przygo100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

P. Kuczalska–Reinschmitt, E pur si muove (kwestia zdrowotnoœci kobiet), „PT” 1893, nr 49, s. 536–537.
Sport i kobiety, „Bluszcz” 1903, nr 27, s. 313–314; nr 28, s. 331–332.
O przechadzce, „Bluszcz” 1908, nr 41, s. 465; nr 42, s. 472.
Miss Annie Taylor i jej podró¿e po Tybecie, „TMiP” 1893, nr 52, s. 413.
Tam¿e.
„TMiP” 1903, nr 27, s. 313.
Tam¿e, nr 30, s. 349.
Tam¿e, nr 33, s. 385.
Tam¿e, nr 40, s. 469.
Ubranie sportowe podczas zimy, „TMiP” 1908, nr 6, s. 13.
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towaæ siê do zimowych wycieczek, by „swobodnie rozkoszowaæ siê natur¹,
robi¹c sama efektowne wra¿enie”110. Potencjalne turystki mog³y zapoznaæ
siê z rycinami przedstawiaj¹cymi przystosowane do wêdrówek kostiumy111.
Jednoczeœnie zachêcano panie do uprawiania jazdy konnej112, wycieczek
górskich113, k¹pieli morskich114. Wedle publicystów „Tygodnika Mód i Powieœci”, kobieta fin de siecle’u powinna korzystaæ ze wszystkich form wypoczynku, stworzonych przez cywilizacjê, powinna na równi z mê¿czyznami
obcowaæ z natur¹, dbaæ o swe zdrowie, odnajdywaæ satysfakcjê z pokonywania w³asnej s³aboœci i czerpaæ przyjemnoœæ z dzia³añ, podejmowanych
nawet wbrew przyjêtym zasadom i utrwalonym obyczajom. Idee te, krzewione na ³amach pism kobiecych, mia³y jednak raczej pionierski charakter.
*
Na prze³omie XIX i XX w. stosunek prasy do wypoczynku kobiet ulega³
swoistej ewolucji. W poszczególnych pismach przebiega³a ona z ró¿nym natê¿eniem. Pisma popularne, ho³duj¹ce rozpowszechnionym stereotypom,
z trudem akceptowa³y aktywnoœæ pañ na tym polu. Powiela³y obiegowe opinie, nie stroni³y od ironii, jednoczeœnie jednak wspiera³y inicjatywy tradycyjnie uznane za po¿yteczne. Ich stosunek do usamodzielniania siê wypoczywaj¹cych kobiet, do ich równouprawnienia w korzystaniu z uroków wakacji zbie¿ny by³ z traktowaniem i innych sfer emancypacji. Malkontenctwo, z³oœliwoœci, grube dowcipy mog³y krêpowaæ œmielsze dzia³ania na tym
polu. S¹dzê, ¿e charakter publikacji nale¿¹cych do tej grupy mo¿na by
okreœliæ jako bardziej ilustruj¹cy niŸli stymuluj¹cy wypoczynek kobiet. Ilustracjê tê trudno jednak uznaæ za wierne, lustrzane odbicie. Je¿eli chcieæ
porównaæ ³amy prasy do zwierciad³a, to by³oby to, w tym przypadku, zwierciad³o krzywe.
Pisma powa¿niejsze, sprzyjaj¹ce has³om emancypacyjnym, zasadniczo
wspiera³y nowe pr¹dy i zjawiska, pojawiaj¹ce siê na niwie sposobów spêdzania czasu wolnego poza miastem. Nie poprzestawa³y na deklaracjach o koniecznoœci opuszczania Warszawy, o zbawiennym wp³ywie obcowania z natur¹ na stan zdrowia. Dostarcza³y kobietom argumentów, maj¹cych prze³a110
111
112
113
114

Tam¿e.
„TMiP” 1908, nr 25, s. 10; nr 29, s. 8; nr 37, s. 8.
Amazonka, „TMiP” 1908, nr 19, s. 3.
Wis³a, „TMiP” 1908, nr 19, s. 4; Nasze góry, „TMiP” 1908, nr 22, s. 3.
Nad morzem, , „TMiP” 1908, nr 36, s. 5–6.
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maæ niechêæ nie rozumiej¹cych ich potrzeb mê¿ów, prezentowa³y zachêcaj¹ce przyk³ady, propagowa³y sport i rekreacjê. Stroni³y od p³askiego humoru i protekcjonalnego traktowania kobiecych ambicji i potrzeb. Publicystyka „Przegl¹du Tygodniowego”, tygodników kobiecych, „Tygodnika Ilustrowanego”, a z czasem tak¿e i „Wêdrowca” wskazywa³a nowe modele zachowañ, toruj¹ce sobie dopiero drogê do pe³nego uznania w spo³eczeñstwie.
Tê grupê publikacji sk³onny by³bym uznaæ za drogowskaz. Drogowskaz
wyznaczaj¹cy szlak ku obyczajowoœci, która sta³a siê norm¹ w nastêpnej
epoce historycznej — w wieku dwudziestym.
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XIX i XX w.

Miasto wielkoprzemys³owe i czas wolny
kobiet. £ódŸ na prze³omie XIX i XX w.

Miasto wielkoprzemys³owe i czas wolny kobiet. £ódŸ na prze³omie

£ódŸ na prze³omie XIX i XX w. by³a miastem prowincjonalnym, charakteryzuj¹cym siê ogromnym, niespotykanym w tym czasie na ziemiach
polskich tempem rozwoju demograficznego i ekonomicznego, za którym
nie nad¹¿a³ rozwój kulturalny. Znamienn¹ cech¹ tego fabrycznego oœrodka
by³y silne podzia³y spo³eczne i maj¹tkowe; za nimi sta³y zró¿nicowane
oczekiwania i wymagania ró¿nych warstw spo³ecznych, m.in. tak¿e je¿eli
chodzi o zaspokajanie potrzeb zwi¹zanych ze sposobami spêdzania wolnego czasu. Miasto dysponowa³o ubog¹ ofert¹ form wypoczynku. Wynika³o to
z jego specyfiki: ze szczególnie ostro wystêpuj¹cego nastawienia na bogacenie siê, ale tak¿e z braku wygórowanych wymagañ i wysublimowanych gustów ³odzian.
Analizê problemu spêdzania wolnego czasu przez kobiety w £odzi autorka opar³a g³ownie na XIX–wiecznej prasie lokalnej (okres 1880–1905),
która na bie¿¹co œledzi³a ró¿ne aspekty ¿ycia ³odzian oraz na nielicznych
wspomnieniach1.
Formy spêdzania wolnego czasu przez kobiety w £odzi by³y œciœle zwi¹zane z przynale¿noœci¹ do okreœlonej warstwy spo³ecznej. Choæ formy te
bywa³y podobne, to odmienny by³ poziom rozrywki. Najbardziej powszechn¹ i ogólnie dostêpn¹ form¹ odpoczynku by³ relaks w parku. Kobiety
z bur¿uazji i dobrze sytuowanej inteligencji wiosn¹ najchêtniej odwiedza³y
Helenów — „letni salon £odzi”, park, do którego dostêp by³ ograniczony
1 Uwzglêdniono nastêpuj¹ce tytu³y: „Dziennik £ódzki” z lat 1884–1892, „Goniec £ódzki” z lat 1898–1906,
„Rozwój” z lat 1898–1905, „Lodzer Zeitung” z lat 1890–1905 i „Lodzer Tageblatt” z lat 1889–1899.
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op³at¹ za wstêp. Czeka³o tam wiele atrakcji — poza podziwianiem uroków
flory mo¿na by³o pop³ywaæ ³ódk¹ po stawie, zejœæ do groty stalaktytowej,
zagraæ w tenisa, wys³uchaæ koncertu, a nawet obejrzeæ film (pierwszy pokaz
odby³ siê w Helenowie w 1896 r.). By³o to miejsce, w którym rozluŸnia³y siê
konwenanse, widywano tu np. kobiety pij¹ce piwo2. Kobiety nale¿¹ce do
krêgów bur¿uazji oprócz tego publicznego parku mia³y do dyspozycji ogrody i cieplarnie we w³asnych rezydencjach, w których uprawia³y egzotyczne
roœliny, a nawet hodowa³y dzikie zwierzêta. Wielk¹ ró¿norodnoœci¹ mieni³
siê ogród Anny Scheibler, w którym ros³y pomarañcze, krotony, storczyki,
paprocie oraz pomidory. Panie pielêgnowa³y ogrody dla przyjemnoœci, ale
tak¿e po to, by prezentowaæ swoje osi¹gniêcia na wystawach ogrodniczych
i kwiatowych korsach3.
Robotnice mia³y mo¿liwoœæ odpoczywania po pracy w parkach otwartych, dostêpnych dla wszystkich. Najpopularniejszym i najlepiej urz¹dzonym parkiem ³ódzkim, przeznaczonym dla szerokiej publicznoœci, by³a tzw.
Kwela — ³ódzkie Bielany. Spaceruj¹cym przygrywa³a tam fabryczna orkiestra „scheiblerowska”. Ponadto robotnicy w pogodne œwi¹teczne dni wyje¿d¿ali poza miasto do okolicznych lasów. Podczas ca³odniowego wypoczynku kobiety chêtnie pi³y czarne, ja³owcowe piwo, a tak¿e wódkê. Wybór rodzaju alkoholu, odmiennoœæ upodobañ pod tym wzglêdem czêsto zwi¹zana
by³a z narodowoœci¹. Zwyczaj picia piwa przez kobiety by³ bardziej rozpowszechniony w œrodowisku niemieckim, wœród Polaków powszechniejsza
by³a wódka4.
Bogata bur¿uazja fundowa³a sobie tak¿e dalsze wyjazdy; kobiety opuszcza³y pa³ace g³ównie po to, by odpocz¹æ i poprawiæ stan swojego zdrowia.
£odzianki wyje¿d¿a³y na wakacje do Buska Zdroju, Tuszyna, czy Nowego
Miasta nad Pilic¹. Szczególnie liczy³y siê jednak niezwykle modne, presti¿owe wyjazdy do popularnych zagranicznych kurortów. W latach 80. zaczêto bywaæ w Wiesbaden, Merano, Marienbadzie, Warmkelt, Salzbrun, Ems

2 „Rozwój” 1901, nr 243; „Lodzer Tageblatt” 1891, nr 14,17; „Lodzer Zietung” 1900, nr 245; S. Górski,
£ódŸ spó³czesna. Obrazki i szkice publicystyczne, £ódŸ 1904, s. 18; M. Jaskólski, Helenów — zabytkowy ogród
spacerowy £odzi, [w:] Varia, £ódŸ 1985, s. 34–39; H. Krajewska, ¯ycie filmowe £odzi w latach 1896–1939,
£ódŸ 1992, s. 18.
3 „Dziennik £ódzki” 1892, nr 197; T. Chrz¹ñski, Z wycieczki Komisji Kwiaciarstwa do £odzi, „Ogrodnik
Polski” 1891, nr 6, s. 156–160; nr 8, s. 181–184.
4 B. Kopczyñska–Jaworska, Zwyczaje i obyczaje ludnoœci £odzi, [w:] £ódŸ. Dzieje miasta, t. I, £ódŸ 1980,
s. 507.
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i Zoppot. £ódzka bur¿uazja odwiedza³a tak¿e Karlsbad i Niceê oraz inne
miejscowoœci na Riwierze. Ostenda by³a ulubionym miejscem wypoczynku
Anny Scheibler5.
Mo¿na by³o tak¿e w mi³y sposób spêdziæ czas, nie wyje¿d¿aj¹c z miasta.
Teatr nale¿a³ do miejsc, w których nale¿a³o siê pokazywaæ, co nie zawsze
w miejscowych warunkach równa³o siê umi³owaniu sztuki. Wœród antreprenerów, którzy przybywali do tego przemys³owego miasta, wielu mia³o aspiracje, by rozwijaæ tu scenê. Podejmowali oni próby prowadzenia sta³ego
teatru, œci¹gali najlepszych i najpopularniejszych aktorów. Na niewiele siê
te wysi³ki zdawa³y, niektóre sztuki teatralne wystawiane by³y zaledwie raz
lub kilka razy. Nie wynika³o to z niedostatków przedstawienia, ale z braku
wra¿liwoœci odbiorców. Twórcy kultury uskar¿ali siê na brak w mieœcie szerszego zainteresowania sztuk¹. Nawet gwiazda Heleny Modrzejewskiej
œwieci³a tu krótkim blaskiem. Teatr wykorzystywany by³ jako jedno z miejsc
publicznych, gdzie mo¿na by³o omówiæ interesy, gdzie damy prezentowa³y
nowe toalety. Tak by³o na hucznym otwarciu Teatru Wielkiego Sellina
w 1901 r., na które przyby³a ca³a œmietanka towarzyska miasta. Uroczystoœæ
uœwietni³a obecnoœæ Sienkiewicza i Siemiradzkiego. Nie zapobieg³o to jednak upadkowi teatru6, mimo ¿e najzamo¿niejsi przedstawiciele ³ódzkiej
bur¿uazji lubili spêdzaæ czas w towarzystwie osób znanych. Henryk Sienkiewicz traktowany by³ jako swoista ozdoba salonów, goœci³a go Anna Scheiblerowa, a tak¿e Sara Poznañska7.
W £odzi podjêto tak¿e próbê stworzenia teatru dla robotników. Nieopodal zak³adów Scheiblera, w 1899 r. jeden z kolejnych dyrektorów teatru
w £odzi — Micha³ Wo³owski wystawia³ przedstawienia dostosowane do
gustów robotników. Choæ prezentowano tzw. l¿ejszy repertuar, a ceny biletów waha³y siê od 10 do 30 kop., scena upad³a8.

5 „Dziennik £ódzki” 1888, nr 156; „Lodzer Tageblatt” 1896, nr 124; „Lodzer Zeitung” 1899, nr 199; B. Teplitzka, Lodzer Typen, LódŸ 1913, s. 65–66; S. Pytlas, £ódzka bur¿uazja przemys³owa w latach 1864–1914,
£ódŸ 1994, s. 338.
6 A. Kuligowska, Przed i po otwarciu Teatru Wielkiego. Suplement pi¹ty do dziejów teatralnych miasta £odzi.
W 75 rocznicê otwarcia Teatru Wielkiego, £ódŸ 1975, nlb.
7 H. Karwacka, Henryk Sienkiewicz w £odzi w latach 1900–1901, „Nasza Scena” 1960, nr 13, s. 32–35; S. Pytlas, wyd. cyt., s. 264.
8 K. Koz³owski, Z dziejów sceny polskiej w £odzi, [w:] Scena polska w £odzi 1844–1901, £ódŸ 1901, s. 17;
A. Kuligowska, Od Marzantowicza do Zelwerowicza, [w:] Teatr przy ulicy Cegielnianej. Szkice z dziejów sceny
³ódzkiej 1844–1978, pod red. S. Kaszyñskiego, £ódŸ 1980, s. 55–56.
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Nie by³o w £odzi zbyt wielu admiratorów Melpomeny, podobnie rzecz
siê mia³a ze znajomoœci¹ literatury. Bogaty ksiêgozbiór posiada³a wspomniana ju¿ Sara Poznañska, oprócz niej mo¿na by wymieniæ jeszcze kilka
pañ, które mia³y prywatne ksiêgozbiory9. Czy jednak posiadanie w³asnych
ksi¹¿ek gwarantowa³o zami³owanie do czytelnictwa? Panny z asymiluj¹cych
siê rodzin ¿ydowskich siêga³y po polsk¹ literaturê klasyczn¹10. Wy¿szy poziom wykszta³cenia, a wiêc ukoñczone gimnazjum ¿eñskie lub pensja, rozwija³ zami³owanie do literatury. Wydaje siê jednak, ¿e w tym mieœcie pracy
i interesów lektura nie by³a najczêstsz¹ form¹ wypoczynku. Starsze pokolenie wola³o robótki rêczne, gdy¿ nie wszystkie panie z bur¿uazji umia³y czytaæ: tak np. wiele wskazuje na to, i¿ Leona Poznañska, ¿ona Izraela, twórcy
fortuny Poznañskich, by³a do koñca ¿ycia analfabetk¹11.
W œrodowisku robotniczym siêgano g³ównie po ksi¹¿ki o tematyce romantycznej, sensacyjnej i erotycznej, np. W letargu. Tragiczny los m³odej matki albo Podrzutek, czyli krwawa tajemnica lasów Turyngii. Romans historyczny. Obie te ksi¹¿ki zosta³y wydane w £odzi pod koniec lat 90. XIX w. W tej
brukowej literaturze kobiety poszukiwa³y taniej sensacji, wzruszeñ, oderwania od trudów dnia codziennego12.
Najbardziej popularn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu by³y w £odzi
bale oraz zabawy taneczne. Ulubion¹ zabaw¹ ³odzian by³ tzw. Tanzkränzchen — sta³a niedzielna zabawa wieczorna. Zwyczaj ten zaszczepi³a przyby³a do miasta ludnoœæ niemiecka. Zabawy te mia³y demokratyczny charakter, przychodzili na nie robotnicy, a tak¿e ich pracodawcy. Zabawy nie cieszy³y siê jednak dobr¹ s³aw¹. Kobiety, które w nich uczestniczy³y, uwa¿ano
za Ÿle prowadz¹ce siê, a robotnice bywaj¹ce na „Tanzkränzchen” nie znajdowa³y szacunku wœród kolegów. Jak pisa³ XIX–wieczny ³ódzki felietonista: „Te zabawy to zwyczajna rozpusta, jaskrawa karykatura zwyczaju, pod
wp³ywem warunków ekonomicznych przerodzonego w zwyk³y dom schadzek, pod os³on¹ ludowej zabawy”. Uwa¿ano jednoczeœnie, i¿ w mieœcie s¹
gorsze lokale13. Ale ludnoœæ robotnicza bawi³a siê tak¿e w przyjemniejszych
miejscach. W parku Kwela, czy lasku Milscha organizowano tzw. zabawy
9 S. Pytlas, wyd. cyt., s. 231–232.
10 W. S. Reymont, Ziemia obiecana, Warszawa 1987, t. I, s. 124.
11 M. Kamiñska, Œcie¿kami wspomnieñ, Warszawa 1960, s. 27–28.
12 „Lodzer Tageblatt” 1898, nr 143; J. Dunin, O piosence z robotniczego miasta, „Prace Polonistyczne” 1966,
seria 22, s. 140–145.
13 „Goniec £ódzki” 1898, nr 67; £ódŸ miasto i ludzie, £ódŸ 1894, s. 43–45.
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ludowe, na które przybywano ca³ymi rodzinami, by³y to miejsca z atrakcjami dla dzieci i doros³ych: tañcami, przedstawieniami teatralnymi, sztukami
magicznymi, ¿onglerskimi i akrobatycznymi, wyœcigami. W czasie zabawy
matki nie musia³y troszczyæ siê o bezpieczeñstwo dzieci, które pozostawa³y
pod opiek¹ froeblanek14. Œwietnie bawiono siê w karnawale, a w szczególnoœci w zapusty, kiedy to zabawa i poprzebierany t³um, w którym prym wodzi³y robotnice, przenosi³ siê z fabryk na ulicê15.
Bardzo popularne by³y w £odzi bale organizowane przez rozmaite stowarzyszenia, m.in. bawiono siê na zabawach Stowarzyszenia Majstrów Fabrycznych, balach cyklistów czy subiektów. Jak zauwa¿y³ ówczesny reporter, na balu subiektów tañczy³y panie z ni¿szych warstw spo³ecznych i choæ
ich kreacje nie by³y zbyt kosztowne, to ponad strój wybija³a siê ich uroda16.
Bale i rauty z du¿ym rozmachem organizowa³o ³ódzkie œrodowisko nauczycielskie, w którym przewodzi³y „pedagoginie”. Te na co dzieñ skromne kobiety chêtnie anga¿owa³y siê w organizacjê imprez, które zawsze mia³y nadrzêdny cel — wspiera³y akcje filantropijne. Nie szczêdzono te¿ pochwa³
nauczycielkom, o których pisano, ¿e: „stroje ich by³y skromne i gustowne,
a twarzyczki pe³ne inteligencji, wdziêku, m³odoœci i urody”17.
Najwspanialsze bale organizowa³a w £odzi bur¿uazja. Damy prezentowa³y najpiêkniejsze suknie wieczorowe. Przepych tych strojów by³ tak wielki, ¿e czêsto lokalna prasa komentowa³a wygl¹d najbogatszych mieszkanek
miasta, które wystêpowa³y w strojach w stylu chiñskim, czy japoñskim. Na
balach ³ódzkiej bur¿uazji, zarówno ¿ydowskiej, jak i chrzeœcijañskiej, panie
oprócz tego, i¿ b³yszcza³y strojami i urod¹, bardzo czêsto wspomaga³y ich
organizacjê, np. sprzedawa³y bilety, prowadzi³y bufet, czy rozprowadza³y
losy na loteriê. Panny z „dobrego towarzystwa” uœwietnia³y bale wystêpami.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê tzw. ¿ywe obrazy, które przedstawia³y sceny ze znanych p³ócien, postaci historyczne czy fragmenty powieœci. Np. na
balu charytatywnym w 1904 r., z którego dochód przeznaczono na
III ochronkê £ChTD, inicjatorka balu, Anna Heinzel, wyst¹pi³a jako Gryzelda Batorówna, a Dora Geyer jako Kleopatra18.
14 „Goniec £ódzki” 1899, nr 57, 59.
15 I. Lechowa, Zwyczaje œwi¹teczne w ³ódzkim œrodowisku robotniczym (1890–1939), „Prace i Materia³y Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w £odzi. Seria etnograficzna” 1967, nr 11, s. 150–151.
16 „Dziennik £ódzki” 1887, nr 192; „Goniec £ódzki” 1898, nr 130, 136; 1899, nr 6.
17 „Rozwój” 1899, nr 15, 35, 65.
18 „Goniec £ódzki” 1900, nr 277; S. Pytlas, wyd. cyt., s. 340–341.
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Pod koniec XIX w. zaczêto równie¿ organizowaæ bale na ³y¿wach, najczêœciej odbywa³y siê one na zamarzniêtym stawie w Helenowie. Czêsto
by³y to maskarady urz¹dzane wœród iluminacji i przy muzyce. Jazda na ³y¿wach by³a przede wszystkim form¹ rekreacji, zabaw¹–sportem bardzo chêtnie uprawianym przez kobiety. Œlizgawki by³y miejscem spotkañ m³odzie¿y,
tutaj tak¿e prezentowano najmodniejsze zimowe kostiumy, niekiedy uszyte
specjalnie do jazdy na ³y¿wach. Uwa¿ano, i¿ ³y¿wiarstwo to wspania³y sport
dla kobiet, dostarczaj¹cy ruchu na œwie¿ym powietrzu, a przede wszystkim
niezwykle odpowiedni dla p³ci — „przyzwoity i skromny”19. Wiêcej kontrowersji budzi³y pojawiaj¹ce siê na ulicach £odzi cyklistki. Zalecano jazdê na
rowerze, ale za gorsz¹cy uznano udzia³ kobiet w wyœcigach, gdzie konkurowa³y z mê¿czyznami i ulega³y wypadkom. Felietonista ³ódzkiego „Rozwoju” tak komentowa³ ten fakt: „kobiety chc¹ zwróciæ tym na siebie uwagê,
ale szybciej dogoni¹ mê¿czyzn nie na rowerze, a w bibliotece, dokszta³caj¹c
siê, a nie z papierosem i szkie³kiem”20.
Kolejn¹ form¹ czynnego wypoczynku, z której najczêœciej korzysta³y
kobiety, by³a gimnastyka szwedzka. Celem tej gimnastyki by³ ogólny
rozwój si³ i poprawa sprawnoœci. Æwiczenia wykonywano powoli, sk³ada³y siê na nie: bieganie, spacery, skakanie, nie u¿ywano przy tym ¿adnych
przyrz¹dów si³owych. Latem zajêcia odbywa³y siê na powietrzu, kobiety
gra³y wtedy w tenisa, krokieta, w pi³kê, w krêgle, chodzi³y na szczud³ach.
W zak³adach gimnastyki szwedzkiej prowadzono tak¿e masa¿e uznawane
za remedium na ró¿ne dolegliwoœci, m.in. wspomagano odchudzanie, by³y
to miejsca rehabilitacji i wypoczynku dla pañ. Najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy³ siê w £odzi zak³ad Wandy Pêtkowskiej, w którym æwiczenia prowadzi³y animatorki specjalnie przeszkolone pod okiem szwedzkiej trenerki
w Warszawie21.
£y¿wiarstwo, kolarstwo, tenis, czy gimnastyka uprawiana pod nadzorem
specjalistów to sporty, którym mog³y siê oddawaæ tylko najbogatsze panny
ze wzglêdu na kosztowny sprzêt i op³aty za wstêp na œlizgawkê i do sali
gimnastycznej. Ponadto tylko one dysponowa³y wolnym czasem, który mog³y poœwiêciæ na czynny wypoczynek.

19 „Goniec £ódzki” 1898, nr 9.
20 „Rozwój” 1898, nr 195.
21 Tam¿e, 1900, nr 1, 3; 1903, nr 249; „Lodzer Zeitung” 1900, nr 260.
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Kolejn¹ form¹ spêdzania czasu wolnego, zarezerwowan¹ tylko dla kobiet z bur¿uazji, by³a hippika. Panie uœwietnia³y swoj¹ obecnoœci¹ wyœcigi
konne, ale jeŸdzi³y tak¿e dla w³asnej przyjemnoœci22. Domen¹ kobiet z tego
œrodowiska by³o równie¿ gromadzenie dzie³ sztuki. Kobiety z bur¿uazji
i bogatej inteligencji posiada³y prywatne zbiory, przewa¿nie malarstwa polskiego, oraz nieliczne obrazy pêdzla malarzy w³oskich i francuskich. Ale
skromnoœæ tych kolekcji œwiadczy raczej o tym, i¿ mia³y one stanowiæ pewn¹
formê zabezpieczenia finansowego, ni¿ by³y autentycznym odbiciem zainteresowania sztuk¹. Bogate ³odzianki lubi³y spêdzaæ wolny czas w towarzystwie s³aw literatury i sztuki, admirowa³y wybitnych, ale tak¿e wspiera³y
dzia³alnoœæ m³odych talentów i chêtnie goœci³y tych¿e twórców w progach
pa³aców. Np. ³ódzki malarz Samuel Hirszenberg, którego zdolnoœci mog³y
rozwijaæ siê dziêki mecenatowi miejscowych bogaczy, by³ czêstym goœciem
Teresy Silberstein, która zaprasza³a go do swojego wiejskiego maj¹tku Lisowice. Silbersteinowa by³a kobiet¹ najaktywniej zajmuj¹c¹ siê dzia³alnoœci¹ na rzecz rozwoju ró¿nych form kultury w £odzi. W 1898 r. by³a organizatork¹ wystawy obrazów ze zbiorów prywatnych. Ekspozycja po³¹czona
by³a z akcj¹ filantropijn¹, dochód zaœ zosta³ przeznaczony na rzecz kolonii
letnich dla dzieci wyznania moj¿eszowego. Dzia³a³a na rzecz £ódzkiego
Towarzystwa Muzycznego, w œrodowisku ³ódzkiej bur¿uazji uchodzi³a za
kobietê œwiat³¹23.
£odzianki z powodzeniem uczestniczy³y w konkursach plastycznych,
które organizowa³ Juliusz Kunitzer. Celem tych konkursów by³o uzyskanie
wzorów w³ókienniczych na potrzeby zak³adu „Heinzel & Kunitzer”. Chêtnie tak¿e spêdza³y czas wolny, ucz¹c siê malarstwa i rzeŸby w miejscowych
szko³ach plastycznych24. W wolnym czasie mo¿na by³o tak¿e pozowaæ
w pracowni artysty lub fotografa. Bogate ³odzianki zatrudnia³y do wykonywania swoich podobizn najlepszych. W 1903 r. ¯aneta Poznañska zafundowa³a sobie rzeŸbiony portret d³uta najwybitniejszego polskiego rzeŸbiarza
secesyjnego Konstantego Laszczki. Kiedy decydowa³y siê na artystyczn¹
fotografiê, wtedy udawa³y siê do uznanego ³ódzkiego zak³adu fotograficznego Paw³a B. Wilkoszewskiego25.
22 „Dziennik £ódzki” 1889, nr 82; „Goniec £ódzki” 1902, nr 122, 124; S. Pytlas, wyd. cyt., s. 354.
23 „Nowy Dziennik £ódzki” 1914, nr 115; J. Strza³kowski, Artyœci, obrazy i zbieracze w £odzi do 1918 roku,
£ódŸ 1991, s. 24–39.
24 „Goniec £ódzki” 1898, nr 227, 228; „Rozwój” 1900, nr 14, 26.
25 S. Pytlas, wyd. cyt., s. 254; J. Strza³kowski, Pawe³ Bronis³aw Wilkoszewski, pionier fotografii ³ódzkiej,
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Przedstawicielki omawianego œrodowiska nie stroni³y te¿ od muzykowania. Bogate panny mia³y instrumenty w domach, przewa¿nie grywa³y na
fortepianie b¹dŸ pianinie, a tak¿e wiolonczeli. Poza koncertami domowymi
prezentowa³y swe talenty podczas publicznych wystêpów. Nale¿a³o to zw³aszcza do tradycji mieszczañstwa niemieckiego, ale wzorców takiego w³aœnie
spêdzania czasu wolnego dostarcza³o tak¿e polskie ziemiañstwo. Najs³ynniejsz¹ ³ódzk¹ muzykuj¹c¹ rodzin¹ byli Trenklerowie — matka i dwie córki,
które dawa³y koncerty fortepianowe i przyjaŸni³y siê z Mieczys³awem Kar³owiczem. £ódzkie szko³y muzyczne kszta³ci³y w zakresie gry na instrumentach i œpiewu. Utalentowane absolwentki prezentowa³y swoje umiejêtnoœci na specjalnych koncertach. Uczestniczono tak¿e w koncertach
muzyków i œpiewaków, którzy przyje¿d¿ali do £odzi z wystêpami. W mieœcie istnia³y liczne chóry i towarzystwa œpiewacze, do których nale¿a³y kobiety, ale samo cz³onkostwo nie oznacza³o jeszcze uczestnictwa w chórze.
Pierwszy ¿eñski chór w £odzi powsta³ w 1884 r. przy Towarzystwie Œpiewaczym „Lutnia”. Kobiety wystêpowa³y tylko w chórach polskich: Niemki
w chórach nie œpiewa³y, ale by³y pasywnymi cz³onkiniami chórów przy parafiach ewangelickich26.
Muzykowano nie tylko w sferach dobrze sytuowanych. W œrodowisku
robotniczym odbywa³o siê czêsto wspólne œpiewanie pieœni. Inn¹ form¹
rozrywki dostêpn¹ dla mniej wymagaj¹cej publicznoœci by³y wystêpy i pokazy rozmaitych objazdowych grup i kuglarzy, które prezentowa³y siê na publicznych placach. Nale¿a³y do nich zwierzyñce i mena¿erie, panoptika,
kosmoramy, panoramy, cyrki pche³ i teatry ma³p, ró¿ne fenomeny natury27.
Obserwacja form spêdzania wolnego czasu przez kobiety z ró¿nych
warstw spo³ecznych nasuwa wa¿ne pytanie o to, co nale¿y rozumieæ pod
tym pojêciem, odnosz¹c je do mieszkanek miasta nale¿¹cych do ró¿nych
warstw spo³ecznych. Wydaje siê, ¿e niezwykle trudno jest oddzieliæ czas
pracy, czy raczej czas pewnych zajêæ obowi¹zuj¹cych, od czasu wolnego
w ¿yciu kobiet z bogatej bur¿uazji, w szczególnoœci na prze³omie XIX
i XX w., kiedy to kobiety z tej najwy¿szej ³ódzkiej warstwy spo³ecznej poza
£ódŸ 1996, s. 2–7.
26 A. Pellowski, Kultura muzyczna w £odzi do roku 1918, £ódŸ 1994, s. 167–221; R. I¿ykowski, Nauczanie
muzyki w £odzi 1866–1918, cz. I, „Zeszyty Naukowe PWSM” 1978, t. VI, s. 11–20; L. Cieœlak, Kultura
muzyczna w £odzi wielonarodowoœciowej XIX–XX wieku, [w:] Polacy — Niemcy — ¯ydzi w £odzi
w XIX–XX w. S¹siedzi dalecy i bliscy, pod red. P. Samusia, £ódŸ 1997, s. 257–269.
27 H. Krajewska, wyd. cyt., s. 10–14.
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domem nie pracowa³y. Prowadzenie domu, a w³aœciwe nadzór nad utrzymaniem jego wysokiego poziomu i zajêcia filantropijne, które czêsto ³¹czy³y siê z przyjemnoœciami, takimi jak bale, czy spotkania towarzyskie, by³y
jedyn¹ prac¹ wykonywan¹ przez kobiety z ³ódzkiej bur¿uazji. Inaczej wygl¹da³a sytuacja kobiet z najliczniejszej ³ódzkiej warstwy spo³ecznej. Robotnice mog³y odpoczywaæ jedynie w niedziele i œwiêta, ca³odniowa praca w fabryce i wieczorne obowi¹zki domowe pozbawia³y je ca³kowicie czasu wolnego. Podobnie wygl¹da³a sytuacja kobiet z inteligencji, które trudni³y siê
prac¹ zawodow¹. Najwiêcej powiedzieæ mo¿na o formach spêdzania czasu
wolnego przez te mieszkanki £odzi, które nie pracowa³y, a posiada³y œrodki
i mo¿liwoœci wykorzystywania czasu wolnego w wybrany przez siebie sposób.
W grupie bogatej ³ódzkiej bur¿uazji obserwujemy wzglêdnie du¿e urozmaicenie tych sposobów.
Spoœród wszystkich form spêdzania wolnego czasu przez kobiety najpopularniejsz¹ w £odzi by³ bal czy te¿ zabawa. Chwalono sobie rozrywkê ³atw¹, jak picie piwa w parku, czy tañce pod go³ym niebem. Wszystkie rodzaje
wypoczynku, nastawione na rekreacjê i spêdzanie czasu w mi³ym towarzystwie, by³y atrakcyjne dla ³odzianek. Znacznie mniejszym powodzeniem
cieszy³y siê ró¿ne formy wykorzystywania wolnego czasu na uczestnictwo
w kulturze wysokiego poziomu. Z braku publicznoœci upada³y teatry i galerie, sporadyczne wystawy nie spotyka³y siê z wiêkszym zainteresowaniem.
Wprawdzie niektóre kobiety przejawia³y zainteresowania sztuk¹, literatur¹, muzyk¹, ale w skali wielkiego miasta, jakim by³a £ódŸ, stanowi³y one
w¹ski margines. Tylko nieliczne stawa³y do konkursów plastycznych i muzycznych, kolekcjonowa³y dzie³a sztuki i ksi¹¿ki. Aby w taki sposób spêdzaæ
czas, niezbêdne by³y pieni¹dze, ale tak¿e rozbudzone potrzeby rozwoju
duchowego i wra¿liwa osobowoœæ. Wielkomiejski klimat ¿ycia mieszkañców £odzi na prze³omie XIX i XX w. okreœla³a praca b¹dŸ pogoñ za pieni¹dzem; sprzyja³o to zubo¿eniu i sp³yceniu ¿ycia wewnêtrznego. Brak og³ady i wyrobienia narzuca³ niezbyt ambitne formy spêdzania wolnego czasu.
£odzianki wola³y b³yszczeæ na balach, ni¿ wybieraæ te formy odpoczynku,
które ³¹czy³y ze sob¹ relaks i wysi³ek intelektualny. By³o to zjawisko typowe
dla wszystkich grup spo³ecznych i narodowoœciowych w mieœcie.
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Z koñcem XIX w. na ziemiach polskich znajduj¹cych siê pod zaborem
austriackim nie brakowa³o kobiet, które mo¿na zaliczyæ do œrodowiska inteligenckiego, chocia¿ nie by³a to grupa zbyt liczna. Nale¿a³y do niej g³ównie literatki i nauczycielki. Z koniecznoœci legitymowa³y siê doœæ skromnym
wykszta³ceniem, obejmuj¹cym ró¿nego typu pensje ¿eñskie, seminaria nauczycielskie, kursy dokszta³caj¹ce — takie jak znane krakowskie Kursy dla
Kobiet Adriana Baranieckiego. Tê nie zawsze wystarczaj¹c¹ wiedzê wzbogaca³y samokszta³ceniem, nauk¹ jêzyków obcych, oczytaniem w literaturze
piêknej oraz popularnonaukowej1.
Znaczne wzmocnienie ¿eñskiego œrodowiska inteligenckiego nast¹pi³o
po dopuszczeniu kobiet do studiów wy¿szych na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie w ostatnich latach XIX w. i po równoczesnym utworzeniu
w tych¿e miastach pierwszych gimnazjów dla dziewcz¹t. Pojawi³a siê tam
wówczas grupa m³odzie¿y ¿eñskiej z Królestwa Polskiego odznaczaj¹ca siê
wiêksz¹ przebojowoœci¹ od mieszkanek Ma³opolski, czêsto by³y to jednostki zaprawione w pracy konspiracyjnej i spo³ecznej. Wiele z nich z uwagi
na swobody polityczne i kulturalne panuj¹ce w zaborze austriackim po odbyciu pe³nych lub czêœciowych studiów pozosta³o ju¿ w Galicji na stale.
1 Zob. I. Homola, „Kwiat spo³eczeñstwa”. (Struktura spo³eczna i zarys po³o¿enia inteligencji krakowskiej
w latach 1860–1914), Kraków–Wroc³aw 1983.
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Znalaz³y tutaj zatrudnienie, za³o¿y³y rodziny. Za przyk³adem przybyszek
z zaboru rosyjskiego pod¹¿y³y równie¿ mieszkanki Galicji, które coraz liczniej zapisywa³y siê na obydwa polskie uniwersytety.
W œwietle dawniejszych i nowszych Ÿróde³ mo¿na stwierdziæ, ¿e pierwsze pokolenia polskich studentek odznacza³y siê ogromn¹ ambicj¹ i pilnoœci¹ w zdobywaniu wiedzy, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wed³ug ich postêpowania oceniane bêd¹ kolejne roczniki studentek2. Jak siê wydaje, tê rzetelnoœæ
przenios³y te pokolenia m³odych inteligentek na sw¹ póŸniejsz¹ pracê zawodow¹ i obowi¹zki rodzinne; odbija³o siê to równie¿ na sposobie wykorzystywania przez nie czasu wolnego. Sprawom tym poœwiêcono jednak jak
dot¹d niewiele uwagi. Niniejszy szkic jest prób¹ spojrzenia na to zagadnienie od strony wybranych relacji wspomnieniowych i korespondencyjnych
samych kobiet. Wykorzystano korespondencjê i wspomnienia grupy kobiet,
które studiowa³y na Uniwersytecie Jagielloñskim w latach 1895–1914
i w wiêkszoœci osiad³y i pracowa³y na terenie Galicji. Siêgniêto przede
wszystkim do drukowanych wspomnieñ Jadwigi Sikorskiej–Klemensiewiczowej, Bronis³awy Szrajber–Bobrowskiej, Zofii Kirkor–Kiedroniowej, Sabiny Dembowskiej, niepublikowanych relacji pamiêtnikarskich Zofii Koz³owskiej–Budkowej, Czes³awy Zawadzkiej, Anieli Gruszeckiej–Nitschowej
oraz listów Jadwigi Dydyñskiej–Godlewskiej i Janiny Kosmowskiej–
–Gastmanowej3.
W tych wspomnieniach i listach znalaz³o siê niestety stosunkowo niewiele informacji o czasie przeznaczanym na wypoczynek i rozrywkê. Wyj¹tkiem okaza³y siê obszerne pamiêtniki Zofii Kirkor–Kiedroniowej oraz listy
Jadwigi Dydyñskiej–Godlewskiej. Wymieniona wy¿ej grupa autorek pamiêtników i listów jest — dodajmy — charakterystyczna dla pierwszych
pokoleñ krakowskich studentek. Obejmuje ona bowiem osoby wywodz¹ce

2 Zob. m.in.: B. Czajecka, Z domu w szeroki œwiat. Droga kobiet do niezale¿noœci w zaborze austriackim
w latach 1890–1914, Kraków 1990; U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1894–1939,
Kraków 1994.
3 J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, Wroc³aw 1961; Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia,
t. I, Kraków 1986, t. II, Kraków 1988; B. Bobrowska, Zjednoczenie. Dzieje pewnego stowarzyszenia, „Przegl¹d
Historyczno–Oœwiatowy”, t. V, 1963, s. 229–261; S. Dembowska, Na ka¿de wezwanie, Warszawa 1982; Z. Koz³owska–Budkowa, Wspomnienia z lat 1895–1923, Archiwum UJ (dalej: Arch. UJ), sygn. D CXXXIX;
C. Zawadzka, Nieprzejedzona m³odoœæ, Materia³y Konkursu 600–lecia UJ, Arch. UJ, Dzia³ Wydawnictw;
Listy J. Dydyñskiej–Godlewskiej i J. Kosmowskiej–Gastmanowej w spuœciŸnie Godlewskich, Arch. UJ,
sygn. D IV; Fragmenty dziennika i zapiski pamiêtnikarskie A. Gruszeckiej–Nitschowej, Archiwum Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie (dalej: Arch. PAN Kr), Materia³y K. Nitscha, sygn. K III 51, t. 344, 345.
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siê z ziemiañstwa i inteligencji, pochodz¹ce z Królestwa Polskiego. W gronie tym spotykamy Sabinê Dembowsk¹, z czasem wybitnego lekarza spo³ecznika, zas³u¿one nauczycielki i dzia³aczki spo³eczne: Bronis³awê Bobrowsk¹ i Czes³awê Zawadzk¹, farmaceutki i publicystki Jadwigê Sikorsk¹–Klemensiewicz i Janinê Kosmowsk¹–Gastman, literatkê Anielê Gruszeck¹–Nitschow¹, popularyzatorkê wiedzy przyrodniczej Jadwigê Dydyñsk¹–Godlewsk¹, historyczki Zofiê Koz³owsk¹–Budkow¹, z czasem profesora UJ, i Zofiê Kirkor–Kiedroniow¹, autorkê — wed³ug okreœlenia Henryka
Wereszyckiego — jednego z najpiêkniejszych pamiêtników prze³omu XIX
i XX w.
Wœród omawianego grona kobiet inteligentek znajdowa³y siê osoby
o bardzo zró¿nicowanej sytuacji materialnej, zaabsorbowane zarówno studiami, prac¹ zawodow¹, jak i obowi¹zkami rodzinnymi — co szczególnie
rzutowa³o na ich czas wolny.
Jedna z trzech pierwszych studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego —
Janina Kosmowska po ukoñczeniu nauk farmaceutycznych prowadzi³a
przez jakiœ czas w³asny zak³ad kefirowy oraz pracowa³a w Zak³adzie Wyrobu Surowic Leczniczych Odona Bujwida. W jednym z listów do Emila Godlewskiego tak opisywa³a swój pracowity dzieñ powszedni: „Wstajê o 6–ej
rano, od 7.30 jestem zajêta w zak³adzie, o 1–ej idê na obiad. Z obiadu wracam do zak³adu, ko³o 6–ej idê na podwieczorek i przejœæ siê trochê, o 10–ej
k³adê siê spaæ, bom zmêczona i prac¹, i upa³ami, i myœlami”4.
Jadwiga Dydyñska pochodzi³a ze zubo¿a³ej rodziny ziemiañskiej. W latach 1895–1900 studiowa³a w Krakowie nauki przyrodnicze Po ukoñczeniu
pensji w Warszawie (mimo zdanego egzaminu nauczycielskiego, ale bez
matury gimnazjalnej), nie posiadaj¹c — jako Królewianka — obywatelstwa
austriackiego, nie mia³a mo¿liwoœci, mimo sk³adanych z wynikiem celuj¹cym kolokwiów, uzyskania dyplomu koñcowego (nauczycielskiego lub doktorskiego). Ju¿ podczas studiów, z uwagi na trudn¹ sytuacjê materialn¹,
utrzymywa³a siê z udzielania korepetycji. Po zakoñczeniu nauki osiad³a
w Zakopanem, gdzie pracowa³a przez szeœæ lat jako nauczycielka prywatna.
Z uwagi na du¿¹ konkurencjê panuj¹c¹ w tym zawodzie musia³a systematycznie siê dokszta³caæ i starannie przygotowywaæ do lekcji. Publikowa³a
równie¿ artyku³y popularnonaukowe w takich czasopismach, jak „Kosmos”

4 List J. Kosmowskiej do E. Godlewskiego z 19 VI 1902, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ, sygn. D IV 69.
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i „Wszechœwiat”. Jak pisa³a w jednym z listów, by³a niejednokrotnie zajêta
bez przerwy od 8 rano do 11 wieczór. Po wyjœciu za m¹¿ w 1907 r. za Emila
Godlewskiego, profesora embriologii UJ, przenios³a siê do Krakowa, gdzie
kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ publicystyczn¹, wspomagaj¹c równoczeœnie mê¿a w jego pracy naukowej, szczególnie w zakresie t³umaczeñ z jêzyka francuskiego5.
Znajduj¹ca siê w dobrych warunkach materialnych Zofia Kirkor–Kiedroniowa, córka zamo¿nych w³aœcicieli ziemskich i ¿ona in¿yniera, mimo
s³u¿by domowej, która wyrêcza³a j¹ w pracach gospodarskich, by³a tak zaabsorbowana obowi¹zkami rodzinnymi, szczególnie trosk¹ o zdrowie dzieci, ¿e swoj¹ znan¹ rozprawê historyczn¹ „O stosunkach w³oœciañskich
w Królestwie Polskim” mog³a pisaæ g³ównie w godzinach nocnych6.
Najprostsz¹ i najczêœciej wybieran¹ form¹ spêdzania wolnych chwil by³o
czytelnictwo. Z wielu zachowanych wzmianek widaæ, ¿e panie darzy³y
ksi¹¿ki specjalnym sentymentem. Poza literatur¹ fachow¹ czy podrêcznikow¹ oraz powrotem do poznanej w latach szkolnych literatury klasycznej
oddawa³y siê lekturze powieœci wspó³czesnych. Ka¿da mia³a wiêksz¹ lub
mniejsz¹ bibliotekê, któr¹ systematycznie uzupe³nia³a. W okresie studiów,
a nieraz i póŸniej, przy niewielkich œrodkach finansowych, kupowanie ksi¹¿ek
odbywa³o siê czêsto kosztem znacznych wyrzeczeñ. Czes³awa Zawadzka, córka nauczyciela gimnazjalnego, dla zdobycia upragnionych tomów rezygnowa³a z obiadów. Doprowadzi³a siê jednak do tego, ¿e podczas jednego z wyk³adów zemdla³a z g³odu. Jadwiga Dydyñska i Zofia Koz³owska kupowa³y
ksi¹¿ki zamiast koniecznego ubrania. Swoje pasje czytelnicze realizowa³y,
korzystaj¹c równie¿ z bibliotek publicznych i ksiêgozbiorów przyjació³.
Na podstawie informacji zawartych w omawianych wspomnieniach i listach mo¿na stwierdziæ, ¿e do ulubionych autorów omawianej grupy inteligentek zaliczali siê Henryk Sienkiewicz, W³adys³aw Reymont, Stefan ¯eromski, Wac³aw Sieroszewski, Wac³aw Berent, W³adys³aw Orkan, Jan Kasprowicz czy Adolf Dygasiñski. Aniela Gruszecka, która ju¿ w latach studiów przyrodniczych rozpoczê³a dzia³alnoœæ literack¹, zachwyca³a siê szczególnie Kasprowiczem, Berentem i Sienkiewiczem. Na pierwszym miejscu
stawia³a literaturê jej wspó³czesn¹, ale tê — wed³ug jej okreœlenia — „do5 Materia³y biograficzne i korespondencja J. Dydyñskiej–Godlewskiej w SpuœciŸnie Godlewskich, Arch.
UJ, sygn. D IV.
6 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, wyd. cyt., t. II, s. 68.
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br¹, wiern¹, prawdziw¹”. Nie potrafi³a jednak zaakceptowaæ twórczoœci
Stanis³awa Wyspiañskiego. Wed³ug oceny 19–letniej Gruszeckiej z 1902 r.:
„za wiele ma udawania, za wiele pozy na wielkoœæ. Mo¿e siê wyrobi”. Przysz³a autorka znanej powieœci W s³oñcu w pe³ni aprobowa³a natomiast twórczoœæ Wac³awa Sieroszewskiego. W swych notatkach pamiêtnikarskich zapisa³a: „Czyta³am dziœ Jakutów, wiele razy czytam Sieroszewskiego, zawsze
czujê jak roœnie mi, grzeje siê mi³oœæ do ludzi wszystkich. Czym jest ró¿nica
miêdzy ludŸmi wobec ich braterstwa w obliczu ziemi. Kiedy siê czyta Sieroszewskiego, pojmuje siê mi³oœæ bliŸniego tak jak uczy Nowy Testament”7.
O swojej namiêtnoœci do czytania i zakresie lektury pisa³a w swych listach niejednokrotnie Jadwiga Dydyñska. Cierpi¹ca czêsto na bóle migrenowe, oddawa³a siê nieraz ulubionej lekturze, le¿¹c na pod³odze na kocu.
W tych ciekawych wynurzeniach czytamy m.in.: „Ja, co tak przywyk³am
niemal zawsze, od dziecinnych lat, czytaæ w czasie, gdy siê trzeba by³o uczyæ,
nie robiê i dziœ nic innego niestety. Ja wiem, ¿e nie tracê czasu, bo myœlê,
i wiem, i czujê, ¿e nabywam nawet wiêkszej indywidualnoœci myœlenia, [...]
ja zawsze mam kilka ksi¹¿ek i czytam to jedn¹, to drug¹, ale czytaæ muszê,
bo inaczej brzydnie mi i nauka” i dalej: „czyta³am po po³udniu przez kilka
godzin ró¿ne ksi¹¿ki. Trochê z historii powszechnej, trochê studium Tarnowskiego o Krasiñskim. Jak ja lubiê, gdy mnie taka namiêtnoœæ czytania
opanuje — najwiêcej wtedy myœlê i korzystam”. Autorka tych s³ów w okresie swego kilkuletniego pobytu w Zakopanym przeczyta³a m.in. Gody ¿ycia
Dygasiñskiego, nowele Reymonta i Sienkiewicza, Komorników Orkana, Poezje i poematy Kasprowicza, jak równie¿ znany traktat Tomasza à Kempis
O naœladowaniu Chrystusa. Po przestudiowaniu Podró¿y po Afryce Sienkiewicza Dydyñska, skazana na wiele miesiêcy monotonni i mêcz¹cego ¿ycia
nauczycielki prywatnej, poczu³a ogromn¹ ochotê do wyjrzenia chocia¿ wyobraŸni¹ poza œwiat zakopiañski. W utworach Sienkiewicza ta zapalona
przyrodniczka podziwia³a szczególnie plastykê i obrazowoœæ w przedstawianiu zdarzeñ i postaci. Z kolei zapoznawszy siê z biograficzn¹ ksi¹¿k¹
o Narcyzie ¯michowskiej, snu³a refleksje na temat podobieñstw charakterologicznych i losów zbli¿onych nieraz do w³asnych. Dziêki bieg³ej znajomoœci francuskiego czyta³a Dydyñska w orginale powieœci Prevosta, natomiast z utworami pisarzy skandynawskich Bjørnstjerne’a i Ibsena, takimi
7 Fragmenty dziennika A. Gruszeckiej–Nitschowej, Spuœcizna K. Nitscha, Arch. PAN Kr, sygn. K III 51,
t. 344, 345.
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jak Pani morza i Wróg ludu, zapozna³a siê w t³umaczeniu niemieckim. Zachwyca³a siê studiami Juliana Klaczki o Julianie II i Odrodzeniu. Siêga³a
te¿ do lektury l¿ejszej, czytaj¹c m.in. Baœnie Andersena czy Królow¹ Niebios
Mariana Gawalewicza, popularny zbiór stylizowanych legend o Matce Boskiej8.
Zofia Kirkor–Kiedroniowa urzeczona by³a szczególnie twórczoœci¹ ¯eromskiego i Reymonta. Publikowa³a nawet recenzje z utworów prozatorskich tego ostatniego. Czyta³a równie¿ nowele i powieœci Andrzeja Struga
(Tadeusza Ga³eckiego) i Adama Grzyma³y–Siedleckiego; obydwu literatów zna³a osobiœcie. W swoich wspomnieniach zanotowa³a ciekawe spostrze¿enie na temat twórczoœci Struga: „Gdy póŸniej czyta³am powieœci
Struga Ga³eckiego ocenia³am ich du¿e walory literackie i poddawa³am siê
silnemu wra¿eniu, jakie na mnie robi³y opisywane zdarzenia i ludzie —
zawsze zjawia³o siê niejasne odczucie czegoœ sztucznego lub raczej nieludzko obojêtnego [...] z wczeœniejszych opowieœci jedn¹ tylko [...] przyjê³am
bez zastrze¿eñ. Ostatni¹ noc skazañca Ga³ecki opowiedzia³ tak, jakby j¹
sam prze¿y³, nie przemyœla³, ale prze¿y³ najg³êbszym czuciem ducha odrywaj¹cego siê w³asn¹ moc¹ od œwiata tego”9. O czytaniu ksi¹¿ek nieraz do
póŸnych godzin nocnych wspominaj¹ równie¿ polonistka Czes³awa Zawadzka i historyczka Zofia Koz³owska.
W paŸdzierniku 1902 r. Janina Kosmowska, obarczona poza prac¹
opiek¹ nad chorowitym mê¿em Feliksem Gastmanem (zmar³ na gruŸlicê
w 1906 r.), koñcz¹cym wówczas studia medyczne, pisa³a do kole¿anki:
„Wobec nauki Feliksa ca³e wieczory spêdzam w domu, raz na tydzieñ tylko
chodzê do teatru. Ale tak teraz marnie graj¹, ¿e pewnie i tam przestaniemy
chodziæ”10. Ta opinia Kosmowskiej na temat repertuaru i poziomu aktorskiego teatru krakowskiego by³a doœæ odosobniona. Jest ona zreszt¹ o tyle
ciekawa, ¿e na scenie tej wystêpowa³a wówczas rodzona siostra Janiny —
Ada Kosmowska, znana artystka dramatyczna.
Teatr krakowski z koñcem XIX i w pierwszej æwierci XX w. prze¿ywa³
okres swej œwietnoœci. Przedstawienia odbywa³y siê ju¿ w nowym piêknym
gmachu, oddanym do u¿ytku w 1893 r. Krakowsk¹ scen¹ kierowali kolejno
8 Listy J. Dydyñskiej do E. Godlewskiego z l. 1897–1906, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ, sygn. D IV 91.
9 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, wyd. cyt., t. I, s. 360, autorka wspomina o powieœci Struga Jutro,
wydanej w 1908 r.
10 List J. Kosmowskiej–Gastmanowej do J. Dydyñskiej, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ, sygn. D IV 146.
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Tadeusz Pawlikowski, Józef Kotarbiñski i Ludwik Solski. Wystawiano tam
zarówno repertuar klasyczny, sztuki romantyków — Adama Mickiewicza,
Juliusza S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego oraz dramaty wspó³czesnych autorów polskich i zagranicznych, m.in. Stanis³awa Wyspiañskiego,
Jana Augusta Kisielewskiego, Lucjana Rydla. Przy czêstych cotygodniowych premierach zdarza³y siê oczywiœcie przedstawienia s³absze czy wystawianie sztuk l¿ejszego gatunku. Regularne uczêszczanie do teatru by³o zjawiskiem powszechnym wœród kobiet inteligentek. Relacje na ten temat
znajduj¹ siê we wszystkich omawianych wspomnieniach i w korespondencji. Szczególnie studentki nie opuszcza³y ¿adnej wa¿niejszej premiery. Jak
wspomina³a Bronis³awa Szrejber–Bobrowska: „Mo¿na by³o nie mieæ pieniêdzy na obiad, skreœliæ ze skromnego bud¿etu wydatek na mas³o, zrezygnowaæ z kupna butów czy bluzki, ale nie mo¿na, nie do pomyœlenia by³o nie
pójœæ na Dziady, Kordiana na Tkaczy Hauptmanna, czy Wroga ludu lub Norê
Ibsena”11.
O wspólnych wyprawach w grupach kole¿eñskich do teatru wspomina³a
kilkakrotnie w swych pamiêtnikach Jadwiga Sikorska–Klemensiewicz.
M³odzie¿ wybiera³a wy³¹cznie sztuki ambitniejsze, uczêszczaj¹c równie¿
licznie na wystêpy znanych aktorów, takich jak Adolfina Zimajer czy Wanda Siemaszkowa. Starano siê zdobyæ bilety na przedstawienia premierowe.
Z uwagi na wysokie ceny biletów kupowano miejsca prawie wy³¹cznie na
galerii. Po zakoñczonym spektaklu prowadzono gor¹ce dyskusje na temat
treœci sztuki, inscenizacji i gry aktorskiej. Podczas debiutu swojej siostry
Ady w 1901 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie w sztuce A. Fredry Dwie
blizny Janina Kosmowska zorganizowa³a zbiorow¹ wyprawê na ten spektakl
z ca³¹ grup¹ kole¿anek i kolegów, aby m³oda artystka poczu³a siê pewniej,
wystêpuj¹c przed gronem osób ¿yczliwych12.
Szczególn¹ popularnoœci¹ wœród pañ cieszy³y siê sztuki Stanis³awa Wyspiañskiego. Zachowane relacje wyraŸnie wskazuj¹, jak bardzo emocjonalnie kobiety odbiera³y dramaty wielkiego poety. Przebywaj¹ca w 1903 r. na
studiach medycznych w Krakowie Sabina Dembowska (z czasem znana lekarz ginekolog i ofiarna obroñczyni ¿ycia nienarodzonych dzieci) poza pilnym uczêszczaniem na wyk³ady i æwiczenia regularnie chodzi³a z kole¿an11 B. Bobrowska, Zjednoczenie..., s. 237.
12 List J. Kosmowskiej do E. Godlewskiego, 19 VIII 1901, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ, sygn. D IV 69,
zob. te¿ Kosmowska Ada, PSB, oprac. Z. Danielak, t. XIV, s. 235–236.
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kami do teatru. Najwiêksze wra¿enie wywar³y na niej w³aœnie sztuki Wyspiañskiego. We wspomnieniach zanotowa³a: „Ale by³y to jednoczeœnie czasy Wyspiañskiego, którego uwielbia³am bez zastrze¿eñ. Korzysta³am z ka¿dej okazji, aby nigdy nie opuœciæ jego arcydzie³. Pamiêtam przedstawienie
Wesela i Warszawianki. By³am pod potê¿nym urokiem obydwu dramatów
poety”. Wystawione w krakowskim teatrze Wesele autorka wspomnieñ zapamiêta³a do koñca ¿ycia. Po spektaklu na scenie pojawi³ siê sam Wyspiañski. Tak opisa³a to wydarzenie Dembowska: „Prowadz¹ pod rêce drobn¹
sylwetkê z rud¹ brod¹ i gêst¹ rud¹ czupryna. Blady jak trup, tylko oczy
zielone, szeroko otwarte — zapatrzone w dalek¹ wizjê — gorej¹. Natchnienie narodu. Wielki duch. Wysz³yœmy z teatru pe³ne najg³êbszego skupienia,
tylko serce trzepocze siê i mêczy. Bierze udzia³ w wielkim narodowym bólu”13.
Równie entuzjastycznie wyra¿a³a siê o sztukach Wyspiañskiego wystawianych w Krakowie Zofia Kirkor–Kiedroniowa. Zachwyci³y j¹ szczególnie
takie dramaty, jak Warszawianka, Wesele i Noc listopadowa. Publicystka
i historyczka podziwia³a nie tylko g³êbok¹ treœæ dramatów, ale równie¿ dobr¹ grê aktorsk¹ i ciekaw¹ inscenizacjê. Na tej „Królewiance”, maj¹cej za
sob¹ pobyt w wiêzieniu carskim i na zes³aniu w g³êbi Rosji, szczególnie silne wra¿enie wywar³o przedstawienie Warszawianki w inscenizacji samego
poety ze s³ynn¹ rol¹ Ludwika Solskiego jako Starego Wiarusa. Pisa³a o tym
w swych opublikowanych póŸniej wspomnieniach: „Widzia³am póŸniej kilkakrotnie Warszawiankê, za ka¿dym razem czu³am du¿e wzruszenie, ale
takiego uniesienia, jakie ow³adnê³o mn¹ — i s¹dzê, ¿e ca³¹ widowni¹ — na
pierwszym przedstawieniu Warszawianki w Krakowie, nie doœwiadczy³am
ju¿ nigdy w ¿adnym teatrze i na ¿adnej sztuce [...] Jasnowidztwo Wyspiañskiego siêga³o w przesz³oœæ i przysz³oœæ”14.
Bronis³awa Szrejber–Bobrowska chodzi³a na przedstawienia teatralne
najczêœciej w gronie kole¿anek i kolegów skupionych w stowarzyszeniu
m³odzie¿y demokratycznej „Zjednoczenie”. Uczêszczano wy³¹cznie na
sztuki powa¿ne, omijaj¹c komedie i farsy. Jednym z cz³onków wspomnianego Zjednoczenia by³ Jan August Kisielewski. W 1899 r. w krakowskim
teatrze zosta³a wystawiana jego sztuka W sieci, która wywo³a³a wielki entuzjazm, szczególnie wœród m³odzie¿y. Bobrowska notowa³a swoje ówczesne
odczucia: „Nigdy jeszcze nie widzia³am sztuki tak bardzo m³odej, tak na
13 S. Dembowska, Na ka¿de wezwanie, wyd. cyt., s. 75–76.
14 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, wyd. cyt., t. I, s. 318.
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wskroœ naszej. Porusza masê kwestii najbardziej ¿ywotnych, najbardziej nas
obchodz¹cych i takich, które siê nieraz przemyœla³o, i porusza je w³aœnie
w taki nasz sposób. Mo¿e dlatego zapomina siê, ¿e to sztuka i po prostu ¿yje
siê na scenie [...] Przez ca³y dzieñ po premierze nie mog³am myœleæ o niczym innym”15.
Okupuj¹ca t³umnie galeriê m³odzie¿ wywo³a³a na scenê autora i powita³a burz¹ oklasków. A przedstawienie, chocia¿ skrócone o jeden akt, by³o
i tak bardzo d³ugie i zakoñczy³o siê po pó³nocy. Znacznie mniejsze wra¿enie wywar³a na Bobrowskiej i gronie jej przyjació³ nastêpna sztuka Kisielewskiego Karykatury, wystawiona kilka miesiêcy po pierwszym debiucie
scenicznym autora.
Do teatru krakowskiego uczêszcza³a systematycznie tak¿e Zofia Koz³owska ze swoj¹ siostr¹ Aniel¹, przyrodniczk¹, i kole¿ankami. Podziwia³y
one szczególnie grê aktorsk¹ Ludwika Solskiego. Spektakli teatralnych nie
omija³a równie¿ w okresie swoich studiów krakowskich Jadwiga Dydyñska.
W zachowanej korespondencji z tego okresu znajdujemy szereg wzmianek
na temat wspólnych wypraw kole¿eñskich, zabiegów o bilety, wybierania
z ówczesnego repertuaru przedstawieñ najlepszych, najambitniejszych.
W latach póŸniejszych ta przyrodniczka o g³êbokiej kulturze humanistycznej przyje¿d¿a³a specjalnie z Zakopanego do Krakowa na wa¿niejsze spektakle. Jak wielu wspó³czesnych, mi³oœniczka dramatów Wyspiañskiego zachwyca³a siê m.in. jego Wyzwoleniem, w którym „potê¿ne wra¿enie” wywar³a na niej postaæ harfiarki.
Do Krakowa i Zakopanego na goœcinne wystêpy przeje¿d¿a³a corocznie
z dalekiej Ameryki najwiêksza polska artystka dramatyczna Helena Modrzejewska. Ostatni raz pojawi³a siê tutaj w 1903 r. Jej wystêpy œci¹ga³y
zawsze komplet widzów. Podziwia³a j¹ kilkakrotnie w Krakowie Jadwiga
Sikorska z kole¿ankami i kolegami. Jadwiga Dydyñska mia³a okazjê ogl¹daæ Modrzejewsk¹ wystêpuj¹c¹ z deklamacj¹ w okolicznoœciowej sk³adance jeszcze w 1902 r. w Zakopanem. Uwa¿a³a, ¿e artystka, mimo zachowania
znakomitej dykcji, nie ma ju¿ tego g³osu co dawniej, ale wygl¹da nadal
m³odo, najwy¿ej na 40 lat (gdy w rzeczywistoœci mia³a ju¿ 62).
W przedstawianym gronie m³odych krakowskich inteligentek nie brakowa³o równie¿ mi³oœniczek muzyki. Kraków nie mia³ wówczas sceny ope-

15 B. Bobrowska, Zjednoczenie..., s. 238.
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rowej (prawdziwej nie doczeka³ siê do dnia dzisiejszego). Panie, ¿¹dne
prze¿yæ muzycznych, musia³y korzystaæ z goœcinnych wystêpów opery lwowskiej. W grodzie podwawelskim dzia³a³o kilka bardzo dobrych chórów, istnia³o konserwatorium oraz prê¿ne Towarzystwo Muzyczne, które organizowa³o corocznie szereg koncertów wybitnych wirtuozów, jak np. œpiewak
Aleksander Bandrowski, skrzypek Stanis³aw Barcewicz, czy pianiœci Ignacy
Jan Paderewski i Zygmunt Stojowski. Na ich wystêpy studentki uczêszcza³y
bardzo czêsto. Warto dodaæ, ¿e Paderewski, który dochody z koncertów
krakowskich przeznacza³ z regu³y na cele charytatywne, wystêpuj¹c w
1904 r. w Teatrze Miejskim, poleci³ umieœciæ na scenie 40 krzese³ dla niezamo¿nych akademików. Trudno stwierdziæ, czy w tym gronie by³y równie¿
studentki.
W jednym z krakowskich chórów miejskich, kierowanym przez zas³u¿onego popularyzatora muzyki Wiktora Barabasza (równie¿ kierownika Chóru Akademickiego), wystêpowa³a Jadwiga Sikorska. Na przedstawienia
operowe i operetkowe oraz koncerty uczêszcza³a w miarê mo¿liwoœci Jadwiga Dydyñska. W swoich listach wspomina o obejrzeniu takich spektakli,
jak: Aida, Cyrulik sewilski czy Tannhäuser oraz o koncercie „Lutni” i wystêpach Barcewicza i Bandrowskiego. Mi³oœniczk¹ muzyki by³a równie¿ Zofia
Koz³owska, która nie opuszcza³a ¿adnego przedstawienia operowego czy
koncertu16.
Bior¹c systematyczny udzia³ w ¿yciu teatralnym Krakowa, uczestnicz¹c
w przedstawieniach sztuk dramatycznych, w spektaklach operowych, studentki nie omija³y czêstych w owych czasach wieczorków okolicznoœciowych, urz¹dzanych z okazji œwi¹t koœcielnych, pañstwowych czy szczególnie
rocznic wa¿nych wydarzeñ narodowych. Przedstawienia takie odbywa³y siê
z udzia³em zawodowych aktorów lub amatorów (m.in. studentów) i sk³ada³y siê przewa¿nie z deklamacji, œpiewu, gry na instrumentach. Jadwiga Sikorska przekaza³a ciekaw¹ relacjê o uczestniczeniu wraz z kole¿ankami jesieni¹ 1894 r., zaraz po wst¹pieniu na uniwersytet, w tzw. ¿ywym obrazie.
Spektakl ten zatytu³owany Apoteoza Polski, przygotowany przez Kó³ko
Dramatyczne UJ, zosta³ wystawiony w Teatrze Miejskim. Na przedstawie16 Zob list J. Dydyñskiej do E. Godlewskiego, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ, sygn. DIV 91, wzmianki
na temat uczestnictwa w przedstawieniach muzycznych pojawiaj¹ siê prawie we wszystkich pozosta³ych
pamiêtnikach; na temat ¿ycia muzycznego w Krakowie zob. tak¿e J. Reiss, Almanach muzyczny Krakowa
1780–1914, t. I–II, Kraków 1939.
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niu tym widzowie, podziwiaj¹c wystêpy m³odych artystów, mieli tak¿e okazjê
obejrzeæ — wielkie curiosum — grupkê pierwszych kobiet studentek. Jak z humorem zauwa¿y³a Sikorska: „Publicznoœæ mia³a wiêc dwa widowiska”17.
Na wieczorki rocznicowe i przedstawienia amatorskie uczêszcza³a czêsto Jadwiga Dydyñska podczas swego pobytu w Zakopanym. W styczniu
1901 r. w zorganizowanym tam wieczorze z okazji rocznicy powstania styczniowego poza odczytem znanego z czasem historyka Wac³awa Tokarza
odby³ siê koncert fortepianowy oraz deklamacje utworów Mickiewicza
i S³owackiego, takich jak: Improwizacja, Kordian, Grób Agamemnona. Recytacja Grobu Agamemnona by³a równie¿ jednym z punktów programu
okolicznoœciowej akademii zorganizowanej w krakowskim Domu Kolejarza z okazji rocznicy powstania listopadowego w 1913 r. Wystêpy amatorskie podziwia³a tam wówczas Zofia Koz³owska. W 1911 r. wspomniana Jadwiga Dydyñska–Godlewska przebywaj¹ca na letnim wypoczynku w Makowie bra³a udzia³ w obchodach grunwaldzkich, podczas których zorganizowano przedstawienie teatralne18.
Zofia Kirkor–Kiedroniowa, która mia³a wielokrotnie okazje uczestniczenia w wybitnych spektaklach nie tylko teatru krakowskiego czy warszawskiego, ale równie¿ paryskiego, po swoim osiedleniu siê w D¹browie na
Œl¹sku Cieszyñskim niezbyt chêtnie chodzi³a na wystêpy tamtejszego teatru
amatorskiego, które razi³y jej wyrafinowany gust estetyczny. Szybko jednak
— jak pisze — zmieni³a zdanie: „A po roku cieszy³am siê z ka¿dego takiego
przedstawienia jako dowodu rozwijaj¹cej siê polskoœci i ¿adnego — w myœl
przykazania solidarnoœci narodowej — nie opuœci³am”19.
Nieliczne wzmianki odszukane w cytowanych listach i pamiêtnikach
wskazuj¹, ¿e omawiane grono kobiet inteligentek ceni³o sobie równie¿ wystawy malarskie, regularnie odwiedza³o muzea, jak równie¿ prezentacje
sprowadzanych do Krakowa dzie³ artystów zagranicznych, m.in. Arnolda
Böcklina.
Codziennym niemal odpoczynkiem po nauce i pracy by³y spacery, w tym
przechodzi przez Planty i B³onia. Jeszcze w 1894 r. pierwsza trójka studentek, z ogromn¹ pilnoœci¹ uczêszczaj¹ca na wszystkie wyk³ady i æwiczenia,
17 J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, wyd. cyt., s. 236.
18 Z. Koz³owska–Budkowa, Wspomnienia..., s. 34; Listy J. Dydyñskiej–Godlewskiej do Emila Godlewskiego z r. 1901 i 1911, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ, sygn. D IV 91, 92.
19 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, wyd. cyt., t. II, s. 13.
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szybko doceni³a zalety skupienia g³ównych budynków uniwersyteckich
w pobli¿u Plant. Przerwy w zajêciach wype³nia³y bowiem okr¹¿eniem ca³ych plantacji, co zajmowa³o im trzy kwadranse. W godzinach wieczornych
udawano siê na B³onia w szerszym gronie kole¿eñskim, najczêœciej w grupach zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ do takich stowarzyszeñ, jak wspomniane „Zjednoczenie” czy póŸniejszy „Promieñ”. O takich przechadzkach
wspominaj¹ prawie wszystkie autorki listów czy pamiêtników: Jadwiga Sikorska, Jadwiga Dydyñska, Czes³awa Zawadzka, Zofia Kirkor, czy Zofia
Koz³owska. Zofia Koz³owska wspomina³a, ¿e: „Czêœciej ni¿ do Michalika
sz³o siê na B³onia, ¿eby odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem po godzinach spêdzonych w zat³oczonym niewielkim pokoju. Œpiewaliœmy wówczas piosenki
ludowe [...] Kiedyœ trafiliœmy na pierwszy œnieg i urz¹dziliœmy wielk¹ bitwê
kulami œniegowymi”. Na jednym z takich spacerów Koz³owska spotka³a
Kazimierê I³³akowiczówn¹ (równie¿ studentkê UJ), uznan¹ ju¿ wówczas
poetkê. Pani Zofia, przesiaduj¹ca od pocz¹tku swych studiów przez wiele
godzin w bibliotekach, wpisa³a siê na æwiczenia gimnastyczne do krakowskiego „Soko³a”. W okresie zimowym poza spacerami panie uczestniczy³y
w przeja¿d¿kach na lodowiskach20.
Krótkie przechadzki odbywa³y studentki prawie codziennie, aby nabraæ
si³ do dalszej nauki. Studentki i studenci nie ograniczali siê w swoich wêdrówkach tylko do tras po mieœcie. Wêdrowano bardzo czêsto dalej, po piêknych
okolicach podkrakowskich. Jak pisa³a Jadwiga Sikorska–Klemensiewiczowa:
„Nie by³o wzgórza od Kopca Koœciuszki i Bielan poczynaj¹c, a koñcz¹c na
Lanckoronie, nie by³o lasu (Krzeszowice, Czerna, Tenczynek itp.) ani dolinki ¿adnej, jak Mników, Bentkowice lub Ojcowskie W¹wozy, ani innych godnych obejrzenia miejscowoœci (Tyniec, Ska³a Kmity itp.), gdzie byœmy nie
byli, nie popasali, nie wdrapywali siê na wy¿ki, a zw³aszcza nie œpiewali. Œpiew
by³ najmilszym naszym towarzyszem wszêdzie; œpiewaliœmy wszyscy i wszystko,
co ktokolwiek zaintonowa³; œpiewaliœmy nawet wtedy, gdy nas burza zaskoczy³a lub deszcz do nitki przemoczy³ — tym nam by³o weselej”21.
Na wiosnê 1895 r. pierwsza trójka studentek: Jadwiga Sikorska, Stanis³awa Dowgia³³o, Janina Kosmowska wybra³a siê wraz ze znan¹ krakowsk¹
dzia³aczk¹ spo³eczn¹ Mari¹ Siedleck¹ na kilkudniow¹ wycieczkê do Jab³onkowa i Cieszyna.
20 Z. Koz³owska–Budkowa, Wspomnienia..., s. 35.
21 J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, wyd. cyt., s. 292.
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W miesi¹cach wiosennych, jesieni¹ czy te¿ w okresie wakacyjnym odpoczynkiem dla kobiet strudzonych studiami, prac¹, prowadzeniem domu by³y wyjazdy kilkudniowe lub kilkutygodniowe do podgórskich miejscowoœci
letniskowych po³o¿onych na po³udniowych ziemiach polskich. Wyje¿d¿a³y
one najchêtniej do Rabki, Makowa, Krynicy czy Bukowiny. Szczególnym
miejscem, do którego wêdrowano najchêtniej, by³o Zakopane. Pobyt w tej,
bardzo ju¿ wówczas popularnej, miejscowoœci wypoczynkowej obowi¹zkowo ³¹czono z wycieczkami w Tatry.
Z zachowanych kilku relacji omawianej grupy kobiet widaæ wyraŸnie,
jak emocjonalnie one same i ich kole¿anki anga¿owa³y siê w te wyprawy
i jak wielkie wra¿enie robi³ na nich surowy krajobraz górski. Wycieczki
takie odbywano g³ównie latem, jednak zdarza³y siê równie¿ wypady w miesi¹cach zimowych. Na takiej kilkudniowej eskapadzie by³a w grudniu
1894 r. Jadwiga Sikorska, Stanis³awa Dowgia³³o oraz pañstwo Bujwidowie.
Pamiêtnikarka opisywa³a j¹ z przejêciem: „Zakopane w œniegu by³o cudowne, spacer do zasypanej bia³ym puchem Doliny Str¹¿yskiej zadziwia³ niezwyk³ym w to zimowe po³udnie nas³onecznieniem i upa³em, a przeja¿d¿ki
saniami by³y wspania³e”22.
Przebywaj¹ca przez kilka lat w Zakopanem Jadwiga Dydyñska po mêcz¹cym dniu pracy korzysta³a czêsto z krótszych spacerów, m.in. na Guba³ówkê. Uczestniczy³a równie¿ w gronie krewnych i przyjació³ w d³u¿szych
wyprawach, nawet pod opiek¹ przewodników tatrzañskich. W swoich listach wspomina o wycieczce na prze³êcz Kondrack¹, o wyprawie do doliny
Koœcieliskiej czy do wodospadu Mickiewicza, z zachwytem opisuje doznane
wra¿enia. W czerwcu 1904 r. zapowiada³a z humorem plany kolejnej wycieczki: „w czwartek, o ile bêdzie pogoda, idzie pu³k amazonek w góry na
Giewont i na Czerwone Wierchy”, a relacjonuj¹c wczesnowiosenn¹ wyprawê, pisa³a: „wycieczka uda³a siê przepysznie, œnieg by³ ogromny, czasem
zapadaliœmy siê po pas, i to jeszcze nie dostawa³o siê do ziemi. Czarny Staw
zamarzniêty, myœmy dopiero torowali drogê, co naturalnie sprawia³o nam
du¿o przyjemnoœci byæ pierwszymi w tym roku [...] i doda³a: „tak mi by³o
dobrze oderwaæ siê od tego ¿ycia szarego”. Poza wycieczkami pieszymi
Dydyñska chêtnie korzysta³a z przeja¿d¿ek saniami, jeŸdzi³a na ³y¿wach.

22 Tam¿e, s. 270.
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Wstêp na lodowiska by³ doœæ drogi, Dydyñska, ¿yj¹c bardzo skromnie, nie
odmawia³a sobie jednak czasami tej rozrywki23.
Osob¹ g³êboko uczuciow¹ i wra¿liw¹ na otaczaj¹ce piêkno by³a równie¿
Zofia Kirkor–Kiedroniowa. Nic wiêc dziwnego, ¿e spotkanie z krajobrazem górskim sta³o siê dla niej g³êbokim prze¿yciem, czemu da³a kilkakrotnie wyraz w swoich wspomnieniach. O pierwszym swoim spotkaniu z Tatrami tak pisa³a: „Pogoda by³a œliczna i obiecywa³am sobie przyjemn¹ podró¿,
jednak powolny wjazd na Obidow¹ wcale nie by³ mi³y. Za to gdy ze szczytu
ujrza³am nagle ³añcuch Tatr, widok ten wyda³ mi siê niewiarygodnie piêkny.
Co jest w widokach gór i to w³aœnie odleg³ych takiego, ¿e budz¹ nie tylko
estetyczny zachwyt, ale wiele ponad to? Jakby ekstazê? Mo¿e to potêga
Stwórcy i piêkno nieœmiertelne przemawia tak do nas? A mo¿e poci¹ga nas
niedostêpne a tajemnicze? By³a to pierwsza widziana przeze mnie wysokogórska panorama. W Szwajcarii, Tyrolu ogl¹da³am póŸniej wspanialsze, ale
¿adna nie zrobi³a ju¿ na mnie wra¿ania tak silnego”24.
Zofia Kirkor–Kiedroniowa zachwyca³a siê zarówno krajobrazem górskim, jak i wêdrówk¹ po dolinach i szczytach tatrzañskich. Nie mniejszym
sentymentem darzy³a tak¿e ni¿sze pasma górskie, jak przemawiaj¹ce do
niej „w sposób serdeczny, przyjazny weso³e Beskidy Œl¹skie”. W Zakopanem przebywa³a wielokrotnie z rodzin¹ w celach wypoczynkowych i leczniczych. Odbywa³a spacery i przeja¿d¿ki po dolinach tatrzañskich oraz d³u¿sze wycieczki w wy¿sze partie gór. By³a w Dolinie Str¹¿yskiej, nad Czarnym
Stawem, na Hali G¹sienicowej, Cyrli czy te¿ nad Morskim Okiem. Szczególnie urzeczona by³a okolicami Czarnego Stawu i Morskiego Oka.
W 1907 r. podczas d³u¿szej kilkudniowej wyprawy z mê¿em Józefem Kiedroniem, w towarzystwie przewodnika przewêdrowa³a przez wysokie Tatry
od strony polskiej i s³owackiej. Pozna³a wówczas £omnicê, Smokowiec, Dolinê Bia³ej Wody, Polski Grzebieñ, przesz³a te¿ drogê na Rysy. Pani znana
z elegancji te wysokogórskie wycieczki odbywa³a w stroju spacerowym.
Zupe³nie nieodpowiednie do wspinaczki po kamienistych œcie¿kach
okaza³o siê jej delikatne obuwie o cienkiej podeszwie, któr¹ trzeba by³o
doraŸnie wzmocniæ tektur¹. Trudy tej niezwyk³ej wspinaczki opisywa³a we
wspomnieniach: „Póki szliœmy ukosami przez piargi, cierpia³am mêki, gdy¿
23 Listy J. Dydyñskiej do E. Godlewskiego, Spuœcizna Godlewskich, sygn. D IV 91, cyt. z listów z 25 III 1903
i 7 VI 1904.
24 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. I, s. 297–298.
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tektura oczywiœcie nie chroni³a mych stóp dostatecznie, a nadto chwyta³
mnie zawrót g³owy. Lecz kiedy nast¹pi³a trudniejsza skalista czêœæ drogi,
dla mnie okaza³a siê du¿o l¿ejsza; maj¹c o co chwyciæ siê rêk¹, nie czu³am
zawrotu, zaœ moje giêtkie pantofelki ³atwo wsuwa³y siê do szczelin”25.
Pod du¿ym urokiem krajobrazu tatrzañskiego pozostawa³a równie¿ Zofia Koz³owska, która wielokrotnie spêdza³a w Zakopanem letnie wakacje.
To umi³owanie przyrody szczególnie widoczne (a mo¿e tylko chêtniej
opisywane) u osób pochodzenia ziemiañskiego, takich m.in. jak Zofia
z Grabskich Kirkor–Kiedroniowa czy Jadwiga Dydyñska–Godlewska, manifestowa³o siê w jeszcze jednej formie — w starannym urz¹dzaniu i pielêgnacji przydomowych ogrodów. Ogród taki posiadali Zofia i Józef Kiedroniowie m.in. w D¹browie, a Jadwiga i Emil Godlewscy przy domu wybudowanym w Zakopanem. W cytowanych listach i wspomnieniach znajdujemy
wiele wzmianek o sprowadzaniu kwiatów i krzewów i innych dowodach
dba³oœci o estetykê tych przydomowych oaz zieleni. Z regu³y dotyczy³o to
ju¿ okresu po zakoñczeniu studiów.
Omawianej grupie studiuj¹cych m³odych inteligentek poza ró¿nymi formami aktywnego wypoczynku, wyprawami na œwie¿e powietrze nieobce
by³y równie¿ te inne formy rozrywki, jak spotkania towarzyskie i weso³e
zabawy. Spotkania takie odbywa³y zarówno we w³asnym damskim gronie,
jak i w towarzystwie kolegów. W pierwszych latach pobytu studentek
w Krakowie z uwagi na atmosferê podejrzliwoœci, jaka panowa³a w mieœcie
w stosunku do nich, studenci i studentki organizowali wspólne imprezy jedynie w obecnoœci osób starszych. Obowi¹zki takiej przyzwoitki pe³ni³a
m.in. Celina Kirkor, ciotka pierwszego (przedwczeœnie zmar³ego) mê¿a
Zofii Kirkor, Dymitra Kirkora, zaprzyjaŸniona serdecznie z grup¹ m³odzie¿y pochodz¹c¹ z Królestwa Polskiego. W jej mieszkaniu odbywa³y siê sk³adkowe imprezy, na których poza swobodn¹ pogawêdk¹ wspólnie œpiewano.
W Krakowie naturalnym forum spotkañ kole¿eñskich sta³y siê stowarzyszenia akademickie, do których od pocz¹tku zaproszono studentki. Do organizacji ciesz¹cych siê popularnoœci¹ wœród studentek nale¿a³y wspomniane
stowarzyszenia demokratyczne „Zjednoczenie” czy „Promieñ”, a tak¿e
liczne ko³a naukowe, w tym szczególnie Ko³o Przyrodników i Ko³o Historyków. W relacjach pamiêtnikarskich Jadwigi Klemensiewiczowej i Broni-

25 Tam¿e, t. II, s. 47.
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s³awy Bobrowskiej spotykamy wiele informacji o spotkaniach, wielogodzinnych dyskusjach, a tak¿e o wspólnym organizowaniu imprez œwi¹tecznych,
wówczas dziewczêta mia³y okazjê wykazaæ siê tak¿e talentami kulinarnymi.
Dopiero po kilku latach pobytu studentek w Krakowie i oswojeniu siê
mieszczuchów z ich obecnoœci¹ na imprezach studenckich poza pogawêdkami i œpiewem pojawi³y siê te¿ tañce.
Zofia Kirkor podjê³a studia historyczne podczas swego kilkuletniego
pobytu w Krakowie — po stracie — na skutek choroby — mê¿a i kilkuletniego synka. Aby ratowaæ siê przed depresj¹, pracowa³a te¿ aktywnie spo³ecznie. To wszystko nie zape³nia³o jej ca³ego czasu. Rzuci³a siê wówczas
w wir zabaw; razem z grup¹ kole¿anek bra³a udzia³ w balach publicznych,
jak te¿ w zabawach organizowanych przez m³odzie¿ akademick¹. Z zabaw
tych najwy¿ej ceni³a bale organizowane przez studentów rolnictwa. Ocena
ta nie dziwi, trzeba bowiem uwzglêdniæ fakt, ¿e na ówczesnym Studium
Rolniczym studiowa³a w wiêkszoœci m³odzie¿ przyby³a z Królestwa Polskiego, a wywodz¹ca siê z bliskich jej œrodowisk ziemiañskich26.
Tak wówczas, jak i póŸniej, po powtórnym zam¹¿pójœciu i osiedleniu siê
w D¹browie, Zofia Kirkor–Kiedroniowa du¿¹ wagê przywi¹zywa³a do
udzia³u w spotkaniach towarzyskich i rodzinnych. Przyjmowa³a równie¿ goœci we w³asnym domu. Te spotkania s³u¿y³y nie tylko celom rozrywkowym,
ale odgrywa³y równie¿ rolê w integrowaniu œrodowiska inteligencji na Œl¹sku Cieszyñskim.
Znacznie skromniejsze ¿ycie towarzyskie prowadzi³a Jadwiga Dydyñska, szczególnie w swoich latach zakopiañskich. Mieszkaj¹c w wynajêtym
pokoju, nie mia³a warunków na przyjmowanie wiêkszej liczbie goœci. Mimo
to zaprasza³a nieraz do siebie na herbatê przyjació³ki i kolegów. Czasami
odwiedza³a j¹ siostra lub brat. Sama te¿ odwiedza³a znajomych w ich mieszkaniach. W Zakopanem przez d³u¿szy lub krótszy okres przebywa³y u niej
kole¿anki ze studiów — Janina Kosmowska czy Stefania Deike–Wyrzykowska. W latach póŸniejszych, po zam¹¿pójœciu i przeniesieniu siê do wygodnego, kilkupokojowego mieszkania, Jadwiga Dydyñska–Godlewska prowadzi³a ju¿ szersze ¿ycie towarzyskie, ograniczone zaabsorbowaniem mê¿a
prac¹ naukow¹ i szerok¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Zawsze jednak przywi¹zywa³a du¿¹ wagê do kontaktów towarzyskich.

26 Tam¿e, t. I.
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Czytanie ksi¹¿ek, teatr i inne rozrywki kulturalne, ¿ycie towarzyskie,
wycieczki nie wype³nia³y ca³ego, choæ czêsto ograniczonego czasu wolnego
m³odych inteligentek. Mimo pracy, nauki, obowi¹zków domowych prowadzi³y one tak¿e dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Charakterystyczne s¹ kierunki tej
dzia³alnoœci, zwa¿ywszy na œrodowiska spo³eczne, z których wywodzi³o siê
omawiane grono kobiet. Jak ju¿ wspomniano, pochodzi³y one z rodzin ziemiañsko–inteligenckich. Córkami w³aœcicieli ziemskich by³a Zofia z Grabskich Kirkor–Kiedroniowa, Jadwiga Dydyñska, Zofia Koz³owska, Jadwiga
Sikorska, Sabina Dembowska. Bronis³awa Szrajber–Bobrowska by³a córk¹
lekarza, a Janina Kosmowska i Czes³awa Zawadzka to córki nauczycieli
gimnazjalnych. Ojcem Anieli Gruszeckiej by³ Artur, literat zwi¹zany ze
œrodowiskiem ziemiañskim.
G³ównym polem ich dzia³alnoœci spo³ecznej by³o szerzenie oœwiaty
wœród warstw plebejskich, zarówno wiejskich, jak i miejskich. Prowadzi³y j¹
g³ównie w ramach bardzo prê¿nie dzia³aj¹cego w Galicji Towarzystwa
Szkó³ Ludowych (TSL). W Towarzystwie tym niezmiernie ofiarnie pracowa³a Jadwiga Sikorska, Janina Kosmowska, Bronis³awa Szrajber i prawie
ca³e grono pierwszych studentek Wszechnicy Krakowskiej. Zajmowa³y siê
g³ównie zwalczaniem analfabetyzmu w œrodowiskach robotniczych, rzemieœlniczych i ch³opskich. M³ode entuzjastki uczestniczy³y w organizowaniu i prowadzeniu kursów dla analfabetów, opracowywa³y i wyg³asza³y popularne odczyty i pogadanki na zebraniach stowarzyszeñ robotniczych
w Krakowie. Zofia Koz³owska wraz z kole¿ankami wspomaga³a dzia³alnoœæ
bursy dla m³odych dziewcz¹t ucz¹cych siê rzemios³a lub rozpoczynaj¹cych
pracê zawodow¹. Z TSL zwi¹za³a siê równie¿ — choæ sezonowo i niezbyt
konsekwentnie — Zofia Kirkor. Wspomaga³a inicjatywy oœwiatowe ziemianek, wspó³dzia³a³a z grup¹ o ideologii przeciwnej do tej, któr¹ propagowa³o TSL. Wiele czasu studentki krakowskie poœwiêca³y organizowaniu i prowadzeniu czytelni i wypo¿yczalni dla œrodowisk robotniczych, rzemieœlniczych czy wiejskich. Uczestniczy³y w zbieraniu funduszy oraz akcji gromadzenia ksi¹¿ek dla tych wypo¿yczalni i bibliotek. Dy¿urowa³y regularnie
w tych wa¿nych placówkach oœwiatowych, kataloguj¹c ksi¹¿ki i wypo¿yczaj¹c je czytelnikom. Niejedna z nich dzia³alnoœæ tak¹ prowadzi³a równie¿ po
ukoñczeniu studiów. Np. Jadwiga Dydyñska, mimo zaabsorbowania prac¹
zarobkow¹ i w³asnym dokszta³caniem siê, znalaz³a czas i na pracê spo³eczn¹. W okresie swego pobytu w Zakopanem wchodzi³a do zarz¹du TSL
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i prowadzi³a wypo¿yczalniê dla miejscowej ludnoœci. Poœwiêca³a jej g³ównie
czas w soboty i niedziele. Wspomina³a, ¿e miejscowe Towarzystwo musia³o
prze³amywaæ opory dzia³aczy konserwatywnych, którzy wyra¿ali opiniê,
¿e wœród ludnoœci wiejskiej nale¿y propagowaæ jedynie ksi¹¿ki religijne
i ludowe. Dydyñska nie tylko dy¿urowa³a w wypo¿yczalni, dba³a o powiêkszanie biblioteki i odpowiedni dobór ksi¹¿ek, ale równie¿ stara³a siê o rozwój umys³owy swoich czytelników, dobieraj¹c im odpowiedni¹ lekturê.
Z radoœci¹ notowa³a Jadwiga Dydyñska wyraŸne przejawy rozbudzania
siê czytelnictwa. Warto przytoczyæ fragmenty dwóch jej listów z 1901 r.:
„Mia³am dziœ bardzo mi³y dzieñ w wypo¿yczalni. Zacz¹³ siê trochê budziæ
ruch umys³owy pod moim wp³ywem wœród moich starszych czytelników,
jeszcze trochê pracy, a utworzy siê mo¿e kó³ko samokszta³ceniowe. Mam
pole do roboty i bardzo mi³e, a¿ ¿al, ¿e niewiele czasu mo¿e siê temu poœwiêcaæ, a planów ulepszenia jest wiele” i dalej: „mia³am dziœ bardzo przyjemn¹ chwilê w czytelni zachêcaj¹c¹ do dalszej pracy. Zrobi³am obliczenie
do pó³rocznego sprawozdania i okaza³o siê, ¿e iloœæ czytelników i ksi¹¿ek
przewy¿szy³a i to doœæ znacznie tê sam¹ liczbê w zesz³ym roku, tak ¿e wiêcej
by³o czytelników w tym pó³roczu i wiêcej ksi¹¿ek przeczytanych ni¿ w zesz³ym przez ca³y rok”27. Pracy spo³ecznej nie porzuci³a i w póŸniejszych
latach. W okresie I wojny œwiatowej prowadzi³a zak³ad dla osieroconych
dzieci w podkrakowskim Pr¹dniku. O jej sta³ej pasji dla pracy oœwiatowej
wymownie œwiadczy fragment pe³nego humoru listu pisanego podczas letniego wypoczynku w Zakopanem: „Oprócz tego zajmujê siê z wiêkszym lub
mniejszym powodzeniem cywilizowaniem wyrostka, który pasie krowy na
polu Tadzia. Œrodki dzia³ania: ksi¹¿ki, krzyczenie na niego, dawanie mu
jedzenia — pierwszy najmniejsze ma powodzenie”28.
Podobn¹ wagê do pracy spo³ecznej przywi¹zywa³a Zofia Kirkor–Kiedroniowa. Podczas swego pobytu w Krakowie dzia³a³a aktywnie w towarzystwie pomocy dla emigracji polskiej z zaboru rosyjskiego. W okresie póŸniejszym, po studiach i przeniesieniu siê na Œl¹sk Cieszyñski, w³¹czy³a siê
w dzia³alnoœæ tamtejszej Macierzy Szkolnej. Wspó³dzia³a wówczas w akcji
organizowania szkó³ polskich na tamtejszym terenie, aby zgromadziæ odpowiednie fundusze dla tych placówek oœwiatowych organizowa³a spotkania,
27 Listy J. Dydyñskiej do E. Godlewskiego z 24 II 1901 i 19 VII 1901, Spuœcizna Godlewskich, Arch. UJ,
sygn. D IV 91.
28 List J. Dydyñskiej–Godlewskiej do E. Godlewskiego z 1 III 1913 r., tam¿e, sygn. D IV 92.
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wiece, festyny w Krakowie, Lwowie, Zakopanem i Rabce. Pisa³a odezwy,
wyg³asza³a przemówienia. W swoich wspomnieniach daje wyraz satysfakcji,
jak¹ czerpa³a z zaanga¿owania w tê dzia³alnoœæ29.
Relacje pamiêtnikarskie i listy omawianego grona inteligentek studiuj¹cych i pracuj¹cych w Galicji na prze³omie XIX i XX w. dostarczaj¹ niezbyt
licznych, ale ciekawych informacji na temat sposobu wykorzystania przez
nie czasu wolnego. By³y one przede wszystkim gorliwymi czytelniczkami
ksi¹¿ek. Jak wspomina³a Jadwiga Dydyñska: „lecz¹ ludzi z pijañstwa, ale
jak leczyæ takich jak ja, którzy upajaj¹ siê ksi¹¿kami”. Nieobce by³y im takie
rozrywki kulturalne, jak teatr czy koncert. Po nu¿¹cej nauce i pracy chodzi³y na wycieczki, spotkania kole¿eñskie. Potrafi³y te¿ bawiæ siê na wieczorkach i balach. Znalaz³y równie¿ czas na dzielenie siê swoj¹ wiedz¹ z tymi,
którym jej brakowa³o. Charakterystyczne dla ich zaanga¿owania jest wyznanie Zofii Koz³owskiej: „Jakoœ na wszystko starcza³o czasu, chocia¿ nieraz brakowa³o go na zjedzenie obiadu czy kolacji”. W œwietle tych wspomnieñ i korespondencji wy³ania siê obraz osób niezmiernie aktywnych
w ró¿norodnych dziedzinach ¿ycia, w którym nie by³o zupe³nie miejsca na
bezczynnoœæ i nudê, osób, którym obcy by³ czysto konsumpcyjny stosunek
do ¿ycia.

29 Swoj¹ dzia³alnoœæ w cieszyñskiej Macierzy Szkolnej opisa³a szczegó³owo Zofia Kirkor–Kiedroniowa
w pierwszej czêœci drugiego tomu swoich wspomnieñ, wyd. cyt., s. 105.
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Kategoriê „czas wolny” definiuje siê najczêœciej jako antynomiê czasu
pracy. W przypadku osób zatrudnionych w urzêdach, szko³ach, fabrykach
dwie wymienione wy¿ej kategorie czasu s¹ œciœle oddzielone i ich wyznaczenie, zw³aszcza gdy chodzi o mê¿czyzn, nie budzi wiêkszych w¹tpliwoœci.
Gdy jednak weŸmiemy pod uwagê kobiety, sprawa siê komplikuje. Wykonuj¹ one bowiem prace w domu, które sk³adaj¹ siê na „drugi etat” — zmywaj¹, pior¹, gotuj¹. Dodatkowe utrudnienia pojawiaj¹ siê, gdy kobieta nie
pracuje „na posadzie”, lecz wykonuje któryœ z wolnych zawodów lub zajmuje siê domem. Dla dwudziestolecia miêdzywojennego wyznaczenie kategorii czasu wolnego kobiet z inteligencji natrafia na wiele trudnoœci i budzi
w¹tpliwoœci. Istnieje przynajmniej kilka powodów takiego stanu rzeczy.
Przede wszystkim dla okresu miêdzywojennego nie³atwo ustaliæ jednoznaczne kryterium przynale¿noœci do warstwy inteligenckiej — o ile w ogóle jest to mo¿liwe. Poziom wykszta³cenia jako wyró¿nik wydaje siê niewystarczaj¹cy, w szczególnoœci gdy klasyfikacja dotyczy kobiet. Jeœli bowiem
przyjmiemy dla lat 1918–1939, a zw³aszcza dla pocz¹tków tego okresu, ¿e
inteligentk¹ jest osoba posiadaj¹ca odpowiedni cenzus wykszta³cenia i wykonuj¹ca zarobkowo pracê umys³ow¹, to poza nasz¹ obserwacj¹ pozostanie
ponad po³owa kobiet uznaj¹cych siê i uznawanych przez otoczenie za inteligentki. W tej grupie znalaz³oby siê wiele mê¿atek, które zrezygnowa³y
z pracy zarobkowej po zam¹¿pójœciu b¹dŸ te¿ nigdy takiej pracy nie podjê³y,
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a tak¿e kobiety czasowo pozostaj¹ce na utrzymaniu mê¿a, np. matki ma³ych
dzieci i inne. Mo¿na jednak rozszerzyæ definicjê opart¹ na cenzusie wykszta³cenia i czynnym wykonywaniu umys³owej pracy zarobkowej i stwierdziæ, ¿e do warstwy inteligenckiej nale¿¹ wszystkie kobiety posiadaj¹ce co
najmniej œrednie wykszta³cenie i obracaj¹ce siê w tzw. inteligenckim krêgu
towarzyskim. Nie wdaj¹c siê w dyskusjê, czym ma byæ ten kr¹g towarzyski,
wypada zgodziæ siê z Ludwikiem Hassem, który podkreœla szczególn¹ rolê
kontaktów towarzyskich jako spoiwa wewnêtrznego œrodowiska inteligenckiego1.
Wiêzi towarzyskie wydaj¹ siê decydowaæ o przynale¿noœci do warstwy
bêd¹cej przedmiotem obserwacji nie tylko w przypadku licznych kobiet,
które przestawa³y pracowaæ zawodowo po zam¹¿pójœciu b¹dŸ pracowa³y
tylko dorywczo (np. niektóre publicystki). S¹ one równie¿ istotne w przypadku kobiet, (choæ takich by³a w omawianej grupie zdecydowana mniejszoœæ), nie posiadaj¹cych wykszta³cenia œredniego, których mê¿owie pracowali w zawodach inteligenckich. Zawód mê¿a by³ bowiem nadal postrzegany jako podstawowe kryterium okreœlenia statusu spo³ecznego kobiety.
Œwiadcz¹ o tym u¿ywane powszechnie w okresie miêdzywojennym okreœlenia: pani mecenasowa, doktorowa itp. Status spo³eczny kobiety tak¿e w tym
œrodowisku w znacznym stopniu wyznacza³ jej stan cywilny. Mê¿atkom dodawano do nazwisk koñcówki — „owa”. Szersze rozumienie granic i pojemnoœci warstwy inteligenckiej, znacznie bli¿sze, jak s¹dzê, realiom dwudziestolecia, ka¿e w jej ³onie dostrzegaæ przynajmniej kilka kategorii kobiet.
Wymiar czasu wolnego ró¿ni³ siê w poszczególnych grupach.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym zdecydowan¹ wiêkszoœæ osób p³ci
¿eñskiej, w wieku powy¿ej 25 lat zaliczaj¹cych siê do inteligencji stanowi³y,
w przeciwieñstwie do czasów wspó³czesnych, kobiety niepracuj¹ce zarobkowo na etacie2. Niektóre z nich mia³y wykszta³cenie wy¿sze i doœwiadczenie zawodowe, jednak po wyjœciu za m¹¿ rezygnowa³y z pracy lub (zw³aszcza w latach kryzysu) zosta³y jej pozbawione. Wiêkszoœæ kobiet w tej grupie to mê¿atki posiadaj¹ce lub nie posiadaj¹ce dzieci. Liczba potomstwa,
jak i jego brak wp³ywa³y na sposób spêdzania czasu wolnego oraz szczególnie istotnie na jego realny wymiar. Droga ¿yciowa publicystki Marii Skalec1 L. Hass, Pokolenia inteligencji polskiej, £owicz 1997, s. 6–7.
2 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, Warszawa 1936,
s. 40, 46–47.
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kiej–Gadomskiej stanowi dobr¹ ilustracjê dróg ¿yciowych charakteryzowanej grupy. Z wykszta³cenia chemiczka pracowa³a jako nauczycielka matematyki, fizyki i chemii w seminarium nauczycielskim w Krakowie. Po wyjœciu za m¹¿ i przeprowadzce do Warszawy zrezygnowa³a z pracy zawodowej3. Niektóre kobiety mimo posiadanych kwalifikacji nigdy nie zarobkowa³y. Pracy zarobkowej nie podjê³a na przyk³ad Krystyna Libiszowska–Dobrska, ¿ona oficera Wojska Polskiego. Wiele kobiet z tej zbiorowoœci pracowa³o dorywczo, pisz¹c artyku³y do gazet i czasopism, np. wspomniana
Maria Skalecka–Gadomska. Niektóre zajmowa³y siê mniej lub bardziej systematycznie w³asn¹ dzia³alnoœci¹ literack¹ — na przyk³ad Maria Morozowicz–Szczepkowska, autorka rzadko ju¿ dzisiaj wystawianych sztuk, Magdalena Samozwaniec czy jej siostra Maria Pawlikowska–Jasnorzewska. Do
tej grupy zaliczy³abym równie¿ artystki malarki, rzeŸbiarki i aktorki, które
— jak choæby Zofia Stryjeñska — wykonywa³y prace na zlecenie. Podobnie
¿ona architekta W³adys³awa Czarneckiego, matka dwóch synów, bêd¹c
z zawodu architektem, podejmowa³a siê projektowania wnêtrz na zamówienie4.
Drug¹ kategoriê, niezwykle dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê w dwudziestoleciu, stanowi³y m³ode kobiety, w wiêkszoœci niezamê¿ne, aktywne zawodowo i utrzymuj¹ce siê z w³asnej pracy. Zajmowa³y one niskie szczeble
w urzêdniczej hierarchii. Pracowa³y jako sekretarki, maszynistki i urzêdniczki. W wielu przypadkach ich kwalifikacje znacznie przewy¿sza³y zakres
umiejêtnoœci potrzebnych do wykonywania pracy biurowej5. Do tej kategorii zaliczy³abym te¿ niezamê¿ne kobiety nale¿¹ce do starszych grup wiekowych. Wœród nich szczególn¹ zbiorowoœæ stanowi³y wdowy i rozwódki, nierzadko jedyne ¿ywicielki rodzin. Janina Wyczó³kowska–Surynowa naszkicowa³a portret pracuj¹cej rozwiedzionej matki trójki dzieci, której urzêdnicza pensja ledwie pozwala³a na „zwi¹zanie koñca z koñcem”. Pieniêdzy na
rozrywkê ju¿ nie wystarcza³o. Kobieta ta umawia³a siê czasami z kole¿ank¹
na „pó³ czarnej”6. Podstawowym wyró¿nikiem omawianej kategorii inteligentek by³a etatowa praca w okreœlonym wymiarze godzin. Kobiety te
3 M. Skalecka–Gadomska, Moja droga do dziennikarstwa (1918–1939), Warszawa 1974, s. 84.
4 W. Czarnecki, To by³ te¿ mój Poznañ: wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925–1939, Poznañ 1987,
s. 249.
5 T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umys³owych, Warszawa 1936,
s. 177.
6 J. Wyczó³kowska–Surynowa, Warszawianki, Warszawa 1934, s. 62.
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dysponowa³y na ogó³ niewielkim marginesem wolnego czasu, przewa¿nie
przebywa³y w pracy od rana do wieczora, z dwugodzinn¹ przerw¹ obiadow¹
w ci¹gu dnia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e obowi¹zywa³ szeœciodniowy tydzieñ pracy, choæ czas pracy w soboty by³ krótszy. Zwykle kobiety zatrudnione
w urzêdach dysponowa³y bardzo ograniczonymi zasobami finansowymi, co
si³¹ rzeczy zubo¿a³o asortyment dostêpnych im rozrywek i zmniejsza³o czêstotliwoœæ korzystania z nich. Tak np. w Ministerstwie Rolnictwa pracowa³a
w latach 20. Maria D¹browska. Urzêdniczk¹ by³a równie¿ Maria Kownacka. Obydwie wymienione panie ³¹czy³y dwie profesje — urzêdniczki i pisarki. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e praca urzêdnicza stanowi³a w ich przypadku
Ÿród³o utrzymania, twórczoœæ artystyczn¹ zaœ nie przynosz¹c¹ regularnych
dochodów traktowa³y raczej jako pasjê ni¿ zawód. W latach póŸniejszych
D¹browska, poœwiêcaj¹c siê pisarstwu, zyska³a wiêcej czasu wolnego —
chodzi³a wiêc na œlizgawkê, na spacery, prowadzi³a bardziej o¿ywione ¿ycie
towarzyskie — znacznie wiêcej zachodu wymaga³a jednak od niej organizacja domowych finansów.
Kobiety nale¿¹ce do grupy urzêdniczek stawa³y siê niekiedy bohaterkami utworów literackich. Zofia Na³kowska w Romansie Teresy Hennert
przedstawi³a niezamê¿n¹ urzêdniczkê Basiê pochodz¹c¹ ze zubo¿a³ej rodziny ziemiañskiej. Ta m³oda kobieta po pracy zwykle spêdza³a czas samotnie w wynajêtym pokoju. Postaæ urzêdniczki–mê¿atki zmuszonej do pozostawienia dziecka i mê¿a w Poznaniu i przeniesienia siê do pracy do Warszawy
stworzy³ te¿ Tadeusz Do³êga–Mostowicz w Trzeciej p³ci. Jego bohaterka spêdza³a czas wolny przede wszystkim w otoczeniu znacznie zamo¿niejszych
kuzynek, które zaprasza³y j¹ np. na dancingi do „Adrii”, jej w³asne dochody
bowiem ledwo wystarcza³y na podstawowe utrzymanie. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e literackie postacie urzêdniczek stworzone przez Na³kowsk¹ czy
Mostowicza wiernie oddaj¹ sytuacjê ¿yciow¹ wielu kobiet z tej grupy.
Stosunkowo nieliczn¹, ale najlepiej wykszta³con¹ grupê inteligentek
tworzy³y pracuj¹ce zawodowo nauczycielki, lekarki, prawniczki, dziennikarki, naukowcy itp. Dla wielu z nich praca stanowi³a nie tyle koniecznoœæ
ekonomiczn¹, ile realizacjê marzeñ i pasji. Dawa³a satysfakcjê. Wiele kobiet nale¿¹cych do tej grupy kontynuowa³o dzia³alnoœæ na polu zawodowym
mimo zam¹¿pójœcia i ³¹czy³o czêsto z powodzeniem pracê zawodow¹ z obowi¹zkami ¿ony i matki. Doktor Zofia Garlicka — ginekolog i po³o¿nik, a jednoczeœnie ¿ona i matka trójki dzieci — czêsto ubolewa³a, ¿e za ma³o czasu
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poœwiêca córkom. Lubi³a przy tym, aby w domu tytu³owaæ j¹ pani¹ profesorow¹7. Wspomnieæ mo¿na równie¿ Halinê Krahelsk¹, która pracowa³a
jako inspektor pracy i publicystka, bêd¹c matk¹ dwojga dzieci. Zajêcia
zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ zajmowa³y jej wiêkszoœæ czasu. Wyznaczy³a
jednak jeden dzieñ w tygodniu, w którym przyjmowa³a goœci w domu.
Najtrudniejsz¹ do badania grup¹ by³y kobiety powy¿ej 55 roku ¿ycia.
Wychowane i czynne w epoce rozbiorów, czêsto nie próbowa³y ju¿ nawet
zapoznawaæ siê z nowymi formami spêdzania czasu wolnego pojawiaj¹cymi
siê w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Bariery obyczajowe, jak równie¿
ograniczenia zdrowotne powodowa³y, ¿e kobiety starsze rzadko uprawia³y
czynny wypoczynek. We wspomnieniach nie znalaz³am ¿adnej wzmianki
o starszych kobietach uprawiaj¹cych sport. Kobiety te raczej krz¹ta³y siê
ko³o gospodarstwa, by³y aktywne w ró¿nych organizacjach spo³ecznych. Justyna Budziñska–Tylicka, Zofia Daszyñska–Goliñska uczestniczy³y aktywnie w pracach wielu organizacji. Niektóre anga¿owa³y siê w wychowywanie
wnuków(np. matka Stefana Roweckiego). Wzmianki wspomnieniowe sugeruj¹, ¿e babcie chêtnie grywa³y w karty, czyta³y ksi¹¿ki.
W wyró¿nionych kobiecych krêgach dostrzec mo¿na znaczne ró¿nice
w wymiarze czasu wolnego, w jego definiowaniu, a tak¿e w sposobach jego
spêdzania. W niniejszym szkicu skoncentrowano siê na tym, co wydaje siê
³¹czyæ wszystkie kobiety–inteligentki w podejœciu do czasu wolnego i do
sposobów jego wykorzystania oraz próbowano wskazaæ czynniki odró¿niaj¹ce pod tym wzglêdem przedstawicielki owej warstwy od kobiet z innych
œrodowisk spo³ecznych.
Co rozumiemy pod pojêciem czas wolny? Istnieje wiele propozycji socjologów, etnologów i pedagogów, którzy próbowali okreœlaæ tê kategoriê.
Wszystkie jednak zwracaj¹ uwagê na mo¿liwoœæ swobodnego dysponowania czasem wolnym jako g³ówny wyró¿nik tej kategorii. Przekonuj¹ca i dostatecznie pojemna wydaje siê definicja J. Dumarediera, któr¹ pos³uguje
siê równie¿ UNESCO. Wed³ug niej czas wolny to „czas, który pozostaje
cz³owiekowi po wype³nieniu przez niego wszelkich obowi¹zków zawodowych, domowych i szkolnych, który mo¿e byæ dowolnie wykorzystywany na
wypoczynek, rozrywkê i bezinteresowny rozwój osobowoœci”8. Ta definicja

7 J. Putowska, Wspomnienie o doktor Zofii Garlickiej „Archiwum Historii Medycyny”, t. XXXVI, 1973,
s. 191–211.
8 Cyt. za S. Czajka, Z problemów czasu wolnego, Warszawa 1974, s. 39.

