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Adam Winiarz

KsztaÆcenie i wychowanie dziewczåt
w Ksiæstwie Warszawskim
i Królestwie Polskim (1807–1905)

Wstæp
íywsze zainteresowanie sprawå edukacji dziewczåt ujawniÆo siæ juº w drugiej poÆowie XVIII w. ZnalazÆo to odbicie zarówno w ówczesnej prasie, jak
i w rozprawach pedagogicznych Franciszka Bieliñskiego, Adama Kazimierza
Czartoryskiego, Antoniego PopÆawskiego i Grzegorza Piramowicza. W swoich
poglådach, uksztaÆtowanych czæ¥ciowo pod wpÆywem francuskiej i niemieckiej
my¥li pedagogicznej, byli oni zgodni, ºe dziewczæta naleºy wychowywaì na
dobre ºony, matki i gospodynie, odznaczajåce siæ cnotami moralnymi, roztropno¥ciå, czysto¥ciå1.
W tym teº duchu wypowiedziaÆ siæ Hugo KoÆÆataj. Krytykujåc realizowany
wówczas na pensjach ºeñskich model wychowania dziewczåt, domagaÆ siæ
przekazywania im w procesie dydaktycznym gruntownej wiedzy oraz ksztaÆtowania u nich odpowiednich postaw i poglådów, aby jako przyszÆe ºony i matki
„doglådaÆy naszego charakteru i obyczajów, aby byÆy zasileniem dla mæstwa
i pomocå dobrego rzådu”2.
Pod wpÆywem rodzimej oraz zachodnio–europejskiej my¥li pedagogicznej na
kwestiæ wychowania dziewczåt zwróciÆa teº uwagæ Komisja Edukacji Narodowej.
Wprawdzie nie powoÆaÆa wÆasnych szkóÆ ºeñskich, ale podjæÆa próbæ objæcia staÆym
nadzorem wszystkich pensji prywatnych, wydajåc w zwiåzku z tym w 1775 r. stosowne przepisy3. ByÆa to pierwsza, nie¥miaÆa ingerencja czynnika pañstwowego
w dziedzinæ edukacji dziewczåt, która dotåd znajdowaÆa siæ wyÆåcznie w rækach
Ko¥cioÆa i osób prywatnych. Na umiarkowane stanowisko KEN wpÆynæÆy niewåtpliwie obawy przed negatywnå reakcjå spoÆeczeñstwa szlacheckiego, obarczonego
przesådami i uprzedzeniami. Obawy te nie byÆy bynajmniej bezpodstawne. W¥ród
ubogiej i ¥redniozamoºnej szlachty panowaÆo niepodzielnie przekonanie, ºe jakakol-
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wiek gÆæbsza wiedza jest kobietom niepotrzebna; co gorliwsi twierdzili wræcz, ºe
jest szkodliwa.
Zapoczåtkowane przez KEN prace nad poprawieniem stanu edukacji dziewczåt
przetrwaÆy trzeci rozbiór Rzeczypospolitej. Wobec utraty wÆasnej pañstwowo¥ci
kwestia odpowiedniego wychowania dziewczåt nabraÆa nowego znaczenia i wymiaru. W obliczu realnej groªby wynarodowienia zaczæÆo w spoÆeczeñstwie polskim narastaì przekonanie, ºe wÆa¥ciwie wyksztaÆcone i wychowane kobiety–matki
mogå odegraì waºnå rolæ w utrzymaniu ¥wiadomo¥ci narodowej mÆodego pokolenia.
1. Sprawa edukacji dziewczåt w Ksiæstwie Warszawskim (1807–1814)
Przekonanie o doniosÆej roli kobiety–matki legÆo u podstaw wszystkich poczynañ w zakresie edukacji dziewczåt w Ksiæstwie Warszawskim. Juº Józef Lipiñski
w swoim projekcie pt. „My¥li i zasady ogólne edukacji narodowej” z 1 lutego
1807 r. zwróciÆ uwagæ na potrzebæ odpowiedniego urzådzenia szkóÆ i pensji ºeñskich, podkre¥lajåc nawet konieczno¥ì „obmy¥lenia sposobu uformowania przyszÆych nauczycielek” dla tych placówek4. Zarówno te sugestie, jak i „Projekt
edukacji panien” arcybiskupa Ignacego Raczyñskiego5 byÆy przedmiotem dyskusji
w Izbie Edukacji Publicznej. W rezultacie w „Planie edukacji publicznej” przyjætym na sesji 1 grudnia 1807 r., znalazÆo siæ stwierdzenie, ºe Izba „powziæÆa my¥l
ustanowienia szkoÆy nauczycielek”, a w projekcie budºetu edukacyjnego na rok
1808 zostaÆa umieszczona suma 20 tysiæcy zÆp. na zaÆoºenie tej szkoÆy6. W odno¥nej
rubryce obok tej kwoty znalazÆa siæ jeszcze znamienna adnotacja: „Dotåd takiego
instytutu nie mieli¥my; byÆoby jednak najwiækszå niesprawiedliwo¥ciå, gdyby¥my
pÆeì ºeñskå dÆuºej chcieli zostawiì przypadkowi, a nie staraì siæ, ile moºno¥ci
polepszyì stan jej edukacji”. Program nauczania projektowanej szkoÆy miaÆ obejmowaì: jæzyk polski, francuski i niemiecki, rachunki, geografiæ, historiæ, roboty
kobiece oraz „naukæ wychowywania moralnego i fizycznego dzieci pÆci ºeñskiej”7.
Wobec trudno¥ci finansowych i odÆoºenia realizacji planu szkoÆy guwernantek,
Izba Edukacyjna postanowiÆa zajåì siæ sprawå podniesienia poziomu dydaktycznego istniejåcych szkóÆ prywatnych i pensji ºeñskich. Celem roztoczenia ¥ci¥lejszej
kontroli i opieki nad tymi placówkami postanowiono powoÆaì w kaºdym departamencie dozory ºeñskie, zapraszajåc do nich gÆównie reprezentantki arystokracji
i bogatego ziemiañstwa. Jako pierwszy powoÆany zostaÆ 14 listopada 1808 r. dozór
pensji i szkóÆ ºeñskich departamentu warszawskiego. W grudniu tego roku rozpoczæÆy dziaÆalno¥ì analogiczne dozory w departamencie kaliskim i poznañskim,
a w roku nastæpnym w pozostaÆych departamentach8. Nie wszystkie jednak wywiåzywaÆy siæ naleºycie ze swoich obowiåzków. Najwiækszå aktywno¥ì przejawiaÆ
dozór departamentu warszawskiego, któremu przewodniczyÆa Aleksandra z Lubomirskich Potocka (ºona prezesa Izby Edukacyjnej), do którego Izba zwróciÆa siæ
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z pro¥bå o opracowanie projektu organizacji pensji i szkóÆ ºeñskich. Przygotowany
przy decydujåcym udziale ksiæºnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej „Regulament pensji i szkóÆ pÆci ºeñskiej” Izba zaakceptowaÆa na swej sesji 9 marca 1810 r.9
Od czasu wspomnianych „Przepisów” KEN byÆ to pierwszy polski akt normatywny porzådkujåcy w sposób caÆo¥ciowy sprawy zwiåzane z ksztaÆceniem i wychowaniem dziewczåt. WprowadzaÆ ¥cisÆy podziaÆ ºeñskich placówek o¥wiatowych
na pensje i szkoÆy, ustalaÆ ich organizacjæ, programy nauczania oraz cele ksztaÆcenia
i wychowania dziewczåt. Pensje miaÆy byì odtåd placówkami o czteroletnim cyklu
nauczania, realizowanym w ramach czterech klas (I–IV). Program obejmowaÆ:
jæzyk polski, francuski i niemiecki, arytmetykæ, buchalteriæ, historiæ Polski i powszechnå, wiadomo¥ci o zachowaniu zdrowia, o fizycznym i moralnym wychowaniu dzieci, poczåtki astronomii, wiadomo¥ci o ro¥linach poºytecznych i szkodliwych, rysunki, roboty kobiece oraz wiadomo¥ci o cenach i gatunkach ºywno¥ci,
sposobach jej przyrzådzania, a takºe informacje o meblach, usÆugach i pÆacach dla
sÆuºby. Nadto kaºda pensjonarka, w zaleºno¥ci od uzdolnieñ, mogÆa uczyì siæ
muzyki lub tañca10. ByÆ to wiæc program do¥ì bogaty w róºne tre¥ci ksztaÆcenia, ale
jednocze¥nie z wyraªnym nastawieniem utylitarnym. Widoczna z nim byÆa zgodna
z tradycjå troska o dobre przygotowanie dziewczåt do peÆnienia w przyszÆo¥ci ról
ºon i matek, dbajåcych na równi o intelektualny i fizyczny rozwój swoich dzieci.
Zgodnie z przepisami „Regulamentu” ochmistrzynie mogÆy przyjmowaì na
swoje pensje do 15 dziewczåt (przed ukoñczeniem 14 roku ºycia), wyjåtkowo
departamentowy dozór ºeñski mógÆ zezwoliì na zwiækszenie tej liczby do 2011.
W dziedzinie organizacji szkolnictwa ºeñskiego „Regulament” przewidywaÆ
moºliwo¥ì otwierania szkóÆ niºszych o dwóch, ewentualnie trzech klasach i szkóÆ
wyºszych o czterech klasach. Program nauczania szkóÆ ºeñskich pokrywaÆ siæ
w zasadzie z programem pensji. Oprócz edukacji intelektualnej okre¥lone zostaÆy
w „Regulamencie” równieº cele i ¥rodki wychowania fizycznego i moralnego
dziewczåt. I tak wychowanie fizyczne w szkoÆach i na pensjach miaÆo byì realizowane poprzez gry i zabawy na ¥wieºym powietrzu oraz tañce. Dziewczætom zalecano bezwzglædne przestrzeganie zasad higieny osobistej i utrzymywanie czysto¥ci
swoich ubrañ. Z kolei w wychowaniu moralnym, opartym na wskazaniach religii
chrze¥cijañskiej, zalecany byÆ umiar w modlitwach i praktykach religijnych. Równolegle z wpajaniem zasad wiary ksztaÆtowano u wychowanek prawdomówno¥ì,
cierpliwo¥ì, szacunek i miÆo¥ì bliªniego oraz przywiåzanie do kraju ojczystego12.
Wprowadzenie przepisów „Regulamentu” do szkóÆ i pensji ºeñskich prywatnych
Izba Edukacyjna powierzyÆa dozorom ºeñskim departamentowym. Zadanie to
jednak, jak siæ wkrótce okazaÆo, przekraczaÆo siÆy tych organów, pozbawionych
praktycznie wÆadzy wykonawczej. Nawet najpræºniej dziaÆajåcy dozór departamentu warszawskiego miaÆ trudno¥ci z wdroºeniem nowych przepisów do praktyki
szkolnej. Pewne ¥wiatÆo na to, a zarazem i na ówczesny stan prywatnych pensji
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ºeñskich, rzucajå listy ksiæºnej Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej pisane do
matki, ksiæºnej Izabeli. W jednym z tych listów datowanym 6 kwietnia 1810 r.
czytamy: „ZaczæÆy¥my z paniå StanisÆawowå Potockå i Lipiñskim nasze wizyty po
pensjach, ale do tego czasu maÆo byÆam zachwycona temi, które zwiedziÆam. Ani
lokale, ani przeÆoºone, ani teº ich elewki, sÆowem nic mnie dotåd siæ nie podobaÆo.
Nie przypuszczam, aby¥my mogÆy poradziì na to z gruntu; jednak dozór nasz nie
bædzie caÆkiem nadaremny. Miædzy innymi do pani Peters, która zdaniem ogólnym
ma najsÆynniejszå pensjæ, przybyÆy¥my w chwili obiadu. Otóº po¥ród panien spostrzegÆam oficera mÆodego i do¥ì przystojnego. ZapytaÆam, czy to måº lub syn pani
Peters? OdpowiedziaÆa mi, ºe to krewny, który u niej siæ stoÆuje codziennie. Zdaniem mojem mÆody oficer zupeÆnie niepotrzebny na pensji panienek. ZdobyÆam siæ
teº na odwagæ i uczyniÆam niejakie przeÆoºenia, ale te do¥ì kwa¥no przyjæte byÆy.
Sådzæ, ºe trudno przyjdzie zaprowadziì jakie¥ zmiany, bo ochmistrzynie bædå
chciaÆy rzådziì po swojemu. Na innej pensji przeÆoºonå byÆa Francuzka i nie umiaÆa
ani sÆowa po polsku. ZapytaÆam jej jakim sposobem moºe kierowaì uczennicami
nie rozumiejåc ich i nie wiedzåc co mówiå? OdpowiedziaÆa mi na to: niewiele czasu
trzeba, aby mnie zrozumiaÆy, bo mojem pierwszem prawem kiedy wchodzå na
pensjæ daì im caÆkiem zapomnieì po polsku, a wtedy zmuszone så uczyì siæ
francuskiego jæzyka”13. Podobny poziom dydaktyczny reprezentowaÆy pensje
w PÆocku i Toruniu, które w 1812 r. wizytowaÆ z ramienia Dyrekcji Edukacji Narodowej Julian Ursyn Niemcewicz14. Na niskim poziomie staÆy równieº pensje
w Bydgoszczy i CheÆmnie. W Bydgoszczy przez krótki, bo niespeÆna dwuletni
okres czasu dobrå opiniå cieszyÆa siæ pensja Carmantranta15. Dobry poziom dydaktyczny reprezentowaÆy natomiast trzy ºeñskie szkoÆy prywatne w Kaliszu. Szczególnie starannie ksztaÆciÆa i wychowywaÆa dziewczæta szkoÆa pani Varning. Naleºy
przy tym nadmieniì, ºe duºe zasÆugi w pracy nad podniesieniem poziomu nauczania
w szkoÆach kaliskich miaÆa kasztelanowa Konstancja z MaÆachowskich Biernacka, gorliwie peÆniåca funkcjæ eforki dozoru ºeñskiego departamentu kaliskiego16. Podobnie dobrå opiniå jak placówki kaliskie cieszyÆy siæ szkoÆy
ºeñskie w Krakowie, prowadzone przez zgromadzenie ss. prezentek u ¥w. Jana
i ss. franciszkanek u ¥w. Andrzeja17.
Przytoczone relacje i oceny wskazujå, ºe poziom nauczania w szkoÆach
i pensjach ºeñskich, jak i zasób wiedzy, jaki uczennice wynosiÆy z tych placówek, byÆ zróºnicowany. Naleºy podkre¥liì, ºe liczba szkóÆ i pensji ºeñskich
w omawianym okresie ulegaÆa ciågÆym wahaniom. Gdy jedne placówki upadaÆy,
inne rozpoczynaÆy dziaÆalno¥ì. WedÆug szacunkowych obliczeñ Dyrekcji Edukacji Narodowej z 12 lipca 1814 r., w Ksiæstwie Warszawskim byÆo okoÆo 96
szkóÆ prywatnych i pensji ºeñskich, w których Æåcznie uczyÆo siæ okoÆo 1050
dziewczåt18. ByÆ to wiæc nikÆy uÆamek ogólnej liczby dziewczåt w wieku szkolnym. Dodajmy, ºe na pensjach w¥ród uczennic zdecydowanie przewaºaÆy córki
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szlacheckie. Natomiast w szkoÆach, oprócz nich, do¥ì licznå grupæ stanowiÆy
dziewczæta pochodzenia mieszczañskiego19.
2. KsztaÆcenie dziewczåt w Królestwie Polskim (1815–1831)
Wytyczony przez Izbæ Edukacyjnå kierunek polityki o¥wiatowej w dziedzinie
szkolnictwa dla dziewczåt utrzymaÆy poczåtkowo bez zmian wÆadze Królestwa
Polskiego20. Komisja Rzådowa Wyznañ Religijnych i O¥wiecenia Publicznego
potwierdziÆa postanowienia „Regulamentu” z 1810 r. oraz utrzymaÆa obowiåzek
skÆadania egzaminu kwalifikacyjnego przez osoby pragnåce otworzyì szkoÆæ lub
pensjæ. W 1817 r. w Królestwie byÆo 79 szkóÆ i pensji, w których uczyÆo siæ 1115
dziewczåt. Ale juº w rok póªniej liczba tych placówek spadÆa do 56, a liczba
uczennic do 97221. W ogólnej liczbie mÆodzieºy ºeñskiej w kraju udziaÆ uczåcych
siæ dziewczåt byÆ wiæc bardzo niewielki. ZaczæÆy podnosiì siæ gÆosy domagajåce
siæ zreformowania dotychczasowego modelu ksztaÆcenia i wychowania dziewczåt.
UdziaÆ w tej dyskusji wziæÆy takºe przedstawicielki ¥wiatÆych, a zarazem i odwaºnych kobiet. Do tego krægu naleºaÆa m.in. Anna z Krajewskich Nakwaska