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

300 Katarzyna Sierakowska

pozwala nie uzale¿niaæ kategorii czasu wolnego tylko od wykonywania pracy
zarobkowej i zawodowej, odbywaj¹cej siê w œciœle okreœlonym czasie. Daje
wiêc mo¿liwoœæ obserwowania sposobów jego spêdzania przez niepracuj¹ce zawodowo panie domu oraz przez kobiety uprawiaj¹ce wolne zawody.
Postrzeganie czasu wolnego, a tak¿e sposób jego zagospodarowania
z ca³¹ pewnoœci¹ ró¿ni³ poszczególne kategorie kobiet i poza takimi czynnikami, jak wiek, czy stan cywilny by³ determinowany równie¿ przez wykszta³cenie i tradycje œrodowiskowe.
Obserwuj¹c kobiety w krêgach inteligenckich, trudno jednoznacznie
wskazaæ rodowód wzorców postêpowania. Warstwa ta czerpa³a zarówno
z ziemiañskiej tradycji polskiego dworu, jak i z wzorów mieszczañskich.
Wydaje siê jednak, ¿e zmiany spowodowane przez pierwsz¹ wojnê œwiatow¹
wp³ynê³y na os³abienie zró¿nicowania tych wzorów i przyczyni³y siê do
ujednolicenia m.in. sposobów spêdzania czasu wolnego.
W omawianym okresie wiele kobiet, zw³aszcza niepracuj¹cych zawodowo mê¿atek, anga¿owa³o siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, zaliczan¹ przez niektórych badaczy do form spêdzania czasu wolnego,jak mia³a ona charakter
dobrowolny i bezinteresowny9. Praca spo³eczna mia³a swoje korzenie w pozytywistycznym haœle pracy u podstaw i kojarzy³a siê zw³aszcza z patriotycznym zaanga¿owaniem ziemianek i inteligentek w akcjê tajnego nauczania
w okresie zaborów. W dwudziestoleciu miêdzywojennym kobiety bra³y
udzia³ w pracach organizacji charytatywnych, w tym m.in. w tych za³o¿onych przez kobiety i dzia³aj¹cych na rzecz kobiet. Mo¿na tu wymieniæ opiekê dworcow¹, œwietlice dla dziewcz¹t robotnic i s³u¿¹cych itp. Do tego typu
dzia³alnoœci nale¿y te¿ zaliczyæ prace na rzecz Komitetów Rodzicielskich
organizowanych przy szko³ach i zajmuj¹cych siê m.in. organizowaniem pomocy dla dzieci z biedniejszych domów. Ksiêgi pami¹tkowe gimnazjów
dostarczaj¹ wielu dowodów, ¿e do dzia³alnoœci na rzecz szko³y, do której
uczêszcza³o w³asne dziecko, przywi¹zywano du¿¹ wagê. Niektóre panie
dzia³a³y w stowarzyszeniach kobiecych maj¹cych na celu poprawê poziomu
¿ycia i podniesienie pozycji spo³ecznej kobiet, w tym równie¿ inteligentek
(np. Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, czy bardziej elitarne Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem, w których przewodzi³y m.in.

9 Np. W. Okoñ, S³ownik pedagogiczny PWN, Warszawa 1975, s. 43.

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

Dwudziestolecie miêdzywojenne: kobieta w rodzinie inteligenckiej i jej czas wolny... 301

Zofia Moraczewska, czy Justyna Budziñska–Tylicka). Nieliczne aktywnie
dzia³a³y w partiach politycznych.
Dzia³alnoœæ spo³eczno–publiczna by³a niew¹tpliwie dobrowolna, ale czy
zawsze bezinteresowna? Warto zauwa¿yæ, ¿e wœród inteligentek ¿yj¹cych
w okresie miêdzywojennym szeroko pojmowana aktywnoœæ spo³eczna by³a
traktowana przede wszystkim jako powinnoœæ, obowi¹zek spo³eczny; mo¿na zatem w¹tpiæ, aby czas poœwiêcany tym sprawom by³ postrzegany w omawianym okresie przez same zainteresowane jako czas wolny. Jednak aktywnoœæ kobiet w organizacjach spo³ecznych ró¿nego typu by³a popularna. Na
³amach niektórych czasopism adresowanych do kobiet zarzucano im nawet
nadmierne anga¿owanie siê na tym polu kosztem rodziny. W takich przypadkach mo¿na chyba uznaæ pracê spo³eczn¹ za formê aktywnoœci zawodowej, choæ zagadnienie to wymaga dalszych pog³êbionych badañ. Wykorzystane przeze mnie Ÿród³a nie daj¹ bowiem jednoznacznej odpowiedzi, czy
tego rodzaju dzia³alnoœæ mo¿na zinterpretowaæ jako formê spêdzania czasu
wolnego.
Œrodowisko inteligenckiego domu rodzinnego wp³ywa³o na rozbudzanie zainteresowañ kulturalnych kobiet. Od najm³odszych lat determinowa³o dobór lektur, zaszczepia³o zami³owania kulturalne i formowa³o gusta.
Badania prowadzone dla okresu miêdzywojennego wskazuj¹, ¿e dzieci
z domów inteligenckich kszta³towa³y swoje zainteresowania czytelnicze na
tych samych utworach. Do kanonu lektur nale¿a³a — i to niezale¿nie od
p³ci — Trylogia i W pustyni i w puszczy. Melchior Wañkowicz wspomina³
spotkanie swoich córek z proz¹ Sienkiewicza10. Michalinie Wis³ockiej najbardziej zapad³a w pamiêci lektura opowiadañ Gustawa Morcinka11. Te
dzieciêce lektury nie tylko kszta³towa³y nawyk czytania; uczy³y równie¿ patriotyzmu, wra¿liwoœci na potrzeby drugiego cz³owieka. Podobne wzorce
pojawia³y siê równie¿ w pismach dla dzieci, na przyk³ad w bardzo popularnym „P³omyku”. Dla doros³ych kobiet wydawano prace o istocie czytelnictwa, o wp³ywie lektur na charakter i wra¿liwoœæ spo³eczn¹. Podkreœliæ nale¿y wagê, jak¹ przywi¹zywano do lektury w rodzinach inteligenckich. O istocie kontaktów z ksi¹¿k¹ mo¿e œwiadczyæ obecnoœæ bibliotek w domach inteligenckich. Wspominaj¹ je Michalina Wis³ocka, Melchior Wañkowicz,
Antoni M¹czak i wielu innych autorów wspomnieñ. Ksiêgozbiory domowe
10 M. Wañkowicz, Ziele na kraterze, Warszawa 1968, s. 35 i ni¿ej.
11 M. Wis³ocka, Malinka, Bratek i Jaœ, Warszawa 1998, s. 37.
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stanowi³y niew¹tpliwie widomy wyró¿nik tego œrodowiska. Kobiety inteligentki du¿o czyta³y. Recenzje co ciekawszych pozycji ukazuj¹cych siê na
rynku wydawniczym zamieszcza³y prawie wszystkie czasopisma dla kobiet12. Kulturalna kobieta powinna by³a te¿ odwiedzaæ wystawy sztuki.
W œrodowisku inteligencji, jak siê wydaje, ci¹gle jeszcze obowi¹zkiem
rodziców by³o zapoznanie córki, podobnie jak i syna, z formami rozrywki
zaliczanymi do kultury wysokiej — przede wszystkim z teatrem. Wypada³o
chodziæ zw³aszcza na sztuki ciesz¹ce siê uznaniem krytyki. Mi³oœniczk¹ teatru by³a matka Michaliny Wis³ockiej. Stara³a siê bywaæ na wszystkich bardziej interesuj¹cych sztukach grywanych w ³ódzkich teatrach13. Potem swoje wra¿enia opowiada³a dzieciom. Podobnie sta³¹ bywalczyni¹ teatrów by³a
Irena Krzywicka. Nie dziwi fakt zainteresowañ teatralnych u literatek Marii
D¹browskiej, Zofii Na³kowskiej — autorki d³ugo dyskutowanej na ³amach
prasy feministycznej sztuki pt. Dom kobiet, czy Marii Morozowicz–Szczepkowskiej. Ta ostatnia pochodzi³a z rodziny aktorskiej, pisa³a sztuki teatralne, doœæ popularne i chêtnie wystawiane w dwudziestoleciu, dziœ jednak
zapomniane. Dyskusje na temat dopiero co obejrzanych przedstawieñ,
wielkich kreacji aktorskich, ale te¿ „klap” nierzadko wype³nia³y spotkania
towarzyskie. Wyprawy do teatru z mam¹ oraz uczestnictwo rodziców
w wa¿nych premierach wspomina córka Leona Chwistka14.
Kino znalaz³o wœród inteligencji wielu zwolenników mimo niejednoznacznych ocen, jakie pojawia³y siê na ³amach prasy. Obok opinii krytykuj¹cych powierzchownoœæ i zarzucaj¹cych filmowi zbytni schematyzm w przedstawianiu postaci i zdarzeñ pojawia³y siê te¿ argumenty o zupe³nie nowych
œrodkach wyrazu, jakimi kino dysponuje i o po¿ytkach p³yn¹cych z jego coraz wiêkszej dostêpnoœci. W literaturze tego okresu czêsto pojawia siê np.
motyw urzêdniczki id¹cej po pracy do kina. Nowoœci¹ by³o to, ¿e nierzadko
przedstawicielki tej grupy zawodowej chodzi³y do kina same, bez mêskiego
towarzystwa, nie wywo³uj¹c skandalu towarzyskiego. Nara¿a³y siê jednak
czasami na zaczepki mê¿czyzn. Inteligencja, przede wszystkim pracuj¹ca,
œrednio uposa¿ona, najszybciej chyba sk³ania³a siê ku akceptacji samodzielnoœci kobiet wynikaj¹cej z ich postêpuj¹cego uniezale¿nienia ekonomicz12 Zob. „Kobieta Wspó³czesna”, „Bluszcz”. Na wp³yw tych opinii na kszta³towanie gustów wskazuj¹ te¿
Dzienniki D¹browskiej.
13 M. Wis³ocka, wyd. cyt., s. 178.
14 A. z Chwistków Dawidowiczowa, Zeschniête liœcie i kwiat, Kraków 1989, s. 113.
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nego. O wyprawach do kina z córkami informowa³ Melchior Wañkowicz.
Janina Augustyn–Puziewicz chodzi³a z rodzicami na filmy z Shirley Temple15. Michalina Wis³ocka potrafi³a ogl¹daæ ten sam film kilka razy. Tak
wspomina³a swoje pobyty w kinie w czasach gimnazjalnych: „Po szkole na
rogu «U Turka» kupowa³am wielk¹ czekoladê «Manillê» albo pó³ kilo cha³wy ze swojej tygodniówki i maszerowa³am do kina. By³ wtedy wspania³y
zwyczaj, bilet kupowa³o siê tylko raz, wchodz¹c do kina, a potem mo¿na ju¿
by³o siedzieæ a¿ do jego zamkniêcia. Zwykle odbywa³y siê w tym czasie
cztery seanse”16.
Nie bez znaczenia dla kszta³towania siê gustów i upodobañ spêdzania
czasu wolnego by³ (i jest) poziom wykszta³cenia. Wraz z jego wzrostem ros³o d¹¿enie kobiet do kontynuowania pracy zawodowej. Widoczne by³o to
przede wszystkim w zawodach wymagaj¹cych d³ugich studiów na kierunkach lekarskich i prawniczych. Zaanga¿owanie kobiet w pracy zawodowej
wp³ywa³o — co potwierdzaj¹ te¿ badania socjologiczne prowadzone wspó³czeœnie — na skurczenie siê limitu czasu przeznaczonego na swobodn¹
pracê i rozrywkê. Kobiety nale¿¹ce do warstwy oœwieconej, zreszt¹ nie tylko
te aktywne zawodowo, mia³y w okresie miêdzywojennym do pomocy s³u¿bê. Powszechna ze wzglêdu na niewysokie koszty obecnoœæ na sta³e lub na
przychodne pomocy domowej ogranicza³a koniecznoœæ zajmowania siê domem, u³atwiaj¹c znalezienie czasu na rozrywkê. Mimo to na brak czasu
narzeka³a, zdaniem jej córki, doktor Zofia Garlicka17. Podobnie Halina
Krahelska, wspominaj¹c matkê, zwraca³a uwagê na jej czêst¹ nieobecnoœæ
w domu i brak wolnego czasu18. Obie kobiety by³y matkami, by³y wykszta³cone i aktywne zawodowo. Piastowa³y odpowiedzialne stanowiska (Garlicka np. by³a ordynatorem oddzia³u po³o¿niczego). Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e
dzia³alnoœæ zawodowa kobiet wykszta³conych, zajmuj¹cych odpowiedzialne
stanowiska absorbowa³a je w takim stopniu, ¿e na rozrywkê zostawa³o niewiele ju¿ czasu.
Sposoby spêdzania czasu wolnego determinowa³ oprócz wzorów œrodowiskowych i poziomu wykszta³cenia tak¿e wiek. Kobiety m³ode znacznie
15 M. Wañkowicz, wyd. cyt., s. 32–33; J. Augustyn–Puziewicz, Lwów wspomnienia lat szczêœliwych, t. 1,
Wroc³aw 1994, s. 49.
16 M. Wis³ocka, wyd. cyt. s. 107.
17 J. Putowska, wyd. cyt., s. 201.
18 S. Henel, Godziny zwierzeñ. Wspomnienia córek i synów o ich s³awnych i zas³u¿onych rodzicach, Warszawa
1983, s. 441.
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czêœciej ni¿ starsze wyrusza³y w podró¿e i chêtniej spêdza³y czas wolny poza
domem. Siostry Kossakówny — Maria Pawlikowska–Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec wiele podró¿owa³y po Europie19. Krystyna i Marta
Wañkowiczówny wyruszy³y na wyprawê rowerow¹ po Europie Zachodniej
w póŸnych latach 30. Œrodki na jej realizacjê otrzyma³y od ojca jako nagrodê za zdan¹ maturê20. Wiele kobiet podró¿owa³o z mê¿ami, towarzysz¹c im
w podró¿ach s³u¿bowych. Mo¿na tu wspomnieæ Magdalenê Samozwaniec
czy Mariê Skaleck¹–Gadomsk¹, ¿onê profesora astronomii. Stanis³aw Lorenz z ¿on¹ Iren¹ spêdzali jeden z urlopów we W³oszech. Na krótk¹ zaœ
wycieczkê do Anglii wybrali siê w 1924 r. pañstwo Roweccy21. Podró¿owali
chêtnie Iwaszkiewiczowie, odwiedzaj¹c Niemcy, Francjê i W³ochy. Zofia
Stryjeñska kursowa³a miêdzy Krakowem, Warszaw¹ a Zakopanem. Maria
D¹browska i Zofia Na³kowska uczestniczy³y w wycieczce organizowanej
przez Zwi¹zek Literatów Polskich. Tak¿e inne organizacje i stowarzyszenia
coraz czêœciej proponowa³y udzia³ w wycieczkach w Polsce i zagranic¹. Podró¿e nie by³y wynalazkiem dwudziestolecia miêdzywojennego. Faktem
jest jednak, ¿e w latach 1918–1939 sta³y siê one ze wzglêdu na rozwój œrodków transportu ³atwiejsze i wygodniejsze. Przyjmowa³y te¿ coraz czêœciej
formê zorganizowan¹, stawa³y siê us³ug¹, jednak wci¹¿ luksusow¹. Coraz
czêœciej te¿ inteligencja w³¹cza³a podró¿owanie do swoich wzorów spêdzania czasu wolnego.
Mówi¹c o sposobach spêdzania czasu wolnego, nie mo¿na pomin¹æ ró¿nic w poziomie zamo¿noœci. Osi¹gniêcie odpowiednio wysokiego statusu
materialnego umo¿liwia³o znaczne urozmaicenie form spêdzania czasu
wolnego. Kobiety mê¿atki musia³y swoje wydatki uwzglêdniaæ jako pozycjê
w bud¿ecie domowym, tym samym liczyæ siê z potrzebami innych cz³onków
rodziny. Samotne, niezale¿ne mog³y swobodniej dysponowaæ pieniêdzmi,
które posiada³y. Te ró¿nice w podziale dochodów te¿ rzutowa³y wraz z poziomem zamo¿noœci na wzory spêdzania czasu wolnego. Kobiety ¿yj¹ce na
stosunkowo wysokim poziomie materialnym mia³y czêsto wiêcej czasu wolnego ni¿ ich ni¿ej uposa¿one kole¿anki, np. ¿ony ni¿szych urzêdników b¹dŸ
¿ony lekarzy pracuj¹cych w Kasach Chorych, pogotowiu czy w szpitalach
19 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1956, np. s. 352, 417, 496.
20 M. Wañkowicz, wyd. cyt., s. 227–238.
21 S. Lorentz, Album wileñskie, Warszawa 1968, s. 35; I. Mielczarska–Rowecka, Ojciec. Wspomnienia córki
gen. Stefana Grota–Roweckiego, Warszawa 1985, s. 65.
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i nie prowadz¹cych w³asnej prywatnej praktyki. Lepiej uposa¿one inteligentki czêœciej podró¿owa³y — tak¿e za granicê. Wyje¿d¿a³y do pensjonatów na wybrze¿u i w górach. Systematycznie odwiedza³y teatry i wystawy.
Bywa³y na dancingach, balach, rautach. Wœród nich wypada wymieniæ ¿ony
s³awnych lekarzy, adwokatów (których poziom dochodu sprawia³, ¿e niektórzy badacze zaliczali ich wrêcz do bur¿uazji), filmowców, wysokich
urzêdników pañstwowych, czy wreszcie wojskowych. Jadwiga Beckowa np.
bywa³a wrêcz znudzona wielokrotnymi podró¿ami do tych samych miejsc.
Pisa³a: „Nie mo¿na ca³ymi dniami czytaæ ani pisaæ listów. Wiele razy zwiedzi³am to, co by³o do zwiedzania na miejscu i w okolicy”22.
Du¿¹ popularnoœci¹ wœród przedstawicielek inteligencji cieszy³y siê tzw.
fajfy — popo³udniowe przyjêcia organizowane w domach prywatnych,
w czasie których podawano herbatê, ma³e przek¹ski lub ciasteczka. Bywanie na nich nale¿a³o do obowi¹zków towarzyskich. Stanowi³o jedn¹ z norm
towarzyskich zwi¹zan¹ jednak œciœle z czasem wolnym. Fajfy wspomina³a
miêdzy innymi Magdalena Samozwaniec, ¿ona dyplomaty Jana Starzewskiego23. Halina Krachelska swoje „joures fixes” mia³a w niedzielê. W domu bywa³a wtedy, jak wspomina jej córka, „masa ludzi, na ogó³ bardzo
interesuj¹cych”24. Zwyczaj ten mia³ swoje korzenie w obyczaju bur¿uazyjnym XIX w. W Europie Zachodniej jednak po I wojnie œwiatowej zanik³
prawie zupe³nie, podczas gdy wœród elit II Rzeczypospolitej bardzo dobrze
siê rozwija³25. Nie zanik³y te¿ ca³kiem XIX–wieczne salony. Najbardziej
znanym salonem miêdzywojennej Warszawy by³, zdaniem Ireny Krzywickiej, salon Anieli Zagórskiej. Bywali u niej przede wszystkim przedstawiciele œwiata artystów i intelektualistów.
Na ploteczki w bardziej kameralnym gronie spotykano siê w kawiarniach, wpadaj¹c na „pó³ czarnej”. Zjawisko to wypada wspomnieæ przede
wszystkim dlatego, ¿e w okresie miêdzywojennym w kawiarniach mog³y bywaæ same kobiety, co jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ nie by³o dobrze widziane w krêgach z tzw. towarzystwa.
Warto te¿ odnotowaæ fakt wzrastaj¹cego zainteresowania inteligencji
bryd¿em. Równie¿ wiele kobiet z tej warstwy by³o zapalonymi bryd¿ystkami
22
23
24
25

J. Beck, Kiedy by³am Ekscelencj¹, Warszawa 1990, s. 53.
M. Samozwaniec, wyd. cyt., s. 302.
S. Henel, wyd. cyt., s. 441.
Historia ¿ycia prywatnego, t. 4, Warszawa 1998, s. 209 i ni¿ej.
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i du¿o czasu poœwiêca³o temu zajêciu. „Ludzie pracuj¹cy trac¹ na tê grê
oprócz pieniêdzy cenne a nieliczne chwile wolne od zajêæ i dusz¹ siê godzinami w ciasnym pokoju i w dymie, bo partia potrafi trwaæ czasem od pi¹tej
po po³udniu do czwartej nad ranem” — pisa³a dziennikarka26. Tê krytykê
bryd¿a jako „zjadacza” nielicznych wolnych chwil odnoszono przede
wszystkim do rodziców, którzy zdaniem publicystek zaniedbywali wychowanie swoich dzieci. O skali popularnoœci bryd¿a mo¿e œwiadczyæ równie¿
nazywanie tej gry na³ogiem. Nowym zjawiskiem by³o niew¹tpliwie samo
rozpowszechnienie siê gry w karty wœród kobiet. W XIX w. grê w karty
uznawano bowiem za rozrywkê typowo mêsk¹, a czêsto i za hazard. Przy
tym kolejne robry i partie rozgrywano nierzadko w grupach koedukacyjnych — bryd¿ móg³ wiêc sprzyjaæ integracji œwiata kobiet i mê¿czyzn.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym bryd¿ opanowa³ salony. Zapalon¹
bryd¿ystk¹ by³a Eugenia Borzychowska, druga ¿ona Stefana Roweckiego,
która raz w tygodniu organizowa³a u siebie wieczorki bryd¿owe27. ¯ona
Jerzego Kirchmayera — Wanda nauczy³a siê graæ w bryd¿a dla mê¿a bryd¿ysty. Wkrótce jednak sama sta³a siê mi³oœniczk¹ tej gry i czêsto uczestniczy³a w partyjkach rozgrywanych nierzadko tylko w kobiecym gronie28.
Wieczory, zw³aszcza w okresie karnawa³u, spêdzano chêtnie na balach
i rautach. Na ich popularnoœæ wskazuje w swoich wspomnieniach Marian
Tyrowicz29. Równie¿ bywanie na dancingach znajdowa³o wœród inteligencji
zwolenników, co znajduje swój wyraz zarówno we wspomnieniach, jak i w filmach z tego okresu. Pobyty w znanych salach dancingowych stolicy wspomina³a m.in. Alicja Sternowa, ¿ona poety i autora scenariuszy filmowych30.
Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sposób spêdzania czasu wolnego
oraz na jego jakoœæ by³ i chyba wci¹¿ jest stan cywilny. Ze wspó³czesnych
badañ socjologicznych wynika, ¿e iloœæ czasu wolnego zamê¿nych kobiet
jest znacznie mniejsza ani¿eli ¿onatych mê¿czyzn. Przy tym jeœli kobieta
pracuje zawodowo, nagminnie wystêpuje deficyt czasu wolnego. W miarê
wiêc wzrostu wykszta³cenia kobiety ograniczaj¹ czas poœwiêcany na wszystkie rodzaje zajêæ domowych. Podobne zjawisko wystêpowa³o wœród kobiet
26 „Kobieta Wspó³czesna” 1933, nr 1, s. 17.
27 I. Mielczarska–Rowecka, wyd. cyt., s. 100.
28 W. Kirchmayer, Z Jerzym na dobre i z³e, Warszawa 1992, s. 19.
29 M. Tyrowicz, W poszukiwaniu siebie. Wspomnienia i refleksje, cz. 1, Pod lwowskim niebem, Lublin 1998,
s. 140, 143.
30 A. Sternowa, rkp. BN, akc. 11854.
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inteligentek w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Znajdowa³o to wyraz
w zatrudnianiu pomocy domowych, czy ograniczaniu liczby potomstwa.
Kobiety, poszukuj¹c te¿ dodatkowych minut czasu wolnego, kszta³towa³y
nowe inne hierarchie wartoœci. Artyku³y w prasie kobiecej na ten temat
dotyczy³y wykorzystywania nowinek technicznych w gospodarstwie domowym, iloœci czasu matki niezbêdnego do tego, by zapewniæ dzieciom
w³aœciwy rozwój, relacji miêdzy potrzebami indywidualnymi kobiety a pozosta³ych domowników oraz zadowolenia z ¿ycia i koniecznoœci samorealizacji. Oczywista jest du¿a zale¿noœæ wymiaru czasu wolnego od pracy
zarobkowej, która limituje liczbê godzin poœwiêcanych odpoczynkowi i rozrywkom.
Gdy czytamy poradniki dla kobiet, czy czasopisma kobiece, dziwi w nich
zupe³ne pomijanie kategorii czasu wolnego w przypadku matek ma³ych
dzieci. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e kobiety matki mia³y zawsze pe³ne rêce
roboty i poœwiêcaj¹c swój czas dziecku, aby je dobrze wychowaæ, rezygnowa³y z zaspokajania wielu w³asnych potrzeb. W pamiêtnikach jednak samo
definiowanie czasu wolnego matek ma³ych dzieci nie jest a¿ tak jednoznacznie negatywne. Wiele z nich urozmaica³o sobie monotoniê siedzenia
z dzieckiem, umawiaj¹c siê z kole¿ankami bêd¹cymi w podobnej sytuacji31.
Gdy dzieci wspólnie siê bawi³y, matki mia³y mo¿liwoœæ pogawêdki. Wieczorami uczestniczy³y w przyjêciach, bywa³y w teatrze, chodzi³y na dancingi
i do kina, zostawiaj¹c dzieci pod opiek¹ niañ i s³u¿¹cych. Niektórym zarzucano np., ¿e zapraszanie goœci do domu odci¹ga dziecko od nauki, nara¿a
je na niewyspanie, a tym samym stanowi zagro¿enie dla jego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Jedyn¹ ciesz¹c¹ siê pe³n¹ aprobat¹ form¹ spêdzania
wolnego czasu by³y wycieczki podejmowane wspólnie przez dzieci i rodziców.
Porównuj¹c dane dotycz¹ce spêdzania czasu przez matki, zawarte w czasopismach i wspomnieniach, mo¿na stwierdziæ, ¿e macierzyñstwo nie stanowi³o w rodzinach inteligenckich g³ównego czynnika determinuj¹cego sposoby
spêdzania czasu wolnego. Znacznie istotniejsza by³a zamo¿noœæ rodziny.
Pojêcie „czas wolny” pojawia siê w czasopismach i wspomnieniach z badanego okresu przede wszystkim, co nale¿y podkreœliæ, jako obszar dzia³ania poœwiêcony rozrywkom, nie zaœ podnoszeniu kwalifikacji czy samorozwojowi. W „Kobiecie Wspó³czesnej”, czasopiœmie adresowanym w³aœnie do

31 S. Lorentz, Album wileñskie, wyd. cyt., s. 42.
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inteligentek, czytamy, ¿e czas wolny s¹ to „godziny, którymi cz³owiek dowolnie dysponuje dla swojej przyjemnoœci i rozrywki”32. Najczêœciej rozumie siê tê kategoriê jako urlop — wypoczynek poza miejscem zamieszkania
w lecie lub zimie. Takie rozumienie czasu wolnego jest charakterystyczne
dla miejskich „warstw oœwieconych”. Zosta³o wprowadzone na zachodzie
Europy jeszcze w XIX w. jako reakcja na zmêczenie miastem przemys³owym, z jego szaroœci¹, zaduchem, mniejszym nas³onecznieniem, ha³asem
itd. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na ziemiach polskich podobne oczekiwania
wobec czasu wolnego kszta³towa³y siê nie bez impulsów z Niemiec i Francji.
Przewa¿nie animatorkami urlopów by³y niepracuj¹ce zawodowo panie
domu. Ich czas wolny wyznacza³y w mniejszym b¹dŸ wiêkszym stopniu,
zale¿nie od zamo¿noœci, praca mê¿a i zajêcia szkolne i pozaszkolne
dzieci. Zarówno wiêc czas urlopowy, jak i codzienne wolne chwile by³y
uzale¿nione od zajêæ mê¿a i dzieci. Czas wolny kobiet mo¿na te¿ rozumieæ
jako czas bez obowi¹zków ¿ony i matki, jeœli zaœ przyj¹æ taki wyró¿nik,
bêdzie go bardzo ma³o, a urlopy rodzinne oka¿¹ siê byæ obowi¹zkiem. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w wiêkszoœci przypadków wspólnych urlopów nie
traktowano raczej jako jednego z obowi¹zków. Te w¹tpliwoœci pokazuj¹
jednak, jak skomplikowane jest wyodrêbnienie rzeczywistego czasu wolnego w omawianej grupie kobiet.
W niepodleg³ej Polsce niektóre miejscowoœci urlopowe cieszy³y siê
szczególn¹ popularnoœci¹ wœród przedstawicieli inteligencji. Do kurortów
najchêtniej odwiedzanych w lecie nale¿a³a Jastarnia na Pó³wyspie Helskim.
Bogatsi przedstawiciele tej warstwy kupowali ziemiê na tym terenie i budowali domki letniskowe — np. Maria Morozowicz–Szczepkowska, Kossakowie33. Wielu przyje¿d¿a³o na urlop do nowo powsta³ych oœrodków wypoczynkowych. Amatorzy spêdzania urlopu w zgodzie z natur¹ wynajmowali
pokoje u rybaków. Wynajmowanie domów na letniska od miejscowej
ludnoœci stanowi³o modê inteligenck¹. Wzmianki na ten temat spotykamy np. w powieœci Marii Kuncewiczowej pt. Przymierze z dzieckiem. Takie
wyjazdy by³y dla kobiet nierzadko okresem wytê¿onej pracy. Broszurka
Kiewnarskiej zawieraj¹ca porady, co nale¿y zabraæ na taki wyjazd, uzmys³awia rozmiary wysi³ków, jakie nale¿a³o ponieœæ, chc¹c spêdziæ lato poza mia32 „Kobieta Wspó³czesna” 1933, nr 1, s. 4–5.
33 M. Morozowicz–Szczepkowska, Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa 1968, s. 226–229 i ni¿ej; M. Samozwaniec, wyd. cyt., s. 505.
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stem34. Czêœæ kobiet, pracuj¹cych zawodowo, korzystaj¹c z przys³uguj¹cego
im urlopu, wyje¿d¿a³a do kurortów. Takie pobyty wspomina miêdzy innymi
Maria D¹browska w swoich dziennikach. Du¿¹ popularnoœci¹, byæ mo¿e po
czêœci ze wzglêdu na wizyty marsza³ka Pi³sudskiego, cieszy³y siê Druskienniki, polecane szczególnie osobom maj¹cym k³opoty z uk³adem kr¹¿enia.
W zimie najchêtniej odwiedzano Zakopane — mekkê artystów. Stali bywalcy ju¿ wczeœniej rezerwowali pokój w ulubionym pensjonacie. W Zakopanem bywali Stryjeñscy, Iwaszkiewiczowie, Witkiewiczowie, S³onimscy,
Maria Wañkowiczowa i inni. Du¿a grupa kobiet z rodzin inteligenckich
spêdza³a urlopy u rodziny na wsi, w maj¹tkach ciotek, wujów, rozmaitych
bli¿szych i dalszych krewnych. Dotyczy³o to w najwiêkszym stopniu matek
ma³ych dzieci. Podtrzymywanie bliskich wiêzi rodzinnych z ziemiañstwem
by³o charakterystyczne dla niema³ej grupy inteligentów, sprzyja³o temu pochodzenie wielu przedstawicieli tej warstwy i wzory kulturowe, z których
czerpa³a. Takie wakacje swych ¿on i pociech wspominaj¹ Melchior Wañkowicz, Stanis³aw Lorentz. Chêtnie te¿ wynajmowano lokum w miejscowoœciach znajduj¹cych siê blisko miejskiego miejsca zamieszkania, do których
by³ stosunkowo ³atwy dojazd. „Letnisko” umo¿liwia³o ¿onom spêdzanie
ca³ego lata poza miastem, mê¿om zaœ odwiedziny w dni wolne od pracy.
Coraz czêœciej do dobrego tonu nale¿a³ aktywny wypoczynek — uprawianie sportów, przede wszystkim takich jak tenis, ³y¿wiarstwo i narciarstwo. Szczególnie m³odsze kobiety chêtnie zajmowa³y siê sportem. Pokolenie wychowane w niepodleg³ej Polsce za¿ywa³o zdecydowanie wiêcej ruchu
ni¿ ich poprzedniczki. Œwiadczy o tym wiele relacji pamiêtnikarskich —
w okresie przed I wojn¹ œwiatow¹ informacje o uprawianiu sportu przez
kobiety wystêpuj¹ tylko sporadycznie. Jazdê na nartach bardzo lubi³a Felicja Lilpop–Krance. Pojecha³a na narty nawet bêd¹c w ci¹¿y. W m³odszym
pokoleniu chêtnie na nartach jeŸdzi³y Monika ¯eromska czy Irena Rowecka. Zapalonym piechurem by³a Irena Krzywicka, chêtnie przemierzaj¹ca
szlaki tatrzañskie. Wañkowiczówny z ojcem prawie co roku spêdza³y czêœæ
wakacji na wyprawach kajakowych. O wzroœcie zainteresowania sportem
wœród kobiet œwiadczy te¿ m.in. rozwój kobiecych klubów sportowych. Mo¿na tu wspomnieæ np. warszawski Klub Wioœlarek. Jego cz³onkinie p³ywa³y
kajakami po Wiœle, propagowa³y aktywny wypoczynek wœród szerszych

34 E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyje¿d¿a na lato, Warszawa b.r.w.
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krêgów kobiet. Z klubów sportowych wywodzi³y siê kobiety sportsmenki:
Jadwiga Jêdrzejewska czy Halina Konopacka. Niema³¹ zas³ugê mia³y w tej
dziedzinie organizacje m³odzie¿owe propaguj¹ce aktywny wypoczynek.
Kobiety inteligentki w dwudziestoleciu miêdzywojennym spêdza³y swój
czas wolny w sposób urozmaicony, zale¿nie od upodobañ i mo¿liwoœci finansowych. Nie bez znaczenia dla ich wyborów by³a równie¿ sytuacja rodzinna. Oddawa³y siê tradycyjnym rozrywkom, takim jak czytelnictwo,
teatr. Chêtnie w³¹cza³y te¿ do swoich zajêæ w czasie wolnym kino, pocz¹tkowo uwa¿ane za rozrywkê ma³o wysublimowan¹ i niegodn¹ pañ z wy¿szych sfer, w po³owie lat 20. i w latach 30. ciesz¹c¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.
Z coraz wiêksz¹ przyjemnoœci¹ wypoczywa³y aktywnie, w sposób tradycyjny
— tañcz¹c na balach, a tak¿e po nowemu uprawiaj¹c ró¿ne dyscypliny
sportowe. Coraz wiêcej kobiet zasiada³o te¿ za kierownic¹, nierzadko traktuj¹c prowadzenie samochodu jako sport, uczestnicz¹c w rajdach automobilowych. Na pierwszy Rajd Pañ zorganizowany w 1926 r. przyby³o szesnaœcie zawodniczek35. Najbardziej odwa¿ne zasiada³y za sterami samolotów,
np. Maria Junga z aeroklubu lwowskiego, która w 1935 r. ustanowi³a rekord wysokoœci w kobiecych lotach szybowcowych36.
Zmiany sposobów spêdzania czasu wolnego dotyczy³y przewa¿nie kobiet m³odszych, wychowywanych na nowych idea³ach kobiecoœci, w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego lub w latach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych I wojnê œwiatow¹. Niew¹tpliwie inteligentki przyczynia³y siê do obalania tradycyjnych przekonañ o odrêbnych rozrywkach mêskich i kobiecych,
by³y propagatorkami zdrowego trybu ¿ycia wœród kobiet, zachêcaj¹c je np.
w³asnym przyk³adem do uprawiania sportu. To w tym œrodowisku powstawa³y nowe wzorce kobiecego wypoczynku i rekreacji.

35 M. i J. £oziñscy, ¯ycie codzienne i niecodzienne w przedwojennej Polsce, Warszawa 1999, s. 141.
36 Tam¿e, s. 158.
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Dietlind Hüchtker

Kobieta w podró¿y.
Czas emancypacji, czas wolnoœci czy
kontynuacja codziennoœci?
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Przez badaczy podró¿ traktowana jest czêsto jako „sprawa mêska”, zak³ada siê bowiem, ¿e zgodnie z normami obyczajowymi XVIII i XIX w.
kobietom nie wolno by³o podró¿owaæ, a ju¿ z pewnoœci¹ nie samotnie. Z tego powodu tym, które mimo to podró¿owa³y, przypisywano wygórowane
mniemanie o sobie. Szczególnie w epoce dominacji kultury mieszczañskiej
z jej bardzo surowymi rygorami moralnymi podró¿owanie kobiet uznawane
jest za — z ich strony — akt uw³asnowolnienia i samowolnego rozszerzania
ram przyznanych im mo¿liwoœci dzia³ania1.
Od czasów Oœwiecenia podró¿e oceniano pozytywnie, dostrzegaj¹c ich
wartoœci edukacyjne. Mieszczañskie idea³y wolnoœci i ujawniaj¹ce siê
w spo³eczeñstwie tendencje indywidualistyczne sprzyja³y kojarzeniu podró¿y z subiektywnymi odczuciami i wzbogacaniem siê osobowoœci, krótko
mówi¹c — z osobistym, indywidualnym doœwiadczeniem. W niektórych
opracowaniach naukowych zak³ada siê, ¿e podró¿e w dawnych epokach
by³y koniecznoœci¹, która poci¹ga³a za sob¹ trudy i niedogodnoœci, a dopiero kultura mieszczañska skojarzy³a je z wolnoœci¹2.
1 A. Deeken, M. Bösel, „An den süssen Wassern Asiens”. Frauenreisen in den Orient, Frankfurt a. M.–New
York 1996, s. 13; zob. równie¿ A. Pelz, Reisen Frauen anders? Von Entdeckerinnen und reisenden Frauenzimmern, [w:] H. Bausinger, K. Beyrer, G. Korff (red.), Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus,
München 1991, s. 174–178. Ta ostatnia autorka wprawdzie nie podkreœla wyraŸnie emancypacyjnego aspektu podró¿owania, ale punktem wyjœcia jej rozwa¿añ jest kobieca sfera podró¿owania, specyficzny kobiecy
œwiat podró¿y.
2 E. E. Leeds, Die Erfahrungen der Ferne. Reisen von Gilgamesch bis zum Tourismus unserer Tage, Frankfurt
a. M. 1993.
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Wolnoœæ tê pojmowano jako wolnoœæ odkrywcy, tj. wolnoœæ mêskiego
reprezentanta spo³eczeñstwa bur¿uazyjno–mieszczañskiego do zdobywania œwiata, do kszta³cenia siê, do konstruowania w³asnego „ja”. Tote¿ podró¿owanie, czy te¿ w ogóle mobilnoœæ, jest kojarzona z mêskoœci¹, natomiast zasiedzia³oœæ i domatorstwo — z kobiecoœci¹. Podró¿e kobiet oceniane s¹ wiêc jako przyw³aszczanie sobie przez nie pola dzia³ania przyznanego
mê¿czyznom, jako akt emancypowania siê.
Od czasu ukazania siê Smutku tropików Levi–Straussa utrwala siê przekonanie, i¿ w XX w. podró¿ nie jest ju¿ doœwiadczeniem, które mo¿e wykroczyæ poza granice dotychczasowego poznania. Œwiat zosta³ odkryty, dlatego te¿ nie ma ju¿ mo¿liwoœci podró¿owania w nieodkryte, obce przestrzenie i przekraczania ustalonych ju¿ granic œwiata. W XX w. podró¿owanie
sta³o siê turystyk¹ masow¹3, uporz¹dkowan¹ i bezpieczn¹, powszechnie
wykorzystywanym narzêdziem nowoczesnej kultury spêdzania czasu wolnego, do której wszyscy maj¹ dostêp, choæ zró¿nicowany w zale¿noœci od p³ci
i podzia³ów klasowych. Upodobanie do podró¿owania upowszechnia³o siê,
przejmowane od wy¿szych przez ni¿sze warstwy spo³eczne, zarezerwowane
pocz¹tkowo dla mê¿czyzn i krêgów mieszczañskich, przyswajane by³o kolejno przez kobiety i warstwy ni¿sze4.
Wprawdzie w reklamie turystyka kojarzona jest z wolnoœci¹ i przygod¹,
to jednak badania Ÿród³owe dotycz¹ce zachowañ w czasie urlopu pokazuj¹,
¿e pod tym wzglêdem urlop i czas wolny nie stanowi¹ przeciwieñstwa powszednioœci, lecz s¹ jej kontynuacj¹. Czas wolny staje siê wyraŸnie wyodrêbnionym symbolicznym obszarem, który s³u¿y spo³ecznemu okreœleniu siê
jednostek i kszta³towaniu siê ich to¿samoœci. Ten pogl¹d opiera siê na skojarzeniu podró¿owania ze œwiatem mê¿czyzn, z mêskoœci¹ — tym razem
z pesymistycznym obrazem mê¿czyzny, który utraci³ wolnoœæ. Zatem badacze analizuj¹cy zjawisko podró¿owania poruszaj¹ siê w swoistej dychotomii
miêdzy uto¿samianiem podró¿owania z wolnoœci¹, wzglêdnie z emancypowaniem siê podró¿uj¹cego wobec wyzwañ dnia powszedniego, a traktowaniem podró¿y jako przed³u¿enia oczekiwañ wyrastaj¹cych z ¿ycia codziennego. Podró¿owanie kobiet z jednej strony analizowane jest jako akt emancypuj¹cy, jako rozszerzenie mo¿liwoœci ich dzia³añ, jako proces aktywnego
3 H. Spode, „Reif für die Insel”, [w:] C. Cantauw (red.), Arbeit, Freizeit, Reisen. Die feinen Unterschiede im
Alltag. 3. Arbeitstagung der DGV–Kommission Tourismusforschung vom 23. Bis zum 24. März 1994, s. 106.
4 Tam¿e, s. 120.
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przyswajania sobie obszaru, traktowanego dotychczas jako wy³¹czna w³asnoœæ mê¿czyzn. Z drugiej zaœ strony w przeobra¿aniu siê podró¿owania
w turystykê upatruje siê groŸbê utraty wolnoœci. Obie czêœci tej koncepcji
zak³adaj¹ linearny model postêpu, co utrudnia postrzeganie podró¿owania
jako zjawiska wielowarstwowego i ró¿norodnego5.
Przeciwko tezie, która uznaje podró¿owanie kobiet za czêœæ charakterystycznego dla nowoczesnych spo³eczeñstw procesu emancypacji i socjalizacji — przemawia fakt, ¿e niegdyœ kobiety podró¿owa³y równie¿ same i nadal
tak podró¿uj¹. Natalie Zemon Davis opisuje w swojej ksi¹¿ce trzy kobiety
¿yj¹ce w XVII w. — ¯ydówkê, protestantkê i katoliczkê. Ich podró¿e po
œwiecie wynika³y z potrzeby dzia³ania, z poczucia misji, czy wreszcie —
z potrzeb zwi¹zanych z badaniami naukowymi6. Podró¿owanie sta³o siê popularne w XVIII i XIX w., szczególnie fascynuj¹ce by³y podró¿e egzotyczne, których celem by³ np. Orient7. Ten zapa³ do podró¿owania od samego
pocz¹tku by³ tak¿e udzia³em kobiet8.
Kobiety, podobnie jak mê¿czyŸni, podró¿owa³y powodowane aspiracjami zawodowymi czy politycznymi (np. udaj¹c siê na miêdzynarodowe spotkania kobiet), a tak¿e w zwi¹zku z potrzebami rodzinnymi lub celem odwiedzenia krewnych itd. Niejednokrotnie zmuszone by³y do wyjazdu za
granicê na studia lub dla zarobku, a nawet na emigracjê. Wiele przemawia
za tym, ¿e nadal uznaje siê za wiarygodn¹ tezê, jakoby kobiety ze swej
natury zwi¹zane by³y przede wszystkim z domem. Autorki i autorzy, badaj¹c podró¿e kobiet w kolejnych, wybranych przez siebie epokach, z regu³y
traktowali je jako fenomen specyficzny dla analizowanego okresu, jako
zjawisko nowe9.
5 Por. H. Bausinger, K. Beyrer, G. Korff (wyd. cyt.) odkrywaj¹ bogate spektrum podró¿y, jednak¿e w ich
pracach zjawisko to jest przede wszystkim dokumentowane, a w znacznie mniejszym stopniu analizowane.
6 N. Zemon Davis, Drei Frauenleben, Glikl, Marie de l’Inkarnation, Maria Sibylla Merian, Berlin 1996.
7 A. Deeken, M. Bösel, wyd. cyt., s. 9, zob. tak¿e G. Robel, Reisen und Kulturbeziehungen im Zeitalter der
Aufklärung, [w:] B. I. Krasnobaev, G. Robel, H. Zeman (red.), Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und
19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, Berlin 1980, s. 9–38.
8 Annegret Pelz zebra³a w odniesieniu do samego XVIII w. ponad 200 relacji z podró¿y: „Ob und wie
Frauenzimmer reisen sollen?” Das „reisende Frauenzimmer” als eine Entdeckung des 18. Jahrhunderts,
[w:] W. Griep (red.), Sehen und Beschreiben. Europäische Reisen im 18. und frühen 19. Jahrhundert, Heide
1990, s. 125; W odniesieniu do XIX w. istnieje ponad 4oo niemieckojêzycznych relacji z podró¿y, zob.
H. Jehle, I. Pfeiffer, Weltreisende im 19. Jahrhundert. Zum Kulturgeschichte reisender Frauen, Münster/New
York 1989; A. Deeken, M. Bösel, Auf den Spuren reisender Frauen. Frauenreiseliteratur als Gegenstand der
Frauenforschung, [w:] Sowi 22 (1993), s. 260.
9 W. Griep, A. Pelz, Frauenreisen. Ein bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Frauenreisen
1700–1810, Bremen 1995. Autorzy wyjaœniaj¹ tê interpretacjê w przedmowie do swojej pracy, zob. s. 9–11.
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Podró¿owanie samo w sobie nie mo¿e byæ uznane za akt emancypacji,
za przyswajanie sobie przestrzeni wolnoœci. Na odwrót, podró¿owanie
oznacza czêsto równie¿ kontynuacjê codziennego porz¹dku w³adzy, norm,
ograniczeñ i zakazów. Spotkanie podró¿uj¹cych z „odwiedzanymi” nale¿y
pojmowaæ jako proces, w którym oddzia³uj¹ na siebie normy i wzorce w³asne i obce oraz spotykaj¹ siê dwie postawy: respektuj¹ca normy i wyzwalaj¹ca siê z nich10. Tamara Felden podkreœla, ¿e np. w relacjach kobiet, w opisach ich podró¿y widaæ obecnoœæ równoczeœnie dzia³ania i myœlenia emancypacyjnego obok — odpowiadaj¹cego normom tradycyjnym11. Ostatnio
w dyskusjach dotycz¹cych tekstualnoœci i narracyjnoœci zwraca siê uwagê,
¿e relacje z podró¿y, jak równie¿ opowieœci z ¿ycia, czy te¿ inne teksty wspomnieniowe zawieraj¹ce zapisy doœwiadczeñ na ogó³ nie mog¹ byæ traktowane jako w pe³ni wiarygodne. W pewnym sensie s¹ one swoistymi konstrukcjami: to dopiero one nadaj¹ okreœlone znaczenia opisywanej podró¿y12.
Podró¿owanie staje siê doœwiadczeniem emancypuj¹cym dopiero wówczas,
gdy zostanie ono skonstruowane jako przyswojenie sobie domeny dzia³añ
mê¿czyzn, przezwyciê¿enie zagro¿eñ lub rozszerzenie swoich horyzontów
— jako osobisty sukces. Jeœli relacje z podró¿y odbijaj¹ w³asny, specyficzny
punkt widzenia autorki lub jej zainteresowania, jeœli po swojemu porz¹dkuj¹ spo³eczn¹, polityczn¹, kulturow¹, ewentualnie geograficzn¹ sferê rzeczywistoœci, to w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach mog¹ spowodowaæ rewizjê wyobra¿eñ dominuj¹cych dotychczas i niepodwa¿alnych.
Wieloœæ znaczeñ i funkcji podró¿owania i relacji z podró¿y chcia³abym
przedstawiæ na dwóch przyk³adach: autobiografii pochodz¹cej z Galicji ¯ydówki Minny Lachs, w której podró¿owanie stanowi temat centralny oraz
relacji Berthy Pappenheim z podró¿y do Europy Wschodniej i Po³udniowo–Wschodniej, podró¿y poœwiêconej zarówno celom polityczno–poznawczym, jak i edukacyjnym. Wielowarstwowy charakter tych Ÿróde³ uzasadnia
wybór tych w³aœnie zapisów. Wprawdzie nie s¹ one reprezentatywne dla
10 Por. S. Burghartz, Der „grosse Wilde” und die „Unvergleichliche” — Figuren kolonialer Annäherung. John
Smiths Geschichtsschreibung zu den Anfängen Virginias, [w:] „Historische Anthropologie” 2000, nr 8,
s. 163–167; por. równie¿ K. Dubinsky, Vacations in the „Contact Zone”: Race, Gender and the Traveler at
Niagara Falls, [w:] R. Roach Pierson, N. Chaudhuri (red.), Nation, Empire, Colony. Historicizing Gender and
Race, Bloomington–Indianapolis 1998, s. 251–169.
11 T. Felden, Frauen Reisen. Zur literarischen Repräsentation weiblicher Geschlechtsrollenerfahrung im
19. Jahrhundert, New York 1993, s. 52–58.
12 A. Pelz, Reisen durch die eigene Fremde. Reiseliteratur von Frauen als autogeographische Schriften,
Köln–Weimar–Wien 1993, s. 1–13.
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kobiecych relacji z podró¿y, ani dla autorek ¯ydówek; tym bardziej nie
mog¹ byæ uznane za reprezentatywne dla podró¿y „egzotycznych”, nawet
jeœli opisy Galicji czy te¿ Europy Po³udniowo–Wschodniej w niektórych
fragmentach odpowiadaj¹ stereotypowym obrazom (mental mapping) „zacofanego Wschodu”13.
Minna Lachs, z domu Schiffmann (1907–1993), ¯ydówka urodzona
w Galicji, córka przedsiêbiorcy, od 1914 r. mieszka³a w Wiedniu, sk¹d
w 1938 r. musia³a wyemigrowaæ. Studiowa³a germanistykê i romanistykê, dzia³a³a w lewicowej syjonistycznej organizacji m³odzie¿owej Hashomer Hazair, póŸniej zaanga¿owa³a siê w ruchu socjaldemokratycznym. W 1948 r.
wróci³a do Wiednia, gdzie przez d³ugi czas pracowa³a dla UNESCO14. Jej
autobiografii nadaj¹ kszta³t czêste zmiany miejsca pobytu i podró¿e.
Ucieczka do Wiednia przed zbli¿aj¹cym siê frontem I wojny œwiatowej zamyka okres jej dzieciñstwa spêdzonego w Galicji, które przedstawia jako
¿ycie szczêœliwe w krêgu rodziny po³¹czonej przyjaznymi wiêzami tak¿e
z nie¿ydowsk¹ s³u¿b¹, polsk¹ i ukraiñsk¹. Podró¿ bez mo¿liwoœci powrotu
jest dla niej doœwiadczeniem równoznacznym z narzuceniem jej cudzej to¿samoœci. Gdy po raz pierwszy formu³uje explicite, kim jest, okreœla siê nastêpuj¹co: „Przez ca³e lata by³am jedynie uciekinierem”15. „Prawdziw¹”
podró¿ odbywa, kieruj¹c grup¹ dziewcz¹t z Hashomer Hazair; grupa ta
przygotowywa³a siê do emigracji do Palestyny. Minna Schiffmann ze sw¹
gromadk¹ dziewcz¹t wyruszy³a na wêdrówkê po Rumunii. Tê podró¿
przedstawia jako akt emancypacji, jako okazjê dla dziewczyny przeciwstawiaj¹cej siê woli ojca — rozszerzenia swoich mo¿liwoœci dzia³ania. Ide¹
przewodni¹ Hashomer by³a koncepcja „nowoczesnego ¿ydostwa”, tê ideê
Minna przyjê³a i rozwija³a. Podró¿ sygnalizuje jej odejœcie od koncepcji
wychowawczych ojca. Powrót do domu traktuje jednak jako oczywistoœæ, co
pokazuje, i¿ Minna nie uto¿samia swej emancypacji z zerwaniem ze swymi
„korzeniami” i rodzin¹. Jeœli jej ojciec, decyduj¹c siê na ucieczkê z getta,

13 L. Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilazition on the Mind of the Enlightenment, Stanfort
1984.
14 M. Lachs, Warum schaust du zurück? Erinnerungen 1907–1941, Wien u. a. 1986; W innej ksi¹¿ce Lachs
pisze o swoim ¿yciu na emigracji w Stanach: Zwischen zwei Welten, Wien 1992; O M. Lachs zob. równie¿:
A. A. Wallas, Kindheit in Galizien. Das galizische Judentum im Spiegel der Autobiographien von Minna Lachs und
Manes Sperber, [w:] „Sprachkunst”, „Zeitschrift zur Literaturwissenschaft” XXIV, 1993, s. 19–40.
15 M. Lachs, Warum schaust du zurück?..., s. 43.
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by³ zmuszony ca³kowicie zerwaæ ze swoim g³êboko religijnym ojcem, ona
mog³a wróciæ do domu16.
Nastêpna podró¿ Minny oznacza kolejny zwrot w jej ¿yciu. W 1932 r.,
po studiach, udaje siê na zlecenie wydawnictwa „Cotta” do Galicji, by zebraæ tam materia³y do wydania dzie³ Karla Emila Franzosa. Zadanie to
³¹czy z wizyt¹ u mieszkaj¹cych nadal w Galicji krewnych. W opisie podró¿y
— w przeciwieñstwie do wspomnieñ z dzieciñstwa — jej ojczyste miasteczko jawi siê jako biedne, smutne, ¿ydowskie „sztet³”. Opisuje pe³n¹ mozo³u
podró¿, „kurz i b³oto” oraz, tak¿e po raz pierwszy, porozumiewaj¹cych siê
w jidysz „¯ydów w d³ugich kapotach i jarmu³kach na g³owie”17. Obecnoœæ
w jej opisie tego rozpowszechnionego, ci¹gle w literaturze powtarzanego
stereotypu Galicji nie mo¿na tak po prostu sprowadziæ do oczywistej ró¿nicy miêdzy wspomnieniami z dzieciñstwa a optyk¹ cz³owieka doros³ego.
Przy ca³ej swojej stereotypowoœci opisy te s³u¿¹ eksponowaniu ró¿nic miêdzy cywilizowanym Zachodem a zacofanym Wschodem18. Jednoczeœnie
wspomniana wy¿ej scena odgrywa rolê aktu po¿egnania z krewnymi, których nigdy ju¿ nie mia³a zobaczyæ. Po¿egnanie antycypuje œmieræ krewnych
w Holocauœcie. Obraz biedy galicyjskiej zastêpuje opis prze¿yæ zwi¹zanych
z utrat¹ krewnych, scena rozstania z krewnymi zapowiada nadchodz¹ce
nieszczêœcia19. Opis tej podró¿y demonstruje, w prze³o¿eniu na relacjê z jej
w³asnego ¿ycia, ogólny zwrot w kierunku przybieraj¹cego na sile austrofaszyzmu i antysemityzmu. Ten przedstawiony w autobiografii fragment ¿ycia
koñczy siê ponown¹ ucieczk¹. W 1938 r. Minna Lachs ucieka z mê¿em
i nowonarodzonym dzieckiem przed narodowym socjalizmem do Szwajcarii, a stamt¹d dalej do Stanów Zjednoczonych.
Te tak ró¿ne podró¿e Minny Lachs wyznaczaj¹ punkty zwrotne w jej
¿yciu. Kolejna podró¿ konstytuuje za ka¿dym razem okreœlon¹ fazê w jej
autobiografii. Ta obserwacja wspiera hipotetyczne za³o¿enie badawcze, ¿e
wraz z doœwiadczeniem powstaj¹cym w zetkniêciu siê w trakcie podró¿y

16 Por. M. K³añska, Aus dem Schtetl in die Welt 1772–1938, Ostjüdische Autobiographien in deutscher Sprache,
Wien–Köln–Weimar 1994, s. 241–268.
17 M. Lachs, Warum schaust du zurück?..., s. 168.
18 Zob. L. Wolff, Inventing Eastern Europe...
19 W sprawie tej interpretacji por. równie¿: D. Hüchtker, Subjekt in der Geschichte? Emanzipation und
Selbstbehauptung, Flucht und Verfolgung in der Autobiographie von Minna Lachs (1907–1993), [w:] C. Scheide, N. Stegmann (red.), Normsetzung und– überschreitung. Geschlecht in der Geschichte Osteuropas im
19. Und 20. Jahrhundret, Bochum 1999, s. 151–167.
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z obcym œwiatem precyzuje siê i rozwija autoœwiadomoœæ podró¿uj¹cego.
Potwierdza to równie¿ pogl¹d, i¿ postrzeganie celów podró¿y zale¿ne jest
od interpretacji obserwatora. Zró¿nicowana charakterystyka podró¿y
w opisach Lachs pokazuje przede wszystkim, jak ró¿ne znaczenie nadaje siê
w autobiografii opowiadaniom o podró¿y. Podró¿owanie przedstawione
jest jako doœwiadczenie wyobcowania, zagro¿enia i ¿a³oby. Podró¿owanie
sprzyja tak¿e konstytuowaniu siê „to¿samoœci” lub ewentualnie — emancypacji oraz ustrukturyzowaniu w³asnego ¿yciorysu, tj. sprecyzowaniu
podzia³u w³asnego ¿yciorysu na kolejne etapy. Podró¿owanie per se nie oznacza wyrwania siê z ci¹g³oœci codziennego ¿ycia ani zerwania z nim, a samo
zerwanie nie jest to¿same z emancypacj¹. U Lachs jest raczej odwrotnie: te
podró¿e, które przynosz¹ prze³om w jej ¿yciu oznaczaj¹ zagro¿enie i cofaj¹ j¹
ponownie na pozycjê jednostki niechcianej i zmarginalizowanej, obcej, czyni¹ z niej uciekiniera i symbolizuj¹ zwrot w kierunku faszystowskiej i narodowosocjalistycznej Austrii. Natomiast podró¿ do Rumunii oznacza rozszerzenie siê jej pola dzia³ania, nie czyni¹c wy³omu w ci¹g³oœci jej ¿ycia codziennego.
Bertha Pappenheim (1859–1936), ¯ydówka pochodz¹ca z Wiednia, od
czasu swojej przeprowadzki do Frankfurtu nad Menem by³a aktywn¹ dzia³aczk¹ ruchu kobiet w Rzeszy niemieckiej, przede wszystkim pracowa³a
spo³ecznie na rzecz zubo¿a³ych ¯ydówek. W swojej dzia³alnoœci zmierza³a
do realizacji programu daleko id¹cych reform spo³eczno–obyczajowych,
zwalczaj¹c tzw. bia³e niewolnictwo, czyli handel dziewczêtami i m³odymi
kobietami, które sprzedawano do domów publicznych nawet za ocean20.
Handel kobietami pochodz¹cymi ze Wschodu dostarcza³ pretekstu dla
kampanii antysemickich, które pos³ugiwa³y siê stereotypem ¯yda–handlarza ¿ywym towarem21. Bertha Pappenheim, anga¿uj¹c siê w dzia³alnoœæ
20 O walce z handlem kobietami zob. tak¿e: A. Staudacher, Die Aktion „Girondo”. Zur Geschichte des
internationalen Mädchenhandels in Österreich–Ungarn um 1885, [w:] H. Dienst, E. Saurer (red.), „Das Weib
existiert nicht für sich”. Geschlechterbeziehungen in der bürgerlichen Gesellschaft, Wien 1990, s. 97–138;
M. Kaplan, Prostitution, Morality Crusades and Feminism: German–Jewish Feminists and the Campaign
Against White Sclavery, [w:] „Women’s Studies International Forum”, V, 1982, s. 619–627; E. Bristow, The
German–Jewish Fight Against White Slavery, [w:] „Leo Baeck Institute Year Book”, XXVIII,1983,
s. 301–328, którego „psychologiczno–patologiczna” interpretacja dzia³añ Berthy Pappenheim jest jednak
cokolwiek przesadzona. O B. Pappenheim zob. tak¿e D. Edinger, Bertha Pappenheim (1859–136): A German–Jewish Feminist, [w:] „Jewish Social Studies”, XIX, 1957, s. 180–186; A. Colin, Metamorphosen einer
Frau. Von Anna O. zu Bertha Pappenheim, [w:] J. Dick, B. Hahn (red.), Von einer Welt in die andere. Jüdinnen
im 19. und 20. Jahrhundert, Wien 1993, s. 197–215.
21 Zob. L. Engelstein, Die Auslöschung der jüdischen Frau. Antisemitische Klischees von Mädchenhandel und
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miêdzynarodowych stowarzyszeñ abolicyjnych zwalczaj¹cych handel kobietami, próbowa³a rozbudowaæ rozga³êzion¹ sieæ placówek, maj¹cych na celu
ochronê m³odych podró¿uj¹cych dziewcz¹t, którym chciano zapewniæ bezpieczne schronienie na dworcach, a w razie koniecznoœci równie¿ pomoc
finansow¹ itd. Buduj¹c tê sieæ oraz zbieraj¹c informacje o handlu dziewczêtami i o wszelkich mo¿liwych œrodkach prewencyjnych w 1911 i 1912 r. uda³a siê przez Ba³kany do Palestyny oraz przez Królestwo Polskie do Galicji.
Wszêdzie stara³a siê nawi¹zywaæ kontakty z miejscowymi ko³ami kobiet,
z organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz reform spo³eczno–obyczajowych,
z burmistrzami i innymi decydentami.
W 1924 r. pod tytu³em Syzyfowa praca opublikowa³a Bertha Pappenheim swoje listy, które w trakcie podró¿y wysy³a³a do przyjació³ek i znajomych. W artykule w zwiêz³y sposób zawar³a bilans podró¿y; po 12 latach
musia³a stwierdziæ, ¿e z jej pomys³ów i propozycji niewiele uda³o siê zrealizowaæ22. Listy te stanowi¹ jednoczeœnie dokumentacjê jej pracy oraz interpretacjê zebranych doœwiadczeñ i spostrze¿eñ23. S¹ pe³ne ironii, autorefleksji oraz dystansu wobec samej siebie, np. gdy opisuje siebie jako turystkê:
„wreszcie «dokona³am» tego wszystkiego, czego wed³ug Baedeckera powinien dokonaæ ka¿dy niezbyt rozgarniêty turysta obcokrajowiec przebywaj¹cy w pi¹tek w Konstantynopolu”24. Formu³uje w nich w³asn¹ refleksjê nad
swoj¹ rol¹ w wype³nianiu misji organizowania opieki nad dziewczêtami
i dzia³ania na rzecz reformowania spo³ecznej obyczajowoœci, czasem zastanawia siê nad rol¹, jak¹ odgrywa jako ¯ydówka w relacjach z wyznawcami
chrzeœcijañstwa, tak mê¿czyznami, jak i kobietami, czy te¿ jako zwolenniczka asymilacji ¯ydów wobec zwolenników i zwolenniczek ortodoksji i chasydyzmu. Prawie nigdzie nie pisze o sobie jako o kobiecie bêd¹cej w podró¿y,
o sytuacji podró¿uj¹cej kobiety. Nawet gdy powo³uj¹c siê na przyk³ad Warszawy, zauwa¿a, ¿e tam zawsze musia³a poruszaæ siê doro¿k¹, uzasadnia to
problemami jêzykowymi i nieprzejrzystoœci¹ miasta25. Swoje podró¿e, które podejmowa³a samotnie, w czasie których przemierza³a znaczne odleg³oœci (z Frankfurtu nad Menem przez Wiedeñ i Ba³kany do Palestyny oraz
z Hamburga przez Warszawê, Petersburg i Moskwê do Galicji), ocenia jakRitualmord im Russland der Jahrhundertwende, [w:] J. Dick, B. Hahn, wyd. cyt., s. 167–178.
22 B. Pappenheim, Sisyphus–Arbeit. Reisebriefe aus den Jahren 1911 und 1912, Leipzig 1924, s. 3.
23 Tam¿e, s. 24.
24 Tam¿e, s. 50.
25 Tam¿e, s. 156.
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by zapominaj¹c o swojej p³ci. Sytuacjê os¹dza z perspektywy nowoczesnej
dzia³aczki i reformatorki spo³ecznej, kieruj¹cej siê kryteriami racjonalnoœci
i prewencji. Jej opinia o odwiedzanych miejscowoœciach zale¿na jest od stanu istniej¹cych tam urz¹dzeñ socjalnych, jak równie¿ od tego, w jakim stopniu
pozostawa³y one w zgodzie i wspiera³y jej „sprawê”. St¹d zdarza siê, ¿e w swoich
komentarzach przeciwstawia siê dominuj¹cym opiniom. Tak np. mocno akcentuje, ¿e nale¿y przekreœliæ uprzedzenia wobec „Serbów i ich kraju”,
poniewa¿ s¹ „oni ludŸmi inteligentnymi, tolerancyjnymi i ambitnymi”26.
Krytyka tradycyjnych uprzedzeñ prowadzi j¹ niejednokrotnie do wzniesienia siê ponad granice podzia³ów etniczno–religijnych. Atakuje obojêtnoœæ konserwatywnych rabinów i zamiast zwalczaæ — jak nale¿a³oby siê
spodziewaæ — zaleca swoim ¿ydowskim wspó³bojowniczkom „katolicki
model” opieki nad dziewczêtami, maj¹c na myœli m.in. misje dworcowe oraz
opiekê nad samotnymi matkami. Utrzymuje, ¿e to „na Wschodzie kobiety
stan¹ siê animatorkami kultury w spo³ecznych relacjach. Maj¹ one o wiele
wiêcej odwagi cywilnej, jeœli ju¿ wyrobi¹ sobie w³asny pogl¹d, s¹ gotowe
w obronie w³asnego zdania ponosiæ osobiste ofiary”27. Ta opinia o kobietach ze Wschodu wprawdzie z jednej strony koryguje pogl¹d o ich zacofaniu, z drugiej jednak — reprodukuje potoczn¹ ocenê Wschodu. Ci¹gle powtarzaj¹ siê wzmianki o jego zacofaniu oraz stereotypowe ogólniki o „charakterze narodowym”, jak równie¿ szowinistycznie zabarwione oceny ¯ydów ¿yj¹cych na Wschodzie. Oœwiadcza np.: „Do tego dochodzi sta³a u³omnoœæ mentalnoœci tutejszych ¯ydów polegaj¹ca na niemo¿noœci uznania
handlu ludŸmi za coœ bezwzglêdnie haniebnego. Ten swoisty defekt moralny powsta³ zapewne jako skutek zwi¹zków z Turkami lub — co mnie wydaje
siê bardziej prawdopodobne — jest to wrodzona cecha ¯ydów Wschodu”28.
Interesuj¹ca jest perspektywa, z jakiej autorka relacjonuje swoje podró¿e. Ocenia odwiedzane przez siebie miejsca z punktu widzenia kobiecej
polityki podnosz¹cej sprawê reformy spo³ecznych obyczajów. W taki sposób wyznacza nowe kryteria i nowe punkty odniesienia w postrzeganiu
Wschodu i Orientu. Te nowe sposoby obserwacji powstaj¹ w polu wzajemnego oddzia³ywania, zderzania siê przyswojonych w czasach przed podró¿¹
26 Tam¿e, s. 18.
27 Tam¿e, s. 14.
28 Tam¿e, s. 51 i nn. O sprawie dystansowania siê wobec „¯ydów wschodnich” przez asymilowanych ¯ydów
na Zachodzie, którzy obawiali siê ponownego nasilenia siê antysemityzmu, zob. np. S. L. Gilman, Freud,
Identität und Geschlecht, Frankfurt a. M. 1993.
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wyobra¿eñ, sposobów postrzegania, celów dzia³ania z nowymi, jej w³asnymi
interpretacjami tego, co zaobserwowa³a i doœwiadczy³a, oraz ze sposobami
dzia³ania i interpretacjami jej rozmówców. Interpretacje Pappenheim powstaj¹ w wyniku quasi–negocjacji tocz¹cych siê podczas podró¿owania. Relacje z podró¿y prezentuj¹ nie tylko spotkanie z tym, co „obce”, lecz oddaj¹
równie¿ proces przemian sposobu myœlenia i komunikowania siê. W ogóle
dopiero w trakcie tych przemian pojawi³y siê w jej myœleniu takie pojêcia,
jak: tradycjonalizm, obcoœæ, nowoczesnoœæ i wspólnota29. Listy jej staj¹ siê
œrodkiem przekazu zmian dokonuj¹cych siê w procesie komunikowania siê.
Pappenheim, podobnie jak to by³o w ruchu kobiecym w Niemczech, konstruuje przy tym model „kobiety–ofiary” i tak¹ pokrzywdzon¹ kobietê czyni
obiektem swoich dzia³añ; dowodem tego jest nadanie przez ni¹ postaci
p³acz¹cej dziewczyny rangi symbolu miêdzynarodowej kampanii skierowanej przeciw handlowi dziewczêtami30. Ta „kobieta–ofiara” to dziewczyna
pochodz¹ca ze spo³ecznych do³ów. Jest to symbol miêdzynarodowy, propaguj¹cy spo³eczno–reformatorskie cele ró¿nych zaanga¿owanych w tê walkê
organizacji kobiecych. Legitymizuje on uzurpowanie sobie przez te organizacje prawa do dzia³añ interwencyjnych, czyni¹c dolne warstwy spo³eczne
ich przedmiotem31. Choæ z jednej strony Pappenheim poszukuje i rozszerza zastosowanie nowych kryteriów, dla prze³amania tradycyjnego postrzegania sprawy kobiet i skierowania uwagi zarówno na kobiety, jak i na stosunki miêdzy p³ciami, to z drugiej strony jej specyficzna interpretacja nowoczesnoœci i racjonalnoœci umacnia stereotyp zacofanego Wschodu, sytuacjê
biednych dziewcz¹t uznaj¹c za symbol tego zacofania.
Listy z podró¿y dokumentuj¹ fakt, ¿e podró¿e kobiet by³y mo¿liwe, i to
nie tylko te realizowane „z kobiec¹ powœci¹gliwoœci¹”, lecz równie¿ te, które w sposób ofensywny i publiczny demonstrowa³y swe polityczne cele.
Berthcie Pappenheim podró¿ daje umocnienie jej pozycji, ona sama siebie
kreuje na dzia³aczkê, która potrafi aktywnie uczestniczyæ w dzia³aniach na
rzecz nowoczesnych mieszczañskich reform spo³ecznych. Nêdza kobiet,
które pad³y ofiar¹ przemocy, legitymowa³a tak¹ w³aœnie interpretacjê celu
jej podró¿owania.
29 Por. tak¿e M. L. Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London–New York 1992.
30 B. Pappenheim, wyd. cyt., s. 180.
31 Por. przyk³ady cyt. przez K. Kohtz, Die Jugendwohlfahrtsgesetzgebung von 1922 und die Behandlung von
Mädchen in Fürsorgeerziehungsverfahren in der Weimarer Republiik, [w:] U. Gerhard (red.), Frauen in der
Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München 1997, s. 759–771.
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Opisy kilku ró¿nych podró¿y Minny Lachs sugerowa³y mo¿liwoœæ postrzegania emancypacji jako procesu ci¹g³ego. U Lachs w³aœnie podró¿
i powrót z niej umo¿liwi³y kontynuowanie normalnego codziennego ¿ycia
mimo jej emancypacyjnych aspiracji. Jednoczeœnie zmiany miejsca pobytu
oznacza³y prze³omy, które z emancypacj¹ nie mia³y nic wspólnego, wprost
przeciwnie, raczej wskazywa³y na ograniczenia modelu emancypacji, którego podstawy stanowiæ mia³a edukacja i uœwiadamianie. Relacje z podró¿y
autorstwa Pappenheim tworzy³y wzorzec traktowania kobiecych podró¿y
jako oczywistoœci. Pappenheim opisywa³a je nie po to, aby przekazaæ relacjê
z samego podró¿owania lub w³asne z niego doœwiadczenia, lecz kszta³towa³a „nowy” sposób postrzegania kwestii kobiecej. Nie zawsze przecie¿ podró¿e kobiet odznacza³y siê wyraŸnie jednoznacznym charakterem. Podró¿owanie mog³o oznaczaæ jednoczeœnie rozszerzenie pola dzia³ania, ale mog³o tak¿e sprzyjaæ usystematyzowaniu i uœwiadomieniu sobie ograniczeñ
kobiecych mo¿liwoœci. Feministyczne badania wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e kobiety zmuszone s¹ do „zezowatego widzenia” œwiata. Sytuowane w spo³eczeñstwie na drugim miejscu, z jednej strony zmuszone s¹ przyswajaæ sobie
sposoby dzia³añ, które s¹ im zabronione, z drugiej strony — musz¹ siê
poruszaæ w realnych ramach przypisanego im kanonu norm. Kobiety pisz¹ce usi³uj¹ przystosowaæ siê do formalnie obowi¹zuj¹cych wzorców i norm.
Tote¿ ich w³asne doœwiadczenia wy³aniaj¹ siê z ich tekstów w postaci pêkniêæ narracji.
Tymczasem interpretowanie podró¿owania kobiety jako aktu jej emancypacji — mo¿na by to tak wyostrzaj¹co sformu³owaæ — sta³o siê codziennoœci¹, do dziœ wielokrotnie powtarzanym zabiegiem wyolbrzymiania prze³omowego znaczenia prze¿yæ zwi¹zanych z podró¿¹32. Dlatego, moim zdaniem, nie ma wiêkszego sensu wyci¹ganie pochopnego wniosku, jakoby
zwiêkszanie siê liczby podró¿uj¹cych kobiet jednoznacznie wp³ywa³o na
rozszerzenie siê pola dzia³ania kobiecej czêœci spo³eczeñstwa. Samo podró¿owanie, jak i opisy podró¿y s¹ praktykami, które zarówno ³¹cz¹ w sobie
koncypowanie modeli emancypacji, zapis uk³adu si³ i w³adzy, jak i kszta³towanie sposobów widzenia i myœlenia o zjawiskach geograficznych i kulturowych. Dla analizy sposobów postrzegania i interpretacji opisów i doœwiad32 Por. np. S. Aeckerle (red.), Strapazen Nebensache. Abenteuerliche Frauen reisen, München 1997 — popularny zbiór relacji z podró¿y od XVIII w. do koñca XX w., który ma na celu przede wszystkim przedstawienie
„bohaterek”.
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czeñ podró¿owania korzystne i celowe, wed³ug mnie, okaza³o siê traktowanie obszarów czasu powszedniego i czasu wolnego, we wzajemnym powi¹zaniu, a nie przeciwstawianie ich sobie33.

33 W. Georg, Lebenstile in der Freizeitforschung — ein theoretischer Bezugsrahmen, [w:] C. Cantauw, wyd. cyt.,
s. 13–20. Chocia¿ pojêcie „styl ¿ycia” stosuje Georg przede wszystkim w odniesieniu do spo³eczeñstw postmodernistycznych XX w., jego rozwa¿ania maj¹ znaczenie inspiruj¹ce dla wiêkszoœci analiz historycznych.
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Maria Sk³odowska–Curie
— wzory aktywnego wypoczynku

Maria Sk³odowska–Curie — wzory aktywnego wypoczynku

Maria Salomea Sk³odowska–Curie (1867–1934) jest najs³ynniejsz¹ kobiet¹ XX w. By³a wielk¹ uczon¹, profesorem Sorbony, dwukrotn¹ laureatk¹
Nagrody Nobla (w 1903 r. z fizyki i w 1911 r. z chemii)1. Nazwisko rodziny
Curie jest nierozerwalnie zwi¹zane z powstaniem jednej z najnowszych
dziedzin wiedzy przyrodniczej — radiologii.
Wyrazem uznania œwiata dla osi¹gniêæ rodziny Curie w dziedzinie promieniotwórczoœci by³y liczne nagrody i odznaczenia, doktoraty honoris
causa wielu uniwersytetów i obywatelstwo honorowe wielu miast. Ca³a rodzina Curie anga¿owa³a siê w walkê o pokój na œwiecie.
¯ycie rodziny Curie znalaz³o odbicie w piœmiennictwie, korespondencji,
ekspozycji muzealnej i kinematografii. O ich ¿yciu codziennym i badaniach
nad promieniotwórczoœci¹ pisa³a Maria w Autobiografii2 i wspomnieniach
o Piotrze Curie3. Do szczególnie cennych zbiorów nale¿y korespondencja
miêdzy Mari¹ Sk³odowsk¹–Curie a jej starsz¹ córk¹ Iren¹ Joliot–Curie
(1897–1956), obejmuj¹ca 238 listów, pisanych w latach 1905–19344 oraz
1 Wk³ad Marii Sk³odowskiej–Curie do nauki, Warszawa 1954; I. Joliot–Curie, ¯ycie i dzie³o Marii Sk³odowskiej–Curie, [w:] „Nauka Polska”, Warszawa 1954, nr 4; M. Felauer, ¯yciorys Marii Sk³odowskiej–Curie i znaczenie radu w lecznictwie, Warszawa 1926.
2 M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia, Warszawa 1959. Autobiografiê napisa³a M. Sk³odowska–Curie na
¿yczenie amerykañskich przyjació³ w 1922 r. i zakoñczy³a j¹ na tym okresie; ksi¹¿ka daje jednak dostatecznie
pe³ny obraz jej osobowoœci.
3 M. Sk³odowska–Curie, Piotr Curie, przek³. H. Szalay–Szyllerowej, Warszawa 1953.
4 M.–I. Curie, Correspondance. Choix de lettres (1905–1934), Paris 1974. W 1978 r. korespondencja Marii
i Ireny Curie zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski przez Krystynê Dolatowsk¹. Korespondencja Marii
Sk³odowskiej–Curie z córk¹ Iren¹. 1905–1934. Wybór, Warszawa 1978.
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Korespondencja polska Marii Sk³odowskiej–Curie (400 listów) z lat 1881–19345.
M³odsza córka ma³¿onków Curie — Ewa–Denis Curie (urodzona w 1904 r.),
pianistka i pisarka, wyda³a najpe³niejsz¹ biografiê swej matki pod tytu³em
Madame Curie6. Interesuj¹ce wspomnienia o Marii napisali: jej brat Józef
Sk³odowski (1863–1937)7 oraz jej siostra Helena Sk³odowska–Szalay
(1866–1961)8.
Uczennica Marii Sk³odowskiej–Curie — Eugenia Cotton (1881–1967), wybitna uczona i dzia³aczka ruchu kobiecego, scharakteryzowa³a ¿ycie rodziny
Curie na tle ich trudnej pracy naukowej nad promieniotwórczoœci¹9. W ostatnich dziesiêcioleciach ukaza³y siê dwie powieœci biograficzne o Marii Curie10.
Próbuj¹c odtworzyæ œlady pozostawione przez ¿ycie Marii Sk³odowskiej–Curie, mo¿na je œledziæ na wiele sposobów, równie¿ pod wzglêdem
wp³ywu aktywnoœci sportowo–turystycznej na jej pracê naukow¹ i ¿ycie rodzinne. Prezentacja zainteresowañ i osi¹gniêæ Marii Sk³odowskiej–Curie
w odniesieniu do racjonalnego i aktywnego spêdzania wolnego czasu nie
mo¿e byæ dokonana z pominiêciem najistotniejszych faktów w jej ¿yciu. Tylko bowiem w takim ujêciu mo¿liwe jest ukazanie wszechstronnoœci, talentu
i umiejêtnoœci tej kobiety, która o parê pokoleñ wyprzedzi³a swój czas.
Dom rodzinny i edukacja
Maria Sk³odowska urodzi³a siê 7 listopada 1867 r. w Warszawie, w domu przy ul. Freta 16, w którym mieœci siê obecnie muzeum poœwiêcone jej
pamiêci. By³a najm³odszym, pi¹tym dzieckiem W³adys³awa Sk³odowskiego
i jego ma³¿onki Bronis³awy z Boguskich11. W obu rodzinach herby przypomina³y o szlacheckich korzeniach — Boguscy byli herbu Topór, a Sk³odowscy herbu Do³êga. Nazwisko Boguskich wi¹¿e siê z dwoma wsiami
5 Korespondencja polska Marii Sk³odowskiej–Curie, Warszawa 1994. [Listy do Polek, Polaków i instytucji
polskich.]
6 E. Curie, Madame Curie, Paris 1938; por. wyd. polskie: E. Curie, Maria Curie, przek³. H. Szyllerowej,
Warszawa 1967.
7 J. Sk³odowski, [Wspomnienia], G³ówna Biblioteka Lekarska, Zbiory specjalne.
8 H. Sk³odowska–Szalay, Ze wspomnieñ o Marii Sk³odowskiej–Curie, Warszawa 1958.
9 E. Cotton, Les Curie et la Radioactivité, Paris 1963. E. Cotton, Rodzina Curie i promieniotwórczoœæ, Warszawa 1965 (z francuskiego t³um. S. D³uska).
10 F. Giroud, Une femme honorable, Paris 1981, przek³. S. D³uskiej, tytu³ w j. polskim Maria Sk³odowska–Curie, Warszawa 1987; S. Quinn, Marie Curie, a Life, New York 1995 (t³um. A. Soszyñska, ¯ycie Marii Curie,
Warszawa 1997).
11 Pañstwo Sk³odowscy mieli cztery córki: Zofiê, która zmar³a na tyfus w 15 roku ¿ycia, Helenê, Bronis³awê,
Mariê i syna Józefa.
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o nazwie Boguszyce, a Sk³odowscy wywodzili swój ród z zaœcianka Sk³ody
w ziemi ³om¿yñskiej. Rodzice Marii byli nauczycielami o wysokim autorytecie moralnym. Ojciec Marii wyk³ada³ fizykê i matematykê w gimnazjach
mêskich — rz¹dowych i prywatnych, a matka by³a prze³o¿on¹ pensji dla
panien12. Od dzieciñstwa Maria wychowywa³a siê wiêc w atmosferze nauki.
Z domu rodzinnego wynios³a tak¿e nawyk pracowitoœci i patriotyzm, zachowa³a je przez ca³e ¿ycie.
Najwiêkszy wp³yw na wychowanie, osobowoœæ i zainteresowania naukowe Marii wywar³ ojciec, gdy¿ matka osieroci³a j¹, kiedy mia³a zaledwie
10 lat. Ojciec rozwija³ w dzieciach samodzielnoœæ i umiejêtnoœci w ró¿nych
dziedzinach; pobudza³ ambicje intelektualne, kierowa³ wykszta³ceniem,
dba³ o ich zdrowie i rozwój fizyczny, stara³ siê o rozrywki w czasie wolnym.
Panny Sk³odowskie biegle mówi³y kilkoma jêzykami, potrafi³y haftowaæ
i graæ na fortepianie, a tak¿e jeŸdziæ na ³y¿wach, p³ywaæ, tañczyæ itp.13
„Codziennie przed pójœciem spaæ gromadzi³ nas ojciec i przerabia³ z nami æwiczenia gimnastyczne. Niedziele i œwiêta spêdzaliœmy na wycieczkach,
poznawaniu miasta, jego zabytków, zwiedzaniu muzeów i wystaw” — wspomina³a siostra Marii — Helena Sk³odowska–Szalay (1867–1961)14. Dziêki
temu Maria naby³a na ca³e ¿ycie nawyk systematycznych æwiczeñ fizycznych
i zami³owanie do wycieczek pozamiejskich.
Kszta³ci³a siê pocz¹tkowo na pensji Jadwigi Sikorskiej15, a póŸniej
w III ¿eñskim gimnazjum rz¹dowym, gdy¿ szko³y prywatne nie mog³y wówczas wydawaæ prawomocnych œwiadectw, potrzebnych przy ubieganiu siê na
wy¿sze studia.
Uroki wiejskiego ¿ycia
Wakacje by³y dla Marii zawsze radosne i urozmaicone, gdy¿ spêdza³a je
u krewnych na wsi — w dworach i maj¹tkach. „Tam p³ynê³o ¿ycie swobodnie na star¹ sielsk¹ mod³ê, tam czeka³y nas gonitwy po lesie i weso³y wspó³udzia³ w pracach rolniczych na rozleg³ych polach i ³¹kach”, pisa³a Maria
w Autobiografii16.

12
13
14
15
16

M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia…, s. 8.
F. Giroud, Maria Sk³odowska–Curie, wyd. cyt., s. 22.
H. Sk³odowska–Szalay, Ze wspomnieñ o Marii Sk³odowskiej–Curie, wyd. cyt., s. 14.
B. KuŸmiñski, Pierwsza ¿eñska… Szko³a im. Królowej Jadwigi w Warszawie, Warszawa 1982, s. 13 i 163.
M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia…, s. 14.
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Maria Sk³odowska mia³a zaledwie piêtnaœcie lat, kiedy w czerwcu
1883 r. ukoñczy³a gimnazjum, nagrodzona z³otym medalem. Dalsza nauka,
czy studia w kraju by³y niemo¿liwe, gdy¿ ani Uniwersytet Warszawski, ani
Uniwersytet Jagielloñski nie przyjmowa³y w tym czasie kobiet na studia.
Postanowiono wiêc, ¿e Maria bêdzie wypoczywa³a przez rok u krewnych
i znajomych na wsi. Lato spêdzi³a wiêc najpierw w Zwoli, a potem w Zawieprzycach w Lubelskiem. Korzystaj¹c z du¿ej swobody i wolnego czasu, Maria mog³a w pe³ni poznaæ uroki wiejskiego ¿ycia, zabaw i m³odoœci. Pobyt
w Zawieprzycach odzwierciedla fragment jej listu do przyjació³ki — Kazimiery Przyborowskiej, córki dyrektora Biblioteki Zamoyskich: „Huœtamy
siê du¿o — mocno i wysoko, k¹piemy siê, nocami chodzimy ³owiæ raki [...].
Chodzimy czêsto na spacer do lasu, gdzie zbiera siê kilkanaœcie osób, gramy
w serso, w palanta itp. m³odociane zabawy”17. Tam pozna³a równie¿ emocje
jazdy konnej, dosiadaj¹c rasowych wierzchowców ze stadniny wuja18.
Zimê spêdzi³a u stryjostwa niedaleko Skalbmierza, u podnó¿a Karpat,
gdzie te¿ zasta³ j¹ karnawa³, który up³yn¹³ na zabawach tanecznych i kuligach. Dziewczêta i ch³opcy ubierali siê na tê okazjê w krakowskie stroje
ludowe. Tañczono krakowiaka, oberka i mazura do bia³ego rana. „Tak siê
ju¿ nigdy bawiæ nie bêdê — pisa³a Maria do swojej siostry Bronis³awy w lutym 1884 r. — bo nigdy na frakowym balu nie mo¿e byæ tej ochoty i weso³oœci, jaka tam by³a”19.
Kulig uda³ siê znakomicie, Maria wspomina³a go potem z najwiêkszym
zachwytem w listach do rodzeñstwa. „Czy bowiem mo¿e istnieæ na œwiecie
bardziej porywaj¹ca zabawa ni¿ te wœciek³e eskapady w mnóstwo sañ, w kilkanaœcie koni, na których m³odym pannom towarzysz¹ m³odzi kawalerowie? Od dworu do dworu z dŸwiêkiem dzwoneczków, chrzêstem kopyt,
z szalonym przygrywaniem kapeli… Ju¿ zapalono smolne pochodnie, ju¿
skrzypce znów têsknie zawodz¹. Jazda! Jazda! Coraz wiêkszym, coraz huczniejszym orszakiem”20.

17 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 44. Serso (z franc. cerceau — czyli obrêcz), bardzo popularna zabawa
dziewczêca w XIX w., dwu– lub kilkuosobowa, polegaj¹ca na rzucaniu do partnerki wiklinowych kó³ek
i chwytaniu ich na wiklinowe mieczyki. Palant — staropolska gra ludowa, w której uczestnicz¹ dwie dru¿yny
(po 10–15 graczy ka¿da), polegaj¹ca na wybijaniu ma³ej pi³ki palantowej specjalnym bijakiem, zwanym te¿
palantem.
18 O. Wo³czek, Maria Sk³odowska–Curie, Warszawa 1985, s. 10.
19 Korespondencja polska Marii Sk³odowskiej–Curie, Warszawa 1994, s. 6–7.
20 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 53.
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Prawdopodobnie w tym czasie Maria po raz pierwszy zobaczy³a góry.
Upaja³a j¹ kryszta³owa czystoœæ powietrza, cieszy³ trud wêdrówek po górskich œcie¿kach. Cudownie zmienna toñ Morskiego Oka sta³a siê dla niej na
zawsze symbolem najwiêkszego czaru natury. „Pierwsze moje wra¿enia
z gór by³y bardzo silne. Wychowana na równinie, zachwyca³am siê wiosk¹
tatrzañsk¹, widokiem na szczyty, wycieczkami w doliny i do jezior podniebnych, nosz¹cych tak obrazowe nazwy jak «Morskie Oko»” — wspomina³a
Maria w Autobiografii21.
Wiosnê i lato 1884 r. Maria i jej siostra Helena spêdzi³y w luksusowej
wiejskiej posiad³oœci hr. de Fleury w Kêpie, u zbiegu rzek Narwii i Biebrzy
(w £om¿yñskiem). ¯ona hrabiego by³a dawn¹ uczennic¹ Bronis³awy Sk³odowskiej22. Z Kêpy Maria pisa³a w liœcie do Kazimiery Przyborowskiej: „To
jedno powiem, ¿e jest cudownie [...] nie brak nam wody, ani do k¹pieli, ani
do jazdy ³ódk¹, co mi sprawia ogromn¹ przyjemnoœæ. Uczê siê wios³owaæ,
ju¿ nawet spore postêpy zrobi³am, a k¹piele s¹ znakomite”23. Maria —
wed³ug relacji jej siostry — by³a „projektodawczyni¹ i organizatork¹ najweselszych i najœmielszych wybryków”24.
Z tego tak beztroskiego m³odzieñczego okresu ¿ycia wynios³a Maria
trwa³e umi³owanie przyrody, roœlin i zwierz¹t, ¿ycia i pracy na wsi. Namiêtnoœæ do wsi, do gór, do przyrody, to zami³owanie do ruchu i czynnego wypoczynku na ³onie natury nigdy w niej nie przygas³y; nawyki te przenios³a
potem na swoje doros³e ¿ycie.
We wrzeœniu 1884 r. Maria powróci³a do Warszawy i zosta³a s³uchaczk¹
„Uniwersytetu Lataj¹cego”. Wyk³ady obejmowa³y zagadnienia spo³eczne,
filozoficzno–historyczne, pedagogiczne i matematyczno–przyrodnicze.
Owe nielegalne studia mia³y g³êboki wp³yw na intelekt m³odej Marii. Atmosferze „Uniwersytetu Lataj¹cego” zawdziêcza³a Maria racjonalistyczn¹
postawê wobec przyrody i œwiata25.
Pragn¹c zebraæ fundusz na studia, Maria Sk³odowska objê³a 1 stycznia
1886 r. posadê guwernantki u rodziny ¯orawskich w maj¹tku Szczuki pod
Przasnyszem, w guberni p³ockiej26. Julian ¯orawski by³ administratorem
21
22
23
24
25
26

M. Curie, Autobiografia…, s. 14.
H. Sk³odowska–Szalay, Ze wspomnieñ…, s. 48.
E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 47.
H. Sk³odowska–Szalay, Ze wspomnieñ…, s. 50.
F. Giroud, Maria Sk³odowska–Curie…, s. 21.
M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia…, s. 17.
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jednego z maj¹tków ksi¹¿¹t Czartoryskich. Kochaj¹c wieœ, nie czu³a siê samotna, a chocia¿ krajobraz tej okolicy nie nale¿a³ do malowniczych, lubi³a
go w ka¿dej porze roku. Interesowa³a siê gospodarstwem rolnym, obserwowa³a rozwój roœlin i zbó¿, chodzi³a do stajni folwarcznych27. Latem czas
wolny od nauki Maria spêdza³a z dzieæmi na spacerach po lesie, gonitwach
po okolicznych ³¹kach, grach w krokieta28 i w serso, jeŸdzi³a konno lub powozem, k¹pa³a siê w pobliskiej rzece. Zim¹ pokryte œniegiem rozleg³e
p³aszczyzny by³y pe³ne uroku i zachêca³y do d³ugiej jazdy saniami. Do ulubionych atrakcji zimowych nale¿a³o œlizganie siê na zamarzniêtej rzece oraz
budowle i rzeŸby œniegowe. „Pamiêtam wspania³y dom ze œniegu, który wybudowaliœmy pewnej zimy, kiedy œniegu by³o bardzo du¿o; mogliœmy siedzieæ wewn¹trz i wygl¹daæ stamt¹d na pokryte ró¿owawo–bia³ym puchem
równiny” — wspomina³a Maria Sk³odowska29.
Maria Sk³odowska–Curie przebywa³a w Szczukach trzy i pó³ roku (tj. od
stycznia 1886 do wiosny 1889 r.). Tam te¿ dojrzewa³o w niej mocne postanowienie o podjêciu w przysz³oœci studiów wy¿szych — w Petersburgu lub
w Pary¿u. Tote¿ ca³e wieczory poœwiêca³a na naukê30.
Po powrocie do Warszawy Maria otrzyma³a posadê nauczycielki domowej u zamo¿nych pañstwa Fuchsów. Zajêcia z ich dzieæmi rozpoczê³a w Sopocie, dok¹d przyby³a 9 lipca 1889 r. Zamieszka³a wraz z nimi w hotelu
Szulca; by³a to ta sama posesja, w której w 1858 r. spêdza³a wakacje znana
poetka Deotyma (Jadwiga £uszczewska).
„W owym Szulc–Hotelu — pisa³a Sk³odowska do swej przyjació³ki Kazimiery — nie jest specjalnie zabawnie, na pla¿y i w Kurhausie spotyka siê
ci¹gle tych samych ludzi, którzy rozmawiaj¹ ci¹gle o tym samym. Morze
wprawdzie jest piêkne, a k¹piele wprost rozkoszne, jednak gdy nadejdzie
s³ota i trzeba siedzieæ w domu — wszyscy s¹ w takim humorze, ¿e gdybym
mog³a, schowa³abym siê pod ziemiê”31. Pobyt Marii w Sopocie trwa³ krótko. Niebawem wraz ze swymi chlebodawcami powróci³a do Warszawy32.
27 Tam¿e, s. 17.
28 Krokiet — gra wywodz¹ca siê z Anglii (croquet), polega³a na jak najszybszym przetoczeniu kuli krokietowej za pomoc¹ drewnianego m³otka o d³ugiej rêkojeœci przez niedu¿e druciane bramki (20 x 30 cm)
w przepisowej kolejnoœci; wygrywa³a osoba b¹dŸ dru¿yna, która pierwsza przetoczy³a swoje kule przez
bramki najmniejsz¹ iloœci¹ uderzeñ, czyli w najkrótszym czasie.
29 M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia…, s. 11–12.
30 Tam¿e, s. 18–19.
31 F. Mamuszka, Bedeker sopocki, Gdañsk 1981, s. 188–189.
32 Tam¿e.

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

Maria Sk³odowska–Curie — wzory aktywnego wypoczynku 331

Zarabiaj¹c nadal lekcjami prywatnymi, Maria przygotowywa³a siê jednoczeœnie do studiów. Przy Muzeum Przemys³u i Rolnictwa (na Krakowskim Przedmieœciu 66) zorganizowano wówczas pracowniê fizyczn¹, któr¹
kierowa³ brat cioteczny Marii Józef Jerzy Boguski. Tam w³aœnie Maria stawia³a pierwsze kroki w badaniach eksperymentalnych w dziedzinie fizyki
i chemii. By³a to tak¿e chêæ zaspokojenia potrzeby edukacji, tak nierozerwalnie ³¹cz¹cej siê z jej pogl¹dami na emancypacjê kobiet, traktowan¹
przez ni¹ wówczas jako jeden z najwa¿niejszych elementów postêpu spo³ecznego. „Buntownice” z pokolenia Marii by³y przekonane, ¿e dowiod¹
swej intelektualnej równoœci z mê¿czyznami, jeœli tylko bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ podjêcia takiej próby. A droga do tego celu prowadzi³a przez naukê
i studia wy¿sze33. By³ to krótki, ale ciekawy i pracowity okres w ¿yciu m³odej
kobiety, gromadz¹cej ró¿norodny kapita³ intelektualny na ca³e ¿ycie.
Objawienie nowego œwiata
Przemo¿ne powo³anie, a mo¿e intuicja kobieca, kaza³y Marii opuœciæ
dom rodzinny i wyjechaæ na studia. Jesieni¹ 1891 r. Maria przyby³a do
Pary¿a i zapisa³a siê na Wydzia³ Matematyczno–Przyrodniczy Sorbony.
Z t¹ chwil¹ rozpocz¹³ siê okres wytê¿onej nauki w ¿yciu Marii, w którym
ca³¹ wolê i czas skupi³a na studiach.
„Wszystko, co widzia³am nowego i czego siê uczy³am, zachwyca³o mnie,
By³o to jakby objawienie nowego œwiata, œwiata wiedzy, do którego nareszcie otwarto mi wolny dostêp” — zwierza³a siê Maria34. Jedyn¹ jej rozrywk¹
w tym czasie by³y zebrania studenckie, spacery w parkach b¹dŸ niedzielne
wyjazdy kolej¹ do ma³ych miejscowoœci pod Pary¿em (m.in. do Raincy).
Po dwóch latach studiów Sk³odowska uzyska³a licencjat nauk fizycznych
(licencieé ès sciences physiques) z pierwsz¹ lokat¹, a w 1894 r. licencjat
nauk matematycznych (licencieé ès sciences mathématiques) z drug¹ lokat¹. W czasie przygotowywania siê do egzaminów z matematyki rozpoczê³a
Sk³odowska pracê eksperymentalno–badawcz¹ w laboratorium prof. Lippmanna.
W tym samym roku Maria pozna³a Piotra Curie (1859–1906), obdarzonego równym geniuszem jak ona. Profesor Kowalski z Fryburga zaprosi³ j¹
do siebie razem z m³odym fizykiem paryskim, s³awnym ju¿ z odkrycia zja33 M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia…, s. 19–20.
34 Tam¿e, s. 24.
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wiska piezoelektrycznoœci (pojawienie siê napiêcia elektrycznego w kryszta³ach pod wp³ywem ciœnienia), dokonanego wspólnie z bratem Jakubem
Curie, oraz z badañ nad magnetyzmem i nad symetri¹ zjawisk fizycznych.
Spotkanie m³odej polskiej intelektualistki i francuskiego fizyka by³o udane,
a zachwyt wzajemny. Konsekwencje tego spotkania by³y te¿ decyduj¹ce dla
przysz³ego ¿ycia i kariery naukowej Marii. By³a ona równie¿ obecna w ma³ej sali Sorbony, gdy Piotr broni³ pracê doktorsk¹ z magnetyzmu. Piotr Curie odkry³, ¿e podatnoœæ magnetyczna (paramagnetyków) jest odwrotnie
proporcjonalna do temperatury. To w³aœnie by³o „prawo Curie”. „Ma³a sala
Sorbony kry³a w tym dniu wysokie wzloty myœli ludzkiej — pisa³a Maria35
— tym uczuciem by³a ca³a przepe³niona”.
Maria i Piotr zaprzyjaŸnili siê ze sob¹, a niebawem doszli do wniosku, ¿e
¿adne z nich nie znajdzie lepszego towarzysza ¿ycia i nauki. Oboje bowiem
widzieli w tym zwi¹zku zarówno radoœæ ze wspólnej pracy, jak i radoœæ ze
wspólnego ¿ycia rodzinnego. Ich œlub odby³ siê 26 lipca 1895 r. w merostwie
w Sceaux36; by³ bardzo skromny. Maria mia³a na sobie prost¹ granatow¹
garsonkê. Na œlub Marii i Piotra przyjechali z Warszawy: ojciec Marii —
W³adys³aw Sk³odowski i siostra Helena. Obecni byli równie¿ Bronis³awa
i Kazimierz D³uscy. Przyjêcie weselne wyprawiono w ogrodzie rodziców
Piotra w Sceaux. Po uczcie gospodarze i goœcie weselni bawili siê, graj¹c w
boule — rzuty kulami37. Zabawa w boule wyzwala³a wœród graczy wiele
emocji i ogólnej weso³oœci. Trwa³a a¿ do zmierzchu38.
Rower — to wolnoœæ i przygoda
Za pieni¹dze ofiarowane przez jednego z kuzynów w prezencie œlubnym Maria i Piotr kupili dwa nowe rowery, na których udali siê w podró¿
poœlubn¹. Rower — to wolnoœæ; jechali wiêc bez wyznaczonego celu, bez
wyznaczonych z góry tras, bez poczucia czasu. To by³a przygoda, w³óczêga
zakochanych nowo¿eñców po Île–de–France, historycznej krainie, le¿¹cej

35 M. Sk³odowska–Curie, Piotr Curie, wyd. cyt., s. 50
36 Tej¿e, Autobiografia…, s. 27.
37 Istot¹ gry s¹ rzuty kulami (franc. boule — twarde, wewn¹trz pe³ne kule o obj. 90–110 mm i ciê¿. 400 g.,
które prowadzi siê w pod³u¿nej alei (d³. 27,5 m i szer. 3–4 m)). Gra polega na rzucaniu kulami tak, aby
w³asne kule znalaz³y siê mo¿liwie najbli¿ej kuli mniejszych rozmiarów, zwanej „prosiaczkiem” (cochonnet).
Liczy siê punkty za ka¿d¹ kulê le¿¹c¹ bli¿ej prosiaczka; na ka¿dego gracza przypadaj¹ 3–4 kule. Stara
francuska gra narodowa, któr¹ uprawia siê do dziœ we Francji
38 F. Giroud, Maria Sk³odowska–Curie, wyd. cyt., s. 69.

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

Maria Sk³odowska–Curie — wzory aktywnego wypoczynku 333

w œrodkowej czêœci Basenu Paryskiego (Bassin Parisien) — ongiœ jedno
z najstarszych i najwiêkszych ksiêstw œredniowiecznej Francji.
Wêdruj¹c na rowerach od wsi do wsi i od miasteczka do miasteczka,
zwiedzali pañstwo Curie malownicze okolice Île–de–France. Nie zra¿ali siê
przeœladuj¹cym ich wci¹¿ deszczem, bo chroni³y ich wielkie gumowe peleryny. Wieczorem przygarnia³a ich coraz to inna gospoda przydro¿na, gdzie
nie by³o wprawdzie komfortu, ale by³a gor¹ca zupa, spokój i cisza oraz
zapewniony nocleg. Jeœli mieli ochotê wêdrowaæ po ska³ach, gêstym borem
lub na prze³aj po polnych œcie¿ynach i bezdro¿ach, zostawiali swoje rowery
w jakiejœ ch³opskiej chacie i szli pieszo. Rozmaitoœæ krajobrazu Île–de–France, a zw³aszcza wêdrówki po uroczych dolinach pe³nych woni pachn¹cych roœlin lub po kamienistych wzgórzach poros³ych wrzosem, zachwyca³a Mariê i Piotra. D³ugie wêdrówki sprzyja³y rozmyœlaniom i rozmowom
o wielkich projektach na przysz³oœæ, o doœwiadczeniach i badaniach39.
W tych szczególnych
dniach nawi¹za³a siê miêdzy Piotrem a Mari¹najpiêkniejsza niæ, jaka mo¿e ³¹czyæ mê¿czyznê i kobietê — g³êboka harmonia serc, cia³ i genialnych
umys³ów. Tam, na szlakach turystycznych, przyzwyczajali siê do siebie
i do myœli, ¿e zawsze bêd¹
razem — pracowaæ i tworzyæ razem, odpoczywaæ
te¿ razem. Ta podró¿ poœlubna na zawsze pozosta³a najpiêkniejszym wspomnieniem w ¿yciu Marii.
We wrzeœniu 1895 r.
ma³¿onkowie Curie odkryli
lasy w pobli¿u Chantilly,
Maria i Piotr Curie na wycieczce rowerowej

39 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 157–158.
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znanej miejscowoœci na pó³noc od Pary¿a, z zachowanym renesansowym
zamkiem i parkiem z pawilonami z XVII w. Bronis³awa i Kazimierz D³uscy
wynajêli w okolicy du¿y dom, do którego na okres wakacji zjecha³a rodzina
Marii i przybyli rodzice Piotra.
Z 1895 r. pochodzi znana i czêsto reprodukowana fotografia, na której
Maria i Piotr stoj¹ obok swoich rowerów, ubrani w zalecane wówczas do
jazdy stroje. Maria ma na sobie tzw. strój racjonalny, sk³adaj¹cy siê z ciemnych szarawarów, jasnej bluzki z bufiastymi rêkawami i ¿abotem oraz obcis³ej kamizelki; g³owê zdobi s³omkowy kapelusz o w¹skim rondzie. Uwa¿a
siê, ¿e rower i strój sportowy cyklistek zrobi³y dla emancypacji kobiet wiêcej
ni¿ walcz¹ce o równouprawnienie sufra¿ystki. Maria nale¿a³a do pionierek
turystyki kolarskiej.
Odkrycie cia³ radioaktywnych
Po œlubie i wakacjach rozpocz¹³ siê dla Marii Curie nowy okres ¿ycia,
jak¿e odmienny od samotnej, studenckiej egzystencji w latach poprzednich.
Zwi¹zani mi³oœci¹ i wspóln¹ prac¹, prawie ca³y czas spêdzali razem. Piotr
Curie by³ w tym czasie wyk³adowc¹ w Szkole Fizyki, lecz ka¿d¹ woln¹ od
wyk³adów godzinê spêdza³ na badaniach w swoim laboratorium szkolnym
przy ul. Lhomond, a Maria otrzyma³a pozwolenie pracy u niego. On zajmowa³ siê badaniem kryszta³ów, a ona przygotowywa³a siê do egzaminów,
uprawniaj¹cych j¹ do nauczania w szko³ach ¿eñskich; jednoczeœnie kontynuowa³a pracê nad w³aœciwoœciami magnetycznymi stali hartowanej i minera³ów, któr¹ og³osi³a w 1897 r. Ma³¿onkowie Curie znajdowali jednak trochê wolnego czasu, by bywaæ na spotkaniach Towarzystwa Fizycznego, chodzili regularnie do Théatre de l’Oeuvre, a niekiedy na seanse kinematograficzne, co by³o wówczas nowoœci¹ i atrakcj¹.
Zastanawiaj¹c siê nad wyborem tematu pracy doktorskiej, Maria zwróci³a uwagê na œwie¿o odkryte przez Henriego Becquerela zjawisko samoistnej emisji promieniowania jonizuj¹cego przez uran. W grudniu 1897 r. ma³¿onkowie Curie rozpoczêli badania naukowe nad promieniowaniem rud
uranowych, które doprowadzi³y do odkrycia w 1898 r. nieznanych pierwiastków promieniotwórczych; 18 lipca og³osili odkrycie polonu, a 26 grudnia — radu. Polon wystêpowa³ w po³¹czeniu z bizmutem, wyodrêbnionym
ze smó³ki uranowej, a rad towarzyszy³ wydobytemu z tego minera³u barowi.
Odkrycie to zosta³o dokonane w ci¹gu jednego roku, a rezultaty zapowia-
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daj¹ce pocz¹tek nowej nauki o promieniotwórczoœci zosta³y osi¹gniête
w ci¹gu kilku lat. By³o to odkrycie epokowe, które wstrz¹snê³o pojêciem
o istocie materii.
25 czerwca 1903 r. Maria Curie, po przedstawieniu pracy pt. „Badanie
cia³ radioaktywnych”, uzyska³a tytu³ doktora nauk fizycznych na Sorbonie,
a 5 listopada 1903 r. Maria i Piotr Curie oraz Antoine Henri Becquerel
(1852–1908) otrzymali za badania nad substancjami radioaktywnymi Medal Davyego40 — najwy¿sze odznaczenie naukowe Królewskiego Towarzystwa (Royal Society) w Londynie. Równie¿ w tym samym roku Akademia
Szwedzka przyzna³a im Nagrodê Nobla w dziedzinie fizyki. Maria Curie
by³a pierwsz¹ kobiet¹ na œwiecie, która uzyska³a to najwy¿sze wyró¿nienie.
Mimo rosn¹cej s³awy, mimo najwy¿szych odznaczeñ i stopni naukowych, ma³¿onkowie Curie nadal prowadzili ¿ycie skromne. Dom rodzinny,
praca naukowa, wyk³ady na uniwersytecie — to codzienny program ich
pracowitego ¿ycia.
Wycieczki po radoœæ ¿ycia
Maria Curie — jako kobieta m¹dra i starannie wykszta³cona zdawa³a
sobie sprawê z niebezpieczeñstwa, jakie im zagra¿a. Do pracy i dalszych
wynalazków nad promieniotwórczoœci¹ potrzebne im by³y zdrowie i odpoczynek. Dlatego w wycieczkach rowerowych ma³¿onkowie Curie szukali
odprê¿enia i wysi³ku fizycznego, które by zrekompensowa³y ich siedz¹cy
tryb ¿ycia, pozwala³y zachowaæ tê¿yznê miêœni i ogóln¹ kondycjê, a równoczeœnie poznaæ piêkno i historiê Francji. Tote¿ z ogromnym entuzjazmem
realizowali program swoich turystycznych upodobañ. „Najmilsz¹ nasz¹ rozrywk¹ po pracy w dusznym laboratorium by³y spacery b¹dŸ wycieczki na
rowerach po okolicy. [...] M¹¿ mój lubi³ przebywaæ na otwartym powietrzu
i ¿ywo interesowa³ siê roœlinami i zwierzêtami w lasach i na ³¹kach. Nie by³o
prawie k¹ta w pobli¿u Pary¿a, którego byœmy nie znali. Ja tak¿e kocha³am
wieœ i owe wycieczki sprawia³y mi tak¹ sam¹ przyjemnoœæ, odprê¿aj¹c przy
tym umys³ od pracy naukowej”, pisa³a Maria w swojej Autobiografii41. Obserwuj¹c przyrodê, ods³aniali w niej coraz to nowe uroki, a bogactwo zmieniaj¹cego siê krajobrazu cieszy³o ich wra¿liw¹ na piêkno naturê. „Te dnie
spêdzone na ³onie natury w piêknych okolicach zostawi³y nam niezatarte
40 Sir Humphrey Davy (1778–1829), brytyjski fizyk i chemik.
41 M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia…, s. 29.
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wra¿enia, które potem lubiliœmy wspominaæ. Radoœnie utrwali³ nam siê
w pamiêci pewien dzieñ pe³en s³oñca, gdy po d³ugiej i mêcz¹cej jeŸdzie
rowerem pod górê wydostaliœmy siê na œwie¿¹ zieleñ ³¹k Aubrac. Przebywaliœmy je potem, rozkoszuj¹c siê czystym powietrzem wy¿yn. Inne, na zawsze
¿ywe wspomnienie zostawi³ nam wieczór, gdy zapóŸnieni w mrokach w¹wozu Truyére, s³uchaliœmy z zachwytem ludowej piosenki, zamieraj¹cej gdzieœ
daleko — na z wolna p³yn¹cej ³odzi. [...] Wróciliœmy potem na drogê wiod¹c¹ poprzez wynios³¹ równinê — ca³¹ sk¹pan¹ w fantazyjnych blaskach
ksiê¿ycowych”42.
W niedziele i œwiêta by³y to wyjazdy do rodziców Piotra w Sceaux b¹dŸ
w dalsze okolice Pary¿a — na po³udnie do Fontainebleau, gdzie „brzegi
Loing — usiane jaskrami — by³y dla Piotra Curie przedmiotem zachwytu”
lub na pó³noc do Lasu Compiègne, który „upaja³ nas na wiosnê swoj¹
delikatn¹ zieleni¹ i nieskoñczonymi kobiercami z barwinków i anemonów”
— pisa³a Maria we wspomnieniach o Piotrze43. Z wycieczek tych przywozili
ca³e pêki polnego kwiecia i zió³ leczniczych, które przez nastêpne dni zdobi³y i wype³nia³y woni¹ ³¹k ich skromne mieszkanie, stanowi¹c namiastkê
przyrody i przygody.
W czasie letnich wakacji Maria i Piotr podejmowali dalekie wyprawy
kolarskie do malowniczych zak¹tków Francji. Poszukuj¹c samotnoœci, ciszy
i nieskrêpowanego obcowania z przyrod¹, wêdrowali po lasach i bezdro¿ach, b³¹dzili po wzgórzach i dolinach, wspinali siê na ska³y, zwiedzali tajemnicze groty, k¹pali siê w napotkanych przypadkiem strumykach44. Noclegi wybierali w coraz to innej miejscowoœci, zatrzymuj¹c siê w wiejskich
zajazdach. Nawet jeœli postanowili na d³u¿ej zatrzymaæ siê w jakiejœ miejscowoœci, to te¿ wykorzystywali czas, by stamt¹d wyruszyæ na zwiedzanie
ciekawych miejsc i zabytków, których jeszcze nie znali.
W 1896 r. udali siê do wulkanicznych gór i wapiennych w¹wozów Owernii45. W 1898 r. przejechali na rowerach Sewenny46, w dwa lata póŸniej
zwiedzili ca³e wybrze¿e normandzkie od Hawru do Saint–Valéry–sur Som42 M. Sk³odowska–Curie, Piotr Curie, wyd. cyt., s. 54–55.
43 Tam¿e, s. 54.
44 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 156, 184, 250.
45 Owernia (Auvergne) — historyczna kraina w Masywie Centralnym; okrêg górzysty (Monts Dore
1886 m); liczne uzdrowiska ze Ÿród³ami mineralnymi. Zabytkowe i znane miasta: Clermont Ferrand, Vichy.
46 Sewenny (Cévennes) — po³udniowo–wschodnia krawêdŸ Masywu Centralnego w œrodkowej Francji,
opadaj¹ca stromo ku dolinie Rodanu. Najwy¿szy szczyt Mont Lozère (1699 m).
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me, a nastêpnie udali siê na urocz¹ wyspê Noirmoutier (49 km2). W 1901 r.
byli w Le Pouldu (w Bretanii), a w 1902 r. — w Arromanches–Les–Bains
w Normandii; w 1903 r. zwiedzili ponownie Owerniê. PóŸniej byli jeszcze
w Le Tréport, znanej miejscowoœci k¹pielowej nad kana³em La Manche,
a nastêpnie w Saint Trojean.
¯adna para cyklistów nie przemierzy³a w ci¹gu paru lat tylu dróg i dró¿ek, tylu wrzosowisk i lasów, dolin i wzgórz, co Maria i Piotr Curie. By móc
ich podziwiaæ za ten turystyczno–kolarski wyczyn, wystarczy dok³adnie
przeœledziæ trasê ma³¿onków Curie z map¹ Francji w rêku. Sto lat temu by³
to wyczyn ogromny, dopiero bowiem rodzi³a siê turystyka kolarska. By³by
to du¿y wyczyn równie¿ dzisiaj, przy doskonalszych drogach i lepszym wyposa¿eniu technicznym pojazdów.
W 1899 r. pañstwo Curie przyjechali do Zakopanego. Zamieszkali u rodziny — u Bronis³awy i Kazimierza D³uskich. Stamt¹d Maria i Piotr w towarzystwie krewnych podejmowali krótsze b¹dŸ d³u¿sze wycieczki w góry.
Pocz¹tkowo nie podoba³a siê Piotrowi ta surowa okolica górska, dopiero
podczas wyprawy na Rysy (2503 m) tak oczarowa³ go majestat Tatr, ¿e
wieczorem po powrocie z gór ³aman¹ polszczyzn¹ powiedzia³ do Marii:
„Ten kraj jest bardzo piêkny, rozumiem teraz, jak mo¿na go kochaæ”47. Dla
Marii kochaæ swój kraj — znaczy³o równie¿ odczuwaæ pod stopami strome
œcie¿ki górskie, wci¹gaæ w p³uca zapach tatrzañskich regli i odpoczywaæ
wœród ska³ po trudach wspinaczki.
Lato 1905 r., w którym ma³¿onkowie odebrali Nagrodê Nobla w Sztokholmie (6 czerwca 1905 r.), spêdzili z córkami Iren¹ i Ew¹, najpierw
w St. Rémy, a potem w miejscowoœci nadmorskiej Carolles w Normandii.
Przyjecha³a tam równie¿ siostra Marii Helena z córk¹ Hann¹. Oprócz k¹pieli morskich i dalekich spacerów zwiedzali okoliczne zabytki. Na pocz¹tku sierpnia wszyscy wybrali siê wozem konnym do Mont–St.–Michel, by
obejrzeæ opactwo benedyktynów. Za³o¿one w X w., wznosz¹ce siê na szczycie stromej ska³y, otoczone ca³kowicie morzem podczas przyp³ywów —
stanowi jeden z najwiêkszych cudów Zachodniej Europy. Podczas wycieczki ogl¹dali inny cud — ca³kowite zaæmienie s³oñca, które Piotr wyjaœnia³
wszystkim z naukowego punktu widzenia48. Dziewczêta by³y pod wielkim
wra¿eniem zjawiska.
47 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 215.
48 H. Sk³odowska–Szalay, Ze wspomnieñ…, s. 60–69; S. Quinn, wyd. cyt., s. 319–321.
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Lêk i osamotnienie
1 paŸdziernika 1904 r. Piotr Curie obj¹³ katedrê fizyki na Sorbonie,
a 3 lipca 1905 r. zosta³ przyjêty do Académie des Sciences. Krótko jednak
trwa³a radoœæ rodzinna z tej nominacji.
19 kwietnia 1906 r. Piotr Curie zgin¹³ tragicznie pod ko³ami wozu ciê¿arowego na ulicy Dauphine. Maria straci³a nie tylko mê¿a i wspó³pracownika badañ naukowych, ale tak¿e wiernego towarzysza „wypraw w nieznane”.
Od tej chwili spad³ na ni¹ równie¿ ca³y ciê¿ar wychowania nieletnich córek:
Ireny, urodzonej w 1897 r. i Ewy — w 1904 r.
Po œmierci Piotra Curie rada Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego
Sorbony 13 maja 1906 r. powierzy³a Marii Curie zajmowan¹ przez jej mê¿a
katedrê fizyki49. By³a to inicjatywa œmia³a jak na owe czasy, kiedy to niewiele kobiet studiowa³o na uniwersytetach, a o powierzaniu im stanowisk wyk³adowcy na uniwersytecie w ogóle nie myœlano. Maria Curie przyjê³a tê
propozycjê, uwa¿aj¹c za swoj¹ powinnoœæ kontynuowanie rozpoczêtego
wspólnie dzie³a. By³a ona pierwsz¹ kobiet¹ wyk³adaj¹c¹ na Sorbonie50.
Oprócz wyk³adów Maria prowadzi³a badania nad wydzieleniem czystego
radu i okreœleniem jego ciê¿aru atomowego. W 1910 r. Maria Curie przedstawi³a sw¹ kandydaturê na cz³onka Francuskiej Akademii Nauk. Wskutek
silnej kampanii prowadzonej przeciwko niej przez obóz antyfeministów
kandydatura jej zosta³a odrzucona.
W grudniu 1911 r. Maria Curie otrzyma³a Nagrodê Nobla w dziedzinie
chemii za wyizolowanie w stanie czystym radu i okreœlenie jego w³aœciwoœci.
By³a pierwsz¹ dwukrotn¹ noblistk¹ na œwiecie51.
W 1912 r. dziêki wysi³kom Marii Curie rozpoczêto budowê Instytutu
Radowego (L’Institut du Radium) w Pary¿u, w którym a¿ do swojej œmierci
kierowa³a laboratorium do badañ nad fizykochemicznymi w³aœciwoœciami
cia³ promieniotwórczych. Czuwa³a równie¿ nad zorganizowan¹ przez Towarzystwo Naukowe w Warszawie w 1913 r. Pracowni¹ Radiologiczn¹, za
poœrednictwem swoich asystentów z Polski, m.in. Ludwika Wertensteina.

49 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 215.
50 Wyk³ady, które Maria Curie wyg³asza³a w Sorbonie, wydane zosta³y w 1910 r. w ksi¹¿ce pt. Madame
Marie Curie. Radioactivity, por. wyd. pol. M. Sk³odowska–Curie, Promieniotwórczoœæ, Warszawa 1953.
51 I. Joliot–Curie, ¯ycie i dzie³o Marii Sk³odowskiej–Curie, wyd. cyt., s. 12–13.
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Wychowanie zdrowotne córek
Maria Curie, chocia¿ bardzo zajêta prac¹ naukow¹ i dydaktyczn¹,
udzia³em w konferencjach i komisjach naukowych we Francji i za granic¹,
troskliwie czuwa³a nad harmonijnym — intelektualnym i fizycznym rozwojem swych córek. Nawyk systematycznych æwiczeñ fizycznych i spêdzania
wolnego czasu na ³onie natury wpoi³a dzieciom od pierwszych lat ich ¿ycia.
Krytykowa³a ówczesny system szkolny, który za ma³o dba³ o rozwój fizyczny
i kulturalny m³odzie¿y, zw³aszcza dziewcz¹t. „Pragnê³am bardzo, aby moje
dzieci by³y dobrze rozwiniête fizycznie. Przywi¹zujê wielk¹ wagê do spacerów na œwie¿ym powietrzu, do gimnastyki i sportów. Tê stronê wychowania
dziewcz¹t raczej zaniedbuje siê we Francji. Dba³am, a¿eby moje dzieci gimnastykowa³y siê regularnie. Stara³am siê te¿, a¿eby spêdza³y wakacje w górach albo nad morzem. Wios³uj¹ one i p³ywaj¹ doskonale, robi¹ d³ugie
wycieczki rowerami” — pisa³a Maria Curie w swej Autobiografii52. Pierwsz¹
jej trosk¹ by³o stworzenie córkom odpowiednich warunków ¿ycia, aby ros³y
zdrowe, silne i sprawne. Dba³a o to, by mia³y one w domu i w ogrodzie
przyrz¹dy gimnastyczne (trapez, kó³ka, liny) i æwiczy³y na nich systematycznie. Ponadto posy³a³a je na lekcje gimnastyki do prywatnego zak³adu gimnastycznego; dziewczêta bardzo lubi³y te lekcje. Zaleca³a im tak¿e pracê
w ogrodzie, traktuj¹c to zajêcie jako formê rekreacji i odpoczynku od nauki
szkolnej. Zachêca³a je do wykorzystywania czasu wolnego w sposób najbardziej aktywny, m.in. do uprawiania ró¿nych sportów. Spêdza³a z córkami
letnie wakacje w górach lub nad morzem, gdzie mia³y du¿o wolnego czasu
na spacery i aktywnoœæ sportow¹; urz¹dza³a z nimi dalekie wycieczki po
okolicy — piesze lub na rowerach.
W przypadkach, gdy nie mog³a towarzyszyæ córkom na wakacjach z powodu licznych obowi¹zków b¹dŸ pracy badawczej, zapewnia³a im pobyt
w miejscowoœciach letniskowych nad Atlantykiem. W czasie roz³¹ki utrzymywa³a z nimi sta³¹ wiêŸ korespondencyjn¹. Zachowany zbiór listów miêdzy Mari¹ a jej starsz¹ córk¹ Iren¹ najlepiej œwiadczy o ich g³êbokim przywi¹zaniu. Obydwie informowa³y siebie nie tylko o swoich zajêciach, ale
o najdrobniejszych szczegó³ach dni, jakie spêdza³y z dala od siebie53. Jak¹
rolê odgrywa³ sport w wychowaniu córek, mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e na 238 li52 M. Sk³odowska–Curie, Autobiografia, wyd. cyt., s. 49.
53 Korespondencja Marii Sk³odowskiej–Curie z córk¹ Iren¹, wyd. cyt.
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stów, a¿ w 57 listach znajduj¹ siê wzmianki o ich wielorakiej aktywnoœci
sportowej. Z listów Ireny i ksi¹¿ki Ewy Curie wynika, ¿e uprawia³y one
rekreacyjnie dziesiêæ rodzajów sportu: gimnastykê, biegi, p³ywanie, wioœlarstwo i ¿eglarstwo, tenis, kolarstwo, jazdê konn¹, ³y¿wiarstwo i narciarstwo. Irena wykazywa³a wiêkszy talent sportowy i lubi³a uczestniczyæ w ró¿nych konkursach, organizowanych przez m³odzie¿ podczas wakacyjnej wilegiatury.
Lato w Tatrach
Latem 1911 r. Maria Curie przyjecha³a z córkami Iren¹ i Ew¹ do Zakopanego. Zamieszka³y w goœcinnym, stylowym domu Bronis³awy i Kazimierza D³uskich przy wybudowanym przez nich w 1902 r. Sanatorium PrzeciwgruŸliczym w Koœcielisku. Maria przyczyni³a siê finansowo do budowy tej
placówki. Dom D³uskich by³ jednym z najwa¿niejszych oœrodków ¿ycia kulturalnego u stóp Tatr. Zagadnienia lecznictwa na Podtatrzu, rozwoju nauki,
kultury i sztuki, turystyki górskiej, zachowania folkloru góralskiego by³y
przedmiotem zainteresowañ i dzia³alnoœci D³uskich. W znacznym stopniu
dziêki ich talentowi twórczemu oraz niespo¿ytej energii zbudowany zosta³,
wed³ug projektów Stanis³wa Witkiewicza, nowy, murowany gmach Muzeum Tatrzañskiego im. Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem.
W rodzinnym gronie Maria z córkami odbywa³y spacery po dolinach,
jeŸdzi³y koñmi do Morskiego Oka i po okolicznych wioskach tatrzañskich.
W towarzystwie siostrzenicy Heleny D³uskiej i Ireny Pawlewskiej — pionierek taternictwa kobiecego, chodzi³y na wycieczki w Tatry. Z plecakiem
i w ciê¿kich turystycznych butach, podbitych æwiekami, Maria kondycj¹
i zrêcznoœci¹ dawa³a przyk³ad córkom; chcia³a, aby Irena i Ewa pokocha³y
góry tak jak ona i naby³y œmia³oœci w zdobywaniu górskich szczytów.
Jedn¹ z d³u¿szych wypraw w góry, której przewodzi³ znany taternik Walery Goetel, by³a kilkudniowa wycieczka do Doliny Niewcyrki, miêdzy Hrubym Wierchem (2431 m) a Krywaniem (2496 m). Niewcyrka — to jedna
z najpiêkniejszych dolin tatrzañskich o dzikiej, bujnej roœlinnoœci i malowniczym wodospadzie. Poœwiêcili jej swoje wiersze Leopold Lewin i Kazimierz Wierzyñski. Po wyjœciu z KuŸnic turyœci przeszli przez Boczañ
(1224 m) na Halê G¹sienicow¹; tam przenocowali w Starym Schronisku54,
54 Stare Schronisko, dziœ ju¿ nie istniej¹ce, u¿ytkowane by³o w latach 1894–1945; znajdowa³o siê miêdzy
schroniskiem Murowaniec a Wy¿nim Schroniskiem.
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owianym wspomnieniami odkrywczych wypraw taternickich. Korzystaj¹c
z ciep³ej, ksiê¿ycowej nocy, „wyskoczyli” nad jeden ze Stawów G¹sienicowych. Nazajutrz przy piêknej pogodzie wybrali drogê przez Zawrat
(2159 m) na Œwinicê (2301 m). Skalne urwiska Zawratu, jego przejœcia,
uzbrojone w klamry i ³añcuchy, cieszy³y niezmiernie Irenê i Ewê, które po
raz pierwszy by³y w górach. Siedmioletni¹ Ewê podawano sobie miejscami
z r¹k do r¹k, bo nie mog³a jeszcze dosiêgn¹æ poszczególnych klamer. Z Zawratu roztoczy³ siê przed nimi wspania³y widok g³êbi Tatr. W spojrzeniu
Marii odbija³ siê zachwyt nad piêknem panoramy tatrzañskiej i radoœæ z odprê¿enia, jakie da³a jej ta wspania³a górska przygoda. Próbowa³a nawet
rozpoznawaæ poszczególne szczyty, przypominaj¹c sobie ich wysokoœæ i nazwy otaczaj¹cych dolin.
Na Œwinicê wchodzili ju¿ we mgle, ale dumni ze zdobycia tego majestatycznego szczytu, zw³aszcza Maria, Irena i Ewa. „Ten cime (szczyt) bardzo
mi siê podoba, tylko dlaczego ma w swojej nazwie coœ od „cochon” (œwinia)?” — zapyta³a z dziewczêc¹ powag¹ Irena55. Na trzeci dzieñ szli drog¹
przez Liliowe (1952 m), zbocza Doliny Walentkowej i Wierchcichej na Zawory (1879 m). Stamt¹d zapuœcili siê w bór Doliny Koprowej. Maria Curie,
która zawsze lubi³a roœliny górskie i dobrze je zna³a, zatrzymywa³a siê po
drodze, by pokazaæ córkom tojady, goŸdziki i gencjany, mchy i porosty.
PóŸnym popo³udniem, wspi¹wszy siê strom¹ œcie¿k¹ wœród omsza³ych
œwierków, gêstwiny traw i ³anów borówek, dotarli do Niewcyrki. Potê¿ne
sylwety Hrubego i Krywania stwarza³y niezapomniany w swym uroku i swej
grozie tatrzañski krajobraz. „Zabiorê z sob¹ wspomnienie tego, co jest
ukryte w cieniu ska³ — maleñkie ¿ycie bij¹ce trwale” — wyrazi³a piêknie
swój zachwyt Tatrami Maria Curie56.
W starym sza³asie rozbili obóz, nazbierali chrustu i rozpalili ognisko, na
którym warzy³a siê „herba” i wszelkie po¿ywienie dla ca³ej gromadki. Siedz¹c na progu sza³asu, przy szumie rw¹cego opodal potoku, Helena D³uska
i Irena Pawlewska opowiada³y wielkiej uczonej o swoich wspinaczkach na
najtrudniejsze wierchy, iglice i turnie Tatr, Maria natomiast — o swoich

55 Szczegó³y tej wycieczki opisali po latach: E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 315–316, jak równie¿ Irena
Pawlewska na ³amach „Turysty” oraz Walery Goetel w piœmie „Wszechœwiat”. I. Pawlewska, Z Mari¹ Curie–Sk³odowsk¹ w Tatrach, „Turysta” 1954, nr 11; W. Goetel, Z Mari¹ Sk³odowsk¹–Curie w Tatrach,
„Wszechœwiat” 1955, nr 10–11, s. 258–259.
56 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt.
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wêdrówkach rowerowych po ró¿nych regionach Francji. Do póŸnych godzin nocnych nios³y siê po Tatrach œmiechy i pieœni góralskie rozbawionego
bractwa. Nazajutrz, kiedy po zwiniêciu obozu wracali przez góry do Zakopanego, niestrudzona Maria sz³a swym lekkim krokiem, rzeœka i pogodna57.
Maria wêdrowa³a z córkami tak¿e po Alpach. Latem 1913 r. przemierza³y szlaki górskie Engadyny (w Alpach Szwajcarskich) w towarzystwie Alberta Einsteina (1879–1955) i jego syna Hansa–Alberta. Godzinami rozprawiano o fizyce na alpejskich œcie¿kach. „Jedyna, której nie zepsu³a s³awa” — mawia³ Einstein o Marii Curie58.
Krajoznawcza i turystyczna aktywnoœæ Marii Curie jest cech¹ szczególn¹ jej biografii, wyró¿niaj¹c¹ j¹ wœród wspó³czesnych jej ludzi nauki.
„Fort wiedzy” w Bretanii
Maria Curie ogromnie lubi³a morze. Z zachwytem patrzy³a na wielkie
fale oceanu i odwieczn¹ zmiennoœæ przyp³ywów i odp³ywów. W czasie letnich wakacji chêtnie jeŸdzi³a z córkami do Bretanii, gdzie w ma³ej spokojnej wiosce L’Arcouëst w pobli¿u Paimpol nad kana³em La Manche kupi³a
willê z piêknym widokiem na morze usiane licznymi wysepkami. Osadê
nazywano dowcipnie „Fortem wiedzy”, gdy¿ zje¿d¿a³o do niej latem wielu
znakomitych profesorów Sorbony — „entuzjastów kraula i wios³a”. Ró¿ne
dziedziny wiedzy mia³y tam swoich przedstawicieli; przyje¿d¿ali do wioski
z rodzinami: historyk Charles Seignobos, fizycy Jean Baptiste Perrin i Pierre Victor Auger, astrofizyk Charles Maurin, chemik André Louis Debierne, fizjolog Louis Lapicque i matematyk Emile Borel. Byli wœród nich
cz³onkowie Akademii Francuskiej i nobliœci. Tytu³y naukowe, medale i nagrody Nobla nie mia³y tu wielkiego znaczenia, gdy¿ w bretoñskim s³oñcu
nie rozmawiano na temat wiedzy i osi¹gniêæ naukowych; przeœcigano siê
natomiast w umiejêtnoœci p³ywania, wios³owania i ¿eglowania. Ka¿dy
chcia³ tu pobiæ w³asny rekord szybkoœci i odleg³oœci. Ju¿ wczesnym rankiem
pod komend¹ „kapitana” — Charlesa Seignobosa wyp³ywa³y na morze bia³o–zielone du¿e ³odzie z za³ogami „marynarzy” i „arcymarynarzy”, czyli
znawców zatoki i wartkich pr¹dów, na poblisk¹ pust¹ wyspê Roch Vras.
Maria wios³owa³a najczêœciej na „dziobie”. Irena i Ewa p³ynê³y z m³odzie¿¹. Lekki wiatr unosi³ melodiê ¿eglarskich pieœni, które ka¿de pokolenie
57 Tam¿e, s. 315–316.
58 Tam¿e.
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bywalców L’Arcouëst musia³o znaæ. W ma³ej zatoczce ko³o Roch Vras ca³e
towarzystwo za¿ywa³o p³ywania i k¹pieli. Po latach Ewa Curie tak pisa³a
o talencie p³ywackim matki: „Wspomnienie Marii Curie, p³ywaj¹cej przy Roch
Vras, w g³êbokiej, cudnie przezroczystej wodzie, jest jednym z najbardziej
uroczych mych wspomnieñ o matce. Nie umie ona crawla ani trudgena,
które s¹ ulubionymi stylami m³odego pokolenia, lecz p³ynie doskona³¹ ¿abk¹, niezwykle wytworn¹ dziêki swej wrodzonej harmonii i elegancji ruchów.
Patrz¹c na ni¹, zapomina siê o siwych w³osach, ukrytych pod czepkiem,
o zmarszczkach na twarzy, lecz widzi siê tylko i podziwia zrêcznoœæ jej szczup³ego, gibkiego cia³a, œliczne bia³e ramiona o ¿ywych, niemal dziewczêcych
gestach”59 Po k¹pieli morskiej Maria lubi³a wygrzewaæ siê na s³oñcu.
W godzinach popo³udniowych wyp³ywano na d³u¿sz¹ przeja¿d¿kê jachtem „Eglantyn¹” najczêœciej do ujœcia rzeki Trieux albo na wyspê Modez,
„której trawa specjalnie siê nadaje do «zawodów sportowych» i «Czarnego
luda»”. Wszyscy w nich bior¹ udzia³, nawet siedemdziesiêcioletni Seignobos, a dyplomy, medale i nagrody Nobla nie wp³ywaj¹ na przyznawanie
¿adnych ulg ani „forów” w grze. Laury zdobywaj¹ uczeni umiej¹cy szybko
biegaæ, mniej zrêczni musz¹ siê podporz¹dkowaæ „wodzom”, bez wzglêdu
na liczbê ich lat, i przy wymianie jeñców s¹ traktowani jak szary t³um niewolników. „Te dziecinne zabawy i obyczaje dzikich ludzi, spêdzaj¹cych czas
pó³nago w wodzie i na wietrze, stan¹ siê póŸniej modne na najelegantszych
pla¿ach. Wtedy jednak budzi³y one wyraŸne zgorszenie i krytykê «niewtajemniczonych»”. Wyprzedziliœmy modê na ów nowoczesny prymityw o jakieœ piêtnaœcie lat, odkryliœmy niefrasobliwe ¿ycie wodniaków, rozkosz k¹pieli
w wodzie i na s³oñcu, obozowania na pustkowiu wysp, sportowego bezwstydu,
zupe³nego braku kokieterii” — pisa³a Ewa Curie w swej opowieœci60.
Po wielu latach role siê odwróci³y; kiedy z biegiem lat zdrowie Marii
zaczê³o podupadaæ i przygas³ zapa³ do æwiczeñ fizycznych, to córki zmusza³y matkê do ruchu, zabiera³y j¹ na d³ugie spacery i wycieczki, wci¹ga³y
w kr¹g swoich zainteresowañ sportowych.
Maria Curie, mimo z³ego stanu zdrowia, pracowa³a w laboratorium do
ostatnich chwil swego ¿ycia. Do koñca równie¿ wspó³uczestniczy³a w pracach i zamierzeniach Pracowni Radiologicznej i Instytutu Radowego
w Warszawie, który jej inicjatywie i ofiarnoœci zawdziêcza swe powstanie
59 Tam¿e, s. 351–352.
60 Tam¿e, s. 353–354.

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

344 Maria Rotkiewicz

w 1932 r. (obecnie Instytut Onkologii im. Marii Sk³odowskiej–Curie).
Z wielkim zainteresowaniem œledzi³a te¿ postêpy swej córki Ireny Joliot–Curie (1897–1956) i ziêcia Frédérica Joliot (1900–1958), kontynuuj¹cych rozpoczête przez ni¹ dzie³o. W 1935 r. otrzymali oni Nagrodê Nobla
w dziedzinie chemii za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczoœci.
Ale tego wyró¿nienia Maria Curie ju¿ nie doczeka³a.
Maria Curie zmar³a 4 lipca 1934 r. w sanatorium w Sancellemoz ko³o
Sallanches we Francji. Przyczyn¹ zgonu Marii by³a z³oœliwa anemia, która
rozwinê³a siê w zwi¹zku z nagromadzeniem siê w jej organizmie promieni
jonizuj¹cych, na których dzia³anie by³a wystawiona przez ca³e wype³nione
prac¹ badawcz¹ ¿ycie. Zosta³a pochowana na cmentarzu w Sceaux we
wspólnym grobie z Piotrem Curie. W 1995 r. jej prochy zosta³y przeniesione
do Panteonu w Pary¿u61.
* * *
Maria Sk³odowska–Curie jest na prze³omie XIX i XX odosobnionym
przyk³adem kobiety, która utorowa³a sobie drogê na katedrê uniwersyteck¹. Jej osi¹gniêcia na polu wiedzy doœwiadczalnej stanowi¹ dowód kobiecych aspiracji i rzetelnoœci naukowej, jak równie¿ umiejêtnoœci ³¹czenia kariery naukowej z trybem ¿ycia, obejmuj¹cym racjonalny wypoczynek i rekreacjê fizyczn¹ w czasie wolnym. Ca³a rodzina Curie uwa¿a³a aktywnoœæ
sportow¹ i turystykê za wa¿ny element harmonii i atrakcyjnoœci ¿ycia rodzinnego. Pod tym wzglêdem wyprzedzili oni swoj¹ epokê o co najmniej
piêædziesi¹t lat.
Po wielu latach Ewa Curie napisa³a: „Parê cech jednak uda³o siê jej nam
wpoiæ na zawsze: zami³owanie do pracy, pewn¹ obojêtnoœæ na sprawy materialne i poczucie niezale¿noœci, które obu nam ka¿e wierzyæ niezachwianie, ¿e zawsze i w ka¿dej sytuacji bêdziemy umia³y sobie daæ radê. [...] Na
jednym polu odnios³a Maria zupe³ne zwyciêstwo: obie jej zawdziêczamy
zdrowie, zrêcznoœæ, wyrobienie si³ fizycznych i zami³owanie do sportów. To
siê najlepiej — w gruncie rzeczy — uda³o tej kobiecie, tak niezwykle m¹drej
i szlachetnej”62.

61 I. Bricard, Leksykon œmierci wielkich ludzi, Warszawa 2000, s. 403.
62 E. Curie, Maria Curie, wyd. cyt., s. 301.
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Kobieta na wczasach w Sopocie
w XIX i na pocz¹tku XX w.

Kobieta na wczasach w Sopocie w XIX ina pocz¹tku XX w.

Moda na letni wypoczynek nad morzem, na morskie k¹piele przysz³a
nad Ba³tyk z Francji1 w pierwszej po³owie XIX w. Sopot, zwany w XIX w.
Sopotami, Sobot¹, Sobótk¹, czy z niemiecka Copot (Zoppot) lub Copoty2,
jako kurort zacz¹³ swoj¹ karierê w latach dwudziestych XIX w., kiedy to
przedsiêbiorczy francuski lekarz Jan Jerzy Haffner za³o¿y³ tu zak³ad k¹pielowy. Pocz¹tkowo do tej nieznanej jeszcze szerzej wioski rybackiej przyje¿d¿a³y pojedyncze rodziny, zamieszkuj¹c w skromnych chatach kaszubskich.
Stopniowo kuracjuszy przybywa³o i ju¿ w latach 40., 50. XIX w. ich liczba
dochodzi³o do oko³o 1000 w sezonie. Zaczêli te¿ pojawiaæ siê przyjezdni
z ziem polskich, z Wielkopolski, ale tak¿e i z Królestwa Polskiego. Do koñca lat 60. Sopot nie by³ jednak znacz¹cym k¹pieliskiem, nie by³o t³oku,
a atmosfera panuj¹ca w tym kurorcie by³a doœæ senna. „Jest cichoœæ, swoboda, czas wolny” pisa³a o Sopocie odpoczywaj¹ca tu w 1859 r. poetka i powieœciopisarka Narcyza ¯michowska3.
Jedn¹ z pierwszych osób, które przyby³y do tej miejscowoœci w latach
50. XIX w. i pozostawi³y nam jej opis, by³a kobieta, znana pisarka, autorka
1 Historia ¿ycia prywatnego, t. IV, Od rewolucji francuskiej do I wojny œwiatowej, pod red. M. Perrot, Wroc³aw
1999, s. 235.
2 Spór o nazwê miejscowoœci nie zosta³ do tej pory rozstrzygniêty, a w XIX w. dzisiejszy Sopot i przez
Polaków i przez Niemców by³ ró¿nie nazywany. Józef Ignacy Kraszewski, który by³ w Sopocie w 1867 r.,
nazywa³ tê miejscowoœæ „Sobotk¹”. „Z Oliwy do Zoppot, czyli Sobotki, osady nad morzem, gdzie s¹ morskie
k¹piele, bardzo ju¿ niedaleko”. Cyt. za: I. Fabiani–Madejska, Odwiedziny Gdañska w XIX w., Gdañsk 1957,
s. 230–231.
3 K. Chruœciñski, Dwie prawdy o pobycie Narcyzy ¯michowskiej w Sopocie, „Rocznik Sopocki” 1980–1981,
s. 60.
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Panienki z okienka, jedynej w zasadzie polskiej XIX–wiecznej powieœci,
której akcja toczy siê na Pomorzu, Jadwiga £uszczewska, s³ynna Deotyma.
W charakterystycznym dla niej doœæ patetycznym tonie tak przedstawia³a
Sopot: „Dziœ owa œliczna wieœ rozk³ada siê w kszta³cie krzy¿a, którego ramiona oparte s¹ o wzgórza, a g³owa patrzy w morze. Wszystko sk³ada siê
z trzech ulic, o równej alei, obstawionej domkami — g³ówna ulica Morska
(obecnie Bohaterów Monte Casino), mi³a pochylnoœci¹ od góry do wody siê
spuszcza, dwie boczne Pó³nocna i Po³udniowa biegn¹ce wzd³u¿ morza tworz¹ niby ramiona krzy¿a”4. Istnieje te¿ opis s³ynnego sopockiego mola pióra
Deotymy: „Jest to pomost na palach rzucony w morze i ubrany ³awkami.
Tam podró¿ni najt³umniej siê garn¹, s¹ godziny, w których przecisn¹æ siê
nie mo¿na na nawodnym ganku. Oblany falami, nad falami zawieszony
siedzisz jakby w nieruchomej ³odzi”5.
Uzyskanie przez Sopot w 1870 r. po³¹czenia kolejowego z Gdañskiem,
a przez to tak¿e z Królestwem i Wielkopolsk¹, spowodowa³o wzmo¿ony
nap³yw wczasowiczów. Powstaj¹ nowe domy, wille, pensjonaty, restauracje,
kawiarnie. Zbudowany zostaje nowy kurhaus (dom zdrojowy) z piêkn¹ sal¹
balow¹ i sztuczn¹ grot¹. W 1901 r. Sopot otrzymuje prawa miejskie. Niewielka dotychczas miejscowoœæ staje siê znanym uzdrowiskiem, Riwier¹
Pó³nocy6, do którego ci¹gn¹ t³umy Polaków, g³ównie z Królestwa Polskiego
i Wielkopolski. Odwiedzaj¹ Sopot tak¿e turyœci z Niemiec, latem na pla¿e
zje¿d¿aj¹ Niemcy z Gdañska, ale najbardziej widoczni s¹ Polacy. Zw³aszcza
wœród mieszczañstwa warszawskiego zaczyna „byæ w dobrym tonie” bywanie na wypoczynku w Sopocie. Czêsto ci sami ludzie, którzy na co dzieñ
widywali siê w stolicy, spotykali siê tam latem. Jak zauwa¿a³ pisarz Adolf
Nowaczyñski, Sopot stawa³ siê po prostu „przed³u¿on¹ nad Ba³tyk Warszaw¹”7. Liczba wczasowiczów szybko ros³a — od kilku tysiêcy w latach 80. do
20 tys. w przededniu wielkiej wojny8.
4 J. £uszczewska, Przeja¿d¿ka po Prusach Królewskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 115.
5 Tam¿e, nr 116.
6 Przez Niemców okreœlan¹ mianem „Deutsche Riviera”, tytu³ przewodnika po Sopocie by³ nastêpuj¹cy:
Ostseebad an der Deutschen Riviera, Zoppot 1909.
7 S. Kaszyñski, By³o to w Copotach, by³o nad Ba³tykiem, „Rocznik Sopocki” 1998–1999, t. I, s. 103.
8 M. Frankiewicz, Sopot w opinii Polaków, praca magisterska napisana pod kier. T. Stegnera na Uniwersytecie Gdañskim, Gdañsk 1999. W 1904 r. zarejestrowanych by³o 14 040 goœci, a w 1909 r. — 16 878. Jednak
nie wszyscy przyjezdni rejestrowali siê: Chronik der Stadt Seebad Zoppot, Danzig 1905, s. 121 i 147 (czêœæ
zapisu póŸniej dopisana rêcznie). Wed³ug Wiktora Kulerskiego w 1896 r. na 8 tys. wczasowiczów by³o 2,5 tys.
Polaków, póŸniej liczba goœci z Polski wzrasta³a. A. Romanow, „Copocka Gazeta K¹pielowa”, „Rocznik
Sopocki” 1982–1984, s. 204.

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

Kobieta na wczasach w Sopocie w XIX i na pocz¹tku XX w. 347

Wejœcie na sopockie molo — koniec XIX w.

Molo sopockie — koniec XIX w.
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Pobyt nad morzem ró¿ni³ siê w XIX w. od wspó³czesnych znanych nam
obyczajów. Wówczas ca³e rodziny przyje¿d¿a³y do Sopotu nie na tydzieñ lub
dwa, lecz z regu³y na ca³e lato. Pan domu zwykle przywozi³ ¿onê z dzieæmi,
potem wraca³ do stolicy i pojawia³ siê na dwa–trzy tygodnie urlopu w œrodku lub pod koniec lata. Wiêksz¹ czêœæ wakacji ma³¿onka spêdza³a sama
z gromadk¹ dzieci swoich, a niekiedy i potomstwem krewnych. Oto typowy
obrazek z Sopotu z pocz¹tku XX w. „Mamuœka z trojgiem pociech” — czytamy w „Kurierze Warszawskim”. „W rêkach aparat fotograficzny dŸwigany przez 12–letniego Kubusia, pasy korkowe, bo z morzem nie ma ¿artów,
paczki z jedzeniem, koce, przeœcierad³a, rêczniki, p³aszcze, kostiumy. Rodzina siê rozbiera, ubiera, pla¿uje na piasku, zbiera muszle i zdjêcia, posila,
rozmawia, wita znajomych, krzyczy”9.
W XIX w. kobieta na wczasach w Sopocie to przede wszystkim osoba
zamê¿na, pe³ni¹ca rolê ¿ony i matki, szacowna ma³¿onka lekarza, adwokata, urzêdnika, w³aœciciela fabryki, warsztatu czy kantoru, rzadziej ziemianka. By³y te¿ dorastaj¹ce córki, nie zawsze jednak by³y zachwycone pobytem
w Sopocie. M³oda Maria Sk³odowska, która przybywa³a tu w 1889 r. jako
guwernantka, tak wspomina³a swój pobyt nad morzem: „nie jest specjalnie
zabawnie, na pla¿y w Kurhauzie spotyka siê ci¹gle tych samych ludzi, którzy
rozmawiaj¹ ci¹gle o tym samym [...], gdy nadejdzie s³ota i trzeba siedzieæ
w domu — wszyscy w takim humorze, ¿e gdybym mog³a, schowa³abym siê
pod ziemiê”10.
Kobiety samotne, niezale¿ne finansowo, których zreszt¹ w XIX w. by³o
niewiele, rzadziej pojawia³y siê na wypoczynku w Sopocie i z regu³y stawa³y
siê przedmiotem szczególnego zainteresowania i plotek. Zmiany w tym
wzglêdzie nast¹pi³y dopiero w XX w., ale jeszcze w okresie miêdzywojennym widok samotnej kobiety na pla¿y budzi³ sensacjê i zgorszenie. „Dolce
far niente” — komentowa³ publicysta polskiego tygodnika „Œwiat”. „Samotnoœæ bêdzie jednak z pewnoœci¹ krótka, pla¿a nie jest miejscem dla eremitycznych rozmyœlañ. [...] W Sopotach wolno jest pokazywaæ przy tym to,
czego nie wolno jest pokazywaæ w Warszawie. Granice dekoltu zale¿¹ od
miejscowoœci i sezonu”11. Jak widaæ, w miejscowoœciach urlopowych ju¿

9 „Kurier Warszawski” 1922, nr 234.
10 Cyt. za: F. Mamuszka, Bedeker sopocki, Gdañsk 1981, s. 189.
11 „Œwiat” 1922, nr 39.
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w latach 20. kobiety mia³y wiêksze mo¿liwoœci uwolnienia siê od pruderyjnych konwenansów i prezentowania swoich wdziêków.
W koñcu XIX w., gdy Sopot stawa³ siê coraz bardziej œwiatowym kurortem, zaczê³y pojawiaæ siê w nim kobiety lekkich obyczajów, powstawa³y
domy publiczne, doœæ chêtnie odwiedzane tak¿e przez polskich wczasowiczów. Jednak „siedliskiem rozpusty”, miejscem spotkañ œwiata przestêpczego, a tak¿e miejscem akcji powieœci kryminalnych i erotycznych sta³ siê
Sopot dopiero w okresie miêdzywojennym12. Przyczyni³o siê do tego m.in.
otwarcie w 1920 r. kasyna gry.

£azienki Po³udniowe na pocz¹tku XX w.

Przy tak d³ugim, czêsto ponaddwumiesiêcznym pobycie, rzecz¹ bardzo
istotn¹ by³o znalezienie odpowiedniego lokum zapewniaj¹cego niemal domowe warunki. W zale¿noœci od zasobów finansowych wynajmowano albo
pokoje w pensjonatach, albo ca³e chaty kaszubskie lub wille. U schy³ku
12 J. Grom, Jaskinia gry Zoppot, Warszawa 1926; L. J. Rodzyn, Wspomnienia z sopockiej jaskini gry, „Œwiat”
1922, nr 39. Zob. J. Bachórz, Wizje miasta. O obrazach Sopotu w powieœciach popularnych, „Rocznik Sopocki” 1979, s. 48–66.
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XIX w. tych ostatnich, jak pisze Stanis³awa £aska, korespondentka „Bluszcza”, „do odnajêcia jest moc wielka, pocz¹wszy od bardzo wykwintnych,
pysznie ustrojonych w zieleñ i kwiaty, a¿ do zupe³nie skromnych, z których
jedna ma bezpretensjonalny, ale wdziêczny napis: „klein aber mein”13.
Deotyma mieszka³a w po³owie XIX w. w skromniejszych warunkach:
„Siedlisko przez nas obrane le¿y na samym koñcu ulicy Pó³nocnej [...] dom
murowany, co jest zjawiskiem w Sobotach, pokoiki mamy weso³e obstawione sprzêtami z mahoniu, zjawisko jeszcze rzadsze”14.
Z biegiem lat standard wynajmowanych pomieszczeñ ulega³ w Sopocie
znacznym zmianom. W miejsce chat kaszubskich pojawia³y siê eleganckie
wille, ale te¿ coraz wiêcej by³o przeznaczanych dla turystów tanich pomieszczeñ, „pozbawionych œwiat³a s³onecznego, ale nie pozbawionych wilgotnoœci”15. Wœród czêœci polskich turystów w dobrym tonie by³o wynajmowanie
pokoi w polskich pensjonatach, np. w „Domu Polskim” Wiktora Kulerskiego, polskiego dzia³acza narodowego, redaktora i wydawcy „Gazety Grudzi¹dzkiej”. Z regu³y jednak o wyborze miejsca zakwaterowania decydowa³a cena i jakoœæ us³ug. Stanis³awa £aska np. nie wynajê³a pokoju u Kulerskiego, gdy¿ z jego „Domu Polskiego” nie by³o widoku na morze.
Jedzenie albo panie przygotowywa³y dla siebie i dla rodziny same w wynajmowanych pokojach, albo, co czêœciej zdarza³o siê, sto³owano siê w pensjonatach i restauracjach. Przy czym doœæ czêsto narzekano na jakoœæ niemieckiej kuchni. Historyk literatury Stanis³aw hr. Tarnowski pisa³: „Jedzenie w Kurhauzie, czy restauracjach, czy w hotelach takie okropne, tak po
prusku p³ywaj¹ce w t³uszczach, chowane z dnia na dzieñ i tak niemi³osiernie s³odzone, ¿e tylko pruskie podniebienie i pruskie ¿o³¹dki znosiæ je mog¹”16. Natomiast „Dom Polski” Kulerskiego kusi³ turystów tradycyjn¹ polsk¹ kuchni¹.
G³ównym celem pobytu nad morzem by³o korzystanie z k¹pieli morskich i s³onecznych na sopockiej pla¿y. Pogoda nie zawsze dopisywa³a, ale
w s³oneczne dni t³umy wczasowiczów ci¹gnê³y nad morze. K¹piele w falach
Ba³tyku mia³y leczyæ: zmêczenie po nadmiernej fizycznej lub umys³owej
pracy oraz tzw. kobiece dolegliwoœci: nerwice, choroby skurczowe17. Lekarz
13
14
15
16
17

S. £aska, Wspomnienie z lata, „Bluszcz” 1896, nr 39.
J. £uszczewska, wyd. cyt., nr 116.
Z kaszubskiego brzegu, „Kurier Warszawski” 1912, nr 228.
S. Tarnowski, Z Prus Królewskich, „Przegl¹d Polski” 1881, r. 16, s. 316.
W. Radzyñski [Wiktor Kulerski], Przewodnik po Copotach, Gdañsku i okolicy, Gdañsk 1892, s. 52.
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sopocki Kleefeld zaleca³ k¹piele morskie, szczególnie paniom. Po takiej
kuracji „te z bladymi wargami i policzkami wracaj¹ ró¿owe i kwitn¹ce”18.
Oprócz k¹pieli s³onecznych i morskich w Sopocie oferowane by³y te¿ inne
atrakcje, jak kuracje: parowe, glinkowe, b³otne i gazowe19.
Zgodnie z XIX–wiecznymi normami obyczajowymi i zatwierdzonym
przez w³adze regulaminem20 osobno k¹pa³y siê panie, osobno panowie. Jak
wspomina³ Tadeusz Krêpowiecki: „po lewej stronie k¹pi¹ siê mê¿czyŸni, po
prawej kobiety”21. Dla k¹pi¹cych siê by³y przygotowane specjalne kabiny
do przebierania. W latach 70. XIX w. by³o 75 kabin dla pañ i 52 dla panów.
Porz¹dku pilnowali policjanci. Nie wszyscy przestrzegali tych nakazów.
Henryk £uczkiewicz zanotowa³, ¿e m³odzi przybysze z Polski „czêsto dopuszczaj¹ siê niezbyt inteligentnych wybryków [...] pop³yn¹wszy ³ódk¹ do k¹pieli damskich, weso³o prowadz¹ rozmowy z k¹pi¹cymi siê Polkami ku
zgorszeniu dam niemieckich”22. Zanim w Sopocie zorganizowano k¹pielisko, mê¿czyŸni na ogó³ k¹pali siê nago, przez co uniemo¿liwiali dostêp do
wody kobietom. Na pla¿y na terenach oddalonych od centrum Sopotu zdarza³y siê wspólne k¹piele pañ i panów, ale uchodzi³o to za niew³aœciwe
zachowanie. Zmiany w tym zakresie nastêpowa³y doœæ wolno i dopiero
prze³om XIX i XX w., a zw³aszcza lata miêdzywojenne, zaowocowa³y koedukacyjnymi pla¿ami i k¹pielami23.
Stroje pla¿owe, jakie obowi¹zywa³y panie na prze³omie XIX i XX w.,
nie by³y zbyt wygodne. Jak wspomina³a pisarka Wanda Melcer: „Do wody
siê wchodzi³o w dziwacznych kostiumach k¹pielowych z szorstkiej, czarnej
materji, z rêkawami poni¿ej ³okcia, z ko³nierzykiem pod szyjê, w d³ugich
pantalonach, obszytych falbank¹ w z¹bki, któr¹ lamowa³a bia³a, we³niana
tasiemka”24. Zami³owanie pañ do strojów, tak¿e tych pla¿owych, sta³o siê
18 F. A. Brandstäter, Der See=Bade=Ort Zoppot bei Danzig, Danzig 1859, s. 70.
19 Z. Hartingh, Przewodnik po ziemi kaszubskiej, Warszawa 1909, s. 10.
20 Z regulaminu k¹pieli z 1823 r. „Rybacy mog¹ przep³ywaæ w odleg³oœci 200 kroków od k¹pi¹cych siê. [...]
Miêdzy mêskimi i damskimi miejscami k¹pielowymi nie wolno k¹paæ siê nikomu. ¯aden mê¿czyzna, a tak¿e
rybacy nie mog¹ przekroczyæ oznaczonego terenu k¹pielowego. Mêskie kabiny od damskich maj¹ byæ
w odleg³oœci 1 160 stóp”. F. A. Brandstäter, wyd. cyt., s. 78.
21 T. Krêpowiecki, Przeja¿d¿ka po Prusach Polskich, „Kolumb — czasopismo jeograficzne poœwiêcone opisom podró¿y l¹dowych i morskich, najnowszych odkryæ jeograficznych, wiadomoœci statystycznych oraz
z tymi w stycznoœci zostaj¹cymi” 1827, t. 5, nr 29.
22 H. £uczkiewicz, O wycieczkach letnich i kaszubskich Sobotach (Zoppot), „Tygodnik Ilustrowany” 1890,
nr 19.
23 W Warszawie w przededniu I wojny otwarto pierwsz¹ koedukacyjn¹ pla¿ê nad Wis³¹.
24 W. Melcer, Wakacje nad morzem, „Wiadomoœci Literackie” 1939, nr 31 i 32.
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nawet przedmiotem k¹œliwych uwag np. Heleny Duninówny, która w ksi¹¿ce pt. Warszawskie nowinki tak charakteryzowa³a sopockie obyczaje warszawskiego mieszczañstwa: „Œliczna pani wydyma usteczka [...] Bia³e paluszki przerzucaj¹ karty tygodnika („Bluszcz”). Oczy zatrzymuj¹ siê na starannie wykonanym drzeworycie, przedstawiaj¹cym brzeg morza, drobne
falki przybrze¿ne, piasek, kosze, damy i dzieci w koszach [...] «Strand», pla¿a wi¹¿¹ siê z uœmiechem: Ostenda, Biaritz, Swunemunde, Zoppot... Ju¿
widzi siê œliczna pani w tych p¹sowych majteczkach z falbankami, siêgaj¹cymi do pó³ ³ydki, obszytymi bia³¹ tasiemk¹. Sztywny drelich podobno najmodniejszy. Majtki s¹ bufiaste, marszczone suto pod kolanami, a bluza
d³uga do pó³ bioder, szarf¹ przepasana. Na marynarskim ko³nierzu i na
mankietach u króciutkich bufek te¿ bia³e lampasiki. Ju¿ wk³ada na utapirowan¹ g³ówkê gumowy, ¿ó³ty czepek z falbank¹ i z zalotn¹ kokard¹; ju¿
sznuruje wysoko p¹sowymi tasiemkami miêkkie k¹pielowe pantofelki. [...]
Kostium podró¿ny do morza, strojna suknia do morza, strojny czepek do
morza, najnowszy fason majtek do morza, p³aszcz szeroki do morza, toaleta
towarzyska do morza [...] zbyt sowita wyprawa! Ale jechaæ byle jak? Niezamo¿nie”25. Kostiumy k¹pielowe wypada³o kupowaæ w renomowanych sklepach, np. u Begsona w Gdañsku26. Jak widaæ, wyprawa nad morze dla sfer
ubo¿szych by³a nieosi¹galna.
Kobieta w Sopocie na pla¿y przebywa³a najczêœciej w towarzystwie bawi¹cych siê dzieci, dla których „Soboty by³y prawdziwym rajem. Ca³ymi
dniami bawi¹ siê przy morzu, kopi¹ w piasku studnie, w konewkach przynosz¹ z morza wodê, puszczaj¹ okrêciki. [...] A¿ mi³o popatrzeæ, jak siê
uwijaj¹, oddychaj¹c œwie¿ym powietrzem [...] wzmacniaj¹ p³uca, prac¹ fizyczn¹ rozwijaj¹ musku³y, a i s³oñce nie pal¹c ¿arem nad morzem [...] jest
tak¿e czynnikiem uzdrawiaj¹cym”27.
Opieka nad dzieæmi, codzienne zajêcia, niemal tak jak w domu, wype³nia³y dzieñ wielu mieszczañskim paniom domu goszcz¹cym w Sopocie
w po³owie XIX w. ¯ycie toczy³o siê prawie tak jak w Warszawie, tylko ¿e
czêsto na œwie¿ym powietrzu. „Na ka¿dym ganku [...] wystrojone podró¿niczki siedz¹ z ig³¹, a przy nich mê¿czyŸni z gazetami”28 — zauwa¿a³a Deotyma.
25
26
27
28

H. Duninówna, Warszawskie nowinki 1815–1900, Warszawa 1970, s. 300.
A. Nowaczyñski, By³o to nad Ba³tykiem, „Rocznik Sopocki” 1998–1999, t. I, s. 64.
S. £aska, wyd. cyt., nr 39.
J. £uszczewska, wyd. cyt., nr 116.
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Podzia³ na zajêcia mêskie i kobiece by³ doœæ wyraŸny, mê¿czyŸni lubili spêdzaæ czas w swoim gronie, tworz¹c swego rodzaju kó³ka dyskusyjne, kobiety
rozmawia³y we w³asnym towarzystwie. Artysta malarz, ilustrator Pana Tadeusza Elwiro Andriolli tak wspomina³: „W pierwszej izbie mê¿czyŸni,
w drugiej damy. Spêdzaliœmy tam parê godzin, niezwykle o¿ywionych. Oko³o pó³nocy wysz³y panie. Zostaliœmy sami. Rozmawialiœmy gor¹co”29.
Dominacja mê¿czyzn widoczna by³a na ka¿dym kroku, kobiety by³y zdecydowanie na drugim planie. „Mê¿czyŸni czy to na spacerze — pisa³a Stanis³awa £aska — czy to przy stole wszêdzie pierwszeñstwo dla siebie zachowuj¹. Powa¿na osoba w nowej eleganckiej Miramare [nazwa willi — T. S.]
siedzia³a u sto³u na pierwszym miejscu, gdy m¹¿ przyjecha³ ust¹pi³a mu,
a sama siad³a dalej. Na spacerze w dzieñ gor¹cy widzia³am w lesie pewnego
pana, którego letnie palto nios³a ¿ona”30. Pani £aska nie pochwala³a tych
zwyczajów.
Do lat 70. XIX w., gdy Sopot by³
g³ównie miejscem rodzinnego wypoczynku niezbyt wielkiej liczby letników, rozrywek nie by³o zbyt wiele. Panie nawet nie mia³y siê specjalnie dla
kogo stroiæ. „Kobiety chodz¹ zawsze
w tych samych perkalikowych lub
we³nianych sukniach — zauwa¿a³
S. Tarnowski — nikt siê nie stroi,
piêknych elegantek i m³odych fircyków ani na lekarstwo, ¿ycia towarzyskiego ¿adnego, chyba ¿eby kto chcia³
liche koncerta i od czasu do czasu jeszcze lichsze fajewerki przed kurhauzem ogl¹daæ”31.
Z biegiem lat, gdy Sopot stawa³ siê
europejskim kurortem, liczba rozrywek
Reklama z przewodnika po Sopocie
(1903 r.)
wzrasta³a, do tego ba³tyckiego miasta
29 M. Andriolli, Z wycieczki nad Morze Ba³tyckie — listy ilustrowane, „K³osy” 1890, nr 1287.
30 S. £aska, wyd. cyt., nr 40.
31 S. Tarnowski, wyd. cyt., s. 219.
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przyje¿d¿ano ju¿ nie tylko po s³oñce i nad morze, ale i po to, by zasmakowaæ œwiatowego ¿ycia. W Sopocie mo¿na by³o pograæ w „krokieta”, w football czy w tenisa na oœwietlonych elektrycznoœci¹ kortach, obejrzeæ corso
kwiatowe, pos³uchaæ codziennych koncertów w kurhauzie, bawiæ siê na tañcz¹cych reunionach, na które „panowie powinni przyjœæ w wizytowym ubraniu, a panie bez kapeluszy i okryæ”32. oczywiœcie tylko wierzchnich. Coraz
wiêcej w Sopocie pojawia³o siê osób, tak¿e kobiet, nie obarczonych rodzin¹, co nie znaczy, ¿e samotnych.
Ton zabawom w tym nadmorskim kurorcie nadawali Polacy, a wœród
nich najbardziej ha³aœliwi byli mieszkañcy stolicy. Pisarz Adolf Nowaczyñski tak wspomina³ Sopot z pocz¹tku XX wieku: „Sezon k¹pielowy w Sopotach na cztery lata przed wojn¹ europejsk¹ wyj¹tkowo by³ gwarny i huczny,
„ogromnie nasz” jak siê mówi³o po sienkiewiczowsku, po prostu polski,
Ostseebadowi33 tonu i szyku nadawa³a Warszawa. [...] Szampana przy sto³ach stawia³a sobie przewa¿nie polska noblesa. Na kortach tenisowych towarzystwo polskie, w psich konkursach nagrody bra³y psiny polskie. Naj³adniejsze kostiumy k¹pielowe, oczywiœcie warszawianki [...] Warszawianki nie
k³ad³y siê spaæ przed pó³noc¹, a czêsto w wiêkszych zawianych grupach
oczekiwa³y i wspania³ego wschodu s³oñca nad oceanem czarnej kawy, koniaków, likierów bez liku”34. Te mniej zamo¿ne, obarczone dzieæmi, mog³y
jedynie popatrzeæ na to „œwiatowe ¿ycie”. Warszawianki, zw³aszcza te
„smakowite, opalone na ca³ym ciele „sweet seventeen”, zdaniem Nowaczyñskiego wyró¿nia³y siê wœród towarzystwa przebywaj¹cego w Sopocie.
Nie budzi³ natomiast entuzjazmu autora Fryderyka Wielkiego widok Niemek przyby³ych z Prus: „Kobiety p³askie, p³owe, kaczonogie, z ³apami na³ogowych pomywaczek, o figurach rzeŸbionych siekier¹, z gracj¹ i ruchami
fok morskich, w ogóle materia³ damski zdatny na kelnerki w trzeciorzêdnych browarach. Starsze z nich ceruj¹ namiêtnie a swobodnie skarpetki
mê¿ów, m³odsze zjadaj¹ lubie¿nie, a palcami szlagsahne z talerzyków i gapi¹ siê sentymentalnie na k¹pi¹cych siê oficerów”35. Nowaczyñski znany by³
z ciêtego i z³oœliwego jêzyka.

32
33
34
35

Z. Hartingh, wyd. cyt.
Tak te¿ nazywany by³ Sopot.
A. Nowaczyñski, Odkrycie Gdyni, „Wiadomoœci Literackie” 1934, nr 13.
A. Nowaczyñski, By³o nad Ba³tykiem, wyd. cyt., s. 12–13. Didaskalia.
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Sopot le¿a³ na terenie pañstw pruskiego, potem — niemieckiego, a wiêc
tych, które wobec zamieszka³ych w nim Polaków prowadzi³y restrykcyjn¹
politykê. W XIX, a zw³aszcza na prze³omie XIX i XX w. stosunki polsko–niemieckie by³y doœæ napiête, ale fakt ten w niewielkim stopniu wp³ywa³ na warunki wypoczynku polskich wczasowiczów w niemieckim Sopocie.
Zdecydowana wiêkszoœæ przyje¿d¿aj¹cych tu Polek i Polaków przybywa³a
tu na odpoczynek i kwestie polityczne ich nie interesowa³y, a miejscowi
Niemcy chcieli zarobiæ na polskich turystach i z regu³y okazywali im ¿yczliwoœæ. Podjêta w 1908 r. przez czêœæ polskich œrodowisk opiniotwórczych,
m.in. „Kurier Warszawski”, akcja bojkotu niemieckiego uzdrowiska w Sopocie — w zasadzie spe³z³a na niczym36.
W Sopocie i w okolicach mieszka³a tak¿e ludnoœæ kaszubska, czêœæ, raczej niewielka, polskich turystów kontaktowa³a siê z nimi, usi³owa³a prowadziæ wœród nich dzia³alnoœæ narodow¹, wspieraæ ich polskoœæ. Organizowane by³y nawet specjalne wycieczki na Kaszuby. By³y wœród osób zaanga¿owanych w tego typu dzia³alnoœæ tak¿e i panie, jak chocia¿by tylekroæ wspominana Deotyma, która o Kaszubach tak pisa³a: „Lud kaszubski osiad³y
ko³o Gdañska jest tak czysto polski, jak lud na Mazowszu czy Kujawach,
narzecze tylko jego miêkkoœci¹ wymowy i przechowywaniem kilku staro¿ytnych wyrazów ró¿ni siê od naszej zwyk³ej mowy. Lud ten w ma³ej liczbie
i w odosobnieniu rzucony miêdzy obce plemiê, niby wysepka na ocean, tote¿ wygl¹da na zahukany i g³ówna cecha, która na pierwsze spojrzenie
w nim uderza, jest niezmierna potulnoœæ”37. Sporym powodzeniem tak¿e
wœród pañ cieszy³a siê wydawana przez Kulerskiego dla polskich turystów,
ukazuj¹ca siê trzy razy w tygodniu: „Copocka Gazeta K¹pielowa”38. ZnaleŸæ w niej mo¿na by³o artyku³y o s³owiañskiej przesz³oœci Sopotu czy o ¿yciu Polaków pod pruskim zaborem.
XIX w. wœród zamo¿niejszych polskich warstw: ziemiañstwa, mieszczañstwa przyniós³ nowe formy spêdzania wolnego czasu, urlopów, letniego wypoczynku. Jedn¹ z nich by³y wyjazdy do nadmorskich kurortów
Riwiery, Ostendy, Ko³obrzegu, Po³¹gi czy Sopotu. Z racji bliskoœci po³o¿enia, ³atwego dojazdu, relatywnie niskich cen najbardziej popularny na pocz¹tku XX w. sta³ siê Sopot, do którego bardzo licznie zje¿d¿ali polscy
36 M. Frankiewicz, wyd. cyt., s. 63–70.
37 J. £uszczewska, wyd. cyt., nr 116.
38 A. Romanow, Notatka o „Copockiej Gazecie K¹pielowej”, „Rocznik Sopocki” 1978, s. 152–154.
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turyœci. Przez ca³y badany okres sk³ad spo³eczny polskich wczasowiczów
w Sopocie nie uleg³ zmianie, byli to g³ównie spragnieni s³oñca i morza
mieszczanie, przewa¿nie z Warszawy; arystokracja przedk³ada³a nad Ba³tyk
uroki Morza Œródziemnego. Przez ca³y ten czas by³ te¿ Sopot miejscem
wypoczynku ca³ych rodzin, chocia¿ na prze³omie XIX i XX w. w tym wzglêdzie nastêpowa³y pewne zmiany. Nie sta³ siê jednak Sopot, tak jak Zakopane, miejscem spotkañ polskiej elity. W okresie miêdzywojennym powa¿nym konkurentem dla Sopotu sta³a siê polska Gdynia. Kobiety w Sopocie
to przede wszystkim matki i ¿ony i takie role pe³ni³y, przebywaj¹c latem w tym
mieœcie, ¿yj¹c w cieniu swoich mê¿ów, a przemiany obyczajowe zwi¹zane
z emancypacj¹ kobiet w ich stylu ¿ycia by³y doœæ s³abo zauwa¿alne.
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W epoce dwudziestolecia miêdzywojennego kategoria „czasu wolnego”
utraci³a swój ekskluzywny charakter. Zadecydowa³o o tym wiele czynników. Nie bez znaczenia by³y modernizacyjne wysi³ki odrodzonego pañstwa,
jak wprowadzenie 8–godzinnego dnia pracy, czy p³atnych urlopów. Nowoczesnym ustawodawstwem objête zosta³y równie¿ kobiety, które w latach
miêdzywojennych na skalê masow¹ podejmuj¹ pracê zawodow¹.
Wraz z rozszerzeniem spo³ecznego zasiêgu czasu wolnego narodzi³y siê
nowoczesne formy rozrywki i wypoczynku. Rekreacja pla¿owa pojawi³a siê
przed I wojn¹ œwiatow¹, ale dopiero w latach miêdzywojennych uzyska³a
swoj¹ pe³n¹ formê. Na przyk³adzie zmieniaj¹cej siê mody i zachowañ kobiet na pla¿ach przeœledziæ mo¿na proces przemiany modelu seksualnoœci
kobiecej w latach miêdzywojennych.
Przed I wojn¹ œwiatow¹ wypoczynek nad Ba³tykiem by³ dostêpny tylko
dla lepiej uposa¿onych grup spo³ecznych. Dzieci z rodzin inteligenckich, bo
o takich wiemy najwiêcej, spêdza³y ca³e tygodnie nad morzem. Wanda Melcer, siostry Kossakówny — Maria i Magdalena, Maria Kuncewiczowa
wspomina³y o wakacjach spêdzonych nad Ba³tykiem i za¿ywaniu „leczniczych” zimnych k¹pieli morskich1. Liczba kurortów by³a ograniczona do
kilku miejscowoœci. W grê wchodzi³ Sopot (Zoppot), Ko³obrzeg (Colberg),
1 Por. M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1960, t. I i II; W. Melcer, Wakacje nad morzem oraz
M. Kuncewiczowa, Zabawa w pañstwo, „Wiadomoœci Literackie” 1939, nr 31–32, s. 31.
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Œwinoujœcie (Swinemünde) oraz Puck (Pufzig). Ten ostatni nie dorasta³ do
rangi kurortu. W S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1888 r. opis
Pucka sprowadza siê do kilku lapidarnych zdañ: „Niedawno urz¹dzono tu
k¹piele morskie, które jednak dotychczas nie œci¹gaj¹ wielu goœci. Jest tu
urz¹d pocztowy [...], s¹d okrêgowy, koœció³ katolicki i ewangelicki (1780 r.),
bo¿nica, trzyklasowa szko³a katolicka, dwuklasowa ewangelicka, urz¹d poborowy, kilka gorzelni, cegielni, wiatrak, m³yn parowy i kilka browarów”2.
Jastarnia, têtni¹ca ¿yciem w latach miêdzywojennych, jeszcze w latach 80.
XIX w. jest przyk³adem ma³ej, rybackiej wioski, w której ani „Rzemieœlnika
(..) nie ma, ani p³uga, ani konia”3. Nawet popularny ju¿ w XIX w. Ko³obrzeg nie posiada³ w³asnej kanalizacji, na skutek czego wczasowicze skar¿yli siê na „powietrze mocno zepsute” i brak pitnej wody4.

Pla¿a w Ko³obrzegu przed I wojn¹ œwiatow¹.
Obecnoœæ kobiet i dzieci œwiadczy, ¿e pe³ni³a funkcjê pla¿y rodzinnej

2 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warszawa 1888, t. 9, s. 267.
3 Tam¿e, t. 3,Warszawa 1882, s. 495.
4 Tam¿e, t. 4, Warszawa 1883, s. 278.
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Od damskich k¹pielisk do pla¿ koedukacyjnych
Przed I wojn¹ œwiatow¹ wyjazd nad zimne morze poprzedzany by³ hartowaniem dzieci w mieœcie. Matka Marii i Magdaleny z Kossaków przyprowadza³a obie dziewczynki do tzw. ³azienek nad Wis³ê. By³y to koryta
o drewnianym dnie, przez które przep³ywa³a woda rzeczna, podzielone na
czêœæ damsk¹ i mêsk¹. Woda w drewnianych klitkach siêga³a najwy¿ej do
pasa, ale mimo to, kobiety wchodzi³y do nich z nale¿yt¹ ostro¿noœci¹. Matka Magdaleny Samozwaniec przed ka¿d¹ k¹piel¹ czyni³a znak krzy¿a œwiêtego5.
Zachowania kobiet na pla¿ach nadmorskich przez d³ugi czas wygl¹da³y
groteskowo. Rozpoczê³a siê ju¿ moda na k¹piele i ta nowa treœæ gor¹czkowo poszukiwa³a dla siebie odpowiedniej formy: stroju i nowych rytua³ów.
Kobiety musia³y w jakiœ sposób po³¹czyæ „stare” z „nowym”. Rytua³ wyjœcia
z wody ilustrowa³ zwi¹zane z tym problemy obyczajowe. Do wychodz¹cej
z wody kobiety podbiega³a s³u¿¹ca, otula³a j¹ przeœcierad³em, dyskretnie
œci¹ga³a z niej mokry kombinezon i na powrót zakuwa³a w gorset, nak³ada
krochmalone halki, a na koñcu sukniê. Rytua³ ten stwarza³ wyj¹tkow¹ okazjê dla podgl¹daczy.
Surowe przepisy, a zw³aszcza podzia³ pla¿ na strefy: „damsk¹” oraz
„mêsk¹” mia³y zapobiegaæ groŸbie „nieobyczajnoœci”. Pla¿e mieszane przeznaczone by³y dla ca³ych rodzin. Warunkiem wstêpu na pla¿ê mieszan¹ by³o
posiadanie dziecka. Przekonanie, ¿e seksualnoœæ matki, choæby m³odej
i atrakcyjnej, nie jest ju¿ groŸna, dawa³o jej wiêcej swobody ni¿ pannom.
M³ode matki uczestniczy³y w mieszanym, damsko–mêskim towarzystwie,
podczas gdy panny mog³y przebywaæ jedynie w towarzystwie sióstr, kole¿anek, matek i innych kobiet, kontaktuj¹c siê z mê¿czyznami przez szparê
w p³ocie. Matki podroœniêtych córek wraca³y do „boksu” dla kobiet. Naturalnie, regulaminy pla¿owe by³y z rozmys³em ³amane. M³odzi mê¿czyŸni
podp³ywali ³ódkami w zakazane rejony k¹pieliska dla kobiet, bardziej œmiali wchodzili na pla¿ê rodzinn¹ z „wypo¿yczonymi” od rybaków dzieæmi.
Proceder podgl¹dania kobiet wychodz¹cych z morza w przylepionych do
cia³a strojach, za pomoc¹ lornetki teatralnej, równie¿ nie nale¿a³ do rzadkoœci6.
5 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, wyd. cyt., s. 77.
6 Por. tam¿e, s. 78 oraz T. Stegner, Kobieta na wczasach w Sopocie w XIX i na pocz¹tku XX w., w niniejszym tomie.
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Ubiór kobiet i mê¿czyzn na pla¿y przed I wojn¹ œwiatow¹ stanowi³
przedmiot powszechnej krytyki. Magdalena Samozwaniec pisa³a, ¿e podzia³ na p³eæ piêkn¹ i brzydk¹ traci³ na przedwojennych pla¿ach racjê
bytu. „W sumie wszyscy razem mogli byæ œmia³o uwa¿ani za «p³eæ brzydk¹», do czego przyczynia³y siê ówczesne k¹pielowe stroje odznaczaj¹ce siê
horrendaln¹ brzydot¹ i brakiem smaku”7. Mê¿czyŸni nosili na pla¿y pasiaste trykoty przypominajace bieliznê, a na g³owy zak³adali kapelusze, tzw.
panamy.
Ma³o estetyczne stroje kobiece nie by³y przystosowane do k¹pieli.
W wodzie drelichowe kombinezony, ozdobione u kostek i pod szyj¹ tasiemkami wydyma³y siê jak balony. Z daleka k¹pi¹ce siê kobiety wygl¹da³y
jak nadmuchane, kolorowe pó³kule. Drugi rodzaj kostiumu k¹pielowego,
z grubego szorstkiego rozci¹ga³ siê na wzór mokrej szmaty. Ca³oœci takich
strojów kobiecych dope³nia³y gumowe czepki oraz ci¿emki na nogi wi¹zane
na tasiemki powy¿ej kostki. Do morza wchodzi³y zatem kobiety ubrane od
stóp do g³ów.
Na modê pla¿ow¹ Polek oddzia³ywa³, po s¹siedzku, wzorzec niemiecki.
Wzorzec francuski, naœladowany równie¿ w Anglii, nakazywa³ kobietom
os³anianie nóg jedwabnymi poñczochami. Agatha Christie, urodzona
w 1890 r., jako kilkunastoletnia panienka zmuszana by³a do wk³adania poñczoch, o których po latach pisa³a: „Nie wiem, jakim cudem Francuzki potrafi³y utrzymaæ je na nogach, bo mnie siê to absolutnie nie udawa³o. Podczas p³ywania, po kilku energiczniejszych odbiciach, poñczochy zje¿d¿a³y
z palców, a gdy wychodzi³am z wody zsunê³y siê ju¿ zupe³nie albo pêta³y mi
nogi w kostkach. Podejrzewam, ¿e Francuzki, za¿ywaj¹ce morskich k¹pieli,
które pokazywano w ¿urnalach, wygl¹da³y dlatego tak szykownie, ¿e nigdy
naprawdê nie p³ywa³y, tylko ostro¿nie wchodzi³y do morza, po czym wychodzi³y i paradowa³y po pla¿y”8.
W ch³odniejsze dni pla¿a z przestrzeni otwartej zamienia³a siê w zbiór
eksterytorialnych wysepek, których granice wyznaczane by³y przez masywne kosze z wikliny. Zza koszy wygl¹da³y kapelusze, powiewa³y suknie,
w piasku bawi³y siê ma³e dzieci z opiekunkami, a miêdzy nimi przechadzali
siê panowie w s³omianych panamach lub ma³ych d¿okejkach na g³owach.

7 M. Samozwaniec, wyd. cyt., s. 79.
8 A. Christie, Autobiografia, Warszawa 1998, s. 165.
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Pla¿e koedukacyjne na zachodzie Europy pojawi³y siê jeszcze przed
I wojn¹ œwiatow¹. W Londynie by³y to: Tor Abbey Sands i Corbin’s Head
Beach, koedukacyjne pla¿e „dla wszytskich”, na których panowa³ wielki
t³ok i ha³as, oraz pla¿a Meadfoot Beach, przeznaczona dla eleganckiej socjety9. W Warszawie pierwsz¹ koedukacyjn¹ pla¿ê otworzono w przededniu
I wojny œwiatowej. Skutek wspólnego wypoczynku mê¿czyzn i kobiet by³
odwrotny od spodziewanego. Stroje k¹pielowe zamiast uproszczeniu uleg³y
dalszej komplikacji. Zarówno w Anglii, jak i w Polsce kobiety nak³ada³y na
siebie wiêcej warstw ubrañ.
W³aœciwy rozwój koedukacyjnych pla¿ nast¹pi³ po zakoñczeniu I wojny
œwiatowej. Polska uzyska³a dostêp do morza, który stara³a siê wykorzystaæ
równie¿ w celach turystycznych. Kurorty nadmorskie powstawa³y i rozrasta³y siê szybko przy inicjuj¹cej i wspieraj¹cej wysi³ki indywidualne polityce
pañstwa. Pocz¹tkowo Hel, wed³ug relacji œwiadków, by³ doœæ zaniedbanym
i opustosza³ym miejscem10. Nie by³o tam kanalizacji, elektrycznoœci, wodê
— niesmaczn¹, koloru br¹zowego czerpa³o siê z prowizorycznych studni.
W latach 20. na koszt pañstwa wywiercono na Pó³wyspie Helskim studnie
artezyjskie i zaprowadzono elektrycznoœæ. Dopiero wówczas znik³y lampy
naftowe i œwieczki. Wiele wysi³ku organizacyjnego poch³onê³o stworzenie
od podstaw miejscowoœci letniskowej przylegaj¹cej do Jastarni, której
w rozpisanym konkursie nadano nazwê: Jurata. „Za³o¿ono stacjê meteorologiczn¹, rozpoczêto budowê nowoczesnego hotelu «Lido», a tak¿e licznych domków letniskowych” — wspomina Szczepkowska. „Z czasem powsta³ tu zak³ad grzanych k¹pieli morskich. Z roku na rok powstawa³y nowe
wille, miêdzy innymi willa i pracownia Kossaka. Reprezentanci rz¹du, finansjery i sztuki rozkoszowali siê pla¿¹ i zabawiali w piêknej kawiarni jurackiej [...] Miniaturowa przystañ kajakowa, korty tenisowe, klomby
i kwietniki dope³nia³y urody tej œlicznej miejscowoœci”11. Do „Lido” zagl¹da³ Józef Beck, minister Kazimierz Œwitalski, Eugeniusz Bodo i siostry Halama. Na deptakach Juraty ¿ony bankierów, polityków, ale równie¿ aktorki
i tancerki licytowa³y siê szerokoœci¹ rond kapeluszy i nogawek spodni, zwanych wówczas pi¿amami.

9 Tam¿e, s. 164.
10 M. Morozowicz–Szczepkowska, Z lotu ptaka, Warszawa 1968, s. 165.
11 Tam¿e, s. 225.
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Od gorsetu do diety odchudzaj¹cej
Moda kobieca do póŸnych lat 20. ulega³a rozmaitym trendom, które
zmierza³y czasem w przeciwstawnych kierunkach. W latach wojny na przyk³ad próbowano lansowaæ suknie kobiece, które swoj¹ lini¹ przypomina³y fartuchy sióstr mi³osierdzia12. Oko³o 1920 r. narodzi³ siê styl ch³opczycy, którego
najbardziej rozpoznawaln¹ cech¹ by³a krótko ostrzy¿ona fryzura. Zapanowa³a
moda na krótkie suknie, kobiety ods³oni³y nogi, odrzuci³y gorset, a linia oddzielaj¹ca stanik od do³u sukienki zni¿y³a siê do wysokoœci bioder. Kobiety
narzeka³y, ¿e w strojach tych wygl¹da siê jak w bezkszta³tnych workach.
Na pla¿y kobiety zak³ada³y na siebie niefunkcjonalne, niepraktyczne
warstwy ubrañ. Jeszcze w 1925 r. czasopisma ilustrowane dla kobiet polecaj¹ im marszczone pantalony, na które narzuca siê krótk¹, ale strojn¹
w aplikacje i koronki sukienkê. Do tego czepek, z gumy lub jedwabiu, ozdobiony kwiatem albo czepek bez ozdób, zapinany pod brod¹ na wzór czapek
pilotów. Na nogi wk³ada siê ci¿emki, sznurowane a¿ pod kolanami. Nieodzownym elementem stroju pla¿owego jest peleryna k¹pielowa z tafty lub
jedwabiu, którym zaraz po wyjœciu z wody nale¿y siê otuliæ. Marszczone
pantalony k¹pielowe, zas³oniête jeszcze do³em sukienki, zosta³y przez redaktorki pism powitane z poczuciem ulgi: „wynalazek to doprawdy dobroczynny szczególnie dla pañ korpulentniejszych”13. O panie korpulentniejsze bêdzie siê jeszcze dba³o do koñca lat 20., a potem od tej tendencji
nast¹pi gwa³towny odwrót14. Kobiety stan¹ wiêc przed koniecznoœci¹ stosowania diety odchudzaj¹cej i gimnastyki.
Moda na gimnastykê pojawi³a siê przed I wojn¹ œwiatow¹. Powstawa³y
rozmaite towarzystwa gimnastyczne, ale zjawisko to dotyczy³o doœæ w¹skiej
grupy spo³ecznej. Na terenie Królestwa Polskiego do 1918 r. gimnastyka
by³a obowi¹zkowa tylko w mêskich szko³ach rz¹dowych. Lekcje te prowadzone by³y przez oficerów i czêsto sprowadza³y siê do musztry15. Sale gimnastyczne w szko³ach nale¿a³y wówczas do rzadkoœci, podobnie jak gimnastyczne stroje. Stroje gimnastyczne (tzw. stroje æwiczebne) pojawi³y siê
w Kongresówce na krótko przed I wojn¹ œwiatow¹ za spraw¹ szko³y Heleny
Kuczalskiej. Nadwaga i ociê¿a³oœæ pensjonarek by³y czymœ naturalnym
12
13
14
15

S. Zahorska, Psychologia mody XX–go wieku, „Bluszcz” 1939, nr 31, s. 20.
Moda na wakacjach, „Przegl¹d Mody” 1925, nr 5, s. 1.
Por. Mewa, O kostium k¹pielowy, „Œwiat Mody” 1918, nr 9, s. 193.
Por. J. Gebethner, Wychowanie fizyczne w szkole dzisiejszej, „Kobieta Wspó³czesna” 1928, nr 20, s. 30–31.
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i czêstym. Irena Krzywicka pisa³a wrêcz, ¿e by³y „oty³e” i „rozlaz³e”16.
O lekcje gimnastyki i reformê pensji ¿eñskich upomina³y siê inteligentki
w Królestwie Polskim: Jadwiga Szczawiñska–Dawidowa oraz Iza Moszczeñska. Bez skutku17. Dopiero w 1918 r. nowe programy szkolne wprowadzi³y na terenie ca³ego kraju obowi¹zkow¹ gimnastykê dla obojga p³ci,
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Moda na szczup³¹ sylwetkê zaczyna dominowaæ w prasie kobiecej
w momencie, kiedy dorastaj¹ absolwentki szkó³ z lekcjami wychowania fizycznego, w które wpojono przekonanie, ¿e oty³oœæ szpeci. Stefania Zahorska, autorka interesuj¹cych esejów o modzie lat miêdzywojennych, podkreœla nowy charakter mody — jej inwazyjnoœæ w stosunku do cia³a kobiecego.
Moda w XIX w. pozostawia³a cia³o, jak pisze Zahorska „na uboczu”, tymczasem moda lat 20. i 30.: „Bezlitosnym ostrzem odcina przede wszystkim
wielkie po³acie t³uszczu, które tak troskliwie pielêgnowano w ci¹gu
XIX wieku [...] Nikn¹ nagle ogromne biusty, nikn¹ szerokie biodra i zady,
zmienia siê konstytucja cia³a. Przemasowane, przegimnastykowane [cia³o
— M. G.] traci sw¹ nabit¹ pulchnoœæ, [...] Piersi s¹ ma³e, biodra dziewczêce,
zmienia siê sposób trzymania”18. Kobieca sylwetka pozbawiona pancerza
gorsetu osiada na biodrach19. Ten kto dziœ przegl¹da zdjêcia z lat miêdzywojennych, na pewno stwierdzi, ¿e kszta³ty kobiet pozosta³y obfite, ale trendy w modzie zmieni³y siê zgodnie z opisem Zahorskiej.
Publicystka „Œwiata Kobiecego” w 1925 r. notowa³a, ¿e: „nowoœci¹, najbardziej rzucaj¹c¹ siê w oczy, jest wp³yw sportu, daj¹cy siê odczuæ bardzo
znacznie w najœwie¿szych kolekcjach. [...] Trudno zdecydowaæ, co kogo zrodzi³o, czy sport modê — czy te¿ moda sport...”20 Konserwatywne publicystki
broni³y odzie¿y sportowej prawa wstêpu na salony. Kobieta w salonie mia³a
byæ nadal „œliczn¹, lekk¹, harmonijn¹ zjaw¹”21.

16 Por. I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, wyd. cyt., Warszawa 1992, s. 48.
17 Por. M. Marcinkowska–Gawin, Jadwiga Szczawiñska–Dawidowa, Iza Moszczeñska, Helena Landau i Zofia
Daszyñska–Goliñska. Publicystki z krêgu radykalnej inteligencji („G³os” 1900–1905), [w:] Kobieta i kultura,
pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996. s. 260.
18 S. Zahorska, Psychologia mody XX–go wieku, wyd. cyt., s. 20.
19 Gorset modelowa³ sylwetkê kobiec¹ w zale¿noœci od rodzaju linii, jak¹ lansowano w modzie. Moda prze³omu wieków d¹¿y³a do wymodelowania sylwetki w kszta³cie litery „S”. Schorzeniem kobiet wywo³ywanym
przez gorset i proste „trzymanie siê” by³a lordosa — polegajaca na skrzywieniu krêgos³upa ku przodowi.
Por. na ten temat: Historia ¿ycia prywatnego, t. 4, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1999, s. 640.
20 Paula L., Listy o modzie, „Œwiat Kobiecy” 1925, nr 10, s. 1.
21 Za: Moda, „Kobieta w Œwiecie i w Domu” 1928, nr 9, s. 1.
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Inwazja sportu do ¿ycia codziennego, a przede wszystkim do szkó³ ¿eñskich spowodowa³a zainteresowanie siê tym problemem hierarchów Koœcio³a katolickiego. Biskupi w 1925 r. na swej XX konferencji zajêli siê spraw¹ gimnastyki w szko³ach ¿eñskich. Orzekli, ¿e lekcje gimnastyki w szko³ach winne odbywaæ siê osobno dla ka¿dej z p³ci pod kierunkiem i nadzorem nauczyciela lub nauczycielki. Kostium sportowy nie powinien „ubli¿aæ
wstydliwoœci dziewczêcej” ani „uwydatniaæ kszta³tów cia³a”. Zaznaczono,
¿e „w ¿adnym razie nie wolno przy gimnastyce wystêpowaæ w kostiumie
k¹pielowym” ani urz¹dzaæ wspólnych pokazowych lekcji gimnastyki dla
ch³opców i dziewcz¹t22. W 1928 r. zosta³y wprowadzone do szkó³ jednolite
kostiumy gimnastyczne okólnikiem Ministerstwa Oœwiaty, które równie¿
nakaza³o rozwijaæ wszelkie formy aktywnoœci fizycznej. M³ode pokolenie
ma byæ zdrowe i sprawne fizycznie, ma pomna¿aæ ekonomiczn¹ si³ê pañstwa, a w razie niebezpieczeñstwa dostarczaæ potencja³u obronnego23.
Aktywny wypoczynek
U schy³ku lat 20. zmienia siê lansowany model kobiecoœci. W „Przegl¹dzie Mody” z 1929 r. czytamy: „Lata powojenne przynios³y nam wielk¹ zdobycz: oto zerwa³yœmy z dotychczasowym dekadentyzmem, idea³em piêkna
kobiecego, który wyra¿a³ siê w bladej cerze, podkr¹¿onych oczach i talii —
nienaturalnie œciœniêtej jak u osy. Piêknoœci¹ naszych czasów jest Diana [...]
smuk³a, z lekko napiêtymi miêœniami ud, z ramionami prê¿¹cymi siê w dal,
o g³owie ma³ej, drobnych i jêdrnych piersiach, o sylwecie w liniach harmonijnych, nie zniekszta³conych przez najmniejszy nawet podk³ad t³uszczu”24.
Pisma kobiece przeœcigaj¹ siê w propozycjach aktywnoœci ruchowej: zalecaj¹ biegi, grê w krêgle, jazdê na wrotkach, ³y¿wach, nartach, grê w klasy,
gimnastykê i masa¿e25.

22 Duszpaterz, Przeciwko kultowi nagoœci, „Przewodnik Katolicki” 1933, nr 33, s. 514.
23 Por. dr M. K³osiñska, Sporty, „Kobieta w Œwiecie i w Domu” 1930, nr 11, s. 21.
24 „Przegl¹d Mody” 1929, nr 6, s. 2. Warto równie¿ wspomnieæ o jêzyku propagowania mody, który przecie¿
kszta³towa³ œwiadomoœæ ówczesnych czytelniczek. By³ on w ogromnym stopniu zaœmiecony zapo¿yczeniami
z jêzyków obcych: szerokie spodnie nazywa³o siê a¿ do po³owy lat 30. „pyjam¹”, swetry „pull–overami”.
Podobnie by³o z z kolorami i rodzajami materia³ów, które niemal wy³¹cznie podawano w brzmieniu oryginalnym. Towarzyszy³a temu tendencja do zdrabniania rzeczowników i przyozdabiania ich pieszczotliwymi
okreœleniami. W piœmie a¿ roi siê od „przeœlicznych szatek”, „finezyjnych wst¹¿eczek”, „maleñkich pelerynek”, „fantazyjnych tualetek”, i „kapryœnych szaliczków”.
25 Por. Jak zachowaæ liniê, „Kobieta w Œwiecie i w Domu” 1931, nr 7, s. 20–21.
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W 1929 r. zaznaczy³a siê tendencja pasowania talii, która definitywnie
zosta³a przywrócona do ³ask w latach 1931–1932. Kostiumy pla¿owe upraszczaj¹ formê. Bufiaste spodnie ustêpuj¹ na rzecz obcis³ych majtek, na które
i teraz narzuca siê sukienkê, lecz pozbawion¹ zak³adek i falbanek.
Wraz z propagowaniem sportu, ruchu, zdrowia prasa upowszechnia model „aktywnego letniego wypoczynku”. Kobietom zalecano uczestnictwo
w grach zespo³owych, zawodach p³ywackich, rzadziej korzystanie ze sprzêtu wodnego, po który siêgali najczêœciej mê¿czyŸni. Publicystki prasy kobie-

Pla¿a Poniatówka w Warszawie 1927 r.
Uwagê przykuwaj¹ charakterystyczne elementy stroju pla¿owego dziewczyny na linie:
czepek i sznurowane ci¿emki, odrzucone ju¿ w latach 30.

cej dostrzega³y przemianê modelu letniego wypoczynku jako wynik postêpu higieny oraz œwiadomego odrzucenia towarzyskich konwenansów. „Jak¿e ró¿ni siê wypoczynek kobiety wspó³czesnej od wypoczynku kobiety w dobie przedwojennej! Podczas gdy dawniej wypoczynek rozumiano w dos³ownym tego znaczeniu (nieruchoma pozycja na le¿aku, ksi¹¿ka, obfite
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przez dzieñ przyjmowanie posi³ków), obecnie jest inne znaczenie [tego terminu — M. G.] wypoczynek [...] Zmêczenie fizyczne wywiera zbawienny
wp³yw na bieg myœli, na stan ducha i stanowi prawdziwy, nowoczeœnie rozumiany wypoczynek letni”26.
Wbrew surowym napomnieniom publicystek kobiety nie zachowuj¹ sztywnego podzia³u pomiêdzy strojami: k¹pielowym i pla¿owym. Dzieje siê tak dlatego, ¿e obok k¹pieli
wodnych upowszechnia siê moda na opalanie. Nadaje siê do tego prosty kostium k¹pielowy z trykotu lubtzw. gumy jedwabnej. Peleryna pla¿owa, przeznaczona do zas³aniania
cia³a, coraz czêœciej bywa wykorzystywana jako pos³anie na piasku. W miejsce d³ugich
sznurowanych ci¿emek pojawiaj¹ siê sanda³y.
Kobiety w stroju k¹pielowym pojawiaj¹ siê
nie tylko na pla¿y, ale tak¿e w sklepach i restauracjach nadbrze¿nych. Konstancja Hojnacka, autorka najpopularniejszego kodeksu
towarzyskiego lat miêdzywojennych, piêtnowa³a ten zwyczaj z tak¹ si³¹, ¿e zachodzi podejrzenie, i¿ widok kobiety robi¹cej zakupy
lub przechadzaj¹cej siê po okolicy w k¹pielowym trykocie nie nale¿a³ do rzadkoœci:
„Usprawiedliwione okolicznoœciami wejœcie
w kostiumie k¹pielowym na chwilê do restauracji lubkawiarni po³o¿onej tu¿ przy k¹pielisku nie wy³¹cza przecie¿ okrycia siê p³aszczem. Ale na wa³êsanie siê ca³ymi dniami
poza pla¿¹ w trykocie k¹pielowym nie pozwoli sobie ¿adna przyzwoita, starannie wychowana kobieta, która rz¹dzi siê we wszystkim
umiarem i taktem. Rodzaj stroju zale¿y od
Peleryna i sanda³y,
„Przegl¹d Mody” 1939, nr 6
okolicznoœci i je¿eli np. w balowej, dekolto-

26 Dzieñ wspó³czesnej kobiety spêdzony na urlopie, „Przegl¹d Mody” 1930, nr 7, s. 4.
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wanej toalecie nie chodzi siê na przechadzki i po zakupy do sklepów — to
tym bardziej w kostiumie k¹pielowym, odpowiednim do wody i pla¿owania,
ale pod ¿adnym pozorem do spraw ¿ycia codziennego”27.
Pla¿a jest obrazem ruchu, witalnoœci i nieskrêpowanej ekspresji. Na du¿ej nadmorskiej pla¿y widaæ grupy graj¹ce w siatkówkê, koszykówkê lub
tenis. Jednoczeœnie odbywaj¹ siê skoki z trampoliny, zawody p³ywackie.
Wprawni p³ywacy wybieraj¹ grê w pi³kê wodn¹, odbywaj¹ siê wyœcigi wodne
na deskach przymocowanych do mkn¹cych z wielk¹ prêdkoœci¹ motorówek. Obserwuj¹cy te zmagania ludzkie redaktor „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego” zauwa¿y³, ¿e „Zrzucenie z siebie uroczystego ubrania sprawia, ¿e wszyscy czuj¹ siê sobie równi w stroju k¹pielowym. Pla¿a jest wynalazkiem wysoce demokratycznym, który nic nie robi sobie z przes¹dów kastowych”28. Autorki i autorzy artyku³ów o letnim wypoczynku odnotowuj¹
ze zdziwieniem, ¿e pla¿a jest miejscem, gdzie zachowania doros³ych ludzi
ulegaj¹ infantylizacji, gdzie ludzie „dziecinniej¹”, gdzie „umys³ ucieka od
[…] k³opotów i trosk”.
Ró¿nice pokoleniowe — ró¿nice spo³eczne
Kobiety starsze czêsto œwiadomie odmawia³y uczestnictwa w nowej formule aktywnego wypoczynku. Dla starszego pokolenia kobiet pla¿a pozostanie tym, czym by³a przed wojn¹. Miejscem pogawêdek, spoczynku, miejscem, gdzie mo¿na za¿yæ zdrowotnej, leczniczej k¹pieli. Nawet s³owo „k¹piel” dla dwóch pokoleñ Polek oznacza³o ju¿ zupe³nie coœ innego. Starsze
pokolenie „wchodzi³o” do wody, m³odsze zaœ — p³ywa³o. Monika ¯eromska wspomina³a, ¿e podczas gdy ona i jej kole¿anki p³ywa³y „za sznury” lub
chodzi³y na tañce, jej matka i matki jej kole¿anek siedzia³y na pla¿y pod
czarnymi parasolkami29. Wiele przemawia równie¿ za tym, ¿e nowa formu³a wypoczynku poszerza³a doœwiadczenia erotyczne kobiet i panienek.
Przyczyni³y siê do tego organizowane dansingi, na które równie¿ „chadza³o” powojenne pokolenie.
Wtargniêcie na pla¿ê muzyki spowodowa³o rozkwit wszelkiego rodzaju
zabaw tanecznych. Na zbitym z desek podium lub molo organizowano
27 K. Hojnacka, Wspó³¿ycie z ludŸmi, Warszawa 1939, s. 132.
28 z. g., Igraszki na pla¿y i na fali, „Kurier Literacko–Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 1933, nr 203.
29 Por. M. ¯eromska, Wspomnienia, Warszawa 1993, s. 172.
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Dancing w kostiumach k¹pielowych na pla¿y Braci Koz³owskich w Warszawie 1936 r.
Sylwetki kobiet zmieni³y siê, ale nadal dominuj¹ obfite kszta³ty.
Szerokie spodnie pla¿owe nazywano wówczas pid¿amami

w dzieñ tañce, a pod wieczór dansingi. By³y one tak popularne, ¿e moda na
nie z prawdziwych kurortów dociera³a nawet do ma³ych wiosek. Jedna z redaktorek zauwa¿y³a, ¿e s¹ organizowane tam, „gdzie jest œwiat³o” i tam
gdzie jedynie „æmi siê nafta”.
Uczestniczka obozu m³odzie¿owego na Helu organizowanego przez Ligê Morsk¹ i Kolonialn¹ opisywa³a harmonogram swoich dziennych zajêæ
w sposóbnastêpuj¹cy: „Co rano po apelu, podniesieniu sztandaru i modlitwie biega³am po rannej rosie na gimnastykê, a potem na wyœcigi wraca³am
z t³umem obozowiczów na œniadanie”30. Po po³udniu odbywa³a wielogodzinne dyskusje o mocarstwowej roli Polski, ale za to wieczorem … „Wie-

30 To–Mara, Wra¿enia z obozu LMK na Helu, „Polska na Morzu” 1934, nr 9, s. 13.
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czorem — wyznawa³a — przebywa³am na dansingach obozowych przy radio, czy [...] orkiestrze...”31
Jedna z redaktorek prasy kobiecej przedstawi³a dansingi w bardzo sugestywny sposób: „W jasnych œwiat³ach lamp — pisa³a — w dymie i gor¹cu
wiruj¹ pary. Na dole huczy morze. Co chwilê powierzchniê jego rozjaœnia
blask latarni morskiej, a ono w tym blasku wydaje siê jeszcze bardziej wielkie i tajemnicze”32. W cytowanym fragmencie napiêcie, jakie rodzi siê
w zbiorowisku ludzkim, wœród wiruj¹cych par „w dymie” i „gor¹cu” kontrastowane jest z groŸnymi pierwotnymi si³ami natury: z „ciemnym”, „hucz¹cym”, „tajemniczym” morzem. W Scenogramach Anny Jambor, napisanych
w latach 50. przez Kazimierza Jana Bieroñskiego, w¹tek romansu pomiêdzy bohaterk¹ ksi¹¿ki a przygodnie spotkanym mê¿czyzn¹ nie przez przypadek umieszczony zosta³ w nadmorskim kurorcie. Poradniki obyczajowe
przestrzega³y przed konsekwencjami takich znajomoœci: „Czasem ktoœ, kto
siê okaza³ czaruj¹c¹ znajomoœci¹ w tych okolicznoœciach [tj. na letnisku —
M. G.], mo¿e siê okazaæ nie do zniesienia w mieœcie, gdzie obowi¹zuje inna
forma wspó³¿ycia. Licz¹c siê z przelotnoœci¹ takich stosunków towarzyskich, zbli¿aj¹ siê czasem ludzie do siebie poufniej, ni¿ by na to pozwala³a
ostro¿noœæ, niezbêdna w tych warunkach. Haracz p³acony póŸniej za tê
chwilow¹ przyjemnoœæ mo¿e wypaœæ za drogo”33.
Inna redaktorka zauwa¿a³a, ¿e na pla¿y m³ode dziewczêta przy dŸwiêkach jazzu stawiaj¹ «murzyñskie kroki», co czyni¹ za nimi ich rodzice”34.
Czasem te¿ oty³e matki wzorem swych odchudzonych córek zak³ada³y obcis³e pla¿owe trykoty. W poradnikach obyczajowych odradzano starszemu
pokoleniu eksperymentowania z nowoczesn¹ odzie¿¹35.
Oprócz ró¿nic o charakterze pokoleniowym istotne dla spêdzania wolnego czasu na pla¿y by³y oczywiœcie ró¿nice spo³eczne. Œwiat trykotów,
falbanek, haftek, barwnych pi¿am i szerokich kapeluszy, jaki otwiera³ siê
przed inteligentkami, nie móg³ byæ œwiatem dostêpnym dla ka¿dej kobiety.
Dziewczêta z rodzin rzemieœlniczych i robotniczych, masowo przychodz¹ce
w Warszawie na nadwiœlañskie pla¿e Braci Koz³owskich czy Poniatówkê,
zadowala³y siê czêsto strojami k¹pielowymi przerobionymi naprêdce z su31
32
33
34
35

Tam¿e.
M. Dobrowolska, Odwiecznie szumi¹ce morze, wyd. cyt., s. 18.
K. Hojnacka, wyd. cyt. s. 133–134.
Moda na pla¿y, „Przegl¹d Mody” 1927, nr 6, s. 2.
Por. K. Hojnacka, wyd. cyt. s. 132–133.
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Dziewczêta na pla¿y Poniatówka w Warszawie.
Skromne stroje pla¿owe ods³aniaj¹ opalone cia³a pla¿owiczek. Lata 30.

kienek dziennych, halek lubstrojami mêskimi: spodenkmi i podkoszulkami. Ich rozeœmiane twarze wœród t³umu innych wielbicieli letniej rozrywki
œwiadcz¹, ¿e nie bawi³y siê gorzej od eleganckich dam z nadba³tyckich kurortów. Pos³usznie zak³ada³y czepki k¹pielowe, co widaæ w tamtych czasach
motywowane by³o raczej lêkiem przed utoniêciem ni¿ nakazem mody. Nogi
pozostawa³y go³e. Bawe³niane podkoszulki rozci¹ga³y siê w wodzie i przylepia³y do cia³a. Na nadwiœlañskie pla¿e przychodzi³y nie tylko córki rzemieœlników i robotników. Na zdjêciu przedstawiaj¹cym tañce na Poniatówce (s. 368) widaæ, ¿e publicznoœæ jest bardzo zró¿nicowana. Kobiety tañcz¹
w szerokich spodniach, sukienkach lub k¹pielowych strojach.
Pomiêdzy ¿urnalami mody a ¿yciem w ci¹gu lat 30. rysowa³a siê coraz
wiêksza rozbie¿noœæ. Modelki w ¿urnalach maj¹ zas³oniête cia³o w miejscach, gdzie powinno byæ zas³oniête, grzeczne miny i utrefione loki. Nato-
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miast kobiety z fotografii: inteligentki, a szczególnie te z warstw robotniczych zaskakuj¹ witalnoœci¹, niekonwencjonalnoœci¹ ubioru, radoœci¹ ¿ycia
i spontanicznoœci¹.
Uwagi koñcowe
Aktywnoœæ kobiet z jednej strony, a z drugiej atmosfera promiskuityzmu w trakcie letniego wypoczynku odbija³y d³ugotrwa³y i przebiegaj¹cy ze
zmiennym natê¿eniem proces przemiany kobiecej seksualnoœci w XX w.
Jeszcze w pierwszej po³owie lat 20. widoczny jest motyw powielania starych
wzorów: kobiety uleg³ej, biernej, wstydliwie zakrywaj¹cej cia³o wieloma
warstwami ubrañ, ukrywaj¹cej siê przed ciekawskimi oczami nieznajomych.
Wzorzec ten ulega zachwianiu w II dekadzie lat 20., a najwiêksze natê¿enie
zmian przypada na lata 1932–1935. Proces ten przeœledziæ mo¿na na wielu
p³aszczyznach. W okresie tym „Wiadomoœci Literackie” ruszaj¹ z ofensyw¹
w sprawie regulacji urodzeñ, Tadeusz Boy–¯eleñski zak³ada Ligê Reformy
Obyczajowej, bêd¹cej czêœci¹ londyñskiej Ligi Reformy Seksualnej, pojawiaj¹ siê t³umaczenia ksi¹¿ek Van de Veldego Ma³¿eñstwo doskona³e,
Bena Lindseya Ma³¿eñstwo kole¿eñskie i Bunt m³odzie¿y, które bij¹ rekordy
popularnoœci. Najpierw w Warszawie, a potem w innych miastach powstaj¹
pierwsze poradnie œwiadomego macierzyñstwa.
Pomimo zinstytucjonalizowanego ruchu na rzecz reformy seksualnej nie
nale¿y postrzegaæ wielkiej przemiany obyczajowej lat 30. jako nastêpstwa
ideowych manifestów. Jej z³o¿onoœæ i si³a polega³y na tym, ¿e proces
kwestionowania, a potem odrzucania XIX–wiecznych norm moralnych odbywa³ siê spontanicznie. Tempo przemian dyktowa³a czêsto ulica warszawska lub nadmorska pla¿a, a nie kolejny, choæby nawet skrajnie „odwa¿ny”
artyku³ prasy postêpowej. Ten spontaniczny charakter rewolucji seksualnej,
dokonuj¹cej siê w latach miêdzywojennych, powodowa³ prawdziw¹ bezradnoœæ Koœcio³a katolickiego, który przegrywa³ bataliê o narzucenie dyscypliny moralnej powojennemu spo³eczeñstwu. Przechodzenie od modelu biernej XIX–wiecznej kobiecoœci do lansowanego wizerunku m³odych, wysportowanych, krzepkich i zdrowych kobiet koñca lat 30. coraz silniej naznaczone by³o wp³ywami kolektywistycznych wizji spo³eczeñstwa, wed³ug których zdrowa i wyzbyta przes¹dów tradycji kobieta by³a najlepsz¹ gwarancj¹
reprodukcyjnego sukcesu narodu.
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Na koniec kwestia dotycz¹ca relacji pomiêdzy rewolucj¹ seksualn¹
a czasem wolnym. Wprowadzenie 8–godzinnego dnia pracy, p³atnych urlopów, zwiêkszenie zakresu opieki spo³ecznej (wprowadzenie pañstwowej
s³u¿by zdrowia) mia³y na pewno du¿y wp³yw na zachowania ludzkie, ale nie
s¹ wystarczaj¹ce do wyjaœnienia genezy daleko id¹cych przemian obyczajowych. Na ten temat wybitny historyk Modris Eksteins wypowiedzia³ siê
w nastêpuj¹cy sposób: „Sezonowe mody i szalone zachowanie m³odszej generacji w latach dwudziestych wynika³y g³ównie z cynicznego stosunku do
konwenansów we wszystkich formach [...] g³upot¹ by³oby próbowaæ t³umaczyæ owe zjawiska wy³¹cznie faktem dysponowania wiêksz¹ iloœci¹ czasu
w efekcie wprowadzenia oœmio– albo dziewiêciogodzinnego dnia pracy.
W dzia³aniach tych tkwi³o celebrowanie ¿ycia, nie w sensie spo³ecznym czy
grupowym, lecz jako jednostkowy bunt przeciwko normom spo³ecznym
i obyczajowym”36.
Miejskie lubnadmorskie pla¿e dwudziestolecia by³y przestrzeniami,
w które wlewa³a siê ca³a treœæ nowej, zrewoltowanej obyczajowoœci lat miêdzywojennych.