(1781–1851), ºona prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego. W swoich artykuÆach: „O oziæbÆo¥ci mæºczyzn w wieku naszym dla pÆci piæknej”22 oraz „Krótki rzut
oka na teraªniejsze wychowanie Polek”23 dokonaÆa krytycznej analizy funkcjonujåcego
modelu wychowania kobiet w Polsce. PostulowaÆa m.in. zaÆoºenie szkoÆy przygotowujåcej guwernantki i nauczycielki dla potrzeb szkolnictwa ºeñskiego.
Równocze¥nie na Æamach „Pamiætnika Warszawskiego” wyståpiÆa z wÆasnym
programem edukacji dziewczåt mÆoda i skromna Klementyna Tañska. Wzorujåc siæ
na popularnej pracy Jakuba Glatz’a „Vermachtniss Rosaliens an ihre Tochter
Amanda” napisaÆa wÆasnå zatytuÆowanå „Pamiåtka po dobrej matce, czyli ostatnie
jej rady dla córki”24. Podczas gdy ówczesne wychowanie dziewczåt, zarówno
domowe jak i publiczne, oparte byÆo na wzorach francuskich i czæstokroì powierzane cudzoziemkom, Tañska nakre¥liÆa w swej pracy program narodowego wychowania Polek. PoÆoºyÆa nacisk na ksztaÆtowanie przywiåzania do kraju, na starannå
naukæ jæzyka, literatury i historii ojczystej, na ksztaÆcenie my¥li i uczuì, wreszcie
na przygotowanie uczennic do dobrego peÆnienia ról ºon, matek i gospodyñ. Nie
byÆ to wiæc program zbyt radykalny, ale „Pamiåtka po dobrej matce” spotkaÆa siæ
z duºym rezonansem spoÆecznym25.
Toczåca siæ dyskusja spowodowaÆa naturalnie dalszy wzrost zainteresowania
sprawå edukacji dziewczåt26. W roku 1818 i 1820 w nastæpstwie debaty sejmowej
wÆadze o¥wiatowe podjæÆy prace nad poprawieniem stanu edukacji dziewczåt.
Komisja Rzådowa Wyznañ Religijnych i O¥wiecenia Publicznego opracowaÆa
w 1824 r. zasady „Urzådzenia pensji i szkóÆ dla mÆodzieºy pÆci ºeñskiej”, wzorowane na „Regulamencie” z 1810 r. „Urzådzenie” wprowadzaÆo ¥cisÆy podziaÆ pensji
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i szkóÆ ºeñskich na niºsze o dwóch klasach i wyºsze o czterech klasach, podporzådkowywaÆo je dozorom szkolnym wojewódzkim. W skÆad dozorów wchodzili przedstawiciele duchowieñstwa rzymsko — katolickiego, komisarze Komisji wojewódzkich i rektorzy szkóÆ stopnia wojewódzkiego. Ponadto zaproszono do nich „znane
z o¥wiecenia” kobiety, którym powierzono opiekæ nad moralno–obyczajowå stronå
edukacji dziewczåt.
Nakre¥lony w „Urzådzeniu” program ksztaÆcenia dziewczåt obejmowaÆ: naukæ
religii wraz z historiå Starego i Nowego Testamentu, jæzyk polski, francuski i niemiecki, arytmetykæ, wiadomo¥ci „z nauk przyrodzonych zastosowane do pospolitszych kunsztów i ekonomiki domowej”, geografiæ, historiæ Polski i powszechnå,
kaligrafiæ i rysunki, roboty ræczne oraz nieobowiåzkowo tañce i muzykæ27. Wiedzæ
zdobywanå w trakcie procesu dydaktycznego miaÆa nadto poszerzaì obowiåzkowa
lektura. Z inspiracji ministra wyznañ religijnych i o¥wiecenia publicznego, StanisÆawa Grabowskiego, do „Urzådzenia” doÆåczony zostaÆ wykaz ksiåºek, które
znajdowaì siæ powinny w biblioteczkach pensji i szkóÆ ºeñskich. Rejestr ten, umoºliwiajåcy poznanie ówczesnego kanonu lektury szkolnej, zawieraÆ 49 tytuÆów prac
autorów polskich i obcych. Warto nadmieniì, ºe znalazÆy siæ w nim takºe wspóÆczesne utwory Izabeli Czartoryskiej i Klementyny Tañskiej.
W 1822 r. w Królestwie Polskim byÆo 61 pensji i szkóÆ ºeñskich prywatnych,
z czego aº 30 znajdowaÆo siæ w Warszawie. £åcznie we wszystkich placówkach
uczyÆy siæ 1204 dziewczæta28. W 1824 r. przygotowane zostaÆo nowe „Urzådzenie
pensji i szkóÆ wyºszych pÆci ºeñskiej”29. Wyraªniej okre¥laÆo ono charakter szkolnych placówek dla dziewczåt. Za pensje i szkoÆy wyºsze mogÆy byì uznane tylko
te zakÆady, które miaÆy przynajmniej 4 nauczycieli, mianowicie: religii, jæzyka
polskiego, arytmetyki i kaligrafii30. Program nauczania nie ulegÆ zmianie, ale poÆoºony zostaÆ nacisk na wÆa¥ciwå jego realizacjæ31. Na pensje ochmistrzynie mogÆy
przyjåì najwyºej 24 dziewczæta, które mogÆy przebywaì na nich tylko do ukoñczenia 16 roku ºycia32.
W 1824 r. czynnych byÆo 67 pensji i szkóÆ ºeñskich prywatnych, w których
pobieraÆo naukæ 1126 dziewczåt33. Istotnå przeszkodå we wÆa¥ciwym funkcjonowaniu wielu placówek byÆ brak wykwalifikowanych guwernantek. Mimo gotowego
projektu Instytutu Guwernantek wÆadze o¥wiatowe zwlekaÆy z jego realizacjå34.
W tej sytuacji z inicjatywy dozoru pensji i szkóÆ ºeñskich w Warszawie doszÆo do
otwarcia 1 maja 1825 r. SzkoÆy Guwernantek o jednorocznym cyklu ksztaÆcenia.
Z 1 stycznia 1825 r. szkoÆa ta zostaÆa przeksztaÆcona w Instytut Rzådowy Wychowania PÆci íeñskiej i przeszÆa na etat pañstwowy, pozostajåc jednak nadal pod
bezpo¥rednim zwierzchnictwem dozoru stoÆecznego pensji i szkóÆ ºeñskich. Kurs
nauczania w instytucie trwaÆ 3 lata; program nauczania obejmowaÆ: naukæ religii
i moralno¥ci, jæzyk i literaturæ polskå, jæzyk francuski i niemiecki, arytmetykæ,
historiæ Polski i powszechnå, geografiæ, nauki przyrodnicze, pedagogikæ, rysunki,
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roboty ræczne oraz muzykæ instrumentalnå i gÆosowå35. Dwa pierwsze lata przeznaczone byÆy wyÆåcznie na zajæcia teoretyczne. Natomiast na trzecim roku uczennice
odbywaÆy praktyki zawodowe na wzorowej pensji Zuzanny Wilczyñskiej.
W ciågu pierwszych trzech lat dziaÆalno¥ci Instytutu, pierwszej polskiej pañstwowej szkoÆy ºeñskiej, 29 wychowanek zdobyÆo patenty guwernantek, a 15
czynnych zawodowo nauczycielek uzupeÆniÆo swoje wyksztaÆcenie. W przededniu
wybuchu powstania listopadowego w Królestwie Polskim byÆy 74 pensje i szkoÆy
ºeñskie prywatne w których Æåcznie ksztaÆciÆo siæ 1910 dziewczåt36.
W czasie powstania czæ¥ì szkóÆ i pensji ºeñskich zawiesiÆa dziaÆalno¥ì dydaktyczno–wychowawczå, gÆównie z powodu wyjazdu uczennic do domów rodzinnych. Z tego samego powodu dezorganizacji ulegÆa praca pensji wzorowej przy
Instytucie; mimo to sam instytut pozostaÆ nadal czynny.
3. Edukacja dziewczåt w okresie miædzypowstaniowym (1832–1862)
Upadek powstania pociågnåÆ za sobå zmianæ sytuacji politycznej w Królestwie.
Represje carskie dotkliwie dotknæÆy takºe szkolnictwo i o¥wiatæ. Juº w 1832 r.
zreorganizowano zarzådzanie o¥wiatå, tworzåc Komisjæ Rzådowå Spraw Wewnætrznych, Duchownych i O¥wiecenia Publicznego. Jednocze¥nie powoÆany przez
MikoÆaja I specjalny komitet w Petersburgu przygotowaÆ projekt nowej organizacji
szkolnictwa. Zatwierdzona w 1833 r. ustawa szkolna nie przekre¥laÆa wprawdzie
dotychczasowego ustawodawstwa, ale tworzyÆa korzystne warunki do stopniowego
osÆabiania narodowego ducha w wychowaniu dziewczåt. Realizacjæ antypolskiej
polityki na tym odcinku wÆadze carskie powierzyÆy Matyldzie Abramowicz, wÆa¥cicielce pensjonatu ºeñskiego w Tyflisie, którå specjalnie sprowadzono do Królestwa
na stanowisko generalnej wizytatorki szkóÆ ºeñskich37. W tym wÆa¥nie charakterze
przyståpiÆa ona do wprowadzania zmian w dotychczasowej edukacji szkolnej
dziewczåt usuwajåc z programu nauczania tre¥ci o wydªwiæku narodowym i patriotycznym. Na jej ºådanie wprowadzono w 1833 r. do Instytutu Rzådowego Wychowania PÆci íeñskiej naukæ jæzyka rosyjskiego, a w rok póªniej rozpoczæto nauczanie
w tym jæzyku historii i geografii Rosji w szkoÆach i pensjach prywatnych. W 57 placówkach prywatnych czynnych w roku 1833 naukæ pobieraÆy Æåcznie 1863 dziewczæta. Natomiast w Instytucie Rzådowym ksztaÆciÆo siæ wówczas 135 dziewczåt38.
Podporzådkowanie w roku szkolnym 1839/1840 szkolnictwa Królestwa Polskiego Ministerstwu O¥wiaty Cesarstwa stanowiÆo zapowiedª zaostrzenia kursu.
W 55 istniejåcych wówczas pensjach i szkoÆach ºeñskich prywatnych uczyÆo siæ
1957 dziewczåt39. Jednak przedmiotem szczególnego zainteresowania wÆadz byÆ
Instytut Wychowania PÆci íeñskiej, który juº w 1838 r. oddany zostaÆ pod nadzór
cesarzowej. GÆównym celem tej „opieki” byÆo wyeliminowanie polskich wpÆywów
w szkole, której program nauczania stopniowo modyfikowano, wprowadzajåc
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w coraz szerszym zakresie jæzyk i kulturæ rosyjskå. W 1840 r. MikoÆaj I zatwierdziÆ
nowå ustawæ dla Instytutu, który otrzymaÆ wtedy nazwæ Instytutu Wychowania
Panien, a w trzy lata póªniej po przeniesieniu go do PuÆaw, do jego nazwy dodano
przymiotnik „Aleksandryjski”40. MiaÆ on ksztaÆciì na koszt rzådu córki kadry
oficerskiej i urzædników pañstwowych oraz przygotowywaì pewnå liczbæ dziewczåt do zawodu guwernantki. PeÆny kurs nauki trwaÆ 6 lat i obejmowaÆ nastæpujåce
przedmioty: religiæ, jæzyk polski, rosyjski, francuski i niemiecki, arytmetykæ,
historiæ i geografiæ Rosji, wybrane wiadomo¥ci z historii naturalnej i fizyki,
pedagogikæ, kaligrafiæ, rysunki, muzykæ i ¥piew, tañce oraz roboty ræczne. Za
zgodå ochmistrzyni uczennice mogÆy ponadto pobieraì prywatne lekcje z przedmiotów nie objætych programem nauczania41. Tre¥ci nauczania bezceremonialnie naginano do gÆównego zaÆoºenia wychowawczego, jakim byÆo wzbudzenie
czci i przywiåzania do rosyjskiej monarchii.
Równolegle prowadzone byÆy prace nad nowymi przepisami dla prywatnego
szkolnictwa ºeñskiego. 18 stycznia 1841 r. ogÆoszono „Ustawæ dla instytutów
naukowych prywatnych, guwernerów i nauczycieli domowych”42, wzorowanå na
rosyjskiej ustawie z 1828 r. GÆoszåc, ºe program nauczania w szkoÆach ºeñskich nie
moºe byì szerszy od programu w powiatowych szkoÆach mæskich, w szkoÆach dla
dziewczåt zredukowano zakres przedmiotów przyrodniczych. W 1845 r. byÆo
w Królestwie Polskim 46 prywatnych zakÆadów ºeñskich, w których ksztaÆciÆo siæ
1655 dziewczåt. W ciågu nastæpnych siedmiu lat przybyÆy tylko trzy nowe placówki. £åcznie do 49 zakÆadów uczæszczaÆo w 1852 r. 1727 dziewczåt43. W ciågu
dziesiæciolecia (w porównaniu z rokiem szkolnym 1839/1840) dokonaÆ siæ wiæc
wyraªny regres.
Nowy okres dla szkolnictwa ºeñskiego w Królestwie Polskim rozpoczåÆ siæ
z chwilå wståpienia na tron rosyjski Aleksandra II. UznaÆ on, ºe dotychczasowe
„¥rodki zmierzajåce do wychowania pÆci ºeñskiej nie odpowiadajå wcale wymaganiom dzisiejszego czasu”. Wydany 14 paªdziernika 1856 r. ukaz „O najwyºszej
woli co do urzådzenia zakÆadów naukowych rzådowych ºeñskich w Królestwie
Polskim” miaÆ wedÆug oficjalnej wykÆadni stworzyì warunki do ksztaÆcenia siæ
dziewczåt z uboºszych grup spoÆecznych44. Faktycznie jednak zapewniì miaÆ przejæcie kontroli nad edukacjå dziewczåt, znajdujåcej siæ nadal prawie wyÆåcznie
w rækach osób prywatnych i nielicznych ºeñskich zgromadzeñ zakonnych.
Zakre¥lony w ukazie Aleksandra II plan rozbudowy ºeñskiego szkolnictwa
rzådowego zaczæto niemal natychmiast realizowaì. Juº bowiem w koñcu 1857 r.
otwarta zostaÆa w Warszawie Pensja íeñska Rzådowa z piæcioletnim kursem nauczania, a w dwa lata póªniej powoÆano do ºycia SzkoÆæ Wyºszå íeñskå Rzådowå
z kursem sze¥cioletnim45. We wrze¥niu 1860 r. rozpoczæÆo dziaÆalno¥ì piæì dalszych ºeñskich szkóÆ sze¥cioklasowych, mianowicie w Lublinie, Radomiu, PÆocku,
Kaliszu i SuwaÆkach oraz czteroklasowy oddziaÆ przy Szkole Wyºszej íeñskiej
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Rzådowej w Warszawie46. Wraz z otwarciem tych placówek caÆe szkolnictwo
ºeñskie zostaÆo wyÆåczone spod kompetencji Kuratora Okrægu Naukowego Warszawskiego i oddane pod opiekæ cesarzowej Marii Aleksandrowny.
Program nauczania w ºeñskich szkoÆach rzådowych byÆ nieco szerszy niº w placówkach prywatnych. Oprócz religii i jæzyków: polskiego, rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego, dziewczæta uczyÆy siæ arytmetyki, historii naturalnej, geografii,
historii Rosji i historii powszechnej, pedagogiki, gospodarstwa domowego, higieny,
kaligrafii, rysunków, robót ræcznych i ¥piewu ko¥cielnego47.
SchyÆek lat piæìdziesiåtych XIX w. przyniósÆ, wymuszony niepowodzeniami
militarnymi Rosji, zwrot wÆadz carskich w kierunku liberalnym. MiaÆo to równieº
znaczenie dla o¥wiaty w Królestwie Polskim. W 1862 r. reaktywowana zostaÆa
Komisja Rzådowa Wyznañ Religijnych i O¥wiecenia Publicznego, która pod
kierunkiem margrabiego Aleksandra Wielopolskiego przygotowaÆa projekt reformy szkolnictwa w duchu narodowym. Zatwierdzona w maju 1862 r. przez
Aleksandra II „Ustawa o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim”
wprowadziÆa istotne zmiany w dotychczasowej sieci szkóÆ rzådowych. Z o¥miu
istniejåcych szkóÆ ºeñskich pozostawiÆa jedynie dwie, a mianowicie: Instytut
Aleksandryjsko–Maryjski Wychowania Panien w Warszawie, utworzony z poÆåczenia Instytutu Aleksandryjskiego w PuÆawach i Pensji íeñskiej Rzådowej
w Warszawie oraz szkoÆæ Wyºszå íeñskå Rzådowå w Warszawie48. Instytut byÆ
zakÆadem 6–klasowym z dodatkowå klaså pedagogicznå, której celem byÆo