Pla¿a Poniatówka w Warszawie.
W tle drewniana budka gastronomiczna.
Na pla¿y mo¿na by³o spêdzaæ ca³y dzieñ
36 M. Eksteins, Œwiêto Wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996, s. 289.

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

Elºbieta Mazur

Ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹ kobiet
w XIX i na pocz¹tku XX w.
Ruch dba³oœci o kult urê fizyczn¹ kobiet w XIX i na pocz¹tku XX w.

Pocz¹tki sportu kobiecego na ziemiach polskich maj¹ ju¿ doœæ obszern¹
literaturê1. Zawdziêczamy j¹ przede wszystkim badaniom historyków sportu zwi¹zanych z uczelniami wychowania fizycznego; ich prace tylko w nieznacznym stopniu wesz³y do obiegu naukowego. Pragnê³abym zatem
przedstawiæ, z koniecznoœci w du¿ym skrócie, wyniki owych badañ i ustalenia na temat ruchu dba³oœci o kulturê fizyczn¹ kobiet.
Ruch ten zrodzi³ siê w drugiej po³owie XIX w., wzoruj¹c siê na burzliwych osi¹gniêciach rozwoju wychowania fizycznego w XIX w. Trudno jest
zatem ca³kowicie wydzieliæ kobiecy ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹ od
ogólnych tendencji w tej dziedzinie. Podstawowe pytanie, jakie siê nasuwa,
brzmi: jakie by³y przyczyny wzrostu zainteresowania sportem i rekreacj¹
w tym czasie?
Wydaje siê, ¿e by³y one podobne w ca³ej Europie. Wi¹za³y siê przede
wszystkim z gwa³townym rozwojem przemys³u, ogromnym wzrostem liczby
ludnoœci miast, postêpami higieny, rozszerzeniem programu powszechnej
edukacji. Mo¿na w pe³ni zgodziæ siê z pogl¹dami Ryszarda Wroczyñskiego,
¿e: „Proces ogólnych przeobra¿eñ wp³ywa³ pobudzaj¹co na rozwój wychowania fizycznego, przede wszystkim dlatego, i¿ planowa aktywnoœæ ruchowa stawa³a siê czynnikiem kompensuj¹cym wiele ujemnych wp³ywów œro1 R. Wroczyñski, Humanistyczne wartoœci w dziejach wf i sportu w Polsce, „Kultura Fizyczna” 1976, nr 8,
s. 343–346; M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego w Polsce, „Sport Wyczynowy” 1978, nr 6–7,
s. 5–23; tej¿e, U Ÿróde³ ruchu rekreacyjnego kobiet w Polsce, „Kultura Fizyczna” 1976, nr 3, s. 100–104; K. H¹dzelek, Wychowanie fizyczne i sport na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodleg³oœci, „Wychowanie
Fizyczne i Sport” 1993, nr 4, s. 5–13.
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dowisk wielkomiejskich na zdrowie mieszkañców, zarówno m³odej generacji, jak i doros³ych. Ruch na otwartej przestrzeni by³ naturaln¹ potrzeb¹
mieszkañców wielkich metropolii przemys³owych o zat³oczonym budownictwie, gwa³c¹cym wymogi higieny i wygody cz³owieka”2.
Potrzeba ruchu wyra¿a³a siê pocz¹tkowo w tworzeniu zak³adów gimnastycznych, terenów gier, zabaw i rekreacji, w których mo¿na by³o uprawiaæ
systematycznie æwiczenia fizyczne, nastêpnie w powstawaniu licznych zrzeszeñ, klubów sportowych i rekreacyjnych, z pocz¹tku lokalnych, ³¹cz¹cych
siê nastêpnie w stowarzyszenia narodowe i miêdzynarodowe3.
Istotnym czynnikiem coraz szerszego upowszechniania siê sportu by³a
rozbudowa szkolnictwa elementarnego, w którym wœród przedmiotów nauczania pojawi³o siê równie¿ wychowanie fizyczne.
Wa¿nym powodem zainteresowania siê sportem by³ tak¿e postêp wiedzy
o cz³owieku, rozwój higieny i nauk medycznych. Œwiat lekarski wspiera³
ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹.
Nowe sposoby spêdzania wolnego czasu nie bra³y siê oczywiœcie jedynie
ze wskazañ medycznych, ale argumenty higienistów bardzo je wzmacnia³y4.
Na prze³omie XIX i XX w. nast¹pi³ wreszcie rozwój rekreacji na wolnej
przestrzeni jako najbardziej powszechnej formy aktywnoœci ruchowej dzieci, m³odzie¿y i doros³ych5. Powstawa³y wiêc place gier i zabaw, boiska, tereny zielone jako miejsca masowego wypoczynku i rozrywki.
Wzrost zainteresowania sportem i rekreacj¹ w XIX w. obserwujemy
tak¿e na ziemiach polskich. Korzystano g³ównie ze wzorców zachodnioeuropejskich — angielskich, niemieckich. Pierwsze towarzystwo gimnastyczno–sportowe na wzór niemiecki powsta³o w Pszczynie ju¿ w 1815 r., pierwsze zaœ stowarzyszenie gimnastyczne w 1862 r. w Poznaniu6. Obok gimnastyki popularnoœci¹ zaczê³o cieszyæ siê p³ywanie. Ju¿ w 1820 r. nauczano
p³ywania w Wojskowej Szkole P³ywania na Stawie Marymonckim w Warszawie. Pierwsz¹ p³ywalniê publiczn¹ zbudowano w Poznaniu w 1843 r.
W po³owie XIX w. coraz wiêksz¹ uwagê zaczêto przywi¹zywaæ do systematycznych æwiczeñ m³odzie¿y. Wychowanie fizyczne jako przedmiot naucza2 R. Wroczyñski, Dzieje wychowania fizycznego i sportu od koñca XVIII w. do roku 1918, Wroc³aw 1971, s. 10.
3 Tam¿e, s. 10.
4 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od œredniowiecza do wspó³czesnoœci, Warszawa 1977, s. 246.
5 R. Wroczyñski, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wroc³aw 1985, s. 120.
6 T. Jurek, Ruch sportowy na ziemiach polskich w okresie zaborów, [w:] Zarys historii sportu w Polsce
1867–1997, red. J. Gaj, B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 1999, s. 27.
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nia wprowadzono do szkó³ œrednich w zaborze pruskim w 1843 r., w rosyjskim w 1862, a w austriackim w 1868 r.
Upowszechnianiem gimnastyki zajmowa³y siê tak¿e prywatne zak³ady
gimnastyczne, dzia³aj¹ce we wszystkich wiêkszych miastach ziem polskich
od lat 40. ubieg³ego stulecia wed³ug systemu szwedzkiego, francuskiego
i niemieckiego7. Popularne stawa³o siê jeŸdziectwo. Nies³ychanie istotn¹
rolê w rozwoju sportu pod zaborami odegra³ ruch sokoli.
Pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” powsta³o we
Lwowie w 1867 r. W zaborze pruskim zezwolono na dzia³alnoœæ „Soko³a”
w 1884 r., w zaborze rosyjskim dopiero w 1906 r. Sokolstwo na ziemiach
polskich odegra³o wielk¹ rolê nie tylko w propagowaniu sportu, ale tak¿e
w ruchu narodowym8.
Dopiero w latach 60. XIX w. zaczynaj¹ powstawaæ specjalistyczne stowarzyszenia sportowe. Kolebk¹ ruchu sportowego sta³ siê zabór austriacki.
W warunkach galicyjskiej autonomii w³aœnie we Lwowie i Krakowie powsta³o wiele pionierskich klubów sportowych. W 1868 r. utworzone zosta³o
Krakowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Orze³ Bia³y”, w 1869 r. we Lwowie zaczê³o dzia³aæ Lwowskie Towarzystwo £y¿wiarskie, w 2 lata póŸniej
takie samo powsta³o w Krakowie. Z doœwiadczeñ krakowskich korzysta³o
za³o¿one w 1888 r. Towarzystwo £y¿wiarskie w Warszawie. Warszawa sta³a
siê tak¿e g³ównym oœrodkiem wioœlarstwa. W 1882 r. powsta³o Warszawskie Towarzystwo Wioœlarskie. W 1886 r. za³o¿ono natomiast Warszawskie
Towarzystwo Cyklistów (WTC), które rozwija³o bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ9. W 1888 r. WTC powo³a³o tzw. konsulaty, czyli oddzia³y zamiejscowe
towarzystwa. Do 1912 r. otworzono 77 konsulatów w ró¿nych miastach,
które oprócz kolarstwa propagowa³y tak¿e ³y¿wiarstwo, jazdê na wrotkach,
tenis, krokiet, bilard10.
Stopniowej zmianie ulega³ elitarny charakter stowarzyszeñ sportowych.
Obok arystokratycznych towarzystw, np. jeŸdzieckich, stopniowo wykszta³ci³y siê towarzystwa mieszczañskie, m.in. towarzystwo kolarskie i wioœlarskie. Chocia¿ dostêp do nich wci¹¿ by³ ograniczony pozycj¹ spo³eczn¹ i za-

7 Tam¿e, s. 28.
8 Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej 1918–1928, Warszawa 1933, s. 841–842; K. H¹dzelek, Rola tradycji
w kszta³towaniu kultury fizycznej w Polsce, [w:] II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, Gdañsk 1986, s. 58–61.
9 T. Jurek, wyd. cyt., s. 30–33.
10 Tam¿e, s. 34.
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mo¿noœci¹ cz³onków, to jednak ewoluowa³y one w kierunku wiêkszej otwartoœci11.
Dzia³alnoœæ w klubach sportowych wi¹za³a siê te¿ ze stylem ¿ycia mieszczañstwa, dla którego sport stanowi³ now¹ formê spêdzania wolnego czasu i pretekst do towarzyskich spotkañ, szczególnie w okresie popowstaniowych represji i zakazu zrzeszania siê Polaków.
Na prze³omie XIX i XX w. coraz bardziej popularne staj¹ siê gry zespo³owe, takie jak pi³ka no¿na, pi³ka rêczna i koszykówka12.
W tym samym czasie rozwojowi sportu towarzyszy³ wzrastaj¹cy w nim
udzia³ kobiet. Na ³amach prasy sportowej („Cyklista”, „Sport”, „Kolarz,
Wioœlarz i £y¿wiarz” i in.) zaczêto wówczas publikowaæ artyku³y o potrzebie uprawiania sportu i rekreacji przez kobiety13.
Zainteresowanie kobiet sportem i rekreacj¹ spowodowane by³o podobnymi przyczynami jak w wypadku mê¿czyzn, a wiêc rozwojem medycyny
i higieny, szerzeniem pogl¹dów, ¿e sport i rekreacja maj¹ zbawienny wp³yw
na zdrowie i sylwetkê kobiety, rozpropagowywaniem tych pogl¹dów w prasie kobiecej, wprowadzeniem powszechnego wychowania fizycznego do
szkó³. Jest jednak oczywiste, ¿e w tamtym czasie droga kobiet do sportu
i rekreacji naje¿ona by³a trudnoœciami. Musia³y one prze³amywaæ myœlowe
stereotypy i konwenanse, zarówno w podejœciu do æwiczeñ fizycznych, jak
i zwi¹zanych z nimi zmian stroju kobiecego. Ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹
kobiet by³ zatem z jednej strony nastêpstwem skoku cywilizacyjnego w naukach medycznych i higienicznych, jaki nast¹pi³ w koñcu XIX w., z drugiej
zaœ by³ wa¿nym krokiem emancypacji kobiet w d¹¿eniu do samodzielnoœci
i swobody w decydowaniu o sposobach spêdzania wolnego czasu.
Formy organizacji sportu i rekreacji kobiet te¿ nie ró¿ni³y siê w zasadniczy sposób od form organizacji sportów mêskich. Zdaniem Marii Rotkiewicz, od wielu lat zajmuj¹cej siê histori¹ sportu kobiet, mia³ on bardziej
charakter rozrywkowo–rekreacyjny ni¿ wyczynowy. Uprawianie takich
sportów jak ³y¿wiarstwo, tenis, jazda konna stanowi³o wyraz mody panuj¹cej w bogatych sferach arystokracji i mieszczañstwa14. Dopiero pod koniec
XIX w. zaczêto otwieraæ prywatne zak³ady gimnastyczne dla kobiet. Zakres
11
12
13
14

R. Wroczyñski, Humanistyczne wartoœci w dziejach..., s. 346.
K. H¹dzelek, Wychowanie fizyczne i sport..., s. 9–10.
M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 8.
Tam¿e, s. 11.
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æwiczeñ obejmowa³ gimnastykê szwedzk¹ i leczniczo–ortopedyczn¹, rytmikê, latem tenis, zim¹ ³y¿wiarstwo15.
Pionierk¹ tego typu dzia³alnoœci by³a Helena Kuczalska. Za³o¿y³a ona
w 1892 r. w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 5 Zak³ad Gimnastyki Szwedzkiej, Leczniczej, Zdrowotnej i Masa¿u dla Kobiet i Dzieci.
Zak³ad jej mieœci³ du¿¹ salê gimnastyczn¹ na 30–40 æwicz¹cych osób, wyposa¿on¹ w drabinki przyœcienne, wisz¹ce kraty, poziome i pionowe liny, ³aweczki gimnastyczne, sto³y i krzes³a do masa¿u. Obok zak³adu znajdowa³ siê du¿y
ogród z krêgielni¹ i placami do gimnastyki i gier sportowych: tenisa, krokieta
i serso. Zim¹ urz¹dzano w ogrodzie œlizgawkê. Z dorocznych sprawozdañ
publikowanych w miesiêczniku „Zdrowie” wynika, ¿e przeciêtnie z Zak³adu Kuczalskiej korzysta³o w latach 1893–1914 od 300 do 1000 osób rocznie16.
Na wzór Zak³adu Heleny Kuczalskiej otwierano inne oœrodki gimnastyki dla kobiet. Do najbardziej znanych nale¿a³y: Aleksandry Koryciñskiej
w Warszawie — od 1896 r., Jadwigi Mayówny w Krakowie — od 1896 r.,
Jadwigi Baniewicz w Lublinie — od 1898 r., Wandy Pi¹tkowskiej w £odzi
— od 1900 r.17
Z zak³adów gimnastycznych korzysta³y przede wszystkim kobiety zamo¿ne, choæ np. w Zak³adzie H. Kuczalskiej zwolniono od op³at ubogie
praktykantki z magazynów handlowych i dziewczêta ze szwalni Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci18.
Bardzo wa¿n¹ rolê w popularyzacji wychowania fizycznego wœród kobiet odegra³o Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”. W latach 80. XIX w.
przy gniazdach sokolich powo³ywano oddzia³y kobiece — „Sokolic” pod
has³em: „Zdrowe kobiety to i spo³eczeñstwo zdrowe”. Dzia³alnoœæ ¿eñskich
oddzia³ów „Soko³a” mia³a na celu wyrobienie tê¿yzny fizycznej i moralnej.
Gniazda sokole, obok dzia³alnoœci sportowo–rekreacyjnej, organizowa³y
obchody rocznic narodowych, wieczory literackie, spotkania towarzyskie,
zespo³y muzyczne, biblioteki, co w warunkach niewoli narodowej stanowi³o
wa¿ne zadanie patriotyczne19.
15 M. Rotkiewicz, U Ÿróde³ ruchu rekreacyjnego..., s. 100.
16 Tej¿e, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 12; H. Olszewska, Helena Kuczalska — pionierka wychowania fizycznego w Polsce, „Wychowanie Fizyczne w Szkole” 1958, nr 4, s. 9.
17 M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 12.
18 W. Ferens, Powstanie pierwszych zrzeszeñ sportowych w Warszawie, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, t. I,
1957, s. 255–256.
19 M. Rotkiewicz, U Ÿróde³ ruchu rekreacyjnego..., s. 100.
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W 1906 r. powo³ano do ¿ycia w Warszawie pierwsz¹ samodzieln¹ kobiec¹ organizacjê sportow¹. Zosta³a ona nazwana imieniem mickiewiczowskiej bohaterki — „Gra¿yna”. Organizacja ta powsta³a z inicjatywy Heleny
Kuczalskiej. W jej zak³adzie odbywa³y siê zebrania cz³onkiñ oraz zajêcia
gimnastyczne „Gra¿yny”, która by³a pi¹tym gniazdem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”20. Kuczalska by³a tak¿e inicjatork¹ utworzenia w 1906 r.
Towarzystwa Popierania Rozwoju Fizycznego Kobiet i Dzieci. W tym samym roku powsta³o równie¿ Towarzystwo Kolonii Letnich dla Kobiet Pracuj¹cych. Organizacja ta wzorowana by³a na Towarzystwie Kolonii Letnich
dla Dzieci za³o¿onym w 1882 r. i podobnie jak ono mia³a charakter filantropijny. G³ównym celem dzia³alnoœci obu tych stowarzyszeñ by³o objêcie
ró¿nymi formami wypoczynku i rekreacji ubogich, zmêczonych prac¹ robotnic.
Æwiczenia fizyczne i rekreacjê ruchow¹ kobiet popiera³ Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet, za³o¿ony w 1907 r. w Warszawie. Na ³amach wydawanego przez siebie pisma „Ster” Zwi¹zek walczy³ o umo¿liwienie uprawiania przez kobiety sportu i rekreacji.
W rozwoju ruchu o dba³oœæ fizyczn¹ kobiet wa¿n¹ rolê odegra³y mêskie
stowarzyszenia, takie jak Towarzystwa £y¿wiarskie, Cyklistów i Wioœlarskie.
Popularnym sportem kobiecym w drugiej po³owie XIX w. by³o ³y¿wiarstwo. Traktowano je jako pewien rodzaj gimnastyki. Œlizgawka by³a miejscem zawierania znajomoœci, przegl¹du mody, plotek towarzyskich. W Dolinie Szwajcarskiej i na Dynasach w Warszawie œlizga³o siê w niedzielê do
2 500 osób obojga p³ci. Tam te¿ w czasie karnawa³u urz¹dzano tañce na
lodzie. Przeprowadzono konkursy na najlepsz¹ ³y¿wiarkê i najlepszego ³y¿wiarza w walcu na lodzie21. Stopniowo rekreacja na lodzie zaczê³a przekszta³caæ siê w sport. W momencie gdy zaczêto przyjmowaæ kobiety do Towarzystw £y¿wiarskich, mo¿emy mówiæ o pocz¹tku sportu ³y¿wiarskiego
kobiet. Pierwszym klubem, który przyj¹³ amatorki tej dyscypliny sportu,
by³o Warszawskie Towarzystwo £y¿wiarskie, w którym liczba kobiet–cz³onkiñ od 1893 r. stale ros³a. W koñcu XIX w. kobiety bra³y udzia³ w tzw. konkursach „holendrami” oraz w jeŸdzie szybkiej w biegach rozgrywanych
w Dolinie Szwajcarskiej na dystansach 400 i 750 m. Do pierwszych ³y¿wia-

20 Tej¿e, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 14.
21 B. Prus, Œlizgawka jako zabawa olimpijska, „Kurier Warszawski” 1887, nr 10, s. 2–3.
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rek nale¿a³y panie: Eleonora Kijañska, Stanis³awa Pastecka, Maria Sterniñska i Anna Tyliñska22.
Znacznie wiêcej oporów spo³ecznych ni¿ ³y¿wiarstwo budzi³o uprawianie przez kobiety kolarstwa. W latach 80. XIX w., a wiêc w czasie tworzenia
siê pierwszych stowarzyszeñ cyklistów, panie towarzyszy³y na rowerach trójko³owych (tzw. trycyklach) mê¿om lub braciom w wycieczkach poza miasto.
Wkrótce jednak przeja¿d¿ki te przesta³y cyklistkom wystarczaæ. Chcia³y
aktywnie uczestniczyæ w kolarskim ¿yciu sportowym. Zwyciêstwo odnios³y
1 sierpnia 1897 r., wtedy bowiem urz¹dzono pierwszy wyœcig kobiecy w Jab³onnie na dystansie oko³o 27 km (25 wiorst). Do startu zg³osi³o siê 6 kobiet, zdecydowanie wygra³a wówczas 22–letnia Karolina Kociêcka z Warszawy. W³aœnie ona sta³a siê symbolem emancypacji kobiet w sporcie. By³a
najlepsz¹ polsk¹ cyklistk¹ na prze³omie XIX i XX w. Rywalizuj¹c z mê¿czyznami, ustanowi³a rekordy wszechrosyjskie na ró¿nych dystansach
i œwiatowy rekord w jeŸdzie dwunastogodzinnej na torze wyœcigowym
w Michaj³owskim Mane¿u w Petersburgu. Podejmowa³a dalekie wyprawy
rowerowe, np. na trasie Moskwa–Petersburg, Warszawa–Pary¿ i Petersburg–Warszawa–Moskwa. Ona równie¿ sta³a siê propagatork¹ tzw. racjonalnego kostiumu kolarskiego. Sk³ada³ on siê z suto marszczonych szarawarów, przypominaj¹cych pumpy, wi¹zanych pod kolanami, batystowej
bluzki z bufiastymi rêkawami i ¿abotem oraz obcis³ej kamizelki. Na g³owê
zak³adano beret lub czapkê d¿okejkê, a na nogi czarne poñczochy i wysokie
sznurowane buty23.
Ten rodzaj sportu kobiecego budzi³ ogromne emocje, mia³ fanatycznych
przeciwników i zagorza³ych zwolenników. Tych ostatnich reprezentowa³
Artur Oppman, popularny Or–Ot, który kobiecie na rowerze poœwiêci³
czterowiersz pt. Cyklistka:
„Tobie to wieku dziewiêtnasty
Sk³adam sw¹ pieœñ w ofierze
Da³eœ nam obraz wprzód nieznany —
Anio³a na rowerze” 24.
22 M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 20–21; Wyœcigi Warszawskiego Towarzystwa £y¿wiarskiego, „Cyklista” 1896, nr 4, s. 1; 1897, nr 3, s. 1.
23 M. Rotkiewicz, Mistrzyni szos i welodromów, „Kultura Fizyczna” 1999, nr 7–8, s. 15–19; B. Tuszyñski, Od
Dynasów do Szurkowskiego, Warszawa 1986, s. 70–75.
24 B. Tuszyñski, wyd. cyt., s. 15; Or–Ot, Cyklistka, „Cyklista” 1987, nr 3, s. 5.
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Udzia³ kobiet w dzia³alnoœci mêskich klubów sportowych oœmieli³ je do
zak³adania w³asnych stowarzyszeñ. Poniewa¿ statut Warszawskiego Towarzystwa Wioœlarskiego zabrania³ przyjmowania kobiet do grona jego cz³onków, w 1911 r. z inicjatywy Heleny Kuczalskiej, Zofii Olendzkiej i Stanis³awy Hann utworzono Warszawski Klub Wioœlarek. Statut klubu zatwierdzono rok póŸniej. Sta³ siê on jedn¹ z wa¿niejszych placówek ¿ycia sportowego
Polek w Warszawie. W 1913 r. liczba cz³onkiñ wynosi³a 175 osób. Warszawski Klub Wioœlarek mia³ w³asn¹ przystañ na Wiœle u wylotu ul. Karowej
i lokal klubowy w pa³acyku przy ul. ¯urawiej 25 wyposa¿ony w du¿¹ salê
sportow¹, bibliotekê, czytelniê, salkê do gier i bufet. Ponadto obok budynku znajdowa³ siê ogród z boiskiem do gimnastyki i kortem tenisowym25.
Sportem bardzo rozpowszechnionym wœród pañ by³a jazda konna, choæ
uprawiaæ j¹ mog³y osoby o wysokim statusie maj¹tkowym. Naukê jazdy
konnej „po damsku” prowadzono na specjalnych placach lub w krytych
uje¿d¿alniach nazywanych wówczas „tattersalami”. Do najbardziej znanych
nale¿a³ Warszawski Tattersal Marii Wodziñskiej. Oprócz nauki jazdy odbywa³y siê tam parady konne amazonek. Istnia³y równie¿ oddzia³y jazdy konnej amazonek przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó³”. Pierwsz¹ Polk¹,
która odnosi³a sukcesy na zagranicznych torach jeŸdzieckich w pocz¹tku
XX w., by³a Maria Zandbangowa z Warszawy26.
Pomimo elitarnego charakteru coraz wiêkszy zasiêg zdobywa³ wœród
kobiet tenis. Jako wykwintna rozrywka sport ten rozwija³ siê w krêgach
arystokracji, bur¿uazji i bogatej inteligencji. W Warszawie kobiety gra³y
w tenisa w Dolinie Szwajcarskiej, na Dynasach, w ogrodach Raua oraz na
kortach tenisowych Warszawskiego Ko³a Sportowego w Agrykoli. Najbardziej znanymi tenisistkami by³y: w Warszawie — Ewa Ho³yñska, Józefina
Kronenbergowa–Kowalewska, Nina Nowodworska i Maria Wielopolska,
w Krakowie — Wanda Nowak–Dubieñska, która w 1914 r. zdoby³a mistrzostwo Galicji w grze pojedynczej pañ, w Poznaniu zaœ Kawczyñska, Koltermannówna i Meissnerówna27.
Kobiety odgrywa³y tak¿e rolê w organizowaniu i popularyzacji gier zespo³owych. Szczególnie zas³u¿one w tej dziedzinie by³y dwie polskie nau25 Warszawski Klub Wioœlarek 1912–1923, Warszawa 1928; M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 21.
26 M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 22–23.
27 T. Jurek, Ruch sportowy..., s. 52; M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 17–18.
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czycielki wychowania fizycznego: Maria Germanówna ze Lwowa i Jadwiga
Mayówna z Krakowa, przebywaj¹ce w latach 1907–1908 na stypendiach naukowych w Anglii. Im zawdziêcza siê to, ¿e koszykówka by³a jedyn¹ dyscyplin¹ sportow¹ na ziemiach polskich, której pionierkami by³y kobiety. Pierwsze zawody w koszykówce kobiet odby³y siê podczas uroczystego otwarcia
Parku Towarzystwa Zabaw Ruchowych we Lwowie w 1909 r.28 Jadwiga
Mayówna nie tylko propagowa³a i prowadzi³a pokazy gry w koszykówkê,
ale tak¿e wprowadza³a ró¿ne gry zespo³owe do utworzonego w 1912 r. harcerstwa ¿eñskiego w Galicji29.
*
Ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹ kobiet rozwija³ siê na prze³omie XIX
i XX w. pocz¹tkowo w ogniskach Towarzystwa Gimnastyczno–Leczniczego, nastêpnie obj¹³ zorganizowan¹ dzia³alnoœæ w klubach sportowych
i ogniskach sokolic; popularne sta³o siê jeŸdziectwo i tenis, a¿ po sport
wyczynowy. Niestety, nie mo¿emy dziœ podaæ wi¹¿¹cych danych statystycznych o zasiêgu tego ruchu i liczbie kobiet w nim uczestnicz¹cych. Wydaje
siê jednak, ¿e rozwój rekreacji fizycznej kobiet przypad³ dopiero na okres
dwudziestolecia miêdzywojennego. W pocz¹tku XX w., jak pisze Magdalena Samozwaniec, „Panny na rowerach to by³ jednak w Krakowie evenement i shocking. Jad¹c [na nich — E. M.] spotyka³y zazwyczaj starszego, [...]
mê¿czyznê, który zabiega³ im drogê i wygra¿a³ lask¹. «Bezwstydnice!» —
dar³ siê. — «Ja wam dam! Przyjdzie na was kara boska, zobaczycie!»”30

28 Zarys historii sportu..., s. 59–60.
29 M. Rotkiewicz, Geneza i pocz¹tki sportu kobiecego..., s. 16.
30 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, t. 1, Pruszków 1992, s. 75.
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Druga po³owa XIX stulecia przynios³a wyraŸny wzrost aktywnoœci kobiet w ¿yciu spo³eczno–politycznym na ziemiach polskich wszystkich trzech
zaborów. Przemiany gospodarcze, spo³eczne, obyczajowe, ruch emancypacyjny przyczynia³y siê do poszerzania pola aktywnoœci pañ na nowe dziedziny ¿ycia, w tym na niwê wychowania fizycznego. Jednak na tym polu kobietom bardzo trudno by³o zdobywaæ sobie prawo obywatelstwa; zreszt¹ nie tylko
w warunkach polskich przysz³o im borykaæ siê z ogromnymi oporami natury obyczajowej, g³êboko zakorzenionymi uprzedzeniami i przes¹dami1.
Powa¿n¹ przeszkod¹ by³ w ogóle wstrzemiêŸliwy i niechêtny stosunek
spo³eczeñstwa do æwiczeñ fizycznych. Nawet stosunkowo szerzej znana
i akceptowana gimnastyka kojarzona by³a z cyrkiem, co nie przynosi³o jej
presti¿u i powa¿ania. Mimo wczeœniejszego ju¿ doœæ bujnego rozwoju wychowania fizycznego w Europie Zachodniej na ziemiach polskich doœæ powszechne by³o przekonanie, ¿e „gimnastyka — to niebezpieczna sztuka
³amania, potrzebna raczej dla zawodowego kszta³cenia majtków, stra¿y po¿arnej, linoskoczków lub innych podobnych zajêæ ani¿eli dla ludzi, którzy
z zawodami tymi nie maj¹ i nie bêd¹ mieæ i póŸniej w ¿yciu nic wspólnego”2. Postawy i nawyki spo³eczeñstwa z ma³ym entuzjazmem odnosz¹cego
siê do gimnastyki z trudem ulega³y zmianie. Jeszcze w koñcu XIX w. redaktorzy pism sportowych utyskiwali na obojêtnoœæ szerszych krêgów ludnoœci
1 Por. P. Vošahlikova, Czas wolny kobiet w Czechach w XIX i na pocz¹tku XX w. — w niniejszym tomie; zob.
tak¿e E. Mazur, Ruch dba³oœci o kulturê fizyczn¹ kobiet w XIX i na pocz¹tku XX w., tam¿e; J. Hoff, Czas wolny
mieszkanek miasta galicyjskiego w XIX w., tam¿e.
2 Zob. J. Snopko, Kobiety na „³¹czce sportowej” — trudne pocz¹tki, „Gryfita. Bia³ostocki Magazyn Historyczny” 1994, nr 3, s. 16.
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wobec wychowania fizycznego, kontrastuj¹c¹ z szerok¹ aktywnoœci¹ na tym
polu innych narodów3.
W okresie zaborów najwiêksz¹ organizacj¹ spo³eczn¹ propaguj¹c¹ æwiczenia cia³a i ducha oraz próbuj¹c¹ realizowaæ ten program w praktyce by³o
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”. Zainicjowany w 1867 r. we Lwowie
ruch sokoli dynamiczniej zacz¹³ rozwijaæ siê od lat 80. XIX w.; wykroczy³
wówczas poza granice Galicji i zakorzeni³ w skupiskach Polonii.
Dzia³acze „Soko³a” lwowskiego obok wychowania fizycznego dla m³odzie¿y mêskiej i mê¿czyzn propagowali te¿ gimnastykê dla dziewcz¹t i kobiet. W miesiêczniku wydawanym przez tê organizacjê przedrukowywano
z prasy zagranicznej informacje o uprawianiu æwiczeñ fizycznych przez córki europejskich rodzin panuj¹cych i inne znane przedstawicielki p³ci piêknej. Na ³amach „Przewodnika Gimnastycznego «Sokó³»” komentowano, ¿e
„i w naszych klasach, szczególnie wy¿szych, przyda³yby siê tak¿e bardzo
æwiczenia gimnastyczne dla dziewcz¹t. Sposób bowiem ich ¿ycia powszechnie siedzeniowaty [sic!] i nazbyt rozdelikacaj¹cy, czyni je w¹t³ymi, bladymi,
bezsilnymi i nader usposobionymi do chorób [...]. B³êdem jest twierdziæ
i utrzymywaæ, ¿e gimnastyka dobr¹ i potrzebn¹ jest dla ch³opców tylko,
a nie dla dziewcz¹t, bo potrzebn¹ jest ona zarówno dla m³odzie¿y p³ci obojga”4. Jednak starania zarz¹du towarzystwa o wprowadzenie gimnastyki dla
kobiet mog³y byæ zrealizowane dopiero w drugiej po³owie lat 80. XIX w.,
po wybudowaniu we Lwowie nowego gmachu z sal¹ æwiczeñ i odpowiednimi szatniami.
Wyjaœnienia wymaga³ te¿ problem cz³onkostwa kobiet w organizacji.
Pocz¹tkowo panie bra³y udzia³ w ró¿nych formach dzia³alnoœci sokolej
w charakterze goœci, nie bêd¹c formalnie cz³onkiniami stowarzyszenia. Dopiero 7 maja 1885 r. zarz¹d „Soko³a” we Lwowie oficjalnie stwierdzi³, ¿e
zgodnie ze statutem kobiety mog¹ nale¿eæ do towarzystwa5. Rzeczywiœcie
austriacka ustawa o stowarzyszeniach z 1867 r. nie zabrania³a paniom
cz³onkostwa w stowarzyszeniach spo³eczno–kulturalnych, sportowych itp.,
nie mog³y one natomiast nale¿eæ do partii politycznych. Oœwiadczenie kie-

3 B. Tuszyñski, Prasa i sport 1881–1981, Warszawa 1981, s. 62.
4 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó³»” 1881, nr 7, s. 56.
5 M. Terech, Zarys dziejów sokolstwa polskiego, Warszawa 1932, s. 14; M. Wolañczyk, Macierz sokola
w 60–letnim rozwoju (1867–1927), Lwów 1927, s. 69.
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rownictwa towarzystwa lwowskiego zapocz¹tkowa³o ¿ywszy udzia³ pañ
w pracy gniazd sokolich.
We Lwowie odrêbne zajêcia z gimnastyki ¿eñskiej rozpoczêto w lutym
1886 r.6, zakupiono pewne przyrz¹dy do æwiczeñ dla pañ i urz¹dzono damsk¹ szatniê. Na pocz¹tku z lekcji korzysta³o 60 uczennic, w roku nastêpnym
naukê gimnastyki pobiera³o 70 pañ i uczennic, a w 1888 r. gniazdo lwowskie
w statystkach organizacyjnych wykazywa³o ju¿ 95 æwicz¹cych osób p³ci ¿eñskiej7. Wychowanie fizyczne kobiet z trudem zdobywa³o sobie akceptacjê
spo³eczeñstwa. Zw³aszcza na prowincji spotyka³o siê ono z du¿ymi oporami. Przyk³adem niech tu bêdzie list z 10 paŸdziernika 1886 r., nades³any
przez towarzystwo z Przemyœla do redakcji „Przewodnika Gimnastycznego
«Sokó³»”: „Wiedzieæ bowiem nale¿y — pisali dzia³acze przemyscy — ¿e
je¿eli co do potrzeby gimnastyki mêskiej, bardzo i bardzo czêsto z pow¹tpiewaniem spotkaæ siê mo¿na, to tym wiêcej co do gimnastyki ¿eñskiej
panuj¹ u nas przes¹dy tak g³êboko wkorzenione, ¿e nie tylko w Przemyœlu,
ale i w innych miastach prowincjonalnych sprawa gimnastyki ¿eñskiej na
bardzo powa¿ne napotyka trudnoœci i przeszkody”8. Uwa¿ano j¹ za nieprzyzwoit¹, a nawet szkodliw¹ dla kobiet. Powoli jednak, za przyk³adem
gniazda sto³ecznego we Lwowie, gimnastyka dla pañ znalaz³a siê w programach pracy i innych placówek sokolich. Po kilku latach liczba æwicz¹cych
kobiet by³a nawet w niektórych miastach Galicji (Nowy S¹cz, Przemyœl)
wiêksza ni¿ mê¿czyzn, z których tylko 10–20% uczêszcza³o na zajêcia.
W³adze Zwi¹zku Sokolego podjê³y pioniersk¹ dzia³alnoœæ w zakresie
kszta³cenia instruktorek i nauczycielek gimnastyki, organizuj¹c odpowiednie kursy i szkolenia. Na taki kurs organizowany w 1906 r. we Lwowie zg³osi³o siê 27 kandydatek, g³ównie uczennic seminarium nauczycielskiego. Placówki „Soko³a” prowadzi³y te¿ naukê gimnastyki dla szkó³ ¿eñskich. Naczelnik Zwi¹zku Antoni Durski wyda³ w 1898 r. pierwszy polski podrêcznik
z tej dziedziny (Gimnastyka dziewcz¹t i kobiet, Lwów 1898), w którym opracowa³ systematykê i metodykê gimnastyki ¿eñskiej. Autor zwraca³ uwagê
na urozmaicenie æwiczeñ przyrz¹dowych, gry oraz na estetykê, na piêkno
zgrabnych ruchów.
6 M. Wolañczyk, Macierz sokola..., s. 69–70; „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó³»” 1886, nr 2, s. 16.
7 Tabela w formie za³¹cznika dodana do: Sprawozdanie wydzia³u Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” we
Lwowie za rok 1888/89, Lwów 1889; „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó³» 1886, nr 11, s. 88 i 1887, nr 4, s. 29.
8 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó³»” 1886, nr 10, s. 77.
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Pod koniec XIX w. najbardziej popularnym i nie budz¹cym oporów
spo³ecznych „sportem” kobiecym by³o ³y¿wiarstwo. „Bywanie na lodzie”
nale¿a³o do dobrego tonu, by³o elementem ¿ycia towarzyskiego i rewi¹ mody9. Natomiast sport wyczynowy pañ budzi³ ogromne kontrowersje i opory,
nawet wœród samych dzia³aczy sokolich. Bardziej sensacyjne przypadki odnotowywano na ³amach czasopism wydawanych przez organizacjê. Nawet
popieraj¹cy sport krakowski „Przegl¹d Gimnastyczny” (z 1900 r.), komentuj¹c udzia³ pewnej Angielki w wyœcigu kolarskim na dystansie 250 km,
pisa³: „Energiczna ta bia³og³owa przeby³a tê przestrzeñ w 8 godz. 59 min.
40 sek., zyskuj¹c trzeci¹ nagrodê i daj¹c niema³y dowód si³y i wytrwa³oœci
p³ci niewieœciej. Mimo to s¹dzimy, ¿e widok m³odej damy, wyczerpanej
wysi³kiem, spoconej i zakurzonej, nie by³ doœæ estetyczny i ¿e w³aœciwszym
by by³o, aby [ona] i wszystkie jej zwolenniczki poprzesta³y jedynie na zwyk³ej jeŸdzie spacerowej, a co najwy¿ej na ma³¿eñskim tandemie”10. Ta „jazda spacerowa” pojmowana jako rekreacja fizyczna i gimnastyka by³a zreszt¹ zalecana nie tylko dla kobiet, ale w ogóle dla wszystkich cz³onków
„Soko³a”.
Od 1903 r., na mocy uchwa³y grona nauczycielskiego Zwi¹zku, w towarzystwach sokolich zaczê³y powstawaæ odrêbne oddzia³y ¿eñskie. Wkrótce
te¿ zastêpy kobiece powsta³y w 14 gniazdach, a w „Sokole Macierzy” panie
utworzy³y w³asny oddzia³ z w³asnym kierownictwem11. Aktywnoœæ ta by³a
zwi¹zana z przygotowaniami do IV Zlotu Sokolstwa Polskiego w czerwcu
1903 r. we Lwowie, w którym sekcje pañ wziê³y udzia³ i spotka³y siê z du¿¹
sympati¹ publicznoœci. Sokolice zaprezentowa³y æwiczenia z laskami, gry
i zabawy, reje, pl¹sy i korowody przy akompaniamencie muzyki. Podczas
zlotu zorganizowano te¿ wiec kobiet, na którym has³a patriotyczne i narodowe ³¹czy³y siê z postulatami rozwoju wychowania fizycznego. Prze³amane zosta³y pewne uprzedzenia i p³eæ piêkna na coraz szersz¹ skalê wype³nia³a szeregi „Soko³a”. Na ³amach „Przewodnika Gimnastycznego «Sokó³»” komentowano: „Obok mê¿czyzn w jednym szeregu staje kobie9 M. Rotkiewicz, Pocz¹tki sportu kobiecego w Polsce, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1975, nr 2, s. 105 i 111.
10 „Przegl¹d Gimnastyczny” 1900, nr 10, s. 225.
11 J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Galicji 1867–1914, Bia³ystok 1997, s. 112; Pamiêtnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14–16 lipca 1910, Lwów 1911, s. 83. Por. te¿: Z. Pawluczuk, Kobiety w ruchu sokolim, [w:] Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokó³”, Gdañsk 1996, s. 91–92;
M. Rotkiewicz, Sport kobiet u progu niepodleg³ej Polski, [w:] Sport na progu Polski niepodleg³ej, Warszawa
1990, s. 270.
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ta–Polka i dopomina siê udzia³u w pracy. Jej gor¹cy patriotyzm, chêæ i potrzeba wspó³dzia³ania w dziele odrodzenia, tradycja wreszcie — musia³y
prze³amaæ wiêzy konwenansu i Ÿle zrozumianej przyzwoitoœci i daæ pocz¹tek ¿eñskim oddzia³om sokolim. [...] Rola kobiety w sokolstwie nie mo¿e
byæ tak¹ sam¹ jak mê¿czyzn, jakkolwiek musi byæ równorzêdn¹”12.
W 1909 r. w Galicji osobne zastêpy b¹dŸ oddzia³y ¿eñskie istnia³y ju¿
w 38 gniazdach. Æwiczy³o w nich 469 druhen, stosunkowo najwiêcej w okrêgach krakowskim i lwowskim. Dwa lata póŸniej liczba æwicz¹cych pañ wzros³a do 789, a faktyczna liczba cz³onkiñ mog³a byæ wiêksza, gdy¿ nie wszystkie przecie¿ uczêszcza³y na zajêcia wychowania fizycznego.
Tabela 1. Æwiczenia gimnastyczne kobiet w towarzystwach sokolich Galicji
w latach 1903–1912
Rok
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Liczba gniazd,
Liczba æwicz¹cych
w których æwiczy³y
kobiet w gniazdach
kobiety
19
24
26
39
40
35
38
64
67
53

229
265
295
375
438
407
469
748
789
719

W „Sokole
Macierzy”
40
40
45
40
40
65
42
62
57
130

ród³o: Tabele statystyczne Zwi¹zku Sokolego zamieszczane na ³amach „Przewodnika
Gimnastycznego «Sokó³»” w latach 1904–1913

W zlocie grunwaldzkim w 1910 r. w Krakowie wziê³o udzia³ a¿ 711 druhen, z czego 640 stanê³o do æwiczeñ na boisku13. Zloty te mia³y niew¹tpliwie spory wp³yw na wzrost liczby pañ w placówkach „Soko³a” (zob. m.in.
tab. 1). Silne oddzia³y sokolic istnia³y miêdzy innymi we Lwowie, Krakowie,
Bochni, Rzeszowie, Jaros³awiu, Brodach i Sokalu. Druhny z oddzia³ów
12 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó³»” 1903, nr 7, s. 54.
13 J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Galicji..., s. 112, 140; M. Rotkiewicz, Sport kobiet
u progu niepodleg³ej..., s. 271–278.
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¿eñskich mia³y podobne prawa i obowi¹zku, jak i inni cz³onkowie „Soko³a”.
Nie mog³y jednak braæ udzia³u w pochodach i u¿ywaæ uroczystego stroju
sokolego.
Udzia³ kobiet w zlotach i æwiczeniach publicznych postawi³ na porz¹dku dziennym kwestiê odpowiedniego, „przyzwoitego” stroju dla sokolic. Na
zlocie w 1903 r. panie wyst¹pi³y w spódniczkach koloru piaskowego, spodniach z szarego p³ótna i czerwonych bluzkach. Ju¿ jednak kilka lat póŸniej
(w 1907 r.) Zarz¹d Zwi¹zku Sokolego wprowadzi³ nowy strój æwiczebny dla
kobiet. Sk³ada³y siê nañ granatowa bluza kroju marynarskiego, tego¿ koloru spódnica i szarawarki, kremowa czapeczka sportowa, czarne poñczochy
i trzewiki na niskim 2–centymetrowym obcasie14. Dla porównania strój æwiczebny mê¿czyzn by³ o tyle bardziej „œmia³y”, ¿e w górnej czêœci sk³ada³a siê
nañ bia³a trykotowa koszulka z pó³rêkawkami.
Inny problem, który pojawi³ siê wraz ze wzrostem liczby pañ w szeregach sokolich, to kwestia udzia³u ich we w³adzach organizacji. Wywo³ywa³o
to bardzo du¿e emocje. Plany wyboru kobiety do zarz¹du towarzystwa szeroko komentowano wœród cz³onków i na ³amach periodyków sokolich. By³y
to na ogó³ komentarze niechêtne. Przyk³adowo w 1893 r. miesiêcznik organizacyjny pisa³ o planach wyboru kobiety do Zarz¹du „Soko³a” w Stryju
i przyznawa³, ¿e formalnych przeszkód statutowych ku temu nie ma. Ale
podkreœlono te¿, ¿e „towarzystwa sokole ju¿ w samym swym za³o¿eniu s¹,
¿e siê tak wyrazimy, p³ci mêskiej i wymagaj¹ twardej, konsekwentnej, mêskiej d³oni [...]. Zreszt¹ po „a” nastêpuje „b”, dziœ wydzia³owa [cz³onek
zarz¹du — J. S.], jutro przewodnicz¹ca, a jak bêdzie wygl¹daæ taki „Sokó³”
pod spódniczkowym przewodnictwem na uroczystoœciach, w pochodach
i na wycieczkach — tego ju¿ w interesie mêskoœci, powagi i dostojnoœci sokolstwa widzieæ nie pragniemy”15. Obok niechêci ze strony dominuj¹cych
w organizacji mê¿czyzn do kobiecego kierownictwa w grê wchodzi³ tu jeszcze dodatkowy element. Otó¿ „Sokó³” mia³ ambicje staæ siê zal¹¿kiem
przysz³ego wojska polskiego, zreszt¹ tak by³ postrzegany przez znacz¹ czêœæ
spo³eczeñstwa galicyjskiego. Kobiety we w³adzach tego „rycerskiego” stowarzyszenia mog³y te plany oœmieszyæ; k³óci³y siê z ¿o³niersk¹, „bojow¹”
frazeologi¹. Zreszt¹ problem kobiet w armii do dziœ wywo³uje du¿e kontro-

14 Tam¿e.
15 „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó³»” 1893, nr 2, s. 20.
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wersje. Tak wiêc panie tylko sporadycznie wchodzi³y w sk³ad zarz¹dów towarzystw sokolich16.
WyraŸne o¿ywienie i wzrost liczebnoœci zastêpów ¿eñskich da³y siê zauwa¿yæ w latach 1912–1913, kiedy to w wiêkszych gniazdach powstawa³y kobiece dru¿yny polowe na wzór mêskich sta³ych dru¿yn sokolich17. Druhny
przechodzi³y tam podstawy wyszkolenia wojskowego, specjalizowa³y siê
zw³aszcza w s³u¿bie sanitarnej (samarytanki).
Interesuj¹ca wydaje siê próba odpowiedzi na pytanie, kim by³y kobiety
wstêpuj¹ce do „Soko³a” i jakie by³y motywy ich zainteresowania dzia³alnoœci¹ w dziedzinie kultury fizycznej? Jak wygl¹da³ wiêc sk³ad spo³eczno–zawodowy druhen? Precyzyjne ustalenia uniemo¿liwia tu z³y stan zachowania
materia³ów Ÿród³owych. Pewne obserwacje i wyliczenia mo¿na poczyniæ jedynie na podstawie spisów cz³onków wiêkszych gniazd, zw³aszcza lwowskiego i krakowskiego. Na liœcie cz³onków zwyczajnych lwowskiego „Soko³a
Macierzy” w 1911 r. znalaz³y siê 1 923 osoby, w tym 160 kobiet (nieco ponad 8%). Prawie po³owa pañ (ponad 44%) nie mia³a okreœlonego zawodu,
a z ich nazwisk mo¿na wnioskowaæ, ¿e by³y to w wiêkszoœci ¿ony b¹dŸ córki
mêskich uczestników sokolich organizacji. Bardzo du¿¹ grupê (blisko ¼)
stanowi³y nauczycielki, nastêpnie — studentki i uczennice (prawie 16%)
oraz urzêdniczki (11%), 5% kobiet wskaza³o inne zawody (b¹dŸ Ÿród³a
utrzymania). Dla porównania w 1909 r. w Krakowie by³o 1 197 cz³onków
zwyczajnych, w tym 71 kobiet (6%). Liczebnie wyró¿nia³a siê grupa studentek i uczennic seminarium (38%) oraz grupa bez wymienionego zawodu
(38%). Spor¹ czêœæ stanowi³y te¿ urzêdniczki (prawie 10%), nieco mniejsz¹
nauczycielki (nieca³e 6%). Oko³o 8% druhen podawa³o inne zawody b¹dŸ
Ÿród³a utrzymania.
Jak wynika z tabeli 2, wœród pañ udzielaj¹cych siê w ruchu sokolim zdecydowanie dominowa³y inteligentki i pracownice umys³owe, zw³aszcza nauczycielki, studentki i uczennice oraz urzêdniczki. Nauczycielkom i uczennicom seminariów nauczycielskich teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu kultury fizycznej by³a zapewne przydatna w pracy zawodowej, dlatego
te¿ z tej grupy rekrutowa³y siê najczêœciej kandydatki na kursy nauczycielek
gimnastyki. Liczn¹ grupê stanowi³y panie bez zawodu, przypuszczalnie
16 Np. Olga £añcucka by³a w 1893 r. w zarz¹dzie „Soko³a” w Drohobyczu. Zob. „Przewodnik Gimnastyczny
«Sokó³»” 1893, nr 6, s. 76.
17 M. Rotkiewicz, Sport kobiet u progu niepodleg³ej..., s. 272; „Przegl¹d Sokoli” 1913, nr 2, s. 14 i nr 3, s. 20.
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Tabela 2. Sk³ad spo³eczno–zawodowy sokolic w Krakowie i Lwowie* (w %)
Miasto i rok
Kraków 1909
Lwów 1906
Lwów 1911

Studentki
i uczennice

Bez
zawodu

Nauczycielki

Urzêdniczki

Inne
zawody

38,03
3,33
15,63

38,03
58,33
44,37

5,63
20,00
23,75

9,86
10,84
11,25

8,45
7,50
5,00

* chodzi o gniazdo „Sokó³ Macierz”.
ród³o: Sprawozdanie Wydzia³u Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Krakowie za rok 1909, Kraków 1910, s. 43–56; Sprawozdanie Wydzia³u Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³ Macierz” we Lwowie za rok 1906, Lwów 1907,
s. 75–114; Sprawozdanie Wydzia³u Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³
Macierz” we Lwowie za rok 1911, Lwów 1912, s. 95–139

w wiêkszoœci ¿ony, córki b¹dŸ siostry druhów. Mêski ogó³ soko³ów galicyjskich wywodzi³ siê tak¿e g³ównie z warstwy inteligenckiej — dominowali
urzêdnicy, mniejsz¹ grupê stanowili przedstawiciele wolnych zawodów,
pewn¹ czêœæ stanowili rzemieœlnicy i kupcy18. Zwiêkszony nap³yw m³odzie¿y do „Soko³a” zaznaczy³ siê wyraŸniej w ostatnich latach przed wybuchem
I wojny œwiatowej. Mo¿na przyj¹æ, ¿e do „Soko³a” trafia³y przede wszystkim
kobiety udzielaj¹ce siê aktywnie w ¿yciu spo³ecznym. Przyk³adowo Zofia
z Grabskich Kirkor–Kiedroniowa, która podczas studiów w Krakowie nale¿a³a do tamtejszego gniazda, by³a czynna tak¿e w Towarzystwie Szko³y
Ludowej i innych organizacjach19.
Zaanga¿owanie pañ w towarzystwach sokolich jest przyk³adem poszerzania pola aktywnoœci kobiet na prze³omie XIX i XX w. Uprawianie gimnastyki i innych sportów by³o czêsto demonstracj¹ postaw emancypacyjnych, ³¹czy³o siê z prze³amywaniem obowi¹zuj¹cych konwenansów i norm
obyczajowych. Wydaje siê, ¿e druhny wyró¿nia³y siê wiêkszym zaanga¿owaniem i aktywnoœci¹ ni¿ cz³onkowie organizacji mê¿czyŸni. W grupie pañ
udzia³ uprawiaj¹cych æwiczenia fizyczne by³ znacznie wiêkszy ni¿ wœród
mê¿czyzn (z których æwiczy³ zaledwie co pi¹ty). Ale dla czêœci druhen by³a
to zapewne tylko forma ¿ycia towarzyskiego, pod „kuratel¹” cz³onków rodziny czy znajomych czu³y siê bezpieczne przed ewentualn¹ interwencj¹
konserwatywnej opinii publicznej.
18 Zob. szerzej J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Galicji..., s. 107–110.
19 Biblioteka Narodowa, rkps IV 6397, k. 86; Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. I, Kraków 1986,
s. 374.
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Udzia³ kobiet w dzia³alnoœci sportowej „Soko³a” by³ u³atwiony dziêki
inteligenckiemu zapleczu spo³ecznemu tej organizacji, raczej przychylnemu postawom emancypacyjnym oraz dziêki popularnoœci i akceptacji spo³ecznej dla ruchu sokolego dziêki jego trwa³emu „zakorzenieniu” w ¿yciu
spo³ecznym zaboru austriackiego. Pewn¹ przeszkod¹ by³ natomiast, obok
konserwatyzmu czêœci druhów, parawojskowy charakter sokolstwa, towarzysz¹ca temu frazeologia i symbolika. To rzutowa³o na faktyczn¹ nierównoœæ praw cz³onkowskich, widoczn¹ w niedopuszczaniu kobiet do zarz¹dów
oraz funkcji prezesów i naczelników w organizacjach sokolich.
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Czas wolny kobiet w Czechach
w XIX i na pocz¹tku XX w.

Czas wolny kobi et w Czechach w XIX ina pocz¹tku XX w.

„Nie tylko prac¹ ¿yje cz³owiek” — g³osi stare czeskie porzekad³o, akceptowane i dzisiaj. Dni œwi¹teczne, rozrywka i wypoczynek by³y i s¹ nadal
wraz z obowi¹zkiem pracy potrzeb¹ ka¿dego cz³owieka. Od wieków czas
wypoczynku wi¹zano z kalendarzem uroczystoœci koœcielnych i œwi¹t, takich jak Bo¿e Narodzenie, karnawa³, Wielkanoc, odpusty, dni poœwiêcone lokalnym lub cechowym patronom. By³y to okazje do wspólnego œwiêtowania dla kobiet i mê¿czyzn, zarówno w miastach, jak i na wsi. Ten tradycyjny podzia³ czasu, pozostaj¹cy pod wp³ywem naturalnego cyklu wegetacji,
jeszcze w XIX i na pocz¹tku XX w. wyraŸnie nadawa³ rytm pracy i wypoczynkowi.
Procesy modernizacji gospodarki i spo³eczeñstwa (industrializacja, demokratyzacja, a tak¿e rozwój biurokracji)1 nios³y istotne zmiany równie¿
w ustawowej regulacji czasu pracy2. Skutkiem tych przemian tylko pozornie
ubocznym sta³y siê narodziny pojêcia „czasu wolnego” jako czasu, gdy cz³owiek jest wolny od pracy.
Tradycyjna drobna produkcja rolnicza i rzemieœlnicza d³ugo i skutecznie broni³a siê przed wytyczeniem granic czasu roboczego. Dopiero od lat
90. XIX w. warsztaty rzemieœlnicze i sklepy musia³y przystosowaæ siê do
obowi¹zku respektowania prawnego zakazu pracy w niedzielê i ogranicze1 Szerzej na temat modernizacji zob. H. J. Puhl (ed.), Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit, Göttingen 1991.
2 WyraŸniejsze sygna³y procesu unowoczeœniania spo³eczeñstwa czeskiego pojawiaj¹ siê w koñcu XVIII w.,
a wzmagaj¹ przede wszystkim w drugiej po³owie XIX w., zob. P. Vošahlíková, Jak se ilo za císaøe Františka
Josefa I, Praha 1998, s. 10 i n.
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nia czasu pracy w koñcu tygodnia3. Na wsi ograniczenia wprowadzane by³y
jeszcze póŸniej i niekonsekwentnie. W drugiej po³owie XIX w. pod wp³ywem regulacji czasu pracy w urzêdach i fabrykach, które by³y symbolem
nowych czasów, za poœrednictwem urzêdników, robotników i innych pracowników stopniowo zmienia³ siê sposób myœlenia wiêkszoœci spo³eczeñstwa i rozumienie pojêcia „czas wolny”. Wymiar wolnego czasu sta³ siê
bardzo szybko miernikiem presti¿u spo³ecznego, a d¹¿enie do jego zwiêkszenia wyrazem aspiracji jednostek i ca³ych grup zawodowych.
Przyznawanie kobietom prawa do czasu wolnego w drugiej po³owie
XIX w. dokonywa³o siê w sposób szczególny. Pocz¹tkowo prawo to podawano w w¹tpliwoœæ. W Czechach od lat 90. ubieg³ego stulecia kobiety, pozostaj¹c pod wp³ywem ró¿nych pr¹dów emancypacyjnych4, chcia³y przede
wszystkim uzyskaæ prawo do wykszta³cenia, do udzia³u w ¿yciu politycznym,
prawa wyborcze i inne prawa obywatelskie i spo³eczne, które zdobyli ju¿ mê¿czyŸni. Wœród tych ¿¹dañ nie by³o prawa do czasu wolnego. Nawet d¹¿enia
do ograniczania czasu pracy kobiet w fabrykach nie mog¹ byæ interpretowane w tym duchu, poniewa¿ zwiêkszony wymiar czasu wolnego od pracy
zawodowej nie s³u¿y³ rozrywce ani odpoczynkowi, ale mia³ umo¿liwiæ kobiecie wykonywanie prac domowych i s³u¿enie rodzinie5.
Zarówno wojuj¹ce emancypantki, jak i osoby ho³duj¹ce patriarchalnym
tradycjom, których idea³em by³a kobieta–gospodyni, stra¿niczka „domowego ogniska”, mia³y identyczne pogl¹dy na kwestiê czasu wolnego. Czas
wolny by³ dla nich synonimem lenistwa. Kobieta, która ¿yje tylko dla w³as3 Niemal do koñca lat 70. XIX w. w zachodniej czêœci monarchii Habsburgów, m.in. na ziemiach czeskich,
ustawowe regulacje czasu pracy obowi¹zywa³y tylko w stosunku do urzêdników i pracowników pañstwowych. W 1884 r., po d³ugich negocjacjach, wesz³a w ¿ycie ustawa ograniczaj¹ca czas pracy górników do
10 godz. dziennie. Stopniowo te¿ zaczê³y obowi¹zywaæ ograniczenia d³ugoœci czasu pracy w fabrykach. Por.
M. Martínek, Pøehled vývoje sociálního zákonodárství v èeských zemích v letech 1879–1918, [w:] Sbornik
k dejinám 19. A 20. století. Ústav èeskoslovenských a svetových dejin, Praha 1976, s. 19–22). W sklepach i warsztatach rzemieœlniczych czas pracy zaczêto skracaæ dopiero w latach 90. XIX w. Por. P. Vošahlíková,
wyd. cyt., s. 176–179.
4 H. Volet–Jeannert, La femme bourgeoise a Praque 1860–1895. De la philantropie a l’emancipation, Genève
1988, s. 180 i n.
5 Analiza danych statystycznych, œwiadcz¹cych o wysokiej œmiertelnoœci kobiet pracuj¹cych w produkcji
przemys³owej, sugeruje, ¿e redukcja ich czasu pracy nie wynika³a z uznania ich prawa do rozrywki i odpoczynku, ale mia³a na celu zmniejszenie owej wysokiej œmiertelnoœci, spowodowanej nieustannym wyczerpaniem, oraz oszczêdzenie chocia¿ niewielkiej czêœci ich si³ dla obowi¹zków w domu. Wiêcej na ten temat zob.
L. Fialová, P. Horská, Èeská ena oèima statistiky poslednich sto let, [w:] Historické listy I, Praha 1991, s. 8 i n.;
P. Horská, K ekonomické aktivitì en na pøelomu 19. a 20. stoleti, „Èeskoslovenský èasopis historický” (dalej
ÈSÈH), XXVI, 1983, nr 5, s. 712–713.
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nej rozrywki i szuka zabawy, stanowi³a w ich oczach odstraszaj¹cy przyk³ad
upadku moralnego i grzechu. Taki styl ¿ycia kobiety potêpia³y zarówno pierwsze socjalistki, jak i sympatyczki politycznych ruchów katolickich oraz zwolenniczki innych programów narodowych. Choæ u¿ywa³y ró¿nych s³ów i argumentów, propagowa³y zbli¿one wzorce, g³osz¹c, ¿e powo³aniem kobiety jest
wytrwa³a praca. Wszelka dzia³alnoœæ kobiet (np. na rzecz sprawiedliwoœci
spo³ecznej, filantropii itp.) winna byæ podporz¹dkowana nadrzêdnemu celowi: pracy dla rodziny i narodu. Nawet na ró¿nych spotkaniach towarzyskich, w teatrze, na balu i wycieczce nale¿a³o wype³niaæ to zadanie6.
W praktyce w ¿yciu codziennym bywa³o zapewne inaczej. Zarysowany
wy¿ej wzorzec postêpowania, a zarazem wychowania m³odzie¿y ¿eñskiej
propagowa³o w s³owie i piœmie wiele znanych osobistoœci czeskiego ¿ycia
publicznego, zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. Do grona kobiet, które czynem wspiera³y idea³ kobiety–gospodyni aktywnej w pracy, która dba nie
tylko o sw¹ rodzinê, ale i o ca³y naród, nale¿a³a córka czeskiego polityka
i historyka Františka Palackego. Styl ¿ycia i pogl¹dy Marii Palackej–Riegerovej)7 (1833–1892) tak charakteryzowa³a przyjació³ka jej córki Anna
Lauermannova8 (1852–1932): „Pani Riegerova nie by³a specjalnie lubiana,
nie sprawia³a wra¿enia osoby pozostaj¹cej w harmonii z otaczaj¹cymi j¹
ludŸmi ani istoty pe³nej optymizmu, jak jej m¹¿. Nie by³a osob¹ towarzysk¹
w potocznym tego s³owa znaczeniu. S³owo «rozrywka» nie istnia³o w jej
s³owniku, okazywanie radoœci nie le¿a³o w jej naturze. Nie pamiêtam, ¿eby
siê kiedykolwiek œmia³a. Pogaduszki, ¿yciowa potrzeba wiêkszoœci kobiet
w drugiej po³owie dziewiêtnastego wieku, by³y pani Riegerovej zupe³nie
nieznane. Wielu drobnych przyjemnoœci, tworz¹cych koloryt i urok ¿ycia,
w ogóle nie pojmowa³a. Myœlê, ¿e pani Riegerova mia³a tylko jedn¹ pasjê:
by³a ni¹ wzorowa pracowitoœæ. Na zamku «Maleè»” [wieœ Maleè w pó³nocno–wschodnich Czechach, gdzie rodzina F. L. Riegera mia³a maj¹tek —
P. V.], nie zwa¿aj¹c na sprzeciwy mê¿a, od wczesnego rana pracowa³a przy
6 Potwierdzaj¹ to przede wszystkim wspomnienia i korespondencja prywatna. Przegl¹d wa¿niejszych drukowanych pamiêtników dotycz¹cych omawianych tu problemów opublikowa³a M. Moravcová, zob. Spoleèenská setkáni en. Rituál a konvence ve spoleèenských kontaktech støedních vrstev, [w:] <ena v dìjinach
Prahy. Documenta Pragensia XIII, Praha 1991, s. 196.
7 Maria Palacka–Riegerova jako dzia³aczka czeskiego ruchu kobiecego bra³a udzia³ g³ównie w pracy charytatywnej, a teoretycznie i praktycznie interesowa³a siê organizacj¹ wychowania szkolnego i przedszkolnego.
8 Anna Lauermannova by³a córk¹ znanego praskiego lekarza Miksche, przyjaciela polityka F. Ladislava
Riegera. Próbowa³a swych si³ na polu literatury pod pseudonimem Felix Téver, ale bez wiêkszych sukcesów.
Znana jako za³o¿ycielka i organizatorka jednego ze znakomitych literackich salonów.
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maszynie do szycia, na spacerach szyde³kowa³a, przygotowuj¹c poñczoszki
dla biednych dzieci. A co siê tyczy gospodarstwa domowego i opieki nad
rodzin¹ — nie by³o zapewne bardziej skrupulatnej pani domu. G³êbokie
zainteresowanie intelektualn¹ i badawcz¹ prac¹ ojca i mê¿a, staranie o wychowanie i rozwój dzieci, piecza nad folwarkiem, troska o biednych absorbowa³y do tego stopnia jej umys³, ¿e nie pozostawa³o ju¿ miejsca na zainteresowanie ¿yciem towarzyskim”9.
Takie ¿ycie, ca³kowicie podporz¹dkowane obowi¹zkom wobec rodziny
i narodu w duchu idea³ów chrzeœcijañskich i humanitarnych, wiod³a nie tylko Maria Palacka–Riegerova, ale tak¿e wiele jej rówieœniczek. „By³a bardzo gospodarna, nadzoruj¹c osobiœcie prace na folwarku” — pisa³a Karolina Englová o swojej babce Antoninie Bouèkovej, ¿onie Františka Bouèka,
lekarza z Podebrad. „Wstawa³a pierwsza, wyprzedzaj¹c domowników, od
rana pilnowa³a wszystkiego w oborze, we dworze i w ogrodzie. Podczas obchodu dworu, czy te¿ w oborze w czasie dojenia, lub przy sprzeda¿y mleka
nie wypuszcza³a z r¹k domowej robótki szyde³kowej, wyrabiaj¹c skarpetki
dla mê¿a lub synów. Szyde³kowa³a i dogl¹da³a wszystkiego w gospodarstwie: drobiu, rogacizny, trzody, zapasów ziarna i m¹ki, mleka w mleczarni,
pieczenia chleba i prania bielizny, czêsto sama w tym bra³a udzia³. Dysponuj¹c niewyczerpan¹ energi¹ i temperamentem, z trudem tolerowa³a to samo w swoim otoczeniu u innych. S³uchaæ nale¿a³o siê jej jak na wojnie.
Zw³aszcza córki przyjmowa³y jej polecenia bez jakiegokolwiek sprzeciwu,
a jak sobie przypominam, nawet ¿adna z nich nie skar¿y³a siê na to w swych
wspomnieniach. I my najstarsze wnuczki musia³yœmy siê podporz¹dkowywaæ tym od dawna obowi¹zuj¹cym obyczajom, ale ju¿ z bardzo mieszanymi
uczuciami. Z ³atwoœci¹ mogê odtworzyæ obrazek z popo³udnia w jadalni:
babcia siedzi w fotelu przy oknie, przy stoliku z szyciem, z jak¹œ rêczn¹
robótk¹ lub przygotowuje i mierzy p³ótno przeznaczone na szycie bielizny.
Córki siedz¹ przed ni¹ pó³kolem schylone, ka¿da nad swoj¹ robot¹. Na
czytanie, grê na fortepianie, na spacer w ci¹gu dnia czy ca³odzienne wycieczki babcia nie pozwala³a, robi¹c przy tym ironiczne uwagi. Spacerowaæ
mo¿na by³o tylko o zmierzchu, kiedy brak œwiat³a uniemo¿liwia³ pracê
w domu”10.
9 A. Lauermannová–Mikschová, Lidé minulých dob. Evropský literární klub, Praha 1940, s. 63–64.
10 Archiv Národního technického muzea (dalej ANTM), Karolina Englová, Kronika rodiny Bouèkovy
a Englovy, rkps nr 826, s. 18–20.
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Postulat, aby kobieta poszukiwa³a sensu swej egzystencji przede wszystkim w systematycznej pracy nad wype³nianiem swych obowi¹zków i w spe³nianiu ¿yczeñ innych cz³onków rodziny, nie narodzi³ siê w Czechach dopiero w drugiej po³owie XIX w. Stanowi³ on podstawê tradycyjnego modelu,
któremu podporz¹dkowywano wychowanie córek przede wszystkim w rodzinach bur¿uazyjnych. Koœció³, tradycja, rodzina, a od koñca XVIII w.
tak¿e szko³a mia³y wielki wp³yw na kszta³towanie tego modelu wychowawczego. Wraz z rozwojem klasy œredniej i umacnianiem siê jej wp³ywu w spo³eczeñstwie wzorzec gospodarnej i pracowitej „pani domu” zacz¹³ byæ ogólnie respektowany. W tym œrodowisku, które w czeskich warunkach kszta³towa³o siê bez kulturowego oddzia³ywania rodzimej szlachty, wzór ten urasta³ niemal do rangi imperatywu. Jako ¿yciowy idea³ kobiety pojawi³ siê ju¿
w pierwszej po³owie XIX w. Ówczesne doœwiadczenia i pogl¹dy nie ró¿ni³y
siê zbyt od zasad Marii Palackej–Riegerovej i Antoniny Bouèkowej.
Przyk³adem mog¹ byæ losy jednej z pierwszych pisz¹cych po czesku nowoczesnych pisarek, wybitnej organizatorki ruchu narodowego i autorki
s³ynnej ksi¹¿ki kucharskiej, Magdaleny Dobromi³y Rettigovej (1785–1845).
Jej wspomnienia z lat dzieciñstwa, dotycz¹ce sposobu wychowania, pokazuj¹, w jaki sposób m³ode dziewczêta i kobiety wdra¿ane by³y do rygorów
obowi¹zkowoœci. Magdalenê, wtedy jeszcze Artmanov¹, z okazji jej pi¹tych
urodzin matka powiadomi³a, ¿e jest ju¿ dostatecznie doros³a, aby sama
uszy³a sobie bieliznê, w³asnorêcznie sporz¹dza³a poñczochy i inne potrzebne rzeczy. Skoñczy³y siê dzieciêce zabawy. Rettigová wspomina: „Mia³am
szeœæ lat, gdy dziadziuœ przes³a³ mi piêkn¹ du¿¹ lalkê jako prezent od
œw. Miko³aja, zaczê³am siê ni¹ bawiæ. Wtedy matka powiedzia³a: «To wstyd,
¿e taka du¿a dziewczynka bawi siê lalkami». Zawstydzi³am siê... i schowa³am siê z lalk¹ w swoim k¹ciku. Pociê³am jej jedwabn¹ sukienkê na ma³e
kawa³ki, nag¹ lalkê przynios³am do kuchni i wrzuci³am do ognia [...] Gdy
siê matka o tym dowiedzia³a, zgani³a mnie, ¿e spali³am lalkê, ale i pochwali³a, ¿e tak ³atwo siê z ni¹ rozsta³am; a przecie¿ by³a to moja pierwsza i ostatnia lalka w ¿yciu”11.
Podobne metody wychowawcze powodowa³y, ¿e i póŸniej w latach m³odoœci i jako doros³a kobieta Magdalena niechêtnie i niejako z poczuciem
winy sk³ada³a wizyty i chodzi³a na bale12. Paradoksalnie, to w³aœnie ona
11 M. D. Rettigová, Domácí kuchaøka. Spolu s ukazkami beletristického díla, Praha 1976, s. 346.
12 Tam¿e, s. 353 i n.
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dziêki swojej pasji gotowania jako autorka s³awnych ksi¹¿ek kucharskich
przyczyni³a siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci spotkañ towarzyskich przy kawie. Jej ksi¹¿ka Kafièko a vše, co je sladkého. Sto pøedpisu, kterak se všélike
nápoje i to, co je k pøikousnuti pøi besedách neb spoleènostech pani á panù,
pøipravovat maji mia³a jeszcze za ¿ycia autorki dwa wydania (1843, 1845),
a póŸniej by³a wznawiana wielokrotnie, staj¹c siê na ziemiach czeskich a¿
do schy³ku XIX i pocz¹tku XX w. popularnym zbiorem przepisów kulinarnych s³u¿¹cych przygotowaniu spotkañ towarzyskich.
Sprzecznoœæ miêdzy zasadami ¿yciowymi Magdaleny D. Rettigovej, które nie pozwala³y na odpoczynek czy zabawê, a jej ksi¹¿kami kucharskimi,
które dzia³a³y niczym nakaz organizowania spotkañ towarzyskich, wyjaœni³a
sama autorka w listach do przyjació³ i w przedmowie do swej ksi¹¿ki:
„Spotkania przy tym œwietnym napoju, który kobiety maj¹ za najwiêksze
dobro ¿ycia codziennego, mo¿emy polecaæ tylko wtedy, kiedy rodacy prowadz¹ rozmowê miêdzy sob¹ w mi³ym sercu ojczystym jêzyku”13. Rettigová
ponadto uwa¿a³a — tak samo jak i inne kobiety — ¿e czêœæ takich spotkañ
ma byæ poœwiêcona rêcznym robótkom. Szy³o siê dzieciêce ubranka, szyde³kowa³o i wyszywa³o wyprawy dla nowo¿eñców oraz inne rzeczy potrzebne
dla domu. Spotkania towarzyskie przy kawie, którym towarzyszy³a odpowiednia liczba uszytych koszul lub dzieciêcych ubrañ, bardzo d³ugo by³y na
ziemiach czeskich jedyn¹ ogólnie akceptowan¹ rozrywk¹ kobiet z warstw
œrednich.
Z czasem, bior¹c z nich przyk³ad, zaczê³y spotykaæ siê przy kawie i przy
rêcznych robótkach tak¿e ¿ony rzemieœlników i robotników, niekiedy równie¿ kobiety ze wsi14. Wyj¹tkowo tylko przychodzili mê¿czyŸni. Niektórym
organizatorkom takich spotkañ przyœwieca³y tak¿e cele kulturalne czy polityczne. Dla wzmocnienia wp³ywów i presti¿u swojej rodziny stara³y siê
urz¹dziæ w swoim domu salon spotkañ towarzyskich. Pierwsze salony powstawa³y ju¿ na prze³omie XVIII i XIX w., jeszcze wtedy dziêki nielicznej
czeskiej szlachcie, np. w pa³acu Nosticów albo w rezydencji w³aœciciela
dóbr Neuberka. Poza towarzysk¹ konwersacj¹ odbywa³y siê tam filozoficzne debaty, dyskutowano nad dzie³ami sztuki i próbowano organizowaæ ¿ycie naukowe. W tych debatach kobiety na ogó³ nie uczestniczy³y; prowadzono je zwykle po francusku lub niemiecku. Trzeba tu dodaæ, ¿e czeski patrio13 Tam¿e, s. 22.
14 Por. M. Moravcová, wyd. cyt., s. 245–251.
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ta mówi¹cy po niemiecku by³ zjawiskiem czêstym w spo³eczeñstwie czeskim
a¿ do lat 60. XIX w. Zdarza³o siê to nawet w tak znanych rodzinach, jak np.
rodzina Františka Palackego.
Pierwszy prawdziwie mieszczañski salon, zdominowany przez jêzyk czeski, za³o¿y³ w koñcu XVIII w. w swoim domu Pod Czerwonym Ko³em pra¿anin Vojtech Pech. Wiêcej tam by³o jednak muzyki ani¿eli rozmów. Salon
ten odwiedzali prawie wszyscy dzia³aj¹cy w Pradze na prze³omie XVIII
i XIX w. znani kompozytorzy, Czesi i cudzoziemcy. Atmosferê domu Pecha
opisa³a póŸniej znana czeska pisarka Eliška Krasnohorska–Pechova
(1847–1926).
Przed 1848 r. oraz w znacznie wiêkszym stopniu po Wioœnie Ludów
ponownie podejmowano wysi³ki zorganizowania salonów prywatnych pe³ni¹cych funkcje czeskich oœrodków ¿ycia towarzyskiego. Wiêkszoœæ z nich
dzia³a³a nied³ugo. W latach 50. i 60. XIX w. grupa ludzi interesuj¹cych siê
nauk¹ i sztuk¹ spotyka³a siê w domu Josepha Wenziga (1807–1875), póŸniejszego za³o¿yciela stowarzyszenia „Umelecké besedy” (1863)15. Wprawdzie w salonie tym mo¿na by³o spotkaæ znane czeskie aktorki lub pianistki,
ale ani tutaj, ani w innych salonach kobiety nie odgrywa³y jeszcze istotniejszej roli. Sytuacja zmieni³a siê dopiero w ostatnich dwudziestu latach XIX
stulecia. Wówczas rozpoczê³y dzia³alnoœæ w Pradze dwa znane salony, oba
kierowane przez kobiety. Jeden z nich powsta³ w domu Anny Lauermannovej (1852–1932), która nie wzbudzi³a wprawdzie wiêkszego zainteresowania swoj¹ twórczoœci¹, ale okaza³a siê zdoln¹ organizatork¹ ¿ycia towarzyskiego, co pozosta³o w pamiêci a¿ trzech kolejnych generacji literackich. Jej
salon dzia³a³ od lat 80. XIX w. z kilkoma przerwami prawie przez piêædziesi¹t lat. Jeden ze sta³ych goœci A. Lauermannovej, Hanuš Jelínek, wspomina³: „Pani Lauermannová by³a wtedy jeszcze [na pocz¹tku naszego wieku
— P. V.] dam¹ w pe³ni si³, tryskaj¹c¹ zdrowym humorem, posiadaj¹c¹ spory
dorobek literacki. Jej sztuki i próby prozatorskie traktowaliœmy wtedy jeszcze jako kaprys uczonej dyletantki, która nale¿a³a jednoczeœnie do grona
naszych wykszta³conych przyjació³”16.
Drugi ze wspomnianych salonów powsta³ póŸniej, pod sam koniec
XIX w., a za³o¿y³a go równie¿ pisarka — Rù]ena Svobodová. Obie damy
15 O rozwoju czeskich salonów mieszczañskich XIX w. i panuj¹cej tam atmosferze, zob. M. B. Šarecká,
Salony, Praha 1920, s. 72–78.
16 H. Jelínek, Zahuèely lesy. Kronika vzpomínek. F. Borový, Praha 1947, s. 349–350.
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rywalizowa³y miêdzy sob¹ o sympatiê znanych czeskich literatów i literatek,
bywanie bowiem w jednym z salonów wyklucza³o wizytê w drugim.
Rù]ena Svobodová i jej przyjaciele poszukiwali rozwi¹zañ dla najwa¿niejszych kwestii kulturalno–politycznych, usi³uj¹c nadaæ kierunek rozwoju
czeskiej kulturze. Te aspiracje salonu Svobodovej by³y czêsto krytykowane
w krêgu towarzyskim Anny Lauermannovej, gdzie na ogó³ prowadzono
doœæ niezobowi¹zuj¹c¹ konwersacjê. To wywo³ywa³o z kolei irytacjê bywalców salonu Rù]eny Svobodovej. Jednak¿e zarówno Svobodová, jak i jej
konkurentka Lauermannova nale¿a³y do kobiet, które traktowa³y rozrywkê
i odpoczynek jako naturaln¹ potrzebê i naturalne prawo, nie zgadza³y siê
na podporz¹dkowanie ca³ego swego ¿ycia wy³¹cznie „wy¿szym celom” narodowym, politycznym czy nawet sztuce.
Swoje pogl¹dy na ten temat sformu³owa³a Svobodová przy okazji prowadzonej przez feministki walki o prawa wyborcze dla kobiet. W 1905 r.
Fráòa Plamínková (1875–1942), z zawodu nauczycielka, od 1925 r. jedna
z pierwszych senatorek w parlamencie czechos³owackim, za³o¿y³a Wýbor
pro Volebni Práva _en (Komitet na Rzecz Praw Wyborczych Kobiet).
Rù]ena Svobodová, która bra³a udzia³ w debatach Komitetu, patrzy³a krytycznie na przychodz¹ce tam feministki i ich oddanie siê bez reszty „sprawie”. Swoje wra¿enia z pracy w Komitecie przedstawi³a w s³owach pe³nych
ironii: „Chodzê do klubu nieuczesanych, ubranych w worki nauczycielek.
Wszystkie czytaj¹ Masaryka, suknie maj¹ podszyte Macharem i mówi¹ tylko o prawach wyborczych kobiet”17.
Opisane przez Svobodov¹ typy zagorza³ych bojowniczek o prawa kobiet, wyrzekaj¹cych siê radoœci ¿ycia, do których zalicza³y tak¿e swobodn¹
konwersacjê i inne towarzyskie rozrywki, ju¿ na pocz¹tku XX w. nale¿a³y
do przesz³oœci. Nowa generacja dziewcz¹t i kobiet nie mia³a zamiaru godziæ
siê na los swoich matek i babek, dla których liczy³y siê praca i obowi¹zek.
Ró¿ne by³y sposoby unikania podobnego losu; s³u¿y³y temu m.in. nowe
formy zabawy i rozrywki. Z inspiracji Lauermannovej i Svobodovej dziewczêta coraz czêœciej bra³y udzia³ w zabawach bêd¹cych dotychczas udzia³em
wy³¹cznie mê¿czyzn. M³ode dziewczyny odwiedza³y restauracje i kluby,
uprawia³y turystykê piesz¹, kolarstwo, p³ywanie i inne sporty, podró¿owa³y.
Wzrastaj¹ca samodzielnoœæ dziewcz¹t przejawia³a siê m.in. w tym, ¿e w po17 J. Mourková, Rùena Svobodová, Praha 1975, s. 152. Josef Machar (1864–1942), czeski poeta i prozaik,
w swej poezji uwzglêdnia³ w¹tki spo³eczno–polityczne, wolnomyœliciel (przyp. red.)
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Na prze³omie XIX i XX w. wyjazdy do uzdrowisk sta³y siê równie¿
dla kobiet jednymz wyznaczników pozycji spo³ecznej.
Typowa grupa kuracjuszy, z³o¿ona z urzêdników i ich ¿on.
„Èeský svìt”, V, nr 46, 20 VIII 1909

równaniu ze swoimi matkami coraz czêœciej spotyka³y siê z przedstawicielami p³ci mêskiej na wspólnych zabawach, nie tylko na oficjalnych balach
i w teatrze. Podczas domowych spotkañ mêska czêœæ towarzystwa nie znika³a ju¿ za progiempokoju dla pal¹cych.
Du¿y wp³yw na m³od¹ generacjê i jej obyczaje wywar³y postêpowe pogl¹dy Vojtìcha Náprska (1826–1894), który jako pierwszy w Czechach propagowa³ emancypacjê kobiet, dzia³a³ na rzecz ich kszta³cenia i organizowa³
¿ycie towarzyskie w œrodowisku czeskich kobiet w ramach tzw. Amerykañskiego Klubu Dam18. Jednoczeœnie jednak stara³ siê respektowaæ ówczesne
obyczaje, które zabrania³y dziewczêtomi m³odymkobietomuczestniczyæ
bez zgody rodziców w zabawach, wycieczkach, wyk³adach itp., zw³aszcza
gdy mogli byæ tam obecni równie¿ mê¿czyŸni. Ci ostatni mogli œledziæ dys18 O powstaniu i dzia³alnoœci Amerykañskiego Klubu Dam oraz o udziale Vojtìcha Náprstka w ruchu na
rzecz emancypacyjnych ¿¹dañ kobiet zob. Z. Šolle, Vojta Náprstek a jeho doba, Praha 1994, s. 156 i n.
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kusje we wspomnianym Klubie z daleka, „z s¹siedniego pokoju”. Tak¿e
podczas wycieczek lub zwiedzania nowych warsztatów rzemieœlniczych czy
fabryk, gdzie nie mo¿na by³o podzieliæ towarzystwa na czêœæ damsk¹ i mêsk¹, dbano o dobre imiê uczestniczek, utrzymuj¹c nad nimi ci¹g³¹ kontrolê19. Wed³ug wspomnieñ wielu cz³onkiñ Klubu, rodzice stale jednak wyra¿ali w¹tpliwoœci, czy pozostawianie dziewczêtom tak du¿ej swobody wyjdzie
im na dobre20.
Matki i ojcowie na ogó³ pilnie œledzili tematy odczytów i w przypadkach,
gdy im nie odpowiada³y, nie zezwalali córkom na bywanie w Amerykañskim Klubie Dam. Na przyk³ad Maria Palacka–Riegerova pocz¹tkowo pozwoli³a swojej najstarszej córce Marii (póŸniejszej Èervinkovej)
(1857–1895) chodziæ do Klubu. PóŸniej jednak, gdy dowiedzia³a siê z jej
notatek, ¿e tematem jednego z odczytów jest znaczenie i sposób zak³adania
spó³dzielni ludowych, uzna³a to za rzecz niestosown¹ i zabroni³a córce kontaktowaæ siê z Klubem21.
Na pocz¹tku XX w. w porównaniu z latami 60. i 70. XIX w. sytuacja
zupe³nie siê zmieni³a. Rù]ena Naskova (1884–1960), znana czeska aktorka
pochodz¹ca z rodziny urzêdniczej, w okresie swojej m³odoœci spêdza³a wolny czas ju¿ ca³kiem inaczej ni¿ kobiety z pokolenia jej rodziców i dziadków.
Ojciec odradza³ córkom (Rù]enie i starszej Helenie)22 karierê artystyczn¹,
ale jego s³owa nie mia³y ju¿ takiej wagi, jak kilkadziesi¹t lat wczeœniej. Nie
miesza³ siê do wyborów i zabaw przyjació³ swoich córek, ale nie cieszy³a go
ich fascynacja m³odymi anarchistami i odwiedzanie przez nie Socjaldemokratycznej Akademii Robotniczej (za³o¿onej w 1896 r.). Obie córki stara³y
siê jednak dogodziæ gustom ojca i z jednakowym zapa³em odwiedza³y zarówno salony praskiej œmietanki towarzyskiej, przede wszystkim wspomniany salon Rù]eny Svobodovej, jak i Klub Towarzyski „Slavia”, gdzie bywa³a

19 Wiele œwiadectw potwierdza zaanga¿owanie Vojty Náprstka i innych organizatorów Amerykañskiego
Klubu Dam w popieraniu emancypacyjnych d¹¿eñ kobiet. Louisa Hálova, nale¿¹ca do regularnych goœci
klubu tak opisywa³a tamtejsze zebrania: „W ka¿d¹ niedzielê w zimie od godziny 10.00 odbywa³y siê u pañstwa Náprstków w domu „U Halánkù” na Rynku Betlejemskim wyk³ady znakomitych naukowców, artystów
i innych. W czytelni gromadzi³o siê towarzystwo dam, w pokoju obok (pokój p. Náprstka) by³o kilku panów”, ANTM, rkps nr 638, Louisa Hálová, Z pametí rodiny Vinaøických, Hálovy a Neffovy.
20 Tam¿e.
21 Liczne œwiadectwa na ten temat zawiera dziennik Marii Riegerovej–Èervinkovej, Archiv Národniho
Muzea (dalej ANM), spuœcizna Marie Riegerové–Èervinkové, sygn. 10.
22 Helena Naskova, po mê¿u Malíøova (1877–1940), by³a lewicow¹ pisark¹ i dziennikark¹. W okresie miêdzywojennym wspiera³a niemieckich emigrantów antyfaszystowskich i walkê republikanów w Hiszpanii.
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czeska inteligencja, a przede wszystkim aktorzy. Rù]ena Naskova tak wspomina swoje kontakty z obydwoma oœrodkami ¿ycia towarzyskiego: „Akademia Robotnicza i Towarzyski Klub «Slavia»”. Jeszcze bêd¹c niemal dzieckiem poznajê dwa ró¿ne, nowe œwiaty. Pierwszy w zadymionych, ubogo
umeblowanych pokojach, gdzie spotyka³a siê pe³na zapa³u m³odzie¿ z dawnymi „burzycielami” z lat dziewiêædziesi¹tych, [...] chodzi³o siê tam w prostych bluzkach i zwyczajnych butach, z planowo niedba³¹, pracowicie rozrzucon¹ fryzur¹. Mê¿czyŸni nosili czarne krawaty, zawi¹zane na kokardê,
zawsze cienkie spodnie zarówno zim¹, jak i latem, a na g³owach kapelusze
z szerokimi rondami. By³o tam zimno, [...] sami paliliœmy w piecu... pi³o siê
piwo, gotowa³o herbatê, któr¹ podawaliœmy w obt³uczonych kubkach. Kolacje jad³o siê z papierowych torebek, ale atmosfera by³a pe³na weso³oœci
i m³odoœci [...].
Nastêpnego dnia siostry Naskove w marszczonych etaminowych sukniach, w lakierkach, starannie uczesane, trochê nieœmia³o wchodz¹ po
schodach domu «U Štajgrù», gdzie zbiera³ siê inny kr¹g towarzyski, tym
razem ju¿ w ogrzewanych pomieszczeniach. W «Slavii» podawano dobr¹,
pachn¹c¹ herbatê w eleganckich fili¿ankach. Tu nie by³o gwa³townych dyskusji. Rozmowa falowa³a przy stolikach z tulipanami w kolorowych dzbanuszkach, p³ynê³a wolniej lub szybciej. Tutaj recytowa³o siê Maeterlincka,
Shelleya, Ruskina, Wilde’a. Nie by³o tu nigdy zgie³ku, jaki zdarza³ siê na
kole¿eñskich spotkaniach w Smeèkach, ale i tutaj by³o na co patrzeæ i czym
siê wzruszaæ”23.
Klub Towarzyski „Slavia” i Akademia Robotnicza stanowi³y tylko niewielk¹ czêœæ licznych, najró¿niejszych stowarzyszeñ — czytelniczych, œpiewaczych i teatralnych, które rekrutowa³y swoich cz³onków z ró¿nych œrodowisk zawodowych, wyznaniowych, regionalnych czy narodowych. Celem ich
dzia³alnoœci by³o organizowanie czeskiego ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. Dzia³alnoœæ tych stowarzyszeñ rozpoczê³a siê ju¿ w latach 60. XIX w.,
gdy zezwoli³y na to odpowiednie regulacje prawne. Jednak za „z³ot¹ erê”
czeskich stowarzyszeñ mo¿emy uwa¿aæ prze³om XIX i XX w. Instytucjonalizacja zabawy i rozrywki zaczê³a wtedy wyraŸnie oddzia³ywaæ na organizowanie czasu wolnego. Powstaj¹ce organizacje pozwoli³y tak¿e kobietom byæ
nie tylko uczestniczkami, ale i organizatorkami wystêpów artystycznych,

23 R. Nasková, Jak šel ivot, Praha 1955, s. 37–38.
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spotkañ towarzyskich, wycieczek, zawodów sportowych itp. Na pocz¹tku, to
znaczy mniej wiêcej od koñca lat 60. do 90. XIX w., kierownicze stanowiska
zajmowa³y one wy³¹cznie w stowarzyszeniach kobiecych. Dopiero póŸniej zaczê³y dzia³aæ we wspólnych z mê¿czyznami organizacjach. Pojawi³o siê doœæ
du¿o klubów kobiecych, nastawionych na organizowanie rozrywki dla
swoich cz³onkiñ. Obok znanego i najstarszego Amerykañskiego Klubu
Damdo wiêkszych nale¿a³y np.: Spotkania Pañ, Akademia Dziewcz¹t,
Zwi¹zek Nauczycielek, Zwi¹zek Czeskich Nauczycielek, Zwi¹zek na Rzecz
Rozwoju Przedszkoli, Stowarzyszenie Urzêdniczek Pocztowych i Telegraficznych, Zwi¹zek Studentów „Slavie”, Sportowy Klub Pañ i Dziewcz¹t,
Centralny Zwi¹zek Kobiet Czeskich, Kobieca Jednoœæ Kobiet i Dziewcz¹t.

Ulubion¹ „rozrywk¹” kobiet z zamo¿niejszych œrodowisk spo³ecznych by³o organizowanie
tzw. bazarów; pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y ofiarowanych przedmiotów
przeznaczano na cele dobroczynne. Fotografia przedstawia uczestniczki jednej
z takich imprez, która odby³a siê w Pradze 8–9 maja 1909 r.
„Èeský svìt”, V, nr 31, 14 V 1909
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Wiêkszoœæ tych zwi¹zków 7 stycznia 1904 r. popar³a inicjatywê za³o¿enia
Czeskiego Klubu Kobiet. W momencie powstania liczy³ on oko³o piêciuset
cz³onkiñ, przewa¿nie z Pragi, choæ równie¿ z innych miast czeskich i morawskich. Pierwsz¹ prezesk¹ zosta³a znana aktorka Teatru Narodowego
Otylie Sklenáøová–Malá (1844–1912). Klub oferowa³ swoim goœciom obok
rozmów przy kawie czy herbacie mo¿liwoœæ korzystania z biblioteki i czytelni. W jego siedzibie, g³ównie z inicjatywy samych kobiet, organizowano
koncerty, wyk³ady i kursy dokszta³caj¹ce24. Czeski Klub Kobiet d¹¿y³ do
skupienia pod swym dachem kobiet pracuj¹cych zawodowo i tych, które
pozostawa³y w domu, s³owem wszystkich, które interesowa³y siê spraw¹
równouprawnienia i podniesienia presti¿u kobiety zarówno w rodzinie, jak
i w spo³eczeñstwie. Droga do tego celu wiod³a, wed³ug za³o¿ycielek Klubu,
przez dokszta³canie. Podkreœla³y one równie¿ znaczenie spotkañ towarzyskich i dzia³alnoœci kulturalnej, które wed³ug nich mia³y umacniaæ samodzielnoœæ i pewnoœæ siebie uczestniczek. Niestety, wielu planów Klubu nie
uda³o siê zrealizowaæ. Pozosta³ on tylko jedn¹ z wielu instytucji podobnego
typu, ale na pewno przyczyni³ siê do zmiany pogl¹dów kobiet czeskich
w sprawie sensu i sposobów spêdzania czasu wolnego. Stowarzyszenia i kluby
wyprowadza³y swoje cz³onkinie z zamkniêtego domowego krêgu i stwarza³y wzory innej rozrywki i zabawy ni¿ te, które zna³y ich matki i babki.
Dlaczego nie uda³o siê zrealizowaæ aspiracji Klubu i nie sta³ siê on
oœrodkiem ca³ego ¿ycia spo³ecznego kobiet? Powodów by³o zapewne wiele.
Interesy kobiet by³y ju¿ w tym czasie doœæ zró¿nicowane i nie³atwo znajdowa³o siê dla nich wspólny mianownik. G³ówny powód niepowodzenia wi¹za³ siê zapewne z wyraŸnie kobiecym charakterem Klubu, co mog³o mu
zapewniæ sukces kilkadziesi¹t lat wczeœniej, ale nie w 1904 roku, kiedy wielu
kobietom ju¿ to nie odpowiada³o.
Ju¿ w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. intelektualistkom, a czêsto i innym materialnie niezale¿nym kobietom dzia³alnoœæ w czysto kobiecych stowarzyszeniach i zwi¹zkach nie dawa³a satysfakcji. D¹¿y³y do udzia³u w organizacjach zrzeszaj¹cych g³ównie mê¿czyzn, w których kobiety bra³y
udzia³ tylko wyj¹tkowo. Przyk³adem takiego przenikania kobiet do mêskich
stowarzyszeñ by³ s³ynny „Sokol” („Sokó³”).

24 Informacje o dzia³alnoœci Czeskiego Klubu Kobiet przynosi³a prasa kobieca, zob. Zlatá kniha èeské eny,
Praha 1909, II, s. 77–80.
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Na pocz¹tku XX w. równie¿ kobiety zaczê³y
zajmowaæ siê sportem. Wziêli to pod uwagê
projektanci mody; w czasopismach pojawi³y
siê propozycje nowych ubiorów,
np. niniejszy strój kobiety aeronautki.
„Èeský svìt”, V, nr 43, 3 IX 1909

Organizacja sportowa „Sokó³”
powsta³a w Pradze w 1862 r., bardzo szybko zyska³a sobie uznanie
w ca³ymspo³eczeñstwie i nabra³a
masowego charakteru. Jej wp³yw
nie ogranicza³ siê tylko do sfery
sportu, ale oddzia³ywa³a tak¿e
na pogl¹dy polityczne swoich
cz³onków i sympatyków. Za³o¿yciele „Soko³a”, Jindøich Fügner
(1822–1865) i Miroslav Tyrš
(1832–1884) opowiadali siê od
pocz¹tku po stronie d¹¿eñ narodowych. Wyznawali pogl¹d, ¿e
w interesie narodu le¿y harmonijny rozwój ducha i cia³a jednostek
wchodz¹cych w jego sk³ad. Powo³uj¹c siê na antyczny idea³ wszechstronnego rozwoju osobowoœci,
organizowano w „Sokole” regularne æwiczenia fizyczne, z trudemdocieraj¹c do œwiata kobiet.
Idei gimnastyki dla kobiet towarzyszy³a ogólna nieufnoœæ. W ówczesnych popularnych poradnikach przewa¿a³ pogl¹d, ¿e jest
ona dla nich niezdrowa, a nawet
szkodliwa. Co wiêcej, przyzwolenie na gimnastykowanie siê kobiet
uderza³o w przes¹dy i konwenanse towarzyskie. Za³o¿yciele „Soko³a” sprzeciwiali siê eliminowaniu kobiet z organizacji, ale mimo
to uwa¿ali, ¿e ich udzia³ w æwiczeniach budzi³by zgorszenie. Miroslav Tyrš rozwi¹za³ ten problem
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dopiero po œmierci swojego partnera w 1869 r. Wtedy razem z czesk¹
pisark¹ _ofi¹ Polipn¹ (1833–1897) za³o¿yli odrêbny „Tìlocvièny spolek
pani a dívek pra]ských” („Stowarzyszenie Gimnastyczne Praskich Pañ
i Dziewcz¹t”).
Pierwsz¹ instruktork¹ zosta³a Klemeòa Hanušova (1845–1918), która
wzorowa³a siê na organizacji i praktycznej dzia³alnoœci „Soko³a”25. Hanušova i jej adeptki na pierwszy plan wysunê³y zadanie przezwyciê¿enia
obojêtnoœci, a czêsto nawet niechêci kobiet czeskich do æwiczeñ sportowych. „Sokó³” przez d³u¿szy czas poœrednio wspomaga³ te d¹¿enia. Aktywnie popularyzowa³ wœród szerokiej publicznoœci nie tylko sport, ale i turystykê, inicjuj¹c imprezy towarzyskie, w których mog³y braæ udzia³ tak¿e
kobiety. Organizowa³ wycieczki za miasto maj¹ce g³ównie na celu zwiedzanie miejsc zwi¹zanych z narodow¹ histori¹. Szerszemu ogó³owi znane by³y
równie¿ tzw. sokolskie šibøinky, czyli bale maskowe, które budzi³y ¿ywe
zainteresowanie cz³onków zarówno w Pradze, jak i na prowincji.
Udzia³ w takim balu, urz¹dzanym corocznie, by³ spraw¹ presti¿ow¹ dla
uczestników czeskiego ruchu narodowego, ich ¿on i córek. Znani czescy
malarze przygotowywali na tê okazjê dekoracje, muzycy tworzyli nowe
kompozycje taneczne26. Sympatia czeskiej opinii publicznej dla „Soko³a”
wci¹¿ ros³a. Stopniowo te¿ zmienia³ siê stosunek do zajêæ sportowych kobiet i dziewcz¹t. Od 1897 r. w ramach „Soko³a” zaczê³y æwiczyæ pierwsze
kobiety, ale pocz¹tkowo nie bra³y one udzia³u w imprezach publicznych.
Parê lat póŸniej, w 1901 r., wyst¹pi³y ju¿ przed publicznoœci¹ na IV Zlocie
„Soko³a” w Pradze. Do zupe³nego równouprawnienia kobiet w ramach
„Soko³a” dosz³o w 1914 r.27
Dzieje kobiecego sportu w ramach „Soko³a” ilustruj¹ przemiany, jakie
zasz³y w stosunku do kobiet tak¿e w wielu innych organizacjach, a równoczeœnie pokazuj¹, jak ros³a presja samych kobiet upominaj¹cych siê o swoje
prawa. Ju¿ na progu XX w., wskazuj¹c na swoje potrzeby, w³¹cza³y do
swych postulatów tak¿e czas na odpoczynek i rozrywkê. Przemiany w pogl¹dach na spo³eczne role i obowi¹zki kobiet by³y tak radykalne, ¿e doceni³o je tak¿e wiele dawnych bojowniczek o prawa kobiet. Tak np. Venceslava
25 Por. Encyklopedie tìlesné kultury, t. 2, Praha 1964, s. 574–578.
26 Por. O. Jehlièka, Desáté Šibøinky sokola praského, [w:] Památník Sokola Praského, Praha 1883,
s. 256–257.
27 Por. Encyklopedie tìlesné kultury, s. 578.

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

408 Pavla Vošahlíková

Lu]ická–Srbová pisa³a w 1916 r.: „Gdyby kobiety z czasów towarzyskich
spotkañ, posiedzeñ przy kawie wsta³y z grobów i zobaczy³y, jak bawi siê
dzisiejsze kobiece œrodowisko, pewnie by przera¿one wróci³y do swoich
mogi³... ka¿dy bowiem ¿yje zgodnie z regu³ami, jakie nadaje ¿yciu spo³ecznemu jego epoka”28.

28 V. Lu]ická–Srbová, Z mých pameti, [w:] tej¿e, Spisy II, Mladá Boleslav 1928, s. 298.
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Wzory wypoczynku i rekreacjipropagowane w piœmiennictwie Zwi¹zku Pañ Domu...

Zwi¹zek Pañ Domu powsta³ w Warszawie w paŸdzierniku 1930 r., podczas pierwszego ogólnopolskiego Zjazdu Pañ Domu, na który przyby³o
750 kobiet z ró¿nych stron Polski1. Idea powo³ania Zwi¹zku krystalizowa³a
siê ju¿ od 1927 r. na ³amach miesiêcznika „Organizacja Gospodarstwa Domowego”, wydawanego pod redakcj¹ Marii Romanowej i Ireny Szumlakowskiej2. Pismo propagowa³o racjonalizacjê metod pracy domowej, wprowadzenie technicznych ulepszeñ w urz¹dzeniu mieszkañ oraz stosowanie
naukowych osi¹gniêæ w sprawach organizacji ¿ycia domowego. W latach
1930–1933 wspó³wydawc¹ pisma (zamienionego na dwutygodnik) zosta³
Instytut Gospodarstwa Domowego (kierowany przez Janinê Huberow¹).
W 1933 r. pismo przyjê³o nazwê „Pani Domu”, staj¹c siê wspólnym organem prasowym Instytutu Gospodarstwa Domowego i Zwi¹zku Pañ Domu3.
Pisma „Organizacja Gospodarstwa Domowego” oraz „Pani Domu”,
dzia³a³y na rzecz popularyzacji form naukowej organizacji prowadzenia

1 I. Szumlakowska, Zjazd Pañ Domu, „Organizacja Gospodarstwa Domowego” (dalej — OGD). Organ
Sekcji Gospodarstwa Domowego przy Instytucie Naukowej Organizacji, 1930, nr 11. Zwi¹zek rejestracjê
prawn¹ uzyska³ 16 wrzeœnia 1931 r.
2 Miesiêcznik by³ organem Sekcji Gospodarstwa Domowego utworzonej przy warszawskim Instytucie Naukowej Organizacji, którego dyrektorem by³ prof. Karol Adamiecki. Instytut Naukowej Organizacji powsta³
w 1925 r. jako jednostka autonomiczna przy Muzeum Przemys³u i Rolnictwa, por. T. Mendel, Prekursorzy
nauki o organizacji i zarz¹dzania, Poznañ 1982, s. 87.
3 W styczniu 1933 r. pismo przesz³o pod redakcjê Ludwiki Bormann i Marii Romanowej, zob. Z. Zaleska,
Czasopisma kobiece w Polsce 1818–1937. (Materia³y do historii czasopism), Warszawa 1938, s. 209.
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domu, której pionierkami by³y Amerykanki Christine Frederick i Lilian
Griffith, wzoruj¹ce siê na idei mened¿erstwa zainicjowanej przez F. W. Taylora4. W „Organizacji Gospodarstwa Domowego” zastrzegano siê jednak, ¿e
wprawdzie tayloryzm sprowadza³ siê w³aœciwie do zwiêkszenia wydajnoœci
pracy w przemyœle, ale wprowadzony w sferê gospodarstwa kobiecego,
oznacza³ „celowe urz¹dzenie domu i logiczny rozk³ad zajêæ usuwaj¹cy nieprodukcyjne zmêczenie”5. Obszar publicystycznego zainteresowania „Pani
Domu” sygnalizowa³y wyodrêbnione w niej dzia³y: Od¿ywianie i jad³ospisy,
Produkty spo¿ywcze i racjonalne ich u¿ytkowanie, Przepisy kuchenne, Higiena, Wychowanie, Towaroznawstwo, Mieszkanie i jego urz¹dzenie, Instalacje
i przyrz¹dy, Odzie¿, Roboty rêczne. Ka¿dy numer zawiera³ ponadto informacje o rozwoju ruchu naukowej organizacji gospodarstwa domowego
w kraju i zagranic¹. Na ³amach periodyku oraz w publikowanych osobno
wydawnictwach w sposób konkretny i zarazem przystêpny wyjaœniano czytelniczkom ekonomiczne podstawy uk³adania domowego bud¿etu, zasady
nowoczesnej aran¿acji wnêtrz i utrzymania w nich czystoœci6. Informowano
te¿ o koniecznoœci respektowania zasad higieny osobistej, upowszechniaj¹c
zabiegi i czynnoœci niezbêdne w utrzymaniu zdrowia, si³ fizycznych, a tak¿e
w kreowaniu pogodnego nastroju w domu i rodzinie. Zwi¹zek Pañ Domu
by³ czêœci¹ europejskiego ruchu kobiecego, znanego jako Femmes aux
foyers we Francji i Szwajcarii, Frauenvereinów z Niemiec i Austrii oraz
analogicznych zwi¹zków z krajów skandynawskich. W Polsce do 1939 r.
Zwi¹zek Pañ Domu by³ organizacj¹ ogólnopolsk¹ kobiet prowadz¹cych
w³asne gospodarstwa domowe w miastach i na wsi. £¹czy³ kobiety zainteresowane organizacyjnym doskonaleniem swej pracy z zastosowaniem nowych osi¹gniêæ technicznych i technologicznych, a tak¿e wprowadzaniem
racjonalnych metod zarz¹dzania i gospodarowania. Jedne pozyskiwa³
g³ównie proponowanym programem oszczêdnoœci w gospodarstwie domowym, co w dobie wielkiego kryzysu mia³o uzasadnienie psychologiczne
i praktyczne, inne natomiast akceptowa³y sugerowan¹ im innowacyjnoœæ
dzia³añ, uto¿samiaj¹c je z kreowaniem nowej jakoœci ¿ycia rodzinnego
4 Ch. Frederick, Naukowa organizacja w gospodarstwie domowym, t³um. M. Romanowa, Warszawa 1926;
por. F. W. Taylor, Zarz¹dzanie warsztatem wytwórczym, t³um. I. Szumlakowska, Warszawa 1926.
5 T. Skórzewska, B¹dŸmy radoœni, OGD 1928, nr 12; zob. te¿ S. Spaèek, Wydajne gospodarstwo domowe,
t³um. I. Szumlakowska, Warszawa 1927.
6 I. Mandukowa, Rachunki pani domu, Warszawa 1932; M. Ankiewiczowa, S³u¿ba domowa, Warszawa 1930;
E. Kiewnarska, Jak urz¹dziæ wzorow¹ kuchniê, Warszawa b.r.w.

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

Wzory wypoczynku i rekreacji propagowane w piœmiennictwie Zwi¹zku Pañ Domu... 413

i ma³¿eñskiego7. W chwili powstania Zwi¹zek mia³ 31 oddzia³ów terenowych, w 1936 r. 38, a w dwa lata póŸniej ju¿ ponad 50 oddzia³ów licz¹cych
niekiedy po kilkaset kobiet. Zasadniczo grupowa³ kobiety z miast i miasteczek — g³ównie z inteligencji, ale w miarê up³ywu lat rozszerza³ te¿ swe
oddzia³ywanie na œrodowiska wiejskie i robotnicze8. Ton i kierunki pracy
Zwi¹zkowi nadawa³y kobiety z wy¿szym i œrednim wykszta³ceniem pracuj¹ce w szkolnictwie, urzêdach pañstwowych oraz dziennikarki i publicystki.
W jego w³adzach by³y ma³¿onki znanych osób, np. ¿ony profesorów: Maria
Bujwidowa, Kamilla Nitschowa, Maria £opaciñska, wysokich urzêdników
pañstwowych, jak pos³anka Maria Bartlowa, Irena Szumlakowska, Maria
Szczepañska. Patronat nad dorocznymi zjazdami i okolicznoœciowymi wystawami Zwi¹zku przyjmowa³y kolejno obie ma³¿onki prezydenta Moœcickiego: Michalina i Maria, a tak¿e ma³¿onki kolejnych premierów, marsza³ków sejmu i senatu. Pod wzglêdem politycznym ZPD mia³ charakter propañstwowy i katolicki. Ten ostatni element mniej eksponowano programowo i ideologicznie, a raczej praktycznie: doroczne zjazdy Zwi¹zku rozpoczyna³y siê uroczyst¹ msz¹ œw., a w sprawozdaniach z uroczystych inauguracji dzia³alnoœci poszczególnych oddzia³ów informowano o obecnoœci duchowieñstwa oraz o wspó³pracy z lokalnymi i ogólnopolskimi katolickimi organizacjami kobiecymi, w tym te¿ z Akcj¹ Katolick¹.
Ogólna liczba cz³onkiñ Zwi¹zku Pañ Domu nie jest znana. Jego w³adze
g³osi³y, ¿e reprezentuj¹ oko³o 5 mln kobiet–pañ domu, bo tyle gospodarstw
domowych odnotowano w Polsce w czasie spisu powszechnego w 1931 r.9
Cz³onkostwo Zwi¹zku mo¿na by³o otrzymaæ indywidualnie, a tak¿e zbiorowo, nale¿¹c do innych „zaprzyjaŸnionych” kobiecych organizacji, towarzystw lokalnych i ogólnopolskich. W sumie by³o ich oko³o 30, w tym specjalistyczne, jak np. Ko³o Studiów Gospodarstwa Domowego w Warszawie,
Ko³o Ulepszania Metod Pracy Domowej w Poznaniu, Ko³o Gospodarczego
Wykszta³cenia Kobiet we Lwowie, Ko³o Gospodyñ Domu w Krakowie.
Z krêgu organizacji ogólnopolskich „zaprzyjaŸnione” m.in. by³y: Zrzeszenie Kobiet Polskich, Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Rodzina Wojskowa, Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem, Zwi¹zek Kó³
7 M. Bonkowicz–Sittauerowa, Jak zorganizowa³am nasz dom, OGD, 1928, nr 12; F. Korsakowa, Bud¿et
czasu pani domu, „Pani Domu” (dalej: PD) 1938, nr 17.
8 Celowa³ w tej dzia³alnoœci oddzia³ warszawski.
9 I. Mandukowa, Rachunki pani domu, wyd. cyt., s. 15.
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W³oœcianek Poznañskich, Katolicki Zwi¹zek Polek. Najwa¿niejsz¹ rolê jednak spe³nia³o Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek, poniewa¿ inicjatorkami powo³ania Zwi¹zku Pañ Domu by³y cz³onkinie jego Sekcji Gospodarstwa Domowego: Maria Karczewska, Maria Chmieleñska oraz Iza
Mandukowa, która do 1938 r. pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej ZPD.
Uznaj¹c, ¿e postêp w gospodarstwie domowym uzale¿niony jest od wykszta³cenia kobiet, Zwi¹zek Pañ Domu postulowa³ koniecznoœæ ich fachowego przygotowania w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
i racjonalizacji pracy domowej10. Nawi¹za³ w tym celu œcis³¹ kooperacjê
z Komisj¹ Oœwiaty Zawodowej, organem doradczym Ministerstwa Wyznañ
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, przygotowuj¹c w 1933 r. program
nauczania „domoznawstwa”, czyli profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego w projektowanych wtedy szko³ach gospodarstwa domowego i us³ug. Zyska³ z tych wzglêdów poparcie istniej¹cych od wielu lat i specjalizuj¹cych siê w tej dziedzinie szkó³, jak chocia¿by Szko³y G³ównej Gospodarstwa Domowego w Snopkowie, Szko³y Wy¿szej Gospodarstwa Domowego w Chyliczkach, Szko³y Gospodarczej w Na³êczowie, Kursów Gospodarstwa Wiejskiego w Pleszewie, Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego
w Krzyñcu oraz uznanie ze strony np. Zwi¹zku Snopkowianek, Chyliczanek
itp. stowarzyszeñ grupuj¹cych absolwentki wymienionych wy¿ej szkó³.
Prezentacja form i tematycznie bardzo zró¿nicowanej dzia³alnoœci
Zwi¹zku Pañ Domu (ZPD) wykracza zdecydowanie poza ramy artyku³u11.
Tote¿ jedynie w nawi¹zaniu do programowo eksponowanego w Zwi¹zku
problemu racjonalizacji pracy i naukowej organizacji gospodarstwa domowego wspomnê, ¿e w profilu jego dzia³alnoœci by³a œcis³a wspó³praca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym istniej¹cym przy Ministerstwie Przemys³u i Handlu z zadaniem wprowadzania i normalizowania sprzêtu gospodarstwa domowego. Wydzia³ Mieszkañ i Urz¹dzeñ ZPD systematycznie
urz¹dza³ w swych oddzia³ach wystawy sprzêtu gospodarstwa domowego,
a pokazy pracy i wykorzystania nowych urz¹dzeñ, np. pralki, odkurzacza,
szybkowaru, budzi³y wielkie zainteresowanie. Z publikowanych w piœmie
sprawozdañ wynika, ¿e ogl¹da³o je niekiedy do 11 tys. osób. Wydzia³ ten we
10 Pisano o tym wielokrotnie, np.: J. Hilarowiczowa, Jakie korzyœci w gospodarstwie domowym przynosi wy¿sze
wykszta³cenie kobiety, OGD 1928, nr 12; L. Laskowska, Nasze szkolnictwo zawodowe ¿eñskie, PD 1936, nr 10.
11 Pomijam tu np. œciœle zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ pañ domu kwestiê pomocy domowych i ich statusu zawodowego w przekonaniu, i¿ stanowi to odrêbny problem, godny pog³êbionej analizy i opracowania.
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wspó³pracy z Instytutem Gospodarstwa Domowego wzi¹³ na siebie obowi¹zek prowadzenia wzorcowni urz¹dzeñ domowych. Pokazy modeli tych
urz¹dzeñ organizowano „w celu — jak pisano w 1933 r. — pobudzenia pañ
domu w kierunku ulepszenia swych gospodarstw, a przemys³owców i kupców do wytwarzania i sprzedawania racjonalnych sprzêtów u¿ytku domowego”12. Owe pokazy sprzêtów i urz¹dzeñ domowych, a przede wszystkim
testowanie produktów spo¿ywczych oraz nadawanie im „cech” — tzn. certyfikatów jakoœci, czyni³y ze Zwi¹zku grupê opiniotwórcz¹ o du¿ych wp³ywach, realizowanych nie tylko poprzez w³asn¹ prasê i wydawnictwa, ale
równie¿ od 1935 r. w audycjach radiowych.
„Ideologi¹” Zwi¹zku Pañ Domu — jak to podkreœla³a w Katowicach na
posiedzeniu Sekcji Gospodarstwa Domowego przy Kole Naukowej Organizacji ¿ona b. konsula RP w Opolu Maria Szczepañska — by³o „stworzenie
pewnego pozytywnego typu osobowego kobiety” na miarê nowoczesnego
spo³eczeñstwa. „Zamiast zatroskanej — dowodzi³a z emfaz¹ — zmêczonej,
œlepej i g³uchej na wszystko, co nie mieœci siê na deptaku dnia codziennego,
gospodyni, chce Zwi¹zek stworzyæ spokojn¹, pewn¹ swej godnoœci i swego
stanowiska, interesuj¹c¹ siê wszystkimi pr¹dami id¹cymi ze œwiata pani¹ —
du¿ego czy ma³ego — domu. Zamiast roztrzepanej, nie rozumiej¹cej, co to
czas, co pieni¹dz, co zobowi¹zanie czy przyrzeczenie, kobietki — kszta³tuje
zrównowa¿on¹, odpowiedzialn¹ w pe³ni za swe s³owa i czyny, uœwiadomion¹
wszechstronnie kobietê”13. Rozszerzanie intelektualnych horyzontów kobiet
uzale¿nione by³o od umiejêtnego skrócenia czasu ich codziennych zajêæ, a to
z kolei wymaga³o odpowiedniego i racjonalnego ich zaplanowania oraz konsekwentnej realizacji. Wygospodarowany czas stawa³ siê czasem wolnym, rozumianym jako „czas wolny od pracy zawodowej, który mo¿e byæ wykorzystany na odpoczynek, rozrywkê lub jak¹œ dowoln¹ pracê amatorsk¹”14.
Z przyjmowanej ówczeœnie definicji czasu wolnego dla „Pani Domu”
wynika³y dwa dyskusyjne problemy: pierwszy sprowadza³ siê do pe³nego
w¹tpliwoœci pytania, czy rzeczywiœcie istnia³ czas wolny w obowi¹zkach pani
domu, drugi natomiast — znacznie wa¿niejszy — dotyczy³ niepewnoœci, czy
jej pracê w domu mo¿na uj¹æ w kategoriach pracy zawodowej. Zaznaczyæ
12 Zwi¹zek Pañ Domu. Praca w Oddzia³ach, PD 1933, nr 3.
13 Praca w Oddzia³ach, PD 1934, nr 1.
14 W. Ivánka–Pra¿mowska, Wczasy ludzi miasta, Warszawa 1937, s.12; nieco inne pojêcie czasu wolnego
podaje D. Dobrowolska, Praca i zabawa w ¿yciu ludnoœci miejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
[w:] Miasto i kultura doby przemys³owej, pod red. H. Imbs, t. II, Cz³owiek, Wroc³aw–Warszawa 1993, s. 32 i n.
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tu trzeba, ¿e ten ostatni problem by³ chronologicznie wczeœniejszy od powstania Zwi¹zku Pañ Domu, gdy¿ postulat prawnego uznania pracy domowej kobiety jako zawodu pojawi³ siê podczas Miêdzynarodowego Kongresu
Naukowej Organizacji w Rzymie w 1927 r.
W dzia³alnoœci Zwi¹zku Pañ Domu d¹¿enie do prawnego uznania pracy
w gospodarstwie domowym jako zawodu mia³o rangê priorytetow¹. Ju¿ na
zjeŸdzie za³o¿ycielskim Zwi¹zku Pañ Domu w 1930 r. kwestia ta nabra³a
aktualnoœci, poniewa¿ na rok nastêpny zapowiedziany zosta³ spis powszechny. Chodzi³o wiêc o to, aby zrównaæ pracê gospodyni domowej z innymi
zawodami i kobietom prowadz¹cych dom nadaæ zawodowy status „pani
domu” w urzêdowych dokumentach, w tym równie¿ w arkuszach spisów
powszechnych ludnoœci, zamiast powszechnie stosowanych ówczeœnie
okreœleñ „przy mê¿u” lub „na utrzymaniu mê¿a”. Prawo ma³¿eñskie nie
uwzglêdnia³o osobistych interesów kobiety prowadz¹cej gospodarstwo domowe15, a wiêc dzia³alnoœæ Zwi¹zku mia³a na celu nie tylko prawne ich
uregulowanie, ale równie¿ podniesienie w spo³eczeñstwie godnoœci pani
domu i docenienie rangi prac domowych na miarê „presti¿u porównywalnego z presti¿em innych zajêæ kobiecych”16. Zwa¿ywszy na sygnalizowane
wy¿ej organizacyjne powi¹zania ZPD z organizacjami katolickimi, nie dziwi fakt, ¿e jego dzia³ania dalekie by³y od postulatów feminizmu.
„Nas obchodzi — pisano na ³amach «Pani Domu» — [aby uznano]
zawód pani domu, zawód ¿ony, matki i gospodyni, zawód — jak wiemy —
nie³atwy i wymagaj¹cy du¿ej wszechstronnoœci. Zawód tym ciê¿szy, ¿e nie
ujêty w ramy okreœlonych godzin — w ka¿dej niemal chwili musimy byæ na
s³u¿bie”17. Sprawa zawodowego okreœlenia statusu pracy kobiet w gospodarstwie domowym ówczeœnie budzi³a wiele zastrze¿eñ, nie tylko w prasie
zdominowanej zawodowo przez mê¿czyzn, lecz równie¿ w najbli¿szym œrodowisku kobiet. Oprócz barier mentalnych ugruntowanych wielowiekow¹
tradycj¹ w polemikach przeciw uznaniu zawodowego statusu kobiet zajmu-

15 Zob. szerzej: G. Szmur³owa, Kobieta w prawie publicznym i prywatnym. Zbiór przepisów obowi¹zuj¹cych
w Polsce, Warszawa 1937; M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa
i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 2000, s. 77 i n.
16 Z. Chyra–Rolicz, Kobiety a unowoczeœnianie i uspo³ecznianie zajêæ domowych w Polsce miêdzywojennej,
[w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa
1997, s. 253.
17 W. Ivánka–Pra¿mowska, Dziedzina rabunkowej gospodarki, 1, Analiza i normy, PD 1936, nr 1.
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j¹cych siê domem wskazywano tak¿e na fakt, ¿e za sw¹ pracê „matka, ¿ona,
wychowawczyni i kierowniczka gospodarstwa” nie otrzymywa³a finansowego ekwiwalentu. Iza Mandukowa wyjaœnia³a przeto, ¿e kobieca „praca nie
zawsze daje doraŸn¹, namacaln¹ wartoœæ w postaci pieni¹dza, nie znaczy to,
aby nie da³a nam w ogólnym obrachunku ¿adnych równowartoœci i nie by³a
zwrócona”18. Nale¿a³o j¹ tylko sobie uzmys³owiæ i doceniæ. Wstêpem do
tego procesu mia³o byæ przygotowanie spo³eczeñstwa do uznania koniecznoœci nauki ju¿ na poziomie szko³y powszechnej, zasad prowadzenia gospodarstwa domowego „na równi z nauk¹ pisania i czytania”. Z tych praktycznych wzglêdów Zwi¹zek Pañ Domu zaanga¿owa³ siê w starania o stworzenie odpowiednich programów nauczania dla postulowanych ¿eñskich szkó³
zawodowych, a tak¿e domaga³ siê od w³adz pañstwowych powo³ania specjalnej uczelni wy¿szej, kszta³c¹cej instruktorki do nauki w szko³ach „domoznawstwa”19.
Przedstawiam tê aktywnoœæ Zwi¹zku w sprawie uznania pracy kobiety
w domu jako zawodu, poniewa¿ mia³a ona bezpoœredni zwi¹zek z interesuj¹c¹ nas tu spraw¹ czasu wolnego oraz wypoczynku kobiet. W spo³eczeñstwie bowiem w sposób naturalny przyjmowano „wypoczynek urlopowy adwokata, nauczyciela, ekspedienta czy kucharza, nie zastanawiamy siê jednak — pisa³a z pewn¹ pretensj¹ Maria Romanowa — ¿e równie naturalnym
powinien byæ wypoczynek” ich ¿ony, poniewa¿ jeœli „prowadzi samodzielne
gospodarstwo, czyli jest — tak jak oni — pracownic¹ zawodow¹, a wiêc —
tak jak oni — musi dbaæ o swoje zdrowie, od którego w wielkim stopniu
zale¿y wydajnoœæ jej pracy”20.
W odrodzonej Polsce ju¿ w 1922 r. ustawowo uregulowano kwestiê urlopów wypoczynkowych pracowników najemnych21, co ogólnie rozumiano
jako — ze strony pañstwa — przywi¹zanie wagi do „zupe³nego wypoczynku
pracownika i kompletnego wstrzymania siê przezeñ od spe³niania zwyk³ych
prac zawodowych”. W Zwi¹zku Pañ Domu uwa¿ano, ¿e kobiety, którym
obowi¹zki gospodarskie i rodzinne poch³aniaj¹ znacznie wiêcej godzin ni¿
niejednemu zatrudnionemu pracownikowi, powinny mieæ tak¿e prawo do
urlopu. Kobieta nie ma wolnej niedzieli, niedziele bowiem, przeznaczone
18 I. Mandukowa, Rachunki pani domu, wyd. cyt., s. 13.
19 Zjazd Pañ Domu, wyd. cyt.; por. I. Laskowska, Nasze szkolnictwo zawodowe ¿eñskie, wyd. cyt.
20 M. Romanowa, Wakacje pani domu, PD 1929, nr 5–6.
21 Dziennik Urzêdowy Rzeczypospolitej Polskiej 1922, nr 21, poz. 164 — ustawa z 17 II 1922 r. nie dotyczy³a
jednak s³u¿by domowej.

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

418 Teresa Kulak

na regeneracjê si³ osób zatrudnionych, kobietom nie daj¹ wytchnienia. Parotygodniowy wypoczynek na ³onie natury w ci¹gu roku by³ zatem potrzebny przede wszystkim kobietom wyczerpanym mêcz¹cym ¿yciem w warunkach wielkomiejskich. „Im wiêksze dziœ dobrodziejstwa cywilizacji — dowodzi³a Wanda Ivánka–Pra¿mowska, kierownik referatu Wychowania Fizycznego Kobiet w Pañstwowym Urzêdzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego — tym mocniej odzywa siê w cz³owieku têsknota do
natury. Od szarpi¹cego nerwy tempa wielkomiejskiego ¿ycia chcemy uciec
na spokojn¹ wieœ czy do górskiego schroniska, wszystko jedno gdzie, byleby
dalej od telefonów, aut, tramwajów, zebrañ, przyjêæ itd.” Z t¹ naturaln¹
niejako chêci¹ zbli¿enia siê do natury wi¹za³a ta publicystka ludzk¹ potrzebê okresowego „zapomnienia o ustawicznych troskach i k³opotach, têsknotê do chwil radosnych”22.
Letni wypoczynek w œrodowisku inteligenckim i mieszczañskim — stanowi¹cym zasadniczo organizacyjne zaplecze ZPD — by³ uznan¹ tradycj¹23, jedynym nowym aspektem by³o jego uzasadnienie w kategoriach zawodowych. Prawdziw¹ „rewolucj¹” sta³o siê natomiast podjêcie na ³amach
„Pani Domu” walki ze zwyczajem wakacyjnych wyjazdów kobiet z dzieæmi,
„garami i betami” oraz s³u¿¹c¹ na „letnisko” na wieœ lub pod Warszawê
(by³y to najczêœciej Otwock, Œwider, Falenica), podczas gdy ich mê¿owie
w charakterze „s³omianych wdowców” pozostawali w mieœcie. Wymowny
pod tym wzglêdem by³ artyku³ Felicji Stendigowej pt. Wywczasy pani domu,
która wskazywa³a, ¿e w prymitywnych na ogó³ warunkach bytowania na
wakacjach, trudnoœci ¿ycia codziennego by³y niekiedy tak wielkie, ¿e w³aœciwie stawa³y siê dla niej udrêk¹. W imieniu „zgnêbionych takimi wywczasami” kobiet wystosowa³a wiêc specjalne oœwiadczenie, bêd¹ce jednoczeœnie rodzajem programowego manifestu, zapowiadaj¹cym nowy sposób postêpowania: „My, panie domu, a w³aœciwie jego niewolnice — g³osi³a —
pragniemy wakacji dla siebie i dla swoich potarganych ca³oroczn¹ udrêk¹
nerwów. Odt¹d wysy³amy biednych mê¿ów, spêdzaj¹cych kaniku³y w murach miasta, wraz z dzieæmi na zielon¹ trawkê, a same zostajemy na miejskim bruku”. Postuluj¹c wakacje w mieœcie kobiet uwolnionych od swoich
obowi¹zków, dopuszcza³a te¿ rozwi¹zanie kompromisowe w postaci wyjazdu „bodaj z w³asnym mê¿em na prawdziwe wywczasy, które nam siê rzetel22 W. Pra¿mowska, W zimowym sezonie, PD 1933, nr 1.
23 Por. Historia kultury materialnej Polski, t. VI, Od 1870–1918 roku, Warszawa 1979, s. 485.
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nie nale¿¹”. Wyjazdy obojga rodziców by³yby mo¿liwe pod warunkiem jednak¿e „wybudowania wzorem zagranicy «domów dziecka», tzw. Kinderheimów, w których mo¿na by na pewien czas zostawiæ dzieci pod nale¿yt¹
fachow¹ opiek¹ lekarzy i pielêgniarek bez obawy o ich zdrowie i ¿ycie”24.
Argumentacjê na rzecz wypoczynku dorocznego kobiet wzmocniono,
pisz¹c o rozwi¹zaniach z dziedziny polityki spo³ecznej w wielu krajach europejskich25. Halina Siemieñska, relacjonuj¹c w „Pani Domu” w 1936 r.
dyskusjê o zagadnieniach gospodarstwa domowego podczas Miêdzynarodowej Konferencji S³u¿by Spo³ecznej w Genewie, podkreœla³a, ¿e specjalnie powo³ana Komisja Wywczasów uchwali³a „nakaz propagandy wywczasów dla matek i gospodyñ domowych”26. Komentuj¹c zalecenia tego gremium konstatowa³a, ¿e nowe rozwi¹zania z polityki spo³ecznej by³y „pocieszaj¹cym dowodem powolnego przenikania do œwiadomoœci ogó³u, i¿ praca
domowa jest w ogóle prac¹ tak¹ sam¹ jak ka¿da inna, a wiêc równie¿ wyczerpuj¹c¹ organizm ludzki, na skutek czego matka i gospodynie winny
mieæ prawo do odpoczynku i oderwania myœli od codziennego, nie koñcz¹cego siê ³añcucha czynnoœci i trosk domowych”. Obrady konferencji ujawni³y sta³¹ ewolucjê opinii wokó³ pracy i jej spo³ecznych odniesieñ. Z prawa
do pracy — jak zauwa¿ano — wynika³o prawo do ¿ycia na pewnym poziomie cywilizacyjnym, w którym ca³oroczny wysi³ek fizyczny organizmu mia³
rekompensowaæ okreœlony prawem urlop.
Wypoczynek wakacyjny by³ jednak tylko „dorocznym” œwiêtem, przerywnikiem w mêcz¹cej codziennoœci pani domu, t¹ codziennoœci¹ zatem
zajmowano siê szczególnie w programie racjonalnego gospodarowania czasem. Wydzielony z obowi¹zków domowych czas wolny nale¿a³o bowiem
œwiadomie i celowo zagospodarowaæ, przeznaczaj¹c przede wszystkim na
wypoczynek, aby „podnieœæ stan zdrowia i sprawnoœæ organizmu”27. Teoretyczne podstawy kobiecego wypoczynku i praktyczne wskazówki w pismach
Zwi¹zku Pañ Domu oraz w osobnych wydawnictwach omawia³a g³ównie
wspomniana ju¿ Wanda Ivánka–Pra¿mowska, ze wzglêdu na sw¹ funkcjê
w Pañstwowym Urzêdzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Wypoczynkiem nazywa³a „takie spêdzenie czasu wolnego od za24 F. Stendigowa, Wywczasy pani domu, wyd. cyt.
25 Zob. szerzej W. Ivánka–Pra¿mowska, Wczasy ludzi miasta, Warszawa 1937.
26 H. Siemieñska, Zagadnienia gospodarstwa domowego na Miêdzynarodowej Konferencji S³u¿by Spo³ecznej,
PD 1936, nr 22.
27 W. Ivánka–Pra¿mowska, Dziedzina rabunkowej gospodarki, 2, Regeneracja fizyczna, PD 1936, nr 2.
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jêæ zawodowych, które regeneruje nas psychicznie i fizycznie tak, ¿e potem
mo¿emy lepiej pracowaæ w swym zawodzie”28. Z ubolewaniem konstatowa³a w 1936 r.: „nie nauczy³yœmy siê wypoczywaæ: gospodarkê spi¿arnian¹ czy
ubraniow¹ prowadzimy ultra oszczêdnie, tylko nasze w³asne si³y i zdrowie
wyzyskujemy w sposób, którego inaczej jak rabunkowym nazwaæ nie mo¿na. Do tej rabunkowej gospodarki przyzwyczajamy te¿ i dzieci, wychowuj¹c
w ten sposób nowe pokolenie ludzi nie umiej¹cych wypoczywaæ”. Œwiadoma by³a faktu, ¿e w przypadku pañ domu od razu pojawi siê trudnoœæ, gdy¿
„nie bêdzie wiadomo, co uznaæ za wypoczynek, a co za pracê. Sprz¹tanie
pokoju, gotowanie obiadu — pisa³a z przekonaniem — zaliczymy do pracy
(choæ znajd¹ siê mê¿owie maj¹cy inne zdanie!), ale czy rozmowa z dzieæmi
— zapytywa³a — które opowiadaj¹ o swych prze¿yciach szkolnych to wypoczynek czy praca? A telefony, a wybieranie sukni u krawcowej — do czego
to zaliczyæ?”.
Ustalenie kryteriów prowadz¹cych do precyzyjnego odró¿nienia pracy
domowej kobiet od ich wypoczynku, czy te¿ odró¿nienie pracy od zabawy
lub innej rozrywki sta³y siê tematem wielu ówczesnych rozwa¿añ publicystycznych i naukowych, wykraczaj¹cych swym spo³ecznym zasiêgiem poza
³amy „Pani Domu”29. Zdania i pogl¹dy by³y podzielone tak dalece, ¿e — jak
relacjonowano w piœmie — „zapanowa³ chaos pojêæ”. „Na jedno tylko zgadzamy siê dziœ powszechnie — stwierdza³a publicystka i literatka Maria
Ankiewiczowa30 — ¿e wypoczynek a tzw. nicnierobienie — nie s¹ to
rzeczy równoznaczne”31. Z jednej strony uwa¿ano, ¿e „pró¿nowanie mo¿e nie byæ wypoczynkiem”, a z drugiej — uwzglêdniano potrzebê wysi³ku
fizycznego, t³umacz¹c, i¿ „nauka wprowadzi³a ju¿ dziœ pojêcie czynnego
wypoczynku”32.
Do zagospodarowania czasu wolnego odpowiednio pomyœlanym wypoczynkiem nale¿a³o najpierw przekonaæ same kobiety, uzasadniaj¹c dzia³ania redakcji pisma trosk¹ o ich higienê psychiczn¹. Dla Ankiewiczowej wypoczynek mia³ byæ g³ównie œrodkiem „neutralizuj¹cym” ich z³e nastroje.
„Myœl¹c o kobietach — pisa³a w artykule Codzienne radoœci — jaskrawo
narzuca siê spostrze¿enie, ¿e w³aœnie im brak racjonalnego odpoczynku
28
29
30
31
32

W. Ivánka–Pra¿mowska, Dziedzina rabunkowej gospodarki, 1, wyd. cyt.
Kobieta i jej czas wolny, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1138, Wroc³aw 1993.
Czy wiesz, kto to jest?, pod red. S. £ozy, Warszawa 1938, s. 9–10.
M. Ankiewiczowa, Codzienne radoœci, PD 1933, nr 4
Zagadnienia te omawia L. Szymañski, Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej, Wroc³aw 1995.
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i mo¿e w tym tkwi zasadnicza przyczyna ich rozgoryczenia i mizantropii”33.
Ze zrozumieniem pisa³a o ich stanie ducha, t³umacz¹c, ¿e „nieustanne zaprz¹tanie siê drobnymi troskami na ma³ej przestrzeni zainteresowañ gospodarskich nie sprzyja ani pogodzie usposobienia, ani lotnoœci umys³u”.
St¹d te¿ ka¿da „rozs¹dna kobieta”, jej zdaniem, nie chc¹c traciæ nic ze
swych wartoœci duchowych i umys³owych, po „codziennej krz¹taninie zasi¹dzie do radia, weŸmie ksi¹¿kê lub bodaj ulubion¹ robotê”. Wypoczynek
mia³ byæ elementem higieny psychicznej. W. Pra¿mowska z kolei doradza³a,
aby o wypoczynku kobiet decydowa³ „instynkt samozachowawczy naszego organizmu i naszej psychiki. Je¿eli instynktowi temu nie damy ujœcia — przestrzega³a — nied³ugo bêdziemy czekaæ na anemiê, neurasteniê, czy inne psychofizyczne dolegliwoœci”34. Ogólnie rzecz bior¹c, starania Zwi¹zku Pañ
Domu, zarówno w sprawie wprowadzenia do polskich rodzin sta³ego rozwi¹zania w postaci dorocznego wypoczynku kobiet, jak te¿ odpowiedniego wykorzystania przez nie wolnego czasu w ci¹gu dnia pracy, mia³y charakter profilaktyki zdrowotnej w celu utrzymania ich kondycji fizycznej i psychicznej.
Wielokrotnie uzmys³awiano czytelniczkom „Pani Domu”, jakie braki
lub szkody w kobiecej psychice wywo³uje koncentrowanie siê wy³¹cznie na
pracach domowych. Wœród szerokiej gamy wskazówek i ostrze¿eñ formu³owanych w tym kontekœcie najczêœciej wskazywano na niebezpieczeñstwo
zahamowania rozwoju osobowoœci, przykre dla otoczenia „œcieœnienie zainteresowañ” kobiet, ograniczenie jej intelektualnych horyzontów oraz
„wyja³owienie umys³owe”. Zdaniem redakcji pisma, by³y to objawy szczególnie niebezpieczne u nietroszcz¹cych siê o rozwój w³asnej inteligencji
matek, gdy¿ z tych powodów zrywa siê czêsto ich wiêŸ psychiczna i umys³owa ze zdobywaj¹cymi wykszta³cenie dzieæmi 35. Dowodzono, ¿e praca w domu jest zawodem absorbuj¹cym, wymaga dok³adnoœci, a nawet drobiazgowoœci, ale — jednoczeœnie ostrzegano — ¿e „ten na³óg drobiazgowoœci, nie
pozwalaj¹cy czêsto na widzenie w³aœciwej hierarchii zjawisk, nieraz staje siê
przyczyn¹, dla której gubi siê kontakt umys³owy i psychiczny miêdzy matk¹
a jej starszymi dzieæmi, czasem nawet miêdzy ¿on¹ a mê¿em”. Innego rodzaju niebezpieczeñstw dopatrywano siê w tym, ¿e „umys³owoœæ kobiet
cierpi” z powodu braku ich przygotowania do wykonywania pracy pani do33 M. Ankiewiczowa, Codzienne radoœci, PD 1933, nr 4.
34 W. Pra¿mowska, W zimowym sezonie, wyd. cyt.; I. Pawska, Idziemy na œlizgawkê, PD 1936, nr 3.
35 M. Strasburger, Znaczenie kulturalne gospodarstwa domowego, PD 1936, nr 1.
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mu, czêsto zdarza³o siê, ¿e nabywa³a tê wiedzê od swojej s³u¿¹cej —
z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla umys³u i codziennych nawyków. W diagnozie niepokoj¹cych cech osobowych obci¹¿aj¹cych czêsto
psychikê pani domu wyliczano równie¿ jej „mêcz¹c¹ przem¹drza³oœæ”. Poniewa¿ zawsze ma racjê w stosunku do dzieci, s³u¿¹cej i czasem te¿ egzekwuje swój punkt widzenia wobec innych domowników, zatracaj¹c w rezultacie „krytycyzm i wyrabia w sobie autorytaryzm”. Nie ukrywano w tym
prowadzonym na ³amach pisma wywodzie dydaktycznym, ¿e wszystkim wymienionym wy¿ej rzeczywistym i potencjalnym defektom osobowoœci pani
domu móg³by zaradziæ dobrze pomyœlany wypoczynek.
Zindywidualizowane normy obowi¹zków i wypoczynku okreœlaæ mia³
stan fizyczny i psychiczny kobiety, wiele podpowiedzieæ tu móg³ lekarz.
Ostrzegano kobiety przed „nierozs¹dn¹ eksploatacj¹” swego organizmu,
poniewa¿ — jak pisano — „nasz dom i dzieci wymagaj¹ roz³o¿enia naszej
pracy na d³u¿szy dystans, a przedwczesne zniszczenie zdrowia nie wytrzymuje ¿adnej kalkulacji”36. Z przytoczonych tu wypowiedzi wynika, ¿e pocz¹tkowo próbowano upowszechniaæ ideê wypoczynku, ³¹cz¹c j¹ ze spraw¹
nowoczesnej organizacji pracy domowej i odwo³uj¹c siê do kobiecego rozs¹dku oraz w³asnej oceny „biologicznej” wytrzyma³oœci organizmu. Ubolewano, ¿e „higiena psychiczna obca [by³a — T. K.] Polkom”37, chocia¿ nabiera³a naukowego i spo³ecznego znaczenia w pañstwach zachodnich. El¿bieta Kiewnarska — wspó³organizatorka ZPD i publicystka, ówczeœnie pisz¹ca do wielu periodyków dla kobiet i znana im jako „wyrocznia” w sprawach
mody i dobrego gospodarowania — nowy model funkcjonowania domu
traktowa³a jako nieodzowny i proponowa³a go pod rozwagê wszystkim polskim „paniom domu (tym naprawdê zas³uguj¹cych na to miano, bo — jak
stwierdzi³a — wiêcej znam niewolnic i ofiar domu)”38.
Pozostaje zatem podj¹æ próbê zrekonstruowania wzorów wypoczynku
i rekreacji proponowanych przez dzia³aczki i publicystki zwi¹zane ze
Zwi¹zkiem Pañ Domu.
Sprawê wypoczynku — stwierdza³a Wanda Ivánka–Pra¿mowska — wi¹¿ê
œciœle z zawodem, ka¿dy bowiem zawód wymaga innego wypoczywania”39. Do36
37
38
39

W. Ivánka–Pra¿mowska, Dziedzina rabunkowej gospodarki, 1, wyd. cyt.
Tam¿e, 2.
E. Kiewnarska (Well), Goœæ w dom ..., PD 1933, nr 2; zob. te¿ Czy wiesz, kto to jest?, s. 337.
W. Ivánka–Pra¿mowska, Dziedzina rabunkowej gospodarki, 2, Regeneracja psychiczna, wyd. cyt.
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wodzi³a swoim czytelniczkom, ¿e wybór formy wypoczynku musi poprzedzaæ konieczna refleksja nad tym, co w ich ¿yciu powinno byæ wypoczynkiem. Wyjaœnia³a, ¿e nie ka¿dy sposób spêdzania wolnego czasu mo¿na
zakwalifikowaæ do wypoczynku, a wybór jego formy ma charakter indywidualny i zale¿y nie tylko od zawodu, ale od psychiki i stanu fizycznego osobnika, gdy¿ ka¿dy ma odmienne potrzeby regeneracji. Proponowane w piœmie wzory postêpowania mia³y zatem zró¿nicowany charakter pod wzglêdem ram czasowych (dzieñ, tydzieñ, rok) oraz rodzajów rekreacji.
Refleksja nad wypoczynkiem i jego formami mia³a byæ dodatkowym
powodem, aby ka¿da z pañ domu musia³a zastanowiæ siê nad swymi codziennymi obowi¹zkami w celu wyeliminowania zajêæ niepotrzebnych
i nieefektywnych. Pole takiej operacji stanowi³y g³ównie zajêcia wynikaj¹ce
z przynale¿noœci do pewnego krêgu spo³ecznego i rodzinnego, np. koniecznoœæ podjêcia pracy spo³ecznej albo obowi¹zków wobec innych cz³onków
rodziny (starych, chorych itp.) oraz kontakty towarzyskie. W tej kategorii
zajêæ — zdaniem pisma — by³o wiele „marnowania czasu”, np. na gawêdy
telefoniczne, kawiarniane oraz czêste „w³óczenie siê po domu z k¹ta
w k¹t”. Obowi¹zki rodzinne przyjmowano raczej ze zrozumieniem, chocia¿
dziennikarki „Pani Domu” sugerowa³y, aby przyjrzeæ siê im na nowo, gdy¿
na ogó³ stanowi¹ dodatkowe obci¹¿enie czasu kobiety. Obowi¹zki spo³eczne akceptowano bez dyskusji, gdy¿ zwyczajowo „wiele pañ zajmuje siê prac¹ spo³eczn¹, tworz¹c cenny dorobek na tym polu, nieraz bardzo pomocny
ich mê¿om w dzia³alnoœci zawodowej”40. Natomiast ¿ycie towarzyskie,
szczególnie zbyt rozbudowane, nie budzi³o specjalnego entuzjazmu w krêgu twórczyñ pisma, wymaga³o bowiem dodatkowego, ich zdaniem, wysi³ku
organizmu. W repertuarze potencjalnych mo¿liwoœci i form ¿ycia towarzyskiego najw³aœciwsza wydawa³a siê im jedynie „ciekawa rozmowa z inteligentnymi ludŸmi”, otwiera³a bowiem nowe horyzonty i dawa³a umys³owi
odprê¿enie. Modny wówczas bryd¿, dancingi i bale, a tak¿e póŸne seansy
filmowe z nastêpuj¹cymi po nich wizytami w kawiarni b¹dŸ w restauracji —
przyjmowane jako towarzyska regu³a w wielkich miastach — proponowano
zredukowaæ do minimum, poniewa¿ oznacza³y „brak snu i zmêczenie” w dniu
nastêpnym, a tak¿e dodatkowe wydatki obci¹¿aj¹ce domowy bud¿et.

40 J. Bartkiewicz–Rodziewiczowa, Higiena pracy domowej, PD 1937, nr 11.
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Sprawa kosztów nieodmiennie przez ca³y okres lat 30. towarzyszy³a wyborowi kobiecej rekreacji i wypoczynku. Wykazywano, ¿e codzienna gimnastyka poranna i zespo³owa 2–3 razy w tygodniu, tak¿e popo³udniowa
drzemka oraz ca³oroczny obowi¹zek odbywania spacerów z dzieæmi, a zim¹
pójœcie z nimi na œlizgawkê i sanki nie wymaga³y ¿adnych dodatkowych wydatków. Podobnie odnoszono siê do potrzeby systematycznego „treningu
umys³u” pani domu, który mia³ zaradziæ „defektom osobowoœci”41. Antidotum na codzienne zabieganie mia³a byæ lektura „wartoœciowej” ksi¹¿ki
(a wiêc nie romansu popularnego ówczeœnie wœród kucharek), s³uchanie
radia i rozmowy „z m¹drzejszymi od nas ludŸmi”. Po¿ytki móg³ przynieœæ
spektakl teatralny, koncert w filharmonii, a tak¿e np. popularny wyk³ad
astronomii. Przypominano stale paniom domu, ¿e ich rozwój intelektualny
i rozszerzenie horyzontów wp³ynie na umys³owy kontakt z dzieæmi.
Rozrywki traktowano jako nieodzowne ze wzglêdu na jednostajnoœæ
pracy i nieod³¹cznie zwi¹zane z ni¹ zmartwienia. Przestrzegano panie
przed uwik³aniem siê w psychiczny syndrom Barbary Niechcicowej, wiecznie zatroskanej bohaterki Nocy i dni Marii D¹browskiej. Ale zauwa¿ano
jednoczeœnie, ¿e nader czêste szukanie „nowych i mocnych wra¿eñ” ze strony kobiet zajmuj¹cych siê domem jest podyktowane monotoni¹ ich ¿ycia
ograniczonego niewielk¹ przestrzeni¹ mieszkania, st¹d popularnoœæ form
rozrywki poza domem, jak wyjœcie do kawiarni, a przede wszystkim kino.
Szczególnie to ostatnie dawa³o poczucie oderwania siê od realiów codziennoœci, jej trosk i zmêczenia. Pismo nie negowa³o potrzeby korzystania
z ogólnie dostêpnej rozrywki, jakiej dostarcza³a X Muza, ale postulowano,
aby kobiety nauczy³y siê wypoczywaæ psychicznie nie tylko przez „rzeczy
podniecaj¹ce, lecz równie¿ przez rzeczy koj¹ce”. Do tej ostatniej kategorii
zakwalifikowano zwiedzanie muzeów, ogl¹danie galerii obrazów i zabytków architektury, s³uchanie muzyki i kontemplacjê piêkna natury. Inspirowano te¿ kobiety do bardziej twórczego spêdzania wolnego czasu doradzaj¹c, i¿ „dobrze jest uprawiaæ amatorsko jedn¹ ze sztuk piêknych, jeœli ma siê
uzdolnienia. Umila to ¿ycie i daje mu pewn¹ barwê i treœæ”42. Czas wolny
mia³ byæ wiêc poœwiêcony nie tylko na rekreacjê, ale równie¿ mia³ stworzyæ
ujœcie dla talentów i mo¿liwoœci twórczych kobiety, daæ jej szansê samodoskonalenia siê i intelektualnego rozwoju.
41 Z. Iwaszkiewiczowa, Jak czytaæ ksi¹¿ki i gazety?, PD 1936, nr 3.
42 J. Bartkiewicz–Rodziewiczowa, Higiena pracy domowej, wyd. cyt.
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W koñcu lat 30. poszerza siê wachlarz proponowanych form odpoczynku. Na ³amach pisma pojawiaj¹ siê propozycje wyjazdów weekendowych,
aby odci¹¿yæ kobiety od zwiêkszonych na ogó³ niedzielnych obowi¹zków,
a tak¿e, aby umo¿liwiæ rodzinny wyjazd w plener i wspólne korzystanie
z ruchu na œwie¿ym powietrzu. W 1937 r. do „higieny pracy domowej” pañ
domu dr Joanna Bartkiewicz–Rodziewiczowa zaliczy³a obowi¹zek dwukrotnego w ci¹gu roku wypoczynku wakacyjnego w okresie letnim i zimowym. Zim¹ modne sta³y siê narty, latem kajakarstwo43, a poniewa¿ wypoczynek w górach i nad morzem wymaga³ pewnych œrodków finansowych,
alternatyw¹ dla mniej zasobnych pañ domu stawa³a siê znacznie tañsza
turystyka piesza z namiotem i kamping44. Celem ró¿norodnych propozycji
dotycz¹cych wypoczynku kobiet w istocie mia³a byæ domowa harmonia nastrojów i oczekiwañ. Jednak kobieta nie powinna byæ ich ofiar¹; w zale¿noœci od w³asnego uznania swoje wakacje mog³a spêdzaæ dowolnie: z rodzin¹,
tylko z mê¿em lub sama, po wys³aniu dzieci na kolonie lub na obóz harcerski. Doceniano tak¿e problemy samotnych kobiet, proponuj¹c im wspó³dzia³anie z powsta³ym w 1933 r. Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet, organizuj¹cym wypoczynek grupowy w atrakcyjnych miejscowoœciach po niewygórowanych cenach45.
Podsumowuj¹c refleksje nad propagowanym w piœmiennictwie Zwi¹zku
Pañ Domu modelem czasu wolnego i wypoczynku kobiet zajmuj¹cych siê
prowadzeniem w³asnego domu, nale¿y podkreœliæ, ¿e pocz¹tkowo odpoczynek kobiety traktowano tam wy³¹cznie jako element programu racjonalnej
organizacji domu. Wygospodarowany czas wolny doradzano przeznaczyæ
na nieodzown¹ indywidualn¹ rekreacjê motywowan¹ potrzebami ludzkiego
organizmu, chocia¿ propozycji tych nie uzasadniano szerzej naukowymi
przes³ankami z higieny i medycyny. W publikacjach Zwi¹zku wypoczynek
codzienny i wakacyjny sta³y siê niejako synonimem dobrej gospodyni, rozumiej¹cej wagê problemów higieniczno–zdrowotnych swoich i rodziny46.
Natomiast u schy³ku lat 30. rekreacjê przez czynny wypoczynek i aktywn¹
turystykê traktowano ju¿ jako nowy styl kobiecych zachowañ i symbol no-

43 I. Pawska, Kajakiem na wypoczynek, PD 1936, nr 9; por. PD, nr 10.
44 M. Chmieleñska, Na czym jeszcze mo¿na oszczêdziæ, PD 1936, nr 1.
45 Zob. prospekt TKKFK w PD 1936, nr 10, s. 207; por. M. Rotkiewicz, Rozwój spo³ecznych organizacji
sportu w Polsce, [w:] Sport w ¿yciu kobiety, red. Z. ¯ukowska, Warszawa 1995, s. 75.
46 E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyje¿d¿a na lato, Warszawa, b.r.w.
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woczesnoœci ¿ycia47. Czas wolny, czyli czas uwolniony od obowi¹zków rodzinnych, zawodowych i spo³ecznych kobieta mia³a przeznaczyæ na wybrane przez siebie zajêcia, umo¿liwiaj¹ce odreagowanie codziennych trosk
i zmartwieñ, s³u¿¹ce rozrywce i kszta³towaniu w³asnej osobowoœci. Dodaæ
nale¿y, ¿e sygnalizowanej tu ewolucji zainteresowañ czasem wolnym kobiet
i propozycjom jego zagospodarowania ze strony Zwi¹zku Pañ Domu odpowiada³y nowe rozwi¹zania w polityce spo³ecznej pañstwa, postêpy w wiedzy
medycznej i rozwój kultury fizycznej48.
Wzorce wypoczynku i rekreacji ówczeœnie proponowane paniom domu
praktycznie towarzysz¹ nam do dzisiaj, tyle ¿e wówczas w doradzaniu rozwi¹zañ praktycznych spêdzenia urlopu i wyboru formy rekreacji bardziej
liczono siê z ekonomicznymi mo¿liwoœciami zainteresowanych, do³¹czaj¹c
do porad wyliczenia koniecznych do poniesienia kosztów. By³ to nie tylko
rezultat wielkiego kryzysu, którego skutki towarzyszy³y kobietom w Polsce
praktycznie a¿ do wrzeœnia 1939 r. Wydaje siê, ¿e doradzanie skrupulatnego obliczania kosztów wakacyjnych wyjazdów by³o te¿ logiczn¹ konsekwencj¹ idei racjonalnego gospodarowania, któr¹ lansowa³ Zwi¹zek Pañ
Domu.

47 F. Korsakowa, Bud¿et czasu pani domu, PD 1938, nr 17.
48 Szerzej na ten temat zob. M. Rotkiewicz, U Ÿróde³ ruchu rekreacyjnego kobiet w Polsce, „Kultura Fizyczna”
1976, nr 3, s. 101–102.
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Do koñca XIX w. aspiracje kulturalne ³odzian zaspakajane by³y przez
popularne widowiska i wystêpy trup wêdrownych. Potrzeba spo³eczna, która wp³ynê³a na rozwój filmu, a póŸniej kina, nie narodzi³a siê z chwil¹ wynalezienia kinematografu. Poszukiwanie kulturowych Ÿróde³ kina jako
miejsca sta³ych pokazów ¿ywych fotografii prowadzi nieuchronnie w kierunku ¿ycia codziennego wielkich skupisk miejskich.
Sam kinematograf, czyli maszyna, która „o¿ywi³a fotografie”, trafi³ do
£odzi ju¿ w 1896 r., w kilka miesiêcy po oficjalnej premierze w Grand Cafe
w Pary¿u (28 grudnia 1895 r.). Projekcja w Helenowie, ekskluzywnym parku elity ³ódzkiej, odby³a siê w sierpniu 1896 r. Prezentowane by³y amerykañskie obrazy, tworzone jeszcze w okresie przedoficjalnych narodzin kina.
PóŸniejsze przedstawienia rozpoczyna³y siê wieczorami o godzinie 18.00,
jedynie w soboty i niedziele trochê wczeœniej (14.00–15.00). Wejœcie kosztowa³o 20 kopiejek, miejsce siedz¹ce 30 kop. Cena odpowiada³a biletom
do panoptików czy fotoplastykonów. Wielk¹ sensacjê wzbudzi³a w £odzi
prezentacja „prawdziwego sinematografu braci Lumière” w 1897 r. Ka¿de
przedstawienie trwa³o pó³ godziny i sk³ada³o siê z oœmiu obrazów.
£ódzkiej publicznoœci nie przeszkadza³a fatalna jakoœæ projekcji, migotanie obrazu, ciemne zdjêcia (pos³ugiwano siê wówczas œwiat³em elektrycznym systemu Drummonda). Wystarcza³a nowoœæ i niecodziennoœæ wynalazku. Uci¹¿liwe migotanie usuniête zosta³o dopiero w 1909 r. Do tego czasu w wielu kinach zatrudniano tzw. informatorów, którzy opowiadali akcjê
na ¿ywo.
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Rozwój ³ódzkiego ¿ycia filmowego jest typowy dla ówczesnych czasów.
Podobne w porównaniu z innymi miejscowoœciami by³y tu kontakty z filmem, podobny w ró¿nych okresach do niego stosunek, podobny by³ wreszcie repertuar i jego odbiór. To co wyró¿nia³o miasto spoœród innych, to
wczesne przyjêcie i ¿ywio³owe upowszechnienie kina, wi¹¿¹ce siê ze szczególnym etapem rozwoju polskiej kultury — po raz pierwszy na tak¹ skalê
procesem jej umasowienia. Do najciekawszych kart filmowych £odzi nale¿¹ dzieje produkcji filmowej, próby interesuj¹cych wypowiedzi na ³amach
prasy oraz burzliwa historia zwi¹zków zawodowych.
W grudniu 1899 r. bracia Antoni i W³adys³aw Krzemiñscy uruchomili
pierwsze kino w £odzi1. W œwietle dotychczasowych badañ mo¿na s¹dziæ,
i¿ by³o to równie¿ pierwsze kino na ziemiach polskich.
£ódŸ sta³a siê w ostatnich latach XIX w. i na pocz¹tku XX w. ogromnym skupiskiem robotników, gdzie tempo wzrostu ludnoœci by³o niespotykanie wysokie, przewy¿szaj¹ce kilkakrotnie tempo rozwoju innych miast
Europy; w znacznym stopniu w konsekwencji migracji, g³ównie ze wsi.
(W latach 1897–1913 ludnoœæ £odzi wzros³a prawie dwukrotnie, z 314 tys.
do 506 tys.).
Przewaga ludnoœci nap³ywowej, obok wielonarodowego sk³adu, stanowi³a o specyficznych cechach zbiorowoœci mieszkañców £odzi. Wielu nowych mieszkañców £odzi nie umia³o czytaæ ani pisaæ. (Spis powszechny
w 1897 r. ujawni³ wœród mieszkañców £odzi 55% analfabetów wœród mê¿czyzn i 60% wœród kobiet)2. Wielu porusza³o siê w mieœcie jak w obcym
œrodowisku, nie znaj¹c miejskich „praw” i obyczajów. Wiêkszoœæ z nich musia³a dopiero oswoiæ siê z faktem, ¿e czas ich egzystencji reguluj¹ nie pory
roku czy prace sezonowe (jak to mia³o miejsce na roli), lecz jest œciœle
wyznaczony przez czas pracy w fabryce.
Robotnik po dniu pracy móg³ korzystaæ z pewnej liczby wolnych godzin.
W nowym œrodowisku miejskim ten czas pozostawiony by³ do jego wy³¹cznej dyspozycji.
Kino by³o od pocz¹tku rozrywk¹ mas i tylko dziêki licznej publicznoœci
mog³o istnieæ i rozwijaæ siê dalej. Najwierniejsi widzowie wywodzili siê ze
œrodowiska robotniczego, w mniejszym stopniu z mieszczañskiego. Dziêki
1 H. Krajewska, ¯ycie filmowe £odzi w latach 1896–1939, Warszawa–£ódŸ 1992, s. 15–26.
2 Pierwaja wsieobszczaja pierepis nasielenija Rossijskoj Imperii 1897 goda, t. 54, Pietrkowskaja gubernija,
Pieterburg 1903, s. 90.
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niskiej cenie biletów, popularnej treœci i sugestywnoœci obrazu, a tak¿e œciœle okreœlonemu czasowi projekcji kino szybko sta³o siê najpowszechniejsz¹
i najpopularniejsz¹ rozrywk¹.
£ódzka publicznoœæ robotnicza, nawyk³a ju¿ w pocz¹tku XX w. do
przedstawieñ kinowych, t³umnie uczêszcza³a do lokali kinematograficznych, nie wstydz¹c siê w odró¿nieniu od fabrykantów i sfer urzêdniczych
chodziæ do kina. Zreszt¹, poza cyrkiem, tylko kino by³o widowiskiem dostêpnym dla sfer robotniczych ze wzglêdu na swoj¹ tanioœæ.
Do poziomu tej ludowej widowni musia³y byæ dostosowane objaœnienia
specjalnego „zapowiadacza” podaj¹cego tytu³ filmu i komentuj¹cego jego
treœæ. Informator musia³ czêsto d³ugo objaœniaæ i zachêcaæ — w ró¿nych
zreszt¹ jêzykach — zanim s³uchacze zdecydowali siê wejœæ do œrodka3.
W £odzi kino znalaz³o podatny grunt do swego rozwoju. Inteligencja,
która w wielu miastach odsunê³a siê od kina, daj¹c swym postêpowaniem
przyk³ad innym, w „z³ym mieœcie” nie odgrywa³a w tym czasie wiêkszej roli.
£ódŸ by³a przede wszystkim miastem robotniczym, miastem pracuj¹cych
w przemyœle, rzemioœle, w handlu, bankowoœci i ubezpieczeniach4. Dla
zbiorowoœci mieszkañców miast charakterystyczna by³a w ca³ym omawianym okresie liczebna przewaga kobiet nad mê¿czyznami, choæ nadwy¿ka
liczby kobiet w stosunku do liczby mê¿czyzn kszta³towa³a siê rozmaicie zarówno w poszczególnych stadiach rozwoju £odzi, jak i w poszczególnych
kategoriach ludnoœci5.
Na uwagê zas³uguje doœæ wyraŸna przewaga liczby kobiet nad mê¿czyznami wœród pracuj¹cych w szkolnictwie i innych instytucjach oœwiatowych,
tak polskich, jak i niemieckich6.
Najwiêcej kobiet pracowa³o w przemyœle i rzemioœle oraz jako s³u¿ba
domowa. One te¿ tworzy³y potencjalnie wiêksz¹ czêœæ publicznoœci kinowej. Trudno odpowiedzieæ na pytanie, w jakim procencie kobieca publicznoœæ uczestniczy³a w projekcjach filmowych. Nie prowadzono takich statystyk, nie zachowa³y siê równie¿ dokumenty ¿adnego prywatnego kina ³ódzkiego.
3 A. Krzemiñski, Jak powsta³o pierwsze kino w Polsce, Czêstochowa 1953, Dzia³ Rêkopisów Biblioteki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, s. 3.
4 J. K. Janczak, Struktura spo³eczna ludnoœci £odzi w latach 1820–1918, [w:] Polacy. Niemcy. ¯ydzi w £odzi
w XIX i XX wieku. S¹siedzi dalecy i bliscy, £ódŸ 1997, s. 67.
5 J. K. Janczak, Ludnoœæ w £odzi. Dzieje miasta, t. I, Do 1918, Warszawa–£ódŸ 1988, s. 205.
6 E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne w £odzi w latach 1808–1914, £ódŸ 1966, s. 87–88.
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Kobieca publicznoœæ by³a jednak dostrzegana przez ówczesnych w³aœcicieli kin i prasê. W sposób poœredni informuje o tym repertuar kin, czêœciowo wyraŸnie dla niej kszta³towany, jak i organizowane specjalnie dla kobiet
seanse. Przez sam fakt swej liczebnoœci wœród mieszkañców miasta kobiety
by³y po¿¹danymi widzami. Uczestniczy³y w bogatym ¿yciu filmowym £odzi.
Pierwsze kino utrzyma³o siê najd³u¿ej w wynajêtym lokalu przy Nowym
Rynku 4. Od frontu urz¹dzona by³a kasa i poczekalnia. W drugim pomieszczeniu by³a widownia z miejscami siedz¹cymi i stoj¹cymi. Trzeci pokój
przeznaczono na kabiny. Porz¹dek miejsc by³ taki, jak w przedstawieniach
teatralnych, tzn. pierwsze miejsca liczy³y siê od ekranu i by³y dro¿sze,
a ostatnie rzêdy by³y najtañsze. Amfiladowo ustawione pokoje zmusza³y do
tego, aby publicznoœæ po skoñczonym seansie musia³a wychodziæ oknem,
„poniewa¿ wyjœcie z widowni by³o przez poczekalniê, a ci co oczekiwali na
nastêpny seans przejœcia zrobiæ nie mogli, jak równie¿ wyjœæ z poczekalni
nie chcieli, aby nie straciæ swojej kolejki. W takim wypadku po przedstawieniach publicznoœæ zmuszona by³a widowniê opuœciæ przez okno, co odbywa³o siê b. szybko, bez ¿adnych pretensji do nas” — notuje w swych wspomnieniach jeden z pionierów kina w £odzi7.
Seanse odbywa³y siê od 12.00 do 22.00 (nie licz¹c póŸniejszych specjalnych programów). Wejœcie kosztowa³o 10 kop., krzes³o 20 kop., dzieci p³aci³y po³owê. „Jeden seans sk³ada³ siê z 4 filmików, czyli oko³o 40 minut
projekcji. Czas trwania takiego przedstawienia razem z ³¹cznymi atrakcjami oko³o 50 minut. Zmiana programu co tydzieñ”8.
Kinematograf ten dzia³a³ do 1903 r. Krzemiñscy przenieœli siê nastêpnie
do Warszawy, gdzie otworzyli kino przy ul. Marsza³kowskiej 114.
Lata 1900–1907 to dla organizowania dostêpu do kina i jego widowni
okres walki dwóch tendencji. Obok przypadkowych projekcji zdarza³y siê
ju¿ systematycznie pokazy w specjalnie na ten cel wynajêtych lokalach. Najwa¿niejsze by³o kino przy ul. Piotrkowskiej 17. We wspomnieniach Juliana
Tuwima zachowa³ siê opis tego kinematografu. „W podwórzu domu przy
ul. Piotrkowskiej 17 odbywa³y siê pokazy iluzjonu, drewniane ³awki w ponurej izbie bez pod³ogi, po prostu na glinianej ziemi ustawione, pomarszczone przeœcierad³o na œcianie — i oto na p³ótno wje¿d¿a szary, wibruj¹cy

7 A. Krzemiñski, wyd. cyt., s. 3.
8 Tam¿e s. 4.
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w deszczu migañ parowóz”9. Lokal ten prowadzi³ Teodor Jourod, Szwajcar
z pochodzenia, ojciec Eugeniusza Bodo. Kino nazwa³ „Teatrem Iluzji
«Urania»”. W 1907 r. zbudowa³ na rogu Piotrkowskiej i Cegielnianej budynek kabaretu (dzia³aj¹cego nieprzerwanie do 1939 r.), w latach 30. przekszta³cono go ostatecznie na lokal kinowy.
Pocz¹tkowo pokaz filmowy by³ bardzo krótki, trwa³ ok. 20 min, w trakcie
których pokazywano 8–10 scenek. Uzupe³nia³y je wystêpy typu kabaretowego, piosenki b¹dŸ ró¿ne atrakcje. Tuwim, jeden z uczestników seansów
filmowych, tak je opisuje: „wreszcie... po projekcji i kupletach zjawia³a siê
jakaœ biodrzasta dama w trykotach, rozwija³a skrzyd³a–ramiona i trzepocz¹c nimi w ciemnoœci stawa³a siê ¿ywym kalejdoskopem kr¹¿¹cych fantastycznie kolorowych œwiate³”10.
Lata 1908–1914 by³y okresem wzglêdnej stabilizacji £odzi i jej pomyœlnej koniunktury gospodarczej. W 1908 r. zaczêto wznosiæ budynki przeznaczone specjalnie dla kinematografów. Równie¿ adaptacja pomieszczeñ na
potrzeby kina przebiega³a inaczej ni¿ dotychczas — cechowa³ j¹ wiêkszy
rozmach, dba³oœæ o wystrój wnêtrza i wygodê widzów. Iluzjony czynne by³y
ju¿ ca³y rok, a stopniowo wzbogacany repertuar zwiêksza³ ich atrakcyjnoœæ.
W drugim dziesiêcioleciu XX w. upowszechni³o siê ju¿ ogl¹danie filmów z odpowiednim podk³adem muzycznym. Muzyka w postaci szaf graj¹cych, a póŸniej nawet orkiestr towarzyszy³a równie¿ oczekuj¹cej na seans
publicznoœci.
Wraz ze stabilizacj¹ kin, wzrostem ich liczby, rozszerza³a siê i ró¿nicowa³a publicznoœæ kinowa. Robotnicza w swojej masie, wch³ania³a powoli
krêgi bardziej wykszta³cone, nawyk³e ju¿ do uczestniczenia w tradycyjnych
formach ¿ycia kulturalnego. „W tym dzisiejszym t³umie spotykamy wszystkie stany spo³eczne. Obok niebieskiej bluzy robotniczej dobrze skrojony
¿akiet œwiatowca. Obok ma³o rozwiniêtej jednostki cz³owiek de nomine
stoj¹cy na œwieczniku naszej umys³owoœci. Stêpienie jest ogólne. Wszyscy
uciekaj¹ do jednego i tego samego narkotyku”11.
Sieæ kin, rozrastaj¹c siê (z 5 kin w 1907 do 10 — w 1914 r.), praktycznie
nie wykracza³a poza dotychczasowy teren lokalizacji swojej dzia³alnoœci.
Wiêkszoœæ iluzjonów dzia³a³a nadal przy ul. Piotrkowskiej, w centrum, na
9 J. Tuwim, Nauka szkolna i zainteresowania pozaszkolne, „Wiadomoœci Literackie”, 1 III 1936, nr 9, s. 2.
10 Tam¿e, s. 5.
11 „Nowy Kurier £ódzki”, 17 I 1914, nr 17, s. 2.
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niewielkiej przestrzeni miêdzy Nowym Rynkiem a ul. G³ówn¹. Jedno z kin
„The Bio–Express” przy ul. Zielonej 2 prowadzi³ Julian Szrojt, wuj Tuwima.
W okresie I wojny œwiatowej nast¹pi³o przejœciowe zmniejszenie sieci
kin w £odzi. Godziny otwarcia regulowane by³y rozporz¹dzeniami policyjnymi (najczêœciej 17.00–22.00). Niektóre otwarte by³y tylko w soboty i niedziele. Pojawia³y siê du¿e trudnoœci w sprowadzaniu nowych filmów, kina
wyœwietla³y wiêc wiele powtórzeñ i niemieckich obrazów z frontów wojennych. Aby utrzymaæ siê finansowo, udostêpniano lokale na wystêpy kabaretowe. W 1916 r. w Casinie wyst¹pi³a kilkakrotnie Pola Negri12.
Wyludnienie miasta w czasie wojny osi¹gnê³o stan krytyczny na pocz¹tku 1918 r. Z 506 tys. mieszkañców pozosta³o 342 tys., co w czêœci spowodowane by³o ewakuacj¹ rosyjskiego aparatu administracyjnego, poborem do
wojska, internowaniem obywateli pañstw centralnych i ucieczk¹ wielu mieszkañców w obawie przed dzia³aniami wojennymi i zajêciem miasta przez
Niemców. Wyludnienie by³o jednak przede wszystkim skutkiem stopniowego unieruchamiania przemys³u, a wiêc nasilaj¹cego siê bezrobocia i braku
œrodków do ¿ycia dla du¿ej czêœci mieszkañców13. W £odzi pozosta³y przede wszystkim kobiety, i to one wyraŸniej ni¿ dot¹d zaczê³y dominowaæ
wœród mieszkañców miasta.
Pierwsze lata powojenne stanowi³y okres przejœciowy, który rzutowa³
równie¿ na ¿ycie filmowe miasta. Ograniczenie zu¿ycia pr¹du wymog³o
zamykanie kin najpóŸniej o 22.00.
W latach 20. nast¹pi³ wzrost liczby kin w ca³ej Polsce: w £odzi dzia³a³o
ich 20, w Warszawie — 40. Wiele kin funkcjonowa³o jako przybytki innych
muz. W tym samym lokalu odbywa³y siê wiêc jednoczeœnie wystêpy kabaretowe, przedstawienia teatralne i seanse filmowe.
W tym czasie zaczê³y pojawiaæ siê kina pozostaj¹ce pod nadzorem ró¿nych instytucji i organizacji, jak np. Spó³dzielni Pracowników Pañstwowych, Stowarzyszenia Robotników Chrzeœcijañskich, Domu Ludowego,
Magistratu m. £odzi — od 1922 r. dzia³a³ Miejski Kinematograf Oœwiatowy. Wp³ynê³o to na wzrost aspiracji kulturalno–oœwiatowych uwidaczniaj¹cy siê w polityce repertuarowej i w preferencji dla filmów oœwiatowych. Robotników zachêcano reklamowaniem mo¿liwoœci odbycia najtañszych po12 „Godzina Polski”, 2 I 1916, nr 2, s. 2.
13 J. K. Janczak, Struktura narodowoœciowa £odzi w latach 1820–1939, [w:] Dzieje ¯ydów w £odzi 1820–1944,
£ódŸ 1991, s. 51.
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dró¿y po ca³ym œwiecie, wszystkich zapewniano o specjalnym doborze filmów najwy¿szej jakoœci. Op³aty za wstêp w Miejskim Kinematografie
Oœwiatowym by³y najni¿sze w ca³ej £odzi. Kino cieszy³o siê bardzo du¿¹
frekwencj¹.
W latach 1923–1926 rozwój sieci kin w £odzi by³ powolny (w 1923 r. by³o
19 kin). Projekcje organizowano w sposób zachowany we wspomnieniach.
„Kto chcia³, móg³ za jedn¹ op³at¹ przesiedzieæ w kinie nawet przez wszystkie
seanse, ale biada, jeœli zaj¹³ niew³aœciwe miejsce. Bileterzy prowadzili dok³adn¹ ewidencjê wychodz¹cych widzów, w czasie przerw robili kontrole i niesubordynowanych widzów wypraszali na ulicê. Po zakoñczeniu ka¿dego
seansu na salê wkracza³ dumnie starszy bileter... i rozpyla³ wodê leœn¹”14.
Bardzo uczêszczanym kinem by³ w³aœnie Miejski Kinematograf Oœwiatowy. W 1926 r. odwiedzi³o go ok. 519 tys. osób, czyli — statystycznie rzecz
ujmuj¹c — ka¿dy mieszkaniec £odzi by³ raz w roku w tym kinie15.
W 1921 r. mieszka³o bowiem w £odzi 452 tys. osób, a w 1929 ok. 600 tys.16
Frekwencja w kinach ros³a z roku na rok. W 1922 r. wynosi³a 2 440 429
widzów, w 1926 ju¿ 3 672 516. Liczba sprzedanych biletów by³a jednak niska
i kszta³towa³a siê w granicach 4,9 na jednego mieszkañca w ci¹gu roku.
Warszawa mia³a w tym czasie wskaŸnik 7,3, Kraków 6,3, Lwów 6,9. Natomiast liczba sprzedanych biletów na jedno miejsce by³a w £odzi najwy¿sza
w skali kraju i wynosi³a 410 (w Warszawie 380). Dowodzi³o to, ¿e w stosunku do zapotrzebowania liczba kin w £odzi by³a niewystarczaj¹ca17.
Fakt niebywa³ej wprost popularnoœci kina wzbudza³ ci¹g³e obawy i pytania o poziom widowiska filmowego w aktualnym kszta³cie oraz przysz³oœæ
kina. „Czy kino jest sztuk¹ — pytano z niepewnoœci¹. Do pewnego stopnia
tak [...] ale kino nie mo¿e w ¿aden sposób konkurowaæ z teatrem [...] ulega
bowiem swemu charakterowi, chc¹c dostarczyæ nam wiêcej wra¿eñ artystycznych ni¿ inne sztuki. Dlatego w³aœnie skazane jest na produkowanie
mniejszej iloœci wartoœci kulturalno–artystycznych” — wywodzi³ w 1924 r.
„Kurier Wieczorny”18.
14 A. Ochocki, Reporter przed konfesjona³em, £ódŸ 1980, s. 123.
15 Archiwum Pañstwowe w £odzi (AP£), Akta miasta £odzi (AM£), sygn. 17038, List do R. Wojciechowskiego, 28 II 1927, s. 6.
16 Spis z 1931 wykaza³ w £odzi 605 tys. mieszkañców, natomiast zaludnienie w chwili wybuchu II wojny
œwiatowej szacuje siê na 680 tys. (J. K. Janczak, Struktura..., s. 42).
17 Statystyka ¿ycia umys³owego i kulturalnego, Warszawa 1934, s. 1.
18 Zastêpca, Kult X Muzy w £odzi. U wrót sezonu kinematograficznego, „Kurier Wieczorny”, 17 IX 1924, s. 2.
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By³a to jedna z wielu enuncjacji krytykuj¹cych kino. Natomiast rzadko
wyró¿niali dziennikarze w swych wypowiedziach kobiec¹ publicznoœæ, rzadko te¿ stwierdzali jej specyficzne potrzeby. Robili to raczej przy okazji, tak
uczyni³ felietonista „Rozwoju”, pisz¹c: „prawda, dotkliwsz¹ jeszcze obelgê
rzucaj¹ w twarz kobiecie kinematografy projektem, który niebawem zamieni siê w czyn. Dzieje grzechu S. ¯eromskiego maj¹ byæ produkowane w kinematografie. Có¿ zostanie z tego subtelnego studium psychologicznego
upadku kobiety w produkcjach kina? Jeno gesty i pozy wstrêtne, sceny gorsz¹ce, obrzydliwe, dzia³aj¹ce jak trucizna na liczne rzesze analfabetów
i pó³analfabetów, stanowi¹cych du¿¹ czêœæ publicznoœci nawiedzaj¹cej kinematografy”19.
Po I wojnie z publicznoœci¹ filmow¹ rozprawia³ siê Witold Wandurski,
wskazuj¹c na zainteresowania filmem przeciêtnego ³odzianina (którego
nazwa³ mato³kiem). Mówi³ o jego zami³owaniu do sensacji, okrucieñstwa
i zbrodni. Dowodz¹c swej opinii, pos³u¿y³ siê przyk³adem sugeruj¹cym upodobania kobiet dla taniej sensacji: „ChodŸmy panno Zosiu do «Popularnego», daj¹ Wampiry œmierci, czerezwyczajka, wie pani czerwone katy”.
„Ale¿ Anielciu — rzuca karc¹ce spojrzenie spod rzês szatynka, w¹chaj¹c bia³¹ jak œnieg ró¿ê, [...] — wyczyta³am w «Kurierku», ¿e dziœ fryzjer
b. przystojny poder¿nie hrabiemu w resursie gard³o. Ale to naprawdê widaæ
jak krew tryska.
Taak? — czerwone wypieki wystêpuj¹ na bladych policzkach blondynki.
W takim razie poczekamy. I anielskie podlotki czekaj¹ cierpliwie — kiedy
z podciêtego gard³a hrabiego krew tryœnie strug¹”20.
Obie te wypowiedzi œwiadcz¹ o tym, ¿e dziennikarze propagowali w prasie idea³ kobiety delikatnej, subtelnej, niewinnej i ³agodnej i tego oczekiwali od kobiecej publicznoœci w kinie. Kobieta postrzegana by³a równie¿ w nowej roli — widza i uczestnika miejskiej masowej rozrywki w kontekœcie od
wieków utrwalonego stereotypu.
Oburzaj¹c siê w ró¿nych wypowiedziach na publicznoœæ ³ódzk¹, nie opisywano jej na ogó³ pod k¹tem podzia³u na kobiety i mê¿czyzn. By³a to jedna
zbiorowoœæ, traktowana krytycznie ze wzglêdu na swoje upodobania do

19 Janusz, Kronika tygodniowa, „Rozwój”, 29 VII 1911, nr 171, s. 3.
20 W. Wandurski, Sensacja, mato³ek i..., „Republika”, 6 I 1929, nr 1, s. 1. Wspomniany film to Tajemnica
przystanku tramwajowego.
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sensacji. £ódzcy dziennikarze dzielili natomiast publicznoœæ na doros³ych
i m³odzie¿ b¹dŸ dzieci, tym ostatnim poœwiêcaj¹c wiêkszoœæ swoich uwag.
W latach 1926–1928 sytuacja ekonomiczna £odzi nieco siê ustabilizowa³a w zwi¹zku ze znacznym polepszeniem siê koniunktury dla ³ódzkiego
w³ókiennictwa. Kina prze¿ywa³y ogromny rozkwit; w tym czasie powsta³o
wiele kin peryferyjnych, niekiedy nawet utrzymywanych przez Koœció³ katolicki (Bratnia Strzecha).
Miejski Kinematograf Oœwiatowy by³ coraz lepiej wyposa¿ony, oczekuj¹ca w czytelni publicznoœæ mia³a do dyspozycji prasê, filmoteka ca³y czas
by³a uzupe³niana i wypo¿ycza³a swe filmy szko³om. Jednym z pierwszych
odbiorców sta³o siê oœmioklasowe, humanistyczne gimnazjum ¿eñskie Marii Hochsteinowej (przy ul. Wólczañskiej 23)21. Kinematograf miejski pe³ni³
w tym czasie bardzo wa¿n¹ rolê. By³ tanim kinem, dostêpnym dla szerokiej
publicznoœci.
W latach 1926–1929 frekwencja w ³ódzkich kinematografach osi¹gnê³a
najwy¿sze wskaŸniki. Pod wzglêdem liczby miejsc w lokalach kinowych
(w 1929 r. — 13 319) £ódŸ dorównywa³a stolicy, która w tym samym czasie
w 59 kinach oferowa³a 13 820 miejsc. W tym¿e roku osi¹gniêto w £odzi
równie¿ najwy¿szy po Warszawie wskaŸnik liczby sprzedanych biletów na
jednego mieszkañca (w stolicy — 12,7, w £odzi — 12,3)22.
Najwa¿niejszym wydarzeniem w tym okresie by³o wprowadzenie
w 1929 r. filmu dŸwiêkowego. W £odzi premiera odby³a siê w listopadzie
w kinie „Splendid”. Pokazywano film Statek komediantów. Miasto wkroczy³o w okres kina dŸwiêkowego z 30 kinami, a statystyczny ³odzianin bywa³
w kinie przeciêtnie 12 razy w roku, podobnie jak mieszkaniec Warszawy23.
Seanse specjalne
W £odzi, poczynaj¹c niemal od pierwszych seansów filmowych, organizowano specjalne przedstawienia, które mia³y stanowiæ szczególn¹ atrakcjê dla
widowni. Np. bardzo wczeœnie wprowadzono zwyczaj uroczystych premier.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê specjalne, wieczorne przedstawienia,
zastrze¿one tylko dla widzów p³ci mêskiej, na których zawsze by³a du¿a
frekwencja. Pocz¹tkowo odbywa³y siê one w „Bioskopie” w póŸniejszych
21 H. Krajewska, wyd. cyt., s. 115.
22 Rocznik statystyczny miast Polski, Warszawa 1930, s. 46–46.
23 Ma³y rocznik statystyczny, Warszawa 1938, s. 36, 348.
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godzinach wieczornych (od 22.00 do 23.00); wejœcia na nie kosztowa³y dwuipó³krotnie wiêcej ni¿ bilety na normalne projekcje (50 kop.)24.
Pomys³ znalaz³ uznanie wœród odwiedzaj¹cej iluzjon publicznoœci. W latach nastêpnych „mêskie” przedstawienia odbywa³y siê ju¿ trzy razy w tygodniu. W 1904 r. w iluzjonie przy ul. Piotrkowskiej 17 organizowane by³y
codziennie.
Segregacja widzów wed³ug p³ci znów powróci³a do kinematografów od
1908 r., tym razem specjalne seanse organizowano zarówno dla kobiet, jak
i dla mê¿czyzn, ale oddzielnie. „Na ¿¹danie starszej publicznoœci tym razem
bêd¹ przedstawione [...] obrazy paryskiego genru dla doros³ych. Program
sk³ada siê z 20 obrazów”25. O ówczesnym repertuarze mówi³y takie tytu³y,
jak np. Pary¿anka w swoim buduarze. A co mogli zobaczyæ spragnieni sensacji widzowie, informuje „Rozwój” w 1911 r.: „Modna, m³oda panienka
w b. w¹skiej sukni upad³a na trotuar tak nieszczêœliwie, ¿e suknia pêk³a
z ty³u; powsta³ wiêc widok jak w kinematografie, kiedy sprytny przedsiêbiorca po 8 wieczorem daje przedstawienie dla starszych panów”26.
Choæ widownia na przedstawieniach by³a zape³niona, opinia ³ódzka,
a szczególnie parafianie œw. Krzy¿a wyst¹pili przeciwko tego rodzaju filmom. Parafialna opinia wymog³a na gubernatorze czasowe zawieszenie
„niemoralnych obrazów” w „Elektro–Biografie”. Nie na wiele siê to zda³o.
Filmy „o pod³o¿u pornograficznym” wróci³y szybko na ekrany i wyœwietlane by³y z wielkim powodzeniem. Policmajster wyjaœnia³: „Przeprowadziwszy œledztwo [...] oznajmiamy, ¿e w kinematografie [...] odbywaj¹ siê przedstawienia obrazów nie pornograficznego charakteru, ale francuskiego genru. W rozdawanych publicznoœci programach znajduje siê uprzedzenie, ¿e
przedstawienia te odbywaj¹ siê specjalnie dla doros³ych mê¿czyzn albo kobiet oddzielnie”27.
W latach 20. pojawi³y siê na ekranach ³ódzkich kin filmy, które zelektryzowa³y wszystkich. W 1924 r. by³a to np. Hygiena ma³¿eñstwa, „wielki film
w 6. czêœciach ukazuj¹cy hygienê ci¹¿y, poród, pielêgnowanie noworodka,
macierzyñstwo”. Reklama informowa³a, ¿e aby nie rozpraszaæ uwagi widzów, demonstrowanie filmu odbêdzie siê bez ilustracji muzycznej”28.
24
25
26
27
28

A. Krzemiñski, wyd. cyt., s. 4.
„Rozwój”, 3 VII 1908, nr 151, s. 3.
Tam¿e, 27 V 1911, nr 120, s. 3.
AP£, Policmajster Miasta £ódŸ, sygn. 1356, Pismo policmajstra z 27 I 1909.
„Kurier £ódzki”, 1 I 1924, nr 1, s. 2.
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W 1925 r. Miejski Kinematograf Oœwiatowy demonstrowa³ ten film wraz
z prelekcj¹29. W 1927 r. prezentowano w „Splendidzie” film o podobnej
treœci pt. Z pamiêtnika lekarza. Po projekcjach przeprowadzano ankiety,
w których pytano m.in.: czy kobiety powinny zobaczyæ ten film?30. Nied³ugo
potem „Grand Kio”, „Odeon” i „Corso” wyœwietla³y film pt.: Hygiena ma³¿eñska a choroby weneryczne31. W 1928 r. „Apollo”, „Luna” i „Splendid” pokazywa³y film pt. Jak powstaje cz³owiek (Tajniki powstania ¿ycia ludzkiego)32.
Wszystkie te filmy z rozporz¹dzenia w³adz pokazywano oddzielnie dla
kobiet i mê¿czyzn. Niekiedy seanse te odbywa³y siê o ró¿nych porach, niekiedy zdarza³y siê wspólne projekcje, ale w czasie ich trwania dla kobiet
przeznaczano miejsca na balkonie, a mê¿czyŸni zajmowali je na parterze
(„Splendid”). Dopiero póŸniej zaprzestano organizowania podzia³u seansów wed³ug p³ci.
Repertuar
W latach 1896–1939 ³odzianie mogli zapoznaæ siê z ca³¹ ówczesn¹ produkcj¹ filmow¹. W repertuarze dominowa³y dramaty, nastêpnie komedie
i aktualnoœci przerywane obrazami z natury. Najwiêkszym powodzeniem
cieszy³y siê dramaty. Treœæ przewa¿aj¹cej ich czêœci wype³nia³y perypetie
mi³osne. Bohaterami bardzo wielu filmów by³y kobiety. Czêsto ujawniano
to ju¿ w tytule: Zabi³a, lecz niewinna, Bia³a niewolnica, Zemsta Marii, Panna
z magazynu, Ofiara uwodziciela, Dama kameliowa, Zmar³a z uœmiechem na
ustach itd. Temat „kobieta” by³ prawie tak samo niewyczerpany, jak mi³oœæ
i z mi³oœci¹ nierozerwalnie zwi¹zany. Ró¿ne by³y filmowe role i zadania
kobiet. Jedne triumfowa³y na ³onie rodziny, inne zarabia³y na ¿ycie, imaj¹c
siê ró¿nych zawodów. Na ekranach wystêpowa³y kobiety zmuszane do wykonywania prac hañbi¹cych czy poni¿aj¹cych. Czêsto by³y nieszczêœliwe,
bezrobotne, oszukane, uwiedzione, s³abe i biedne. Rzadziej udawa³o im siê
dzieliæ los kopciuszka. Zawsze wzbudza³y ³zy i wzruszenie na widowni.
Komedie równie¿ wzbudza³y du¿e zainteresowanie. Przez wiele lat bohaterami byli tylko mê¿czyŸni. Dopiero w latach 30. pojawi³y siê kobiety,
np. Jedynaczka króla szmalcu.
29
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32

Tam¿e, 3 II 1925, nr 33, s. 3.
Tam¿e, 2 VII 1927, nr 179, s. 2.
Tam¿e, 28 VI 1927, nr 176, s. 2.
Tam¿e, 14 V i 13 VIII 1928, nr 143, 222, s. 2.

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

438 Hanna Krajewska

Filmy dokumentalne i oœwiatowe okreœlano mianem filmów „z natury”.
Zajmowa³y one bardzo wa¿n¹ pozycjê w repertuarze kin. Filmy z tego gatunku, wyraŸnie „kobiece”, ukazywa³y najœwie¿sze trendy mody: stroje, kapelusze, a nawet bieliznê.
T³umnie odwiedzane kina œwiadcz¹ o tym, ¿e ówczesny repertuar cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem u widzów obojga p³ci.
Reklama
Kino reklamowano w prasie, drukowano programy, rozdawano „wiatrówki” wychodz¹cym z fabryk robotnikom. Ju¿ przed I wojn¹ wykszta³ci³
siê kult gwiazd.
W latach 1908–1914 kina zaczê³y przeœcigaæ siê w pomys³ach, a rezultatem by³y coraz to ciekawsze formy reklamy. Przed kinami stali ubrani
w jaskraw¹ liberiê „szwajcarzy” rozdaj¹cy ulotki zachêcaj¹ce do wejœcia.
Wywodzili siê oni w prostej linii od tzw. informatorów czy zapowiadaczy
kinowych. W okresie miêdzywojennym reklama nadal odgrywa³a wa¿n¹ rolê w dzia³alnoœci i funkcjonowaniu kinematografów. Nabra³a wyrazistoœci,
poszerzy³ siê równie¿ katalog zachêt i wzbogaci³y formy ich wyra¿ania. Drukowano plakaty, afisze, ulotki. Najwiêcej reklam zamieszcza³a prasa. Graficzna forma ka¿dej reklamy opiera³a siê na kilku sta³ych elementach.
G³ównym Ÿród³em informacji by³ tytu³ i powtarzaj¹cy siê element wizualny.
Bardzo czêsto rysowano postaæ g³ównej aktorki, niekiedy tylko jej g³ówkê.
Motywem chêtnie wykorzystywanym by³a scena poca³unku. Do wyobraŸni
widza apelowano za pomoc¹ sloganu lub streszczenia fabu³y. W tym czasie
w reklamach nie umieszczano jeszcze zdjêæ. W latach 30. zapowiedzi filmów
ukazywa³y siê z wyprzedzeniem najczêœciej tygodniowym. Reklamy zajmowa³y czêsto ca³¹ stronê, gdy¿ prasa by³a nadal filarem reklamy filmowej.
Choæ kobiety stanowi³y du¿¹ czêœæ publicznoœci, a w niektórych latach
(I wojna) wrêcz dominowa³y na widowni, kino, ze swoim bogactwem repertuaru, bardzo rozbudowan¹ reklam¹, nie poœwiêca³o im jakiejœ szczególnej
uwagi. Co prawda, organizowanie dla kobiet specjalnych seansów œwiadczyæ mo¿e o pewnej wra¿liwoœci na kwestiê kobiec¹, jednak ju¿ przedstawienia „paryskiego genru” by³y prezentowane kobietom oddzielnie, g³ównie ze wzglêdu na wymogi cenzury obyczajowej.
Prasa nastawiona do kina krytycznie, a póŸniej z rezerw¹ nie wyró¿nia³a
kobiet ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym. Natomiast reklamy
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umieszczane w tej samej prasie pe³ne by³y zachwytów nad aktorkami, ich
urod¹ i gr¹. Dla kobiet oferta, jak¹ przedk³ada³o kino, by³o propozycj¹
spêdzenia wolnego czasu w sposób interesuj¹cy i niekrêpuj¹cy. Miar¹ przemian demokratyzacyjnych by³o m.in. spo³eczne zaakceptowanie na seansach filmowych obecnoœci kobiet samotnie odwiedzaj¹cych kino, kobiet bez
mêskiego towarzystwa b¹dŸ tylko w towarzystwie kobiecym. Uczestnictwo
w seansach filmowych nie poci¹ga³o za sob¹ specjalnych przygotowañ, by³o
tanie, a wiêc ogólnie dostêpne. Repertuar dawa³ gwarancjê zaspokojenia
wszystkich gustów. We wspomnieniach ³odzian kino by³o obecne stale,
w ¿yciu codziennym i w œwiêta. Zarówno dla kobiet, jak i dla mê¿czyzn stanowi³o niezmiernie atrakcyjn¹ formê spêdzenia wolnego czasu.
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Wzory rekreacji propagowane przez
spó³dzielczynie w Polsce miêdzywojennej