ksztaÆcenie guwernantek. W programie nauczania poÆoºono nacisk na wychowanie religijno–moralne oraz na jæzyki: francuski i niemiecki. Jæzyk rosyjski
zostaÆ ograniczony do 2 godzin nauki tygodniowo w trzech najwyºszych klasach, a ksztaÆcenie z przedmiotów przyrodniczych, fizyki i chemii nastawiono
na praktyczne wykorzystanie wiedzy w gospodarstwie domowym. Program
uzupeÆniaì miaÆy wybrane wiadomo¥ci z psychologii, logiki, higieny i pedagogiki. Nadto za oddzielnå opÆatå, w godzinach wolnych od zajæì obowiåzkowych,
dziewczæta mogÆy uczyì siæ spiewu, muzyki, tañca oraz jæzyka angielskiego
i wÆoskiego49.
Program ten posÆuºyÆ równieº za wzór dla SzkoÆy Wyºszej íeñskiej Rzådowej
— takºe sze¥cioklasowej. Zmniejszono tu jednak liczbæ godzin przeznaczonych na
naukæ historii powszechnej, geografii i kaligrafii, a zwiækszono na nauczanie arytmetyki. Absolwentki chcåce uzyskaì kwalifikacje nauczycielek musiaÆy odbyì
2–letniå praktykæ zawodowå w charakterze korepetytorek lub wychowawczyñ domowych i zdaì odpowiedni egzamin przed Radå Pedagogicznå Instytutu Aleksandryjsko–Maryjskiego50. W 1862 r. w obu wspomnianych placówkach ksztaÆciÆo siæ
495 dziewczåt51.
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4. Zagadnienie edukacji dziewczåt w Królestwie Polskim w latach 1863–1905
Wybuch powstania styczniowego poÆoºyÆ faktycznie kres reformie szkolnej
Wielopolskiego. Represje wÆadz carskich i uwÆaszczenie chÆopów pociågnæÆy za
sobå osÆabienie dominujåcej roli ziemiañstwa w spoÆeczeñstwie. Setki zdeklasowanych rodzin szlacheckich przeniosÆo siæ do miast w poszukiwaniu lepszych warunków egzystencji. W tej sytuacji, obok kwestii kobiecej, szczególnego znaczenia
nabraÆa sprawa ksztaÆcenia dziewczåt, które naleºaÆo odpowiednio przygotowaì do
ºycia w nowych warunkach spoÆeczno–gospodarczych. Problem ten inaczej jednak
byÆ postrzegany przez spoÆeczeñstwo polskie, a inaczej przez wÆadze. Skierowany
do Królestwa Polskiego przez Aleksandra II MikoÆaj Milutin postulowaÆ rozbudowæ
szkolnictwa ºeñskiego, dåºac jednocze¥nie do wyrwania wychowania dziewczåt
z råk prywatnych i poddaniu peÆnej kontroli wÆadz52. Przygotowana przezeñ ustawa
o organizacji rzådowego szkolnictwa ¥redniego dla dziewczåt, zatwierdzona przez
Aleksandra II 11 wrze¥nia 1864 r., powoÆywaÆa 6–klasowe gimnazja oraz 4 lub
3–klasowe progimnazja ºeñskie53. W uzasadnieniu podano, ºe „konieczno¥ì wymaga przyjåì ogólny pod wzglædem wychowania kobiet systemat, zgodnie z potrzebami wszystkich stanów, albowiem umysÆowe i moralne uksztaÆtowanie ludno¥ci ºeñskiej bædzie najlepszå rækojmiå naleºytego uksztaÆcenia przyszÆych pokoleñ”54. Tak wiæc w odpowiednim wychowaniu kobiet polskich wÆadze carskie
widziaÆy gwarancje spokoju politycznego i spoÆecznego w Królestwie Polskim.
Juº w styczniu 1865 r., przystæpujåc do realizacji tych postanowieñ wÆadze
otwierajå w Warszawie rosyjskie progimnazjum ºeñskie poÆåczone ze szkoÆå poczåtkowå. W pierwszych dniach marca 1866 r. naståpiÆo otwarcie rzådowych gimnazjów ºeñskich w Warszawie, Lublinie, Radomiu, PÆocku, Kaliszu i SuwaÆkach
oraz 4–klasowych progimnazjów w Piotrkowie i w Warszawie. Nadto w Warszawie otwarto 3–klasowe progimnazjum55. Program nauczania gimnazjum ºeñskiego
obejmowaÆ: religiæ, jæzyk i literaturæ polskå, jæzyk rosyjski, niemiecki lub francuski,
matematykæ, geografiæ Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego, fizykæ, ogólne wiadomo¥ci z kosmografii, historiæ naturalnå, historiæ Rosji i historiæ powszechnå, kaligrafiæ, rysunki oraz roboty kobiece. Oprócz tego jako przedmioty nadobowiåzkowe wprowadzono naukæ ¥piewu, gimnastykæ, a za oddzielnå opÆatå —
takºe lekcje tañca towarzyskiego. Jæzykiem wykÆadowym byÆ poczåtkowo polski,
ale nauczanie historii i geografii odbywaÆo siæ w jæzyku rosyjskim. Dyplom ukoñczenia gimnazjum uprawniaÆ w zasadzie do wykonywania zawodu prywatnej nauczycielki domowej56.
Program nauczania 3 lub 4–klasowych progimnazjów ºeñskich odpowiadaÆ
w zasadzie programowi realizowanemu w odpowiednich klasach gimnazjalnych.
ÿwiadectwo ukoñczenia progimnazjum dawaÆo prawo do kontynuowania nauki
w 4 lub 5 klasie gimnazjum57.
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Wdraºaniu nowej organizacji szkolnictwa ºeñskiego towarzyszyÆo coraz silniejsze dåºenie wÆadz do rusyfikacji mÆodzieºy. Celowo wyodræbniono poszczególne grupy wyznaniowe i narodowo¥ciowe zamieszkujåce Królestwo Polskie. Uzasadniono to konieczno¥ciå ochrony mniejszo¥ci narodowych przed rzekomå polskå
propagandå i niebezpieczeñstwem polonizacji. Pod hasÆem troski o dziewczæta
wyznañ ewangelickich otwarto w 1866 r. w Warszawie 6–klasowe gimnazjum
ºeñskie przy Szkole GÆównej Niemiecko–Ewangelickiej58. W nastæpnym roku
powstaÆy gimnazja i progimnazja ºeñskie w CheÆmie, Siedlcach, £omºy i SuwaÆkach dla dziewczåt narodowo¥ci ukraiñskiej (wyznania grekokatolickiego) i litewskiej59. W szkoÆach tych wykÆadano w jæzyku rosyjskim, co jednoznacznie
wskazywaÆo na rusyfikacyjne zamierzenia wÆadz. W 1868 r. w Królestwie Polskim byÆo juº 10 gimnazjów ºeñskich w tym 4 polskie, 2 rosyjskie, 1 litewskie
i 2 utrakwistyczne. Oprócz nich czynnych byÆo 5 progimnazjów, mianowicie:
2 polskie, 1 rosyjskie i 2 utrakwistyczne60.
Kolejnym etapem rusyfikacji byÆo wprowadzenie w roku szkolnym 1868/1869
nauczania wszystkich przedmiotów w szkoÆach ºeñskich w jæzyku rosyjskim, z wyjåtkiem religii i jæzyka polskiego. Ze szkóÆ usuniæto ksiåºki i podræczniki polskie,
wprowadzajåc w ich miejsce podræczniki zatwierdzone dla szkóÆ w Rosji. Zakoñczeniem procesu unifikacji szkolnictwa byÆo rozciågniæcie w 1872 r. na szkolnictwo
ºeñskie w Królestwie Polskim ogólnopañstwowej, rosyjskiej ustawy o gimnazjach
i progimnazjach61. W tymºe roku byÆo w Królestwie 13 gimnazjów ºeñskich, 3 progimnazja i 2 szkoÆy maryjskie62.
Wraz z rozbudowå rzådowego szkolnictwa ºeñskiego wÆadze carskie przyståpiÆy
do likwidowania pensji i szkóÆ prowadzonych przez ºeñskie zgromadzenia zakonne
oraz do ograniczenia liczby tych placówek pozostajåcych w rækach osób ¥wieckich.
Uwaºano bowiem, ºe w zakÆadach tych wychowuje siæ dziewczæta w duchu wrogo¥ci do Rosji. Na mocy ukazu Aleksandra II z 1864 r. o klasztorach rzymskokatolickich, pensje i szkoÆy ºeñskie prowadzone przez ss. wizytki, sakramentki, norbertanki i benedyktynki zostaÆy przeksztaÆcone w rzådowe placówki otwarte63. Jednocze¥nie caÆe ºeñskie szkolnictwo prywatne zostaÆo poddane naciskom rusyfikacyjnym. Pierwszy krok na tej drodze zrobiono juº w 1869 r., kiedy Aleksander II
zatwierdziÆ ustawæ „O wprowadzeniu w prywatnych zakÆadach naukowych Warszawskiego Okrægu Naukowego nauczania niektórych przedmiotów w jæzyku rosyjskim”64. W uzasadnieniu tego posuniæcia stwierdzono, ºe jæzyk rosyjski jako
wykÆadowy obowiåzuje juº w ºeñskich szkoÆach rzådowych. SzkoÆy i pensje prywatne nie dawaÆy jednak swoim absolwentkom ºadnych uprawnieñ. Mimo tego
cieszyÆy siæ duºå popularno¥ciå w spoÆeczeñstwie polskim65. PrzyciågaÆa do nich
w gÆównej mierze patriotyczna atmosfera, którå stwarzali nauczyciele Polacy, niejednokrotnie póªniej wybitni uczeni, jak m.in. BronisÆaw Chlebowski, Piotr Chmielowski, Tadeusz Korzon, WacÆaw NaÆkowski i WÆadysÆaw Smoleñski. W znacznej
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liczbie pensji i prywatnych szkóÆ ºeñskich realizowano, obok oficjalnego, drugi
program, obejmujåcy naukæ przedmiotów zakazanych (literatura polska, historia
i geografia Polski)66.
Szkolnictwo ºeñskie nie tworzyÆo jednolitego toru ksztaÆcenia. Faktycznie byÆa
to sieì lepiej lub gorzej zorganizowanych placówek o róºnym poziomie dydaktycznym. Mimo wielu utrudnieñ ze strony carskiej administracji liczba szkóÆ i pensji
prywatnych wzrastaÆa, aczkolwiek w wiækszo¥ci byÆy to zakÆady maÆe. W koñcu
XIX i na poczåtku XX w. funkcjonowaÆy obok siebie dwu–, trzy–, cztero–, i sze¥cioklasowe prywatne pensje. Poziom nauczania i oblicze spoÆeczno–polityczne
danej placówki zaleºaÆo od wyksztaÆcenia i poglådów jej wÆa¥cicielki67.
Dåºac do ograniczenia zasiægu prywatnej edukacji dziewczåt wÆadze carskie
niechætnie udzielaÆy zezwoleñ na otwieranie wyºej zorganizowanych szkóÆ ºeñskich. Dlatego teº do¥ì czæsto na pensjach niºej zorganizowanych tworzone byÆy
nielegalne kursy klas wyºszych; zaczæto równieº zakÆadaì tajne szkoÆy ºeñskie,
prowadzone zresztå w trudnych warunkach lokalowych i materialnych68. Pracujåcym w nich nauczycielom groziÆo aresztowanie i najczæ¥ciej deportacja na Syberiæ,
za¥ rodzicom uczennic wysokie kary pieniæºne. Edukacja w szkole tajnej byÆa do¥ì
popularna w¥ród mÆodzieºy ºeñskiej juº chociaºby z tego wzglædu, ºe dawaÆa
poczucie wolno¥ci i niezaleºno¥ci my¥li. Niemniej tylko odwaºni rodzice wybierali
tak ryzykowny sposób ksztaÆcenia swoich córek69.
ÿrednie szkoÆy ºeñskie, zarówno rzådowe jak i prywatne, nastawione byÆy na
ksztaÆcenie ogólne i nie dawaÆy szerszego przygotowania praktycznego. W tej
sytuacji zaczæÆy rodziì siæ inicjatywy zmierzajåce do powoÆania szkóÆ zawodowych
dla dziewczåt. Pierwszå placówkæ tego typu zaÆoºyÆa w 1869 r. w Warszawie
Wanda Wilhelmina Schmidt. KsztaÆcono w niej dziewczæta w zakresie buchalterii,
introligatorstwa, retuszerii i zecerstwa. Nastæpne szkoÆy zawodowe dla dziewczåt
zostaÆy otwarte w latach siedemdziesiåtych i osiemdziesiåtych, miædzy innymi pod
wpÆywem szerzonego przez pozytywistów warszawskich kultu pracy produkcyjnej.
Oprócz Warszawy placówki ksztaÆcenia zawodowego rozpoczæÆy wówczas dziaÆalno¥ì
w Kaliszu, Lublinie, PÆocku, Radomiu i WÆocÆawku. Jednå z pierwszych zaÆoºyÆa
hr. Cecylia Plater–Zyberkówna w swoim majåtku w Chyliczkach pod Piasecznem70.
Dziewczæta, niezaleºnie od ksztaÆcenia szkolnego, zaczæÆy w latach osiemdziesiåtych zdobywaì kwalifikacje zawodowe w drodze tradycyjnego terminowania.
Tak miædzy innymi postæpowaÆy te absolwentki gimnazjów rzådowych, które
pragnæÆy zostaì farmaceutkami lub dentystkami. OdbywaÆy one z reguÆy 5–letniå
praktykæ u do¥wiadczonych aptekarzy lub stomatologów, a nastæpnie ubiegaÆy siæ
o dopuszczenie do pañstwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego celem
uzyskania uprawnieñ zawodowych. ByÆa to jednak nieÆatwa i najeºona wieloma
przeszkodami droga do osiågania upragnionych kwalifikacji zawodowych. Sytuacja
w dziedzinie ksztaÆcenia dentystek ulegÆa zmianie dopiero w 1891 r., kiedy w War-
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szawie zostaÆa otwarta rzådowa SzkoÆa Dentystyczna dla kobiet. PeÆny kurs nauki
szkole trwaÆ 2,5 roku, a o przyjæcie do niej mogÆy ubiegaì siæ wyÆåcznie absolwentki
gimnazjów ºeñskich71.
Mówiåc o ksztaÆceniu zawodowym dziewczåt naleºy równieº wspomnieì o ºeñskich szkoÆach handlowych, tworzonych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 1896 r.
Pierwsze takie placówki w postaci ºeñskich klas kupieckich i ºeñskich kursów
handlowych otwarte zostaÆy w Warszawie juº w roku szkolnym 1896/97. W nastæpnych latach, oprócz nowych zakÆadów w Warszawie, rozpoczæÆy dziaÆalno¥ì ºeñskie szkoÆy handlowe w Pabianicach, £odzi i WÆocÆawku72. Mimo pewnych niedociågniæì, zwÆaszcza w zakresie programu nauczania, prywatne szkoÆy handlowe
cieszyÆy siæ znacznå popularno¥ciå w¥ród mÆodzieºy ºeñskiej. DawaÆy bowiem nie
tylko do¥ì szerokie wyksztaÆcenie ogólne, umoºliwiajåce podjæcie studiów wyºszych za granicå, ale przede wszystkim konkretny i nieªle pÆatny zawód.
W dziedzinie rzådowego szkolnictwa ogólnoksztaÆcåcego dla dziewczåt przeÆom XIX i XX w. nie przyniósÆ wiækszych zmian. W roku szkolnym 1899/1900 byÆo
w Królestwie Polskim 14 gimnazjów ºeñskich, 3 progimnazja i 1 szkoÆa maryjska.
W ciågu nastæpnych piæciu lat przybyÆy tylko 2 nowe placówki. Tak wiæc w koñcu
roku 1904, czyli u schyÆku omawianego okresu, byÆo w Królestwie 14 gimnazjów
ºeñskich, 4 progimnazja i 2 szkoÆy maryjskie73.
Na przestrzeni bez maÆa stu lat (1807–1905) zaszÆo w ksztaÆceniu i wychowaniu
dziewczåt wiele zmian organizacyjnych i programowych. Niemniej naleºy podkre¥liì, ºe edukacja dziewczåt w pierwszej poÆowie XIX w. odbywaÆa siæ w gÆównej
mierze w szkoÆach i pensjach prywatnych. Placówki te, mimo wielu braków, speÆniÆy doniosÆå rolæ, zwÆaszcza w drugiej poÆowie tego wieku, krzewiåc i podtrzymujåc polsko¥ì w¥ród swoich wychowanek. Natomiast stworzone z pobudek politycznych szkolnictwo rzådowe ksztaÆciÆo wprawdzie czæ¥ì polskiej mÆodzieºy ºeñskiej,
ale byÆo jej z ducha obce.
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Maria JagieÆÆo