przez spó³dzielczynie w Polsce miêdzywojennej

Wz ory rek rea cji pr opagow ane

Polskie entuzjastki kooperacji otwarte by³y na nowe, zagraniczne wzory
instytucji gospodarczych o szeroko nakreœlonym programie spo³ecznym,
wkraczaj¹cym w dziedzinê organizacji czasu wolnego i rekreacji1. Wiele pomys³ów mo¿na by³o przenieœæ w tej dziedzinie na polski grunt z uprzemys³owionych krajów zachodniej Europy.
Spó³dzielczoœæ spo¿ywców, rozwijaj¹ca siê szybko w drugiej po³owie
XIX w. w Wielkiej Brytanii i w Belgii w œrodowisku drobnomieszczañskim
i robotniczym, oprócz celów konsumpcyjnych podjê³a szeroko zakrojon¹
dzia³alnoœæ spo³eczno–wychowawcz¹ i kulturalno–oœwiatow¹, s³u¿¹c¹
cz³onkom kooperatyw i ich rodzinom. Przy spó³dzielniach prowadzono nauczanie pocz¹tkowe dla dzieci robotniczych i doros³ych analfabetów oraz
dokszta³canie w wielu praktycznych umiejêtnoœciach. Z czasem wznoszono
w³asne budynki „spo³eczne” i czynszowe domy mieszkalne. Rozwijano ró¿ne formy samopomocy spó³dzielców, dbano te¿ o ich godziw¹ rozrywkê.
Organizowano biblioteki, œwietlice, utrzymywano w³asne orkiestry, chóry,
teatry amatorskie, dru¿yny sportowe. Pomyœlano tak¿e o popularyzowaniu
ró¿nych form rekreacji, wycieczek, a tak¿e mo¿liwoœci taniego wypoczynku
i rekonwalescencji poza miastem. Du¿e zas³ugi po³o¿y³a w tej dziedzinie
Liga Kooperatystek, utworzona w 1883 r. w Wielkiej Brytanii. Sukcesy ekonomiczne zadecydowa³y o rozwoju organizacji. W 1911 r. zrzesza³a ona ju¿
26 tys. cz³onkiñ w 521 prowincjonalnych filiach. Podobne organizacje po1 Z. Chyra–Rolicz, Zwi¹zki ruchu emancypacji kobiet ze spó³dzielczoœci¹ na ziemiach polskich przed 1939 r.,
Warszawa 1993, s. 22–32.
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wsta³y w Szkocji i Irlandii. Liga podjê³a pioniersk¹ dzia³alnoœæ, wypracowuj¹c tak¿e ró¿ne atrakcyjne formy uczestnictwa w kulturze spó³dzielców, wywodz¹cych siê z ubo¿szych warstw spo³ecznych2.
Du¿ymi osi¹gniêciami w tej dziedzinie wyró¿nia³a siê belgijska spó³dzielczoœæ robotnicza, blisko powi¹zana z socjalistyczn¹ Parti¹ Pracy.
W Gandawie i Brukseli powsta³y Domy Ludowe, zwane „pa³acami czasów
nowych”, oferuj¹ce stowarzyszonym i ich rodzinom ró¿ne rodzaje godziwej
rozrywki, kszta³c¹cej, rozwijaj¹cej talenty i uzdolnienia. W ten sposób tworzono now¹ jakoœæ ¿ycia codziennego dla upoœledzonej dot¹d pod wzglêdem uczestnictwa w kulturze klasy robotniczej. „W kooperatywie spo¿ywczej dziêki jej twórczoœci kulturalnej odbywa siê ju¿ dziœ zupe³ne przeobra¿enie tej czêœci dnia proletariackiego, która siê z godzin wypoczynku sk³ada” — pisa³ w 1910 r. na ³amach „Spo³em” dzia³acz PPSD i entuzjasta spó³dzielczoœci Edward Milewski. „W domach ludowych, w klubach robotniczych, w bibliotekach, w czytelniach, w salach koncertowych têtni na Zachodzie ju¿ dziœ ca³e nowe ¿ycie proletariackiego wypoczynku. Im wiêcej
wolnych godzin zdobêdzie dla proletariatu walka zwi¹zków zawodowych
i organizacji politycznych, tym wiêcej wolnej pracy spo³ecznej i wolnego
¿ycia wst¹pi do domów i sal ludowych”3.
Doœwiadczenia angielskiej i belgijskiej spó³dzielczoœci z zainteresowaniem obserwowa³a polska m³odzie¿ studiuj¹ca za granic¹ i wêdruj¹ca po
Europie. Informacje o nowych formach zbiorowego spó³dzielczego dzia³ania w sferze przedsiêwziêæ gospodarczych i inicjatyw oœwiatowo–kulturalnych przekazywa³y polskim czytelnikom prasy spó³dzielczej zw³aszcza Maria D¹browska, stypendystka Towarzystwa Kooperatystów, i Maria Orsetti,
d³u¿ej studiuj¹ca w Brukseli, gdzie w Stowarzyszeniu im. Joachima Lelewela, skupiaj¹cym polskich studentów, za³o¿y³a sekcjê kooperatystyczn¹4. Inspirowa³y one niektóre spó³dzielnie do tworzenia placówek gospodarczych
(piekarni, jatek itp.) oraz do inicjatyw kulturalno–oœwiatowych (np. do organizowania bibliotek i czytelni).
Znane z Belgii wzory spó³dzielczej pracy spo³eczno–wychowawczej próbowa³a realizowaæ w polskich warunkach dr Maria Orsetti w Lubelskim
2 M. D¹browska, Kobieta a czyn polski, „Tygodnik Polski” 1913, nr 12, s. 166.
3 E. Milewski, Nowe ¿ycie wypoczynku, „Spo³em” 1910, nr 14, s. 210.
4 M. Orsetti, Socjalistyczne kooperatywy belgijskie, Warszawa 1921, por. J. Wojciechowska, Maria D¹browska
— jej zwi¹zki ze spó³dzielczoœci¹, Warszawa 1984, s. 9–10, 18–34; tej¿e, Maria Orsetti — niestrudzona informatorka, Warszawa 1985, s. 19–22.
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Stowarzyszeniu Spo¿ywców (LSS) podczas I wojny œwiatowej. Pod okupacj¹ austriack¹ nast¹pi³y warunki sprzyjaj¹ce prowadzeniu szerszej pracy kulturalno–oœwiatowej o patriotycznych treœciach, adresowanej do inteligencji, drobnomieszczañstwa i robotników. Wykorzysta³a te mo¿liwoœci grupa
entuzjastów kooperacji skupiona wokó³ LSS, do której nale¿a³y m.in. Maria
Orsetti, Wanda Papiewska i Maria D¹browska5. Przyœwieca³a im myœl wyra¿ona przez W. Papiewsk¹: „nie tylko dobra materialne s¹ w dzisiejszym
ustroju spo³ecznym Ÿle i niesprawiedliwie dzielone, lecz tak¿e i dobra duchowe, które dzisiaj dostêpne s¹ tylko dla nielicznej warstwy spo³ecznej;
a wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wszyscy maj¹ jednakowe prawa do korzystania
z nagromadzonych przez wieki skarbów kultury i nauki, pragniemy udostêpniæ je dla wszystkich i wszystkim daæ mo¿noœæ pomna¿ania ich”6.
W LSS utworzono Wydzia³ Spo³eczno–Wychowawczy, którym kierowa³a
Wanda Papiewska. W LSS prowadzono bibliotekê z czytelni¹ i œwietlicê,
w której odbywa³y siê liczne kursy spó³dzielcze z uwzglêdnieniem historii
Polski, odczyty na aktualne tematy i amatorskie wystêpy artystyczne. Organizowano podmiejskie wycieczki. Podjêto te¿ dzia³alnoœæ wydawnicz¹, zaniechan¹ w okresie wojny. Lublin sta³ siê wówczas ¿ywym oœrodkiem ruchu
spó³dzielczego. Propagowane tam wzory godziwej rozrywki rozwija³y horyzonty umys³owe spó³dzielców, popularyzowa³y czytelnictwo i samokszta³cenie, aktywizowa³y do wysi³ku w celu rozwijania umiejêtnoœci, takich jak
œpiew, gra na ró¿nych instrumentach, recytacje, wystêpy sceniczne. Adresowane by³y do szerokiego krêgu aktywnych odbiorców, wspó³twórców kultury. Z myœl¹ o szerokim krêgu miejscowych spó³dzielców i ich rodzin walne
zebranie Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Lubelskich Stowarzyszeñ
Spó³dzielczych uchwali³o przeznaczenie otrzymanej zapomogi dro¿yŸnianej na zapocz¹tkowanie kapita³u zak³adowego letniska dla cz³onków.
Zamierzano zakupiæ w okolicy cha³upê z gruntem, gdzie mogliby oni
spêdzaæ z rodzinami urlopy w sposób „przyjemny, higieniczny i tani”7.
Zak³adano, ¿e bêdzie to w³asnoœæ kolektywna zwi¹zku zawodowego, nie
podlegaj¹ca w ¿adnym przypadku prywatyzacji i podzia³owi miêdzy osoby
5 M. Orsetti, Za i przeciw dzia³alnoœci oœwiatowej kooperatyw, „Spo³em” 1917, nr 7, s. 240–245; por. J. Wojciechowska, Maria D¹browska..., s. 36; tej¿e, Maria Orsetti..., s. 25–27; tej¿e, Wanda Papiewska — zawsze
wierna spó³dzielczoœci, Warszawa 1986, s. 18–24.
6 W. Hempel–Papiewska, Sprawa dzia³alnoœci kulturalnej stowarzyszeñ spó³dzielczych, „Spo³em” 1917, nr 5/6,
s. 185.
7 Letnisko spó³dzielcze, „Spo³em” 1917, nr 2, s. 62.
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fizyczne8. Nie ma jednak œladów, by uda³o siê urzeczywistniæ ten zamiar
w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
Wœród ¿ywio³owo powstaj¹cych podczas I wojny œwiatowej i w pierwszych latach niepodleg³oœci tzw. klasowych spó³dzielni spo¿ywców, powi¹zanych z partiami robotniczymi i zbiorowymi wyst¹pieniami robotników,
zakresem dzia³alnoœci spo³eczno–wychowawczej i kulturalnej wyró¿nia³a
siê „Czerwona spó³dzielnia” — Robotnicza Spó³dzielnia Spo¿ywców Zag³êbia D¹browskiego9. W okresie najwiêkszego rozwoju liczy³a ok. 6,5 tys.
cz³onków. Istnia³a przy niej biblioteka „Wiedza”, propaguj¹ca czytelnictwo, tworzono tak¿e ruchome biblioteczki przy poszczególnych sklepach,
by przybli¿yæ ksi¹¿kê do czytelników. Prowadzono akcjê odczytow¹ i zajêcia œwietlicowe, uroczyœcie œwiêtowano rocznice wa¿nych wydarzeñ ruchu
robotniczego, jak np. 1 maja, obchodzono tak¿e Dzieñ Kobiet i Dzieñ Spó³dzielczoœci. Organizowano wycieczki podmiejskie, popularne „majówki”.
Stwarza³y one okazjê do szerzenia lewicowej propagandy oraz do dyskusji
politycznych w mniejszym, zaufanym gronie uczestników, z dala od niepo¿¹danych oczu i uszu. Silne wp³ywy komunistyczne w tej spó³dzielni powodowa³y czêste represje ze strony w³adz i nadzór policyjny, co doprowadzi³o
ostatecznie do wydania nakazu zamkniêcia biblioteki i zakazu prowadzenia
przez ni¹ jakiejkolwiek dzia³alnoœci kulturalno–oœwiatowej.
Terenem szeroko zakrojonego eksperymentu spo³ecznego, zwi¹zanego
z funkcjonowaniem osiedla mieszkaniowego, rozumianego jako miejsce
nawi¹zywania szerszych wiêzi spo³ecznych i zaspokajania w sposób kolektywny ró¿norodnych potrzeb mieszkañców by³a Warszawska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, powstaj¹ca w latach 20. i 30. na ¯oliborzu w Warszawie.
Wspó³za³o¿ycielk¹ WSM by³a m.in. Maria Orsetti. Du¿o uwagi poœwiêcano
w tej spó³dzielni rozwijaniu aktywnoœci spo³ecznej jej cz³onków, szczególnie dzia³añ samopomocy wzajemnej, opracowano bogaty program dzia³añ
spo³eczno–wychowawczych, które mia³y na celu podnoszenie kultury mieszkania oraz sprzyjanie rozwi¹zywaniu w sposób kolektywny innych potrzeb bytowych mieszkañców (konsumpcyjnych, zarobkowych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych). W tym krêgu dzia³aczy spó³dzielczoœci
8 50 lat Lubelskiej Spó³dzielni Spo¿ywców, pod red. S. Szwalbego i S. Piechowicza, Warszawa 1963, s. 22–34,
51, 80–81, 86.
9 A. Molenda, Czerwona spó³dzielnia. Robotnicza Spó³dzielnia Spo¿ywców Zag³êbia D¹browskiego w latach
1919–1939, Warszawa 1975, s. 89–104.
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robotniczej powsta³a w 1922 r. Spó³dzielnia Mieszkaniowo–Turystyczna
„Gospoda W³óczêgów”, maj¹ca umo¿liwiæ wypoczynek swym cz³onkom
(g³ównie inteligencji zawodowej) na zasadach spó³dzielczych w wynajêtym
domu–schronisku na Anta³ówce w Zakopanem. Jednak silne wp³ywy komunistyczne w tej placówce powodowa³y zatargi z w³adzami i nadzór policyjny nad jej dzia³alnoœci¹ w Warszawie i w Zakopanem10.
Oœrodkiem, gdzie kultywowano bogate ¿ycie kulturalno–oœwiatowe, by³o utworzone w 1927 r. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Lokatorów
WSM „Szklane Domy”, organizuj¹ce nie tylko pomoc materialn¹, lecz prowadz¹ce tak¿e sta³e dzia³y pracy kulturalno–oœwiatowej i imprezy rozrywkowe. W jego ramach dzia³a³ od 1932 r. Klub Kobiet prowadzony przez
Janinê Œwiêcick¹.
Klub Kobiet by³ przeznaczony dla mieszkanek osiedla, kobiet pracuj¹cych zarobkowo poza domem i dla pañ domu. Mia³ on na celu poszerzanie
horyzontów umys³owych cz³onkiñ i dostarczenie godziwej rozrywki w pobli¿u domu; mia³ sprzyjaæ integracji kobiecej spo³ecznoœci mieszkanek
WSM nale¿¹cych do rodzin inteligenckich i robotniczych. W praktyce skupia³ g³ównie kobiety z krêgu inteligencji, choæ zdarza³o siê te¿, ¿e zagl¹da³y
tam robotnice. „Klub ten jest miejscem, w którym nie tylko mo¿na przeczytaæ wszystkie czasopisma kobiece, a nawet zabieraæ je do domu (pod kontrol¹), nie tylko us³yszeæ piêkne poezje, wyg³aszane przez cz³onkiniê nasz¹,
artystkê teatru im. St. ¯eromskiego, ob. Kopijowsk¹, ale jest siedliskiem
powa¿nej pracy oœwiatowej wœród kobiet. W Klubie tym kobiety ucz¹ siê,
odpoczywaj¹c od zajêæ domowych, bowiem wszystkie ¿ywotne sprawy, interesuj¹ce bezpoœrednio kobietê, s¹ w nim omawiane. Tam powstaj¹ wartoœciowe i po¿yteczne inicjatywy, tam s¹ obmyœlane projekty prac, prowadzonych przez inn¹ instytucjê kobiec¹, dzia³aj¹c¹ na naszym terenie, mianowicie Ko³o Czynnych Kooperatystek, która to instytucja z Klubem Kobiet jest
w jak najœciœlejszym kontakcie i wspó³pracy”11.
Na spotkaniach klubowych uczestniczki zapoznawa³y siê z aktualnymi
problemami kobiet, np. z dyskusj¹ w sprawie nowelizacji ustawy ma³¿eñskiej, poznawa³y zasady funkcjonowania opieki spo³ecznej w kraju i zagranic¹, zastanawia³y siê nad wyborem zawodu po ukoñczeniu szko³y podstawowej, dyskutowa³y te¿ o problemach politycznych, np. o powszechnym
10 S. To³wiñski, Wspomnienia 1895–1939, Warszawa 1970, s. 189–194.
11 Klub Kobiet, „¯ycie WSM”, maj 1932, s. 5.
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rozbrojeniu. Klub by³ zarazem oœrodkiem ideowego oddzia³ywania lewicy,
³¹cz¹c tematy bliskie kobietom z formowaniem ich œwiatopogl¹du. T¹ drog¹ dociera³a te¿ do kobiet wiedza o œwiadomym macierzyñstwie.
Du¿o uwagi poœwiêcano w tym œrodowisku idei racjonalnego trybu ¿ycia, propagowano nowoczesnoœæ w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
aktywn¹ rekreacjê i sport. Organizowano wycieczki do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach. Szeroko informowano o dzia³alnoœci Robotniczego Klubu Sportowego „Marymont” i o kobiecych obozach wypoczynkowo–sportowych12.
„Czynne kooperatystki”, które niebawem (1935 r.) utworz¹ swoj¹ polsk¹ Ligê, popularyzowa³y wzory spó³dzielczego dzia³ania. Klub Kobiet œciœle wspó³pracowa³ z Ko³em Czynnych Kooperatystek. £¹czy³a je osoba Janiny Œwiêcickiej, dzia³aczki znanej w ¿oliborskim œrodowisku13. W tym krêgu realizowano pomys³y u³atwiaj¹ce prowadzenie gospodarstwa domowego, powsta³a pierwsza pralnia spó³dzielcza (czêœciowo zmechanizowana),
usprawniano aprowizacjê mieszkañców osiedla i ochronê ich konsumpcji
za poœrednictwem „Gospody Spó³dzielczej” (spó³dzielni spo¿ywców), organizowano spó³dzielniê pracy dla s³u¿by domowej. Podjêto te¿ kwestiê organizacji taniego wypoczynku letniego poza miastem dla rodzin spó³dzielców14,
poszukiwano dobrych wzorów, sprawdzonych w polskich warunkach.
Na pocz¹tku lat 30. du¿ymi osi¹gniêciami w organizowaniu pracy spo³ecznej, wkraczaj¹cej w dziedzinê rekreacji, móg³ siê ju¿ poszczyciæ wileñski
oddzia³ Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet (ZPOK), organizacji ciesz¹cej siê poparciem sfer rz¹dz¹cych, która sprzyja³a m.in. krzewieniu kooperacji. Jedna z dzia³aczek tego Zwi¹zku, Adela Domanusowa, która spêdzi³a
wakacje w 1933 r. w pensjonacie ZPOK nad jeziorem Narocz w pow. postawskim, tak relacjonowa³a swe wra¿enia czytelniczkom „Prostej Drogi”:
„Utrudzona 18–godzinn¹ podró¿¹, póŸno ju¿ w nocy, znalaz³am siê u celu,
w schronisku Tow. Mi³oœników Naroczy. [...] Jako cz³onkini Zwi¹zku —
z dum¹ s³ucha³am objaœnieñ p. Kierowniczki Schroniska–Pensjonatu, od
12 „¯ycie WSM”, maj 1934, s. 10; tam¿e, sierpieñ 1932, s. 8.
13 J. Œwiêcicka, O dzia³alnoœci spó³dzielczej kobiet w Polsce. Liga Kooperatystek 1935–1939, [w:] Dzia³alnoœæ
spó³dzielcza kobiet w Polsce w okresie miêdzywojennym, pod red. S. Jareckiej–Kimlowskiej, Warszawa 1973,
s. 17–25; tej¿e, O pracy spó³dzielczej wœród kobiet w latach 1928–1939, [w:] Wspomnienia dzia³aczy spó³dzielczych, t. I, Warszawa 1963, s. 52–54.
14 Ko³o Czynnych Kooperatystek, „¯ycie WSM”, maj 1932, s. 5; J. Œwiêcicka, Kobieta w osiedlu WSM, „¯ycie
WSM”, sierpieñ 1932, s. 2–3.
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dwóch lat prowadzonego z ramienia Z. P. O. K. w Wilnie. W ogóle podkreœlam, ¿e Referat Wytwórczoœci Z. P. O. K. w Wilnie zaimponowa³ mi szerok¹ skal¹ placówek, celowo prowadzonych i dobrze prosperuj¹cych. [...]
Przedsiêbiorstwem dochodowym jest Pensjonat nad jeziorem Narocz. Piêkne, istotnie malownicze po³o¿enie willi samej, tu¿ u brzegu najwiêkszego
w Polsce jeziora, na tle sosnowego (kilkanaœcie tysiêcy hektarów) boru, nêci
utrudzonych miastem letników. Pod troskliwym zaœ okiem i sympatyczn¹
opiek¹ Kierowniczki zarz¹dzaj¹cej, a cz³onkini Z. P. O. K. — wszyscy goœcie, przybyli tu z ró¿nych okolic Polski — czuj¹ siê dobrze, mimo ¿e pogoda, niestety, dot¹d nie sprzyja. Kajaki, ³odzie, tenis, siatkówka i spacery po
lasach urozmaicaj¹ pobyt letnikom”15.
Nie by³ to tylko zwyk³y, choæ „aktywny” wypoczynek na ³onie natury.
Pobyt w pensjonacie obfitowa³ w celowo zaplanowane wydarzenia kulturalno–oœwiatowe, maj¹ce s³u¿yæ celom poznawczym i integracji spo³ecznej,
„lepszemu zrozumieniu wzajemnemu ludzi z miasta i ze wsi”. Stwarza³ okazjê do poznania siê dzia³aczek z ró¿nych stron kraju i wymiany doœwiadczeñ, prezentowania ciekawszych form dzia³alnoœci. Jedn¹ z nich by³a np.
wystawa wyrobów przemys³u ludowego zorganizowana w pobliskim Kobylniku (w pow. postawskim) przez tamtejszy oddzia³ ZPOK, kierowany przez
dr Dêbowsk¹ we wspó³pracy z Ko³em Gospodyñ Wiejskich. „Wystawa to
przemys³u nie ludowego w ca³ym tego s³owa znaczeniu, a wystawa przemys³u swojskiego, której wyraŸnym celem by³o dla inteligenta: «Poznaj co lud
nasz na WileñszczyŸnie wytwarza i zastosuj w ¿yciu codziennym, a obejdziesz siê bez fata³aszków zagranicznych, za które pieni¹dze z kraju odp³ywaj¹»”16.
Wystawa sk³ada³a siê z dwóch dzia³ów. Pierwszy by³ w³aœciwie prezentacj¹ ówczesnej kultury materialnej i artystycznej kresowej wsi, w³aœciwie
samowystarczalnej, lecz pragn¹cej prze³amaæ ten kr¹g izolacji i uczestniczyæ w szerszej wymianie towarowej z miastem. „Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w stroju swego w³asnego wyrobu, demonstrowa³y narzêdzia
i warsztaty tkackie oraz pokazywa³y skrzynie pe³ne piêknie, w³asnorêcznie
utkanych p³ócien, zastosowanych na przeœcierad³a, rêczniki, obrusy, kapy,
œciereczki i woreczki, oraz na ¿ywych modelach, dzieciach szkolnych, pokaza³y samodzia³, barwiony na granatowo i czarno, w zastosowaniu na ubran15 A. Domanusowa, Nad jeziorem Narocz, „Prosta Droga” 1933, nr 27, s. 12.
16 Tam¿e.
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ka i fartuszki. Sweterki i kamizelki z w³asnej we³ny, piêknie sporz¹dzone
by³y robot¹ szyde³kow¹ i drutow¹. Odpowiednie dialogi i wierszyki okolicznoœciowe uwydatnia³y cel wystawy. Barwniki, u¿ywane do uzyskania kolorowych nici czy barwienia p³ótna, w wiêkszej czêœci otrzymuj¹ z roœlin rosn¹cych na miejscu, nad jeziorem, po lasach. We³niaki barwne, wzorzyste,
równie¿ z we³ny swoich owiec utkane, zape³nia³y ca³y k¹t jednej du¿ej sali.
Drug¹ czêœæ wystawy zajmowa³y p³ótna samodzia³owe, przerabiane na
bieliznê i ubrania dzieciêce, damskie i mêskie, niejednokrotnie bardzo pomys³owo ozdobione kolorowym haftem p³askim lub krzy¿ykowym. Nawet
drobiazgi damskiej garderoby, jak torebki i parasolki, zupe³nie dobrze i pomys³owo wypad³y, sporz¹dzone z szarego p³ótna i ozdobione haftem. Firanki, kapy o piêknych kompozycjach (paj¹czki szyde³kowe), serwetki
ozdobne i makaty, zape³nia³y œciany i sto³y dwóch pokojów. Z we³ny swojskiego wyrobu widzieliœmy materia³y na kostiumy i suknie damskie”17.
Inspiracj¹ dla takiej prezentacji rêkodzie³a wiejskiego wytwarzanego
przez kobiety by³y prawdopodobnie m.in. wzory „wystaw pracy kobiet” organizowanych w drugiej po³owie XIX w. przez amerykañskie dzia³aczki
ruchu kobiecego. Wystawy te, unaoczniaj¹ce spo³eczeñstwu faktyczny zakres dzia³alnoœci kobiet (obowi¹zki domowe, praca zarobkowa i charytatywna), zyska³y popularnoœæ w ca³ej Europie i na pocz¹tku XX w. by³y ju¿
organizowane na ziemiach polskich.
Opisana wy¿ej wystawa w Kobylniku by³a prób¹ popularyzacji kresowego folkloru i propagandy wykorzystania jego inspiruj¹cych wzorów. Programowo stanowiæ mia³a zarazem forum integracji letników i okolicznej ludnoœci,
która — wed³ug relacji cytowanej wy¿ej dzia³aczki Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet — „z zainteresowaniem i dum¹ ogl¹da³a wystawê”. Zdaniem autorki wakacyjnych wspomnieñ, wystawa dobrze spe³ni³a swój cel,
s³u¿¹c rozwojowi wytwórczoœci miejscowej i propagowanej w latach wychodzenia z wielkiego kryzysu gospodarczego samowystarczalnoœci krajowej18.
Myœl wspólnego organizowania letniska wysunê³o Ko³o Czynnych
Kooperatystek, dzia³aj¹ce w œrodowisku Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej na ¯oliborzu. W czerwcu 1931 r. na terenie WSM powsta³ komitet letniskowy „w sprawie urz¹dzenia taniego letniska wypoczynkowego w miejscowoœciach zdrowotnych”19. Próbê zorganizowania taniego let17 Tam¿e, s. 12–13.
18 Tam¿e, s. 13.
19 „¯ycie WSM”, czerwiec 1931, s. 11.
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niska ze wspólnym gospodarstwem domowym rodzin pracowniczych podjêto w krêgu ¿oliborskich kooperatystek w 1932 r. Animatork¹ tych dzia³añ by³a przede wszystkim Janina Œwiêcicka20. Latem 1932 r. uda³o siê
zorganizowaæ niewielkie letnisko spó³dzielcze we wsiach Jurki i Zdrêbiska
na Kurpiach. Wziê³o w nim udzia³ kilka osób z rodzinami, ale — jak poinformowano jesieni¹ — nie przejawia³y one zapa³u do zbiorowego wysi³ku21. Prawdopodobnie urlopowicze potraktowali wyjazd ca³kowicie wypoczynkowo, nie anga¿uj¹c siê w ¿adne formy zbiorowych zajêæ. Uda³o
siê tak¿e zorganizowaæ koloniê dla siedmiorga dzieci pod opiek¹ Krystyny
Lewowej22.
Wyjazdy wakacyjne po³¹czone z dzia³alnoœci¹ szkoleniow¹ w wiêkszym
zakresie rozwija³a Liga Kooperatystek w Polsce (LKwP), utworzona jesieni¹ 1935 r. Latem nastêpnego roku zorganizowano z pomoc¹ Zwi¹zku
Spó³dzielni Spo¿ywców RP „Spo³em” trzy kursy dla dzia³aczek spó³dzielczych23. Pierwszy, po³¹czony z kursem dla sklepowych, odby³ siê w Ustroniu
pod £odzi¹ 16–29 czerwca i zgromadzi³ 17 uczestniczek. Wyk³ady prowadzi³a J. Sochacka. Drugi kurs dla 15 uczestniczek zorganizowano 3–16 lipca
w Niemnie nad Niemnem. Tam równie¿ zajêcia prowadzi³a „czynna kooperatystka” J. Œwiêcicka. Najbardziej atrakcyjny i najliczniejszy by³ kurs w Rewie k. Gdyni, gdzie w dniach 16 lipca–5 sierpnia przyby³o 30 s³uchaczek.
Zajêcia prowadzi³a tam m.in. dr Maria Orsetti, wspó³za³o¿ycielka LKwP.
Kursy te pomyœlane by³y jako zacz¹tek szerszej pracy spo³eczno–wychowawczej w spó³dzielniach spo¿ywców, maj¹cej na celu organizowanie czasu
wolnego kobiet. Nie wiemy, jak by³y zorganizowane te kursy, czy umo¿liwia³y s³uchaczkom letni wypoczynek z rodzinami.
Modelowy charakter mia³ 10–dniowy kurs przysposobienia spó³dzielczego dla cz³onkiñ Stowarzyszenia Samopomocy Kobiet Pracuj¹cych, zorganizowany przez Ligê Kooperatystek w Polsce w Warszawie, w paŸdzierniku tego¿ roku24. Stowarzyszenie to, za³o¿one przez Zofiê Moraczewsk¹,
wykorzystywa³o spó³dzielcz¹ formê dzia³ania do ró¿nych zamierzeñ: do organizowania warsztatów pracy zarobkowej i do dzia³añ kulturalno–oœwiatowych, np. kursów, wieczorów dyskusyjnych, odczytów, akademii, uroczy20
21
22
23
24

J. Œwiêcicka, W sprawie letnisk, „¯ycie WSM”, kwiecieñ 1932, s. 3–4.
„¯ycie WSM”, sierpieñ 1932, s. 8; tam¿e, listopad 1932, s. 9–10.
Tam¿e.
Wakacyjne kursy dla dzia³aczek spó³dzielczych, „Spo³em” 1936, nr 9, s. 22; tam¿e, nr 15/16, s. 40.
Z Ligi Kooperatystek, „Spo³em” 1936, nr 20, s. 26.
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stych obchodów i wycieczek. Prowadzono te¿ biblioteki i akcjê porad prawnych. Sekcje samopomocy rodzinnej organizowa³y kolonie wypoczynkowe i pomoc w sprawach wychowawczych dla dzieci swoich cz³onkiñ25.
Sukcesami w organizowaniu letnich kolonii dla dzieci i m³odzie¿y mog³y
siê poszczyciæ równie¿ inne spó³dzielnie, np. Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w £odzi, która latem 1936 r. zorganizowa³a w Ustroniu pod £odzi¹
kolonie — uczestniczy³o w nich ogó³em oko³o 70 osób26.
Letni¹ akcjê wypoczynkowo–szkoleniow¹ LKwP rozwija³a tak¿e w nastêpnych latach. W 1937 r. w kursach dla dzia³aczek spó³dzielczych bra³o
udzia³ ³¹cznie 68 kobiet: 41 s³uchaczek w Worochcie, 21 — w Górach Œwiêtokrzyskich i 6 — nad jeziorem Narocz. Dwie z nich uzyska³y subsydium
¿oliborskiego Ko³a Kooperatystek, które umo¿liwi³o im wyjazd do Worochty.
W programach kursów znajdowano czas na rekreacjê i zwiedzanie okolic27.
W lutym 1937 r. powsta³a w œrodowisku spó³dzielczym Spó³dzielnia Turystyczno–Wypoczynkowa „Gromada”, zrzeszaj¹ca wszystkie ogólnopolskie spó³dzielnie ró¿nych bran¿. Przygotowywa³a ona liczne wycieczki krajowe i zagraniczne o charakterze poznawczym, m.in. w Jugos³awii, Belgii
i Danii oraz zbiorowe wyjazdy na spó³dzielcze kongresy i zjazdy miêdzynarodowe. Spó³dzielnia rozwija³a masow¹ turystykê wyjazdow¹ adresowan¹
do ró¿nych grup ludnoœci w miastach i na wsi (do inteligencji, rolników,
m³odzie¿y). G³oœn¹ wystawê „Praca i kultura wsi”, zorganizowan¹ w spó³dzielczym Liskowie, odwiedzi³o z pomoc¹ „Gromady” kilkadziesi¹t wycieczek i oko³o 40 tys. osób28.
Spó³dzielczynie propagowa³y turystykê edukacyjn¹ wœród kobiet i m³odzie¿y. Nowatorskim przedsiêwziêciem by³ Dom Wycieczkowy „Przelot”,
zorganizowany w Katowicach w 1937 r. przez kobiety w formie spó³dzielni
pracy i prowadzony równie¿ przez kobiety. By³a to placówka typu hotelarskiego do obs³ugi wycieczek, zw³aszcza m³odzie¿y szkolnej zwiedzaj¹cej
Œl¹sk29.
Model spêdzania wolnego czasu propagowany przez spó³dzielczynie nawi¹zywa³ do wzorów wypracowanych za granic¹ w angielskiej spó³dzielczo25 AAN, Zespó³ Samopomoc Spo³eczna Kobiet, sygn. 9, s. 5.
26 Por. przyp. 24.
27 Plon wakacyjnych kursów spó³dzielczych, „Spo³em” 1937, nr 15/16, s. 34; Ko³o Kooperatystek na ¯oliborzu,
„¯ycie WSM”, lipiec 1937, s. 147.
28 W. Rusiñski, Zarys historii polskiego ruchu spó³dzielczego, cz. II, 1918–1939, Warszawa 1980, s. 189.
29 Z. Chyra–Rolicz, wyd. cyt., s. 377.
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œci spo¿ywców i rozwijanych w krêgu robotniczej spó³dzielczoœci klasowej,
zw³aszcza w Belgii. Adresowany by³ nie tylko do kobiet, lecz równie¿ do ich
rodzin, umo¿liwiaj¹c im twórcze uczestnictwo w kulturze w sposób dostosowany do poziomu wyrobienia spo³ecznego, wykszta³cenia i zainteresowañ. £¹czy³ w sobie przyjemne z po¿ytecznym, nie ograniczaj¹c siê tylko do
rozrywki. Nawi¹zywa³ do oœwieceniowej koncepcji „bawi¹c uczyæ”. WyraŸnie zaznaczone by³y w nim wy¿sze, dydaktyczne cele, widoczne w ró¿nych
zajêciach œwietlicowych, wycieczkach, a nawet odpowiednim programie
„kulturalno–oœwiatowym” kursów, wycieczek i letnisk spó³dzielczych. Poszerzaj¹c ogólne horyzonty umys³owe, k³adziono w nim nacisk na propagowanie idei kooperacji i popularyzowanie wiedzy o aktualnych problemach
spo³ecznych i politycznych kraju. Rozwijana szeroko dzia³alnoœæ spo³eczno–wychowawcza w niektórych tzw. klasowych spó³dzielniach nie pomija³a
tak¿e aktualnych konfliktów klasowych. Sprowadza³o to represje na spó³dzielnie i zaanga¿owane w tê pracê osoby. Jednak zwyciêstwo w polskiej
spó³dzielczoœci nurtu neutralnoœci politycznej, g³osz¹cego solidaryzm spo³eczny, odwo³uj¹cego siê do tego, co ³¹czy, a nie dzieli spó³dzielców, zmarginalizowa³o te tendencje.
Wzorem Ko³a Czynnych Kooperatystek i Klubu Kobiet Stowarzyszenia
„Szklane Domy”, poszczególne ko³a Ligi Kooperatystek w Polsce rozsiane
w kraju, korzystaj¹ce najczêœciej z dzia³añ spó³dzielni spo¿ywców lub spó³dzielni mieszkaniowych, prowadzi³y œwietlice, wokó³ których koncentrowa³a siê ich praca oœwiatowo–kulturalna. Ju¿ w pierwszym pó³roczu dzia³alnoœci LKwP utworzono 21 takich placówek, powsta³o te¿ 13 bibliotek i czytelni, gromadz¹cych g³ównie wydawnictwa spó³dzielcze. Integracji œrodowiska
kooperatystek, oprócz kursów, odczytów i rozmaitych pokazów, s³u¿y³y tak¿e wieczornice, zabawy towarzyskie i wycieczki30. Niektóre ko³a, zw³aszcza
w mniejszych miejscowoœciach o niezbyt rozbudzonym ¿yciu kulturalnym,
stanowi³y ¿ywe oœrodki ¿ycia towarzyskiego, a propaguj¹c spó³dzielcze
wzory dzia³ania i nowoczesnego gospodarowania, stawa³y siê animatorami
postêpu cywilizacyjnego.
Podobne treœci pracy oœwiatowo–kulturalnej, ukierunkowanej na propagowanie racjonalnego gospodarowania i nowoczesnego wychowywania
dzieci i m³odzie¿y oraz na samokszta³cenie, realizowa³y te¿ u schy³ku

30 Wyniki pó³rocznej dzia³alnoœci Ligi Kooperatystek w Polsce, „Spo³em” 1936, nr 11/12, s. 59.
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lat 30. dzia³aczki i instruktorki Zwi¹zku Rolniczych Spó³dzielni Zarobkowo–Gospodarczych, wspó³pracuj¹ce na co dzieñ w terenie z ró¿nymi rodzajami spó³dzielni i Ko³ami Gospodyñ Wiejskich31. Jednak o zakresie
prowadzonej w spó³dzielniach pracy kulturalno–oœwiatowej i jej formach
decydowa³y g³ównie mo¿liwoœci finansowe i kr¹g miejscowych spo³eczników. Dlatego stosunkowo niewielu spó³dzielniom uda³o siê rozwin¹æ tê
dzia³alnoœæ na szersz¹ skalê.

31 Z. Chyra–Rolicz, wyd. cyt., s. 453 468, aneks nr 2.
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Pró¿niactwo, odpoczynek, rozrywka.
Czas wolny w podrêcznikach szkolnych
dla dzieci najm³odszych
Pró¿niactwo, odpoczynek, rozrywka. Czas wolny w podrêcznikach szkolnych...

Wypisy dla najm³odszych dzieci (7–10 lat) stanowi¹ swoist¹ kategoriê
wœród ogó³u podrêczników, poniewa¿ oprócz wiedzy dotycz¹cej jêzyka polskiego przekazuj¹ tak¿e — bardziej lub mniej œwiadomie — obrazy ¿ycia
codziennego i wskazówki wychowawcze. Czytanki pochodz¹ce z XIX w.
czyni¹ to jawnie, w sposób moralizatorski wskazuj¹c w³aœciwe i naganne
wzorce zachowania. Pocz¹wszy od okresu miêdzywojennego dydaktyzm
powoli zanika. Coraz wiêcej treœci, w tym tak¿e dotycz¹cych wzorców spêdzania czasu wolnego, staje siê ukryt¹ treœci¹ podrêczników. O tym, jak
powinno siê pracowaæ i odpoczywaæ, dziecko nie dowiaduje siê ju¿ wprost,
ale wynika to poœrednio z treœci czytanek.
Niezale¿nie od epoki, programu czy ideologii podrêczniki szkolne dla
klas pocz¹tkowych przedstawiaj¹ trzy zasadnicze typy aktywnoœci dziecka
— pracê, naukê i zabawê. Jednak definicja tych trzech pojêæ zmienia siê
w zale¿noœci od czasu powstania ksi¹¿ki i od pogl¹dów autora. Stosunkowo
najbardziej niewzruszona pozostaje pozycja nauki. Jest ona obecna we
wszystkich podrêcznikach, ograniczona do pewnych ram czasowych i najmniej zideologizowana. Natomiast kwestia pracy dzieci i ich czasu wolnego
pozostaje czêsto niejasna, poniewa¿ wbrew temu, co mo¿na by przypuszczaæ, te dwie dziedziny nie w ka¿dej epoce traktowane s¹ jako roz³¹czne.
To, co w jednych podrêcznikach oceniane jest jako praca, w innych mo¿e
byæ postrzegane jako forma spêdzania czasu wolnego.
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Wszystko bowiem zale¿y od definicji „czasu wolnego”. Jeœli przyjmiemy
jego dos³owne rozumienie, tzn. jako czas, który dziecko mo¿e swobodnie
poœwiêciæ na wybrane przez siebie zajêcie, to oka¿e siê, ¿e w wiêkszoœci
podrêczników z XIX w. tak rozumianego czasu wolnego nie ma wcale. Natomiast jeœli rozumieæ czas wolny jako ten, który poœwiêca siê na wypoczynek, a wiêc zajêcia nie zwi¹zane bezpoœrednio z nauk¹, pomoc¹ w domu
i gospodarstwie, prac¹ zarobkow¹, to nawet w najbardziej restrykcyjnych
podrêcznikach znajdzie siê dla niego miejsce.
Podobny problem dotyczy czasu wolnego kobiet, które nie pracuj¹ zawodowo poza domem. Trudno zdecydowanie stwierdziæ, co jest jeszcze prac¹, prowadzeniem gospodarstwa, a co ju¿ czasem wolnym. O ile spacer
z dzieckiem, zabawa, czytanie mu bajeczek mo¿e byæ jednoznacznie zaklasyfikowane jako czas wolny w przypadku pracuj¹cych ojców, którzy we
wczeœniejszym okresie nie mieli obowi¹zku na co dzieñ zajmowaæ siê dzieæmi, o tyle w przypadku matek mo¿na to potraktowaæ zarówno jako czas
wolny, jak i pracê obowi¹zkow¹.
Problematyka czasu wolnego obejmuje trzy elementy — pierwszy z nich
to stosunek do czasu wolnego, traktowanego w zale¿noœci od epoki (i nierzadko osobistych pogl¹dów autorów podrêczników) jako po¿¹dany czas
wypoczynku i rozrywki lub te¿ potêpianego jako bezproduktywnie stracony. Kolejny temat to propagowane sposoby spêdzania tego czasu przez
dzieci i przez osoby doros³e. I wreszcie ostatni — zró¿nicowanie modelu
spêdzania czasu wolnego w zale¿noœci od p³ci.
Niewiele zachowa³o siê podrêczników XVIII–wiecznych. Najbardziej
znany, wielokrotnie przedrukowywany tak¿e w XIX w., elementarz Komisji Edukacji Narodowej zaleca równowagê pomiêdzy prac¹ a czasem wolnym. Cz³owiek stworzony jest do pracy, osoba pracowita jest zdrowsza, weselsza, wypoczynek i sen po pracy s¹ jej „niewymownie mi³e”. Ale jednoczeœnie
zaleceniom elementarza daleko do XIX–wiecznego nak³aniania do bezustannej pracy, przeciwnie: „Zbytnia praca, bez pomiarkowania na swoje si³y, bez
przyzwoitego wypoczynku podejmowana, o niemoc przywodzi”1. Rozrywk¹
aprobowan¹, choæ z umiarem i po wykonaniu wszystkich obowi¹zków jest czytanie: „dopiero, jak ci wolnych godzin zbywaæ bêdzie”2.
1 [Onufry Kopczyñski], Elementarz dla szkó³ parafijalnych narodowych, zawieraj¹cy naukê pisania i czytania,
katechizm, naukê obyczajow¹, naukê rachunków, Kraków 1785, s. 85.
2 Tam¿e, s. 60.
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Ca³y XIX w. i wiêkszoœæ podrêczników z pocz¹tku XX w. uwa¿a³y czas
wolny — a wiêc nie poœwiêcony konkretnemu, z góry zaplanowanemu zajêciu — za stracony, a w ka¿dym razie podejrzany i nie przynosz¹cy korzyœci. Nawet chwilowy brak konkretnego zajêcia na ogó³ uto¿samiano z pró¿niactwem, jedn¹ z ówczeœnie najbardziej potêpianych i zwalczanych wad.
Mo¿na by tu s¹dziæ, ¿e na zmianê stosunku do czasu wolnego wp³ynê³o
gwa³towne przyspieszenie tempa ¿ycia, rozszerzanie wzorców ¿ycia miejskiego na wszystkie warstwy spo³eczne. Praca w mieœcie narzuca sta³e tempo, nie ma ju¿ czasu, jak kiedyœ na wsi, na odpoczynek w okresach, gdy
mniej jest pracy w polu.
Idea³em by³ dzieñ wype³niony od rana do nocy, czas spêdzany na pracy
lub nauce. Nie ma tu jeszcze zró¿nicowania p³ci. Wzorem do naœladowania
s¹ dzieci, zarówno dziewczynki, jak i ch³opcy, czêsto zupe³nie malutkie,
które ca³y dzieñ zajmuj¹ siê po¿ytecznymi zajêciami. W wielu podrêcznikach z pierwszej po³owy XIX w. uczniowie zapoznawali siê z histori¹ Kostusia, autorstwa Klementyny z Tañskich Hoffmanowej: „by³ to grzeczny,
pracowity, weso³y, i zdrów jak ryba, ch³opczyk. Wstawa³ rano, zawsze coœ
robi³: to siê uczy³, to Matce pomaga³, to z Ojcem chodzi³ w pole, i bardzo
go wszyscy kochali”3. Oszczêdzê czytelnikom dramatycznej historii zepsucia Kostusia przez ciotkê, która nie doœæ, ¿e dawa³a mu d³u¿ej spaæ i kupowa³a zabawki, to jeszcze nie ³aja³a bez przerwy. Po powrocie do rodziców
zupe³nie ju¿ zepsutego Kostusia uleczy³a dopiero ca³odzienna praca i nauka. Bowiem „pieszczoty i pró¿niactwo wcale niedobre dla dzieci”4. Warto
mo¿e zaznaczyæ, ¿e Kostuœ zacz¹³ w³aœnie szósty rok ¿ycia...
Podobnie pracowaæ powinny i dziewczynki. W podrêczniku Piotra
Chmielowskiego z 1875 r. jako przyk³ad ukazywana jest dzieciom trzyletnia
Julka, która ani jednej chwili nie pró¿nowa³a. Gdy zgubi³a ig³ê i nie mog³a
szyæ, p³aka³a, ¿e Bóg j¹ ukarze, bo pró¿nuje: „Jeœli tak póŸniej Julcia ¿adnej
chwili dobrowolnie nie straci, jak¿e pe³ne bêdzie jej ¿ycie!”5.
Nie pró¿nuj¹ tak¿e doroœli. W elementarzu z 1876 r. umieszczono dwie
jednobrzmi¹ce niemal czytanki, jedn¹ dotycz¹c¹ dworu, drug¹ chaty, w których stwierdzano: „W naszym domu (W naszej chacie) jest bardzo mi³o.
3 Wypisy polskie czyli ksi¹¿ka do czytania dla dzieci, z³o¿ona z Wyimków ró¿nych Autorów Polskich, tak proz¹
iak wierszem na klassê I, P³ock 1829, s. 27.
4 Tam¿e, s. 27.
5 P. Chmielowski, Ksi¹¿ka do czytania dla dzieci, u³o¿ona i wstêpem opatrzona przez dra..., Warszawa 1875,
s. 30.
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Gdy tylko ranek zab³yœnie, bior¹ siê wszyscy do roboty. [...] Po po³udniu
tak¿e nikt nie pró¿nuje. Wszyscy s¹ zajêci a¿ do wieczora”6. W 1906 r. dzieci
ucz¹ siê, ¿e: „Ludzie w dzieñ i wieczorem pracuj¹, w nocy œpi¹”7.
Czêstym zabiegiem dydaktycznym by³o wskazywanie dziecku ró¿norodnych nieszczêœæ p³yn¹cych z pró¿nowania. Wymieniæ ich mo¿na bardzo
wiele — od stosunkowo ³agodnych do wrêcz tragicznych. Dziecko, zajmuj¹ce siê tylko zabaw¹, czeka³a w najlepszym wypadku nuda i wyrzuty sumienia. Pró¿niak nigdy nie bêdzie cz³owiekiem szczêœliwym: „choæ sobie dogodzi chwilkê, ani sen, ani odpoczynek nie dadz¹ pokoju w sercu i duszy:
sumienie go gryŸæ bêdzie, a ludzka praca wstydem go okryje”8.
Poza tym, jak ³atwo by³o wnioskowaæ z podrêczników, czas wolny sprowadza³ wymierne straty finansowe. Czêste by³o przeliczanie straconych,
zdaniem autorów, godzin na mo¿liwe do uzyskania w tym czasie dochody:
„Inny znów przepêdzi co dzieñ trzy godziny na pró¿nowaniu i mniema zawsze, ¿e to nie za wiele, ale to ju¿ w jednym roku 1095 godzin uczyni,
a w ¿yciu choæ jeno 60–letniego cz³owieka, nie rachuj¹c w to 10 lat wieku
dzieciêcego, czyni 54 750 godzin, czyli 2 281 dni, to jest 6 ¼ roku, stracone
marnie, co wiêcej znaczy, jak tyle¿ setek rubli”9. Ten tekst rachunkowy
pojawia siê w wielu dziewiêtnastowiecznych podrêcznikach. Nawet sen
przynosi³ straty: „Czas to pieni¹dz, praca to b³ogos³awieñstwo boskie. Kto
o dwie godziny póŸniej zaczyna pracê, ni¿by móg³, ten sam siebie okrada!”10.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e autorzy uwa¿ali czas nie przepracowany za nie
przynosz¹cy ¿adnych korzyœci — np. w formie odpoczynku czy rozrywki.
Zabawy w czasie na to nie przeznaczonym by³y nie tylko karygodne, ale
i koñczy³y siê tragicznie. Tomaszek mia³ pilnowaæ siostrzyczki, ale ch³opcy
namówili go do zabawy. W rezultacie do cha³upy wdar³a siê œwinia i odgryz³a siostrzyczce r¹czkê11.
Obraz jednak nie jest ca³kowicie jednolity. W niektórych podrêcznikach
tego okresu napotkamy opisy, które mo¿na by zaliczyæ do kategorii swoiste-

6 Elementarz dla szkó³ pocz¹tkowych, Wiedeñ 1876, s. 50–51.
7 W. Nowicki, Pocz¹tki jêzyka polskiego. Ksi¹¿ka do czytania u³o¿ona pod³ug stopniowalnego rozwoju pojêæ,
mowy i gramatyki przez..., Warszawa 1906, s. 51.
8 Trzecia ksi¹¿ka do czytania dla szkó³ ludowych, Lwów 1911, s. 52.
9 P. Chmielowski., wyd. cyt., s. 58.
10 Trzecia ksi¹¿ka..., wyd. cyt., s. 79.
11 X. F. E. £ukaszewski, Przyjaciel Dzieci czyli Ksi¹¿ka do czytania dla katolickich szkó³ elementarnych wydana
przez..., Berlin 1873.
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go czasu wolnego. To odpoczynek, zaplanowany i wykorzystywany nie w celu samej rozrywki, ale lepszego przygotowania do wykonywania dalszej pracy. Zabawa i swobodne spêdzanie czasu by³y dozwolone, nawet po¿¹dane,
o ile nastêpowa³y po sumiennym wykonaniu wszystkich obowi¹zków. „Po
pracy mo¿e siê cz³owiek zabawiæ — ¿eby siê i rozweseli³, i odpocz¹³ —
a potem znowu mia³ ochotê do pracy”12. W Wi¹zaniu Helenki... Klementyny z Tañskich Hoffmanowej (jedynym zreszt¹ ówczesnym podrêczniku,
którego g³ównym bohaterem jest dziewczynka) autorka traktuje zabawê
jako nieod³¹czny element planu zajêæ dziecka. Jednak i ona przestrzega:
„Grzeczne dziewczynki nie mog¹ zawsze siê bawiæ, musz¹ i robiæ”13.
Czasem — choæ rzadko — napotkaæ mo¿na równie¿ uwagi, przestrzegaj¹ce przed nadmiern¹ prac¹: „Praca ci¹g³a najpo¿yteczniejszym jest ruchem. Ona, oprócz po¿ytku [...] daje czerstwe zdrowie i d³ugie ¿ycie; ale
strzec siê trzeba pracowaæ chciwie i nad si³ê, szczególnie w m³odym wieku,
gdy¿ od tego cia³o s³abnie i prêdko siê cz³owiek starzeje”14.
Zazwyczaj jednak czas przeznaczony na wypoczynek nie by³ przeznaczony do swobodnego wykorzystania. Powinien zostaæ zagospodarowany.
Najlepiej oddaje to cytat z podrêcznika z 1873 r.: „Odpoczynek przeznaczony jest zawsze na coœ u¿ytecznego; cz³owiek pracowity zawsze go oszczêdza, leniwy nigdy”15. Wakacje, jak stwierdzano, to czas bardzo wa¿ny dla
uczniów: „bo kto pracuje sumiennie, ten od czasu do czasu potrzebuje
przerwy, odpoczynku, aby nabraæ nowych si³ i nowej ochoty do pracy. [...]
Nie myœlcie jednak, aby to by³ czas zupe³nie stracony dla umys³u i serca”16.
Autor zaleca³, aby uczniowie na wakacjach m.in. zwracali uwagê na roœliny,
zbierali je, suszyli i gromadzili, uczyli wiejskie dzieci czytania i pisania, pisali listy do rodziny, prowadzili dziennik. Niekiedy nie tylko letnie wakacje,
ale i niedziele nie pozostawia³y dzieciom czasu wolnego. W niedzielê dzieci
bawi³y siê uk³adaniem wyrazów z ruchomych liter. „Zanim podano obiad,
Zosia powtórzy³a Ewangeliê, s³yszan¹ w Koœciele, Józio zaœ nauczy³ siê od

12 J. Wojkowska, Ma³y Tadzio. Elementarzyk dla grzecznych ch³opczyków, Wroc³aw 1844, s. 45.
13 K. z Tañskich Hoffmanowa, Wi¹zanie Helenki. Ksi¹¿eczka dla ma³ych dzieci ucz¹cych siê czytaæ przez
autorkê Pami¹tki po dobrey matce, Warszawa 1828, s. 28.
14 Nauka czytania dla szkó³ pocz¹tkowych w Wolnem Mieœcie Krakowie i jego okrêgu. Czêœæ II, Kraków 1841.
s, 82.
15 X. F. E. £ukaszewski, wyd. cyt., s. 116.
16 A. Szyc, Czytanki stopniowalne, Stopieñ II na wsi i w mieœcie, Warszawa 1902, s. 119.
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ojca nazw czêœci koœcio³a, aby napisaæ je w zeszycie”17. W rezultacie: „Józio
i Zosia skorzystali wiele z tego pobytu na wsi. Józio sta³ siê uwa¿niejszym
i rozumia³ ju¿ wszystkie wyrazy w ksi¹¿eczce, któr¹ czyta³. Zosia sta³a siê
powa¿niejsza i czêsto myœla³a o tym, co dot¹d wiedzia³a”18. Przytoczony
przyk³ad jest raczej odosobniony, poniewa¿ wiêkszoœæ podrêczników zwraca³a uwagê na obowi¹zek œcis³ego œwiêtowania niedzieli.
Do pilnej pracy i nieoddawania siê pró¿niactwu wzywano wszystkich,
niezale¿nie od p³ci. Te treœci podrêczników s¹ jawne, wielokrotnie powtarzane w formie zaleceñ, pouczaj¹cych historyjek i sentencji. Inaczej sprawa
ma siê z wykorzystaniem czasu odpoczynku przez mê¿czyzn i kobiety,
ch³opców i dziewczynki. Tutaj treœci podrêczników s¹ znacznie dyskretniejsze, nie udziela siê jawnych zaleceñ. O wzorcach zachowañ mo¿na wnioskowaæ tylko z marginesowych wzmianek, czêstotliwoœci opisów pewnych sytuacji i zachowañ.
Wynika z nich jednoznacznie, ¿e swobodne spêdzanie czasu przez obie
p³ci nie by³o traktowane równorzêdnie. Znacznie czêœciej ró¿norodnym
rozrywkom oddaj¹ siê ch³opcy ni¿ dziewczynki19.
Doroœli maj¹ niewiele czasu wolnego, pewien wyj¹tek stanowi¹ podrêczniki z lat najwczeœniejszych, przeznaczone dla zamo¿nej czêœci spo³eczeñstwa, gdzie wystêpuje czasem niespotykany ju¿ póŸniej niemal nigdzie
motyw czasu wolnego, spêdzanego przez samych doros³ych na zabawach
i przyjêciach bez udzia³u dzieci. W Wi¹zaniu Helenki... do rodziców przychodz¹ goœcie, dzieci bawi¹ siê oddzielnie; rodzice wyje¿d¿aj¹ i zostawiaj¹
syna na miesi¹c z guwernerem.
Czas wolny doros³ych kobiet jest traktowany jeszcze bardziej podejrzliwie. Odpoczynek kobiet nie jest w ogóle opisywany, a z niektórych wzmianek mo¿na s¹dziæ, ¿e by³ Ÿle widziany. Czêsto wzywa siê dziewczynki i kobiety do rezygnacji z odpoczynku na rzecz innych zajêæ ni¿ nauka i praca.
Jedna z autorek pisze: „S¹ jeszcze takie dzieci, których matki maj¹ czas, ale
wol¹ siê bawiæ jak uczyæ dzieci albo wol¹ pró¿nowaæ. Z³e to matki, a dzieci
takie s¹ równie nieszczêœliwe jak sierotki”20. W innym podrêczniku opisuje
siê dziewczynki, które mimo sprzeciwu matki rezygnuj¹ z zabawy na przy17 W. Nowicki, wyd. cyt., s. 115
18 Tam¿e, s. 139.
19 Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e bohaterami zasadniczej wiêkszoœci podrêczników lub opowiadañ w nich
umieszczanych byli (i s¹ dotychczas) ch³opcy.
20 J. Wojkowska, Ma³y Tadzio..., wyd. cyt., s. 56.
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jêciu, poniewa¿ ich ma³y braciszek jest chory i by³oby mu smutno21. Jedyny
wypadek, gdy ukazuje siê kobietê w sytuacji wzglêdnego pró¿nowania pojawia siê w podrêczniku L. Mieroszowskiej, gdy na wycieczce w lesie: „ciocia siad³a pod drzewem, czyta³a ksi¹¿kê”22. Jest to jednak jeden z niewielu
ówczesnych podrêczników stosunkowo czêsto przedstawiaj¹cy tak¿e zabawy dzieci.
Nawet w opisach swobodnych zabaw z dzieæmi czêœciej wystêpuj¹ ojcowie ni¿ matki. To oni znacznie czêœciej chodz¹ z dzieæmi na spacery, bawi¹
siê i rozmawiaj¹ z dzieæmi po przyjœciu z pracy.
Ch³opcy i dziewczêta bawi¹ siê zarówno razem (szczególnie w zabawy
na œniegu, w ogrodzie, wspólne spacery), jak i oddzielnie. Segregacja dzieci
w czasie wolnym nie jest ani zalecana, ani przestrzegana, z jednym znacz¹cym wyj¹tkiem — w regulaminach szkolnych zamieszczanych w podrêcznikach zaboru austriackiego zaleca siê ch³opcom i dziewczêtom oddzielne
zabawy23. Nie ma to jednak odbicia w tekstach czytanek. Nie mo¿na te¿
dostrzec, aby jedna z p³ci zajmowa³a stale w zabawach funkcjê kierownicz¹
czy podrzêdn¹. O ile ch³opcy i dziewczynki bawi¹ siê razem, bardzo czêsto
bawi¹ siê w to samo i tak samo. Ch³opcy przebieraj¹ siê za dziewczynki,
dziewczynki za ch³opców. Kiedy w Wi¹zaniu Helenki... m³odszy synek chce
bawiæ siê lalk¹, matka prosi siostrê, aby ust¹pi³a mu, a sama pobawi³a siê pi³k¹,
co jest odwróceniem zwyczajowo akceptowanych zabaw. Czasem we wspólnych zabawach przestrzegany jest pewien podzia³ ról — ch³opcy na przyk³ad
sami buduj¹ domek dla lalek, ale potem w zabawie u¿ywaj¹ lalek sióstr24.
Rozrywki samych dziewcz¹t s¹ na ogó³ spokojniejsze i zwi¹zane z ich
przysz³ym powo³aniem — gospodarstwem domowym. Bawi¹ siê wiêc lalkami, w sprz¹tanie, w gotowanie, w dom. W elementarzu Jachowicza ch³opcy
bawi¹ siê w œniegu, na koniku na biegunach, biegaj¹ po pokoju, podczas gdy
dziewczynki szyj¹, bo: „Ig³a jest skarbem w dziewczynki rêku,/ Mile czas
skraca, dodaje wdziêku,/ Wybija z g³owy fochy i figle,/ Lorcia te¿ bardzo
rada jest igle”25. Tu te¿, co jest raczej wyj¹tkiem, nie akceptuje siê „ch³opiê21 Elementarzyk Polski. Z obrazkami malowanemi, Toruñ [1871].
22 L. Mieroszowska, Ma³a ksi¹¿eczka dla ma³ych dzieci, przez..., cz. I, Kraków 1887, s. 40.
23 Ksi¹¿ka do czytania dla drugiej klasy w szko³ach wiejskich C.K. Monarchii Austriackiej, Wiedeñ 1852, s. 11.
24 T. Nowosielski, Towarzysz pilnych dzieci, czyli pocz¹tki czytania i innych wiadomoœci sposobem ³atwym i do
pojêcia m³odocianego wieku zastosowanym wy³o¿one przez..., Warszawa 1866, s. 38.
25 S. Jachowicz, Elementarz z materia³ów przez œ.p. przygotowanych u³o¿ony i drzeworytami ozdobiony, Warszawa 1858, s. 30.
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cych” zabaw dziewczynek: „Bardzo to brzydko, kiedy panienka swawolna.
Cesia dobre mia³a serce, ale ka¿dy móg³ pomyœleæ, ¿e to ch³opczyk nie
panienka, tak by³a rozpustna. Biega³a zawsze z biczem, mustrowa³a siê
z braæmi i na kiju, jakby na koniu jeŸdzi³a. Ona wola³a konika ni¿ lalkê,
a pi³eczkê ni¿ ksi¹¿eczkê”26.
Ch³opcy zajmuj¹ siê zazwyczaj zabawami ruchowymi, bawi¹ siê ¿o³nierzykami i w wojsko. Czêœciej te¿ s¹ zapraszani do kolegów, bawi¹ siê w grupie, podczas gdy dziewczynki raczej pojedynczo lub po dwie–trzy.
W miarê jednoznaczna postawa podrêczników dziewiêtnastowiecznych, które otwarcie g³osi³y, ¿e czas wolny jest czasem mniej wartym od
czasu pracy i nauki, zanik³a na pocz¹tku XX w. Wówczas zmienia siê stosunek podrêczników do wolnego czasu, przy czym oficjalnie i wprost wyra¿ana ideologia pozostaje taka sama. Jednak w licznych czytankach pojawia
siê coraz wiêcej dzieci bawi¹cych siê, graj¹cych w przeró¿ne gry, troskliwi
krewni obdarowuj¹ dzieci niezliczonymi zabawkami. Nie pozosta³ chyba na
to bez wp³ywu wielki rozwój przemys³u zabawkarskiego ju¿ w pierwszym
dziesiêcioleciu XX w.
W wielu podrêcznikach zabawa staje siê wiêc nie marginesem ¿ycia codziennego, ale g³ówn¹ aktywnoœci¹ dziecka. Dzieci bawi¹ siê zabawkami,
na œniegu, je¿d¿¹ na koniach, graj¹ w rozliczne gry i zabawy naœladuj¹ce
aktywnoœæ doros³ych, chodz¹ na przedstawienia cyrkowe27. Istnieje jednak
nadal wcale niema³a czêœæ podrêczników, koncentruj¹ca siê g³ównie na
pracy i obowi¹zkach, a pomijaj¹ca problematykê czasu wolnego28 lub te¿
traktuj¹ca nadal czas wolny jako czas stracony29.
Jeszcze bardziej zmniejszaj¹ siê ró¿nice pomiêdzy rodzajem aktywnoœci
dziewczynek i ch³opców. Pewne rodzaje zabaw s¹ wprawdzie zarezerwowane dla dziewczynek — dotyczy to przede wszystkim lalek i zabaw „w gospodarstwo” — gotowanie, sprz¹tanie, pranie „na niby”, opieka nad roœlinami
i ma³ymi zwierzêtami. Zanika kategoria zabaw zarezerwowanych wy³¹cznie
dla ch³opców. Jedyna taka gra — w wojsko jest stosunkowo rzadko wymieniana. Inne zabawy, dotychczas wy³¹cznie ch³opiêce — klocki, tr¹bka, staj¹
26 L. Mieroszewska, Ma³a ksi¹¿eczka..., wyd. cyt., s. 48.
27 Moja ksi¹¿eczka. Nauka czytania i pisania. U³o¿y³o grono nauczycieli szko³y pocz¹tkowej, Warszawa 1915:
R. M. [Mieczys³awa Brzeziñska], Dla dzieci pierwsze czytanki, Warszawa 1914, wyd. 9.
28 H. Galle, Wypisy polskie na klasê podwstepn¹, Warszawa b.r.w. [ok. 1917], ten¿e, Wypisy polskie na klasê
wstêpn¹, Warszawa b.r.w. [1917], wyd. 6.
29 J. Pawlikowski, Nasza szko³a, cz. I, Ksi¹¿ka po elementarzu, Warszawa 1917.
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siê zabawami koedukacyjnymi. W podrêczniku R. M. Brzeziñskiej nastêpuje nawet swoiste odwrócenie ról — dziewczynka zabiera bratu kredki i z³oœliwie maluje mu w zeszycie trawê na niebiesko. Walusia i Wicuœ nie tylko
k³óc¹ siê przy kopaniu do³ka w ogrodzie, ale nawet goni¹ siê i bij¹30.
WyraŸn¹ ró¿nic¹ jest przesuniêcie wieku, w jakim dziecko ma prawo
wy³¹cznie do zabawy. W XIX–wiecznych podrêcznikach nawet trzylatki nie
powinny marnowaæ czasu. Teraz trzylatki maja niekwestionowane prawo do
zabawy: „Ka¿dy siê krz¹ta. Tylko ma³y Wojtuœ trzaska sobie z biczyka. Ma
dopiero trzy lata. Jak podroœnie, bêdzie dogl¹da³ trzody albo gêsi pasa³”31.
Odpoczynek i rozrywka nadal przys³ugiwa³y dopiero po zakoñczonej
pracy. Dziewczynka, nawet namawiana przez matkê, nie chce porzuciæ szycia chustki dla niedowidz¹cej kobiety: „Andzia po skoñczonej nauce lubi³a
usi¹œæ przy matce z robótk¹. [...] wtedy dopiero posz³a siê bawiæ, gdy z³o¿y³a
robotê porz¹dnie i schowa³a do koszyka. Andzia wiêc naprzód spe³ni³a powinnoœæ, potem przys³ugê, a dopiero na ostatku pomyœla³a o w³asnej przyjemnoœci”32. WyraŸnie jeszcze widaæ wy¿szoœæ czasu pracy nad czasem odpoczynku. Czas pracy nie tylko jest po¿yteczniejszy, ale i w istocie przyjemniej spêdzany: „W zimie to nawet i przyjemniej w mieœcie, bo na wsi pracy
ma³o — a w mieœcie ludzie najwiêcej pracuj¹. Przy pracy zaœ ka¿demu dobrze i weso³o”33.
Podobnie jak w poprzednim okresie, dzieci wzywane s¹ stosunkowo czêsto do rezygnacji z pewnych przyjemnoœci czasu wolnego na rzecz pomocy
starszym lub rodzeñstwu. W wiêkszym stopniu dotyczy to dziewczynek ni¿
ch³opców. W podrêczniku M. Brzeziñskiej Stasia przerywa weso³¹ zabawê,
aby nawlec babci ig³ê i prosi, aby zawsze j¹ wo³aæ. W nieco póŸniejszej
czytance C. Boguckiej i C. Niewiadomskiej ojciec wraca zmêczony z pracy
i siada, aby odpocz¹æ: „Najstarsza córka nalewa herbatê, mama chleb kraje
i obdziela dzieci, ch³opcy rozmawiaj¹ z ojcem”34. W niedzielê, gdy wszyscy
id¹ do koœcio³a, na zakupy czy bawiæ siê, tylko Ma³gosia pozostaje dobro-

30 R. M. Brzeziñska, Ma³y elementarz. Wed³ug najnowszych metod napisa³a..., Warszawa 1918, wyd. 16.
31 Posiew. Ksi¹¿ka do czytania dla szkó³ elementarnych, Warszawa 1917, s. 19. Ten tekst pojawia siê w kilku
podrêcznikach omawianego okresu.
32 K. Kêdzierski, Elementarz i ksi¹¿ka do czytania, Warszawa, Lublin, Kraków 1919, wyd. 23.
33 C. Niewiadomska, Elementarz. Nauka czytania i pisania z obrazkami i wzorami pisma, Warszawa
[ok. 1916], s. 84.
34 C. Bogucka, C. Niewiadomska, Druga ksi¹¿ka do czytania dla dzieci od lat 8 do 10. Klasa wstêpna, Warszawa, Lublin, £ódŸ, Kraków 1917, s. 2.
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wolnie przy chorym dziadku35. Pojawiaj¹ siê jednak tak¿e opowiadania,
w których ch³opiec rezygnuje z zabawy z goœæmi, aby pomóc m³odszemu
bratu w lekcjach36. Wyj¹tkowo tak¿e ch³opcy poœwiêcaj¹ siê dla m³odszego
rodzeñstwa. Stefanek nie idzie do cioci, aby bawiæ siê z chor¹ siostr¹. „Trochê mu ¿al by³o tej wizyty, ale jeszcze wiêcej ¿al mu by³o Wandzi. [...] mama
siê cieszy³a, ¿e Stefcio tak siostrzyczkê kocha [...] i pozwoli³a mu zostaæ
w domu. Ach, jak weso³o bawili siê we dwoje!”37.
Istnieje jednak dosyæ zasadnicza ró¿nica. Dziewczynki rezygnuj¹ z rozrywki niejako automatycznie, podczas gdy w przypadku ch³opców ich wysi³ek jest czêœciej zauwa¿any, doceniany i spotyka siê z pochwa³¹ doros³ych:
„Dobrze, synku, ¿al mi ciê wprawdzie, ¿e nie skorzystasz z rozrywki, lecz
dotrzymanie danego s³owa jest rzecz¹ wa¿niejsz¹ ni¿ zabawa”38. Poœwiêcenie ch³opców jest te¿ dosyæ czêsto czêœciowe. Rezygnuj¹c z jednej formy
przyjemnego spêdzenia czasu wolnego, w rezultacie — jak w przypadku
Stefanka — i tak bawi¹ siê weso³o.
Czas wolny nadal mo¿e przynosiæ rozliczne k³opoty — teraz jednak
czêœciej bezpoœrednie ni¿ wa¿¹ce na ca³ym ¿yciu. Dzieci, szczególnie ch³opcy, s¹ czêsto upominani, aby zabawy nie by³y zbyt brutalne ani nie czyni³y
nikomu krzywdy. Dziewczynki — aby nie zapomina³y dla rozrywki o obowi¹zkach. Nie nakarmione kanarki zdychaj¹, nie przejrzane zimowe ubrania zjadaj¹ mole itd. Szczególnie czêsto wskazuje siê ch³opcom na niebezpieczeñstwo rzucania kamieniami.
Ci¹gle jeszcze g³ównie mê¿czyŸni, a nie kobiety, zajmuj¹ siê dzieæmi we
w³asnym i dzieci czasie wolnym i dbaj¹ o to, by ten czas by³ urozmaicony.
Tata kupuje Olkowi rower39, ojciec daje dziecku wzory do przerysowywania
w zeszycie, dziadek wycina szabelkê i papierowe zabawki40, tata idzie z Ol¹
na spacer, rozmawia, czyta dzieciom gazetê41, ojciec jedzie z dzieæmi na
majówkê42. Sporadycznie wystêpuj¹ tak¿e matki i babcie, kupuj¹ce zabawki, a g³ównie czytaj¹ce lub opowiadaj¹ce bajeczki, jednak bardzo czêsto

35
36
37
38
39
40
41
42

Posiew..., wyd. cyt.
C. Bogucka, C. Niewiadomska, Druga ksi¹¿ka..., wyd. cyt.
T. B. Wocalewski, Strzecha rodzinna. Ksi¹¿ka do czytania i æwiczeñ, cz. II, £ódŸ 1912, s. 69.
J. Pawlikowski, Nasza szko³a..., wyd. cyt., s. 76.
Moja ksi¹¿eczka..., wyd. cyt. s. 32.
R. M., Dla dzieci pierwsze..., wyd. cyt.
B. Smoliñska, Elementarz polskiego dziecka..., cz. I, Warszawa b.r.w. [1918].
K. Kêdzierski, Elementarz..., wyd. cyt.
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zajmuj¹ siê przy tym jak¹œ inn¹, po¿yteczn¹ dzia³alnoœci¹ — np. przêd¹ len,
szyj¹. Wzmianki o spacerach czy rozmowach z matk¹ wystêpuj¹ wprawdzie,
ale s¹ nieliczne.
Jeœli chodzi o ludzi doros³ych, to wypoczywaj¹ niemal wy³¹cznie mê¿czyŸni — zarówno ojcowie wracaj¹cy z pracy, którzy maj¹ prawo do spokoju
i ciszy, jak i niepracuj¹cy ju¿ dziadkowie, spêdzaj¹cy sporo czasu na zabawie z wnukami. Na ogó³ wypoczynek ojców polega na drzemce, wypoczynku przy stole, przy posi³ku lub w oczekiwaniu na posi³ek. Wspomina siê te¿,
¿e gdy ojciec ma czas, czyta gazetê43. Matki i babcie maj¹ wolnego czasu
znacznie mniej. Ich praca, w przeciwieñstwie do pracy mê¿czyzn, nie ma
bowiem nigdy wyraŸnego zakoñczenia — w domu zawsze jeszcze jest coœ do
zrobienia. Tylko bardzo sporadycznie pojawiaj¹ siê wzmianki o pewnych
formach wypoczynku.
Okres miêdzywojenny nie jest okresem jednolitym. Paradoksalnie, po
1918 r. wiele podrêczników powraca do koncepcji XIX–wiecznych, czyli
negowania potrzeby czasu wolnego. Inni autorzy uznaj¹ za to beztrosk¹
zabawê za podstawowy model aktywnoœci dzieci. Nie ma te¿ jednolitoœci,
jeœli chodzi o zabawy dozwolone dla ch³opców i dziewcz¹t. Najpowa¿niejsz¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e wiêkszoœæ podrêczników wyzbywa siê wówczas bezpoœredniego moralizatorstwa, a wiêc coraz rzadziej mo¿na napotkaæ jawne
pouczenia, jak i kiedy nale¿y spêdzaæ wolny czas.
Ta niejednolitoœæ daje siê zauwa¿yæ przede wszystkim w latach 20. Pojawiaj¹ siê podrêczniki, w których wyraŸnie da siê zauwa¿yæ powrót do
XIX–wiecznych pogl¹dów. Dni robocze przeznaczone s¹ wy³¹cznie na pracê: „Weso³oœæ daje jedynie praca/ Trudy swobod¹ zawsze odp³aca [...]/ Praca ka¿dego szczêœciem, ozdob¹, /Pró¿niactwo zgub¹, klêsk¹, chorob¹”44.
Czas wolny jest na zmianê karygodnym pró¿niactwem i wypoczynkiem po
ciê¿kiej pracy: „Ktoby zaœ przez ca³e ¿ycie nic nie robi³, tylko siê weseli³,
nazwano by go pró¿niakiem, cz³owiekiem bez serca, pó³g³ówkiem”45. W innym podrêczniku ojciec poucza syna o korzyœciach p³yn¹cych z pracy: „Pracuj i ty, mój synu, pracuj u¿ytecznie, a mi³ym ci bêdzie odpoczynek niedzielny, mi³ym tak¿e i ten dzieñ wielki, kiedy anio³ œmierci weŸmie cia³o twoje
43 B. Smoliñska, Elementarz..., wyd. cyt.
44 W. Komische, Czytanki szkolne. Pierwsza ksi¹¿ka do czytania, Miko³ów 1920, s. 18.
45 Z. Perkowska, M. Hertzber¿anka, Mowa ojczysta. Ksi¹¿ka do czytania na klasê wstêpn¹, Warszawa 1927,
wyd. 8, s. 64.
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na d³ugi odpoczynek, a duszê po zas³u¿on¹ zap³atê”46. Trzeba przy tym
powiedzieæ, ¿e podrêczniki neguj¹ce znaczenie czasu wolnego równie¿
w wielu innych dziedzinach s¹ bardziej zachowawcze ni¿ pozosta³e.
Jednoczeœnie istnieje równie¿ spora liczba podrêczników, w których
dzieci oddaj¹ siê przede wszystkim ró¿norodnym rozrywkom i zabawom.
Nale¿y do nich przed wszystkim bardzo popularna Pierwsza czytanka dla
dzieci Falskiego47.
Zasadnicz¹ ró¿nic¹ w odniesieniu do XIX w., jak¹ da siê zauwa¿yæ, nawet w podrêcznikach wrogo nastawionych do czasu wolnego, jest wprowadzenie zasady œcis³ego œwiêtowania niedzieli przeznaczonej wy³¹cznie na
wypoczynek: „Pamiêtaj, mój synku; /Niedziela — dzieñ odpoczynku!” 48.
W niedziele wypoczywaj¹ tak¿e doroœli. „W niedziele i œwiêta doroœli mieszkañcy wsi zbieraj¹ siê razem, czytaj¹ i rozmawiaj¹ o ró¿nych ciekawych
rzeczach, a dzieci bawi¹ siê wspólnie [...]”49. Wypoczynek niedzielny dotyczy jednak w wiêkszym stopniu pracuj¹cych zawodowo mê¿czyzn ni¿ kobiet
i dziewcz¹t, którym pozostaj¹ sta³e zajêcia domowe. „Dziœ jest œwiêto, wiêc
ojciec nie poszed³ do roboty, matka nakry³a stó³. [...] Basia pomaga matce.[...] Ojciec siedzi na du¿ym krzeœle i rozmawia z dzieæmi”50.
Praca w niedzielê oceniana jest bardzo surowo, jako powa¿ne wykroczenie, chocia¿ w latach wczeœniejszych wypoczynek niedzielny wcale nie by³
tak surowo przestrzegany. Odpoczynek niedzielny jest przykazaniem boskim, którego ³amaæ nie wolno. Wi¹¿e siê to niew¹tpliwie zarówno z ideologi¹ chadecji, popularnej szczególnie na Œl¹sku, jak i z gospodarczymi naciskami na œwiêtowanie niedzieli kó³ chrzeœcijañskich przedsiêbiorców.
Podobnie jak niedziela, ca³kowitym wypoczynkiem dla dzieci obojga
p³ci staj¹ siê wakacje. Przeznaczone s¹ zwykle na wyjazdy na wieœ i tam
beztrosk¹ zabawê, czasem nawet w towarzystwie rodziców.
Ma³e dzieci wprawdzie ju¿ nie pracuj¹, ale traktowane s¹ wobec tego
jako osoby bezu¿yteczne, „do niczego”, jak stwierdza jeden z bohaterów
czytanek. Mama poucza synka: „ty jesteœ jeszcze ma³y pró¿niaczek, boœ

46 J. Poprawski, Ksi¹¿ka do czytania, zebra³ i u³o¿y³ inspektor szkolny w Poznaniu, cz. II, Poznañ 1927, wyd. 7, s. 81.
47 M. Falski, Pierwsza czytanka dla dzieci, Lwów, Warszawa 1922.
48 W. Komische, Czytanki szkolne..., wyd. cyt., s. 56.
49 S. Karpowicz, Nasz œwiat. Pierwsza ksi¹¿ka do czytania po elementarzu. Do u¿ytku w nauczaniu domowem
i szkolnem, Warszawa 1921, s. 48.
50 C. Niewiadomska, Czytanki dla szkó³ powszechnych. Rok pierwszy, oddzia³ II, Warszawa 1927, s. 14.
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dziecko i nie umiesz jeszcze nic robiæ”51. Starsze dzieci, szczególnie na wsi,
nie maj¹ w dzieñ powszedni zbyt wiele czasu dla siebie. Podczas gdy ma³e
dzieci bawi¹ siê: „Starsze dzieci ucz¹ siê czytaæ, pisaæ i rachowaæ, a po skoñczonej nauce pomagaj¹ rodzicom w robotach w polu, w ogrodzie lub w domu”52. Nadal bardzo wysoko ceniona jest pracowitoœæ, szczególnie dziewcz¹t. W kilku wypadkach dzieci (nieco czêœciej dziewczynki) nie maj¹ wcale
czasu wolnego, krz¹taj¹ siê ca³y dzieñ, pomagaj¹c matce: „Maleñka /Kasieñka/ pomaga matuli: to Zbyszka,/ braciszka,/ ko³ysze — oj luli.../ to
sprz¹ta, a krz¹ta/ calutki siê dzionek [...]/ Up³ynie/ dziecinie/ w pracy ca³y
dzionek”53. Jednak zdarzaj¹ siê i ch³opcy „Gdy skoñczê naukê/ I z³o¿ê ksi¹¿eczkê/ Patrzê w czym wyrêczyæ/ Kochan¹ mateczkê [...], Czasem te¿ i tatuœ/
Ka¿e pomóc sobie/ To lecê i s³ucham, /I w mig wszystko zrobiê. / Wyjdê na
ulicê, / Roboty niema³o:/ Znajdzie siê coœ zawsze,/ Jakby mnie czeka³o”54.
Jednak w stosunku do okresu wczeœniejszego daje siê zauwa¿yæ bardzo
charakterystyczn¹ zmianê. Istnieje bowiem wyraŸna rozbie¿noœæ pomiêdzy
oficjalnymi deklaracjami a rzeczywist¹ treœci¹ czytanek. Brak czasu wolnego i nieustanna praca oceniane s¹ pozornie bardzo wysoko, takie dzieci s¹
przez wszystkich lubiane. Uderza jednak, ¿e tego typu zachowania pokazywane s¹ tylko jawnie, w moralizatorskich czytankach i wierszykach. Tam,
gdzie czytanki poœwiêcone s¹ innemu tematowi, a czas wolny jest kwesti¹
marginesow¹, nie oczekuje siê wcale od dzieci takich poœwiêceñ — przeciwnie, bardzo czêsto pokazuje siê bawi¹ce siê dzieci, nawet kosztem pracy czy
nauki, i nie spotyka siê to wówczas wcale z jednoznacznym potêpieniem.
Najczêœciej przedstawianymi formami zabawy s¹ ró¿nego rodzaju gry
ruchowe na dworze, zabawy ze zwierzêtami — przede wszystkim z psem,
gry w pi³kê, zabawy na œniegu. Rozrywki domowe s¹ mniej urozmaicone —
nale¿¹ do nich wspólne zabawy w „role”, rysowanie, gra na instrumentach
(na ogó³ nieudolna) i stosunkowo rzadko — czytanie ksi¹¿ek. Trudno powiedzieæ, czy brak czytania jako jednej z rozrywek by³ spowodowany traktowaniem ksi¹¿ek jako s³u¿¹cych raczej nauce, a nie rozrywce, czy te¿ pewn¹ podejrzliwoœci¹ wychowawców, wywodz¹c¹ siê jeszcze z XIX w., wobec tej formy
rozrywki. W XIX w. t³umaczono bowiem rodzicom, ¿e czytanie ksi¹¿ek,
51
52
53
54

W. Jêdrzejowska, Czytanki polskie, czêœæ pierwsza, Pierwsza ksi¹¿ka po elementarzu, Warszawa 1921, s. 9.
S. Karpowicz, Nasz œwiat..., wyd. cyt., s. 47.
Z. Perkowska, M. Hertzber¿anka, Mowa ojczysta..., wyd. cyt., s. 17.
S. Thomas, Uczmy siê czytaæ!, Warszawa b.r.w.
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zw³aszcza przez ma³e dzieci, powoduje przedwczesne i nadmierne rozbudzenie wyobraŸni, zaciera ró¿nice miêdzy œwiatem realnym a zmyœlonym55.
Ch³opcy i dziewczêta bawi¹ siê wspólnie, istniej¹ jednak specyficzne
zabawy zarezerwowane dla jednej tylko p³ci. To zró¿nicowanie jest chyba
nieco bardziej widoczne w podrêcznikach dwudziestolecia miêdzywojennego ni¿ w okresach wczeœniejszych. Zjawisko jest zastanawiaj¹ce i trudno
stanowczo stwierdziæ, jaka mo¿e byæ tego przyczyna. Jedynym nasuwaj¹cym
siê wyjaœnieniem — choæ nie wyjaœniaj¹cym w pe³ni zjawiska — mo¿e byæ
fakt, ¿e podrêczniki XIX–wieczne stosunkowo czêsto przeznaczone by³y do
u¿ytku domowego, a wiêc bawi¹cy siê wspólnie ch³opcy i dziewczêta byli
czêsto rodzeñstwem lub dobrze znaj¹cymi siê dzieæmi z tego samego œrodowiska. W okresie miêdzywojennym nauka pocz¹tkowa przenosi siê do
szkó³. Dzieci stykaj¹ siê tam z nieznajomymi rodzicom kolegami, z ró¿norodnych œrodowisk, co mo¿e budziæ obawy wychowawców.
Dziewczynki bawi¹ siê, jak zawsze, w zabawy przygotowuj¹ce do roli
gospodyñ domowych — lalkami, w gospodarstwo domowe, pranie, gotowanie, prace w ogródku.
Ch³opcy bawi¹ siê drewnianymi konikami, w wojsko i urz¹dzaj¹ bitwy.
Ciekawe, ¿e w okresie miêdzywojennym bójki ch³opców (bez czynienia
krzywdy innym) s¹ oceniane pozytywnie, jako dobre przygotowanie do s³u¿by wojskowej i obrony kraju. Przed 1918 r. w czytankach bójki koñcz¹ siê na
ogó³ tragicznie, dlatego te¿ dzieci wszczynaj¹ce bójki, czy przepychanki,
nawet w formie zabawy czy „mocowania siê”, s¹ potêpiane. Tymczasem
w 1927 r. nauczyciel (gdy jeden z ch³opców zosta³ ranny podczas rzucania
kamieniami) stwierdza, ¿e wprawdzie kolegów nie wolno raniæ, ale: „Bronicie zabawy w bitwê [...] nikt wam tego nie zabrania. Bardzo dobrze, ¿e siê
guza nie boicie. W Polsce nawet dzieci broni³y odwa¿nie swej ziemi, gdy napad³
nieprzyjaciel. Polacy bitny naród, to jest prawda”56. Bitwy mog¹ byæ nawet
55 Jeszcze w okresie miêdzywojennym powszechnie panowa³a opinia o szkodliwoœci czytania „Co do mnie
— pisa³a M. Benis³awska w popularnej ksi¹¿eczce przeznaczonej dla rodziców — radzi³abym ma³ym dzieciom do jakichœ piêciu lat nie czytaæ wcale lub jak¹œ najwy¿ej jedn¹ ksi¹¿eczkê obrazkow¹ [...]. Gdy dziecku
czytamy, robi siê w wyobraŸni jego kalejdoskop obrazów i wra¿eñ, które, nie mog¹c siê powi¹zaæ ze sob¹,
przez ów brak dowolnej uwagi — pl¹cz¹ siê w chaos. [...] O, jak¿e trudno jest potem, ucz¹c takie dzieci,
walczyæ z ich na³ogiem s³uchania pi¹te przez dziesi¹te, bez potrzeby wewnêtrznej zg³êbienia tego co siê
s³yszy [...]. To dziecko uczy siê w pó³drzemce, wy³awiaj¹c sobie — wedle fantazji to lub owo — nie troszcz¹c
siê o resztê. Nie wiem, czy szkoda, któr¹ im wyrz¹dzi³y pierwsze niestosowne lektury, da siê z biegiem lat
powetowaæ”, M. Benis³awska, Z mojej praktyki wychowawczej, Warszawa b.r.w. [po 1926], s. 36–37.
56 C. Niewiadomska, Czytanki dla szkó³ powszechnych..., wyd. cyt., s. 101.
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dosyæ brutalne — parokrotnie w ró¿nych podrêcznikach pojawiaj¹ siê opisy
bitew na œnie¿ki, szyszki, w których dzieci odnosz¹ drobne obra¿enia.
Sporadycznie do „wojskowych” zabaw ch³opców do³¹czaj¹ dziewczynki.
W czasie bitwy na œnie¿ki dziewczêta robi¹ kule, potem zostaj¹ siostrami
mi³osierdzia57.
W latach trzydziestych iloœæ czasu wolnego w podrêcznikach wyraŸnie
wzrasta. Pojawia siê te¿ nowa forma pochwalanej i po¿¹danej rozrywki —
s³uchanie radia. Jest to zreszt¹ jedyny œrodek masowego przekazu traktowany jednoznacznie pozytywnie, s³uchanie radia jest zawsze akceptowane
— od lat 30. do dziœ, podczas gdy kolejno kino, telewizja, gry wideo i komputer traktowane s¹ niechêtnie lub podejrzliwie.
Jeœli chodzi o doros³ych, to ojcowie czêsto ciê¿ko pracuj¹ i nie maj¹
wolnego czasu: „tatuœ nie ma czasu, ci¹gle, ci¹gle musi pracowaæ”58, inni
jednak poœwiêcaj¹ czas wolny dzieciom, g³ównie zabieraj¹c je na spacer lub
dalsze wêdrówki. W tym samym podrêczniku z 1920 r. inny ojciec jedzie
z synem na kilkudniow¹ wycieczkê. „Ojciec Tadzika mieszka w mieœcie.
Gdy ma wolny czas, zabiera dzieci i idzie z nimi za miasto”59.
Matki, zarówno te pracuj¹ce w domu, jak i poza domem, maj¹ coraz
mniej czasu dla dzieci. Matka i ciotka nie maj¹ nawet czasu, aby zaj¹æ siê
przewlekle chor¹ W³adzi¹, która musi le¿eæ sama w domu60. W innym wypadku matka obieca³a opowiedzieæ bajkê, ale po ca³ym dniu pracy zasnê³a
ze zmêczenia61. Jak jednak wysoko ceniony by³ przez dzieci rzadki udzia³
doros³ych w ich zabawach, œwiadczy czytanka o ciotce, która przyjecha³a
z daleka i wprawdzie nie przywioz³a prezentów, ale bawi³a siê z dzieæmi
w poci¹g, œpiewa³a piosenki i dzieci by³y zachwycone62. Czasem oboje rodzice wychodz¹ z dzieæmi na spacer, ale i wtedy ojcu przypada bardziej
atrakcyjna rola. Podczas gdy on z synkiem p³ywa ³ódk¹, matka i córka przygl¹daj¹ siê z brzegu63.

57 H. Galle, H. Radwanowa, Nasza ksi¹¿ka. Wypisy i æwiczenia dla klasy II szkó³ powszechnych, Warszawa
1929, wyd. 12.
58 C. Bogucka, C. Niewiadomska, Pierwsza ksi¹¿ka do czytania z rycinami. Klasa podwstêpna, Warszawa
b.r.w. [1920], s. 11.
59 A. Mikulski, Wójcik, Kozera, Elementarz powszechny, Lwów, Warszawa, Kraków 1928, s. 111.
60 C. Bogucka, C. Niewiadomska, Pierwsza ksi¹¿ka do czytania..., wyd. cyt., s. 66.
61 W. Jêdrzejowska, Czytanki polskie..., wyd. cyt.
62 Tam¿e.
63 K. Kêdzierski, Wypisy polskie. „O domu i œwiecie”, cz. I, £ódŸ, Warszawa, Poznañ, Toruñ 1921, wyd. 9 popr.
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W pierwszych latach po II wojnie œwiatowej w wielu podrêcznikach daje
siê zauwa¿yæ powrót do tradycyjnych metod wychowawczych, wzorców zachowania i co za tym idzie — niechêci wobec czasu wolnego. Przestrzega
siê przed pró¿nowaniem. Kasia — gêsiarka, która prosi³a wró¿kê, aby nie
mieæ nic do roboty, gorzko tego ¿a³uje i p³acze. „Co mi po z³ocie, po aksamicie, a to¿ mnie na œmieræ znudzi to ¿ycie. O gdyby wróciæ z tej klatki z³otej do swoich g¹sek, do swej roboty”64.
W latach 1945–1948 uderza dalsze zró¿nicowanie zajêæ w czasie wolnym w zale¿noœci od p³ci dziecka. W gruncie rzeczy zró¿nicowanie jest nie
mniejsze, a mo¿e nawet wiêksze ni¿ w podrêcznikach z XIX w. S¹ oczywiœcie zabawy wspólne, g³ównie ruchowe, ale najczêœciej widaæ przeciwstawianie zajêæ ch³opiêcych i dziewczêcych. W tych samych czytankach dziewczynki bawi¹ siê w tradycyjne zabawy lalkami, podobnie jak w XIX w., wykonuj¹c przy tym szereg czynnoœci przygotowuj¹cych do prowadzenia gospodarstwa, podczas gdy ch³opcy bawi¹ siê w gry znacznie bardziej ekspansywne — pi³ka, konie, rzucanie kamieniami, tr¹bienie na tr¹bce, czyni¹c
przy tym wiele szkód. Nawet we wspólnych zabawach uderza podzia³ ról
w zale¿noœci od p³ci. Dziewczynka buduje z klocków szko³ê dla lalek,
ch³opiec — fortecê dla o³owianych ¿o³nierzy65. W czasie wspólnej wycieczki do lasu ch³opcy le¿¹ i wypoczywaj¹ pod drzewami, podczas gdy dziewczynka czêstuje ich jagodami uzbieranymi do w³asnorêcznie uplecionego
koszyczka66.
Dziewczynki nie tylko spêdzaj¹ inaczej czas wolny, ale tak¿e maj¹ go
zdecydowanie mniej. Mo¿na tu przytoczyæ charakterystyczn¹ scenê z ¿ycia
domowego: „Mama szyje na maszynie. Tereska gotuje. Ignaœ uczy swego
pieska ró¿nych psot i figlów. Stefek patrzy przez okienko”67.
Czas wolny spêdza siê nie tylko w domu czy w gronie rówieœników, ale
i w parkach, na wspólnych zabawach. Idealnym miejscem spêdzania czasu
wolnego staj¹ siê osiedla robotnicze (w rzeczywistoœci bêd¹ce wówczas raczej w sferze projektów ni¿ realnie istniej¹ce)68.

64 Pfakówna, Rossowski, Pierwsze czytania na klasê drug¹, Przeworsk 1945, s. 74.
65 E. Zarembina, Czytanka dla III klasy szkó³ powszechnych, Przeworsk, b.r.w. [1946].
66 Tam¿e.
67 Wybór czytanek dla klasy II szko³y powszechnej, cz. II, Toruñ, b.r.w. [1946], s. 12.
68 S. Baczyñska, A. Kowalczewska, H. Woyciechowska, Wœród dzieci. Czytanki dla II klasy szkó³ powszechnych na wsi i w mieœcie, Warszawa 1945, s. 54.
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W omawianym okresie niewiele zmienia siê w podrêcznikowym czasie
wolnym ludzi doros³ych. Matki s¹ ca³y dzieñ zajête, co czêsto jest podkreœlane. Dziewczynka, planuj¹c sw¹ przysz³oœæ, mówi: „Ja chcê tak, jak moja
mama/ Umieæ wszystko zrobiæ sama:/ Cerowaæ, gotowaæ, szyæ/ Ca³y dzieñ
zajêt¹ byæ”69. Inne dziecko u¿ala siê nad matk¹, ¿e wstaje najwczeœniej,
pierze, gotuje i ³ata: „Tak od kuchni do balii p³yn¹ dzionki za dniami”70.
Tylko czasami matki zabieraj¹ dzieci na spacer czy do kina. Najczêœciej
zajmowanie siê dzieæmi polega na bezustannej domowej krz¹taninie: „Nie
ma chwili odpoczynku/ dla naszej mamusi/ Dla córeczek i dla synków/
wszystko robiæ musi”71.
Ojcowie coraz czêœciej pracuj¹ tak¿e ca³y dzieñ, ale w przeciwieñstwie
do matek znajduj¹ jeszcze wieczorami czas dla dzieci, po ca³odniowej pracy
w fabryce ojciec zabiera synka na spacer72.
Po 1948 r. zmienia siê koncepcja wychowawcza lansowana przez w³adze.
Po swoistym okresie jednoczesnego istnienia i prób pogodzenia dwóch wzorców wychowawczych — tradycyjnego, religijnego i nowego, socjalistycznego,
szkolnictwo przestawiono ca³kowicie na wychowanie w duchu stalinowskim.
Kult pracy, prezentowany we wszystkich podrêcznikach, wp³yn¹³ oczywiœcie decyduj¹co na stosunek do czasu wolnego. By³o go coraz mniej. Jednak,
w przeciwieñstwie do czasów wczeœniejszych, do pracy zachêcano raczej przyk³adami ni¿ moralizatorstwem, choæ i tego ostatniego nie brakowa³o.
Dzieci obu p³ci sk³aniane s¹ do rezygnacji z wypoczynku, aby poœwiêciæ
czas osobom potrzebuj¹cym. Mo¿e to byæ pomaganie zaniedbanemu czy
choremu koledze w nauce, zast¹pienie chorego woŸnego przy paleniu
w szkolnych piecach, czy te¿ — najbardziej wskazany — wyjazd na wieœ na
wykopki czy do pomocy w zbieraniu owoców w PGR. W tym ostatnim wypadku zarobione pieni¹dze zosta³y przeznaczone na wspóln¹ pi³kê73. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e niedziela przestaje byæ wówczas dniem przeznaczonym na
wypoczynek, a staje siê czasem przeznaczonym na prace spo³eczne. Czas
wolny spêdzany jest kolektywnie, na ogó³ na pracy spo³ecznej, ale tak¿e
69 Elementarz, Poznañ 1945, s. 47.
70 S. Dobraniecki, M. Kotarbñski, S. Aleksandrzak, Razem. Czytanki dla szko³y podstawowej na kl. 2., Warszawa 1946.
71 Wybór czytanek dla klasy II szko³y powszechnej, wyd. cyt., s. 16.
72 Wybór czytanek dla klasy III i IV szko³y powszechnej. Pomoc szkolna. Przedruk z wydawnictw dozwolonych
dla u¿ytku szkolnego, Toruñ 1945.
73 Z. Derwiszówna, Z. Parnowski, Czytanka dla klasy II, Warszawa 1951.
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w œwietlicach, na wycieczkach, wyprawach z ca³¹ klas¹ do teatru. Czêsto
autorzy podkreœlaj¹, ¿e zabawa samemu nie przynosi korzyœci. Wobec tego
nie pojawiaj¹ siê takie formy spêdzania czasu, jak czytanie, rysowanie, samotny spacer. W wyj¹tkowych wypadkach, gdy dziecko np. choruje i musi bawiæ siê samo, jego zabawa jest zwi¹zana z bie¿¹cymi wydarzeniami. W podrêczniku z 1952 r. chory siedmiolatek wycina z papieru wojsko i urz¹dza
w domu defiladê Armii Radzieckiej na placu Czerwonym w Moskwie74.
Jeœli chodzi o mo¿liwoœæ korzystania z wypoczynku, przewaga po stronie mê¿czyzn jest jeszcze wiêksza ni¿ w okresie przedwojennym. To ojciec
— nigdy matka — jeŸdzi na wczasy. Tam, jak opowiada, k¹pa³ siê, wylegiwa³
na piasku, spacerowa³75. Kiedy ojciec majstruje, mama czyta mu gazetê76.
Nie pojawiaj¹ siê wzmianki o czasie wolnym kobiet. Albo zajmuj¹ siê one,
tak jak dawniej, bezustann¹ prac¹ domow¹, albo te¿ — czêœciej — po powrocie z pracy zawodowej zajmuj¹ siê gospodarstwem.
Natomiast ju¿ nie tylko matki, ale i ojcowie nie zajmuj¹ siê dzieæmi
w czasie wolnym. Teraz jednak nie tylko z braku czasu, ale dlatego, ¿e wypoczynek w kolektywie jest znacznie bardziej po¿¹dany ni¿ zabawa z rodzicami. Ojciec nie gra po lekcjach z synem w obiecane warcaby, poniewa¿ ma
spotkanie szkolnego komitetu opiekuñczego, który organizuje wycieczkê
dla dzieci. Syn, pocz¹tkowo rozczarowany, cieszy siê. Wspólna wycieczka
z kolegami jest wy¿ej ceniona od czasu spêdzonego z ojcem77.
Po 1956 r. nastêpuje gwa³towny powrót dzieci i kobiet do domu (w podrêcznikach kobiety powracaj¹ stopniowo do pracy zawodowej dopiero po
1970 r.). Nie oznacza to jednak, jak w nastêpnym okresie, zdominowania
dnia dziecka przez czas wolny. Jest to okres równowagi pomiêdzy prac¹,
nauk¹ a czasem wolnym. Dzieci chc¹: „Uczyæ siê, bawiæ/ nie traciæ czasu/
i przejœæ z radoœci¹/ do drugiej klasy”78.
Powracaj¹ tak¿e kameralne zabawy. Pojawia siê telewizja, pocz¹tkowo
raczej w œwietlicy ni¿ w domu prywatnym. Jest to jeszcze okres, gdy podrêczniki w wiêkszoœci akceptuj¹ ogl¹danie telewizji. Zak³ada siê wrêcz, ¿e
wszystkie dzieci znaj¹ i ogl¹daj¹ telewizjê. Podrêcznik z 1975 r. wymaga od
dzieci zaklasyfikowania dla kogo przeznaczone s¹ bardzo ró¿norodne au74
75
76
77
78

S. Aleksandrzak, H. Koszutska, Czytanki dla klasy III, Warszawa 1952.
S. Aleksandrzak, Z. Kwieciñska, Z. Przyrowski, Na szerokiej drodze. Czytanki dla klasy 4, Warszawa 1950.
S. Aleksandrzak, Z. Kwieciñska, Z. Przyrowski, Czytanki dla klasy IV, Warszawa 1953.
Z. Derwiszówna, Z. Parnowski, Czytanka dla klasy II, wyd. cyt.
I. S³oñska, Pierwsza czytanka, Warszawa 1960, s. 5.
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dycje telewizyjne (Dziennik, Tele–Echo, Ekran z bratkiem itd.), co wymaga
ich systematycznego ogl¹dania79.
Telewizjê ogl¹daj¹ wszystkie dzieci. Inne rozrywki s¹ jednak ró¿ne. Jedn¹ z najczêstszych zabaw ch³opców jest nadal wojsko. Dziewczynki jak zawsze zajmuj¹ siê lalkami, bawi¹ siê w dom. Interesuj¹ce jest, ¿e od dziewczynek wymaga siê dba³oœci o wygl¹d i czystoœæ lalki, jej zadbanie dobrze
œwiadczy o w³aœcicielce. W przypadku ch³opców stan zabawki nie jest traktowany jako odzwierciedlenie charakteru w³aœciciela. Przeciwnie. W tym
samym podrêczniku S³oñskiej gani siê dziewczynki za brudne i oberwane
lalki, podczas gdy brudny i zniszczony miœ ch³opca daje dobre œwiadectwo
o jego przywi¹zaniu do zabawki80.
Jednak sztywny podzia³ na zabawy dziewczêce i ch³opiêce na ogó³ nie
powraca, chocia¿ istniej¹ podrêczniki, w których podzia³ ról jest wrêcz uderzaj¹cy. Natomiast trzeba stwierdziæ, ¿e zazwyczaj podrêczniki poœwiêcaj¹
nieporównanie wiêcej uwagi czasowi wolnemu ch³opców, jest on te¿ spêdzany w sposób znacznie atrakcyjniejszy. W podrêczniku z 1975 r. wymieniony jest szereg dyscyplin sportowych uprawianych przez ch³opców. Chodz¹ na p³ywalniê, p³ywaj¹ ³ódkami, puszczaj¹ latawce: „Ch³opcy lubi¹ graæ
w pi³kê rêczn¹. Ch³opcy czêsto organizuj¹ zawody na boisku szkolnym”;
„Zmêczeni i zziajani ch³opcy zapamiêtale grali w pi³kê [...] Rozeœmiani rodzice z dum¹ patrzyli na swoich synów”81. Nie ma przy tym ¿adnych opisów
sportów uprawianych przez dziewczynki, za wyj¹tkiem rysunku, na którym
skacz¹ przez skakankê. W tym samym podrêczniku ch³opiec zwiedza muzeum wojska. NajwyraŸniej bawi¹ siê i odpoczywaj¹ wy³¹cznie ch³opcy,
podczas gdy dziewczynki poœwiêcaj¹ czas wolny na pomoc w domu. Nawet
w czasie wakacji harcerki nie odpoczywaj¹ na obozie, ale organizuj¹ dzieciniec dla dzieci wiejskich.
Motyw poœwiêcenia przez dziewczynki czasu wolnego dla dobra innych
jest obecny w wielu podrêcznikach. W wypisach z 1980 r. (u¿ywanych a¿ do
1992) dziewczynka, id¹c na sanki, zabiera ze sob¹ coraz wiêcej ma³ych
dzieci, które nie maj¹ opieki. Matka zwalnia j¹ z niektórych prac domowych: „Tote¿ zdziwi³a siê bardzo, gdy po obiedzie Hanka w³o¿y³a gospodar79 M. Cackowska, K. Kazanowska, W. W¹sakowa, Razem m³odzi przyjaciele. Podrêcznik do nauki jêzyka
polskiego dla klasy IV, Warszawa 1975, s. 161.
80 I. S³oñska, Pierwsza czytanka, wyd. cyt.
81 M. Cackowska, K. Kazanowska, W. W¹sakowa, Razem m³odzi przyjaciele..., wyd. cyt., s. 56, 93.
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ski fartuszek. A saneczki — zaniepokoi³a siê [...] — dzisiaj zabierze maluchy na sanki Zosia. [...] Jutro Irka. Moja kolej jest dopiero we œrodê”82. Na
przyk³adzie tej historyjki widaæ wyraŸnie, jak rozrywka dziewczynki zmienia
siê w obowi¹zek.
Trudno stwierdziæ, czy brak aktywnoœci zawodowej „podrêcznikowych”
kobiet oznacza wiêcej czasu wolnego. Wydaje siê, ¿e nie, jeœli wypoczynek
matki przedstawiany jest jako wydarzenie z dziedziny fantastyki. Ch³opiec
konstruuje specjalnego robota, który: „co dzieñ o œwicie nastawi dla wszystkich wodê na mycie,/ Do sklepu zbiegnie na dó³/ i zakupy zrobi do obiadu./
Pozdejmuje ko¿uchy z mleka./ Szczypiorek drobno posieka./ Wyprasuje
fartuszki. /Guzik przyszyje do bluzki. /Ugotuje, pozmywa, sprz¹tnie, zrobi
pranie.../ A mama? Bêdzie le¿eæ na tapczanie/ i ksi¹¿ki czytaæ”83. Matki
same broni¹ siê przed jakimkolwiek wypoczynkiem, nawet w czasie choroby. Matka, która wraca z pracy chora, nie chce siê po³o¿yæ, poniewa¿ trzeba
jeszcze zrobiæ obiad84.
W wielu przypadkach czas wolny matek okazuje siê iluzoryczny, w gruncie rzeczy jest tak¿e czasem pracy. Niepracuj¹ce matki wyje¿d¿aj¹ z dzieæmi, w tym bardzo ma³ymi, na wakacje, a ojcowie tylko doje¿d¿aj¹85. W jednym z podrêczników znalaz³ siê charakterystyczny rysunek, przedstawiaj¹cy mamê w kostiumie k¹pielowym, w lesie, na roz³o¿onym kocu. Na kocu
roz³o¿one s¹ no¿yczki, nici, przybory do cerowania86.
Teksty o czasie wolnym matek pojawiaj¹ siê czasami, choæ w wielu wypadkach maj¹ wyraŸne zabarwienie pejoratywne. Kobiety bowiem odrywaj¹ siê najczêœciej od pilnych zajêæ domowych (gotowanie obiadu, prasowane), aby np. obejrzeæ telewizjê, a przyrz¹dzane przez nie potrawy spotyka
w tym czasie nieszczêœcie: „Babcia wysz³a z kuchni/ z wielk¹ ³y¿k¹ w d³oni.
/ I pyta nas szeptem: „kto tych Indian goni?” [...] Tatuœ rzuci³ „Express”, /
mama — prasowanie. I ju¿ patrz¹ z nami: „Co siê dalej stanie?”.[...] Kot
Kotylionek / cicho wsta³ z tapczanu... Cicho wszed³ do kuchni / i tam z b³og¹
min¹/ zaj¹³ siê sumiennie / nasz¹ cielêcin¹”87.

82 W. Badalska, Bliskie i najbli¿sze. Wypisy dla klasy 3, Warszawa 1980, s. 11.
83 J. Papuziñska, Umiemy czytaæ. Pomocnicza dla kl. I, Warszawa 1972, s. 17. Ten wierszyk jest obecny
w podrêcznikach a¿ do koñca lat 90.
84 S. Aleksandrzak, M. Bober, H. Zegad³o, Nasz dom ojczysty. Podrêcznik do nauki jêzyka polskiego klasa II,
Warszawa 1979.
85 I. S³oñska, Pierwsza czytanka, wyd. cyt., s. 119.
86 Tam¿e.
87 J. Papuziñska, Umiemy czytaæ..., wyd. cyt., s. 22–23.
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W podrêcznikach najnowszych, wydanych po 1990 r., nast¹pi³o ca³kowite odwrócenie proporcji czasu wolnego i pracy, przynajmniej pozornie. Na
pierwszy rzut oka wspó³czesne podrêczniki nastawione s¹ przede wszystkim
na czas wolny i œwiêtowanie. Coraz wiêcej czasu poœwiêcaj¹ beztroskiej
zabawie dzieci, uznaj¹c j¹ za jedn¹ z podstawowych dziedzin ich aktywnoœci, niezale¿nej od wykonania obowi¹zków. Wobec tego czas wolny przeznaczony jest wy³¹cznie na beztroskie rozrywki, nie wymaga siê od dzieci
poœwiêcania go ani te¿ przeznaczania na jak¹kolwiek pomoc. Decyzja o jego spêdzaniu pozostaje w swobodnej dyspozycji dzieci — one decyduj¹
o doborze towarzystwa, rodzaju zabawy, iloœci czasu spêdzonego na budowaniu z klocków czy na œlizgawce.
Trudno siê zreszt¹ dziwiæ, ¿e uderza nieobecnoœæ rodziców w domu.
Ojciec, a w jeszcze wiêkszym stopniu matka bior¹ coraz mniejszy udzia³
w zabawach i rozrywkach dzieci. Tylko czasami pokazuje siê rodzinê razem,
najczêœciej w przypadku œwi¹t lub rodzinnych spacerów. Nieobecnoœæ rodziców, nawet w sytuacjach wa¿nych dla dziecka, np. w dniu jego urodzin,
jest coraz czêstsza.
Przyk³ady poœwiêcenia czasu przeznaczonego na rozrywkê na rzecz innych zajêæ s¹ rzadkie i co ciekawsze, dotycz¹ raczej ch³opców ni¿ dziewczynek. W jednym przypadku ch³opiec decyduje siê spóŸniæ siê na zbiórkê, aby
zapobiec niebezpiecznej zabawie ma³ych dzieci na jezdni88. Ch³opcy poœwiêcaj¹ ca³e ferie, pomagaj¹c starszej pani, sprz¹taj¹c i porz¹dkuj¹c pami¹tki z czasu wojny89, czy te¿ zamiast meczu pi³ki no¿nej sprz¹taj¹ podwórko, które wczeœniej zdewastowali90.
W kilku miejscach pojawia siê po raz pierwszy od XIX w. motyw pieniêdzy. Przyjemne spêdzanie czasu nie tylko kosztuje, ale te¿ w wielu wypadkach koniecznoœæ zarabiania czy oszczêdzania wp³ywa na decyzjê o bezustannej pracy. Dzieje siê tak najczêœciej w przypadku ojców, którzy rezygnuj¹ z urlopów lub czasu wolnego na rzecz dodatkowej pracy czy remontu
mieszkania w czasie wakacji91.

88 H. Ma³kowska–Zegad³o (wsp. M. Bober–Pe³zowska), Ca³oroczna podró¿. Jêzyk polski. Klasa 3, semestr I,
£ódŸ 1997, s. 71–73.
89 H. Ma³kowska–Zegad³o, Ca³oroczna podró¿..., wyd. cyt., semestr II, s. 4–6.
90 M. Bober–Pe³zowska, wsp. H. Ma³kowska–Zegad³o, ChodŸmy razem. Jêzyk polski. Klasa 2, semestr I, II,
Warszawa 1993.
91 Tam¿e.
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Sposób spêdzania wolnego czasu jest ró¿norodny. Zarówno dziewczynki, jak i ch³opcy bawi¹ siê g³ównie na dworze, w typowe gry ruchowe —
biegi, skoki, zabawy na œniegu. Przewaga ch³opców jest w wielu przypadkach uderzaj¹ca. W niektórych podrêcznikach niemal wszystkie zabawy
i rozrywki dotycz¹ ch³opców92, w innych zachowa³ siê stary podzia³ na zabawy dziewczêce i ch³opiêce. Ch³opcy graj¹ w pi³kê, bawi¹ siê na trzepaku,
klej¹ modele, podczas gdy dziewczynki zajête s¹ lalkami i wózeczkiem.
Ch³opcy czêœciej od dziewczynek uprawiaj¹ sport. W elementarzu z 1999 r.
ch³opcy graj¹ w hokeja, ping–ponga, je¿d¿¹ na nartach, podczas gdy jedyn¹
aktywnoœci¹ fizyczn¹ dziewczynek jest gra „w gumê”93. Na zabawie szkolnej
ch³opcy zdobywaj¹ nagrody w rzucie pi³eczkami do tarczy, a dziewczynki —
w konkursie recytatorskim94. W elementarzu Teresy Malepszej z 1995 r.
dziewczynkom przypada w zabawach na ogó³ rola bierna, ich zabawy s¹
spokojniejsze ni¿ ch³opców. Dziewczynki zbieraj¹ kwiatki na ³¹ce, bawi¹ siê
lalkami, maluj¹, skacz¹ na skakance, podczas gdy ch³opcy urz¹dzaj¹ wyœcigi, je¿d¿¹ na rowerze i wrotkach, klej¹ modele, graj¹ w tenisa (dziewczynki
kibicuj¹), buduj¹ sza³as. Najlepiej tê sytuacjê oddaje æwiczenie na literê
„h”: „Hania pije herbatê, Henio ma hulajnogê, Halinka huœta siê w hamaku, Marek i Hubert graj¹ w hokeja”95. W innym elementarzu pojawiaj¹ siê
na dwóch s¹siednich stronach wielkie ilustracje — ch³opiec bawi siê kolejk¹
elektryczn¹, dziewczynka szyje ubranko dla lalek96. Ulubione zabawki przyniesione do szko³y przez dziewczynki to lalki, ch³opcy pokazuj¹ kolekcje
samochodów i klocki „Lego” albo te¿ opowiadaj¹ o komputerze, którego
przyniesienie by³o niemo¿liwe97. Dziewczynki niemal nigdy nie maj¹ konkretnych zainteresowañ, niczego nie kolekcjonuj¹, podczas gdy ch³opcy
maj¹ klasery, zbieraj¹ znaczki98, czy modele samochodów.
W jednym z podrêczników — dla klasy I — pojawia siê zadziwiaj¹cy dla
tego wieku motyw umawiania siê na randki pod trzepakiem99. Do dziewczynek te¿ nieco czêœciej kieruje siê wezwania o nieuleganie modom na og³u92 Tam¿e.
93 R. Laskowska, H. Ma³kowska–Zegad³o, Elementarz zintegrowany, Warszawa 1999.
94 H. Kitliñska–Piêta, Z. Orzechowska, E. Waszkiewicz, Z Ekoludkiem w szkole. Podrêcznik z æwiczeniami
do nauczania zintegrowanego w klasie I, cz. 3, Warszawa 1999, s. 57.
95 T. Malepsza, Elementarz smyka, Warszawa 1995, s. 60–61.
96 A. Czochra, I. Tarkowska, Mój pierwszy elementarz, Warszawa 1998, s. 16–17.
97 E. Purzycka, M. Selke, Moja czytanka, podrêcznik na drugi semestr klasy I, Gdañsk 1997, s. 110–111.
98 R. Laskowska, H. Ma³kowska–Zegad³o, Elementarz zintegrowany, wyd. cyt., s. 58.
99 H. Dobrowolska, Moja pierwsza czytanka. Klasa I, Warszawa 1993.
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piaj¹ce rozrywki. Czytankê o koniecznoœci myœlenia ilustruj¹, jako przyk³ad
negatywny, ok³adki pism dla dziewczynek („Barbie”). Natomiast ch³opcy
czêœciej ostrzegani s¹ przed niebezpieczeñstwami p³yn¹cymi z zabaw i karceni za nieporz¹dek i ha³as.
Osobliwie przedstawia siê kwestia zabawek. Podrêczniki zauwa¿aj¹ pojawiaj¹ce siê na rynku zabawki dla dziewczynek, przede wszystkim Barbie, natomiast ca³kowicie ignoruj¹ nowoczesne zabawki, którymi bawi¹ siê te¿ ch³opcy.
Nie ma w podrêcznikach gier elektronicznych, gier RPG, a nawet lalek przeznaczonych dla ch³opców — Action Men (mêskiego odpowiednika Barbie).
Telewizja w latach 90. nie wysuwa siê na plan pierwszy, ale jest obecna
jako czêsty, choæ „podejrzany”, sposób spêdzania wolnego czasu. Tutaj najlepiej mo¿na zobaczyæ, do jakiego stopnia dzieci przejê³y kontrolê nad rozrywk¹. Wzywa siê dzieci, aby same kontrolowa³y czas spêdzony przed telewizorem. Dzieci przestrzega wierszyk: „Z telewizorem trzeba rozwa¿nie,/
wybieraæ to, co naprawdê uczy./ Albo to, co œmieszy./ Masz bowiem w sobie
w³asny ekran: wyobraŸniê”100. Z dalszego tekstu wynika wyraŸnie, ¿e rezygnacja z ogl¹dania telewizji przyczynia siê do rozwoju umys³owego i oryginalnoœci myœlenia. W innym podrêczniku znajdujemy zadanie: „Tomek ju¿
bardzo d³ugo ogl¹da telewizjê. Co mo¿esz mu zaproponowaæ, by zrezygnowa³ z ogl¹dania?”101. Widaæ wyraŸnie, ¿e doroœli opiekuj¹cy siê dzieckiem
nie s¹ postrzegani jako ktoœ sprawuj¹cy kontrolê. Nie ma mowy o zakazach,
œciœle wyznaczonych godzinach czy programach, ale wy³¹cznie o w¹tpliwej
w wieku 7–10 lat samokontroli.
Komputery pojawiaj¹ siê coraz czêœciej, ale raczej jako rozrywka dla
ch³opców. Jeœli rodzina ma komputer, na ogó³ siedzi przy nim ch³opiec lub
ojciec, dziewczynka przygl¹da siê najwy¿ej grze brata102. Matki jako u¿ytkowniczki komputera w celach niezawodowych, ale dla rozrywki nie s¹
w ogóle brane pod uwagê. Popularne gry komputerowe przedstawiane s¹
raczej rzadko, choæ bywaj¹ obecne. Komputery s³u¿¹ raczej do bawienia siê
programami graficznymi, czy do gier bardzo skomplikowanych i nie zawie-

100 M. Lorek, Czarodziejski dywan. Jêzyk polski, kl. II. Wypisy. Gramatyka. Ortografia, Katowice 1994, s. 127,
cz. II.
101 H. Kitliñska–Piêta, Z. Orzechowska, E. Waszkiewicz, Z Ekoludkiem..., wyd. cyt., s. 77.
102 A. Czochra, I. Tarkowska, Mój pierwszy elementarz, wyd. cyt., s. 26. Podobnie komputer, jako rozrywka
dla ch³opców pojawia siê w: M. Lorek, Ele mele. Podrêcznik integracyjny na II pó³rocze do kl. I, z. 1–5,
Warszawa, Katowice 1994.
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raj¹cych przemocy: w „Cywilizacjê” czy szachy103. Ch³opiec, który za swoj¹
ulubion¹ zabawkê uwa¿a komputer, jednoczeœnie stwierdza: „Moja zabawka jest uniwersalna. [...] kiedy jestem zmêczony, to sobie na niej rysujê. aby
by³o przyjemniej, s³ucham jednoczeœnie muzyki. [...] Jeœli mam chêæ nauczyæ siê czegoœ [...] to weso³y dinozaur uczy mnie dodawania i odejmowania. [...] Jednak najbardziej lubiê bawiæ siê z tatusiem. Siadamy wtedy razem i budujemy œwiat od pocz¹tku, to znaczy tworzymy cywilizacjê”104.
Czytelnictwo pojawia siê w odwrotnej roli, jako w³aœciwy, ale niezbyt
w gruncie rzeczy atrakcyjny sposób spêdzania wolnego czasu. Do ksi¹¿ek
zachêcaj¹ wprawdzie liczne teksty, ale w sposób, który mo¿e zniechêciæ
najgorliwszego czytelnika. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e samym autorom czytanie
kojarzy siê znacznie bardziej z prac¹ i lekcjami ni¿ z przyjemnoœci¹. Uczniowie maj¹ na przyk³ad wskazaæ, które z dzieci postêpuj¹ dobrze, a które
Ÿle. Na przedstawionym rysunku trzech ch³opców czyta ksi¹¿kê — dwóch
potarganych, pochylonych, opartych o stó³, w trakcie jedzenia i ¿ucia gumy,
czyta z zapa³em, plami¹c kartki i zaginaj¹c rogi. Trzeci ch³opiec, sztywno
wyprostowany, w granatowej bluzie z bia³ym ko³nierzykiem, uczesany
z nienagannym przedzia³kiem, wed³ug mody sprzed kilkudziesiêciu lat, czyta ksi¹¿kê przy idealnie wysprz¹tanym biurku, na którym le¿¹ przybory
szkolne105. W innym elementarzu dziecko otrzymuje nastêpuj¹ce pouczenie: 1.„Ksi¹¿ki ucz¹. Jeœli chcesz byæ dobrym uczniem, du¿o czytaj.
2. W ksi¹¿kach czeka na ciebie przygoda, œwiat fantazji, czarów i marzeñ.
3. Gdy jest ci smutno, weŸ ksi¹¿kê”106. Mimo wymienienia rozrywkowych
funkcji ksi¹¿ki, widaæ, ¿e jej funkcja edukacyjna wysuwa siê na plan pierwszy, co czyni z niej w¹tpliw¹ rozrywkê dla ma³ego dziecka.
W gruncie rzeczy w wielu najnowszych podrêcznikach lat 90. stosunek
do pracy i czasu wolnego dzieci jest swoist¹ antytez¹ ideologii podrêczników z poprzednich epok. Stanem normalnym jest oczekiwanie, nuda, któr¹
trzeba zwalczyæ, a w wielu wypadkach bezczynnoœæ i nieróbstwo jako aprobowany stan najwy¿szego szczêœcia. Lenistwo mo¿e te¿ sprzyjaæ twórczoœci,
jak w wierszu J. Kulmowej Moje pró¿nowanie: „A kiedy nic nie robiê/ to po
prostu/ cichuteñko/ siedzê sobie./ I powoli/ z k¹tów najciemniejszych/ wy103
104
105
106

Z. Rejniak, Œwiat liter. Elementarz, Kielce 1999.
E. Purzycka, M. Selke, Moja czytanka, wyd. cyt., s. 111–112.
H. Kitliñska–Piêta, Z. Orzechowska, E. Waszkiewicz, Z Ekoludkiem..., wyd. cyt., cz.4, s. 20.
M. Lorek, Elementarz pierwszej klasy, Warszawa 1995, s. 84.
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chylaj¹ siê wêsz¹ce pyszczki wierszy. [...] I najwiêcej wierszyków przybywa/
ilekroæ bywam/ leniwa”107.
Zmiany dotycz¹ jednak g³ównie dzieci, podczas gdy sytuacja osób doros³ych zmienia siê bardzo niewiele. Nadal ojcowie, ewentualnie dziadkowie,
s¹ g³ównymi towarzyszami zabaw i spacerów swoich dzieci. Matki i babcie
wystêpuj¹ w tej roli znacznie rzadziej. O ile mê¿czyŸni zabieraj¹ dzieci na
spacer, do cyrku, do teatru, to kobiety najczêœciej piek¹ dla dzieci ciasteczka. Charakterystyczne mo¿e byæ tu zestawienie dwóch utworów,
umieszczonych w tym samym podrêczniku, z okazji dnia babci i dziadka.
Dziecko prosi: „dziadziuœ/ dziadziuœ, weŸ mnie za rêkê/ chodŸmy na spacer
[...] id¹c z tob¹ / czujê jak rosnê/ z ka¿dym krokiem/ w niebieskich trampkach”.
Babcia natomiast to: „mi³e rêce/ Ksi¹¿ka, herbata s³odka, /Œmieszne s³owa
w dawnej piosence,/ Suknia dla lalki i szarlotka”108. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
choæ zarówno babcia, jak i dziadek spêdzaj¹ z wnukami wolny czas, to ich
rola jest ca³kiem inna. Podobnie matki piek¹ ciasto na przyjêcie imieninowe, podczas gdy gry i zabawy dla dzieci wymyœla siê z bratem lub tat¹109.
Ojcowie sêdziuj¹ mecze pi³ki no¿nej synów, naprawiaj¹ zabawki, opowiadaj¹. Matki, o ile zajmuj¹ siê dzieæmi, robi¹ to w sposób nie wymagaj¹cy
czynnego wysi³ku — siedz¹ na pla¿y, w ogródku. Tylko jedna matka, z kuriozalnego zreszt¹ podrêcznika, w którym wszyscy ch³opcy s¹ m¹drzejsi od
dziewcz¹t, jeŸdzi doskonale na ³y¿wach110. Inna, z podrêcznika, w którym
wszystkie atrakcyjne zajêcia przypadaj¹ ch³opcom, jeŸdzi z ojcem na tandemie, czyta ksi¹¿kê111.
Doroœli, podobnie jak w latach poprzednich, nie miewaj¹ zbyt wiele
czasu wolnego. Nawet œwiêta z punktu widzenia doros³ych przedstawiane
s¹ raczej jako okazja do gotowania i sprz¹tania, ni¿ do wypoczynku. Nast¹pi³a jednak wyraŸna zmiana proporcji. ZnaleŸæ mo¿na coraz liczniejsze (ale
nadal rzadkie!) wzmianki o czasie wolnym kobiet. Czas wolny spêdzany jest
przez kobiety na ogó³ w sposób stereotypowy. Opis dnia spêdzonego wspólnie przez matkê i córkê jest spisem wszystkiego, co uwa¿a siê za typowe
kobiece rozrywki. Matka i córka rozpoczynaj¹ dzieñ od wizyty u fryzjera.
Potem, jak opisuje córka: „wêdrujemy przez miasto, przegl¹daj¹c siê w szy107
108
109
110
111

M. Lorek, Czarodziejski dywan, wyd. cyt., 1994, s. 42, cz. II.
H. Dobrowolska, Podajmy sobie rêce. Podrêcznik do kszta³cenia literackiego. Klasa 3, Warszawa 1992, s. 77.
H. Ma³kowska–Zegad³o, Ca³oroczna podró¿..., wyd. cyt., semestr I, s. 98, 100.
E. Bober, Brandt–Konopka, Elementarz (s. tyt. Mój Elementarz), Gdañsk 1994.
T. Malepsza, Elementarz smyka, wyd. cyt.
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bach wystawowych. Przy okazji wêdrujemy do sklepów i kupujemy ró¿ne,
na pozór niepotrzebne rzeczy.[...] Teraz kolej na fata³aszki, jak nazywa to
mój tata”. Po kawiarni: „Ob³adowane jak wielb³¹dy, idziemy do kina na
bardzo d³ug¹ komediê i tam chichocz¹c koñczymy nasz Babski Dzieñ”112.
W innym wypadku mama: „by³a okropnie z³a, bo zagapi³a siê, i [...] opuœci³a
w telewizji serial, który bardzo lubi, taki o bardzo piêknych paniach i bardzo piêknych panach, którzy maj¹ du¿o pieniêdzy i ci¹gle okropnie siê martwi¹”113.
Ewolucja sposobów spêdzania wolnego czasu, jeœli chodzi o dzieci, jest
wyraŸna. Przebiega ona przez trzy wyraŸnie zaznaczone fazy — czasu wolnego uto¿samianego pocz¹tkowo z pró¿niactwem, potem z wypoczynkiem
i w czasach najnowszych — z rozrywk¹. Nale¿y jednak zastanowiæ siê, czy
tendencja nie ulega w³aœnie raptownej zmianie. W jednym z najnowszych
podrêczników, z 2000 r., pojawia siê czytanka, która mo¿e zwiastowaæ nowe
trendy w podejœciu do wolnego czasu. Matka dziewczynki ucz¹cej siê graæ
na skrzypcach uznaje wszelki odpoczynek za marnowanie czasu: „mama nie
pozwala³a Beatce bawiæ siê na podwórku ani staæ na balkonie. — Beatka
nie mo¿e traciæ czasu! Musi æwiczyæ! — odpowiada³a, gdy dziewczynki wo³a³y Beatkê do zabawy”114. Beatka ca³y rok nie bawi siê z kolegami, matka
zamyka nawet okno, gdy Beata próbuje przygrywaæ dziewczynkom do zabawy. I w efekcie Beatka nauczy³a siê graæ, daje koncert w bibliotece. Dzieci, które przedtem jej wspó³czu³y i litowa³y siê, ¿e nie wie, co to zabawa,
teraz podziwiaj¹ j¹ i s¹ z niej dumne. Po przeczytaniu tekstu uczeñ ma m.in.
odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego dzieci zmieni³y zdanie. Z czytanki jednoznacznie wynika, ¿e zabawa i kontakty z rówieœnikami s¹ nieistotne i niepotrzebne, a rodzice, nawet wbrew wyraŸnej woli dziecka, mog¹ zmuszaæ je
do poœwiêcania ca³ego czasu wolnego w imiê przysz³ej kariery.
Najwiêkszym uznaniem ciesz¹ siê, niezale¿nie od epoki, zabawy ruchowe, grupowe, przede wszystkim sporty zimowe. Znacznie rzadziej czas wolny jest czasem przeznaczonym na rozrywki kulturalne — teatr, ksi¹¿ki, kino
czy telewizjê. Przyczyn¹ mo¿e byæ zarówno trudnoœæ atrakcyjnego opisania
i zilustrowania takiego sposobu spêdzania czasu wolnego, jak i istniej¹ca
112 H. Dobrowolska, Podajmy sobie rêce, wyd. cyt., s. 70.
113 H. Ma³kowska–Zegad³o, Ca³oroczna podró¿..., semestr II, s. 12.
114 Moja szko³a. Podrêcznik z æwiczeniami do kszta³cenia zintegrowanego. Klasa III, grudzieñ, Kielce 2000,
s. 48.
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od wieków niechêæ pedagogów wobec najbardziej popularnych wœród dzieci rozrywek.
Inaczej rzecz ma siê w przypadku doros³ych. Tutaj zró¿nicowanie w czasie jest znacznie mniejsze i bardziej subtelne. Doroœli niezale¿nie od epoki
przedstawiani s¹ jako osoby nieustannie niemal zajête. Mê¿czyŸni (a w ostatnich paru latach i kobiety) czasem odpoczywaj¹ po ca³ym dniu pracy zawodowej, kobiety pracuj¹ce w domu nie odpoczywaj¹ nigdy.
W zale¿noœci od epoki zmieniaj¹ siê nieco proporcje, ale tendencja do
przywi¹zywania wiêkszej wagi do sposobu spêdzania czasu wolnego (i nie
tylko wolnego...) przez mê¿czyzn i ch³opców ni¿ kobiety i dziewczynki
utrzymuje siê — nawet w podrêcznikach najnowszej generacji.
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Robotnicy, robotnice i Fundusz Wczasów Pracowniczych w Polsce (do 1956 r.)

Stosunek ró¿nych grup spo³eczeñstwa polskiego do instytucji wczasów
pracowniczych w pierwszym okresie ich funkcjonowania w Polsce Ludowej
wynika³ zarówno z ówczesnych realiów ¿ycia codziennego, jak równie¿ —
co wa¿niejsze — znacznie d³u¿ej dzia³aj¹cych czynników o charakterze kulturowym.
Rola organizacji czasu wolnego dla pracownikow wzrasta³a w zwi¹zku
z przynajmniej formalnym rozszerzeniem ich uprawnieñ w zakresie urlopów. W 1945 r. wy³¹czono z okresu urlopu robotników niedziele i œwiêta;
w 1948 r. zezwolono im m.in. na nieprzyjmowanie urlopów w marcu i listopadzie. W tym¿e roku rozci¹gniêto ustawê o urlopach z 16 maja 1922 r. na
ma³e zak³ady przemys³owe, zatrudniaj¹ce czterech lub mniej pracowników,
które przed wojn¹ tej ustawie nie podlega³y. Zasadnicza zmiana w tym
zakresie zosta³a dokonana w ustawie z 20 marca 1950 r. (DzU nr 13, poz.
123). Przed³u¿ono wówczas wymiar urlopu robotniczego w pierwszym
i drugim roku pracy z 8 do 12 dni roboczych, a po 10 latach pracy — do
30 dni. Nadal jednak utrzymane zosta³o uprzywilejowanie pracowników
umys³owych, którzy mieli prawo do dwóch tygodni urlopu po szeœciu miesi¹cach i jednego miesi¹ca po roku pracy1.

1 I. Hoffman, Przemiany w sposobach zagospodarowania czasu urlopowego w œrodowisku robotniczym, [w:]
Przemiany kultury klasy robotniczej w Polsce, pod red. K. ¯ygulskiego, Wroc³aw 1982, s. 276; A. Jacher–Tyszkowa, Wczasy pracownicze w Polsce Ludowej w latach 1945–1950. Ich podstawy prawne i organizacyjne, [w:] Robotnicy na wczasach w pierwszych latach Polski Ludowej. Studia i materia³y, pod red. D. Dobrowolskiej, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1963, s. 73–74.
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W ideologicznym projekcie w³adz partii/pañstwa coraz wiêksz¹ rolê odgrywaæ mia³y wczasy pracownicze jako sposób spêdzania wolnego czasu
przede wszystkim przez robotników. Od 1945 r. ich organizatorem by³a
Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych (KCZZ), a œciœlej utworzony
w kwietniu tego roku jej Wydzia³ Wczasów Pracowniczych, wkrótce przekszta³cony w Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP), wyodrêbniony
w 1949 r.2
Cele Funduszu, pocz¹tkowo formu³owane bardzo ogólnie, wraz z nasilaniem siê przemian stalinizacji by³y coraz wyraŸniej precyzowane zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi „klasowymi” preferencjami. Nieprzypadkowo uchwa³a
Sekretariatu Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ) z 13 stycznia 1950 r. w sprawie zadañ w dziedzinie wczasów pracowniczych stwierdza³a, i¿ zadaniem FWP „jest organizowanie i umo¿liwianie wypoczynku
zwi¹zkowcom, w pierwszej kolejnoœci przodownikom pracy, racjonalizatorom, nowatorom i mistrzom oszczêdnoœci oraz umo¿liwienie odnowienia
si³ robotników zatrudnionych przy ciê¿kich i wyczerpuj¹cych pracach. Organizuj¹c wypoczynek, zadaniem Funduszu Wczasów Pracowniczych jest
równoczeœnie prowadzenie szeroko pojêtej pracy kulturalno–oœwiatowej
dla podniesienia œwiadomoœci klasowej cz³onków zwi¹zków zawodowych
na wy¿szy poziom. Poprzez wymianê zagraniczn¹ wczasowiczów FWP po-

2 Ze wzglêdu na podjêty temat pomijam szczegó³owe rozwa¿ania dotycz¹ce przekszta³ceñ organizacyjnych
FWP i rozwoju jego bazy wczasowej. Warto jedynie wskazaæ, i¿ w latach 1945–1948 akcja wczasowa by³a
zdecentralizowana i prowadzona przez poszczególne zwi¹zki zawodowe. Rola KCZZ ogranicza³a siê przede
wszystkim do poœrednictwa w zakresie rozdzielnictwa subwencji pañstwowych; zwi¹zki, które odda³y do jej
dyspozycji 20% miejsc w prowadzonych przez nie domach wypoczynkowych, otrzymywa³y w zamian subwencje ze skarbu pañstwa i pomoc organizacyjn¹ w zakresie zaopatrzenia w artyku³y reglamentowane, bezp³atnego przewozu wczasowiczów itp. Ponadto Wydzia³ Wczasów prowadzi³ w siedmiu miejscowoœciach
w³asne domy wczasowe o ponad 1 400 miejscach. W rezultacie takiej organizacji w 1947 r. 624 domy wypoczynkowe, zg³oszone do akcji wczasów, po³o¿one w 112 miejscowoœciach, by³y administrowane przez przesz³o 200 ró¿nych instytucji. W tej sytuacji postanowiono dokonaæ centralizacji akcji wczasowej. Rozpoczêto
j¹ od pocz¹tku 1948 r. Z przesz³o 600 domów wypoczynkowych przejêtych przez utworzon¹ Naczeln¹ Dyrekcjê i cztery Dyrekcje Okrêgowe FWP (warszawska, œl¹sko–krakowska, dolnoœl¹ska, morska) powsta³o
380 administracji domów wypoczynkowych. Kwestie organizacyjne rozstrzyga³a ustawa z 4 lutego 1949 r.
o Funduszu Wczasów Pracowniczych KCZZ, która nada³a mu osobowoœæ prawn¹. Od 1 stycznia 1955 r.
zlikwidowano cztery dyrekcje okrêgowe i przekszta³cono 35 oœrodków wczasowych w 20 zarz¹dów okrêgów
wczasowych oraz ograniczono prerogatywy Dyrekcji Naczelnej. Baza wczasowa FWP w tym okresie ustabilizowa³a siê na poziomie 38 tys. miejsc. Zob. J. Szuszkiewicz, Urz¹dzenia wczasowe, turystyczne i uzdrowiskowe w Polsce. Stan istniej¹cy i lokalizacja, Warszawa 1966, s. 62; R. Okrasa, Ewolucja form organizacyjnych
FWP CRZZ w 30–letnim okresie jego dzia³alnoœci, [w:] 30 lat dzia³alnoœci Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Sympozjum naukowe, Spa³a 1979, Warszawa 1980, t. II, s. 136–152.
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winien przyczyniæ siê do zacieœnienia miêdzynarodowej ³¹cznoœci klasy robotniczej”3.
Dane statystyczne, jakimi dysponujemy, wskazuj¹ jednak, i¿ popularnoœæ tej formy spêdzania wolnego czasu by³a wœród robotników, do których
j¹ przede wszystkim adresowano, ograniczona i nie spe³nia³a oczekiwañ
politycznych decydentów (tab. 1).
Tabela 1. Liczba wczasowiczów w latach 1949–1956 w tys. osób4
Rok

W obiektach FWP

Na wczasach
zak³adowych

Robotnicy–wczasowicze w % ogó³u

1949

434,5

17,2

34,0

1950

523,4

31,2

34,7

1951

501,4

25,7

36,0

1952

379,4

23,2

40,0

1953

392,2

19,0

42,1

1954

422,2

19,9

—

1955

450,3

29,3

37,3

1956

438,4

36,2

27,3

2ród³o: J. Sierpiñski, Wczasy pracownicze w Polsce Ludowej. Problematyka ekonomiczna
i spo³eczna, Warszawa 1968, s. 34 i 72. Nieco inne dane — zob. Dziesiêæ lat FWP
1949–1958 w liczbach i wykresach, Warszawa 1959. WskaŸnik robotników–wczasowiczów ustalony na podstawie badañ w³asnych.

Stopniowy wzrost liczby robotników na wczasach do 1953 r. (a prawdopodobnie nawet do 1954 r.) to efekt celowej, bardzo forsownej dzia³alnoœci prowadzonej przez centrum w³adzy. To z tego m.in. powodu w 1952 r.
utworzono Centralne Biuro Skierowañ oraz jego komórki powiatowe i wojewódzkie; mia³y one ukróciæ proceder wydawania pracownikom umys³o3 Archiwum Ruchu Zawodowego (dalej: ARZ), Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych (dalej: CRZZ)
Wydzia³ Prezydialny 406, Uchwa³a Sekretariatu CRZZ z 13 stycznia 1950 r. w sprawie zadañ w dziedzinie
wczasów pracowniczych.
4 Dla lat wczeœniejszych uda³o siê ustaliæ, ¿e z akcji wczasów pracowniczych skorzysta³o w 1945 r. ok. 12 tys.
osób, w 1946 — ok. 127 tys., a w 1947 — ok. 236 tys. Zob. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet
Centralny Polskiej Partii Robotniczej (dalej: KC PPR), 295/VII–145, Projekt centralizacji wczasów [1947],
s. 27.
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wym skierowañ przeznaczonych dla pracowników fizycznych5. Zwi¹zki
otrzymywa³y bardzo szczegó³owe rozdzielniki miejsc wczasowych z podzia³em na kategorie zawodowe z wyraŸn¹ preferencj¹ dla robotników. Gwa³towny spadek ich liczby na wczasach w 1956 r. nale¿y przypisaæ zaprzestaniu stosowania tak zaprojektowanej procedury centralnego rozdzielnictwa.
Nawet jednak w latach wczeœniejszych robotnicy wyje¿d¿ali na wczasy rzadziej ni¿ pracownicy umys³owi. Dlaczego?
Wydaje siê, ¿e wa¿na przyczyna ich rezerwy wobec tej akcji wynika³a
z faktu, i¿ by³a to instytucja spoza tradycyjnej kultury robotniczej. Zarówno
przed, jak i po II wojnie œwiatowej robotnicy wykorzystywali urlop zwykle
w czêœciach w ci¹gu ca³ego roku, poœwiêcaj¹c go na prace domowe, na
dzia³ce lub w gospodarstwie rolnym. St¹d nie starcza³o go na wczasy.
Istotn¹ rolê odgrywa³y równie¿ zmiany zachodz¹ce w sk³adzie spo³ecznoœci robotniczej. Nastêpowa³ wszak wzrost udzia³u w niej grupy ch³opów–robotników, a dla nich kategoria „wolnego czasu” faktycznie nie istnia³a. Indagowani w tej sprawie przez aktywistów zwi¹zkowych czêsto odpowiadali — nie bez ironii — i¿ „wczasy maj¹ u siebie, w domu, na œwie¿ym
powietrzu”6.
Specjalne trudnoœci w takich wyjazdach do miejscowoœci wypoczynkowych mia³y kobiety, a szczególnie robotnice, które w okresie urlopu wykonywa³y ciê¿kie prace domowe (porz¹dki, du¿e pranie itp.), czêsto nie mia³y
z kim zostawiæ dzieci. Wreszcie istotn¹ rolê odgrywa³y wzglêdy rodzinne —
mê¿czyŸni nie chcieli sami jeŸdziæ na wczasy i zostawiaæ ¿on w domu. Tymczasem wiêkszoœæ ofert wczasowych tego okresu dotyczy³a tylko jednej osoby w rodzinie7.
Uzyskanie skierowania na wczasy rodzinne by³o trudne, a ponadto wi¹za³o siê ze zwielokrotnionymi wydatkami. Trzeba by³o nie tylko zakupiæ
nowe sztuki odzie¿y dla wspó³ma³¿onka i dzieci, ale ponadto nale¿a³o dro¿ej zap³aciæ za sam pobyt. Na problem ten zwracali uwagê inspektorzy
Najwy¿szej Izby Kontroli. „Z rozmów przeprowadzonych z wczasowiczami
5 AAN, Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego (dalej: PKPG) 6047, Sprawozdane z dzialalnoœci
Funduszu Wczasów Pracowniczych CRZZ za 1953 r., s. 20.
6 Archiwum Pañstwowe w Krakowie (dalej: APK), Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w Krakowie
2730, Sprawozdanie opisowe z rozprowadzania wczasów przez Powiatowe Biuro Skierowañ przy Powiatowej Radzie Zwi¹zków Zawodowych w Myœlenicach za marzec 1953, k. nlb.
7 Zob. m.in. W. Morawska, Wczasy w œwietle badañ socjograficznych, „Praca i Opieka Spo³eczna” 1951, nr 2,
s. 72–73.
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ze Spa³y wynika — pisali w 1951 r. — ¿e zbyt wysoka taryfa op³at dla cz³onków rodzin pragn¹cych korzystaæ z wczasów powoduje, ¿e tylko znikomy
procent cz³onków rodzin, a szczególnie rodzin robotniczych mo¿e z nich
korzystaæ”8.
O tym, ¿e dominuj¹cy, „nierodzinny” model organizacji wypoczynku,
przyjêty przez FWP, w istocie utrudnia³ jego pracê, wzbudzaj¹c niechêæ
potencjalnych wczasowiczów, œwiadcz¹ œlady dyskusji na ten temat zawarte
w protoko³ach posiedzeñ gremiów kierowniczych CRZZ. Wynika z nich, ¿e
wielokrotnie, pod ciœnieniem struktur zwi¹zkowych na szczeblu podstawowym, zastanawiano siê nad zwiêkszeniem liczby miejsc na wczasach rodzinnych. Symptomatyczne jest równie¿ to, ¿e taka forma spêdzania urlopu
stanowi³a wyró¿nienie dla przodowników pracy. To w³aœnie dla nich od
1950 r. uruchomiono turnusy rodzinne w Pobierowie9.
Wobec bardzo ograniczonej liczbowo i zastrze¿onej dla wyselekcjonowanej grupy pracowników puli miejsc w tym oœrodku naturalna sk³onnoœæ
do rodzinnego wypoczynku przybiera³a postaæ ¿ywio³ow¹, z trudem tolerowan¹ przez FWP. Informowali o tym m.in. inspektorzy NIK kontroluj¹cy
oœrodki wypoczynkowe FWP w w Szczeciñskiem w 1951 r. Okaza³o siê, ¿e
wielu wczasowiczów przyje¿d¿aj¹cych na wczasy „normalne” (indywidualne) przywozi³o ze sob¹ dzieci bez skierowañ i domaga³o siê „ulokowania ich
w pokojach razem z nimi”. W Miêdzyzdrojach w lipcu 1951 r. w ten sposób
zakwaterowanych by³o oko³o 300 dzieci10.
W celu uregulowania tego nagminnego, jak siê wydaje, procederu Naczelna Dyrekcja FWP wprowadzi³a dla dzieci odrêbne skierowania odp³atne w zale¿noœci od wieku. W praktyce jednak okazywa³o siê, i¿ zarz¹dzenie
to nie by³o wykonywane; rodzice, przywo¿¹c dzieci na wczasy, nie p³acili za
ich utrzymanie11.
Ta tendencja do taniego i w miarê atrakcyjnego wypoczynku w gronie
rodzinnym znalaz³a ciekawe rozwi¹zanie w œrodowisku kolejarskim. To
8 AAN, Najwy¿sza Izba Kontroli (dalej: NIK) 1358, Do Dyrekcji Naczelnej FWP w Warszawie, k. nlb.
9 ARZ, CRZZ, Wydzia³ Prezydialny 344, Do Prezydium CRZZ, 18 II 1950, k. 83.
10 AAN, NIK 1358, Sprawozdanie st. insp. Sypniewskiego Jaros³awa z kontroli planowanej przeprowadzonej w Oœrodkach Wypoczynkowych FWP w Miedzyzdrojach, Wise³ce, Pobierowie i Rewalu, woj. szczeciñskie, Szczecin 20 VII 1951.
11 Zarz¹dzeniem Naczelnej Dyrekcji FWP nr 48/53 z 30 V 1953 r. w sprawie op³at za pobyt dzieci na wczasach ustalono wydawanie dla nich skierowañ odp³atnych w zale¿noœci od wieku w wysokoœci od 25 z³ (do
lat 6) i 35 z³ (powy¿ej 6 lat) dziennie. AAN, Ministerstwo Kontroli Pañstwowej (dalej: MKP) 25/77, Protokó³ z kontroli OW FWP w Spale przeprowadzonej przez kontrolera MKP, 7–15 X 1953, k. 82.
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w³aœnie w tej grupie zawodowej niezwyk³¹ wprost popularnoœæ uzyska³y
tzw. wczasy wagonowe, uruchomione w 1949 r. Ideê tê podj¹³ Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy (ZZK). Organizacja tych wczasów najogólniej polega³a na tym, i¿ w atrakcyjnych miejscowoœciach wypoczynkowych gromadzono wiêksz¹ liczbê wagonów, stanowi¹cych substytut
pokojów w domach wypoczynkowych. Wagony by³y ustawione obok siebie,
zaopatrzone w tzw. trzony kuchenne do przygotowania posi³ków. Stan ich
wyposa¿enia by³ zgo³a prymitywny, a zaniedbania w zakresie konserwacji
i urz¹dzeñ higieniczno–sanitarnych dawa³y siê we znaki urlopowiczom.
Nieprzypadkowo w sprawozdawczoœci ZZK mo¿na odnaleŸæ uwagi, i¿ „odnoœnie pomieszczenia w wagonach [...] winno ono byæ pomalowane trwale,
gdy¿ co roku bieli siê samym wapnem, które opada na ubrania i do jedzenia”, oraz œwiadcz¹ce o niedoci¹gniêciach „jeœli chodzi o [...] ustêpy”12.
Tabela 2. Rozwój wczasów wagonowych w latach 1949–1956
Rok

Liczba oœrodków

Liczba wczasowiczów
pracowników

cz³onków rodzin

1949

21

3651

9422

1950

21

5448

14453

1951

21

6298

16453

1952

21

4041

b. d.

1953

21

5641

b. d.

1954

22

5750

21441

1955

22

6900

24600

1956

22

8000

b. d.

2ród³o: J. Jarosiñski, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL 1944–1957, Kielce 1987, s. 221–222, 374–375.

Wczasy wagonowe by³y organizowane w siedmiu turnusach czternastodniowych w okresie od po³owy czerwca do po³owy wrzeœnia. „O powodze-

12 Archiwum Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników PKP, spis 201/1, Protokó³ nr 37 z posiedzenia
Prezydium ZO ZZK Kraków z 15 X 1954.
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niu tej formy — jak twierdzi autor monografii ZZK — decydowa³ fakt, ¿e
kolejarze mogli korzystaæ z wczasów wraz z rodzinami, wnosz¹c jedynie
op³aty za osoby doros³e”. Od pocz¹tku objêto je nadzorem FWP, ale istotny
wp³yw na ich organizacjê zachowa³ ZZK. O ich popularnoœci œwiadczy³o
m.in. to, i¿ liczba chêtnych do korzystania z nich by³a od 30 do 50% wiêksza
od liczby skierowañ i mo¿liwoœci „bazy wczasowej” (tab. 2).
Miejsca niewykorzystywane zdarza³y siê tam tylko z przyczyn losowych.
O zapotrzebowaniu kolejarzy na tê formê wypoczynku œwiadcz¹ równie¿
¿¹dania sta³ego jej rozszerzenia. Znalaz³y one równie¿ wyraz w zawieranych zak³adowych umowach zbiorowych w przedsiêbiorstwach podleg³ych
Ministerstwu Kolei, w których za³ogi kategorycznie domaga³y siê rozbudowy niektórych oœrodków wczasów wagonowych13.
Nie jest przypadkiem, i¿ w sytuacji, gdy wypoczynek rodzinny w ramach
akcji FWP okazywa³ siê utrudniony, zwi¹zki zawodowe, zw³aszcza te
o przewadze kobiet, naciska³y na w³adze centralne w celu upowszechnienia
wczasów dla matek z dzieæmi. Problem ten wywo³a³ m.in. dyskusjê na posiedzeniu plenarnym KCZZ 23–25 czerwca 1948 r. Delegat Zwi¹zku Zawodowego W³ókniarzy przedstawi³ wyniki zainicjowanej w tym œrodowisku
akcji tworzenia domów wypoczynkowych dla matek z dzieæmi. Wskaza³ na
wielk¹ ich popularnoœæ, wynikaj¹c¹ z jednej, podstawowej przyczyny: kobiety wyje¿d¿aj¹c na wczasy nie musia³y siê martwiæ, z kim zostawiæ swe
dzieci. Co charakterystyczne, ze strony w³adz centralnych KCZZ pad³y g³osy krytyczne na temat tej koncepcji. Twierdzono bowiem, i¿ z lekarskiego
punktu widzenia kobiety nie maj¹ szans na w pe³ni wartoœciowy wypoczynek w sytuacji, gdy musz¹ opiekowaæ siê potomstwem. Wydaje siê jednak,
¿e wa¿n¹ rolê hamuj¹c¹ proces urzeczywistniania tej idei odgrywa³y g³ównie ograniczone œrodki finansowe, które mog³y byæ wydatkowane na przystosowanie obiektów FWP do tej formy wczasów14.
OdpowiedŸ na pytanie, w jakim stopniu scharakteryzowane przyczyny
odcisnê³y swe piêtno na sk³adzie spo³ecznym turnusów FWP, jest skomplikowana z powodu istotnych luk w zachowanych sprawozdaniach statystycznych. Nie wiemy na przyk³ad, jak kszta³towa³ siê udzia³ kobiet, w tym robot13 J. Jarosiñski, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL 1944–1957, Kielce 1987, s. 221–222,
374–375.
14 ARZ, Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych (dalej: KCZZ), Wydzia³ Prezydialny 135, Protokó³
z posiedzenia plenarnego KC ZZ 23–25 VI 1948, k. 68–72.

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

488 Dariusz Jarosz

nic w akcji wczasowej, choæ fragmentaryczne dane daj¹ podstawê do postawienia hipotezy, ¿e nie by³ on du¿y15.
O niedostosowaniu oferty wczasowej do robotniczych preferencji mo¿na wnioskowaæ równie¿ na podstawie innych zestawieñ statystycznych, niestety zachowanych tylko fragmentarycznie. Nie jest zapewne przypadkiem,
¿e wed³ug danych za 1953 r. najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê wczasy
14–dniowe dla matek z dzieæmi (wyjecha³o ogó³em 5 387 osób, tj. 110%
planowanej liczby) i 14–dniowe rodzinne (10 409 osób, tj. wykonanie planu
w 124%). Problem w tym, i¿ ta oferta by³a niezwykle ograniczona, stanowi³a przys³owiow¹ kroplê w morzu potrzeb16.
Rezerwa robotników wobec proponowanego modelu wypoczynku wynika³a równie¿ z innych ni¿ wskazane wczeœniej przyczyn. Jej uwarunkowania
mia³y charakter kulturowy, siêga³y do sfery spo³eczno–obyczajowej. Bardziej szczegó³owa analiza tych zjawisk jest mo¿liwa dziêki bardzo ciekawym
badaniom socjologicznym zrealizowanym w latach 1949–1950. Grupa osób
skupionych wokó³ seminarium Stanis³awa Ossowskiego w Uniwersytecie
Warszawskim prowadzi³a je w domach wczasowych w Ustce i Karpaczu
oraz na Mazurach (Miko³ajki, Ruciane, Gi¿ycko). W Zakopanem ten sam
problem studiowa³ zespó³ kierowany przez Danutê Dobrowolsk¹. Te prace
badawcze potwierdzaj¹ sformu³owany wczeœniej wniosek, i¿ wyjazd robotników na wczasy by³ czêsto po³¹czony z wydatkami ponad ich mo¿liwoœci.
Obawiali siê ponadto przebywania w obcym œrodowisku, z nieznanymi
ludŸmi, czêsto zatrudnionymi na stanowiskach nierobotniczych. Œwiadczy
15 Do tego wniosku sk³ania analiza zestawieñ wykorzystania wczasów FWP za lata 1949–1951 i 1953 przez
poszczególne bran¿e. Trudno uznaæ za przypadek, i¿ w Zwi¹zku Zawodowym Pracowników Przemys³u
W³ókienniczego, który w ponad 50% sk³ada³ siê z kobiet, liczba wczasowiczów by³a jedn¹ z najmniejszych
wœród 31 sklasyfikowanych bran¿. W 1953 r. w sk³adzie socjalnym zwi¹zku robotnicy/robotnice stanowili
87,1%, pracownicy umys³owi — 12,9%, ale ci pierwsi wykonali plan uczestniczenia we wczasach w 49%,
a drudzy w 165%. Najpewniej podobna sytuacja by³a w mocno sfeminizowanym Zwi¹zku Zawodowym Pracowników Przemys³u Chemicznego: 78% jego cz³onków stanowili pracownicy fizyczni; jednak na wczasach
w ramach limitu przyznanego ich zwi¹zkowi stanowili od 33% (1951 r.) do 47% odpoczywaj¹cych. Zob.
ARZ, CRZZ Sekretariat Przewodnicz¹cego CRZZ 10, Wykorzystanie wczasów 1949, 1950, 1951; AAN,
PKPG 6047, Sprawozdane z dzialalnoœci Funduszu Wczasów Pracowniczych CRZZ za rok 1953, s. 19–20.
16 Jak wynika z danych Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego w 1950 r. z wczasów dla matki
i dziecka skorzysta³o 2 497 osób, w tym 1 432 dzieci (AAN, PKPG, 6047, Sprawozdane z dzia³alnoœci Funduszu Wczasów Pracowniczych CRZZ za rok 1953, s. 19–20; AAN, PKPG 6041, Projekt planu gospodarczego na rok 1952 w zakresie wczasów pracowniczych, Warszawa 9 XI 1951, k. 14; ARZ, CRZZ Wydzia³
Socjalny 120, Sprawozdanie st. inspektora Wydzia³u Socjalno–Ubezpieczeniowego Edwarda Chomentowskiego z podró¿y s³u¿bowej do Krakowa w dniach 8–11 VII 1953 w sprawie zebrania materia³ów dotycz¹cej
stanu lecznictwa i absencji chorobowej w przemyœle chemicznym, Warszawa 14 VII 1953, k. nlb).
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o tym wymownie odnotowana wypowiedŸ robotnicy z Wroc³awia: „Pocz¹tkowo myœla³am, ¿e te panie, które ze mn¹ zamieszkuj¹, bêd¹ siê krzywiæ
i krêciæ nosem na moj¹ osobê”. Maszynista z kopalni „Kazimierz” przyznawa³, i¿ s¹ koledzy, którzy negatywnie wyra¿aj¹ siê o wypoczynku organizowanym przez FWP. Mieli oni twierdziæ, i¿ wiêkszoœæ wczasowiczów uwa¿a
siê za „coœ wy¿szego od zwyk³ych robotników i to w³aœnie odstrasza” pewn¹
czêœæ robotników od wyjazdów. Zgo³a inne obawy ¿ywi³a urzêdniczka starostwa w S³awnie: „Na wczasach jestem pierwszy raz. Obawia³am siê tu
przyjechaæ i wyjecha³am [z domu — D. J.] z dwudniowym opóŸnieniem, bo
kole¿anka, która dawniej by³a w domu wypoczynkowym mówi³a, ¿e tam s¹
sami wsiowi ludzie i robotnicy”17.
W ramach oswajania nieznanej instytucji zdarza³y siê ciekawe strategie
postêpowania. Wis³a Morawska, relacjonuj¹c wspomniane badania z lat
1949–1950 w oœrodkach wypoczynkowych na Mazurach i nad Ba³tykiem,
notuje: „Natrafiliœmy wœród pracowników fizycznych na wypadki wysy³ania
delegata, aby osobiœcie bior¹c udzia³ na wczasach, zorientowa³ siê w panuj¹cych stosunkach i nastêpnie z³o¿y³ im sprawozdanie, a oni uzale¿niaj¹
swe decyzje wyjazdowe od przywiezionej opinii”. Tak wys³ano m³ynarza
z Ostródy czy robotnika leœnego z Myœliborza18.
Niektórzy bali siê, ¿e nie potrafi¹ siê odpowiednio zachowaæ. Jeden
z indagowanych o to wczasowiczów–robotników stwierdzi³: „Nasi górnicy
i hutnicy wyje¿d¿aj¹ tylko do Szczyrku, Ustronia lub Wis³y. Dalej nie. Powiadaj¹, ¿e w Krynicy sama arystokracja siedzi. Wszystko tam drogie. Nie
potrafi¹ tañczyæ. Brak im odpowiedniego ubrania. Pi¿ama kosztuje, trzeba
mieæ walizkê”. Inny zwierza³ siê: „Taki robotnik to czasem nie wie, jak ma
siê znaleŸæ. Ani widelca, ani no¿a do rêki w³o¿yæ nie umie, a tu zbiorowisko
ró¿nych ludzi”19.
Jest charakterystyczne, ¿e to w³aœnie oni wrêcz nalegali, aby zakwaterowaæ ich w pokojach wieloosobowych, razem z innymi robotnikami, aby

17 J. W. Z. Pankiewicz–Morawska, Zagadnienie dystansu spo³ecznego w œwietle materia³ów dotyczacych
wczasów (praca magisterska napisana pod kier. prof. S. Ossowskiego w 1952 r.), Archiwum Uniwerystetu
Warszawskiego, WFS 6995, W Hum/KEM 9961, sygn. WFS — AB 6995, s. 26–27.
18 Tam¿e, s. 27.
19 A. Podgórecki, Pierwszy pobyt na wczasach, [w:] Robotnicy na wczasach w pierwszych latach Polski Ludowej..., wyd. cyt., s. 93–95 i 103; podobne opinie zob. S. Jaœkowicz, Próba badañ struktury za³ogi wybranego
zak³adu przemys³u bawe³nianego w £odzi, [w:] Z badañ klasy robotniczej i inteligencji, pod red. J. Szczepañskiego, £ódŸ 1958, s. 64.
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mogli siê nauczyæ niezbêdnych form towarzyskich; o to, jak siê zachowaæ
w nieznanych sytuacjach, ³atwiej im przychodzi³o zapytaæ innego robotnika
ni¿ „umys³owego”20. Nie jest równie¿ przypadkiem, i¿ robotnicy formu³owali postulat, aby przyznawaæ co najmniej dwa skierowania do tej samej
miejscowoœci dla ka¿dego zak³adu pracy, „aby mo¿na by³o wyjechaæ ze
znan¹ sobie osob¹”. Kierowca z Pocztowego Urzêdu Przewozowego powiedzia³ socjologom: gdy przyje¿d¿a siê z grup¹ znan¹ z miejsca pracy, „lepiej
siê wtedy czuje, bo tu gdy siê zapozna, to ju¿ czas wracaæ z wczasów”. Górnik z kopalni „Genera³ Zawadzki” twierdzi³: „chcê byæ z kolegami, dlatego
¿e s¹ mi blisko znajomi i wiem jak do nich mówiæ”21.
Zrozumia³e jest równie¿ to, i¿ najmniejsze powodzenie zyskiwa³ wœród
nich wypoczynek czynny (d³ugie wycieczki piesze, wspinaczki górskie). Jako
efekt przede wszystkim ogromnego przemêczenia nale¿y t³umaczyæ ich
sposób spêdzania wolnego czasu polegaj¹cy na unikaniu wysi³ku fizycznego. Nie do rzadkoœci nale¿a³y przypadki dos³ownego „przesypiania” przez
nich ca³ych pierwszych dni pobytu na wczasach, spêdzanych nawet w najbardziej atrakcyjnych miejscowoœciach wypoczynkowych, jak np. Zakopane.
Te same badania z lat 1949–1950 s¹ niezwykle ciekawym Ÿród³em dla
odtworzenia niektórych innych elementów zachowania wczasowiczów
z ró¿nych grup spo³ecznych.
Wynika z nich, ¿e zjawiskiem zauwa¿alnym i powoduj¹cym czêsto konflikty by³ utrzymuj¹cy siê dystans spo³eczny miêdzy pracownikami „fizycznymi” i „umys³owymi”. Znalaz³o to wyraz w wielu opiniach formu³owanych
przez obie te grupy. Oto na przyk³ad indagowany pracownik fizyczny ze
Sk³adu Centrali Tekstylnej utrzymywa³, i¿ „serdeczni koledzy jednak [to]
tylko ludzie pochodz¹cy ze sfer robotniczych, inni, tzw. inteligencja, stroni¹
od œwiata pracy, pozuj¹c na coœ lepszego”. Podobnego zdania by³ respondent–górnik: „wiêkszoœæ inteligencji zachowuje siê bardzo dumnie i daje to
robotnikom odczuæ przez powiedzenia tego rodzaju, jak — chamskie wychowanie”. Kowal z Wytwórni Kot³ów Parowych skar¿y³ siê: „Obs³uga [na
turnusach FWP — D. J.] s³u¿y najpierw inteligencji, nale¿a³oby jednakowo
traktowaæ wszystkich”. W jednym z domów wczasowych ów konflikt ujawni³ siê przy okazji zajmowania stolików w jadalni (zanotowana opinia ro20 B. Baziñska, D. Dobrowolska, Kszta³towanie siê spo³ecznoœci wczasowej, [w:] Robotnicy na wczasach
w pierwszych latach Polski Ludowej..., wyd. cyt., s. 110–111.
21 J. W. Z. Pankiewicz–Morawska, wyd. cyt., s. 28.
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botnika: „Jakie mi tam lepsze pañstwo [...] zajmuj¹ stoliki, a ty czekaj jak
g³upi a¿ siê najedz¹”).
O tym dystansie spo³ecznym œwiadcz¹ równie¿ opinie drugiej strony,
choæ rzadziej by³y one werbalizowane tak otwarcie jak robotnicze. „Umys³owi” zachowywali siê wobec „fizycznych” z rezerw¹. Dominowa³a postawa zdecydowanego odgradzania siê od robotników, kamuflowana w wypowiedziach sformu³owaniami o „trzymaniu” z grup¹, o „odpowiednim zachowaniu”. „Przewa¿aj¹c¹ postaw¹ pracownika umys³owego — twierdzi
Morawska — by³a: albo ca³kowita obojêtnoœæ i zasklepianie siê w swoim
towarzystwie, albo dobrotliwe poklepywanie robotnika po ramieniu”. Grupy przyjacielskie „umys³owo–robotnicze” nale¿a³y wówczas na wczasach do
rzadkoœci22.
W œwietle badañ socjologicznych owo poczucie dystansu spo³ecznego
znajdowa³o równie¿ inny wyraz. Zaobserwowano zjawisko „przyjmowania
fikcyjnej pozycji spo³ecznej na okres wczasów”. Chodzi³o nie tylko o liczne
przypadki podawania, zw³aszcza przez m³odych ludzi, fikcyjnych danych co
do stanu cywilnego. Wa¿niejsze by³y zachowania zwi¹zane z uznaniem
w œrodowisku robotniczym atrakcyjnoœci wzoru pracownika umys³owego–urzêdnika. St¹d odnotowano wiele przypadków stwarzania przez pracowników fizycznych wobec reszty wczasowego otoczenia pozorów, ¿e siê
przynale¿y do „inteligencji”, „co jest równoznacznie traktowane z pracownikami umys³owymi”. Przyczyn¹ by³a przede wszystkim chêæ naœladowania
grupy uznanej za wy¿sz¹ oraz obawa, ¿e przynale¿noœæ do innej grupy
utrudni nawi¹zywanie kontaktów towarzyskich. Zachowania takie by³y
szczególnie widoczne u m³odych kobiet. „S¹dzê — pisa³a Morawska — ¿e tu
tak¿e odgrywa pewn¹ rolê nadzieja na okazjê do ma³¿eñstwa i wejœcia przez
nie do grupy oszacowanej wy¿ej spo³ecznie. Zwykle takie osoby podkreœlaj¹
swój rzekomy dystans do robotników («my, pracownicy umys³owi» itp.)”23.
Co ciekawe, niejako w zawieszeniu miêdzy pracownikami „fizycznymi”
i „umys³owymi” znajdowali siê zachowuj¹cy siê w sposób specyficzny robotnicy awansowani na stanowiska kierownicze. Zjawisko to zaobserwowano
w trakcie cytowanych badañ w oœrodku wypoczynkowym w Ustce. Osoby
nale¿¹ce do tej grupy poœredniej dystansowa³y siê od reszty robotników;
„byli te¿ w analogicznej sytuacji w stosunku do grupy urzêdników, która ich
22 Tam¿e, s. 30–35.
23 Tam¿e, 37–40.
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nie odró¿nia³a od robotników i wobec tego trzyma³a siê od nich w pewnym
dystansie”. „Nigdy nie widzieliœmy ich — relacjonuje Morawska — w towarzystwie ni¿szego personelu wczasowego (pokojówki czy pomocnice kuchenne) — jak to robili urzêdnicy czy robotnicy, oni zaœ wyraŸnie szukali
towarzystwa urzêdniczek. Na zabawach tañczyli tylko z niewiastami, których wygl¹d zewnêtrzny, sposób ubierania siê dawa³ rêkojmiê przynale¿noœci do grupy pracowniczek umys³owych”. Wed³ug opowiadañ kierowniczek
jednego z domów FWP na turnusach zaznaczy³ siê podzia³ spo³eczny miêdzy sztygarami, w du¿ej czêœci œwie¿o upieczonymi, a przebywaj¹cymi na
tym samym turnusie górnikami. Ci pierwsi tworzyli odrêbne ko³a towarzyskie, rodzaj „arystokracji robotniczej”24.
Czy przemiany PaŸdziernika ’56 wp³ynê³y na zmianê modelu wypoczynku zorganizowanego? OdpowiedŸ na tak postawione pytanie jest twierdz¹ca. Nastêpuj¹cy wówczas rozwój wczasów rodzinnych nale¿y interpretowaæ
jako sposób dostosowania dzia³alnoœci FWP do potrzeb robotniczych.
Upowszechnianie siê wczasów zak³adowych by³o te¿ najpewniej — przynajmniej po czêœci — efektem uwzglêdnienia przez organizatorów akcji wypoczynku wspomnianych wy¿ej przyzwyczajeñ robotników, którzy najlepiej
czuli siê we w³asnym gronie, wœród ludzi sobie znanych, kolegów z pracy.
Jak widaæ, realizacja zasady przemieszania osób wykonuj¹cych ró¿ne zawody w czasie wspólnego wypoczynku na wczasach napotka³a trudne do przezwyciê¿enia trudnoœci.
Jaki by³ wiêc najbardziej popularny sposób spêdzania wolnego czasu przez
robotników? Badania socjologiczne z lat 1956–1960, których wyniki — jak siê
wydaje — w tym wypadku daj¹ siê ekstrapolowaæ na okres wczeœniejszy, w du¿ej mierze potwierdzaj¹ wnioski cytowanych wczeœniej autorów wskazuj¹ce na
powstawanie stosunku opozycji miêdzy odgórnie kreowan¹ kultur¹ wypoczynku w postaci instytucji wczasów a tradycyjn¹ kultur¹ robotnicz¹.
Okaza³o siê, ¿e dla niektórych grup robotniczych sama kategoria wolnego czasu by³a nowoœci¹, z któr¹ nie bardzo umieli sobie poradziæ. Dotyczy³o
to zw³aszcza osób pochodzenia wiejskiego zamieszkuj¹cych hotele robotnicze. Przyzwyczajeni w swych domach rodzinnych na wsi do pracy od œwitu
do nocy, teraz „walczyli” z czasem wolnym, który ich przera¿a³ i który starali siê w jakiœ sposób „zabiæ” — najczêœciej ucieczk¹ w sen, gr¹ w karty

24 Tam¿e, s. 42–44.
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i pijañstwem. Badani przez Jana Malanowskiego robotnicy pochodzenia miejskiego Warszawskiej Fabryki Motocykli najczêœciej wolny czas spêdzali biernie
w domu. „¯elaznym” elementem wypoczynku niedzielnego by³a wizyta w koœciele i d³u¿szy ni¿ zwykle sen, czêsto przed i po po³udniu. WyraŸnie robotnicz¹ rozrywk¹ by³o uczêszczanie na zawody sportowe. Bardzo popularne —
przynajmniej wœród robotników warszawskich — by³o kino25. Ciekawe, ¿e
co prawda zdecydowana wiêkszoœæ spêdza³a urlop w mieœcie, ale jeszcze
wiêksza grupa pragnê³a wyjechaæ do pensjonatu lub na prywatne letnisko.
Barier¹ najwa¿niejsz¹ w realizacji tych zamierzeñ by³y skromne dochody26.
Te ustalenia socjologów warto jednak na koniec uzupe³niæ, jak siê wydaje, ciekawymi informacjami zaczerpniêtymi z dokumentacji archiwalnej
wytworzonej przez zwi¹zki zawodowe. Jest symptomatyczne, i¿ wiele miejsca poœwiêcono w niej problematyce organizacji tzw. oœrodków wypoczynku œwi¹tecznego. By³y one wyposa¿ane przez zak³ady pracy (estrady, ³awki,
baraki, nag³oœnienie) i lokalizowane zwykle poza centrami miast, nierzadko na wsi. Pracownicy przybywali tam (czasami byli dowo¿eni transportem
zak³adowym) w niedzielê rano i spêdzali czas — wraz z rodzinami — do
godzin wieczornych. Rozwój tej ciesz¹cej siê wprost niebywa³¹ popularnoœci¹ wœród robotników formy wypoczynku zmusi³ zwi¹zki zawodowe do
znacznej rozbudowy tych oœrodków27. Wydaje siê, ¿e jednym z istotnych
powodów powodzenia tej akcji by³o jej osadzenie w kulturze robotniczej —
postrzegano j¹ bowiem najpewniej jako kontynuacjê tradycji robotniczych
majówek, czasu œwiêta i zabawy, plasuj¹cego siê miêdzy prac¹ uto¿samian¹
z zak³adem pracy i „nieprac¹” („czasem wolnym”) kojarzon¹ z rodzin¹28.
Stanowi to kolejny dowód na trwa³oœæ historycznie ukszta³towanych robotniczych wzorów wypoczynku, które by³y czynnikiem decyduj¹cym o stosunku do nowych jego form organizowanych przez struktury pañstwa.

25 Z. Skórzyñski, Miêdzy prac¹ a wypoczynkiem. Czas „zajêty” i czas „wolny” mieszkañców miast w œwietle
badañ empirycznych, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1965, s. 69–71, 120–126; ten¿e, Wczasy œwi¹teczne mieszkañców Warszawy, Warszawa 1958; Z. Tyszka, Rodziny robotnicze w Polsce, Warszawa 1977, s. 119–120;
J. Malanowski, Robotnicy Warszawskiej Fabryki Motocykli, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1962, wyd. cyt.,
s. 72.
26 Z. Skórzyñski, Miêdzy prac¹ a wypoczynkiem..., wyd. cyt., s. 151.
27 Zob. m.in. APK, Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w Krakowie. Wydzia³ Kulturalno–Oœwiatowy 4014, Ocena dzia³alnoœci Oœrodków Wypoczynku Œwi¹tecznego w 1954 r., k. nlb.
28 Rozwiniêcie tego w¹tku zob. A. Zadro¿yñska, Kultura tradycyjna i wspó³czesna kultura robotnicza, [w:]
Wokó³ tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. A. ¯arnowskiej, Warszawa 1986, s. 70–71.
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„Jednym z g³ównych celów polityki spo³ecznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest zapewnienie wszystkim obywatelom w³aœciwych warunków wykonywania ich obowi¹zków zawodowych, a tak¿e mo¿liwie pe³ne
zaspokojenie ich potrzeb zwi¹zanych z wypoczynkiem po pracy”1. Cytat
pochodzi z ksi¹¿ki wydanej u schy³ku epoki PRL, wydaje siê jednak dobrze
podsumowywaæ kilka dekad oficjalnych starañ o w³aœciwy wypoczynek
cz³owieka pracy. Pocz¹wszy od pocz¹tku lat 60. problematyka czasu wolnego — „bud¿et czasu wolnego” — coraz czêœciej pojawia siê w centrum
zainteresowania badaczy; jednoczeœnie z rozwijaj¹c¹ siê wówczas dyskusj¹
na temat kultury masowej2. Dwa te pojêcia o tyle s¹ nierozdzielne, ¿e kultura masowa stanowi funkcjê czasu wolnego — masy potrzebuj¹ rozrywki
o tyle, o ile dysponuj¹ swoim czasem3. Popularne by³y badania socjologiczne, w ramach których analizowano bud¿et czasu wolnego, zastanawiaj¹c
siê, kto, jak i na co wykorzystuje czas wolny. Podobnie jak w przypadku
cytowanego powy¿ej dzie³a, to podejœcie owocowa³o niekiedy uto¿samie1 Aktywny wypoczynek ludzi pracy, pod red. W. Nawrockiej, ZG TKKF [Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej], Warszawa 1987.
2 Por. m.in. M. Czerwiñski, Przemiany obyczaju, Warszawa 1969; ten¿e, ¯ycie po miejsku, Warszawa 1975;
Z. Ka³u¿yñski, Salon dla miliona, Warszawa 1966; ten¿e, Po¿egnanie Molocha, Warszawa 1972; A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964; K. T. Toeplitz, Wszystko dla wszystkich, Warszawa
1978.
3 O „kulturze czasu wolnego” pisa³ choæby, t³umaczony w latach 60., E. Morin, Duch czasu, t³um. A. Frybesowa, Kraków 1965.
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niem czasu wolnego z dobrem spo³ecznym podlegaj¹cym ochronie i wymagaj¹cym w³aœciwej polityki pañstwa i samoorganizowania siê obywateli,
choæ przyznawano tak¿e, ¿e istniej¹ pewne trudnoœci w dostêpie do tego
dobra4. Po czêœci t³umaczono je zbyt rozbudowanymi aspiracjami konsumentów, którzy wol¹ dorabiaæ po godzinach „na zbytki”, ni¿ wypoczywaæ.
Z rozmaitych Ÿróde³ (zarówno z przywo³ywanych badañ statystycznych, jak
i dokumentów osobistych oraz zapisów obyczajowych) wynika, ¿e wiele
osób ³¹czy³o pracê na dwu etatach lub pracê etatow¹ z zajêciami zleconymi.
Wszêdzie jednak tam, gdzie „Ÿród³o” umo¿liwia wgl¹d w motywacjê pracuj¹cych, widaæ, ¿e wynika³o to raczej z trudnoœci finansowych ni¿ „konsumenckiego rozbuchania”, zw³aszcza ¿e rzeczywistoœæ nie przynosi³a zbyt
wielu okazji do wydania nadwy¿ki5.
Czas wolny jako funkcja czasu pracy to pojêcie, które rodzi siê wraz
z industrializacj¹ i mechanizacj¹ pracy, st¹d zreszt¹ rozumienie leisure —
jako nieprodukcyjnego spêdzania czasu w przeciwieñstwie do czasu przeznaczonego na dzia³alnoœæ wytwórcz¹6. W polskich badaniach „bud¿etowych” wyró¿nia siê zwykle kilka do kilkunastu nawet kategorii–sposobów
spêdzania czasu wolnego. Badacze próbuj¹ obj¹æ wszelkie mo¿liwe czynnoœci wykonywane poza prac¹ zawodow¹, wliczaj¹c w to z jednej strony ró¿ne
formy dokszta³cania (zgodnie z has³em „Polska krajem ludzi kszta³c¹cych
siê”): uczestnictwo w kursach, studia zaoczne czy szko³y wieczorowe,
a z drugiej „zabiegi higieniczne”: zarówno mycie zêbów, jak i wizyty u kosmetyczki. Tak szerokie znaczenie tego terminu w PRL mo¿e oznaczaæ, ¿e
czas wolny nie ma jeszcze autonomicznego znaczenia; staje siê raczej czasem, który „pozostaje” po spe³nieniu wszystkich powinnoœci. W centrum
retoryki socjalistycznej pozostaje przecie¿ praca.

4 Por. Aktywny wypoczynek ludzi pracy, wyd. cyt. Warto tak¿e przywo³aæ w tym kontekœcie konkursy na
pamiêtniki przeprowadzane regularnie przez redakcje gazet i czasopism. Prace pisano na okreœlony temat
— „jak spêdzasz niedzielê”, „twój dzieñ powszedni”, „moja rodzina” itp. Niektóre ukazywa³y siê potem
w formie ksi¹¿kowej, jak np. plon dwu konkursów „¯ycia Warszawy”: Siedem dni tygodnia (Warszawa 1965)
czy efekt konkursu Polskiego Radia na najciekawszy pamiêtnik Miesi¹c mojego ¿ycia (Warszawa 1964).
Miros³awa Parzyñska pisa³a w komentarzu do ankiet „¯ycia Warszawy”: „Ka¿dy spêdza niedzielê, jak umie.
A ¿e — pokazuj¹ to wypowiedzi — wielu nie umie, wiêc spêdza j¹ Ÿle i nijako”.
5 W filmie zdarzaj¹ siê wizerunki ludzi zapracowanych, ale nie s³u¿¹ piêtnowaniu ustroju czy rzeczywistoœci
spo³ecznej, lecz promowaniu aktywnej postawy i d¹¿enia do awansu. Podrêcznikowym tego przyk³adem jest
serial Daleko od szosy, re¿. Zbigniew Chmielewski, 1976.
6 Tak definiowany stanowi podstawow¹ kategoriê Veblenowskiej krytyki bur¿uazji. Por. T. Veblen, Teoria
klasy pró¿niaczej, przek³ad J. i K. Zagórscy, Warszawa 1971.
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Wszystkie te elementy: czas wolny, czas pracy i poszczególne kategorie
peerelowskiej leisure odnaleŸæ mo¿na w filmie popularnym. Film, a zw³aszcza film popularny7 stanowi bowiem medium specyficzne — medium
zbiorowej wyobraŸni. Powstaje zbiorowym wysi³kiem, w którym aktualizuj¹
siê (i wizualizuj¹) pewne podzielane potocznie wyobra¿enia. Z za³o¿enia
trafiæ ma do mas, a zatem równie¿ œwiadomie twórcy odwo³uj¹ siê do
wspólnych przeœwiadczeñ, obrazów, stereotypów (najlepszym przyk³adem
takiego podejœcie jest reklama). Kino popularne nie tyle zatem odzwierciedla ¿ycie, co wyobra¿enia o nim — tote¿ bywa niespójne i sprzeczne jak
samo myœlenie potoczne. Musi dawaæ obraz rzeczywistoœci rozpoznawalny
i czytelny — ramy œwiata przedstawionego winny wydawaæ siê znajome,
wziête z ¿ycia. „Znajomoœæ” czy „s¹siedzkoœæ” stanowi jeden z elementów
konwencji, która w silne karby ujmuje popularn¹ rzeczywistoœæ. Konwencja
to w istocie trwa³a struktura takiego kina; dopiero na tle jej trwa³oœci widoczne i zrozumia³e staj¹ siê elementy zmienne: rozmaite roz³o¿enie akcentów i odmienne racje.
Zabiegi oswajaj¹ce przedstawion¹ rzeczywistoœæ nie zawsze stanowi¹
efekt intencjonalnych dzia³añ, jak choæby w sytuacji, kiedy scena powstaje
po prostu na zwyk³ej ulicy. Ale ju¿ wyposa¿enie „ekranowych” mieszkañ
zawsze wynika z podjêtych celowo dzia³añ, choæ nie zawsze czynionych z intencj¹ osi¹gniêcia okreœlonego efektu odbiorczego (poza tym, ¿eby by³o
„prawdziwie”). Czêsto jest to wiedza przezroczysta i oczywista: to normalne, ¿e w mieszkaniu stoi ³ó¿ko, a nie wisi hamak, a in¿ynier jeŸdzi maluchem,
a nie fordem (chyba ¿e jest zachodnim szpiegiem). Otrzymujemy zatem
rodzaj œwiadectwa; ale tak¿e postulatu formu³owanego pod adresem rzeczywistoœci, która w zale¿noœci od gatunku staje siê nieco bardziej kolorowa
(komedia) lub nieco bardziej czarno–bia³a (dramat, krymina³). W PRL na
konwencjê nak³ada siê tak¿e siatka wymogów ideologicznych, silniejszych
na pocz¹tku lat 50., s³abszych potem, ale zawsze obecnych i wykorzystuj¹-

7 Popularny tak¿e w sensie iloœciowym. Przynajmniej do koñca lat 60. kino stanowi najwa¿niejszy kana³
zbiorowej wyobraŸni. W latach 1947–1959 w rankingach ogl¹dalnoœci cezurê ustanawia siê na wysokoœci
2 mln widzów, w nastêpnej dekadzie by³o to ju¿ tylko 800 tys. — nadal du¿o, skoro na przyk³ad po kryzysie
lat 80., na pocz¹tku lat 90., mówi³o siê o sukcesie filmu przy widowni rzêdu 300 tys. £atwo odgadn¹æ
przynajmniej jedn¹ z przyczyn takiego spadku frekwencji — w latach 60. proporcjonalnie do zmniejszaj¹cej
siê liczby widzów roœnie widownia telewizyjna. Antonina K³oskowska pisa³a: „W Polsce, w momencie gdy
liczba odbiorców telewizyjnych przekroczy³a 1 000 000 (1962 r.), mo¿na szacunkowo okreœliæ liczbê osób
ogl¹daj¹cych popularn¹ audycjê typu Kobra na ok. 5 milionów”. A. K³oskowska, wyd. cyt., s. 202.
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cych konwencjê do „w³aœciwego” prezentowania wartoœci i postaw8. To dydaktyczne ostrze dostrzec mo¿na niezale¿nie od gatunku dzie³a.
Wszystkie te uwagi nale¿a³o przedstawiæ, zanim przyst¹pimy do próby
interpretacji kilku takich popularnych œwiadectw. W ich eksploracji skazani
jesteœmy na kluczenie miêdzy zamierzonym, nieœwiadomym, postulowanym i rzeczywistym, miêdzy konwencj¹ a sensem przedstawiania. Rozrywka musia³a bawiæ, ale te¿ wychowywaæ, mia³a stanowiæ narzêdzie pedagogiki socjalistycznej. Tu spotyka³a siê z ide¹ czasu wolnego, który winien byæ
spêdzany „w³aœciwie” — nale¿a³o ogl¹daæ filmy o „odpowiednim” przes³aniu. Popularne filmy ujawniaj¹ sposób myœlenia o czasie wolnym, rozumienie tej idei — czasem nawet, jak siê zdaje, niezupe³nie uœwiadamiane przez
nadawców.
Ograniczê siê do przywo³ania kilku najbardziej popularnych seriali telewizyjnych, wskazuj¹c na pewne podobieñstwa w fabule czy strukturze wybranych filmów kinowych. Pozwoli to zasygnalizowaæ pewne charakterystyczne dla omawianego okresu w¹tki, motywy czy tendencje. Przywo³ywane tytu³y, zw³aszcza seriali, s¹ powszechnie znane. Proponujê zatem wyprawê w „oswojone”, które czasem okazuje siê oczywiste, innym razem —
nieoczekiwane. Dwa takie absolutne telewizyjne przeboje to oczywiœcie
Wojna domowa i Czterdziestolatek9. Oba zosta³y zrealizowane przez Jerzego
Gruzê, ale dzieli je dekada, co oznacza istotn¹ przemianê cywilizacyjn¹.
Pierwszy film oparty by³ na scenariuszu Marii Zientarowej (Miry Micha³owskiej), a jego prawzór stanowi³y jej felietony drukowane w „Przekroju”.
Tematem filmu (i tekstów) by³ konflikt pokoleñ rozpisany na g³osy, przedstawiony w postaci przeciwstawienia sobie rodziny nowoczesnej i mniej nowoczesnej. Czterdziestolatek wydaje siê jeszcze bardziej „typoidalny”; niemal wszyscy bohaterowie wbudowani s¹ w okreœlony typ, zachowuj¹ siê
zgodnie z pewnym przypisanym im stereotypem.
Prace domowe
Zacznijmy od dziedziny zwyczajowo przypisywanej kobietom — od ich
„królestwa”, czyli prac domowych. We wspominanych ju¿ studiach dotycz¹cych „bud¿etu czasu” przyznaje siê, ¿e w przypadku kobiet deficyt czasu
8 Choæ wypada dodaæ, ¿e obecnoœæ ideologii nie jest cech¹ jedynie kina socjalistycznego.
9 Wojna domowa, re¿. Jerzy Gruza, I i II seria 1965; Czterdziestolatek, re¿. Jerzy Gruza, I seria 1975, III seria
1977 oraz Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka, re¿. Jerzy Gruza, 1976 (II seria, film kinowy).
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wolnego wynika z zaanga¿owania w zajêcia domowe, dotyczy to zw³aszcza
kobiet–matek. Zatem ju¿ z definicji kobiety maj¹ mniej czasu, „który pozostaje”10. Pracom domowym nie ma koñca, nie maj¹ one okreœlonej ramy
czasowej. Jak ula³ pasuje do nich okreœlenie Jolanty Brach–Czainy: „krz¹tactwo”11, bo podkreœla bezustannoœæ i nieefektywnoœæ tych zajêæ. Tak¿e —
ich nieprodukcyjnoœæ, co nie pozostawa³o zapewne bez wp³ywu na trudnoœci z zakwalifikowaniem czasu poœwiêconego na zajêcia domowe jako czasu
pracy, natomiast zbli¿a³o je definicyjnie do pojêcia leisure. Prace domowe
rzadko pojawiaj¹ siê w centrum filmowych zdarzeñ. £atwo to zrozumieæ:
ma³o spektakularne, codzienne i zwyk³e, stanowi³y oczywisty, choæ na ogó³
nieeksponowany element ¿ycia prywatnego.
Zdarza siê, ¿e pojedynczy epizod budowany jest wokó³ takiej codziennej
krz¹taniny; jest to jednak zwykle przywo³anie codziennoœci niecodziennej.
Oto scena z filmu Jowita12, w której trener (Zbigniew Cybulski) przekonuje
swego zawodnika (Daniel Olbrychski), ¿e nie mo¿e siê poddaæ, musi walczyæ. Scena dzieje siê w ³azience, a trener pierze skarpetki. Chcia³oby siê
powiedzieæ — walczy ze skarpetkami. Zwyk³a czynnoœæ domowa, pospolite
dzia³anie higieniczne, zostaje tutaj uwznioœlona poprzez umieszczenie
w kontekœcie ¿arliwej walki i mêstwa. Inny przyk³ad — kolejki w sklepach,
bardzo d³ugo niemal niewidoczne w filmie (choæ mówi³o siê o trudnoœciach
z zaopatrzeniem), stanowi¹ raczej domenê kobiet. Tymczasem w Misiu13.
bohaterem sceny „kolejkowej” jest mê¿czyzna (Bronis³aw Pawlik), tyle ¿e
nie stoi on tak sobie, dla siebie, w ramach codziennej domowej aktywnoœci,
ale wykonuje zawodow¹ pracê „stacza”. Z kolei tytu³owy „czterdziestolatek” (Andrzej Kopiczyñski) lubi praæ, poniewa¿ podczas tej czynnoœci uspokaja siê i zastanawia nad egzystencj¹; bardzo niechêtnie przyjmuje zatem
pojawienie siê w domu pralki automatycznej. Jeden z warunków pokazywania zajêæ domowych stanowi zatem ich nobilitacja przez mêskie wykonawstwo lub awans do sfery profesji.

10 Potwierdzaj¹ to tak¿e badania. Por. np. E. Wnuk–Lipiñski, Bud¿et czasu — struktura spo³eczna — polityka
spo³eczna, Wroc³aw 1981. Jest to pozycja o tyle interesuj¹ca, ¿e podaje dane porównawcze za 1969 i 1976 r.,
odniesione do trzech kategorii osób: mê¿czyzn oraz kobiet czynnych i biernych zawodowo. Kobiety bierne
zawodowo maj¹ w tygodniu œrednio tyle samo czasu wolnego co mê¿czyŸni, kobiety czynne — blisko 1,5 godziny mniej.
11 J. Brach–Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.
12 Jowita, re¿. Janusz Morgenstern, 1967.
13 Miœ, re¿. Stanis³aw Bareja, 1981.
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Czynnoœci domowe wykonywane przez kobiety pojawiaj¹ siê natomiast
zazwyczaj na drugim planie, w tle w³aœciwych wydarzeñ. Oto widzimy kobietê, matkê, ¿onê odrywan¹ od domowych zajêæ (wita nieoczekiwanych
goœci, biegnie do telefonu), ewentualnie zmuszan¹ na si³ê do odpoczynku
z okazji Dnia Kobiet (lub innego œwiêta, co jeszcze raz podkreœla niecodziennoœæ sytuacji). Refleksem braku zwyczajnego obrazu codziennoœci s¹
tak¿e perypetie mê¿czyzny, który z jakiegoœ powodu (np. wyjazdu ¿ony),
musi przej¹æ „w³adzê” nad kuchni¹ i ³azienk¹. „W³adzê” — to istotne, bo
mamy tak¿e obrazy, w których „krz¹tactwo” kobiet stanowi narzêdzie udrêczenia mê¿czyzny — wska¿my tu choæby Polowanie na muchy Andrzeja
Wajdy14. WyraŸnie widaæ zatem, ¿e istnieje podzia³ zajêæ na mêskie i kobiece, który przyjmuje siê za oczywisty — tylko dlatego obrazowe prze³amywanie tego wzorca lub jego uwypuklanie mo¿e byæ Ÿród³em komizmu lub
sposobem przekazywania znaczeñ. Kto naprawdê pracuje w domu, wyraŸnie i bezpoœrednio pokazuje serial Dziewczyna czy ch³opak, przeznaczony
dla m³odzie¿y, a zatem w intencji wychowawczy. Jak wiadomo, ca³a historia
zaczyna siê od tego, ¿e Tomek, brat bliŸniak Tosi, nie mo¿e znieœæ przezwiska „Tomek–szyde³ko”; sugeruje ono „niemêskoœæ”. Sfera nieprodukcyjnej
pracy domowej kobiet pozostaje zatem niedowartoœciowana i niewidoczna,
ujawnia siê nie w codziennoœci, ale w jej pêkniêciach.
Czas pracy — czas wolny
Oczywiste natomiast i dobrze widoczne jest to, ¿e kobiety pracuj¹15.
W latach 60. okres walki o prawo do pracy maj¹ wyraŸnie za sob¹ i nie
musz¹ ju¿ prowadziæ heroicznych zmagañ o to, by zostaæ hutniczk¹ lub
kierowc¹ autobusu. Na marginesie warto przypomnieæ, ¿e by³ krótki moment w dziejach naszej kinematografii, kiedy by³o inaczej. Mam na myœli
przede wszystkim dwa filmy z pierwszej po³owy lat piêædziesi¹tych: Autobus
odje¿d¿a 6.2o oraz Irena do domu16. W pierwszym bohaterka toczy zmaga-

14 Polowanie na muchy, re¿. Andrzej Wajda, 1969.
15 Józef Cha³asiñski tak pisa³ we wstêpie omawiaj¹cym pamiêtniki nades³ane na konkurs Polskiego Radia:
„Dom socjalistyczny jest domem dwojga ludzi pracuj¹cych. Powszechne przyjêcie takiego modelu domu jest
niew¹tpliwym sukcesem socjalizmu w Polsce. Problem nurtuj¹cy kobiety w naszych pamiêtnikach nie wynika z odczucia socjalistycznego modelu ma³¿eñstwa i domu, lecz z buntu kobiety przeciwko przejmowaniu
na siebie dawnej roli s³u¿¹cej w domu pana ma³¿onka. Rzecznikiem przebudowy domu w duchu socjalistycznym jest u nas kobieta, reakcjonist¹ — mê¿czyzna”. Miesi¹c mojego ¿ycia, wyd. cyt., s. 9.
16 Autobus odje¿d¿a 6.20, re¿. Jan Rybkowski, 1954; Irena do domu!, re¿. Jan Fethke, 1955.
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nia o to, by nie byæ fryzjerk¹, ale pracowaæ w hucie, koñczy wieczorowo
technikum, zaniedbuj¹c mê¿a i dziecko. Dziêki temu jednak dostaje mieszkanie i samorealizuje siê. Kiedy m¹¿ w koñcu zaakceptuje jej wybór, bêd¹
mogli siê wreszcie poca³owaæ. W drugim z wymienionych filmów bohaterka, znaj¹c reakcjê mê¿a na has³o „Kobiety na traktory”, potajemnie koñczy
kurs dla kierowców. Dzieñ organizuje w taki sposób, ¿e m¹¿ niczego nie
dostrzega. Rano odprowadza syna do przedszkola i biegnie na kurs. Wracaj¹c, przynosi obiad ze sto³ówki. Koñczy kurs z najlepszym wynikiem
i chce podj¹æ pracê. Dzia³ania bohaterek obu tych filmów zosta³y podporz¹dkowane d¹¿eniu, by nie mieæ czasu wolnego. Podejmuj¹ one pracê
zawodow¹, dokszta³caj¹ siê i zajmuj¹ rodzin¹, ale ju¿ w nowy w sposób,
z pomoc¹ pañstwa (zbiorowa opieka, zbiorowe ¿ywienie). Awans zawodowy kobiet stanowi³ zatem w tej rzeczywistoœci pewne novum, z tego zapewne wynika ¿art koñcz¹cy jeden z odcinków serialu Barbara i Jan17 — „kierownik PGR–u ¿eni siê z kierownikiem œwietlicy (któreœ z nich musi chyba
byæ kobiet¹)”; domyœlnoœci czytelnika pozostawiam rozpoznanie, które.
Nieco inaczej wygl¹da sytuacja w obu serialach Jerzego Gruzy; choæ
w obu bohaterki pracuj¹ zawodowo, co — przypomnê — jest traktowane
jako oczywistoœæ. Porównajmy choæby dwa miejsca pracy z serialu Czterdziestolatek. In¿ynier Karwowski pracuje na budowie. Wagê jego zadañ
podkreœla charakterystyczny, bardzo dynamiczny motyw muzyczny, widok
koparek i ha³d piasku. Bohater zawsze jest w ruchu, komenderuje, rusza
siê, biega, jednym s³owem „urobiony jest po ³okcie”. Tymczasem jego ¿ona
Magda Karwowska pracuje w cichym, sterylnym otoczeniu. W jej zespole
s¹ same kobiety, które niby coœ robi¹, ale zazwyczaj polega to na tym, ¿e
trzymaj¹ w rêku retorty i probówki wype³nione cieczami i… tyle. Oto obraz
przelewania z pustego w pró¿ne — zw³aszcza ¿e panie du¿o rozmawiaj¹,
komentuj¹c wydarzenia w domu Karwowskich, wymieniaj¹c ogólne uwagi
z zakresu „m¹droœci ¿yciowych” i dziel¹c siê refleksjami na temat egzystencji. Niemal zawsze epizod wieñczy spotkanie u pana kierownika, flirtuj¹cego z bohaterk¹. We wczeœniejszej Wojnie domowej mamy do czynienia ze
zderzeniem dwu modeli: tradycyjnego, który reprezentuj¹ rodzice Paw³a,
i nowoczesnego, którego przedstawicielami s¹ ich s¹siedzi. Jak to wygl¹da?
Ojciec Paw³a przewa¿nie jest nieobecny, poniewa¿ przebywa „na delegacji”

17 Barbara i Jan, re¿. Jerzy Ziarnik, Hieronim Przyby³, 1964, epizod 6, K³opotliwa nagroda, re¿. H. Przyby³.
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(bardzo popularna w PRL forma spêdzania wolnego czasu przez mê¿czyzn); funkcjonuje jako figura Ojca — zwykle czeka siê na jego przyjazd,
bo coœ za³atwi, nagrodzi lub ukarze Paw³a. Tymczasem m¹¿ s¹siadki zwykle
po pracy bywa w domu, co jednak wa¿ne — regularnie rano do pracy
wychodzi. Inaczej rzecz siê ma z bohaterkami. Obie przecie¿ pracuj¹ zawodowo, ale w przypadku mamy Paw³a okazuje siê, ¿e ma chyba doœæ
krótki dzieñ pracy, a s¹siadka wykonuje wolny zawód (coœ tam stuka na
maszynie), co znaczy, ¿e czas ma… zawsze18. Wiêkszoœæ czasu akcji zajmuj¹
zatem rozmowy obu bohaterek z dzieæmi, Anul¹ i Paw³em oraz ze sob¹ na
temat dzieci.
Poznajemy taki obraz miejsca pracy kobiet, w którym niewiele siê dzieje
w sensie zawodowym, natomiast w najlepsze toczy siê ¿ycie towarzyskie
mocno zakorzenione w rzeczywistoœci domowej. Choæ zatem praca zawodowa kobiet stanowi oczywistoœæ i wiêkszoœæ bohaterek filmów pracuje, to
wydaje siê, ¿e jest to raczej „chodzenie do pracy” — ich praca jest mniej
powa¿na ni¿ mê¿czyzn, mniej istotna ni¿ codziennoœæ domowa, a podstawowa aktywnoœæ kobiet przedstawiana jest jako wiêziotwórcza, a nie „produkcyjna”. W obrazach kobiet granice czasu wolnego i czasu pracy zacieraj¹ siê, poniewa¿ nadrzêdna jest funkcja, dla jakiej czas wykorzystuj¹, a ta
pozostaje niezmienna. Czym bowiem ró¿ni¹ siê te sceny od sytuacji spotkañ
towarzyskich b¹dŸ s¹siedzkich spotkañ kobiet niepracuj¹cych, podczas których kobiety, zwykle w niewielkim, dwu–, trzyosobowym gronie, obgaduj¹
swoje problemy egzystencjalne (zwykle dotycz¹ce mê¿czyzn lub rodzin)?
Praca kobiet zosta³a spo³ecznie oswojona jako koniecznoœæ, a nie wartoœæ
— funkcjonalne wykorzystanie czasu nie zale¿y od jego miejsca w strukturze dnia ani przestrzeni, w jakiej tocz¹ siê wydarzenia.
Zabiegi higieniczne
Jak wspomina³am, jest to rubryka w bud¿ecie czasu wolnego, która mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci. Czy to aby na pewno czas wolny? Z ca³¹
pewnoœci¹ jest tak przedstawiany, kiedy chodzi o zabiegi upiêkszaj¹ce.
Rzecz jasna, s³u¿¹ one samorealizacji jednostki (zgodnie z tym, czemu po18 Nie mogê siê oprzeæ pokusie i nie wskazaæ na bliski sercu ka¿dego badacza zupe³nie wspó³czesny przyk³ad
bohaterki serialu Klan, Krystyny, która pracuje (?) na uniwersytecie. Trochê nie wiadomo, co tam dok³adnie
robi (inaczej ni¿ w przypadku jej mê¿a, lekarza), ale zawsze znajduje czas na dok³adne wysprz¹tanie domu
oraz serwowanie rodzinie kilku posi³ków dziennie.

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

Czas wolny na ekranie. Bohaterki filmu popularnego w PRL a „bud¿et czasu wolnego” 503

winien s³u¿yæ czas wolny), ale samorealizacji jednostronnej — wy³¹cznie
zewnêtrznej. Jedn¹ z najczêstszych klisz filmowych jest scena, w której nieoczekiwanie rozlega siê pukanie do drzwi, a tymczasem bohaterka na twarzy ma maseczkê. Oto ods³oniête zostaje to, co winno pozostaæ ukryte —
widoczny mo¿e byæ jedynie efekt zabiegów upiêkszaj¹cych, a nie one same
(¿e s¹ oczekiwane, mo¿e œwiadczyæ choæby pocz¹tek serialu Wojna domowa, w którym m¹¿ sugeruje pewne zmiany w wygl¹dzie ¿ony w wyniku porównania z siostrzenic¹). Równoczeœnie jednak kryje siê w tym pewien paradoks, poniewa¿ kobieta zaskoczona w maseczce zosta³a przy³apana na
czynnoœci — znowu — nieproduktywnej. Œmiech w podobnych scenach wynika zatem z jednej strony z ods³aniania zakrytego, ale z drugiej oœmiesza
kobiety jako osoby zajmuj¹ce siê nie wiadomo czym. W obu serialach Gruzy spotykamy bohaterki z plastrami ogórka na twarzy. To obraz, w którym
kobieta wystêpuje jako osoba zajêta czymœ nie tyle bezinteresownym, co
bezsensownym. Poza tym znaczy to, ¿e nie ma nic do roboty. Nie jest zatem
tak, by mog³a ze swoim czasem wolnym zrobiæ wszystko, co zechce. Zostaje
zawieszona jedna z cech definiuj¹cych czas wolny — to, ¿e pozostaje on do
swobodnej dyspozycji jednostki.
Jest jeszcze jedna cecha zabiegów higienicznych, która zbli¿a je do charakterystyki czasu kobiet jako „czasu w ogóle”, nie pozwalaj¹cego na precyzyjne oddzielenie czasu wolnego i czasu pracy. Znów chodzi o funkcjê,
przeznaczenie czasu, poniewa¿ miejsca zabiegów higienicznych — salony
fryzjerskie i kosmetyczne — pokazywane s¹ jako centra lokalnego rozplotkowanego ¿ycia towarzyskiego zdominowane przez kobiety. Znów zatem
kobiety id¹ gdzieœ, gdzie spotykaj¹ inne kobiety, gdzie nie robi¹ nic albo
robi¹ coœ g³upiego i gadaj¹, gadaj¹, gadaj¹. To zreszt¹ motyw chêtnie wykorzystywany przez film kryminalny (np. kilkakrotnie w serialu 07, zg³oœ siê19),
s¹ to bowiem miejsca, do których prowadz¹cy œledztwo id¹ zbieraæ informacje.

19 O7, zg³oœ siê — pierwsze odcinki serialu nakrêcono w 1976 r., ostatnie dwa w 1987 r. G³ówny bohater,
niezmiennie oficer MO S³awomir Borewicz, zd¹¿y³ w tym czasie awansowaæ, zmieniæ samochód s³u¿bowy
z du¿ego fiata na poloneza, nie zmieni³ natomiast stosunku do kobiet. Wiêkszoœæ odcinków serialu re¿yserowa³ Krzysztof Szmagier.
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Refleksja egzystencjalna (odpoczynek bierny)
Autouzasadnieniem stosowanym do czynnoœci upiêkszaj¹cych bywa
niekiedy nazwanie ich, czy raczej przeznaczonego na nie czasu, „czasem dla
siebie”. Taki czas, odpoczynku od innych, od codziennoœci, stanowi zatem
rodzaj enklawy czasowej i jest bliŸniaczy w stosunku do innego typu „eskapizmu” — ucieczki w marzenia o innym ¿yciu (i o innym czasie wolnym, jak
wolno s¹dziæ). Mo¿na tu przywo³aæ np. scenkê liryczn¹ z jednego z Kabaretów Starszych Panów, kiedy to Kalina Jêdrusik (samotna matka) po u³o¿eniu dziecka do snu i zakoñczeniu prac domowych wychodzi na balkon i czeka na Romea. Gdyby siê wczytaæ w przywo³ywane tu tabele „bud¿etu czasu”, to ten typ spêdzania wolnego czasu nale¿a³oby zakwalifikowaæ jako
„odpoczynek bierny”. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e tak¹ kwalifikacjê mo¿e mieæ
jedynie zwyczaj poobiedniej drzemki (która nota bene zdarza siê jedynie
panom), ale faktycznie ta kategoria jest du¿o bardziej pojemna — mieœci
refleksjê egzystencjaln¹.
Tutaj nale¿y zaznaczyæ, ¿e jeœli ju¿ zdarzy siê bohaterka snuj¹ca ow¹
refleksjê egzystencjaln¹, to przedstawienia tej kategorii maj¹ charakter
eskapistyczny. Bardzo rzadko w polskim kinie kobieta jest samodzieln¹,
autonomiczn¹ bohaterk¹, która mo¿e powa¿nie zastanawiaæ siê nad ¿yciem20. Zbyt czêsto kobiety niepracuj¹ce, a zdarzaj¹ siê takie, przedstawiane s¹ jako te, które maj¹ za du¿o czasu wolnego (choæ jak to nazwaæ czasem
wolnym, skoro nie istnieje on wobec czasu pracy?), co prowadzi do zbyt
¿arliwego przejêcia siê „refleksj¹ egzystencjaln¹”. Oznacza to w tym wypadku g³ównie próbê myœlowej ucieczki od ¿ycia, czyli np. myœlenie o innych ni¿ m¹¿ mê¿czyznach. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ ¿ona trenera
w przywo³ywanej ju¿ Jowicie.
Imprezy kulturalne
Zawsze jeszcze mo¿na spêdziæ czas poza domem. Trafnie tê kategoriê
charakteryzuje scena z filmu Cz³owiek z M–321, kiedy to bohater (Bogumi³
Kobiela) wystrojony w garnitur i muszkê czeka przed gmachem Teatru
Wielkiego. Z jedn¹ z narzeczonych uda siê na operê, niebanalnie — na
Halkê. Sytuacja jest fa³szywa, jeszcze nie wiemy dlaczego, póŸniej okazuje
20 Wyj¹tek stanowi Jak byæ kochan¹, re¿. Wojciech Jerzy Has, 1962.
21 Cz³owiek z M–3, re¿. Leon Jeannot, 1969.
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siê, ¿e bohater jest systematycznie „robiony” na eksmê¿a owej narzeczonej,
œpiewaka operowego. Wydaje siê, ¿e zostaje tutaj tak¿e obna¿ony pewien
fa³sz zawarty w urzêdowym upowszechnianiu na si³ê „kultury wysokiej”.
Podobnie jest w Czterdziestolatku, gdzie za znak kultury wysokiej (kryje siê
tu intencja przeœmiewcza) s³u¿y operetka, do której pani Karwowska idzie
ze swoim szefem, a pan Karwowski ze swoim oddzia³em w ramach dzia³alnoœci kulturalnej w armii. Kultura wysoka to zatem kultura „odœwiêtna”.
Interesuj¹cy jest tu fakt, ¿e kobieta bardzo czêsto okazuje siê si³¹ sprawcz¹ takich wydarzeñ — ma w³adzê nad czasem wolnym rozumianym jako
czas spêdzany wspólnie przez ma³¿onków lub narzeczonych. Przyk³adów
jest wiele — wspomniany Cz³owiek z M–3, Polowanie na muchy (kto ma
w rêku pilota, dzier¿y w³adzê nad œwiatem — chcia³oby siê powiedzieæ;
rzecz jasna, nie ma jeszcze pilotów, ale w tym filmie to kobiety panuj¹ nad
w³¹cznikiem telewizora), liczne decyzje Magdy dotycz¹ce planów towarzyskich Karwowskich w Czterdziestolatku. Przypomnijmy, ¿e wczeœniej s¹ one
czêsto obgadywane w gronie kole¿anek z pracy; podobnie bohaterka Wojny
domowej odpowiedzialna jest za wiêkszoœæ „nowoczesnych” trendów i mód
przynoszonych do domu. W³adza kobiet nad czasem wolnym rodziny ma
tak¿e swój aspekt negatywny — nie mo¿na nie zapomnieæ o funkcji
„psuj–zabawy”, z upodobaniem przypisywanej kobietom, które odpowiedzialne s¹ za przedwczesne zakoñczenie wielu udanych (do czasu) spotkañ
towarzyskich.
Tyle w czterech œcianach mieszkania, w³asnego b¹dŸ znajomych. Kiedy
natomiast mowa o wychodzeniu „do miasta”, wy³ania siê pewna dwuznacznoœæ pojêcia zabawy czy te¿ imprezy tanecznej. Spór o zabawê to zreszt¹
jeden z ciekawszych sporów ideowych PRL, rozpoczêty w pierwszej po³owie lat 50. konfliktem „dzia³aczy” i „chuliganów” (bikiniarzy). Ma on swoje
wizualne zapisy w kronikach filmowych z epoki. Przy okazji, co prawda,
zapytaæ mo¿na, czy dzia³acz ubrany w strój organizacyjny dysponuje czasem
wolnym? To zreszt¹ szersza w¹tpliwoœæ z zakwalifikowaniem dzia³alnoœci
spo³ecznej. „Wyjœcie do lokalu” to problem wielowymiarowy. Z jednej strony stanowi najpopularniejszy i naj³atwiejszy sposób spêdzania wolnego czasu, choæ i tu trzeba siê liczyæ z trudnoœciami w znalezieniu wolnego stolika.
(Sytuacja groteskowo przedstawiona w Polowaniu na muchy). Czasem jednak — w kontekœcie trudnoœci mieszkaniowych — to faktycznie jedyny sposób spêdzania czasu wspólnie z ch³opakiem czy narzeczonym. Brak mie-

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

506 Iwona Kurz

szkania mo¿e jednak zostaæ wykorzystany jako alibi obyczajowe, usprawiedliwiaj¹ce wyjœcie do kawiarni: w Skarbie bohaterowie mog¹ siê nawet
przytuliæ do siebie, problemy mieszkaniowe usprawiedliwiaj¹ tak¿e nocne
¿ycie w Ósmym dniu tygodnia czy Do widzenia, do jutra22.
W wypadku gdy brak podobnego wyt³umaczenia ta forma spêdzania
czasu jest piêtnowana, poœrednio lub bezpoœrednio23. Rejestr jest bardzo
d³ugi: obrazy przygnêbiaj¹ce, alkoholowe, naznaczone zepsuciem (na ró¿nym poziomie: Pêtla, Niewinni czarodzieje, Koniec nocy24). Bohaterowie seriali do lokali nie chadzaj¹. By³oby to niebezpieczne, poniewa¿ œwiat takiej
rozrywki stanowi podstawow¹ przestrzeñ dzia³ania z³a i najczêstsz¹ sceneriê polskiego filmu kryminalnego. Lista objê³aby chyba wiêkszoœæ rodzimej
produkcji sensacyjnej25 — surow¹, realistyczn¹ odpowiedŸ na „g³upiego”
Bonda, w tym tak¿e seriale: Kapitan Sowa na tropie oraz 07, zg³oœ siê26.
Lokal jest miejscem przekazywania informacji, sceneri¹ zbrodni, miejscem
spotkañ „szemranych” osobników. Ba, nie tylko lokal — w jednym z epizodów 07, zg³oœ siê akcja toczy siê w oœrodku wczasowym (faktycznie — domu
publicznym), w dwu innych — w pensjonacie. Wydaje siê, ¿e czas wolny
kusi do zbrodni, a rozrywka nie mo¿e byæ bezinteresowna, skoro stanowi
przykrywkê dla zbrodni. Odcinek 07, zg³oœ siê pt. Strza³ na dansingu dotyczy
zabójstwa mê¿czyzny w lokalu; okazuje siê, ¿e mê¿czyzna by³ szanta¿yst¹,
w zwi¹zku z tym ka¿dy (niemal dos³ownie ka¿dy) obecny tego wieczora
w sali tanecznej jest podejrzany, bo na ka¿dego coœ mia³. Podkreœliæ przy
tym nale¿y, ¿e w tej rzeczywistoœci kobiety króluj¹, czêsto bywaj¹c nie tylko
ofiarami, ale sprawczyniami zbrodni. W polskim kinie wystêpuje nadreprezentacja kobiet–przestêpców, czêsto zreszt¹ odgrywaj¹ swoje role niezgodnie z emploi czy nawet poczuciem zdrowego rozs¹dku27.

22 Ósmy dzieñ tygodnia, re¿. Aleksander Ford, 1957 (film nie wszed³ na ekrany); Do widzenia, do jutra, re¿.
Janusz Morgenstern, 1958.
23 Dziewczyny do wziêcia, re¿. Janusz Kondratiuk, 1972; Rejs, re¿. Marek Piwowski, 1970 — to przyk³ady
specyficzne, ale „impreza” i „lokal” równie¿ siê tu pojawiaj¹.
24 Pêtla, re¿. Wojciech Jerzy Has, 1958; Niewinni czarodzieje, re¿. Andrzej Wajda, 1960; Koniec nocy, re¿.
Julian Dziedzina, Pawe³ Komorowski, Walentyna Uszycka, 1957.
25 Zbrodniarz i panna, re¿. Janusz Nasfeter, 1963; Ostatni kurs, re¿. Jan Batory, 1963.
26 Kapitana Sowa na tropie, re¿. Stanis³aw Bareja, 1965.
27 Pola Raksa w jednym z odcinków Kapitana Sowy na tropie morduje staruszkê dla niewielkiej sumy pieniêdzy. W wiêkszoœci odcinków tego serialu sprawczyniami i podejrzanymi s¹ kobiety. Mo¿e maj¹ za du¿o
wolnego czasu?
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Wiele jeszcze tropów prosi siê o przeœledzenie w kadrach polskiego filmu: pojêcie klasy pró¿niaczej, hobby, zwane wówczas „konikiem” czy pojêcie œwiêta jako kategorii innej ni¿ czas wolny. Wydaje siê jednak, ¿e garœæ
przedstawionych tu spostrze¿eñ, popartych obrazami, pozwala na wskazanie pewnych tendencji, trwale wystêpuj¹cych w ramach œwiata przedstawionego w filmie omawianego okresu. Czas wolny kobiet i mê¿czyzn coraz
czêœciej staje siê czasem spêdzanym wspólnie (wyjœcia, wyjazdy, rozrywki
domowe). W tym wypadku najczêœciej decyduj¹ o nim kobiety, które wiedzê, jak go spo¿ytkowaæ, zdobywaj¹ wœród innych kobiet. Rozró¿nienie
miêdzy czasem mê¿czyzn a kobiet dotyczy nie tylko form spêdzania wolnego czasu, ale przede wszystkim jego wartoœciowania. Praca kobiet, jak siê
okazuje, jest mniej warta i w ich przypadku podzia³ dnia na czas pracy i czas
wolny zaciera siê. Pozostaje to samo „nicnierobienie”, gadanie, oczywiœcie
tak¿e kreowanie wiêzi — to ostatnie jednak niekoniecznie doceniane. Ze
sposobu przedstawiania kobiet w ramach czasu wolnego wynika te¿, ¿e coœ
siê zmienia w relacjach miêdzy p³ciami — obrazy w³adzy kobiet lub kobiet
przebywaj¹cych w przybytkach rozrywki, czyli z³a, mo¿na interpretowaæ jako ujawnianie siê poczucia zagro¿enia mê¿czyzn.
Co jednak najbardziej charakterystyczne — wszystko, co bezinteresowne, jest oœmieszane lub piêtnowane. Piêtnowane zatem jest to, co stanowi
istotê leisure. Czas wolny, jak siê okazuje, tak¿e powinien czemuœ s³u¿yæ.
Jednak w dziedzinie przedstawieñ pozytywnych rzeczywistoœæ filmowa jest
znacznie mniej bogata. Ujawnia natomiast zasadnicz¹ sprzecznoœæ miêdzy
wersj¹ oficjaln¹ i faktycznym staraniem o wype³nienie czasu wolnego —
czasu bezinteresownego.
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Czas wolny kobi et na wsi rzeszowskiej

Niniejszy szkic powsta³ w ramach studenckich prac badawczych prowadzonych przez grupê laboratoryjn¹, która opracowuje temat: „Spo³ecznoœæ
lokalna wobec kultury masowej”. Badaniami opiekuje siê dr hab. W³odzimierz Mêdrzecki. Rozpoczêto je w lipcu 1999 r. pod auspicjami Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obszarem tych studiów s¹ wsie po³o¿one na zachód od Kolbuszowej. Nie zaliczaj¹
siê one do typowych wsi rolniczych. Ich mieszkañcy pracuj¹ w wiêkszoœci
jako pracownicy fizyczni w zak³adach przemys³owych, us³ugowych i handlowych Rzeszowa i okolic Kolbuszowej. Wa¿ne Ÿród³o dochodów miejscowej ludnoœci stanowi praca poza granicami kraju, g³ównie we Francji.
Wœród respondentów oprócz mieszkañców wsi jest te¿ liczna grupa urzêdników ni¿szego szczebla, ni¿szego personelu medycznego oraz nauczycieli.
Wywiady przeprowadzono wœród przedstawicieli wszystkich grup wieku
i zawodów na podstawie kwestionariuszy o zró¿nicowanej tematyce, sporz¹dzonych przez studentów.
Pos³ugujemy siê robocz¹ definicj¹ czasu wolnego, w myœl której jest to
zorganizowany, zaplanowany œwiadomie odcinek czasu, nie mieszcz¹cy siê
ani w kategorii pracy, ani w kategorii œwiêta, zak³adaj¹cy mo¿liwoœæ wyboru
formy spêdzenia tego czasu1.

1 Z. Skórzyñski, Miêdzy prac¹ a wypoczynkiem, Wroc³aw 1964, s. 6 i nn; E. Wnuk–Lipiñski, Czas wolny.
Wspó³czesnoœæ i perspektywy, Warszawa 1978; J. Sarnowski, Czynniki kszta³tuj¹ce warunki socjalno–bytowe
cz³onków RSP i ich rodzin, Warszawa 1990, s. 133.
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Czas w spo³ecznoœci tradycyjnej
Do podstawowych zajêæ kobiecych w tradycyjnej spo³ecznoœci wiejskiej
nale¿a³y: opieka nad domownikami (przede wszystkim wychowywanie dzieci i opieka nad chorymi), prowadzenie gospodarstwa domowego oraz „kobiecego” sektora gospodarstwa rodzinnego (hodowla, uprawy okopowe
oraz uprawa przydomowych ogródków), a tak¿e sprzeda¿ pochodz¹cych
z gospodarstwa kobiecego nadwy¿ek produkcyjnych2.
Aktywnoœæ kobiety nie ogranicza³a siê do gospodarstwa rodzinnego.
Darcie pierza, przêdzenie we³ny, kiszenie kapusty, pranie i wiele innych
prac wykonywano zespo³owo. Kobiety przy pracy wymienia³y opinie, przekazywa³y sobie informacje i plotki. Spotkañ tego typu nie mo¿na jednak
traktowaæ jako formy czasu wolnego. Praca wyznacza³a na wsi rytm dnia
i roku, stanowi¹c integralny sk³adnik kultury ch³opskiej3.
Czasu, który pozostawa³ po wykonaniu obowi¹zków, by³o niewiele.
Przeznaczono go na odpoczynek, przede wszystkim na sen oraz na œwiêtowanie. Podstawowym œwiêtem by³a niedziela. Sposób jej spêdzania by³ doœæ
œciœle uregulowany przez konwenans wiejski. Najwa¿niejszym punktem
dnia by³ udzia³ w mszy oraz przygotowanie i spo¿ycie odœwiêtnego posi³ku.
Niedziela by³a te¿ dniem spotkañ rodzinnych i towarzyskich. Podobnie
okreœlony i uporz¹dkowany charakter mia³o spêdzanie pozosta³ych œwi¹t
— zarówno religijnych, jak i œwieckich (œluby itp.). Czas poœwiêcony œwiêtowaniu nie by³ przez ch³opów traktowany jako czas wolny, pozostaj¹cy do
ich dyspozycji, ale jako wype³nienie obowi¹zku uczczenia szczególnego,
uznanego za wa¿ny momentu4.
W kulturze ch³opskiej nie istnia³o zatem pojêcie czasu wolnego jako
czasu pozostaj¹cego w swobodnej dyspozycji jednostki. Spêdzanie czasu
w inny sposób, ni¿ przewidywa³ konwenans, uznawane by³o za „pró¿nowanie” i zdecydowanie potêpiane.