SzkoÆy klasztorne dla dziewczåt
w XIX wieku — przykÆad lubelskich wizytek

Od XVIII w. wizytki lubelskie wzorem Warszawy, Krakowa i Wilna prowadziÆy
szkoÆæ z internatem zwanå pensjå (a w XIX w. okre¥lanå takºe jako instytut), która
przetrwaÆa aº do poÆowy lat sze¥ìdziesiåtych. Dosyì spokojnå ich egzystencjæ
przerwaÆy burzliwe dzieje Polski w ostatnich dziesiæcioleciach XVIII i w pierwszych latach XIX w. Klasztor zabrany zostaÆ na szpital wojskowy (1810), a szkoÆæ
wraz z zakonnicami przeniesiono do zabudowañ pokarmelickich, a nastæpnie do
klasztoru skasowanego zakonu brygidek, na blisko 15 lat zamkniæto nowicjat,
a zapisane w XVIII w. przez fundatorów majåtki, stanowiåce podstawæ egzystencji
sióstr, zostaÆy skonfiskowane przez wÆadze zaborcze. Dotychczas zgromadzenie
traktowaÆo je jako gÆówne ºródÆo dochodów, z których uzupeÆniano fundusz szkolny
powstajåcy z opÆat rodziców i opiekunów. Siostry zapisaÆy w kronice, ºe „czerpaÆy
obficie ¥rodki potrzebne do ºycia nie tylko dla siebie ale i dla wychowujåcych siæ
murach klasztoru panienek”1. W okresie wzmagajåcych siæ tendencji antyko¥cielnych i antyzakonnych, wyraºonych chociaºby w dekrecie kasacyjnym z 1819 r.,
wizytki w Lublinie musiaÆy ograniczyì liczbæ sióstr do 14. Od poczåtku lat trzydziestych sytuacja klasztoru i szkoÆy powoli jednak stabilizowaÆa siæ wraz z przywracaniem zakonowi pewnych praw: do otwarcia nowicjatu, do czæ¥ci majåtków.
Nie udaÆo siæ jednak wizytkom otrzymaì zgody na powrót do wÆasnego ko¥cioÆa
i klasztoru. OtrzymaÆy natomiast prawo zajæcia klasztoru brygidek. Od 1829 r.
w nowym gmachu rozpoczæÆa dziaÆalno¥ì pensja i szkoÆa. PrzeÆoºona klasztoru
M. Helena Kamiñska otrzymaÆa zgodæ od ¥wieckich wÆadz szkolnych (KRWRiOP)
na powtórne otwarcie szkoÆy pod warunkiem podporzådkowania jej „Ustawie
o Urzådzeniu Pensji i SzkóÆ Wyºszych PÆci íeñskiej” z 1824 r. oraz „Instrukcji”
wydanej przez Dozór Szkolny w 1826 r. odno¥nie sposobu wykÆadania nauk. Równocze¥nie naÆoºono na przeÆoºonå klasztoru obowiåzek posÆuszeñstwa dyrektorowi
Gimnazjum Lubelskiego w sprawach o¥wiatowych. W klasztornym archiwum zachowaÆa siæ szczåtkowa, ale ciekawa, korespondencja miædzy przeÆoºonå klasztoru
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wizytek i dyrektorem tegoº gimnazjum2. W XIX w. wszystkie szkoÆy ºeñskie podlegaÆy na swoim terenie szkoÆom mæskim wyºszego szczebla.
Wizytki otworzyÆy trzyklasowå szkoÆæ zapisanå w dokumentach jako „Pensja
czyli SzkoÆa Wyºsza pÆci ºeñskiej”. Mie¥ciÆa siæ przy ul. ÿw. Ducha w Lublinie.
Kiedy w 1829 r. wznowiÆa dziaÆalno¥ì, liczyÆa ok. 50 uczennic. MieszkaÆy one
i uczyÆy siæ na pierwszym piætrze gmachu klasztornego, gdzie szkoÆa zajmowaÆa
trzy sale (klasy I, II uczyÆy siæ razem, a klasa wstæpna i III oddzielnie).
Klasztor lubelski nie byÆ wyjåtkiem gdy chodziÆo o sposób zorganizowania
szkoÆy. Czæsto zdarzaÆo siæ, ºe zajæcia byÆy prowadzone w maÆych salkach a pensjonarki nie miaÆy odræbnych od zakonnic pomieszczeñ na mieszkanie. Klasztor
lubelski, podobnie jak wiækszo¥ì innych, przyjmowaÆ do szkoÆy nie tylko uczennice
mieszkajåce w internacie, ale takºe „na mie¥cie”. Ståd w ksiægach rachunkowych
rejestrujåcych opÆaty za naukæ wystæpujå róºne sumy: jedne, wiæksze — od uczennic
internatowych (zwanych takºe pensjonarkami), inne, niºsze od uczennic przychodnich (eksternistek). OpÆaty pobierane od rodziców byÆy tym waºniejszym ªródÆem
dochodów, ºe zgodnie z tradycjå wynikajåcå z woli fundatorów klasztor musiaÆ
utrzymywaì corocznie kilka uczennic z wÆasnych funduszów.
Zachowana w archiwum lubelskim korespondencja miædzy przeÆoºonå klasztoru i rodzicami kilku uczennic, wskazuje na nierzadkå potrzebæ ponaglania rodziców
zalegajåcych z opÆatå. Za naukæ w pensji i szkole pÆacono co miesiåc lub raz albo
dwa razy do roku. Po ponownym otwarciu szkoÆy siostry utrzymywaÆy 13 uczennic
tzw. funduszowych, czyli opÆacanych z pieniædzy klasztoru (z 23 uczennic internatowych 5 byÆo funduszowych, a z 29 przychodnich — 7). Wszystkie uczennice
rozpoczynajåce rok szkolny 1829/1830 miaÆy od 7 do 15 lat. Nie byÆo jednolitych
przepisów co do wieku uczennic w pensjonatach klasztornych. Starano siæ, aby
uczennice nie byÆy mÆodsze niº 6 — 7 lat i starsze niº 16 — 17 lat. Wiækszo¥ì szkóÆ
klasztornych Królestwa w XIX w. trzymaÆa siæ tej reguÆy, bo wynikaÆa ona albo
jeszcze z woli fundatora, albo teº z przepisów wÆadz ¥wieckich, którym klasztorne
szkoÆy podlegaÆy. Pewien liberalizm w tej kwestii narzucaÆo ºycie; przedÆuºano np.
pobyt na pensji osobie, która pragnæÆa wståpiì do nowicjatu, a nie miaÆa jeszcze
wymaganego wieku.
Lubelska szkoÆa odnowiÆa siæ jako trzyklasowa z klaså wstæpnå. ByÆ to bardzo
powszechny wówczas typ ºeñskiej szkoÆy ¥redniej. W latach trzydziestych XIX w.
naleºaÆa do duºych pod wzglædem ilo¥ci uczennic. W klasie wstæpnej byÆo ich 24,
w I — 13, w II — 9, a w III — 4. Do klasy wstæpnej przyjæto te, które miaÆy od 7
do 13 lat, do pierwszej — od 10 do 12 lat, do drugiej — 12 do 14, a do trzeciej —
15 lat. Do szkóÆ ºeñskich przyjmowane byÆy dziewczæta w róºnych okresach ºycia.
Jedne wprost z domu rodzinnego, gdzie pod okiem guwernantki i domowych nauczycieli pobieraÆy naukæ: pozostaÆe — z innej szkoÆy lub internatu. NajmÆodsze
rozpoczynaÆy naukæ w klasie pierwszej lub wstæpnej, je¥li ich wiadomo¥ci nie
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odpowiadaÆy wymogom klasy pierwszej. Starsze w wyºszych, bez egzaminu, je¥li
okazaÆy ¥wiadectwo z innej szkoÆy lub zdaÆy egzamin, o ile uczyÆy siæ w domu.
Do XVIII w. szkoÆy klasztorne byÆy jedynymi (poza domem) instytucjami ksztaÆcåcymi dziewczæta. W XVIII stuleciu nadal przewaºaÆy, ale od poÆowy wieku
utraciÆy monopol w zwiåzku z rozwojem prywatnych szkóÆ ¥wieckich. W XIX w.
powstaÆy takºe pensjonaty rzådowe, tzw. Instytuty Maryjskie.
W czasie gdy szkoÆa lubelskie otwiera po przerwie rok szkolny 1829/1830,
w Królestwie Polskim funkcjonowaÆy 64 pensjonaty i szkoÆy ºeñskie, a uczyÆo siæ
w nich 1646 uczennic; z tego w Warszawie byÆo ich 29 z 740 uczennicami, a na
prowincji — 36 z 906 uczennicami. Nie udaÆo siæ ustaliì ani ówczesnej liczby szkóÆ,
ani liczby uczennic w Lublinie. Moºna natomiast stwierdziì, ºe 50 uczennic pensji
wizytek stanowiÆo 3% wszystkich uczennic w Królestwie. Porównajmy to z liczbå
uczennic w pozostaÆych trzech pensjach wizytek na ziemiach polskich3:
Warszawa
3 klasy + kl. wstæpna
20 uczennic
Kraków
3 klasy
kilkana¥cie
Wilno
3 klasy
41 uczennic
Na przestrzeni trzydziestu lat XIX w., miædzy 1829 a 1865 r., liczba uczennic
w szkole lubelskich Wizytek wzrosÆa z 50 do 126. WpÆynæÆy na to m.in. dosyì
stabilne stosunki polityczne w tym okresie, podobnie stabilna pozycja samego
klasztoru i wreszcie niewielka konkurencja innych szkóÆ klasztornych czy ¥wieckich pensji w samym Lublinie, a takºe i na prowincji (na 59 pensji w Królestwie
Polskim w 1834 r. w Lubelskiem byÆo ich 5). W ªródÆach powtarzajå siæ pochlebne
opinie o pensji wizytek, zwÆaszcza ºe wiækszo¥ì szkóÆ klasztornych na tym terenie
zamkniæto po 1819 r. SzkoÆy ¥wieckie, prywatne pensjonaty, liczba których trudna
jest do ustalenia, wyrabiaÆy sobie dopiero renomæ, mogÆy przyjåì mniejszå ilo¥ì
uczennic i nie stanowiÆy powaºnego zagroºenia dla klasztornych. O lubelskich
wizytkach tak wspominajå pamiætniki: „[...] wpÆynæÆy na obudzenie ducha poboºno¥ci w mie¥cie i okolicy. Wzorowe ºycie zakonne, umiejætne i taktowne przewodniczenie w zakÆadzie przez nie utrzymywanym zjednaÆo im szacunek i ºyczliwo¥ì”4. SzkoÆa klasztorna, jak siæ wydaje, w opinii spoÆecznej byÆa lepsza i odpowiedniejsza dla dziewczåt niº szkoÆy ¥wieckie (rzådowe i prywatne). MiaÆa staÆe
miejsce w krajobrazie spoÆecznym miasta i okre¥lony dÆugå tradycjå sposób funkcjonowania. Do szkoÆy wizytek, jak wspominano, trafiaÆy dziewczæta w róºnym
okresie ºycia. Wiele przybywaÆo tu majåc za sobå kilkana¥cie lat i pobyt w innej
szkole. Nie wszystkie pozostawaÆy przez caÆy cykl nauczania (trzy, a potem piæcioletni). Z 50 uczennic, które rozpoczæÆy naukæ w roku szkolnym 1829/1830, do roku
pozostaÆo w szkole 6; 1 — 2 lata–40; 3 lata–4. Jakie byÆy powody duºej rotacji, nie
tylko zresztå w tej szkole, trudno jest jednoznacznie stwierdziì. Poza sytuacjami
losowymi wynikajåcymi np. z decyzji rodziców, przyczyny mogÆy leºeì w:
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— miernych lub maÆych wynikach w nauce,
— miernym lub sÆabym stanie zdrowia,
— nagannym zachowaniu,
— miernych lub maÆych postæpach w zajæciach praktycznych.
WedÆug przytoczonych kryteriów przeÆoºona klasztoru w raporcie do ¥wieckich
wÆadz szkolnych za rok szkolny 1829/1830, tak oceniaÆa sytuacjæ5:
Wyniki w nauce:

Stan zdrowia:

2
2
mierne 12
1
—
—
maÆe
kl.
wst. I
II
dla wiækszo¥ci: zdrowa
mierny — 2
sÆabowita — 1
dobre w ogólno¥ci
2
2
mierne 9
1
—
—
maÆe

—
—
III

—
—
Zatem do prawie jednej czwartej liczby uczennic wysuwano zastrzeºenia albo
co do nauki, albo co do stanu zdrowia. W¥ród nich wÆa¥nie znajdowaì siæ bædå te,
które — jak siæ wydaje — zmieniaÆy szkoÆæ. Raporty do wÆadz szkolnych z lat
czterdziestych i piæìdziesiåtych podajå rokrocznie od kilku do kilkunastu uczennic
przybyÆych lub ubyÆych ze szkoÆy wizytek.
Kim byÆy uczennice szkoÆy i pensjonatu lubelskiego?
ZachowaÆy siæ listy uczennic z lat 1835–1864, oraz statystyki sporzådzane dla
¥wieckich wÆadz szkolnych. PrzewaºaÆy uczennice ze ¥rodowiska ziemiañskiego
z Królestwa i kresów wschodnich. Podupadajåce ekonomicznie rodziny ziemiañskie musiaÆy zweryfikowaì swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i poglådy odnoszåce siæ do pozycji kobiety w rodzinie. Ståd teº naleºaÆo zapewniì córkom chociaº
minimum wiedzy i umiejætno¥ci, aby mogÆy znaleªì dla siebie nowe miejsce (np.
jako guwernantki lub nauczycielki) w ºyciu publicznym, do zajæcia którego pchaÆy
je nowe warunki spoÆeczne i ekonomiczne. Zmieniaì zaczæÆa siæ takºe rola kobiety
w rodzinie. Zaczyna bowiem bardziej angaºowaì siæ sama w wychowanie dzieci,
a niekiedy teº i w edukacjæ córek. Innå grupæ uczennic lubelskiej szkoÆy (w ¥wietle
materiaÆów ªródÆowych) stanowiÆy córki urzædników z Lublina i okolic. W ¥rodowisku tym, jak i w scharakteryzowanym poprzednio, przywiåzuje siæ duºo uwagi
do elitarnego wyksztaÆcenia, za¥ XIX–wieczne pensje klasztorne (w tym i oczywi¥cie lubelska) byÆy przewaºnie uwaºane za takie.
Chcåc zachowaì takå opiniæ szkoÆa musiaÆa odpowiadaì okre¥lonym wymogom.
Po pierwsze — dysponowaì wykwalifikowanå kadrå pedagogicznå, realizujåcå
program wychowania i nauczania zgodny z wymogami ¥wieckich wÆadz szkolnych,
Postæpy w pracach ræcznych:
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duchem i specyfikå zakonu, wreszcie zapotrzebowaniem spoÆecznym. Po drugie
utrzymaì spoÆeczeñstwo w przekonaniu o stabilnej i wysokiej pozycji szkoÆy oraz
jej nowoczesno¥ci (zakres programu, nowe przedmioty wprowadzajåce bieºåce
osiågniæcia naukowe i techniczne), ale bez zraºania sobie tradycyjnie my¥låcej
wiækszo¥ci prowincjonalnego ziemiañstwa.
SzkoÆa wizytek w Lublinie, wzorem innych pensji klasztornych, juº na przeÆomie XVIII/XIX w. zrezygnowaÆa z wykorzystywania jako nauczycielek wyÆåcznie
zakonnic. ZÆoºyÆo siæ na to wiele przyczyn, ale najwaºniejsza wynikaÆa, jak siæ
wydaje, z konieczno¥ci posiadania okre¥lonych kwalifikacji (tzw. patentu nauczycielskiego), których siostry nie mogÆy zdobyì ze wzglædu na przepisy o klauzurze.
W miaræ jak w latach 1815–1865 wszystkie typy szkóÆ coraz ¥ci¥lej wiåzano z zaborczymi wÆadzami o¥wiatowymi, zmieniaÆa siæ kadra nauczycielska takºe
i w szkoÆach klasztornych. Jako pedagodzy ¥wieccy trafiajå nie tylko kobiety, ale
takºe nauczyciele gimnazjów mæskich, najbardziej odpowiadajåcy wymogom
KRWiOP oraz dyrektorom tych gimnazjów, którym pensje klasztorne bezpo¥rednio
podlegaÆy. Ståd w omawianym okresie przewaºajå w naszej szkole profesorowie
i nauczyciele lubelskiego gimnazjum oraz prefekci z lubelskiego seminarium duchownego.
Kadra nauczajåca w szkole Wizytek skÆadaÆa siæ z:
— 2 do 4 zakonnic (gÆównie do jæzyka francuskiego i robót),
— 2 do 5 nauczycielek prywatnych majåcych patent nauczycielski,
— 6 do 8 nauczycieli i profesorów szkóÆ mæskich,
— 1 prefekta,
— 1 lub 2 nauczycieli przedmiotów nadobowiåzkowych (muzyki, ¥piewu, tañca,
rysunku).
Przedmioty i program nauczania kaºdej szkoÆy zaleºaÆy w gÆównym stopniu od
jej miejsca w systemie o¥wiaty. SzkoÆa wizytek uznana byÆa za ¥redniå (3, potem 4
i 5–klasowå); bazowaÆa na programie ¥redniej szkoÆy mæskiej (typu gimnazjum),
dostosowanym do ram, jakie przyjæto dla ksztaÆcenia dziewczåt w XIX stuleciu.
W okresie trzydziestolecia miædzypowstaniowego zestaw wykÆadanych przedmiotów niewiele siæ zmieniÆ. ByÆy to religia, historia ¥wiæta, nauka moralna; jæzyki:
polski, francuski, niemiecki, rosyjski (ze szczególnå rolå francuskiego); historia
Polski i powszechna, historia Rosji, geografia, nauki przyrodnicze z elementami
chemii, fizyki, zoologii, arytmetyka, algebra, geometria, kaligrafia (we wszystkich
jæzykach), roboty ræczne.
SzkoÆa zreformowaÆa siæ po 1861 r., a przestaÆa istnieì w 1865 r. PrzygotowywaÆa siæ wówczas do wprowadzenia kursów dla przyszÆych nauczycielek
(pedagogika i elementy psychologii — jeden rok nauki jako odpowiednik galicyjskiej preparandy).
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Wydaje siæ zatem, ºe wizytki nie miaÆy indywidualnego programu. W sumie ich
absolwentki nie podlegaÆy specyficznej formacji intelektualnej, sprzyjajåcej tworzeniu widocznej elity. Zwykle uczennice ¥rednich szkóÆ klasztornych stanowiÆy
grupæ kobiet wyksztaÆconych ale dosyì powierzchownie; wracajåc z „pensjonatu”
do rodzinnego domu i ¥rodowiska najczæ¥ciej ginæÆy w grupie podobnych sobie.
Przez caÆe prawie stulecie pensje ºeñskie, przede wszystkim klasztorne, ksztaÆciÆy
kobiety jako ¥wiadome swojej roli matki, ºony, Polki, rzadziej nauczycielki, pisarki
itp., z wpojonymi normami zachowañ, nawyków, zgodnymi z ogólnie przyjætymi
konwenansami. WÆa¥ciwie wbrew toczåcej siæ od schyÆku XVIII w. dyskusji o kobiecie przygotowanej do peÆnienia innych ról spoÆecznych, szkoÆy te zachowaÆy
tradycyjny model ksztaÆcenia. Kariery, jakie szykowaÆy dla absolwentek szkoÆy
klasztorne, byÆy maÆo zróºnicowane. OgraniczaÆy siæ do trzech dróg ºyciowych:
niepracujåcej zawodowo ºony, nauczycielki, zakonnicy. DawaÆy one w pewnym
zakresie przygotowanie do ºycia spoÆecznego, ale utoºsamianego wÆa¥ciwie z ºyciem rodzinnym a nie — zawodowym, publicznym. Bardzo trudno jest prze¥ledziì
kariery absolwentek szkóÆ klasztornych (w tym i lubelskiej) ale nasuwa siæ przypuszczenie, ºe zdecydowana wiækszo¥ì dziewczåt wybieraÆa miædzy trzema podanymi
powyºej ewentualno¥ciami. Edukacja taka dawaÆa natomiast bardzo mocne podstawy moralne i wpajaÆa uczucia patriotyczne.
Dopóki nie byÆo alternatywnego systemu szkolnego, szkoÆy klasztorne dominowaÆy i to prawie do schyÆku XIX w. Dopiero gdy o¥wiata zaczæÆa obejmowaì
dziewczæta z rodzim drobnomieszczañskich i robotniczych, traciÆy wiodåcå pozycjæ. Pensja klasztorna zaczæÆa wydawaì siæ czym¥ przestarzaÆym. Przewaºaì
zaczæÆy liczebniejsze znacznie, nie tak elitarne szkoÆy typu gimnazjalnego
i licealnego. Charakterystyczne, iº w odpowiedzi na demokratyzacjæ spoÆeczeñstwa zgromadzenia zakonne z przeÆomu XIX i XX w. nie bædå otwieraì „pensjonatów”, lecz szkoÆy dla ogóÆu.