2 M. Knothe, Kobieta w spo³ecznoœci wiejskiej na prze³omie XIX i XX wieku (na przyk³adzie parafii Zaborów
w Galicji, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 1990, s. 121–125.
3 Tam¿e.
4 A. Zadro¿yñska, Powtarzaæ czas pocz¹tku, t. 1, Warszawa 1985, s. 137; D. Nadaj, Czas poza prac¹ we
wspó³czesnym œrodowisku wiejskim, „£ódzkie Studia Etnograficzne” XIII, 1991, s. 43–44.
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Przemiany powojenne na wsi i sytuacja z lat ostatnich
W koñcu XIX i w pierwszych dziesiêcioleciach XX w. wymiar czasu pracy kobiet w gospodarstwie by³ bardzo du¿y5; po II wojnie œwiatowej zacz¹³
siê zmniejszaæ. Wprowadzanie maszyn rolniczych, traktorów, kombajnów
spowodowa³o zmniejszenie liczby osób bior¹cych udzia³ w pracach polowych. Elektryfikacja na wsi ziemi rzeszowskiej, zakoñczona w 1963 r., a nastêpnie stopniowe upowszechnianie w gospodarstwie domowym nowoczesnych sprzêtów o napêdzie elektrycznym ograniczy³y wysi³ek i czas potrzebny do wykonywania prac domowych6.
Czêœæ prac polowych, wykonywanych uprzednio wspólnie w grupie rodzinnej czy s¹siedzkiej, zast¹pi³a maszyna. Innowacje wp³ynê³y na dekompozycjê dotychczasowej struktury spo³ecznej i tradycyjnego systemu norm
i wartoœci oraz modelu spêdzania wolnego czasu. RozluŸnieniu uleg³y tak¿e
wiêzi wewn¹trzrodzinne. Zwi¹zane to by³o z indywidualizacj¹ decyzji dotycz¹cych wyboru zawodu i przysz³ego stylu ¿ycia. Po ukoñczeniu szkó³ podstawowych dzieci coraz czêœciej kontynuowa³y naukê w miastach. Wiêkszoœæ czasu spêdza³y wiêc poza domem, odwiedzaj¹c rodziców jedynie
w œwiêta i wakacje7. Powszechna edukacja na wsi oraz dostêp m³odzie¿y
wiejskiej do szkolnictwa œredniego i wy¿szego zmniejszy³y obci¹¿enia kobiet w sprawowanej przez nie opiece nad dzieæmi. Czêœciowo przejê³y je
instytucje pozarodzinne, takie jak szko³y oraz ró¿ne placówki kulturalno–wychowawcze8. Dla wiêkszoœci osób m³odych i tych, które znalaz³y sta³e
zatrudnienie poza rolnictwem, czas wolny sta³ siê kategori¹ uznawan¹ nawet gdy nadal mieszka³y na wsi9.
Powojenne przemiany cywilizacyjne i spo³eczne wp³ywa³y na zmniejszanie siê wymiaru obowi¹zków domowych i gospodarskich kobiety. Kobieta
coraz czêœciej podejmowa³a pracê zawodow¹ poza rolnictwem (choæ nadal
rzadziej ni¿ mê¿czyzna)10. Badania Krystyny £apiñskiej przeprowadzone
w latach 70. wykaza³y, ¿e nadal w wielu œrodowiskach utrzymywa³ siê trady5 W. Mêdrzecki, Praca kobiet w ch³opskim gospodarstwie rodzinnym miêdzy uw³aszczeniem a wybuchem
II wojny œwiatowej,[w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 2000, s.179–188.
6 L. Ostrowski, ¯ycie i praca w opiniach kobiet wiejskich, Warszawa 1993, s. 26–27.
7 J. Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1992, s. 142.
8 Tam¿e, s. 140.
9 Tam¿e, s. 143.
10 L. Ostrowski, ¯ycie i praca..., s. 27–28.
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cyjny pogl¹d na sprawy wolnego czasu. Zaobserwowa³a ona zale¿ne od
generacji ró¿nicowanie siê postaw wobec kategorii wolnego czasu. Osoby
starsze oraz w wieku œrednim wyraŸnie odrzuca³y i negatywnie ocenia³y tê
kategoriê11. Wi¹za³o siê to z tradycyjnym stylem myœlenia, w którym czas
wolny by³ czymœ niew³aœciwym. Stanowi³ atrybut pró¿niactwa i pañskoœci.
W tym krêgu odpoczynek, rozrywka m³odzie¿y i œwiêto nadal tworzy³y ca³y
system okreœlony przez tradycyjne normy. Pojêcie czasu wolnego pojawi³o
siê u osób m³odszych i najm³odszych — m³odzie¿y. Osoby w wieku
20–40 lat akceptowa³y tê kategoriê, pozostaj¹c pod wp³ywem nowych, miejskich wzorów ¿ycia12.
Na podstawie badañ póŸniejszych (z lat 80.) Danuta Nadaj wprowadza
kategoriê „czasu na wpó³ wolnego”: „W badanym œrodowisku najpopularniejszym rodzajem czasu poza prac¹ jest czas na wpó³ wolny, tj. wykonywanie czynnoœci wolnoczasowego odpoczynku po³¹czonego z korzyœci¹ praktyczn¹, np. masowe uwielbienie kobiet dla robótek rêcznych i czêste uto¿samianie tych zajêæ z pojêciem czasu wolnego”13.
Wyniki badañ terenowych na RzeszowszczyŸnie
Miêdzy latami 70. a czasami wspó³czesnymi zasz³y na wsi kolejne zmiany. Nadal trwa³ postêp w mechanizacji i industrializacji rolnictwa oraz inne
procesy, które prowadzi³y do ograniczania uprawy roli jako Ÿród³a dochodu
ludnoœci wiejskiej. Obecnie w regionie naszych badañ rolnictwo nie jest ju¿
podstawowym zajêciem mieszkañców. Stosunkowo czêsto spotykaliœmy siê
z nieuprawianymi gruntami rolnymi oraz opuszczonymi zabudowaniami.
Mieszkañcy wyje¿d¿aj¹ okresowo za granicê lub pracuj¹ w du¿ych miastach, od czasu do czasu odwiedzaj¹c rodzinne strony. Najczêœciej m¹¿ —
g³owa rodziny wyje¿d¿a do pracy, zostawiaj¹c na miejscu ¿onê14. W œwietle
naszych badañ kobiety albo pracuj¹ zawodowo poza rolnictwem (zak³ady
krawieckie, obuwnicze itp., równie¿ jako sprzedawczynie, kioskarki), albo
pe³ni¹ funkcjê gospodyni domowej, co oznacza, ¿e praca na roli ma charakter marginalny. Rodziny te posiadaj¹ ziemiê odziedziczon¹ po starszym

11 K. £apiñska, Postawy wobec wolnego czasu na wsi uprzemys³owionej, „Etnografia Polska” t. XVII, 1979,
z. 1, s. 71.
12 Tam¿e, s. 74.
13 D. Nadaj, wyd. cyt., s. 51.
14 L. Ostrowski, ¯ycie i praca..., s. 7–12.
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pokoleniu, jednak nie uprawiaj¹ jej ze wzglêdu na niski dochód, niewspó³mierny do niezbêdnego dla uprawy wysi³ku15.
Kobiety, z którymi przeprowadzaliœmy badania, mo¿na podzieliæ na trzy
grupy.
Pierwsza — to reprezentantki starszego pokolenia (w wieku powy¿ej
szeœædziesiêciu lat), które wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³y pracuj¹c na roli, a obecnie utrzymuj¹ siê g³ównie z renty lub emerytury rolniczej. Staraj¹ siê ca³y
dzieñ wype³niæ sobie prac¹, znaleŸæ jakieœ zajêcie w domu lub ogrodzie.
Przyzwyczajone s¹ do sta³ego „krz¹tania siê”. Prace, które wykonuj¹, nie
zajmuj¹ zwykle ca³ego dnia, dziêki czemu maj¹ wiêcej czasu na codzienne
uczestnictwo w nabo¿eñstwach i indywidualne praktyki religijne. W rozmowach stwierdzaj¹, ¿e pracuj¹ mniej, bo „ju¿ siê w ¿yciu napracowa³y i na
staroœæ mo¿na trochê odpocz¹æ”. Reprezentuj¹ postawê tradycyjn¹, w której cz³owiek nie jest panem swojego czasu, a œwiadomie zaplanowana rozrywka jest czymœ niestosownym. Mimo ¿e doœæ czêsto ogl¹daj¹ telewizjê
(szczególnie ulubione po³udniowoamerykañskie telenowele) lub s³uchaj¹
radia (przewa¿nie Radia Maryja, które czêsto maj¹ w³¹czone prawie przez
ca³y dzieñ), nie traktuj¹ tych czynnoœci jako rozrywki w czasie wolnym, tylko
jako wype³nienie pozosta³ego w ci¹gu dnia czasu miêdzy prac¹, modlitw¹
a snem. Nie do pomyœlenia jest te¿ dla nich odejœcie od normalnego rytmu
¿ycia — np. wyjazd z miejsca zamieszkania16.
Drug¹ grupê stanowi¹ kobiety nale¿¹ce do nastêpnego pokolenia, obecnie w wieku dojrza³ym. Niema³a czêœæ naszych respondentek ma wykszta³cenie ponadpodstawowe, niektóre równie¿ wy¿sze (nauczycielki, urzêdniczki). Motywem kszta³cenia by³o d¹¿enie do zdobycia mo¿liwoœci pracy
poza rolnictwem. W wiêkszoœci nasze rozmówczynie maj¹ (lub mia³y) kontakt z rzeczywistoœci¹ miejsk¹, a wiêc równie¿ z planowaniem czasu wolnego, jednak ich postawy kszta³tuj¹ siê odmiennie ni¿ ich rówieœniczek w mieœcie. Te, które pracuj¹ zawodowo poza rolnictwem, podkreœlaj¹ koniecznoœæ ³¹czenia obowi¹zków zawodowych z prowadzeniem domu. Wyra¿aj¹
potrzebê dysponowania wolnym czasem, którego im brak w zwi¹zku z nadmiarem pracy, ale tak¿e brakiem wystarczaj¹cych œrodków finansowych.
Tak¿e kobiety, które nie pracuj¹ zawodowo, narzekaj¹ na brak mo¿liwoœci
swobodnego planowania i korzystania z czasu wolnego. „Mam tyle roboty,
15 Tam¿e.
16 K. £apiñska, Postawy wobec wolnego czasu..., s. 71.
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¿e nie wiem, kiedy m¹¿ wraca po pracy, a wieczorem tyle ¿e obejrzê trochê
telewizjê”. Wyjazd na urlop, czy wycieczka pozostaje pomys³em z innej rzeczywistoœci17.
Grupê tê w sposób istotny odró¿nia od starszego pokolenia œwiadome
planowanie i wybór ogl¹dania pewnych programów telewizyjnych oraz
doœæ czêste zaopatrywanie siê w prasê kobiec¹, czytan¹ dla rozrywki.
Trzecia grupa respondentek to osoby m³ode, które albo nie skoñczy³y
jeszcze nauki, albo j¹ przerwa³y, a jeszcze nie wesz³y w zwi¹zki ma³¿eñskie.
Wychowane pod wp³ywem wzorców proponowanych przez œrodki masowego przekazu, pozostaj¹ce w czêstych kontaktach z miastem (nierzadko jest
ono dla nich miejscem nauki b¹dŸ pracy) maj¹ œwiadomoœæ potrzeby wolnego czasu. Równie¿ organizacja nauki utrwala tak¹ segmentacjê czasu. Po
szkole, zw³aszcza w porze jesienno–zimowej, dysponuj¹ czasem, który staraj¹ siê zagospodarowaæ. Jednak skromny zasób mo¿liwoœci (znikoma oferta atrakcji w okolicy miejsca zamieszkania), brak bezpoœrednich wzorców
w najbli¿szym otoczeniu powoduj¹ niemo¿noœæ atrakcyjnego wykorzystania oferowanych im nadwy¿ek czasu. Pytane o sposoby spêdzania wolnego
czasu, pocz¹tkowo wymieniaj¹ czytanie ksi¹¿ek (czasami czasopism), by na
koniec zgodnie przyznaæ siê do spêdzania „wolnego czasu” przed ekranem
telewizora18. T³umacz¹ swój wybór brakiem alternatywy. M³ode kobiety,
dziewczêta spotykaj¹ siê w szko³ach, przegl¹daj¹c kolorowe czasopisma
b¹dŸ rozmawiaj¹c o ogl¹danych ostatnio filmach, serialach, programach
rozrywkowych. Pytane wprost, dlaczego ogl¹daj¹ telewizjê, zwykle odpowiadaj¹, ¿e dla „zabicia czasu”. M³odzi ludzie lubi¹ siê spotykaæ, bawiæ
i tañczyæ. Jednak w momencie, gdy wyjœcie na dyskotekê, do kina, czy choæby „do miasta” staje siê wypraw¹, ³atwiej jest si¹œæ przed telewizorem19.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e obecnie na wsi podkolbuszowskiej
mo¿emy mówiæ o kategorii czasu pustego, nie zaœ wolnego. Ogl¹danie telewizji, s³uchanie radia, rzadziej czytanie prasy czy literatury s³u¿¹ „zabiciu
czasu”. Kobiety zape³niaj¹ czas korzystaj¹c z mediów w zwi¹zku ze znikomoœci¹ proponowanych rozrywek oraz brakiem wzorców zagospodarowania nadmiaru czasu w inny ni¿ dot¹d sposób. Potocznie mówi siê o kategorii
„wolnego czasu”, jednak pod tym terminem kryje siê czas niespo¿ytkowany
17 L. Ostrowski, ¯ycie i praca..., s. 19.
18 Do analogicznych wniosków dochodzi Janusz Sarnowski, wyd. cyt., s. 141–145.
19 Tam¿e, s. 138–140, sk¹din¹d Sarnowski wprowadza podzia³ respondentów na cztery grupy wiekowe.
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na pracê, ale tak¿e niezagospodarowany w inny sposób. Korzystanie z radia
i telewizji, a tak¿e czytanie kolorowej prasy (przede wszystkim kobiecej)
nie wymaga zbytnich nak³adów finansowych i specjalnej organizacji dnia.
Seriale telewizyjne s¹ wa¿nym elementem w ¿yciu kobiet, ale nie na tyle
istotnym, by na ich rzecz rezygnowaæ z obowi¹zków domowych czy gospodarskich. Czas na wsi p³ynie inaczej ni¿ w mieœcie, zwalniaj¹c lub przyspieszaj¹c zale¿nie od pory roku czy wieku cz³owieka20. Zim¹, gdy wieczory s¹
d³ugie, ludzie maj¹ du¿o czasu, z którym nie maj¹ co zrobiæ. W³¹czaj¹ wiêc
telewizory, by w skupieniu obserwowaæ skomplikowane historie bohaterów
telenoweli. Zmianie uleg³y zwyczaje spo³eczne. Ludzie, szczególnie kobiety, nie spotykaj¹ siê ze sob¹. W niepamiêæ posz³y wieczory wspólnie spêdzane przy pracy. Formu³a wspó³pracy miêdzys¹siedzkiej zanik³a. Ze wzglêdu
na upowszechnienie siê odbiorników telewizyjnych równie¿ dotychczasowe
kolektywne ogl¹danie telewizji zosta³o zaniechane. Zale¿nie od pory roku
kobiety na wsi spêdzaj¹ mniej lub wiêcej godzin przed telewizorami, „zabijaj¹c czas”. Niechêæ do odrêbnej formy zu¿ytkowania wolnego od pracy
czasu t³umacz¹ niedostêpnoœci¹ innego rodzaju rozrywek, jednoczeœnie win¹ za och³odzenie stosunków s¹siedzkich obci¹¿aj¹c telewizjê.
Upowszechnianie wzorów rozrywki przez œrodki masowego przekazu
przyczyni³o siê do przyswojenia sobie przez przedstawicieli i przedstawicielki œredniego i m³odszego pokolenia „prawa” do „wolnego czasu”. Nie wypracowali jednak wielu sposobów organizowania go i wykorzystywania.
Przedstawione tu wstêpne wyniki naszych badañ s¹ zgodne z ustaleniami innych badaczy zagadnieñ zwi¹zanych z czasem wolnym kobiety wiejskiej na wspó³czesnej wsi. Pod wp³ywem zmian, które zasz³y w rolnictwie:
mechanizacji, elektryfikacji, industrializacji itp. iloœæ czasu poœwiêconego
na pracê wyraŸnie siê zmniejszy³a. Równoczeœnie szybko maleje znaczenie
rolnictwa w ¿yciu wsi. Sprawia to, ¿e redukcji ulega obci¹¿enie kobiety prac¹, zmienia siê te¿ charakter ich zajêæ zawodowych i domowych. Zdecydowana wiêkszoœæ kobiet nie potrafi, a czêsto nie chce owego zaoszczêdzonego czasu wykorzystaæ jako czasu wolnego. Staj¹ one przed dylematem, co
robiæ ze znacznym niekiedy zasobem czasu, który nie musi byæ przeznaczony na pracê. Ów niezagospodarowany czas wiêkszoœæ kobiet stara siê wype³niæ, wyd³u¿aj¹c czynnoœci gospodarcze lub poœwiêcaj¹c go na zajêcia

20 Tam¿e, s. 138.
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„zastêpcze”, np. robienie na drutach. W ten sposób unikaj¹ ocenianego
negatywnie „marnowania czasu”. Dopiero ten czas, którego nie da siê w ¿aden sposób zagospodarowaæ jest postrzegany jako czas wolny. Potrafi¹ sobie z nim radziæ jeœli zwi¹zany jest ze œwiêtowaniem: maj¹ wypracowane
sposoby spêdzania dnia niedzielnego, œwi¹t religijnych i rodzinnych. Gorzej
przedstawia siê sytuacja z czasem, który pozostaje po wykonaniu pracy
w dni powszednie i w czasie urlopów. Czas, który pozostaje do ich dyspozycji, w rzeczywistoœci jest czasem pustym. Jest to czas, który wiêkszoœæ respondentek „zabija”, najczêœciej w³¹czaj¹c telewizor.
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The professional activisation of women, progressing at the turn of the
nineteenth century as, i. a. the effect of increasingly unhampered access to
education, did not have to denote exclusively growing encumbrances. This
holds true particularly for the second phase in the modernisation of economy and society during the industrial epoch, when a rise in workers’ rights
was accompanied by a sui generis democratisation of the availability of free
time, which ceased being the exclusive privilege of the more prosperous
groups higher situated within the social hierarchy.
The model of controlled and limited leisure, which was to serve the
regeneration of strength for further work, was launched already at the end
of the nineteenth century. It was effectively propagated by medical doctors
and hygienists, and supported by journalists and social activists. In the first
place, statutory regulations of work time created the need for a planned
approach to time after work, including time enclosed within a spatial–temporal framework. This process became an impulse and an indispensable
condition for the development of a mass–scale culture of entertainment.
The presented volume contains articles, studies and sketches which refer to a historical conference held at Warsaw University in May 2000. The
amassed publications constitute the first Polish attempt at reflecting on the
culture of leisure time, which assumed shape during the nineteenth and
twentieth century, and in particular on the female variant of that culture1.
1 The earlier volumes of our series contain studies and sketches with marginal mention of the problem
of free time, usually within the context of working women or transformations of the „models of femininity”.
See, e. g. Danuta Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiañskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie ( The woman
in a landowning family during the nineteenth century. The Kingdom of Poland)[in:] Kobieta i spo³eczeñstwo
na ziemiach polskich w XIX w. (The Woman and Society in Polish Lands during the Nineteenth Century),
collected studies ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, Warszawa 1995, pp. 36–68; Ryszard Ko³odziejczyk,
Kobieta w rodzinie elity mieszczañskiej. Warszawa epoki zaborów (The woman in a bourgeois elite family in
Warsaw during the partitions), ibid, pp. 161–173; El¿bieta Kowecka, Zmiana roli kobiety w prowadzeniu
domu w XIX w.(The changed role of the woman in managing the household during the nineteenth century)
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The volume starts with an article by El¿bieta Tarkowska (Czas spo³eczny
a czas wolny : koncepcje i wspó³czesne przemiany [Social time and free time
conceptions and contemporary transformations]) — a concise presentation
of empirical research conducted by sociologists for the past several decades. References to theoretical reflections pursued by a sociologist, and
concerning the difficulty involved in defining the category of free time, are
made also in historic sketches. Mention–worthy examples include studies
by Jolanta Sikorska–Kulesza (Miêdzy nadmiarem a niedostatkiem. Uwagi
o czasie wolnym ziemiañstwa w dziewiêtnastym wieku [Between a surplus
and a deficit. Remarks on the leisure time of the landowners during the
nineteenth century]), Maria Wierzbicka (W poszukiwaniu drogi do samorealizacji : praca czy czas wolny? [In the search for the path towards self–realization: work or free time?]), Anna ¯arnowska (Kultura czasu wolnego
w przestrzeni wielkomiejskiej — kobiety w œrodowisku robotniczym —
XIX–XX w. [The culture of leisure time in large–city space — working–class
women — nineteenth–twentieth century]) or Dietlind Hüchtker (Kobieta
w podró¿y. Czas emancypacji, czas wolnoœci czy kontynuacja codziennoœci?
[„The female traveller”. A time of emancipation, a time of freedom, or the
continuation of everyday life?]). The above mentioned works contain numerous theoretical reflections on the comprehension of free time and the
value ascribed to this category by women from assorted social circles. „One
of the fundamental conclusions stemming from the sociology of time is the
assumption of social multi–dimensional relativism: women and men live in
a different time as do the employed and the unemployed, the rich and the
poor, and representatives of different social classes” (E. Tarkowska).
A similar reflection is produced by the historical studies in the first and
second part of the volume, observing attitudes towards leisure time as well
as pertinent behaviour in assorted social milieus and within the rapidly
changing historical conditions of the twentieth century.
[in:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX. (The Woman and the Culture of Daily Life. The
Nineteenth and Twentieth Centuries), collected studies ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, Warszawa
1997, pp. 151–158; Andrzej Szwarc, Krytyka kobiecoœci czy pró¿niaczego stylu ¿ycia? Stare i nowe wzorce ¿ycia
codziennego kobiet w publicystyce i literaturze epoki pozytywizmu (A critique of femininity or the idle lifestyle?
Old and new models of women’s daily life in the publicistics and literature of the Positivistic era), ibid.,
pp. 295–308; Magda Gawin, G³osy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939 (w œwietle publicystyki) (Critical opinions concerning women’s professional employment, 1918–1939 /in the light of publicistics/) [in:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX (The Woman and Work. The Nineteenth and Twentieth
Centuries), collected articles ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, Warszawa 2000, pp. 303–316.
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The majority of the authors are particularly interested in a detailed
description and detection of the specific features of spending free time by
assorted environments, and especially in depicting transformations produced by the mobility of individuals and social groups. An essential trait
of such research was the use of new sources, together with a reinterpretation of sources already well–known and exploited (such as the press or
literary accounts).
The presented collection of articles includes several proposals of a historical examination of the phenomenon of leisure time conceived as an
element of the culture of daily life — remaining basically within the range
of the impact exerted upon modern urban–industrial civilisation, but frequently deeply enrooted in preindustrial tradition. Many of the authors
were capable of focusing on the influence of both of these factors (especially in articles comprising the first and second part of the volume, such as
the sketches by J. Sikorska–Kulesza, M. Wierzbicka, Urszula Perkowska,
A. ¯arnowska, Magdalena Przyborowska, Marek Olkuœnik, Marta Sikorska–Kowalska, D. Hüchtker, Pavla Vošahlíková and Hanna Krajewska).
These studies frequently draw attention to the specific duality of attitudes,
both among men and women, as regards the definition of leisure time,
resulting from involvement in tradition and the demands made by contemporaneity. Apparently, relics of the preindustrial approach towards time as
well as the intermingling of work time and „non–work” time demonstrate
considerable permanence, even within industrial–large town conditions,
especially among the women (e. g. the working class or the intelligentsia —
see, for instance, the above mentioned articles by M. Wierzbicka and
A. ¯arnowska as well as the study by Katarzyna Sierakowska Dwudziestolecie miêdzywojenne. Kobieta w rodzinie inteligenckiej i jej czas wolny
(Próba rekonesansu) [The inter–war period. The woman in an intelligentsia
family and her leisure time (An attempted reconnaissance)]).
The conception of the whole publication presupposes a treatment of the
culture of free time as a phenomenon which assumed shape in definite
historical frames. The latter are delineated both by the altering conditions
of life in the city, the associated transformations of the forms of spending
free time as well as changes in perceiving the value of leisure time by
residents of increasingly modernised urban centres. The authors try to capture the distinctness generated by social divisions (different traditions, ex-
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periences and possibilities) and, primarily, the differentiation of the needs
and predilections of women and men.
The first part of the presented volume (Od tradycji dworu do nowoczesnoœci miasta. Postawy kobiet wobec czasu wolnego [From the tradition of the
manor house to the modernity of the town. Women’s attitudes towards
leisure time]) contains attempts at monographic interpretations, frequently
referring to numerous and distinct social groups. A. ¯arnowska dealt with
the emergence of leisure–time culture in the workers’ environment,
Danuta Rzepniewska and Jolanta Sikorska–Kulesza considered the place
of free time in culture, while Mariola Kondracka and Anna Wiernicka
wrote about the culture of leisure time among the bourgeoisie2.
The first part of the publication does not describe numerous environments which could have become the object of detailed analysis. Nonetheless, attention was drawn to groups which relatively rapidly took over new
patterns or created them, consciously attempting to utilise leisure time in
a manner different from others, as in the case of students (male and female) or other intelligentsia groups (see sketches by U. Perkowska and
K. Sierakowska). Studies comprising the first part of the volume make it
possible to capture not only differences in defining free time by women in
comparison with men, but also far–reaching differences within the women
themselves, resulting from their marital status and family situation.
The title of the second part: Miasto i pocz¹tki nowej kultury czasu wolnego (The town and the beginnings of a new culture of leisure time) is
a motif dominating the whole volume. Deliberations on this theme are
spatially limited to select large–city centres. £ódz at the turn of the nineteenth century is discussed by M. Sikorska–Kowalska and Hanna Krajewska; the example of Warsaw is analysed by many authors (chiefly
M. Olkuœnik, Agnieszka Janiak–Jasiñska, M. Przyborowska, M. Kondracka, A. Wiernicka and others), Prague is described by Pavla Vošahlíková, and Cracow is considered by U. Perkowska in her comments about
the culture of female students. Yet another examined problem concerns the

2 The sketch by Anna Wiernicka is an experiment from the viewpoint of an interpretation of the main
theme. The author tried to reconstruct not so much the ways of spending free time among the prosperous
Jewish bourgeoisie, but material accessories testifying to the forms of using that time upon the basis
of information found in legacy inventories.
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impact of foreign models upon this particular domain of women’s life, and
especially the influence of Paris.
In this manner, the authors accentuated the decisive role of the space
of the large city, involved in a feedback relationship with the industrial–epoch civilisation, for shaping a new social approach towards free time, and
its perception in the categories of time liberated from rigours imposed from
the outside. Attention was drawn to a growing awareness of the threats
posed by the large city for the hygienic life of its inhabitants and its influence upon assorted forms of utilising leisure time (i. a. the dissemination
of the need for periodic excursions for recreation or health purposes, or
attempts at organising collective leisure — cf. M. Olkuœnik, Zwierciad³o
i drogowskaz. Prasa warszawska prze³omu XIX i XX w. O podró¿y i wypoczynku kobiet poza miastem [The mirror and signposts. The Warsaw press
at the turn of the nineteenth century. On women’s travels and rest outside
the town]).
The study by M. Olkuœnik and the majority of articles in the second part
of our publication underline the role played by impulses produced by the
modern city, aimed at the modernisation of free–time culture. The authors’
attention is drawn not only to novel forms of entertainment and relaxation,
but also to the mechanisms of spreading new models of the culture of leisure and, in particular, the significance of mass communication media. This
is the reason why the third part of the volume, entitled Czas wolny a przemiany obyczaju (Free time and transformations of customs) and the fourth
part — Wzorce kultury czasu wolnego w œrodkach masowego przekazu (Models
of free–time culture in the mass media) encompass studies devoted to
models of utilising leisure time, popularised in publications and the cinema,
by associations and social institutions organising free time, etc.
The authors discuss not only the emergence of new forms of collective
rest (such as the cinema, tourism, sunbathing and swimming, spas or gymnastics and sport), which involved increasingly wide social circles, both men
and women, and to a considerable degree contributed to a veritable revolution within cultural relations between the genders. The third part deals
also with transformations of manners and morals, accompanying the dissemination of collective and co–educational forms of spending leisure time
and recreation, e. g. Magda Gawin, Kobieta na pla¿y. Przemiany modelu
seksualnoœci kobiecej w latach miêdzywojennych (The woman on a beach.
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Transformations of the model of female sexuality during the inter–war period) or Tadeusz Stenger, Kobieta na wczasach w Sopocie w XIX i na
pocz¹tku XX w. (The woman on vacation in Sopot during the nineteenth
century and at the beginning of the twentieth century), and others3.
An important motif in the reflections in part four of our publication is
composed of relations between the culture of free time and the shaping
of popular mass culture on Polish ground. Special attention was focused on
those elements of that culture which reached the women on a wide scale.
There emerges a question about the differentiated range of the „consumption” of popular culture and its association with the female and male variants of leisure time4.
The studies deal also with the role performed by select mass media
(such as textbooks, the press, the cinema, television), which mould the
attitudes of women towards „free time” and the propagated models of its
usage — Anna Landau–Czajka, Pró¿niactwo, odpoczynek. rozrywka. Czas
wolny w podrêcznikach szkolnych dla dzieci najm³odszych (Idleness, rest,
entertainment. Free time in textbooks addressed to the youngest children).
Analyses of postulated models of behaviour paid particular attention to the
women’s press during the inter–war period (the above cited study by
K. Sierakowska, the sketch by Teresa Kulak, Wzory wypoczynku i rekreacji
propagowane w piœmiennictwie Zwi¹zku Pani Domu /1927–1939/ [Models
of relaxation and recreation propagated in publications of the Union
of Housewives /1927–1939/]). The role of the cinema in the domain of daily
life of interest to us was analysed by Iwona Kurz upon the basis of Polish
films from the 1960s and 1970s (Czas wolny na ekranie. Bohaterki filmu
popularnego w PRL a „bud¿et czasu wolnego” [Free time on screen. Heroines of the popular cinema in the People’s Republic of Poland and the
„free–time budget”]) and by H. Krajewska (Kino w £odzi: repertuar, reklama i kobieca publicznoœæ [The cinema in £ódz: repertoire, advertisements
and the female audience]).

3 See also Z. Chyra–Rolicz, Wzory rekreacji propagowane przez spó³dzielczynie w Polsce miêdzywojennej
(Models of recreation propagated by female members of cooperatives in inter–war Poland), Dariusz Jarosz,
Robotnicy, robotnice a Fundusz Wczasów Pracowniczych w Polsce do 1956 r. (Male and female workers and
the Workers’ Vacation Fund in Poland up to 1956).
4 See also the report from on–the–spot research in the appendix.
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Hopefully, the presented studies will contribute to the development
of barely initiated historical research into the shaping at the beginning
of the twentieth century of assorted elements of Polish popular mass culture and the spread of the social range of its impact.
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Zofia Chyra–Rolicz, profesor w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Studia historyczne na UW, doktorat w Instytucie Historii PAN (1975). Kierunki badañ: historia spo³eczna i gospodarcza Polski XVIII–XX w., historia
ruchu spó³dzielczego, varsavianistyka. Publikacje m.in.: „Pod spó³dzielczym sztandarem. Z dziejów spó³dzielczoœci polskiej” (1985), „Stanis³aw
To³wiñski” (1985), „Burzymy–tworz¹c. Spó³dzielczoœæ robotnicza na ziemiach polskich do 1939 r.” (1991), „Z tradycji polskiej spó³dzielczoœci
w II Rzeczypospolitej” (1992), „Zwi¹zki ruchu emancypacji kobiet ze spó³dzielczoœci¹ na ziemiach polskich przed 1939 r.” (1993).
Magdalena Gawin, asystent w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na UW (1996). Kierunki badañ: historia nauki, historia ruchu eugenicznego w Polsce w XIX i XX w., przemiany spo³eczne i obyczajowe w I po³.
XX w., ruch emancypacji kobiet. Publikacje m.in. „Dispute over Sex Education of Children and Young People during the Twenty Inter–Wars Years”,
„Acta Poloniae Historica”, LXXIX, s. 185–205 (1999), „The Gradual Revolution”, „Transitions” vol. 6, nr 1, s. 70–71 (1999), „Planowanie rodziny
— has³a i rzeczywistoœæ”, [w:] „Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety
w Polsce miêdzywojennej”, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc (2000), „G³osy
krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939 (w œwietle publicystyki)”, [w:] „Kobieta i praca” (2000).
Jadwiga Hoff, profesor w Instytucie Historii na Uniwersytecie w Rzeszowie. Studia historyczne na U. im. Miko³aja Kopernika w Toruniu, doktorat na UW (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” (1992), „¯ycie towarzyskie i kul-
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turalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji” (1993), „Bibliographie des
traites de savoir–vivre polonais [XV–1960], [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).
Dietlind Hüchtker, zwi¹zana z Martin Luther Universitaet w Halle–Wittenberg, doktorat na Technische Universitaet w Berlinie (1996).
Kierunki badañ: historia gender, teorie feministyczne, historia biedy
w XVIII i XIX w., historia codziennoœci, badania nad to¿samoœci¹ narodow¹, pochodzeniem. Publikacje m.in.: „Die Unsittlichkeit als Kristallisationspunkt von Unsicherheit: ProProstitutionspolitik in Berlin (1800–1850)
[w:] „Unsichere Grossstaedte — Von Mittelalter bis zur Postmoderne”
(Konstanz 1999), „«Elende Mutter» und «liederliche Weibspersonen».
Geschlechterverhaeltnisse in Berlin 1770–1850” (Münster 1999), „Subjekt
in der Geschichte? Emanzipation und Selbstbehauptung, Flucht und
Verfolgung in der Autobiographie von Minna Lachs (1907–1993)”, [w:]
„Normsetzung und –uberschreitung. Geschlecht in der geschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert”, red. C. Scheide und N. Stegmann (Bochum 1999).
Agnieszka Jagodziñska–Zaleska, doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Studia historyczne na U. Wroc³awskim
(1996). Kierunki badañ: historia spo³eczna i ¿ycia codziennego w XIX w.
na ziemiach polskich oraz w II RP.
Agnieszka Janiak–Jasiñska, doktorantka w Instytucie Historycznym
UW. Studia historyczne na UW (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), „Unowoczeœnianie
gospodarstwa domowego i wyposa¿enia mieszkañ”, [w:] „Równe prawa
i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej”, red. A. ¯arnowska,
A. Szwarc (2000).
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Dariusz Jarosz, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne
na UW, 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).
Mariola Kondracka, studia historyczne na UW (1996). Kierunki badañ:
historia spo³eczna XIX i XX w. ze szczególnym uwzglêdnieniem dziejów
bur¿uazji warszawskiej. Publikacje m.in.: „Rola «pani domu» w krêgach
bur¿uazji warszawskiej w drugiej po³owie XIX wieku”, [w:] „Kobieta i kultura ¿ycia codziennego”, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc (1997), jako Mariola Siennicka „Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj” (1998).
Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Ukoñczy³a filologiê polsk¹ na U. £ódzkim, doktorat tam¿e (1991). Kierunki badañ: archiwistyka, historia i teoria filmu. Publikacje m.in.: „¯ycie filmowe
£odzi w latach 1896–1939” (1992), „Die Protestanten in Polen mit besonderer Berucksichtigung der Situation in Warschau”, [w:] „Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765. Beitrage der wissenschaftlichen Konferenz
vom 26. bis 28. Juni 1997 in Dresden” (1998), „Zur Geschichte des Lodzer
Christlichen Wohlfaetigkeits–Vereins 1877–1914”, [w:] „Polen, Deutsche
und Juden in Lodz 1820–1939” (Osnabruck 1999).
Teresa Kulak, profesor w Instytucie Historycznym U. Wroc³awskiego.
Studia historyczne na U. Wroc³awskim, doktorat tam¿e (1975), habilitacja
(1987). Kierunki badañ: historia polityczno–spo³eczna Polski miêdzywojennej i problemy polityki zagranicznej, polska myœl polityczna XIX
i XX w., zagadnienia regionalne Œl¹ska i dzieje Wroc³awia. Publikacje
m.in.: „Propaganda antypolska dolnoœl¹skich w³adz prowincjonalnych w latach 1922–1933” (1981), „Jan Ludwik Pop³awski 1854–1908. Biografia polityczna” (1989, 1994), „O ziemiê Piastów i polski lud 1795–1918” (1990),
„Wroc³aw. Przewodnik historyczny” (1997).
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Iwona Kurz, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW, magisterium na Wydziale Polonistyki UW (1996). Kierunki badañ: antropologia
cia³a i p³ci, historia obyczajów i ¿ycia codziennego w Polsce w XX w., a tak¿e antropologia filmu i audiowizualnoœci. Publikacje m.in.: „Kieliszki
w d³oñ. Motyw alkoholu w powojennym kinie polskim”, „Dialog” 2000,
nr 4; „Sexuality on Trial: The Case of Kalina Jêdrusik”, [w:] „Gender in
Film and the Media. East–West Dialogues, ed. El¿bieta H. Oleksy, El¿bieta
Ostrowska, Michael Stevenson, Peter Lang, Frankfurt am Main (2000).
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 w. 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).
El¿bieta Mazur, profesor w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, docent w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Studia historyczne na UW,
doktorat w Instytucie Historii Kultury Materialnej, ob. Instytut Archeologii
i Etnografii (1991), habilitacja tam¿e (1999). Kierunki badañ: architektura
i urbanistyka na ziemiach polskich w XIX i na pocz. XX w., historia ¿ycia
codziennego w XIX w, historia gospodarcza. Publikacje m.in.: „Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 1921–1939” (1993); „Pomoc ¿ywnoœciowa
w Warszawie w II po³. XIX w., [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (1996); „¯ycie codzienne w osiedlu WSM”, [w:] „Miasto i Kultura”
(1997) oraz w wersji ang. „Journal of Urban Ethnology” (1997), „Dobroczynnoœæ w Warszawie w XIX wieku” (1999).
Marek Olkuœnik, doktorant w Instytucie Historycznym UW. Studia historyczne na UW (1992). Kierunki badañ: historia regionalna, Tatry i Zakopane w XIX w., historia spo³eczna, ¿ycia codziennego i obyczaju na prze³omie XIX i XX w. na ziemiach polskich. Publikacje m.in.: „Materia w s³u¿bie idei. Geneza i g³ówne p³aszczyzny sporu o kierunki rozwoju cywilizacyjnego Zakopanego na prze³omie XIX i XX wieku”, „Kwartalnik Historii
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Kultury Materialnej” (2000), „Zbêdna zachcianka czy pal¹ca potrzeba?
Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schy³ku XIX wieku jako zjawisko
kulturowe i spo³eczne”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (w druku).
Urszula Perkowska, adiunkt w Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Studia historyczne na UJ, doktorat tam¿e (1972), habilitacja (1995).
Kierunki badañ: historia nauki i oœwiaty polskiej XIX i XX w., dzia³alnoœæ
charytatywna w XIX i XX w., informacja naukowa. Publikacje m.in.:
„Kszta³towanie siê zespo³u naukowego na UJ 1860–1920” (1975), „Uniwersytet Jagielloñski w latach I wojny œwiatowej” (1990), „Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1894–1939” (1994), „Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie Jagielloñskim”, [w:] „Kobieta i kultura...” (1996).
Monika Piotrowska, doktorantka w Instytucie Historycznym U. Wroc³awskiego. Studia magisterskie na Wydziale Historyczno–Pedagogicznym
U. Wroc³awskiego (1998). Kierunki badañ: dzieje spo³eczne Polski w XIX
w. ze szczególnym uwzglêdnieniem ideowych podstaw dzia³alnoœci filantropijnej, historia kobiet.
Magdalena Przyborowska, nauczycielka historii. Studia historyczne na
UW (magisterium 2001). Kierunki badañ: problematyka czasu wolnego
sfer proletariackich Królestwa Polskiego, w szczególnoœci robotników —
mieszkañców Warszawy.
Maria Rotkiewicz, emerytowany pracownik naukowy Zak³adu Historii
Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, tam¿e
doktorat (1964). Autorka scenariusza wystawy „Sport kobiet (1880–1980)”
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (1982). Kierunki badañ: dzieje
ruchu olimpijskiego: kongresy i wystawy sportowe; historia sportu, ruchu
rekreacyjnego i turystycznego kobiet w XIX i XX wieku. Publikacje m.in.:
„Wychowanie fizyczne kobiet w Polsce na prze³. XVIII i XIX wieku”, [w:]
„Rola tradycji w kszta³towaniu wspó³czesnego modelu kultury fizycznej”
(1986), „Pionierki górskich szlaków turystycznych w Polsce”, [w:] „Studia
i Materia³y MSiT” (1995), „Ewolucja kostiumu sportowego kobiet — ilustracj¹ przemian obyczajowych”, „Kultura Fizyczna” (1999).
Danuta Rzepniewska, emerytowany pracownik naukowy IH PAN. Studia historyczne na UW, doktorat w Instytucie Historii PAN (1967). Zainte-
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resowania badawcze: wielka w³asnoœæ ziemska i ziemiañstwo w Królestwie
Polskim, problemy zad³u¿enia i lichwy na wsi, migracje ludnoœci w XIX w.
Publikacje m.in.: „Sezonowi najemnicy rolni w Królestwie Polskim” (1957),
„Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795–1806” (1968), „Rodzina
ziemiañska w Królestwie Polskim”, [w: ] „Przemiany spo³eczne w Królestwie Polskim 1815–1864” (1979), „Ziemiañstwo w krêgu oddzia³ywania
Warszawy 1807–1864” (1982).
Katarzyna Sierakowska, doktorantka w Instytucie Historii PAN. Studia
historyczne w Instytucie Historycznym UW (1994). Kierunki badañ: historia spo³eczna XIX i XX w., w tym szczególnie przemiany rodziny inteligenckiej w dwudziestoleciu miêdzywojennym, spo³eczne dzieje kobiet i ruchu
feministycznego na ziemiach polskich XIX/XX w. 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– überschreitung. 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).
Marta Sikorska–Kowalska, adinkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
£ódzkiego, doktorat tam¿e (2000). Kierunki badañ: historia spo³eczna ze
szczególnym uwzglêdnieniem historii kobiet. Publikacje m.in.: kwestia kobieca na ³amach „Dziennika £ódzkiego” w latach 1984–1992, „Rocznik
£ódzki” 1997, t. 44, „«Kronika Rodzinna» Aleksandry Borkowskiej
(1867–1872)”, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica” 1998, t. 61.
Jolanta Sikorska–Kulesza, adiunkt w Instytucie Historycznym UW.
Studia historyczne na UW, tam¿e doktorat (1990). Kierunki badañ: historia
spo³eczna i polityczna Kresów w okresie zaborów, pamiêtnikarstwo i prasa
w XIX w., archiwistyka. Publikacje m.in.: „Spo³eczno–prawna pozycja
drobnej szlachty na Litwie i Bia³orusi w XIX w.” (1994), „Prostytucja
w XIX wieku na Podolu w œwietle badañ Józefa Apolinarego Rollego”,
„Przegl¹d Wschodni”, t. V, z. 3 (19), s. 435–452; „Prostitution in Congress
Poland”, „Acta Poloniae Historica” t. 83, 2001, s. 123–133.
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Jan Snopko, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
magisterium w Filii UW w Bia³ymstoku (1983), doktorat na UW (1994).
Kierunki badañ: dzieje kultury fizycznej i sportu w XIX w., ¿ycie spo³eczno–polityczne i walka o niepodleg³oœæ w latach 1914–1921. Publikacja
m.in.: „Polskie Towarzystwo Gimnastyczne «Sokó³» w Galicji 1867–1914”
(1997), „«Sokó³» — leaders attitude towards sport. The example and the
beginning of the twentieth centuries”, [w:] „Europaeische Perspektiven zur
Geschichte von Sport, Kultur, und Tourismus” (Berlin 2000), „Jeñcy–Polacy a Tymczasowa Rada Stanu i Rada Regencyjna (1916 –1918)”, [w:] „Polska w Europie i œwiecie w XX stuleciu”, red. H. Parafianowicz (2001).
Tadeusz Stegner, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdañskiego. Studia historyczne na U. Gdañskim, doktorat tam¿e (1984). Kierunki badañ: stosunki wyznaniowe i narodowoœciowe na ziemiach polskich
w XIX i XX w. Publikacje m.in.: „Libera³owie Królestwa Polskiego”
(1989), „Polacy–ewangelicy w Królestwie Polskim” (1992), „Ewangelicy
warszawscy” (1993).
El¿bieta Tarkowska, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
Studia socjologiczne na UW. Doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN (1973), habilitacja tam¿e (1989). Kierunki badañ: socjologia i antropologia czasu, problematyka stylów ¿ycia, francuska szko³a socjologiczna,
badania nad ubóstwem w Polsce. Publikacje m.in.: „Czas w spo³eczeñstwie:
problemy, tradycje, kierunki badañ” (1987), „Czas w ¿yciu Polaków: wyniki
badañ, hipotezy, impresje” (1992), wspó³aut. i red.: „O czasie, politykach
i czasie polityków” (1996), „Zrozumieæ biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” (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 casi Frántiška
Josefa” (1996), „Ceskoslovensko a svet 1918–1938” (1996), „Von Amts wegen” (w druku).
Anna Wiernicka, absolwentka Wydzia³u Historii Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 1993), laureatka konkursu prac naukowych ¯y-
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dowskiego Instytutu Historycznego (1996). Zainteresowania badawcze:
kultura materialna XIX–wiecznej bur¿uazji ¿ydowskiej, z uwzglêdnieniem
inwentarzy kobiet. Publikacja: „The Rosen Family — a case study”, [w:]
Prace Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych, red. E. Kaczyñska (2001).
Maria Wierzbicka, wyk³adowca w Instytucie Historycznym UW. Studia
historyczne na UW, doktorat tam¿e (1971). Kierunki badañ: historia historiografii. Publikacje m.in.: „Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych” (1974), „W³adys³aw Smoleñski”
(1980), „Popularne podrêczniki dziejów Polski w latach 1864–1914”, [w:]
„Edukacja historyczna spo³eczeñstwa polskiego w XX w.” (1981), „Myœl
historyczna pisma «Trzeci Maj»”, „Przegl¹d Historyczny” (1991).
Anna ¯arnowska, profesor w Instytucie Historycznym UW, tam¿e doktorat (1962), habilitacja (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)”, [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).
Opracowa³a Katarzyna Sierakowska
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Abrahamowicz Dawid 99
Adamiecki Karol 411
Adamczuk L. 21
Aeckerle S. 323
Aftanazy Roman 80
Aleksander I, car rosyjski 144
Aleksandrzak Stanis³aw 469–470, 472
Anczyc W³adys³aw Ludwik 123
Andriolli Elwiro 353
Ankiewiczowa Maria 412, 420–421
Anusz M. 31
Arkuszewski W. 187
Artmatová Magdalena Dobromi³a zob. Rettigová Magdalena Dobromi³a
Arvay Edward 88, 103
Arvay, rodzina 87–88
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Asnyk Adam 123
Auger Pierre Victor 342
Augustyn–Puziewicz Jadwiga 303
Bacewicz Wanda 231
Bachórz Józef 349
Baczyñska S. 468
Badalska W. 472
Baliñski Micha³ 151
Balzak Honoriusz 123
Ba³aban Majer 138, 140, 144
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Bandrowski Aleksander 284
Bandtkie J. W. 138–140
Baniewicz Jadwiga 377
Barabasz Wiktor 284
Baraniecki Adrian 275
Baranowska Julia 113
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Baranowska–Wojecka M. zob. Wojecka–Baranowska M.
Baranowski 228
Baranowski Bogdan 127
Barañski Marian 91, 96, 99, 101
Barcewicz Stanis³aw 284
Bareja Stanis³aw 499, 506
Barszczewski S. 260
Bartkiewicz–Rodziewiczowa Joanna 423
Bartlowa Maria 413
Bartnicki Tadeusz 296–297
Bartyœ Julian 127
Baszkiewicz Jan 153, 159
Batory Jan 506
Bauman Zygmunt 28
Baumont 154, 159
Bausinger Hermann 313, 315
Baziñska B. 490
B¹biak G. P. 212
B¹kowska Józefa, z domu Cybulska 111–112
B¹kowska Julia 112
Beauvois Daniel 64–65, 67, 86
Beck Jadwiga 305
Beck Józef 361
Becquerel Antoine Henri 334–335
Benis³awska Maria 466
Berent Wac³aw 278
Beskid Lidia 31
Beyrer K. 313, 315
Biernacki B. 211–213, 245
Biernat Andrzej 80
Bieroñski Kazimierz Jan 369
Bjørnstjerne Martinus 279
Bliziñski Karol 190
Bober M. 472–473
Bober–Pe³zowska M. zob. Bober M.
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536 Indeks osób
Bobrowska Bronis³awa zob. Szrajber–Bobrowska Bronis³awa
Bobrowska–Szrajber Bronis³awa zob. Szrajber–Bobrowska Bronis³awa
Bobrowski Tadeusz 106–107
Bobrzyñski Micha³ 99
Bodo Eugeniusz 361, 431
Bogucka C. 461–462, 467
Bogucka Maria 71, 84, 135
Boguski Józef Jerzy 331
Boh K. 25
Bonusiak W. 94
Borel Emile 342
Borkowska Aleksandra 116
Borkowska Gra¿yna 106
Bormann Ludwika 411
Borzychowska Eugenia 306
Borzymiñska Zofia 137
Bosserman P. 25
Bouèek František 396
Bouèková Antonina 396–397
Boy–¯eleñski Tadeusz 112–113, 371
Böcklin Arnold 285
Bösel M. 313, 315
Brach–Czajna Jolanta 499
Brandstäter F. A. 351
Branicka Eliza zob. Krasiñska Eliza
Bricard I. 344
Bristow E. 319
Brönte Anna 107
Brönte Charlotte 107, 109
Brown R. K. 22
Brzeziñska Mieczys³awa 460–462
Brzeziñska R. M. zob. Brzeziñska Mieczys³awa
Budkowa–Koz³owska Zofia zob. Koz³owska–Budkowa Zofia
Budziñska–Tylicka Justyna 299, 301
Bujwid Odo 277
Bujwidowa Maria? 413
Bujwidowie Kazimiera i Odo 287
Burbonów dynastia 153
Burghartz S. 316
Byron George 73, 123, 131
Cackowska Maria 471

Cackowski Zdzis³aw 71
Cantauw C. 314, 324
Cha³asiñski Józef 500
Cha³ubiñski Tytus 340
Chaudhuri N. 316
Chlebowski Bronis³aw 127
Ch³apowscy, rodzina 37
Chmieleñska Maria 414, 425
Chmielewski Zbigniew 496
Chmielowski Piotr 455–456
Chomentowski Edward 488
Chopin Fryderyk 96, 131
Chramiec Andrzej 259
Christie Agatha 360
Chruœciñski K. 345
Chrzanowski Ignacy 72
Chrz¹ñski T. 266
Chwistek Leon 302
Chyra–Rolicz Zofia 16, 416, 441–452
Ciechanowski M. 141
Ciechomska Maria 106
Cieszkowski August 151
Cieœlak L. 272
Colin A. 319
Corbin A. 71
Corneill Pierre 144
Cotton Eugenia 326
Creusen J. 25
Curie–Denis Ewa zob. Curie Ewa
Curie Ewa 326, 328–329, 334, 336–338,
340–344
Curie–Joliot Irena zob. Joliot–Curie Irena
Curie Maria zob. Sk³odowska–Curie Maria
Curie Piotr 325, 331–338, 344
Curie–Sk³odowska Maria zob. Sk³odowska–Curie Maria
Cybulska Józefa zob. B¹kowska Józefa
Cybulski Zbigniew 499
Czajecka Bogus³awa 276
Czajka–Landau Anna zob. Landau–Czajka
Anna
Czajka Stanis³aw 299
Czajkowski Tadeusz 296–297
Czajna–Brach Jolanta zob. Brach–Czajna Jolanta
Czapliñski Marek 154
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Indeks osób 537
Czapska Maria 65, 67, 69–70, 73, 76
Czapski Emeryk 74
Czapski Karol 67
Czarnecki W³adys³aw 297
Czepulis–Rastenis Ryszarda 44, 47
Czerwiñski J. 174
Czerwiñski Marcin 495
Czochra A. 474–475
Czubiñski Antoni 192
Czuma M. 120
Èervinková–Riegerová Maria zob. Riegerová–Èervinková Maria
Daab Adolf 176, 227, 229, 232–233, 235
Dahrendorf Ralf 18, 27–30
Danecki Jan 17, 21, 182
Danielak Z. 281
Daszyñska–Goliñska Zofia 299, 363
Davy Humphrey 335
Dawidowa–Szczawiñska Jadwiga 363
Dawidowiczowa Alina z Chwistków 302
D¹browska Maria 298, 302, 304, 309, 424,
442–443
Debierne André Louis 342
Deeken A. 313, 315
Deike–Wyrzykowska Stefania 290
Dekowski J. P. 175
Dembowska Sabina 276–277, 281–282, 291
Denis–Curie Ewa zob. Curie Ewa
Deotyma (w³aœc. Jadwiga £uszczewska) 123,
330, 346, 350, 352, 355
Diogenes 145
Derwiszówna Zofia 469–470
Dêbowska 447
Dick J. 319–320
Dienst H. 319
Dittrich 177
D³uska Bronis³awa zob. Sk³odowska Bronis³awa
D³uska Helena 340–341
D³uska S. 326
D³uski Kazimierz 332, 334, 337, 340
Dmochowski Jan 204, 206
Dobraniecki S. 469
Dobrowolska Danuta 118, 201, 415, 481,
488–489

Dobrowolska H. 474,477–478
Dobrowolska M. 369
Dobrska–Libiszowska Krystyna zob. Libiszowska–Dobrska Krystyna
Dolatowska K. 325
Do³êga–Mostowicz Tadeusz 298
Domanusowa Adela 446–447
Domañska H. 29
Dowgia³³o Stanis³awa 286–287
Dowiat Jerzy 80
Drevelle ks. 110
Dubinsky K. 316
Dumas Aleksander, ojciec 123
Dumas Aleksander, syn 123, 159
Dumazedier Joffre 18, 20, 24, 26, 63, 182, 299
Dunin J. 268
Duninówna Helena 220, 352
Durski Antoni 385
Duruy 159
Dutlinger E. 203, 205
Dydyñska Jadwiga zob. Dydyñska–Godlewska Jadwiga
Dydyñska–Godlewska Jadwiga 276–280, 283–293
Dygasiñski Adolf 278–279
Dzia³yñski Tytus 74, 110
Dziedzina Julian 506
Dziêcia³kiewicz J. 136, 138, 140
Dziubek Bronis³aw 176, 214, 215
Dzwonkowski W³odzimierz 224
Edinger D. 319
Einstein Albert 342
Einstein Hans–Albert 342
Eisenbach Artur 136, 148
Eksteins Modris 372
Eljan Walery 260
Engelstein L. 319
Englová Karolina 396
Epstein Henrieta, z domu Oestreicher 139,
141–144, 147
Epstein Józef 139, 141
Epstein Tadeusz 51, 72, 107
Epstein Teresa Regina, z domu Oestreicher
139
Epstein, rodzina 147
Estreicherówna Maria 152
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538 Indeks osób
Fabiani–Madejska I 345
Falski Marian 464
Fa³at Julian 228
Felauer M. 325
Felden T. 316
Fenelon F. 144
Ferens W. 377
Fethke Jan 500
Fialová L. 394
Ficowski Jerzy 188
Fiszerowa Wirydianna 70, 108, 110
Flasiñska Joanna 511–518
Ford Aleksander 506
Franke Jerzy 82, 115, 117, 126, 154
Frankiewicz M. 346, 355
Franklin Benjamin 131–132
Frederick Christine 412
Fredro Aleksander 91, 96
Frevert Ute 105
Frybesowa A. 495
Fuchs, rodzina 228
Fukier Henryk 232
Fukier Henryk Marian 228, 232, 235
Fukier Teofil 228–229
Fukier, rodzina 235
Fügner Jindøich 406
Gacki S. 213
Gadomska–Skalecka Maria zob. Skalecka–Gadomska Maria
Gaj J. 374
Galle H. 460, 467
Ga³ecka–Paduchowa A. 65
Ga³ecki Tadeusz zob. Strug Andrzej
Garlicka Zofia 298–299, 303
Gastman Feliks 280
Gawalewicz Marian 280
Gawin Magda 10, 15, 357–372, 520, 523
G¹siorowski Franciszek 151
G¹siorowski M. 212
Gebethner Gustaw Adolf 88, 232
Gebethner Jan 176, 234–235, 362
Gebethner Jan Robert 232, 236
Gebethner Maria 228
Gebethner, rodzina 228–229, 235
Georg W. 324

Geremek Bronis³aw 79
Gerhard Ute 322
Germanówna Jadwiga 381
Gerson Wojciech 193
Geyer Dora 269
Gêbarski Stefan 254
Gilman S. L. 321
Giroud F. 326–327, 329, 332
Glassowa M. zob. Ró¿ycka–Glassowa M.
Gliñski K. 253, 259
Gliszyñski A. 245
Glücksberg Micha³ 116
Gocza³kowska Julia 116, 120
Godbey Geoffrey 20–23, 26–27, 29–31, 33
Godlewska–Dydyñska Jadwiga zob. Dydyñska–Godlewska Jadwiga
Godlewski Emil 277, 280–281, 284–285,
288–289, 292
Godlewski Marceli 194
Goetel Walery 341
Goethe Johann Wolfgang 123, 144
Goldstein M. 224
Goliñska–Daszyñska Zofia zob. Daszyñska–Goliñska Zofia
Go³êbiowski £. 46, 50–51, 72
Gomulicki Wiktor 121, 211
Goszczyñski Seweryn 153
Górski S. 266
Grabowska Ewa 206
Grabowska Wanda 112
Grabowski M. 78
Granas Anna zob. Rosen Anna
Granzow Kazimierz 232
Granzow Klementyna 231
Granzow Matylda zob. Hoesick Matylda
Granzow, rodzina 230, 235
Grazia Sebastian de 19
Gregorowicz dr 128
Gregorowicz Jan Kanty 115
Grieg Nordahl 96
Griep W. 315
Griffith Lilian 412
Grom J. 349
Gruszecka Aniela zob. Gruszecka–Nitschowa Aniela
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Indeks osób 539
Gruszecka–Nitschowa Aniela 276, 278–279,
291
Gruszecki Artur 291
Gruza Jerzy 498, 501, 503
Grzelak W. 188
Grzybowski Modest 215
Grzyma³a–Siedlecki Adam 280
Gubicz Maria 251
Guilbert M. 25
Gurvitch Georges 25
Gutman Miko³aj 145
Haffner Jan Jerzy 345
Hafftka A. 138
Hahn B. 319–320
Hahn Wiktor 93
Halbwachs Maurice 24
Hall E. T. 23
Hálová Louisa 402
Handy C. 27
Hann Stanis³awa 380
Hanušová Kelmeòa 407
Hartingh Z. 351, 354
Has Wojciech Jerzy 504, 506
Hass Ludwik 296
Haussmann Georges Eugene 153
H¹dzelek Kajetan 373, 375–376
Heinzel Anna 269
Hempel–Papiewska Wanda 443
Henel Stefan 303, 305
Herbaczyñski W³adys³aw 120
Hercen Aleksander 109
Hercen, rodzina 111
Herse (Emilia) 254
Herse, rodzina 235
Hertzber¿anka M. 463, 465
Hilarowiczowa J. 414
Hirschon, rodzina 143–144, 146
Hirschonach Rayzla 136, 143
Hirszenberg Samuel 271
Hochschild–Russel Arlie zob. Russel–Hochschild Arlie
Hochsteinowa Maria 435
Hoesick Ferdynand 176, 230–236
Hoesick Ferdynand Wilhelm 228–229,
232–233, 235

Hoesick Matylda, z domu Granzow 231, 233,
236
Hoesick, rodzina 229–230, 234–235
Hoff Jadwiga 15, 83, 87–103, 94, 99, 383
Hoffman I. 481
Hoffman Karol 222
Hoffmanowa Klementyna z Tañskich 75,
108, 123, 455, 457
Hojnacka Konstancja 366–367, 369
Holewiñski Miros³aw 74
Ho³yñska Ewa 380
Homola Irena zob. Homola–Sk¹pska Irena
Homola–Sk¹pska Irena 120, 275
Horská Pavla 394
Huberowa Janina 411
Hüchtker Dietlind 10, 12, 15, 313–324, 318,
520
Hugo Wiktor 156
Hulewicz Jan 106
Humboldt Wilhelm von 105
Ibsen 279, 281
Ihnatowicz Ewa 75, 212
Ihnatowicz Ireneusz 117, 193
Ilnicka Maria 116, 124
I³³akowiczówna Kazimiera 286
Imbs Hanna 118, 415
Ivánka–Pra¿mowska Wanda 415–416, 418–
–422
Iwañski A. 67, 74–75, 79, 86
Iwaszkiewiczowa Z. 424
I¿ykowski R. 272
Jacher–Tyszkowa A. 481
Jachowicz S. 459
Jagodziñska–Zaleska Agnieszka 13, 151–161
Jakubowiczowa Judyta 136, 139, 141, 147
Ja³owy Józef 92
Janczak Julian K. 429, 432–433
Janiak–Jasiñska Agnieszka 13, 15, 169,
201–226, 203, 215, 242, 522
Janower Jakub Ben Izaak 144
Jarosiñski J. 486–487
Jarosz Dariusz 15–16, 481–493
Jaroszewski Tadeusz Stanis³aw 145
Jaroszyñski T. 213
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540 Indeks osób
Jasiñska–Janiak Agnieszka zob. Janiak–Jasiñska Agnieszka
Jasiñski Stanis³aw 139
Jaskólski M. 266
Jasnorzewska–Pawlikowska Maria zob. Pawlikowska–Jasnorzewska Maria
Jaœkowicz S. 489
Jaworska–Kopczyñska Bronis³awa zob. Kopczyñska–Jaworska Bronis³awa
Jaworski E. 64
Jeannert–Volet H. zob. Volet–Jeannert H.
Jeannot Leon 504
Jedlicki Jerzy 152
Jehlièka O. 407
Jelínek Hanuš 399
Jezierska Wirginia 70, 79
Jeziorañski J. 136, 140
Jêdrusik Kalina 504
Jêdrzejewska Jadwiga 310
Jêdrzejowska W. 465, 467
Joliot–Curie Irena 325, 337–342, 344
Joliot Frédéric 344
Jourod Teodor 431
Józefowicz Ksawery 140, 145–146
Jucewicz L. A. 77
Junga Maria 310
Jurek T. 374–375, 380
Kaczyñska El¿bieta 169, 183
Kaftal Izrael 136, 143
Kalabiñski Stanis³aw 169, 183, 192
Ka³u¿yñski Zygmunt 495
Kamiñska K. 153
Kamiñska Maria 268
Kamiñski Aleksander 19, 23
Kaplan Marion 319
Karczewska Maria 414
Karpowicz Stanis³aw 464–465
Karwacka Helena 267
Karwacki W³adys³aw Lech 178, 186, 192, 193,
198, 216, 220, 222–223, 225
Kasprowicz Jan 278–279
Kaszyñski S. 267, 346
Kawczyñska 380
Kazanowska K. 471
Kazimierski Jerzy 193

Kempis Tomasz à 279
Kêdzierski K. 461–462, 467
Kiedroniowa–Kirkor Zofia zob. Kirkor–
–Kiedroniowa Zofia
Kiedroñ Józef 288–289
Kieniewicz Antoni 67, 73
Kieniewicz Klosia 70
Kiewnarska El¿bieta 309, 412, 422, 425
Kijañska Eleonora 379
Kijasowa Celina 90
Kirchmayer Jerzy 306
Kirchmayer Wanda 306
Kirchnerowa Stanis³awa 96
Kirkor Celina 289
Kirkor Dymitr 289
Kirkor–Kiedroniowa Zofia 276, 278, 280,
282, 285–286, 288–291, 293, 390
Kiryk Feliks 94
Kisielewski Jan August 282–283
Kisielnicka Anna 111
Kitliñska–Piêta H. 474–476
Kizwalter Tomasz 82
Klaczko Julian 280
Klemensiewiczowa Jadwiga zob. Sikorska–Klemensiewiczowa Jadwiga
Klemensiewiczowa–Sikorska Jadwiga zob.
Sikorska–Klemensiewiczowa Jadwiga
K³añska Maria 318
K³oskowska Antonina 10, 20, 153–155, 495,
497
Kmiecik Zenon 239
Kneipp Sebastian 246–247
Knothe Marianna 512
Kobiela Bogumi³ 504
Koch Paul de 123
Kociêcka Karolina 379
Kohtz K. 322
Koltermannówna 380
Ko³odziejczyk Ryszard 10, 43, 209, 519
Komierowska Kazimiera, z domu £uszczewska 124
Komische W. 463–464
Komorowski Pawe³ 506
Kondracka Mariola 12–13, 145, 148,
227–237, 230, 522
Kondratiuk Janusz 506
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Indeks osób 541
Konopacka Halina 310
Koñczyna Paulina, d. Bia³³ozor 73, 77
Kopczyñska–Jaworska Bronis³awa 171, 173,
266
Kopczyñski Onufry 454
Kopiczyñski Andrzej 499
Kopijowska 445
Korff Gottfried 313, 315
Kormanowa ¯anna 192
Korn W. B. 72
Korsakowa F. 413, 426
Koryciñska Aleksandra 377
Korzeniowski Józef 123
Kosiakiewicz W. 212
Kosim Jan 136, 148
Kosmowska Ada 280–281
Kosmowska Janina zob. Kosmowska–Gastmanowa Janina
Kosmowska–Gastmanowa Janina 276–277,
280–281, 286, 290–291
Kosowska E. 64
Kossak Magdalena zob. Samozwaniec Magdalena
Kossak Maria zob. Pawlikowska–Jasnorzewska Maria
Koszucka H. 470
Kotarbiñski Józef 281
Kotarbiñski M. 469
Kotzebue August 144
Kowalczewska A. 468
Kowalewska–Kronenbergowa Józefina zob.
Kronenbergowa–Kowalewska Józefina
Kowalska–Sikorska M. zob. Sikorska–Kowalska M.
Kowecka El¿bieta 10, 46, 50, 53, 71, 519
Kowerska Zofia 212–213
Kownacka Maria 298
Kozera 467
Koziebrodzki W. 122
Koz³owska–Budkowa Zofia 276–278, 280,
283–286, 291, 293
Koz³owska Zofia zob. Koz³owska Budkowa
Zofia
Koz³owski K. 267
Krahelska Halina 299, 303, 305

Krajewska Hanna 12–13, 15–16, 174, 266,
272, 427–439, 521–522, 524
Krasiñska Eliza, z domu Branicka 73, 77, 79,
81
Krasiñska El¿bieta 70
Krasiñski Zygmunt 279, 281
Krasnobaev B. I. 315
Krasnohorska–Pechova Eliška 399
Kraszewski Józef Ignacy 38, 123, 345
Krêpowiecki Tadeusz 351
Kronenberg Leopold 136
Kronenberg Tekla 136, 138, 141–142,
144–146
Kronenbergowa–Kowalewska Józefina 380
Krzemiñska M. 73, 77
Krzemiñski Antoni 428–430
Krzemiñski W³adys³aw 428, 430
Krzywicka Irena 302, 305, 309, 363
Krzywicki Ludwik 66, 68, 77–78, 85, 179, 224
Kuczalska Helena 362, 377, 380
Kuczalska–Reinschmitt Paulina 260–261
Kula Witold 97
Kulak Teresa 16, 411–426, 524
Kulak Zbigniew 192
Kulerski Wiktor 346, 350, 355
Kulesza–Sikorska Jolanta zob. Sikorska–Kulesza Jolanta
Kuligowska A. 267
Kuncewiczowa Maria 308, 357
Kunitzer Juliusz 271
Kurz Iwona 15–16, 495–507, 524
KuŸmiñski B. 327
Kwieciñska Z. 470
Kwilecki Andrzej 64, 73 W
Lachs Minna 316–318
Landau–Czajka Anna 16, 453–479, 524
Landau Helena 363
Langner, rodzina 234
Lapicque Louis 342
Laskowska L. 414, 417
Laskowska R. 474
Laszczka Konstanty 271
Lauermannova Anna 395–396, 399–400
Leccardi C. 18, 26, 28
Lechowa Irena 173, 269
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542 Indeks osób
Leeds E. E. 313
Lefebre Georges 154, 159
Leon XIII, papie¿ 190
Leskiewiczowa Janina 64, 119, 129, 189
Lesser Levy 136
Lesser Maurycy 136, 145
Lesserowa Ewa 136–137
Levi–Strauss 314
Lewin Leopold 340
Lewowa Krystyna 449
Libera Anna 124–125, 129–130
Libiszowska–Dobrska Krystyna 297
Lilpop–Krance Felicja 309
Lindsey Ben 371
Lipiñski Andrzej 168, 172
Lipowska Maria, z domu Byszewska 74
Lorek Maria 475–477
Lorentowicz Jan 224
Lorentz Irena 304
Lorentz Stanis³aw 304, 307, 309
Lowit N. 25
Lubomirska Maria 99
Ludwik II, król bawarski 100
Ludwik XV, król Francji 220
Lutomski Bronis³aw 249
LuWická–Srbová Venèeslava 408
£añcucka Olga 389
£apiñska K. 19, 513–515
£aska Stanis³awa 350, 352–353
£ojek Jerzy 116, 151
£opaciñska Maria 413
£oza Stanis³aw 227, 420
£oziñscy Maja i Jan 310
£ubieñski Leon 151
£uczak A.72, 80
£uczkiewicz Henryk 351
£ukaszewski X. F. E. 456–457
£uszczewska Jadwiga zob. Deotyma
Machar Josef 400
Machlejd Julian 224
Madejska–Fabiani I. zob. Fabiani–Madejska I.
Maeterlinck 403
Majchrzycka Maria 92
Malanowski Jan 493

Malczewski Antoni 123, 144
Malepsza Teresa 474, 477
Maleszewski W³adys³aw „Sêp” 247
Ma³kowska–Zegad³o H. zob. Zegad³o H.
Mamuszka F. 330, 346
Mandukowa Iza 412–414, 417
Marcinkowska–Gawin Magdalena zob. Gawin Magda
Marconi Henryk 214
Martens Fryderyk 232
Martens Henryk 229, 232, 234
Martens Marek 229, 231–232, 235
Martens, rodzina 228, 235
Martensowa Julia 231
Martínek M. 393
Marzanowicz 272
Masaryk František 400
Mas³owski F. 143
Matuszewski Ignacy 224
Maurin Charles 342
Mazan Leszek 120
Mayówna Jadwiga 377, 381
Mazur El¿bieta 15, 373–381, 383
M¹czak Antoni 117, 301
Meysenburg Malwida von 106, 109, 111, 113
Meissnerówna 380
Melcer Wanda 351, 357
Mendel T. 411
Mêczkowska Teodora 113–114
Mêczkowski Wac³aw 114
Mêdrzecki W³odzimierz 511, 513
Michalewicz Kazimierz S. 174
Michalski K. 18
Micha³owska Helena 126
Micha³owska Mira zob. Zientarowa Maria
Michna Wojciech 128–129
Mickiewicz Adam 108, 281, 285, 287
Mickiewicz Franciszek 65
Mieczyñska Helena 222
Mielczarska–Rowecka Irena 304, 306, 309
Mieroszowska L. 459–460
Miksche 395
Mikschová–Lauermannová Anna zob. Lauermannova Anna
Mikulski A. 467
Milewski Edward 442
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Indeks osób 543
Milton John 123
M³ynek F. 89
Mochnacki Maurycy 108
Moczulska Agnieszka 143
Modrzejewska Helena 267, 283
Molenda Antoni 444
Molier Jean Baptiste 144
Molik Witold 50–51, 53, 61, 64–65, 67, 69, 78,
83, 125–127
Moniuszko Stanis³aw 73
Moraczewska Zofia 301, 449
Moravcová M. 395, 398
Morawska Anna primo voto Tischlerowa,
d. Jakubowicz 139, 141–142, 144, 147
Morawska Wis³a 484, 489– 492
Morawski Józef 139
Morcinek Gustaw 301
Morin E. 495
Morgenstern Janusz 499, 506
Morozowicz–Szczepkowska Maria 297, 302,
308, 361
Mostowicz–Do³êga Tadeusz zob. Do³êga–
–Mostowicz Tadeusz
Moszczeñska Iza 363
Moszczeñska 95
Moœcicka Maria 413
Moœcicka Michalina 413
Mourková J. 400
Nadaj Danuta 512, 514
Najdus Walentyna 192
Nakwaska Klementyna 44, 57
Na³kowska Zofia 298, 302, 304
Napoleon III, cesarz francuski 153, 159
Náprstek Vojtech 401–402
Nasfeter Janusz 506
Nasková Helena 402
Nasková RùWena 402–403
Natanson Ludwik 141
Natanson Ludwika, z domu Berson 138–139,
141–144, 146, 148
Nietyksza Maria 183
Nawrocka Wanda 495
Negri Pola 432
Niewiadomska Cecylia 461–462, 464, 466–
–467

Niklewiczowa–Wyd¿ga Maria zob. Wyd¿ga–
–Niklewiczowa Maria
Nitsch Kazimierz 279
Nitschowa–Gruszecka Aniela zob. Gruszecka–
–Nitschowa Aniela
Nitschowa Kamilla 413
Norwid Cyprian 153
Noskowski Józef 138, 140, 143
Nowaczyñski Adolf 352, 354
Nowak–Dziubieñska Wanda 380
Nowicki W. 456, 458
Nowodworska Nina 380
Nowosielski T. 459
Nowotny Helga 18, 29–30
Ochocki A. 433
Ochocki J. D. 66
Oczapowski Micha³ 47
Oestreicherowa Barbara 141–142, 145
Okoñ Wincenty 300
Okrasa R. 482
Olbrychski Daniel 499
Olendzka Zofia 380
Olkuœnik Marek 12–16, 239–263,521–523
Olszewska H. 377
Olszewski Daniel 189
Oppman Artur 379
Orkan W³adys³aw 278–279
Or³owicz Mieczys³aw 251
Orsetti Maria 442–444, 449
Orzechowska Z. 474–476
Orzeszkowa Eliza 76, 123
Ossowska Maria 132
Ossowski Stanis³aw 488–489
Ostrowski Jan Wincenty 139, 141, 143
Ostrowski L. 513,516
Otowski Stanis³aw 96, 99
Paderewski Ignacy Jan 284
Palacka–Riegerova Maria 395–397, 402
Palacky František 395, 399
Paleolog Filipina Stanis³awa 96
Paleolog Stanis³awa Dematraki zob. Paleolog Filipina Stanis³awa
Paleolog U. Z. 96
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544 Indeks osób
Pankiewicz–Morawska J. W. Z. zob. Morawska Wis³a
Paolucci Gabriela 18, 28–30
Papiewska–Hempel Wanda zob. Hempel–
–Papiewska Wanda 443
Papiewska Wanda zob. Hempel–Papiewska
Wanda
Pappenheim Bertha 316, 319–320, 322
Papuziñska Joanna 472
Parnowski Z. 469–470
Parzyñska Miros³awa 496
Pastecka Stanis³awa 379
Paszkiewicz U. 75
Paula L. 363
Pawlakowa Stanis³awa 207
Pawlewska Irena 340–341
Pawlik Bronis³aw 499
Pawlikowska–Jasnorzewska Maria 297, 304
Pawlikowski dr 224
Pawlikowski J. 460, 462
Pawlikowski Tadeusz 281
Pawluczuk Z. 386
Pawska I. 421, 425
Pech Vojtech 399
Pechová–Krasnohorska Eliška zob. Krasnohorska–Pechova Eliška
Pelar Jan Andrzej 88
Pellowski Alfons 272
Pelz A. 313, 315–316
Pe³zowska–Bober M. zob. Bober M.
Perkowska Urszula 12–13, 275–293, 521–522
Perkowska Z. 463, 465
Perrin Jean Baptiste 342
Perrot Michelle 154, 345
Pêtkowska Wanda 270
Pfakówna 468
Pfeiffer, rodzina 228, 230, 235
Pi¹tkowska Wanda 377
Piechowicz Stanis³aw 444
Pierson Roach R. 316
Pietrzak Micha³ 416
Pi³sudski Józef 309
Piotrowska Monika 115–133
Piwowski Marek 506
Plutarch 144
Podgórecki A. 489

Podgórska Eugenia 429
Polipná Zofia 407
Poniatowski Józef 144
Poprawski J. 464
Poraj S. 38
Porembalski Jan 90, 94–95
Porembalski Tadeusz 95, 99, 101
Potocka Anna, z domu Dzia³yñska 67–69, 70,
74, 84–85, 107–108, 110
Potocki Adolf 151
Potocki Albert 151
Potocki Stanis³aw 67, 74
Pouthas Charles 154, 159
Poznañska Leonia 268
Poznañska Sara 267–268
Poznañski Izrael 177
Pratt M. L. 322
Pra¿mowska–Ivánka Wanda zob. Ivánka–
–Pra¿mowska Wanda
Pra¿mowska Wanda zob. Ivánka–Pra¿mowska Wanda
Prevost 279
Pronovost Gilles 25
Prus Boles³aw 38–39, 41, 44, 57, 174, 176, 232,
378
Pruski Witold 235
Pruszakowa Seweryna 124
Przyborowska Kazimiera 329
Przyborowska Magdalena 12–13, 15–16, 172,
174, (181–199), 521–522
Przyby³ Hieronim 501
Przyja³kowska Zofia 206
Przyrembel R. B. 124
Przyrowski Z. 470
Puhl H. J. 393
Putnam R. D. 30–31
Puttkamer Adam 83
Purzycka E. 474, 476
Putowska Jadwiga 299, 303
Puziewicz–Augustyn Jadwiga zob. Augustyn–
–Puziewicz Jadwiga
Puzynina Gabriela 124
Pytlas Stefan 268–269, 271
Quinn Susan 326
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Indeks osób 545
Rabski W³adys³aw 256, 258
Radoæ M. 256
Radwanowa H. 467
Radzyñski W. zob. Kulerski Wiktor
Raksa Pola 506
Rastenis–Czepulis Ryszarda zob. Czepulis–
–Rastenis Ryszarda
Raszewski Zdzis³aw 193
Reinschmidt–Kuczalska Paulina zob. Kuczalska–Reinschmidt Paulina
Rejniak Z. 476
Rettigová Magdalena Dobromi³a 397
Reychman Kazimierz 136
Reymont W³adys³aw Stanis³aw 234, 268,
278–280
Rieger F. Ladislav 395
Riegerová–Èervinková Maria 402
Riegerova–Palacka Maria zob. Palacka–Riegerova Maria
R. M. zob. Brzeziñska Mieczys³awa
Robel G. 315
Robinson John P. 20–23, 26–27, 29–31, 33
Rodziewiczowa–Bartkiewicz Joanna zob.
Bartkiewicz–Rodziewiczowa Joanna
Rodziewiczówna Maria 82
Rodzyn L. J. 349
Rolicz–Chyra Zofia zob. Chyra–Rolicz Zofia
Romankowa Maria 107
Romanowa Maria 411–412, 417
Romer Edward 69
Romerowa Zofia 69, 77
Rosen Amalia Józefa, z domu Leo 142, 229
Rosen Anna primo voto Granas, z domu
Goldstern 135, 137
Rosen Herman 136
Rosen Isaac Simon 136, 140, 143, 145–147
Rosen Jan Bogumi³ 138, 142, 234
Rosen Mathias 145
Rosen Szymon 142
Rosen, rodzina 228–229
Rossowski 468
Rotkiewicz Maria 15, 325–344, 373, 376–377,
379–381, 386–389, 425–426
Rowecka Irena zob. Mielczarska–Rowecka
Irena

Rowecka–Mielczarska Irena zob. Mielczarska–Rowecka Irena
Rowecki Stefan 299, 304, 306
Ró¿ycka–Glassowa Maria 46
Rudnicki Lucjan 175
Rusiñski W³adys³aw 450
Ruskin John 403
Russel–Hochschild Arlie 18, 29
Ruszczyñska M. 55
Rybicki Pawe³ 201–202
Rychard Andrzej 29
Rybkowski Jan 500
Rychlikowa Irena 64–65, 71
Rymszowie, rodzina 83
Ryszka Franciszek 68, 73
Ryszkina Anna 73
Rzepniewska Danuta 10, 12, 37–62, 47, 64,
519, 522
Saksida S. 25
Samozwaniec Magdalena 297, 304–305, 308,
357, 359–360, 381
Samuœ Pawe³ 272
Sand George 123, 156
Sardou Victorien 159
Sarnowski Janusz 511, 516
Sauer Edith 319
Scheibler Karol 173, 177
Scheibler Anna 266–267
Schiffmann Minna zob. Lachs Minna
Schiller Fryderyk 123, 144
Schipper Ignacy 138
Schott Leon 88
Seignobos Charles 342
Selke M. 474, 476
Serwatowski Walerian 120
„Sêp” zob. Maleszewski W³adys³aw
Shelley Percy B. 403
Siciñska J. 90
Siedlecka Maria 286
Siedlecki–Grzyma³a Adam zob. Grzyma³a–Siedlecki Adam
Siegel Stanis³aw 141, 143
Siemaszkowa Wanda 281
Siemieñska Halina 419
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546 Indeks osób
Siemiradzki Henryk 267
Sienkiewicz Henryk 267, 278–279, 301
Siennicka Mariola zob. Kondracka Mariola
Sierakowska Katarzyna 11, 13, 16, 295–310,
521–522, 524
Sieroszewski Wac³aw 278–279
Sierpiñski J. 483
Sikorska Jadwiga 327
Sikorska Jadwiga zob. Sikorska–Klemensiewiczowa Jadwiga
Sikorska–Klemensiewiczowa Jadwiga 276,
281, 284–287, 289, 291
Sikorska–Kowalska Marta 12–13, 15–16, 177,
265–273, 521–522
Sikorska–Kulesza Jolanta 10, 12, 63–86,
520–522
Sikorski 228
Simmler Józef 227
Simmler, rodzina 228
Sittauerowa–Bonkowicz M. zob. Bonkowicz–Sittauerowa M.
Skalecka–Gadomska Maria 297, 304
Skarbek Fryderyk 99
Skarga Barbara 130
Sk¹pska–Homola Irena zob. Homola–Sk¹pska Irena
Skimborowicz Anna i Hipolit 111
Sklenáøová–Malá Otylie 405
Sk³odowska Bronis³awa 326, 328–329, 332,
334, 337, 340
Sk³odowska–Curie Maria 15, 325, 327–344,
348
Sk³odowska–Szalay Helena 326–327, 329,
332, 337
Sk³odowski W³adys³aw 326
Skórzewska T. 412
Skórzyñski Z. 493, 511
S³oñska Irena 470–472
S³owacki Juliusz 98, 153, 222, 224, 281, 285
Smoliñska Bronis³awa 462–463
Smykowski Janusz 69, 77
Snopko Jan 15, 383–391
Sobczak Tadeusz 127
Sochacka J. 449
Soko³owska Anna 255

Solski Ludwik 281–283
Soplica J. 47
Soszyñska A. 326
Spaèek S. 412
Spiechowicz Barbara 511–518
Spiess Jadwiga, d. Simmler 228, 231, 236
Spiess Stefan 231, 237
Spiess, rodzina 228
Spode H. 314
Srbová–LuWická Venceslava zob. LuWická–Srbová Venceslava
Starzewski Jan 305
Statkowski W. 124, 128
Stattler Stefan 214
Stattler Helena 254
Staudacher A. 319
Stecki H. 79
Stefanowska M. 255
Stegmann Natali 318
Stegner Tadeusz 15, 231, 235, 345–356, 359,
524
Stekel Wilhelm 247
Stendigowa Felicja 418–419
Stern Jakub Abraham 143
Sterniñska Maria 379
Sternowa Alicja 306
Stêpieñ W³adys³aw 176
Stojowski Zygmunt 284
Strasburger M. 421
Strasburger, rodzina 227
Strug Andrzej 280
Stryjeñska Zofia 297, 304
Strza³kowski J. 271
Strzemiñska Helena 20, 25–27, 32
Sudolski Z. 73
Sufin Zbigniew 31
Su³kowski Bogus³aw 20
Supiñski Józef 131–132
Surynowa–Wyczó³kowska Janina zob. Wyczó³kowska–Surynowa Janina
Svobodová RùWena 399–400, 402
Synoradzki M. 252, 258
Sypniewski Franciszek 68
Sypniewski Jaros³aw 485
Szalai Aleksander 25

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

Indeks osób 547
Szalay–Szyllerowa Hanna 325
Szalay–Sk³odowska Helena zob. Sk³odowska–Szalay Helena
Szaniawska K. 252
Szarota Tomasz 135
Szczawiñska–Dawidowa Jadwiga 363
Szczepañska Maria 413, 415
Szczepañski Jan? 489
Szczepkowska–Morozowicz Maria zob. Morozowicz–Szczepkowska Maria
Szederowa 91
Szekspir William 123, 144
Sze³ymagin I. I. 167
Szlenkier Karol 177, 193, 231–232
Szlenkier, rodzina 228
Szmagier Krzysztof 503
Szmur³owa Gra¿yna 416
Szpunar M. 88
Szrajber–Bobrowska Bronis³awa 276–277,
281–283, 291
Szrojt Julian 432
Sztyrmerowa 123
Szujski Józef 120, 122, 128, 130
Szumlakowska Irena 411–413
Szuszkiewicz J. 482
Szwalbe Stanis³aw 444
Szwarc Andrzej 9–16, 10, 47–48, 50, 113, 115,
137, 155, 183, 198, 209, 230, 363, 416, 513,
519–520
Szwede, rodzina 228
Szyc Aniela 457
Szyllerowa–Szalay Hanna zob. Szalay–Szyllerowa Hanna 325
Szymañski L. 420
Szymanowski Wac³aw 51–52, 121, 124–125,
127, 131
Szymczak–Hoff Jadwiga zob. Hoff Jadwiga
Œlusarska Maria 193
Œmigielska Józefa 116
Œwidrowski Józef 172, 175, 189, 225
Œwiêcicka Janina 445–446, 449
Œwiêtochowski Aleksander 41, 57, 117
Šarecká M. B. 399
Šolle Zdenek 401

Tarczewska Aleksandra, d. Tañska 72, 75,
108
Tarkowska El¿bieta 10, 11, 17–33, 29, 30, 63,
520
Tarkowska I. 474–475
Tarnowski Stanis³aw 350, 353
Tarnowski 279
Tartakower Arie 138
Taylor Frederick W. 412
Temler Aleksander 232
Temler, rodzina 228, 230, 234–235
Temple Shirley 303
Teplitzka B. 267
Thaer Albrecht 47
Tischlerowa Anna zob. Morawska Anna
Titkow Anna 32
Toeplitz Anna, d. Rafa³owicz 139, 142, 144,
146
Toeplitz Henryk 139
Toeplitz Jerzy 192
Toeplitz Krzysztof Teodor 495
Toeplitz, rodzina 147
Tokarz Wac³aw 285
To³wiñski Stanis³aw 445
Trêbicki Antoni 41
Turno H. 67, 69, 72
Turowski Jan 513
Turowski Kazimierz Józef 116, 122, 128
Tuszyñski Bogdan 379, 384
Tuwim Julian 431–432
Tylicka–Budziñska Justyna zob. Budziñska–Tylicka Justyna
Tyliñska Anna 379
Tylor Anna 261
Tymowski A. 31
Tyrowicz Marian 306
Tyrš Miroslav 406
Tyszka Zbigniew 493
Tyszkiewicz Konstanty 74
Tyszkiewiczowa Paulina, z domu Ciechanowiecka 74
Tyszkiewiczowa Zofia 67
Umiastowska 68
Urbanowska Zofia 132
Uszycka Walentyna 506
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548 Indeks osób
Van de Velde Theodoor 371
Veblen Thorsten 63–64, 496
Vernet Henri 161
Vigarello Georges 374
Volet–Jeannert H. 394
Vošahliková Pavla 12–13, 15, 383, 393–408,
521–522
Waga Antoni 151
Wajda Andrzej 500, 506
Walewska Cecylia 251
Wallas A. A. 317
Wandurski Witold 434
Wañkowicz Melchior 301, 303–304
Wañkowiczowa Maria 309
Wañkowiczówna Krystyna 304, 309
Wañkowiczówna Marta 304, 309
Wartenstein Ludwik 338
Waszkiewicz E. 474–476
Wenzig Joseph 399
Wereszycki Henryk 277
Wertheim, rodzina 228
Werytus 259
Wêgierska Zofia 151–153, 155–161
Wêgierski Franciszek 152
Wielopolska Maria 380
Wieniarski A. 55
Wiernicka Anna 12–13, 135–149, 522
Wierzbicka Maria 10–12, 105–114, 520–521
Wierzyñski Kazimierz 340
Wilde K. 130
Wilde Oscar 403
Wilkoñska Paulina 123, 131
Wilkoszewski Pawe³ Bronis³aw 271
Winiarski M. 252
Winiarz Adam 48
Wirtemberska Maria 123
Wis³ocka Michalina 301–303
Witkiewicz Stanis³aw 340
Wnuk–Lipiñski Edmund 31, 63, 499, 511
Wocalewski T. B. 462
Wodziñska Maria 380
Wojciechowska Janina 442–443
Wojciechowski K. 224
Wojciechowski R. 433
Wojecka–Baranowska M. 127

Wojkowska Julia 457–458
Wolañczyk M. 384–385
Wolf Robert 88
Wolff L. 317–318
Woltmann B. 374
Wo³czek O. 328
Wo³owski Micha³ 267
Woolf Wirginia 112
Woyciechowska H. 468
Wójcicki Kazimierz W³adys³aw123
Wójcicki Aleksander 174
Wójcik 467
Wroczyñski Ryszard 373–374, 376
Wyczó³kowska–Surynowa Janina 297
Wyd¿ga–Niklewiczowa Maria 231
Wyspiañski Stanis³aw 221, 279, 281–283
Wyrzykowska–Deike Stefania zob. Deike–
–Wyrzykowska Stefania
Zacharska Jadwiga 210
Zadro¿yñska Anna 11, 19, 171, 493, 512
Zahorska Stefania 362–363
Zagórska Aniela 305
Zagórscy J. i K. 496
Zaleska–Jagodziñska Agnieszka zob. Jagodziñska–Zaleska Agnieszka
Zaleska Zofia 115–117, 124, 411
Zaleski Antoni 43, 78, 208–209
Za³êski Witold 203
Zamoyscy, rodzina 107
Zamoyska Aniela 108
Zamoyski Konstanty 108
Zandbangowa Maria 380
Zapolska Gabriela 212–213
Zarembina Ewa? 468
Zawadzka Czes³awa 276–278, 280, 286, 291
Zbiegniewska Izabela 107
Zbytkower Szmul 136, 139
Zdziechowski M. 153
Zegad³o H. 472–474, 477–478
Zegad³o–Ma³kowska H. zob. Zegad³o H.
Zeman H. 315
Zelwerowicz Aleksander 267
Ziarnik Jerzy 501
Zieliñski Feliks 151
Zieliñski M. 139
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Indeks osób 549
Ziemiêcka Eleonora 116
Zientara Benedykt 117
Zientarowa Maria 498
Zimajer Adolfina 281
¯ardecki Boles³aw 89
¯arnowska Anna 9–16, 10–12, 15–16, 47–48,
50, 113, 115, 137, 155, 165–180, 183, 198,
209, 230, 363, 416, 493, 513, 519–522
¯arnowski Janusz 117
¯eleñski–Boy Tadeusz zob. Boy–¯eleñski
Tadeusz
¯eromska Monika 309, 367

¯eromski Stefan 224
¯michowska Narcyza 107–113, 123, 279, 345
¯michowski Erazm 108–109
¯mijewska Eugenia 210–211, 213
¯ó³towska Jadwiga, d. Puttkamer 67–68,
70–73, 75, 78, 81–84
¯órawski Julian 329
¯ukowska Zofia 425
¯ygulski Kazimierz 192, 481
¯ygulski Zdzis³aw 80
¯ywicki R. zob. Krzywicki Ludwik

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

Indeks organizacji, instytucji
i czasopism
Indeks organizacji, instytucji i czasopism

AAN zob. Archiwum Akt Nowych w Warszawie
„Acta Universitatis Wratislaviensis” 420
AGAD zob. Archiwum G³ówne Akt Dawnych
Akademia Dziewcz¹t 404
Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie
251
Akcja Katolicka 413
Amerykañski Klub Dam w Pradze 401–402,
404
„Annales Universitatis UMCS” 120
APK zob. Archiwum Pañstwowe w Krakowie
APRz zob. Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie
APW zob. Archiwum Pañstwowe m. st. Warszawy
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)
176, 483, 488
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (AGAD)
73
Archiwum Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników PKP 486
„Archiwum Historii Medycyny” 299
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy
(APW) 136, 138–141, 143, 145–146
Archiwum Pañstwowe w Krakowie 484, 493
Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie (APRz)
88–89, 92, 97–101
Archiwum Ruchu Zawodowego 483,
487–488
Archiwum Uniwersytetu Rzeszowskiego
w Rzeszowie 88

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego 489
„Artysta” 158
ARZ zob. Archiwum Ruchu Zawodowego
Bank Austro–Wêgierski 88
„Biblioteka Handlowa” („BH”) 203
Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 69
Biblioteka Narodowa (BN) 112–114, 215,
228, 233–234, 236
Biblioteka Ordynacji Zamoyskich 41
„Biblioteka Warszawska” („BW”) 151–153,
155–161
„Biesiada Literacka” („BL”) 240, 242–243,
245–247, 250–251, 256, 258, 260, zob. tak¿e „Lechita”
„BL” zob. „Biesiada Literacka”
„Bluszcz” 116, 121, 124–125, 127, 130–131,
153, 240, 243, 245–246, 248, 250–253, 255,
259, 261, 302, 350, 352, 362
BN zob. Biblioteka Narodowa
„BW” zob. „Biblioteka Warszawska”
Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
483–485, 488
Centralny Zwi¹zek Kobiet Czeskich 404
Chór „Lutnia” 229
Chrzeœcijañski Zwi¹zek Rêkodzielniczek
„DŸwignia” 194
„Copocka Gazeta K¹pielowa” 355
CRZZ zob. Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
„Cyklista” 376, 379
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Indeks organizacji, instytucji i czasopism 551
„Czerwona Spó³dzielnia” zob. Robotnicza
Spó³dzielnia Spo¿ywców Zag³ebia D¹browskiego „Czerwona Spó³dzielnia”
Czerwony Krzy¿ zob. Stowarzyszenie Patriotycznej Pomocy Czerwonego Krzy¿a
w Rzeszowie
Czeski Klub Kobiet 405
„Èeský svet” 401, 404, 406
Delegacja Pracy Kobiet przy Muzeum Przemys³u i Handlu 253
„Dzieje Najnowsze” 64
„Dziennik Domowy” 115, 122
„Dziennik Literacki” 130
„Dziennik £ódzki” 265–267, 269, 271
„Dziennik Urzêdowy” 88
„Dziennik Urzêdowy Rzeczypospolitej Polskiej” 417
„Dziennik Ustaw” 481
DzU zob. „Dziennik Ustaw”
„Echo” 39, 58
„Ekonomista” 174, 203
„Etnografia Polska” 514
„Filatelistyka” 88
Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP) 16,
482–485, 487–490, 492
FWP zob. Fundusz Wczasów Pracowniczych
„Gazeta Grudzi¹dzka” 350
„Gazeta Handlowa” 38
„Gazeta Mleczarska” 88
„Gazeta Polska” 38
„Gazeta Rzemieœlnicza” 174
Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w £añcucie 89
„G³os” 363
„G³os Rzeszowski” („G³Rz”) 88, 90, 98,
101–102
„G³Rz” zob. „G³os Rzeszowski”
„Godzina Polski” 432
„Goniec Czêstochowski” 221, 224
„Goniec £ódzki” 265, 268–271

„Gospoda W³óczêgów” zob. Spó³dzielnia
Mieszkaniowo–Turystyczna „Gospoda
W³óczêgów”
„Gryfita. Bia³ostocki Magazyn Historyczny”
383
„Handlowiec” 203–208, 218, 220–221, 223–
–224
Hashomer Hazair 317
Huta Bankowa S.A. w Radomsku 215
„Ilustrowany Kurier Codzienny” 367
Instytut Gospodarstwa Domowego 411, 415
Instytut Naukowej Organizacji 411
„Jewish Social Studies” 319
„Kalendarz Ilustrowany dla Polek” 121, 124,
128
„Kalendarze Berdyczowskie” 75
Katolicki Zwi¹zek Polek 414
KCPPR zob. Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej
KCZZ zob. Komisja Centralna Zwi¹zków
Zawodowych
Klub Kobiet Stowarzyszenia „Szklane Domy” 451
Klub Towarzyski „Slavia”402–403
„K³osy” 353
Kobieca Jednoœæ Kobiet i Dziewcz¹t 404
„Kobieta Wspó³czesna” 302, 306–308, 362
„Kobieta w Œwiecie i w Domu” 363, 364
„Kolarz” 376
„Kolumb — czasopismo jeograficzne poœwiêcone opisom podró¿y l¹dowych
i morskich, najnowszych odkryæ jeograficznych, wiadomoœci statystycznych oraz
z tymi w stycznoœci zostaj¹cymi” 351
Ko³o Czynnych Kooperatystek 445–446, 448,
451
Ko³o Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet
we Lwowie 413
Ko³o Gospodyñ Domu w Krakowie 413
Ko³o Gospodyñ Wiejskich 447, 452
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Ko³o Naukowe Historyków 289
Ko³o Naukowej Organizacji 415
Ko³o Naukowe Przyrodników 289
Ko³o Studiów Gospodarstwa Domowego
w Warszawie 413
Ko³o Ulepszania Metod Pracy Domowej
w Poznaniu 413
Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych
(KCZZ) 482, 487
Komisja Edukacji Narodowej 454
Komisja Rz¹dowa Przychodów i Skarbu 139
Komiet Centalny Polskiej Partii Robotniczej
483
„Korespondent Rolniczy, Handlowy, Przemys³owy” 55
„Kosmos” 277
„Kó³ko Domowe” 116, 125
Krakowskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Orze³ Bia³y” 375
„Kronika Buchaltera” 203, 207
„Kronika Rodzinna” 41, 47
„KRz” zob. „Kurier Rzeszowski”
„Kultura” 204
„Kultura Fizyczna” 373, 379, 426
„Kultura i Spo³eczeñstwo” 28
„Kurier Codzienny” 232
„Kurier Literacko–Naukowy” 367
„Kurier £ódzki” 436
„Kurier Rzeszowski” („KRz”) 88–90
„Kurier Warszawski” („KW”) 38, 41, 57, 176,
181, 183–185, 187–188, 190–194, 196–197,
199, 216, 240–243, 245–247, 250, 252–253,
256, 258, 260, 348, 350, 355, 378
„KW” zob. „Kurier Warszawski”
„Kurier Wieczorny” 433
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
135, 143, 215
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 82
„Lechita” 251–252, 258, zob. tak¿e „Biesiada
Literacka”
„Leo Baeck Institute Year Book” 319
Liga Kooperatystek 441–442
Liga Kooperatystek w Polsce 449–451
LKwP zob. Liga Kooperatystek w Polsce
Liga Reformy Obyczajowej (Warszawa) 371

Liga Reformy Seksualnej (Londyn) 371
„Lodzer Tageblatt” 265–268, 270
„Lodzer Zeitung” 265–267
„Loisir et Societé” 25
Lubelskie Stowarzyszenie Spó³dzielców 443
„Lutnia” zob. Chór „Lutnia”
Lwowskie Towarzystwo £y¿wiarskie 375
£ChTD zob. £ódzkie Chrzeœcijañskie Towarzystwo Dobroczynnoœci
£ódzkie Chrzeœcijañskie Towarzystwo Dobroczynnoœci 269
„£ódzkie Studia Etnograficzne” 168, 173,
512
£ódzkie Towarzystwo Muzyczne 271
Macierz Szkolna 292–293
„Magazyn Mód i Nowoœci Dotycz¹cych Gospodarstwa Domowego” 115, zob tak¿e
„Tygodnik Mód i Nowoœci”
Muzeum Przemys³u i Handlu zob. Delegacja
Pracy Kobiet przy Muzeum Przemys³u
i Handlu
Muzeum Sztuk Piêknych w Warszawie 223
Najwy¿sza Izba Kontroli 484–485
„Nasza Scena” 267
„Nasze Sprawy” 224
„Nauka Polska” 325
„Neue Freie Presse” 101
„Niewiasta” 116, 120–123, 125, 128–131
NIK zob. Najwy¿sza Izba Kontroli
„Niwa” 38, 44, 47, 50
„Nowe ¯ycie” 179
„Noworocznik Ilustrowany dla Polek” 116
„Nowy Dzienniki £ódzki” 271
„Nowy Kurier £ódzki” 431
OGD zob. „Organizacja Gospodarstwa Domowego”
„Ogrodnik Polski” 266
„Organizacja Gospodarstwa Domowego”
(OGD) 411–412, 414
Ossolineum zob. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu
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„Pani Domu” 411, 413–426
Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego 484, 488
Partia Pracy 442
PD zob. „Pani Domu”
„P³omyk” 301
„Polak–Katolik” 180
„Polityka” 97
„Polska na Morzu” 368
Polska Partia Socjalno–Demokratyczna Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego (PPSD) 442
Polskie Towarzystwo Dramatyczne 222
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
zob. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 251
„Postêp” 88
Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w £odzi 450
PPSD zob. Polska Partia Socjalno–Demokratyczna Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego
„Praca i Opieka Spo³eczna” 484
„Prace i Materia³y Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w £odzi” 173, 269
„Prace Polonistyczne” 268
„Pracownik Handlowy, Przemys³owy i Rolny” 203
„Prawda” 41
„Promieñ” 289
„Promocja Zdrowia, Nauki Spo³eczne i Medycyna” 32
„Prosta Droga” 446–447
„PRz” zob. „Przegl¹d Rzeszowski”
„Przegl¹d Gimnastyczny” 386
„Przegl¹d Historyczno–Oœwiatowy” 276
„Przegl¹d Historyczny” 71
„Przegl¹d Mody” 362, 364, 366, 369
„Przegl¹d Polski” 350
„Przegl¹d Rzeszowski” (PRz”) 90
„Przegl¹d Sokoli” 389
„Przegl¹d Tygodniowy” („PT”) 57, 117, 240,
242–243, 246–247, 251–252, 260–261, 263
„Przewodnik
Gimnastyczny
«Sokó³»”
384–389
„Przewodnik Katolicki” 364
„Przyjaciel S³ug” 91
„PT” zob. „Przegl¹d Tygodniowy”

„Republika” 434
„Revue Francaise de Sociologie” 25
Robotnicza Spó³dzielnia Spo¿ywców Zag³êbia D¹browskiego „Czerwona Spó³dzielnia” 444
Robotniczy Klub Sportowy Marymont” 446
„Rocznik Sopocki” 345–346, 349, 352, 355
Rodzina Wojskowa 413
„Rozwój” 265–266, 269–270, 434, 436
„Slavia” zob. Klub Towarzyski „Slavia”
Sodalicje Mariañskie Pañ w Rzeszowie 89–90,
92
„Sokó³” czeska organizacja sportowa
406–407
„Sokó³” zob. Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³”
„Sokó³ Macierz” 386, 389–390
„Spo³em” 442–443, 449–451
„Sport” 376
„Sport Wyczynowy” 373
Sportowy Klub Pañ i Dziewcz¹t 404
Spotkania Pañ 404
Spó³dzielnia
Mieszkaniowo–Turystyczna
„Gospoda W³óczêgów” 445
Spó³dzielnia Turystyczno–Wypoczynkowa
„Gromada” 450
SRCH zob. Stowarzyszenia Robotników
Chrzeœcijañskich
„Ster” 170, 179, 378
„Stolica” 188
Stowarzyszenie im. Joachima Lelewela 442
Stowarzyszenie Kobiet Polskich Pracuj¹cych
w Przemyœle, Handlu i Biurowoœci 194,
196, 224–225
Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem 300, 413
Stowarzyszenie Komiwoja¿erów w £odzi 220
Stowarzyszenie Patriotycznej Pomocy Czerwonego Krzy¿a w Rzeszowie 91
Stowarzyszenie Pracowników Handlowych
i Przemys³owych m. Czêstochowy 207
Stowarzyszenie Pracowników Handlowych
Wyznania Moj¿eszowego w Warszawie
218
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Stowarzyszenie Robotników Chrzeœcijañskich 432
Stowarzyszenia Robotników Chrzeœcijañskich [ks. Marcelego Godlewskiego] 194,
196
Stowarzyszenie Samopomocy Kobiet Pracuj¹cych 449
Stowarzyszenie S³ug œw. Zyty zob. Towarzystwo S³ug pod wezwaniem œw. Zyty
Stowarzyszenie S³u¿¹cych 194
Stowarzyszenie Urzêdniczek Pocztowych
i Telegraficznych 404
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szklane Domy” 445
Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek
414
„Studia Vród³oznawcze” 80
„Szklane Domy” zob. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szklane Domy”
„Œwiat” 240, 251, 260, 348–349
„Œwiat Kobiecy” 363
„Œwiat Mody” 362
„Œwiat Pracowniczy” 203, 207, 217, 219–220,
223–224
Tìlocvièny spolek pani a dívek praXských
/Stowarzyszenie Gimnastyczne Praskich
Pañ i Dziewcz¹t/ 407
„TI” zob. „Tygodnik Ilustrowany”
„Time and Society” 18
„TMiP” zob. „Tygodnik Mód i Powieœci”
Towarzystwo Czytelñ m. Warszawy 178
Towarzystwo Dessauskie 209
Towarzystwo Dobroczynnoœci Dam œw. Wincentego à Paulo zob. Towarzystwo Pañ
Mi³osierdzia pod wezwaniem œw. Wincentego à Paulo
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” 93, 102,
286, 375, 377–378, 380, 384–388, 390
Towarzystwo Kolonii Letnich dla Dzieci 378
Towarzystwo Kolonii Letnich dla Kobiet Pracuj¹cych 196, 253
Towarzystwo Kooperatystów 442

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 139
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Kobiet 425
Towarzystwo ku Niesieniu Pomocy Biednej
Dziatwie Szkolnej w Rzeszowie 94
Towarzystwo Kultury Polskiej 176, 178
Towarzystwo £y¿wiarskie w Warszawie 375,
378–379
Towarzystwo Muzyczne w Krakowie 284
Towarzystwo Ogrodów Robotniczych 185
Towarzystwo Oœwiaty Ludowej w Rzeszowie
94
Towarzystwo Pañ Mi³osierdzia pod wezwaniem œw. Wincentego à Paulo 89–90, 92
Towarzystwo Popierania Rozwoju Fizycznego Kobiet i Dzieci 378
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Rzeszowie
94
Towarzystwo „Przysz³oœæ” 196
Towarzystwo Rolnicze 82
Towarzystwo S³ug pod wezwaniem œw. Zyty
91–92
Towarzystwo Szko³y Ludowej (TSL) 90, 94,
291
Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia” 272
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 206–207
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemys³owych
m. Warszawy 217–219, 222
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemys³owo–Handlowych Guberni
Piotrowskiej w £odzi 218–219, 223, 225
Towarzystwo Zabaw Ruchowych 381
„TRz” zob. „Tygodnik Rzeszowski”
TSL zob. Towarzystwo Szko³y Ludowej
„Turysta” 341
„Tygodnik Ilustrowany” („TI”) 121, 127, 132,
240, 242–245, 249, 250, 252, 263, 346, 351
„Tygodnik Mód i Nowoœci” 115–116, 126,
131–132, zob tak¿e „Magazyn Mód i Nowoœci Dotycz¹cych Gospodarstwa Domowego”
„Tygodnik Mód i Powieœci” („TMiP”)
240–241, 243, 246–249, 252–255, 257,
261–262
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„Tygodnik Polski” 442
„Tygodnik Rzeszowski” („TRz”) 88, 90
„Umelecké besedy” 399
Uniwersytet dla Wszystkich 178–179
Uniwersytet Lataj¹cy 114, 329
Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
(WSM) 444–445, 448
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów 232,
375, 378
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynnoœci
(WTD)198, 377
Warszawskie Towarzystwo Handlowego Wykszta³cenia Kobiet 224
Warszawskie Towarzystwo £y¿wiarskie 232
Warszawskie Towarzystwo Wioœlarek 222
Warszawskie Towarzystwo Wioœlarskie 174,
375, 378, 380
Warszawski Klub Wioœlarek 309, 380
„Wêdrowiec” 240, 242–243, 245–246, 252,
257, 259, 263
„Wiadomoœci Brukowe” 82
„Wiadomoœci Literackie” 351, 354, 357, 431
„Wieniec” 116, 120, 129
„Wioœlarz i £y¿wiarz” 376
„Women‘s Studies International Forum” 319
WSM zob. Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Wszechœwiat” 277, 341
Wýbor pro Volebni Práva ^en /Komitet na
Rzecz Praw Wyborczych Kobiet/ 400
„Wychowanie Fizyczne i Sport” 373, 377, 386
„Wychowanie Fizyczne w Szkole” 377
Wydzia³ Pedagogiczny Zjednoczonego Ko³a
Ziemianek 69
Wydzia³ Spo³eczny Uniwersytetu Lataj¹cego
114
Wydzia³ Spo³eczny Zjednoczonego Ko³a
Ziemianek 69
Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu („Ossolineum”) 55, 68, 90–91,
95–96, 231
„Zdrowie” 377

„Zeitschrift zur Literaturwissenschaft” 317
„Zeszyty Naukowe PWSM” [Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Muzycznej]272
„Zew Rzeszowa” 92
„Zew” zob. „Zew Rzeszowa”
„Ziemianka” 69
„Zjednoczenie” 289
Zjednoczone Ko³o Ziemianek 69, 82
ZKZ zob. Zjednoczone Ko³o Ziemianek
ZPD zob. Zwi¹zek Pañ Domu
Z. P. O. K. zob. Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej
Kobiet
Zrzeszenie Kobiet Polskich 413
Zwi¹zek Artystów Scen Polskich 222
Zwi¹zek Bankowców 204, 207
Zwi¹zek Buchalterów 207
Zwi¹zek Chyliczanek 414
Zwi¹zek Czeskich Nauczycielek 404
Zwi¹zek Kó³ W³oœcianek Poznañskich
413–414
Zwi¹zek Literatów Polskich 304
Zwi¹zek Nauczycielek 404
Zwi¹zek na Rzecz Rozwoju Przedszkoli 404
Zwi¹zek Pañ Domu 16, 411–419, 421–422,
425–426
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet 300,
413, 446–448
Zwi¹zek Rolniczych Spó³dzielni Zarobkowo–Gospodarczych 452
Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet zob.
Zwiazek Równouprawnienia Kobiet Polskich
Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet Polskich 179, 378
Zwi¹zek Snopkowianek 414
Zwi¹zek Sokoli zob. Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³
Zwi¹zek Spó³dzielni Spo¿ywców RP „Spo³em” 449
Zwi¹zek Studentów „Slavie”404
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Spo¿ywczych 206
Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy 486–487
Zwi¹zek Zawodowy Pracownic Ig³y 194
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Lubelskich Stowarzyszeñ Spó³dzielców 443
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Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u
W³ókienniczego 488
Zwi¹zek Zawodowy W³ókniarzy 487

ZZK zob. Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy
„¯ycie Warszawy” 496
„¯ycie WSM” 445–446, 449–450

Opracowa³y:
Mariola Kondracka
i Katarzyna Sierakowska

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