*
W badaniach nad lubelskå szkoÆå wizytek wykorzystano ªródÆa zawarte w zespoÆach: Gimnazjum Wojewódzkie w Lublinie (AP Lublin), Konsystorz Lubelski
(Archiwum Diecezjalne w Lublinie) oraz materiaÆy z archiwów wizytek w Warszawie i w Krakowie, a takºe informacje zaczerpniæte z pamiætników i prasy.
Przypisy:
1

Kronika z Archiwum Wizytek w Krakowie (dotyczy wizytek lubelskich).
2 Obecnie przechowywane w AP Lublin.
3 WedÆug danych z Archiwum Wizytek w Warszawie i Krakowie.
4
Na podstawie korespondencji znajdujåcej siæ w Archiwum Wizytek w Krakowie.
5
WedÆug danych statystycznych zawartych w zestawieniach dla wÆadz ¥wieckich, Lublin, dep.60–61.
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Z badañ nad studiami uniwersyteckimi
Wielkopolanek na przeÆomie XIX i XX wieku

Dzieje Wielkopolski w XIX i na poczåtku XX w. naleºå — w porównaniu
z dziejami innych polskich dzielnic — do stosunkowo dobrze zbadanych. W po¥wiæconej im historiografii nie brak jednak luk i przestarzaÆych opracowañ.
W¥ród problemów sÆabo lub w ogóle dotåd nie zbadanych znajduje siæ m.in.
„kwestia kobieca”.
Zaniedbania w badaniach nad szeroko rozumianå problematykå kobiecå w dziewiætnastowiecznej Wielkopolsce ukazaÆ przejrzy¥cie Rudolf Jaworski1. SformuÆowaÆ teº szereg propozycji badawczych, pomijajåc jednakºe zagadnienie aspiracji
awansowych oraz edukacji Wielkopolanek w szkoÆach ¥rednich i wyºszych. Opracowanie tego zagadnienia utrudnia w znacznym stopniu niezadowalajåcy stan badañ nad szkolnictwem dla dziewczåt w omawianej dzielnicy. Poczynajåc od koñca
XIX w. byÆo ono co prawda przedmiotem zainteresowania historyków polskich
i niemieckich, ale opublikowane dotåd prace dotyczå przewaºnie tylko wybranych
szkóÆ i pensji2, za¥ wydana przed ìwierìwieczem dwutomowa synteza pióra Stefana
Truchima jest opracowaniem nieco juº staro¥wieckim, sÆabo udokumentowanym
ªródÆowo i ukazujåcym niepeÆny obraz dziejów szkóÆ dla dziewczåt3. Nie podjæto
dotåd szerszych badañ nad propagowanymi w ¥rodowiskach wielkopolskich ideaÆami wychowawczymi oraz ksztaÆceniem Wielkopolanek w zagranicznych pensjach i wyºszych uczelniach.
PrzeÆom XIX i XX w. przyniósÆ w Niemczech — i co za tym idzie takºe w zaborze pruskim — istotne zmiany w systemie ksztaÆcenia kobiet. Umoºliwiono im
wówczas ubieganie siæ o ¥wiadectwa dojrzaÆo¥ci, a nastæpnie otwarto przed nimi
bramy niemieckich uniwersytetów. W ¥lad za tym nastæpowaÆ wzrost aspiracji
edukacyjnych w¥ród kobiet i stopniowy ich napÆyw do niektórych tzw. zawodów
akademickich. Poniºsze rozwaºania traktowaì naleºy jako — moºliwå na obecnym
etapie badañ — próbæ zasygnalizowania niektórych zagadnieñ. Så to ustalenia,
obserwacje i wnioski wymagajåce poszerzenia i u¥ci¥lenia w toku dalszych poszu-
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kiwañ badawczych4. Dotyczå tylko studentek narodowo¥ci polskiej. Studia uniwersyteckie Niemek i íydówek pochodzåcych z Wielkopolski stanowiå odræbny
temat badawczy.

*
„Kobietå ze skoñczonym wyksztaÆceniem uniwersyteckim — ubolewaÆ
w 1907 r. autor artykuÆu zamieszczonego na Æamach „Ruchu Chrze¥cijañsko–SpoÆecznego” — Wielkopolska, o ile nam wiadomo, poszczyciì siæ dotåd nie moºe.
Ani jedna Polka nie zdobyÆa sobie jeszcze stopnia akademickiego, dostæpnego
nauczycielkom w Niemczech juº od 1894 r., a stawiajåcego je na równi z nauczycielami gimnazjalnymi [...] Uderzyì teº musi kaºdego zupeÆny brak systemu przy
ksztaÆceniu naszych dziewczåt ze sfer inteligencji”5. Konstatacjæ tæ redakcja uzupeÆniÆa uwagå, ºe „na tym polu naståpiÆa ostatnio zmiana na lepsze”. Nie kwestionowaÆa ona wszelako faktu, ºe Wielkopolanki bardzo rzadko podejmowaÆy wówczas studia na uniwersytetach i innych wyºszych uczelniach. WedÆug autorów
zestawieñ statystycznych opublikowanych w „Kurierze Poznañskim” w 1910 r.
ksztaÆciÆo siæ w 21 niemieckich uniwersytetach zaledwie 16 Polek (w tym 5 w Berlinie, 4 we WrocÆawiu, 4 w Getyndze, 2 w Jenie i 1 w Strasburgu)6. Nie podano
wprawdzie ile z nich pochodziÆo z Wielkopolski, ale moºna sådziì, ºe nie wiæcej
niº kilka. W semestrze letnim 1914 r. ksztaÆciÆy siæ w Uniwersytecie WrocÆawskim
tylko 3 i w Uniwersytecie Berliñskim 2 Wielkopolanki7. Przypomnieì tu trzeba, ºe
byÆy to wówczas najliczniej odwiedzane przez Polaków uniwersytety niemieckie8.
Rzadziej jeszcze podejmowaÆy Wielkopolanki studia w pozostaÆych uniwersytetach
(m.in. w Getyndze, Heidelbergu, Lipsku, Monachium), nie mówiåc juº o uniwersytetach szwajcarskich czy francuskich oraz polskich uniwersytetach w Krakowie
i Lwowie, licznie odwiedzanych przez studentki z pozostaÆych zaborów. Przytoczone dane, aczkolwiek przybliºone i fragmentaryczne, wydajå siæ uprawniaì do
twierdzenia, ºe w latach poprzedzajåcych wybuch I wojny ¥wiatowej pod wzglædem ksztaÆcenia kobiet na uniwersytetach i innych wyºszych uczelniach, Wielkopolska pozostawaÆa daleko w tyle za Królestwem Polskim i Galicjå.
Taki stan rzeczy wynikaÆ z kilku przyczyn. Przede wszystkim naleºy tu przypomnieì, ºe w Niemczech z powodu „gwaÆtownego oporu profesorów” kobiety dopuszczono do studiów uniwersyteckich póªniej niº w Szwajcarii, Francji, Belgii czy
Austrii. Od 1896 r. mogÆy ksztaÆciì siæ w nich tylko jako sÆuchaczki w warunkach
wszakºe znacznie je dyskryminujåcych. MusiaÆy przedtem otrzymaì zgodæ ministra
kultury, rektora i profesora, na którego wykÆady zamierzaÆy siæ zapisaì. Kaºdy
z nich mógÆ bez podania przyczyn odmówiì wydania zezwolenia. PeÆne prawa
studenckie przyznano kobietom w Niemczech dopiero w 1908 r. Stan liczebny
niemieckich studentek wzrastaÆ w nastæpnych latach systematycznie. Pierwsze ich
generacje pochodziÆy gÆównie — jak wykazaÆ Konrad Hugo Jarausch — z zamoº-
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nych, wyksztaÆconych i „spoÆecznie uprzywilejowanych” rodzin. W 1914 r. na
uniwersytetach niemieckich studiowaÆo 4056 kobiet. StanowiÆy one wówczas 6,7%
ogóÆu mÆodzieºy akademickiej9.
Dopiero w poczåtkach XX wieku zaczæÆy liczniej wyjeºdºaì z Wielkopolski do
niemieckich o¥rodków uniwersyteckich Niemki i íydówki. Polek z tej dzielnicy do
podejmowania studiów wyºszych nie zachæcaÆ wszelako nie tyle brak przykÆadów,
co moºliwo¥ci pracy w zawodach akademickich. Przed wybuchem pierwszej wojny
¥wiatowej stanowiska w sådownictwie byÆy dla kobiet w Niemczech praktycznie
niedostæpne. Toteº nieliczne z nich, które ukoñczyÆy studia prawnicze, rozwijaÆy
swå aktywno¥ì w ruchu feministycznym. Prawo wykonywania zawodu lekarskiego
przyznano kobietom w Niemczech dopiero w 1899 r. Odtåd, mimo duºej konkurencji ze strony mæºczyzn, wzrastaÆ powoli ich napÆyw do tego zawodu. Przewaºnie
zajmowaÆy siæ jednak tylko leczeniem kobiet i dzieci.
Nie dziwi zatem fakt, „ºe najwiæcej kobiet w cesarskich Niemczech przyciågaÆ
zawód nauczycielski”10. Przed rokiem 1906 prawo do wykonywania tzw. wyºszego
zawodu nauczycielskiego (Oberlehrerin) w szkoÆach ¥rednich dla dziewczåt (po
zdaniu wymaganych egzaminów) uzyskaÆo w Niemczech 408 kobiet. Nie otrzymywaÆy one jednak wyºszego wynagrodzenia niº nauczycielki posiadajåce wyÆåcznie
wyksztaÆcenie seminaryjne, wywoÆywaÆo to ich rosnåce niezadowolenie. Pod
wzglædem miesiæcznego wynagrodzenia nie mogÆy siæ równaì z nauczycielami
zajmujåcymi równorzædne stanowiska. Poza tym w wielu pañstwach niemieckich
po wyj¥ciu za måº musiaÆy rezygnowaì z pracy w zawodzie nauczycielskim. Na
poczåtku XX stulecia feministki podjæÆy zdecydowanå walkæ z tå formå dyskryminacji, ale spotkaÆy siæ ze sÆabym poparciem ze strony samych nauczycielek11.
Dla Polek z wyksztaÆceniem uniwersyteckim perspektywy pracy w zawodach
akademickich na ziemiach pod panowaniem pruskim przedstawiaÆy siæ jeszcze
mniej korzystnie. W ramach realizowanej konsekwentnie po roku 1870 germanizacji szkolnictwa wÆadze pruskie wyrugowaÆy tu stopniowo wiækszo¥ì polskich
nauczycieli z gimnazjów. ZgermanizowaÆy teº prywatne szkoÆy dla dziewczåt. Na
poczåtku XX w. nauczycielki z wyksztaÆceniem uniwersyteckim, przyznajåce siæ
otwarcie do polsko¥ci, mogÆy co najwyºej liczyì na przyznanie stanowiska w szkoÆach ¥rednich dla dziewczåt poza granicami zaboru pruskiego. Z zawodów akademickich pozostawaÆ zatem w zasadzie zawód lekarski. Poniewaº byÆ on jednym
z bardziej dostæpnych dla Polaków, lekarki napotykaÆy w nim na duºå mæskå
konkurencjæ obu rywalizujåcych ze sobå stron, a mianowicie rodaków i lekarzy
niemieckiej narodowo¥ci. O zwolnionå posadæ ubiegaÆo siæ przewaºnie wielu lekarzy. PrzykÆadowo w 1885 r. po ¥mierci StanisÆawa Golskiego — jak zanotowaÆ
w swych wspomnieniach Kazimierz Wróblewski — „przybyÆo do Buku w celu
osiedlenia siæ, wyraªnie 16 lekarzy. Wszyscy na siebie zÆowrogo spoglådali, zachowujåc pozory grzeczno¥ci. Zebrali¥my siæ w restauracji na obiedzie, gdzie radzono
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jak ten twardy orzech rozÆupaì. Szesnastu bowiem w miejsce jednego pozostaì nie
mogÆo. Uradzono, ºe ma pozostaì dwóch i praktykå, wynoszåcå rzekomo 6000 mk
rocznie, podzieliì siæ. Los rozstrzygaÆ. Wyciågnæli¥my ja i ¥. p. dr Hager gaÆki biaÆe
i pozostali¥my na miejscu. [...] Dalsza taktyka byÆa ta, ºe obaj na jednym wózku
objechali¥my dwory, a dziedzicom pozostawili¥my wybór lekarza. [...] Po kwartale
pozostaÆem sam w Buku, z dochodem nie 6000, lecz 4000 mk. na rok”12. Nierówno¥ì szans, konieczno¥ì sprostania silnej konkurencji zniechæciÆa zapewne niejednå
Wielkopolankæ do po¥wiæcenia siæ karierze lekarskiej.
Nader skromne perspektywy pracy w zawodach akademickich i istniejåce przed
rokiem 1908 ograniczenia prawne nie byÆy wszelako wyÆåcznymi przyczynami
rzadkiego podejmowania przez Wielkopolanki studiów w uniwersytetach niemieckich. Waºnå rolæ odgrywaÆy teº poglådy utrwalone w zamoºnych i wyksztaÆconych
warstwach spoÆeczeñstwa polskiego. W ¥rodowiskach ziemiañskich i wielu rodzinach inteligenckich podtrzymywano tradycjæ ksztaÆcenia córek w prywatnych pensjach i szkoÆach prowadzonych przez zakonnice. Nie naleºaÆ do osobnionych poglåd, ºe ksztaÆcenie dziewczåt na uniwersytetach jest niewskazane, gdyº latwo ulegajå
one tam demoralizacji. Uwaºano, ºe córkom ziemiañskim udajåcym siæ do zagranicznych pensji i szkóÆ oprócz guwernantki i sÆuºby musi towarzyszyì opiekun.
Czasopisma polskie ukazujåce siæ w Poznañskiem w drugiej poÆowie XIX w.
lansowaÆy tradycjonalistyczny model wychowania dziewczåt13. Wzorowe „usposobienie moralne” ceniono znacznie wyºej niº ¥wiadectwa szkolne. Propagowano
ksztaÆcenie domowe, nastæpnie pensjonarskie i „douczanie” pod okiem i kierunkiem
matki14. Autorka artykuÆu uznanego przez redakcjæ „Warty” za programowy i godny jak najszerszego rozpowszechniania w formie „bezpÆatnych odbitek” stwierdzaÆa, ºe gruntowne wyksztaÆcenie czyni niewåtpliwie kobietæ bardziej atrakcyjnå
i powaºnå, wyºej oceniaÆa jednak prababki, „które czasem zaledwie umiaÆy imiæ
swoje podpisaì, a jednak dom ich byÆ wzorowo urzådzony, måº w kaºdej chwili
znalazÆ miÆå towarzyszkæ, dzieci miaÆy lepszå matkæ, która czæsto nie znaÆa sama
nauk, których dziatek uczyì dawaÆa, jednak zdrowym rozsådkiem i tkliwym sercem
wszczepiaÆa w nie zasady dobre i umiaÆa rozeznaì nauczycielki, którym dalsze ich
wychowanie powierzaÆa”15. Tradycjonalistyczne wyksztaÆcenie i wychowanie
Wielkopolanek z zamoºniejszych ¥rodowisk uwaºano na ogóÆ za „godne uznania
i pochwaÆy”, wymagajåce jednakºe systematycznego doksztaÆcania16.
Rolæ spoÆecznå kobiety sprowadzano do zadañ ºony i matki, wychowujåcej
dzieci w duchu patriotycznym i religijnym. Na Æamach „Warty”, „Dwutygodnika
dla Kobiet”, „Tygodnika Beletrystycznego i Naukowego”, a takºe „Dziennika Poznañskiego” i „Kuriera Poznañskiego” rzadko i z reguÆy niechætnie omawiano nowe
tendencje pedagogiczne i wychowawcze. Wobec kwestii emancypacji czasopisma
kobiece zajmowaÆy wyraªne stanowisko zachowawczo–umiarkowane. PrzykÆadowo redakcja „Dwutygodnika dla Kobiet” za najlepszå uwaºaÆa „drogæ ¥rodkowå”,
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umiarkowanå i zastosowanå „do potrzeb kobiety w czasie obecnego postæpu, ani po
my¥li sentymentalnych adoratorów kobiety anioÆa, stworzonej tylko dla uprzyjemnienia ºycia, ani za teoriami bezwarunkowej emancypacji kobiety, rozsådzajåcej
kwestie sporne, lub wygÆaszajåcej ewangeliæ z ambony w ko¥ciele”17. Z konsternacjå i duºym zdziwieniem poinformowano w 1881 r. na Æamach „Dwutygodnika
dla Kobiet” o rozpoczæciu w Warszawie praktyki lekarskiej przez Annæ Tomaszewiczównæ. Krytycznie pisano o aspiracjach kobiet do studiów wyºszych: „¥liska to
jednak droga dla kobiety, wytråca jå z wÆa¥ciwego koÆa, wiæc nie kaºda na niej
utrzymaì siæ zdoÆa bez krzywdy dla swej niewie¥ciej godno¥ci”18.
Wyraªnie odmienne stanowisko zajmowaÆa redakcja ukazujåcego siæ krótko
„Przeglådu Poznañskiego” (1894–1896). ByÆ to tygodnik redagowany na wysokim
poziomie dla mÆodej generacji inteligencji, reprezentujåcej poglådy demokratyczne
i krytykujåcej program polityczny kierowanego przez Józefa Ko¥cielskiego obozu
lojalistów. Jego redaktorzy wiåzali duºe nadzieje z rozwijanå energicznie agitacjå
na rzecz emancypacji kobiet. Juº w pierwszych artykuÆach zamieszczonych na
Æamach tego pisma dokonano wszechstronnej analizy pozycji kobiety w miejscowym spoÆeczeñstwie polskim. Przeciwstawiano siæ sprowadzaniu jej roli spoÆecznej
wyÆåcznie do zadañ ºony i matki, wychowujåcej dzieci w duchu religijnym i patriotycznym. Kobiety zachæcano nadto do wyzwolenia siæ spod panujåcych przesådów,
a takºe do szerszej dziaÆalno¥ci publicznej. Podkre¥lano, ºe mogå one na równi
z mæºczyznami speÆniaì obowiåzki wzglædem spoÆeczeñstwa. MÆode Wielkopolanki zachæcano do podejmowania studiów wyºszych i zarazem ubolewano, ºe kobiet
— spoÆecznic jest w Poznañskiem znacznie mniej niº w innych dzielnicach, zwÆaszcza w Warszawie. Powiækszenie ich liczby uznano za niezbædne dla dalszego
rozwoju polskiego ruchu narodowego19.
W zasiægu oddziaÆywania „Przeglådu Poznañskiego” pozostawaÆa wszakºe tylko czæ¥ì miejscowej inteligencji. Z braku wiækszej liczby prenumeratorów pismo
to zresztå szybko upadÆo. Wysoki status wyksztaÆcenia najbardziej teº ceniono
w zamoºnych rodzinach tworzåcych demokratyczny odÆam polskiej inteligencji i ta
z reguÆy najmniej obawiaÆa siæ ksztaÆciì córki w uniwersytetach niemieckich, z dala
od domu, w obcym ¥rodowisku. Takie rodziny byÆy w Poznañskiem jednak nieliczne. WywodziÆo siæ z nich niewiele studentek ksztaÆcåcych siæ w niemieckich i innych uczelniach zagranicznych.
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WokóÆ wyksztaÆcenia kobiet w Galicji.
Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych
we Lwowie i w Krakowie (1884–1914)

Kwestia „praw kobiet” nie byÆa problemem izolowanym, zamkniætym w sobie
— stanowiÆa fragment aktualnej na przeÆomie wieku XIX i XX problematyki
socjalnej. W¥ród szeregu spraw, takich jak szkolnictwo, zatrudnienie, uzyskanie
praw politycznych czy teº cywilnych i zmiana stanowiska kobiety w rodzinie, na
czoÆo wysunæÆo siæ zagadnienie edukacji kobiet, a zwÆaszcza ich przygotowanie do
samodzielnej egzystencji. Zdobycie zawodu byÆo niewåtpliwie czynnikiem podstawowym, warunkujåcym zmianæ sytuacji materialnej i uniezaleºnienie kobiet.
W walce o równe prawa ruch feministyczny byÆ wspierany przez polityków,
publicystów, a takºe reprezentantów nauki i pedagogów. Do powstajåcych wówczas stowarzyszeñ, wspierajåcych dåºenia edukacyjne kobiet, naleºy zaliczyì takºe
Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych. W jego dziaÆalno¥ci wyróºniamy cztery etapy: 1. od zaÆoºenia (1884) do 1905 r., czyli do czasu objæcia prezesury przez
Kazimierza Twardowskiego; 2. od 1905 r. do wybuchu I wojny ¥wiatowej; 3. okres
I wojny ¥wiatowej; 4. okres miædzywojenny (do 1939 r.). Ze wzglædu na znaczne
róºnice pomiædzy poszczególnymi etapami ograniczono siæ do omówienia dwu
pierwszych.
Towarzystwo Pedagogiczne dziaÆajåce we Lwowie od 1871 r. umie¥ciÆo co
prawda w swoim programie takºe sprawy szkóÆ ¥rednich, ale z konieczno¥ci musiaÆo ograniczyì siæ do szkolnictwa ludowego. Wprawdzie w latach 1874–1876, 1878
i 1882 na walnych zjazdach tego stowarzyszenia obradowaÆy odræbnie „sekcje szkóÆ
¥rednich”, jednakºe ich prace nie budziÆy szerszego zainteresowania ani wÆadz
szkolnych, ani nauczycieli.
Rada Szkolna Krajowa we Lwowie powoÆaÆa w 1879 r. odræbnå komisjæ do
zbadania zarzutów stawianych szkoÆom ¥rednim i opracowania wniosków co do
zakresu koniecznych reform. Wyniki jej obrad zebraÆ i ogÆosiÆ drukiem (w 1882 r.)
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czÆonek Rady Szkolnej Krajowej Euzebiusz Czerkawski. Towarzystwo Pedagogiczne, dotåd sprawom szkolnictwa ¥redniego raczej nieprzychylne, przyståpiÆo do
opracowania planu reorganizacji gimnazjów (1881). Z kolei Sejm Krajowy we
Lwowie przekazaÆ do zaÆatwienia Akademii Umiejætno¥ci w Krakowie wniosek
o zbadanie stanu szkóÆ ¥rednich oraz opracowanie planu ich naprawy. Akademia
powoÆaÆa w tym celu kilka komisji i opublikowaÆa rezultaty ich prac. Ignorowane
dotåd nauczycielstwo szkóÆ ¥rednich przyståpiÆo do samodzielnej akcji reformatorskiej. W 1882 r. na posiedzeniu Zarzådu GÆównego Towarzystwa Pedagogicznego
prof. Józef Solecki uzasadniÆ wniosek, aby Towarzystwo utworzyÆo. „Sekcjæ dla
szkóÆ ¥rednich”. Nowa organizacja ukonstytuowaÆa siæ w marcu 1883 r. przyjmujåc
nazwæ KóÆka Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych (w znaczeniu szkóÆ na poziomie wyºszym od elementarnego). Nie uzyskano jednak akceptacji wiedeñskich wÆadz ministerialnych. Wówczas (23 lutego 1884 r.) zawiåzano odræbne Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych1.
Organizacyjne walne zgromadzenie Towarzystwa odbyÆo siæ we Lwowie
9 kwietnia 1884 r. z udziaÆem 90 czÆonków. Oprócz nauczycieli wszystkich lwowskich szkóÆ ¥rednich, przybyli delegaci gimnazjów z Bochni, Brodów, Brzeºan,
Drohobycza, KoÆomyi, Przemy¥la, Sanoka, Nowego Såcza, Tarnopola i szkóÆ realnych z JarosÆawia i Stryja, a ponadto indywidualnie zgÆosiÆo przyståpienie do towarzystwa 110 wychowawców ze szkóÆ ¥rednich. Krakowscy nauczyciele weszli do
Towarzystawa jako koÆo, zapewniwszy sobie odræbnym regulaminem obszerny
wpÆyw na sprawy caÆej organizacji. Krakowskie KoÆo Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych
zawiåzaÆo siæ 4 maja 1884 r.; jego przewodniczåcym obrano MichaÆa Bobrzyñskiego, a jego zastæpcå StanisÆawa Siedleckiego. W skÆad wydziaÆu weszli: dr LudomiÆ
German (sekretarz), dr Leon Kulczyñski, dr Zygmunt Lenkiewicz, WÆadysÆaw
£uszczkiewicz, dr Karol Petelenz, dr August SokoÆowski, Leopold ÿwierz (skarbnik)
oraz dr Antoni Wierzejski2.
Towarzystwo wedÆug statutu z roku 1884 stawiaÆo sobie za cel popieranie
wszelkich dziaÆañ, majåcych na wzglædzie rozwój szkóÆ wyºszych lub dobro ich
nauczycieli; wzajemne informowanie siæ o najnowszych zdobyczach naukowych,
a takºe o spostrzeºeniach i do¥wiadczeniach w zakresie praktyki nauczycielskiej;
zaznajamianie szerszej spoÆeczno¥ci z ustrojem szkóÆ wyºszych; wszechstronnå
„pomoc koleºeñskå przez wzajemne zbliºenie siæ i wymianæ my¥li”3. Zmiana
statutu w 1903 r. w zasadzie nie przyniosÆa nic nowego, a reforma z 1908 r. zatwierdziÆa praktykowane juº wcze¥niej dziaÆania. KoÆo krakowskie opracowaÆo szczegóÆowy program prac jeszcze w 1884 r. i ogÆosiÆo go drukiem w „Muzeum”4.
Obrawszy sobie za siedzibæ Lwów, Towarzystwo objæÆo dziaÆalno¥ciå caÆå
Galicjæ, a od 1908 r. takºe Bukowinæ i ÿlåsk austriacki. Do 1908 r. powstaÆo 27 kóÆ.
RosÆa liczba czÆonków Towarzystwa, ale w pierwszych dwudziestu latach przyrost
ten byÆ powolny; przyspieszyÆo go dopiero objæcie steru Towarzystwa przez Kazi-
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mierza Twardowskiego (1905–1908). Liczba czÆonków wzrosÆa w tych latach niemal dwukrotnie — w 1904 r. byÆo ich 809, a w 1908 (przy koñcu kadencji K. Twardowskiego — 1490.
CzÆonkowie Towarzystwa dzielili siæ na zwyczajnych i honorowych. CzÆonkami
zwyczajnymi byli nauczyciele szkóÆ wyºszych — uniwersytetów i politechnik oraz
szkóÆ ¥rednich: zawodowych, seminariów nauczycielskich, gimnazjów, szkóÆ realnych i liceów. Do czÆonkostwa dopuszczono równieº osoby nie zwiåzane etatowo
ze szkoÆami, ale zajmujåce siæ sprawami o¥wiaty i szkolnictwa. CzÆonkostwo kobiet
w Stowarzyszeniu staÆo siæ aktualne z chwilå utworzenia ºeñskich szkóÆ ¥rednich:
seminariów, liceów, gimnazjów. Najwcze¥niej przyståpiÆy do Stowarzyszenia nieliczne nauczycielki seminariów. Liczba pañ wzrosÆa dopiero po roku 1900 —
jednakºe ich udziaÆ w Stowarzyszeniu i tak byÆ niewielki. Do 1912 r. do Towarzystwa Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych naleºaÆo 40 nauczycielek szkóÆ srednich.
Honorowym czÆonkostwem walne zgromadzenie obdarowywaÆo te osoby, które
w sposób szczególny zasÆuºyÆy siæ dla o¥wiaty i szkolnictwa ¥redniego.
Na czele Towarzystwa staÆ do 1908 r. WydziaÆ, który skÆadaÆ siæ z przewodniczåcego, jego zastæpcy oraz 12, a od 1904 r. — z 14 czÆonków. Gruntownej reformie
ulegÆ centralny zarzåd Towarzystwa w roku 1908. Odtåd skÆadaÆ siæ on z przewodniczåcego, zastæpcy i 21 czÆonków, w tym 7 spoza Lwowa.
Dwóch czÆonków Zarzådu GÆównego, sekretarz i dyrektor biura, pobieraÆo wynagrodzenie. Inni peÆnili swe obowiåzki honorowo. Nauczycielki we wÆadzach
Towarzystwa w zasadzie nie uczestniczyÆy. Dopiero okoÆo 1911 r. w zarzådzie
w Rawie, a nie we Lwowie, pojawiÆa siæ nauczycielka Hawelówna. W 1914 r. na
stanowisku korespondenta handlowego i likwidatora „Muzeum” (organu Towarzystwa) zatrudniono Annæ Górskå. „Muzeum” ukazywaÆo siæ od 1 stycznia 1885 r.
W pierwszym roku obowiåzki redaktora naczelnego peÆniÆ Roman Palmstein, przez
nastæpne cztery lata (1886–1889) byÆ nim dr Maurycy Maciszewski, a od 1890 r. do
I wojny ¥wiatowej — dr BolesÆaw Mañkowski.
Kazimierz Twardowski — jeden z najwybitniejszych prezesów Towarzystwa —
przyczyniÆ siæ do przeksztaÆcenia pisma w organ po¥wiæcony wyÆåcznie sprawom
pedagogicznym i szkolnym. Odtåd w dziale sprawozdañ umieszczano — obok
streszczeñ z literatury naukowej z zakresu pedagogiki i szkolnictwa — równieº
recenzje z podræczników szkolnych, z literatury dla mÆodzieºy oraz tych dzieÆ
naukowych, które dla nauki szkolnej miaÆy wybitne znaczenie. Na Æamach „Muzeum” publikowano od pierwszych numerów recenzje z literatury dzieciæcej, ksiåºek i podræczników wydawanych przez kobiety. Poczåtkowo nieliczne, po 1900 r.
zaczæÆy siæ mnoºyì. Nowå seriæ artykuÆów zainaugurowaÆa w 1904 r. R. Nussbaumowa5. W ramach przeglådu z literatury pedagogicznej zamieszczono m.in. interesujåcå recenzjæ studium Anieli Szycówny pt. „Psychologia dziecka w. XX”6.
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Od 1890 r. pojawiajå siæ wiadomo¥ci dotyczåce szkolnictwa ºeñskiego pod
staÆym tytuÆem „Ze szkolnictwa ºeñskiego”. Så to informacje o liceach i gimnazjach
ºeñskich, szkoÆach realnych, zwÆaszcza relacje z wieców obywatelskich dotyczåcych spraw szkolnych8. Do cennych publikacji zaliczyì równieº naleºy okólniki
Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie9.
W krægu zainteresowañ Towarzystwa znalazÆy siæ wszystkie szkoÆy ¥rednie. Do
¥ci¥lejszej wspóÆpracy z seminariami nauczycielskimi przyståpiono po utworzeniu
specjalnej sekcji nauczycieli seminaryjnych. Do nauczycielek podchodzono z kurtuazjå. Towarzystwo poparÆo ºådania swoich czÆonkiñ dotyczåce poprawy warunków ich pracy oraz zwiækszenia uprawnieñ zawodowych. Gdy rozgorzaÆ konflikt
w kwestii kadry seminariów ºeñskich, Towarzystwo opowiedziaÆo siæ za obsadzaniem posad w tych seminariach nauczycielkami, z wyjåtkiem sytuacji, gdy brakowaÆo „ºeñskich siÆ nauczycielskich” w niektórych przedmiotach. Zasady takie miaÆy
obowiåzywaì w liceach i gimnazjach ºeñskich, jednakºe w praktyce ich nie przestrzegano10: nauczyciele szkóÆ ¥rednich, a czæsto i uniwersytetów w Krakowie i we
Lwowie nadal prowadzili zajæcia dydaktyczne w ºeñskich seminariach nauczycielskich. Statut Towarzystwa takiej dziaÆalno¥ci nie zabraniaÆ; w¥ród zaÆoºycieli,
a niekiedy i wÆa¥cicieli seminariów znaleªli siæ czÆonkowie TNSW. Wymieniì tu
moºna dyrektora pañstwowego seminarium nauczycielskiego ºeñskiego w Krakowie Romana Vimpellera, matematyka i fizyka dra Ludwika Birkenmajera oraz
historyka dra StanisÆawa KozÆowskiego, nauczycieli w prywatnym ºeñskim seminarium nauczycielskim im. ÿwiætej Rodziny w Krakowie.
CzÆonkowie Towarzystwa zasilali komisje egzaminacyjne dla nauczycieli i nauczycielek szkóÆ wydziaÆowych. We Lwowie pracowali w takiej komisji dr dr Placyd Dziwiñski, Jan Wojciechowski, Cyryl Studziñski, Karol Nittman, Tadeusz
Wi¥niewski oraz dr Stefania Tatarówna. Natomiast w skÆadzie podobnej komisji
w Krakowie znaleªli siæ profesorowie seminariów, gimnazjów realnych i klasycznych oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego: MieczysÆaw Zaleski, Maciej KoÆczykiewicz, MichaÆ Magiera, Julian Ippolt i Henryk Pachoñski. Profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego i lwowskich gimnazjów — czÆonkowie TNSW — weszli takºe
w skÆad komisji egzaminacyjnej dla kandydatek do zawodu nauczycielskiego w liceach ºeñskich w 1901 r.
7 maja 1895 r. krakowskie KoÆo TNSW zajæÆo siæ sprawå gimnazjów dla kobiet11.
Przewodniczåcym byÆ Ernest Bandrowski, znany rzecznik upowszechnienia wyksztaÆcenia kobiet. W obecno¥ci 34 czÆonków KoÆa prof. Dobrowolski odczytaÆ
rozprawæ „O dzisiejszym wyksztaÆceniu dziewczåt”. Referat wzbudziÆ zainteresowanie, a nawet wywoÆaÆ oºywionå polemikæ. Z inicjatywy E. Bandrowskiego, przy
poparciu Napoleona Cybulskiego, Antoniego Gettlicha i BronisÆawa Trzaskowskiego, powoÆano specjalnå komisjæ, w skÆad której weszli (obok wymienionych):
dr Karbowiak, prof. prof. Dobrowolski (autor rozprawy), Sas i Antoni Mazanowski.
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Na uwagæ zasÆuguje fakt, ºe wiækszo¥ì czÆonków TNSW peÆniÆa w róºnych
okresach obowiåzki poselskie w Sejmie Krajowym we Lwowie bådª w Radzie
Pañstwa w Wiedniu. Wymieniì tu naleºy przede wszystkim Józefa Soleckiego
i Ernesta Bandrowskiego. Ten ostatni w swoim wyståpieniu sejmowym (30 paªdziernika 1908 r.) stwierdziÆ, iº „czasy, w których kobieta mogÆa byì tym, czym
dawniej byÆa minæÆy [...] z konieczno¥ci dziejowej musi wej¥ì w wir ºycia publicznego”12. W nowej sytuacji niezbædne byÆo zdobycie gruntownego wyksztaÆcenia.
Utworzono wówczas w Galicji dziewiæì prywatnych ºeñskich szkóÆ ¥rednich zwanych liceami. Jednocze¥nie, niemal od chwili powstania, pracowano nad ich przeksztaÆceniem. W 1908 r. powstaÆy gimnazja realne. Na terenie Galicji zaÆoºono
siedemna¥cie takich szkóÆ. Pomimo zwiækszonego zapotrzebowania, nie utworzono
ani jednego gimnazjum pañstwowego. Piæì gimnazjów naleºaÆo do osób prywatnych; drugå grupæ stanowiÆy trzy szkoÆy utworzone przez Towarzystwa Prywatnych
Gimnazjów íeñskich w Rzeszowie, Samborze i Tarnowie. Natomiast do trzeciej
grupy zaÆoºycieli naleºaÆy dwie rady gminne we Lwowie i w JarosÆawiu. Siedem
szkóÆ prowadziÆy zgromadzenia zakonne: ss. urszulanek w Krakowie, KoÆomyi,
Lwowie, StanisÆawowie i Tarnowie, ss. nazaretanek we Lwowie oraz ss. józefitek
w Tarnopolu.
Najwyºej cenionå szkoÆå ¥redniå uprawniajåcå do podjæcia studiów wyºszych
byÆo gimnazjum klasyczne. WÆa¥ciwa inicjatywa zaÆoºenia gimnazjum ºeñskiego
wyszÆa spo¥ród czÆonków Stowarzyszenia Pomocy Naukowej dla Polek J. I. Kraszewskiego, które dziaÆaÆo w Krakowie od 1866 r. Najbardziej oddani sprawie
wyksztaÆcenia kobiet czÆonkowie tego stowarzyszenia naleºeli jednocze¥nie do
TNSW. Wystarczy wymieniì — obok Odona i Kazimiery Bujwidów — Napoleona
Cybulskiego, Adolfa Grossa, BronisÆawa Trzaskowskiego czy Józefa Brzeziñskiego. Otwarcie szkoÆy naståpiÆo 4 wrze¥nia 1896 r. OpÆata miesiæczna (czesne)
wynosiÆa 10 zÆr (20 koron).
Nowa placówka odpowiadaÆa czterem klasom wyºszym gimnazjum mæskiego.
Sprawå duºej wagi dla jej dalszego rozwoju byÆo dodanie jeszcze jednego roku.
Piæcioletni program nauczania przetrwaÆ do roku szkolnego 1904/1905. Wtedy to
naukæ w szkole rozÆoºono na 6 lat, w tym 2 kursy przygotowawcze i 4 klasy
wyºszego gimnazjum, odpowiadajåce gimnazjum mæskiemu. Za przykÆadem Krakowa poszedÆ Lwów. Pierwsze prywatne gimnazjum ºeñskie zorganizowaÆa tam
Zofia StrzaÆkowska (1897/1898); w dwa lata póªniej na wzór szkoÆy gimnazjalnej
w Wiedniu utworzyÆa gimnazjum Józefina Goldblatt–Kammerling (1899). Natomiast w roku szkolnym 1902/1903, z inicjatywy Towarzystwa SzkoÆy Gimnazjalnej
íeñskiej we Lwowie powstaÆo trzecie gimnazjum ºeñskie. Na czele tego stowarzyszenia stanæli profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego, czÆonkowie TNSW: BronisÆaw Radziszewski, StanisÆaw GÆåbiñski, Kazimierz Twardowski, Ludwik Finkel,
Józef Nussbaum i Ignacy Zakrzewski. Zastæpcå prezesa zostaÆ dyrektor VI Gimna-
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zjum Pañstwowego we Lwowie, dr Andrzej Danysz. Do 1914 r. w Galicji zaÆoºono
dziesiæì prywatnych ºeñskich gimnazjów klasycznych; w tym trzy w Krakowie,
tyleº we Lwowie oraz w Drohobyczu, Nowym Såczu, StanisÆawowie i w Stryju.
Poczåwszy od 1897 r. na Æamach „Muzeum” pojawiajå siæ artykuÆy, dotyczåce
gimnazjów ºeñskich, niektóre polemiczne; jednakºe z reguÆy opatrywane ºyczliwym dla gimnazjów komentarzem redakcji13.
Edukacji kobiet sÆuºyÆy teº poczåwszy od 1889 r. odczyty Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie14. WyprzedziÆy one o dziesiæì lat Kursy Akademickie dla
Kobiet na Uniwersytecie Lwowskim. WykÆady rozpoczæte w 1882 r., zorganizowane zostaÆy przez czÆonków TNSW. PoszerzaÆy one wprawdzie horyzonty sÆuchaczek, a nawet uczyÆy „samodzielno¥ci my¥lenia”, nie dawaÆy jednakºe przygotowania do pracy zawodowej. Toteº moºna je interpretowaì takºe jako próbæ osÆabienia
dåºeñ kobiet do studiów uniwersyteckich.
Grupa profesorów Uniwersytetu Lwowskiego (Ludwik òwiklicki, geograf Antoni Rehman, filozof Kazimierz Twardowski, historyk Ludwik Finkel, znawca
literatury i sztuki renesansu Jan BoÆoz–Antonowicz, ekonomista St. GÆåbiñski,
fizyk i chemik Ignacy Zakrzewski) zorganizowaÆa wykÆady o charakterze uzupeÆniajåcym ogólne wyksztaÆcenie kobiet. Warunkiem uczestnictwa byÆo czÆonkostwo
rzeczywiste Towarzystwa. Kursy zostaÆy otwarte 17 stycznia 1897 r. WykÆady
prowadzono w Instytucie Chemicznym Uniwersytetu przy ul. DÆugosza we Lwowie
juº od listopada 1896 r.
Program obejmowaÆ wykÆady z filozofii i historii XIX w., geografii Polski,
historii sztuki, literatury polskiej i niemieckiej, ekonomii i socjologii, historii opery
wÆoskiej, geologii, zasad biologii i botaniki, zoologii oraz higieny, a takºe wstæpnych wiadomo¥ci z fizyki, chemii i matematyki. W¥ród wykÆadowców figurowaÆy
nazwiska najwybitniejszych specjalistów. Kursy cieszyÆy siæ duºå frekwencjå.
W pierwszym roku ich dziaÆalno¥ci uczestniczyÆo w zajæciach 300 osób. Czæ¥c sÆuchaczek zÆoºyÆa kolokwia z poszczególnych przedmiotów, uzyskujåc ¥wiadectwa.
Wszelkie zajæcia byÆy pÆatne. Wpisowe (jednorazowo) wynosiÆy 3 zÆ (6 koron);
czesne pÆacone od jednej godziny tygodniowo (za caÆy rok) 2 zÆ (4 korony);
ryczaÆtowa opÆata za wszystkie wykÆady na 1 kursie wynosiÆa 20 zÆ (40 koron).
Kursy istniaÆy tylko dwa lata — gdyº z chwilå inauguracji Powszechnych WykÆadów Uniwersyteckich (5 listopada 1899 r.) zostaÆy zawieszone. Zainteresowane
sÆuchaczki przeszÆy do nowej instytucji.
Kursy Akademickie dla Kobiet dziaÆaÆy wiæc przej¥ciowo; utworzono je przy
Uniwersytecie Lwowskim w okresie, kiedy nie rozstrzygniæto jeszcze kwestii dopuszczenia kobiet do studiów wyºszych. Z chwilå otwarcia wyºszych uczelni dla
dziewczåt, posiadajåcych maturæ gimnazjalnå, kursy przestaÆy mieì znaczenie dla
tej grupy. PozostaÆa jednakºe pokaªna liczba kobiet inteligentnych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy, którym sytuacja rodzinna, bådª pozycja spoÆeczna
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uniemoºliwiaÆa regularnå naukæ; dla nich kursy byÆy nadal bezcennym ªródÆem
wiedzy. Nadal teº liczba sÆuchaczek tych kursów przewyºszaÆa trzykrotnie
planowanå. W okresie dwuletniej dziaÆalno¥ci przyciågnæÆy one 3200 uczestniczek. PochodziÆy one z róºnych warstw spoÆecznych — od rodzin mieszczañskich po arystokracjæ.
Wysoki poziom naukowy Kursów, liczny udziaÆ sÆuchaczek, a przede wszystkim
¥wietne wyniki egaminów staÆy siæ jednym z gÆównych czynników, które skÆoniÆy
lwowskie wÆadze uniwersyteckie — po uprzednim uzgodnieniu z c. k. Ministerstwem Wyznañ i O¥wiaty w Wiedniu — do dopuszczenia kobiet do studiów uniwersyteckich we Lwowie.
Moºna zatem stwierdziì, ºe poparcie Towarzystwa Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych odegraÆo istotnå rolæ w realizacji dåºeñ kobiet do zdobycia wyksztaÆcenia.
Jego czÆonkowie uczestniczyli w szeregu przedsiæwziæì na rzecz wyksztaÆcenia
kobiet, a niektórzy nawet takºe — na rzecz przyznania im praw politycznych.
Wprawdzie nie wszyscy czÆonkowie Towarzystwa wykazywali zainteresowanie
kwestiå kobiecå, ale czæ¥ì z nich swoje poparcie dla równouprawnienia kobiet
potwierdziÆa wstæpujåc w szeregi Ligi Mæºczyzn dla Obrony Praw Wyborczych
Kobiet we Lwowie (1911 r.)15. Towarzystwo popieraÆo rozwój szkolnictwa ºeñskiego i prawo kobiet do studiów wyºszych, lecz w walce tej nie odegraÆo gÆównej roli.
WÆa¥ciwa inicjatywa wyszÆa spo¥ród czÆonków Stowarzyszenia Pomocy Naukowej
dla Polek im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Przypisy:
1

Organizacja i rozrost Towarzystwa, „Muzeum”, R. XXV, 1910, t. II, s.3 i n.
Krakowskie KoÆo Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych, „Muzeum”, R. I, 1885, s.10 i n.
WydziaÆy KóÆ i Zarzåd Towarzystwa, „Muzeum”, R. I, 1885 — R. XXX, 1914.
4
„Muzeum”, R. I, 1885 — R. XXX, 1914.
5
R. Nussbaumowa, Jædrzej ÿniadecki i Herbert Spencer jako pedagogowie (Jubileuszowy zeszyt
„Kosmosu”, R. XI, 1897, s.533–570), Rec. Fr. Majchrowicza, tamºe, R. XIV, 1898, s.279–280.
6
Rec. KJN, tamºe, R. XII, 1896, s.385–386.
7
W sprawie reformy liceów ºeñskich, tamºe, Kronika, R. XXV, 1910, t. III, s.551.
8
Wiec obywatelski w sprawie gimnazjów realnych, tamºe, R. XXV, 1910, t. II, s.212.
9
Tamºe, Kronika, R. XXV, 1910; t. II, s.316–317; tamºe, 1912, R. XXVII, t. II, s.105 i n.
10
B. Czajecka, Z domu w szeroki ¥wiat... Droga kobiet do niezaleºno¥ci w zaborze austriackim,
Kraków 1990, s.181.
11
Ksiæga protokoÆów WydziaÆu Towarzystwa Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych w Krakowie z l.1891–
1895. APKr, IT 1647, s.172–173.
12
Sprawozdania stenograficzne Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii... 30. X.1908, s.1732.
13
O. Mikron, Gimnazja ºeñskie, „Muzeum”, R. XIII, 1897, s.667–673.
14
O odczytach dla kobiet (z powodu odczytów urzådzanych przez Towarzystwo Pedagogiczne we
Lwowie), tamºe, R. V, 1889, s.714–725.
15
B. Czajecka, op. cit., s.216–217.
2
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Formacja zawodowa i intelektualna
studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego
z lat 1894–1918

W roku akademickim 1987/1988 na Uniwersytecie Jagielloñskim ksztaÆciÆo siæ
3331 mæºczyzn i 5790 kobiet. Kobiety stanowiÆy wiæc 63% ogóÆu studentów.
W roku akademickim 1894/1895 studiowaÆy w Krakowie trzy panie: StanisÆawa
DowgiaÆÆo, Janina Kosmowska i Jadwiga Sikorska. PrzeszÆy one do historii zarówno uczelni krakowskiej, jak i polskiego ruchu feministycznego. Zbliºa siæ zatem
setna rocznica pojawienia siæ studentek w najstarszym polskim uniwersytecie.
Warto wiæc chociaºby z tej okazji, przyjrzeì siæ im bliºej. Pierwszy etap badañ
wypada zamknåì na roku 1918, koñczåcym czasy zaboru austriackiego. Dopiero
po odrodzeniu pañstwa polskiego studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego uzyskaÆy ostateczne zrównanie w prawach ze swoimi kolegami (m.in. zostaÆy dopuszczone do studiów prawniczych)1.
W pierwszych trzech latach nieliczne jeszcze kobiety mogÆy sÆuchaì wykÆadów
na podstawie indywidualnej zgody poszczególnych profesorów. W 1897 r. panie
uzyskaÆy mocå zarzådzenia austriackiego ministerstwa o¥wiaty zgodæ na studia na
Wydziale Filozoficznym, a w 1900 r. — takºe na Wydziale Lekarskim. W monarchii austriackiej kobiety dopuszczono do studiów wyºszych do¥ì póªno (np.
w Szwajcarii naståpiÆo to juº w 1868 r.); z krajów europejskich póªniej od Austrii
uczyniÆy to jedynie Prusy2. Przyczynå byÆ nie tylko opór wÆadz ministerialnych czy
teº poszczególnych uniwersytetów, ale równieº sÆabo¥ì ruchu feministycznego
(szczególnie w Galicji), który nie wywieraÆ dostatecznego nacisku na uczelnie.
Grono pierwszych studentek rekrutowaÆo siæ gÆównie z Królestwa Polskiego.
W ¥wietle ówczesnych przepisów rozróºniano trzy kategorie studentek: zwyczajne, nadzwyczajne i hospitantki. PeÆniæ praw z moºliwo¥ciami uzyskiwania
stopni doktorskich miaÆy jedynie studentki zwyczajne. Do kategorii nadzwyczajnych zaliczano studentki nie posiadajåce austriackiej matury oraz obywatelstwa.
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Jako hospitantki ksztaÆciÆy siæ absolwentki pensji ºeñskich (oraz róºnego rodzaju
kursów uzupeÆniajåcych). Kategoria hospitantów byÆa prawie nieznana w¥ród mæºczyzn; upo¥ledzenie kobiet polegaÆo na obostrzeniu przepisów odnoszåcych siæ do
studentek nie posiadajåcych obywatelstwa austriackiego. W Uniwersytecie Jagielloñskim te utrudnienia dotknæÆy wÆa¥nie licznå rzeszæ Polek wywodzåcych siæ spoza
kordonu, szczególnie z zaboru rosyjskiego. UtrudniaÆo to zwÆaszcza studia kobiet
w zakresie nauk lekarskich, gdzie moºliwo¥c uzyskania stopnia doktorskiego, który
uprawniaÆ do wykonywania zawodu, byÆa najwaºniejsza.
Od 1897 r. liczba kobiet studiujåca w Krakowie rosÆa do¥ì systematycznie. Tak
np. w roku akademickim 1897/1898 byÆo ich 122, co stanowiÆo 8,5% ogóÆu krakowskich studentów, w roku 1901/1902 — 153 (8,9%), w 1904/1905 — 232 (11,4%),
1908/1909 — 369 (13%), 1912/1913 — 510 (17,2%); w ostatnim roku wojny
1917/1918 — 688 (42%). Wiadomo jednak, ºe duºa czæ¥ì mæºczyzn sÆuºyÆa wówczas
w wojsku3.
Niezmiernie ciekawie przedstawia siæ ta statystyka krakowska w porównaniu
z opublikowanymi niedawno danymi z Uniwersytetu Wiedeñskiego — centralnej
uczelni monarchii austriackiej. StudiowaÆo tam kilkakrotnie wiæcej studentów niº
w Krakowie; napÆyw kobiet byÆ tu procentowo niºszy. I tak w roku akademickim
1897/1898 studiowaÆo w Wiedniu 37 pañ (0,5% ogóÆu), 1900/1901 — 153 (2,1%),
1904/1905 — 347 (4,2%), 1908/1909 — 568 (6,5%), 1912/1913 — 779 (12,5%)4.
£åcznie w latach 1894/1895 — 1917/1918 przez sale wykÆadowe Uniwersytetu
Jagielloñskiego przewinæÆo siæ 2785 studentek. PodjæÆy one studia z róºnych powodów; dwa z nich byÆy najwaºniejsze: chæì zdobycia wiedzy w okre¥lonej dziedzinie
czy teº poszerzenia swoich horyzontów oraz pragnienie uzyskania dyplomu uprawniajåcego do wykonywania okre¥lonego zawodu, a tym samym i zapewnienia sobie
niezaleºno¥ci materialnej. Na studia zgÆaszaÆy siæ zarówno kobiety z rodzin zamoºnych, jak teº uboºszych. Te ostatnie musiaÆy — jak wielu ich kolegów — utrzymywaì siæ z pracy zarobkowej, gÆównie korepetycji. Wiækszo¥ì istniejåcych wówczas
fundacji stypendialnych nie uwzglædniaÆa aspiracji ksztaÆceniowych kobiet. Decyzja o dalszym ksztaÆceniu siæ wymagaÆa teº z ich strony w wielu przypadkach
przeÆamania silnego oporu rodziny, z najwiækszym nieraz trudem uznajåcej prawo
córek do caÆkowitej samodzielno¥ci5.
Dla mÆodzieºy polskiej z zaboru rosyjskiego i pruskiego uczelnie galicyjskie
miaÆy szczególnå siÆæ przyciågania. ByÆa niå moºliwo¥ì ksztaÆcenia siæ w jæzyku
ojczystym. Z tego dobrodziejstwa korzystaÆ juº od koñca XIX w. spory zastæp
mÆodzieºy mæskiej. W latach 1894–1918 przybyszki spoza Galicji stanowiÆy ponad
30% ogóÆu studentek.
W gronie studiujåcych pañ znalazÆo siæ ponad 400 osób uczæszczajåcych przez
jedno lub dwa póÆrocza na wykÆady z filozofii, literatury i historii polskiej. ByÆy to
najczæ¥ciej dziewczæta (a czæsto i dojrzaÆe kobiety) z rodzin ziemiañskich, inteli-
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genckich, czy teº córki wÆa¥cicieli zakÆadów przemysÆowych, których jedynym
celem byÆo „doksztaÆcenie siæ w polsko¥ci”. OgóÆem krótkie studia trwajåce od
jednego do dwóch póÆroczy odbyÆo 640 pañ. Dla niektórych z nich Kraków stanowiÆ
jeden z etapów dalszego ksztaÆcenia siæ. Wædrówki po uniwersytetach byÆy wówczas zjawiskiem do¥ì powszechnym.
Spo¥ród 2784 studentek 2335 studiowaÆo na Wydziale Filozoficznym, a 405 na
Wydziale Lekarskim. Do tego zastæpu naleºy jeszcze dodaì 45 pañ ksztaÆcåcych siæ
w zakresie nauk farmaceutycznych. ByÆy to dwuletnie studia obejmujåce wykÆady
z obydwóch wymienionych wyºej wydziaÆów. Poza kilkoma pierwszymi latami
(1894–1898) pionierek studiów kobiecych, studentki pojawiÆy siæ na farmacji
dopiero w 1909 r. Stosunkowo czæsto spotykamy w tym gronie córki wÆa¥cicieli
aptek. Z wymienionych 45 studiujåcych w pierwszym piæcioleciu dyplom magistra
farmacji otrzymaÆy 33 osoby, uzyskujåc tym samym uprawnienia do wykonywania
zawodu aptekarki. Z grona pierwszych studentek jako farmaceutki pracowaÆy m.in.
Augusta Pasierbska i StanisÆawa DowgiaÆÆo. W krakowskiej aptece przez dÆugie lata
pracowaÆa Zofia Kulczyñska, córka docenta UJ Leona Kulczyñskiego, w latach II
wojny ¥wiatowej ºoÆnierz Armii Krajowej, zamordowana przez okupanta w 1944 r.
W katalogach studenckich WydziaÆu Lekarskiego UJ z lat 1900/1901 —
1917/1918 znalazÆam nazwiska 405 studentek. Tylko nieliczne spo¥ród nich to
studentki nadzwyczajne i hospitantki. Na ogóÆ pochodziÆy spoza Galicji i albo
odbywaÆy wstæpne nauki przyrodnicze, albo ukoñczywszy medycynæ we Francji
lub Szwajcarii pogÆæbiaÆy swe studia kliniczne, a takºe zapoznawaÆy siæ z polskå
terminologiå lekarskå. Krakowska medycyna przeÆomu XIX i XX w. reprezentowaÆa wysoki poziom. W gronie profesorskim znalazÆy siæ nazwiska tak wybitnych
uczonych jak biolog Kazimierz Kostanecki, fizjolog Napoleon Cybulski, bakteriolog Odo Bujwid, embriolog Emil Godlewski i wielu innych.
PrzytÆaczajåca wiækszo¥ì studentek WydziaÆu Lekarskiego stanowiÆy jednak
studentki zwyczajne, wywodzåce siæ z Galicji. Ówczesne studia medyczne trwaÆy
5 lat; koñczyÆ je doktorat, dla uzyskania którego naleºaÆo zÆoºyì trzy tzw. rygoroza,
czyli caÆo¥ciowe egzaminy z poszczególnych przedmiotów. W wielu wypadkach
niepowodzenie przy pierwszym z rygorozów powodowaÆo rezygnacjæ z dalszego
ksztaÆcenia siæ w zawodzie lekarskim.
Z grona ponad 400 studentek WydziaÆu Lekarskiego z lat 1900–1918 doktoraty
w Krakowie uzyskaÆo 180 pañ. Czæ¥ì koñczyÆa swe studia w Wiedniu i Lwowie,
a po 1918 r. w Warszawie, Poznaniu lub Wilnie. Studentki WydziaÆu Lekarskiego
UJ, kobiety–lekarki, objæÆy posady w róºnych o¥rodkach miejskich, pracowaÆy
w szpitalach, Kasach Chorych, chætnie zatrudniano je w szkoÆach.
Pierwszy doktorat na Uniwersytecie Jagielloñskim otrzymaÆa w 1906 r. Helena
Donhaiser–Sikorska, ofiarna dziaÆaczka spoÆeczna, dÆugoletnia lekarka szkóÆ krakowskich. Stefania Koza–Ko¥ciuszkowa jeszcze jako studentka medycyny peÆniÆa
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sÆuºbæ sanitarnå w Legionach Polskich. W Legionach sÆuºyÆ równieº jej przyszÆy
måº. ÿlub romantycznej pary odbyÆ siæ na froncie w trakcie walk legionowych. Po
uzyskaniu doktoratu Stefania Ko¥ciuszkowa pracowaÆa jako lekarz pediatra w
Rabce. Po wybuchu II wojny ¥wiatowej organizowaÆa sÆuºbæ sanitarnå dla oddziaÆów wojskowych i prowadziÆa dziaÆalno¥ì konspiracyjnå. Aresztowana, zginæÆa
w styczniu 1943 r. O¥wiæcimiu7. W O¥wiæcimiu zginæÆa równieº Zofia Krautler–Kåczkowska, lekarka pracujåca w Chorzowie, Bydgoszczy i Gdyni. DziaÆaÆa ponadto w harcerstwie jako instruktorka sanitarna. Stefania z Rostów Krygierowa,
dziaÆaczka socjalistyczna, pracowaÆa jako lekarka szkolna; byÆa równieº propagatorkå kobiecego ruchu sportowego w ¥rodowisku robotniczym. CzesÆawa z Jachimowiczów Grosserowa, wychowanka uniwersytetów w Krakowie i Zurychu byÆa
lekarkå w szpitalu chorób zakaªnych w Warszawie. Ponadto aktywnie uczestniczyÆa w ruchu komunistycznym. ZginæÆa w 1937 r. w Moskwie jako jedna z ofiar
terroru stalinowskiego. Sabina Dembowska, pracujåca jako chirurg w szpitalach
warszawskich, w latach II wojny ¥wiatowej odznaczyÆa siæ ofiarnå pracå lekarskå
w wiæzieniu na Pawiaku.
Z wymienionych 180 doktoratów blisko 100 uzyskaÆy studentki–íydówki.
W latach II wojny ¥wiatowej spotykamy je jako ofiarne lekarki w gettach ºydowskich, niosåce do koñca pomoc swym wspóÆbraciom. Wiækszo¥ì podzieliÆa los
ludno¥ci ºydowskiej w Polsce, ginåc w obozach i wiæzieniach hitlerowskich (m.in.
siostry Dora i Paulina Wesserberg, Róºa Hoff, Olga Rubin–Horoszkiewiczowa).
Drugi na Uniwersytecie Jagielloñskim dostæpny dla kobiet WydziaÆ Filozoficzny
byÆ aº do 1945 r. wydziaÆem wielokierunkowym — obejmowaÆ zarówno humanistykæ, jak i przyrodoznawstwo. W jego ramach funkcjonowaÆo ponadto od 1890 r.
autonomiczne Studium Rolnicze. Nauka trwaÆa tu poczåtkowo trzy, a póªniej cztery
lata. Studium to przyciågaÆo najczæ¥ciej mÆodzieº ze ¥rodowisk ziemiañskich.
Kobiety traktowaÆy na ogóÆ studia w tym zakresie jako przygotowanie do póªniejszego nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Do 1918 r. na Studium
Rolniczym ksztaÆciÆo siæ 111 studentek, ukoñczyÆo je tylko 35. Nauki rolnicze
studiowaÆy m.in. dwie przedstawicielki znanego rodu Puzynów, córka WÆodzimierza Tetmajera, Klementyna oraz Anna Polówna, córka dÆugoletniego ogrodnika
Ogrodu Botanicznego UJ. Rolnictwo ukoñczyÆa równieº Zofia Zawiszanka,
ziemianka, a zarazem znana dziaÆaczka niepodlegÆo¥ciowa i popularna w swoim
czasie literatka. Lucyna Moczulska po ukoñczeniu Studium uzupeÆniaÆa swoje
wyksztaÆcenie na Wydziale Filozoficznym UJ, na którym uzyskaÆa doktorat
z zakresu mleczarstwa.
Wbrew powszechnemu na przeÆomie XIX i XX w. „zauroczeniu” naukami przyrodniczymi, studentki UJ preferowaÆy nauki humanistyczne. Na ogólnå liczbæ 2335 studentek WydziaÆu Filozoficznego, 1600 ksztaÆciÆo siæ w tym zakresie, a 735 wybraÆo
nauki przyrodnicze (wliczajåc studentki wspomnianego Studium Rolniczego).
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Zarówno na humanistyce, jak i na kierunkach przyrodniczych z poczåtkiem
XX w. wykÆadali w Krakowie wybitni uczeni. RozwijaÆy siæ szczególnie nauki
historyczne, gÆównie dziæki takim profesorom jak: StanisÆaw Krzyºanowski, Jan
Pta¥nik, WacÆaw Sobieski, StanisÆaw Smolka. KwitÆa równieº polonistyka, na której
wykÆadaÆ Ignacy Chrzanowski, StanisÆaw Windakiewicz, Marian Zdziechowski,
a takºe filologia klasyczna z Kazimierzem Morawskim i Leonem Sternbachem. Na
katedrach przyrodniczych zasiadali wówczas tacy uczeni jak: Karol Olszewski
i Leon Marchlewski (chemicy), WÆadysÆaw Natanson i Marian Smoluchowski (fizycy), Edward Janczewski, Marian Raciborski, Emil Godlewski senior, MichaÆ
Siedlecki (biolodzy) i wielu innych.
Absolwentki WydziaÆu Filozoficznego po jego ukoñczeniu najczæ¥ciej ubiegaÆy
siæ o posady nauczycielskie. Szkolnictwo byÆo tå dziedzinå, w której jeszcze przed
udostæpnieniem kobietom wyºszych uczelni mogÆy one najÆatwiej uzyskaì zatrudnienie. DotyczyÆo to szkolnictwa podstawowego oraz nielicznych seminariów nauczycielskich. Po oficjalnym otwarciu dostæpu do studiów na UJ, pierwszå grupæ
studentek, poza wspomnianymi juº Królewiankami, tworzyÆy gÆównie nauczycielki
galicyjskie z dÆugoletniå nieraz praktykå pedagogicznå. M. in. w roku akademickim
1897/1898 studia humanistyczne odbyÆy: Joanna Pogonowska, liczåca juº wówczas
51 lat, dÆugoletnia nauczycielka krakowskich szkóÆ wydziaÆowych i dziaÆaczka
spoÆeczna oraz Helena Tempkowa. Ta ostatnia pracowaÆa przez blisko dziesiæì lat
jako nauczycielka w domach arystokratycznych, a póªniej jako nauczycielka szkoÆy
wydziaÆowej w Krakowie. Owdowiawszy w 1896 r. wychowaÆa i wyksztaÆciÆa czterech synów, w¥ród nich profesora Akademii Medycznej w Krakowie Tadeusza
Tempkæ oraz znanego literata Zygmunta Tempkæ–Nowakowskiego8.
W 1896 r. zostaÆo otwarte w Krakowie gimnazjum ºeñskie. W rok póªniej taki
sam zakÆad powstaÆ we Lwowie. Z uwagi na coraz wiæksze zapotrzebowanie sieì
ºeñskich szkóÆ ¥rednich rosÆa do¥ì szybko. SzkoÆy pañstwowe poprzedziÆy prywatne, ¥wieckie oraz zakonne. W nich to wÆa¥nie znajdowaÆy w znacznej mierze
zatrudnienie absolwentki krakowskiej uczelni. Dla uzyskania peÆnych praw nauczycielskich obok absolutorium z czteroletnich studiów na Wydziale Filozoficznym
i praktyki pedagogicznej, konieczne byÆo zÆoºenie tzw. egzaminu nauczycielskiego, który obejmowaÆ zarówno zadanie pisemne, jak i wypowiedzi ustne i byÆ
powszechnie uznawany za trudniejszy od doktoratu. Ustalenie liczby dyplomów
nauczycielskich absolwentek UJ jest w zasadzie niemoºliwe, zwaºywszy czæstå
zmianæ nazwisk oraz skÆadanie egzaminów czasami w kilka lat po ukoñczeniu
studiów i to w róºnych o¥rodkach uniwersyteckich — na ogóÆ najbliºszych
miejscu zatrudnienia. Niezaleºnie od dyplomu nauczycielskiego, 110 absolwentek
krakowskiego WydziaÆu Filozoficznego uzyskaÆo stopieñ doktora filozofii. Jego
otrzymanie wymagaÆo pomy¥lnego zdania dwóch rygorozów oraz przedÆoºenia
pisemnej rozprawy naukowej.
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Wstæpna analiza ºyciorysów studentek WydziaÆu Filozoficznego UJ dostarczyÆa
informacji o pracy nauczycielskiej blisko 500 z nich9. Sådzæ, ºe byÆo ich znacznie
wiæcej. W tym tak licznym gronie pedagogów znalazÆo siæ wiele wybitnych jednostek. W¥ród nich m.in. Jadwiga MÆodowska, przyrodniczka, dyrektorka íeñskiego
Seminarium Nauczycielskiego w CheÆmie, StanisÆawa Niemcówna, dydaktyk geografii, dziaÆaczka krajoznawcza, Justyna Kruszewska, dÆugoletnia polonistka
w gimnazjum w íytomierzu, Józefa Beggrun, przyrodniczka, nauczycielka i dyrektorka gimnazjum ºeñskiego w Krakowie, Karolina Bincer, chemiczka, doktor filozofii, pracownik laboratoriów chemicznych, a póªniej nauczycielka gimnazjów
krakowskich, zamordowana w obozie w PÆaszowie. Anna Zaremba–SokoÆowska
pracowaÆa jako nauczycielka w Rydze, íytomierzu i Warszawie. W latach okupacji
jako aktywny czÆonek Armii Krajowej wÆåczyÆa siæ do akcji ratowania íydów.
ZginæÆa w obozie w Ravensbrück. Nauczycielka fizyki i astronomii w Krzemieñcu
i Warszawie Jadwiga Falkowska jest znana gÆównie jako wspóÆtwórczyni ºeñskiego
ruchu skautowego w Polsce, w którym peÆniÆa najbardziej odpowiedzialne funkcje.
ZginæÆa równieº podczas II wojny ¥wiatowej. Ewa Lippman–Madlerowa, dyrektorka gimnazjów ºeñskich w Zamo¥ciu i BiaÆej Podlaskiej, byÆa organizatorkå tajnego
nauczania w obozie w Ravensbrück. Jadwiga Lewaj, nauczycielka szkóÆ wydziaÆowych w Krakowie, niezmiernie oddany mÆodzieºy pedagog, pod koniec ºycia
zajmowaÆa siæ prywatnym nauczaniem jæzyka francuskiego. Do jej uczniów zaliczaÆ
siæ Karol WojtyÆa.
O odpowiedni poziom wyksztaÆcenia zespoÆu nauczajåcego dbaÆy równieº szkoÆy zakonne. W Krakowie gimnazjum ºeñskie prowadziÆy siostry urszulanki, które
od 1908 r. zaczæÆy kierowaì zakonnice na studia uniwersyteckie. Do 1918 r. studiowaÆo na Uniwersytecie Jagielloñskim siedem urszulanek peÆniåcych póªniej obowiåzki nauczycielskie w zakonie, w¥ród nich znalazÆa siæ Joanna Glemmówna,
wieloletnia przeÆoºona krakowskiego zgromadzenia, rodzona siostra profesora historii Ko¥cioÆa UJ Tadeusza Glemmy.
Absolwentki studiów humanistycznych znajdowaÆy równieº zatrudnienia w bibliotekach publicznych. M. in. w Centralnej Bibliotece Wojskowej pracowaÆa Maria
Hornowska, w Bibliotece Uniwersytetu Poznañskiego Zofia Kawecka, a w Bibliotece Jagielloñskiej Zofia Ciechanowska, germanistka oraz Helena Lipska, historyk,
bibliograf Uniwersytetu Jagielloñskiego10.
Panie obdarzone talentem artystycznym ksztaÆciÆy siæ gÆównie za granicå lub
w prywatnych szkoÆach artystycznych (na Akademiæ Sztuk Piæknych nie byÆy
dopuszczone). UczæszczaÆy one ponadto na Uniwersytet Jagielloñski na wykÆady
z zakresu historii sztuki takich profesorów jak Marian SokoÆowski, Jerzy Mycielski
czy Julian Pagaczewski. Studia takie odbyÆy m.in. dwie córki StanisÆawa Barabasza,
malarza i architekta: Wanda i Zofia, malarki i rysowniczki, nauczycielki rysunku
w gimnazjach krakowskich; Emilia Knausówna, artystka malarka; Jadwiga GaÆæ-
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zowska, malarka miniaturzystka; Wanda Kamieniecka–Grottowa, znana kilimkarka; Zofia Kossuth–Lorecowa; rzeªbiarka Jadwiga Bohdanowicz–Konczewska;
malarka Julia Jonszer–Lipiñska i inne11.
Na Wydziale Filozoficznym UJ ksztaÆciÆy siæ równieº literatki, przy czym nie
zawsze byÆy to studia odpowiadajåce ich póªniejszej twórczo¥ci. WykÆadów z nauk
przyrodniczych sÆuchaÆa np. znana pisarka dla dzieci Janina Poraziñska, tÆumaczka
dzieÆ Józefa Conrada — Aniela Zagórska, czy teº powie¥ciopisarka Helena Boguszewska. Przewaºajåca wiækszo¥ì pañ, które paraÆy siæ pracå pisarskå (a byÆo ich
Æåcznie 45) odbyÆa studia polonistyczne i historyczne. Na Uniwersytecie Jagielloñskim ksztaÆciÆy siæ m.in. takie znane poetki i powie¥ciopisarki jak Kazimiera IÆÆakowiczówna, Maria Kuncewiczowa, Zuzanna Rabska, Anna Zaorska czy teº dziennikarka Wanda Migowa12.
W latach 1914–1920, w okresie I wojny ¥wiatowej i walk z najazdem bolszewickim, studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego, aktywnie dziaÆajåce w wielu organizacjach spoÆeczno–politycznych (takich jak „Zjednoczenie”, „Spójnia”, Zwiåzki Strzeleckie) wÆåczyÆy siæ czynnie w pracæ w ruchu niepodlegÆo¥ciowym. SÆuºyÆy
w oddziale sanitarnym i propagandowym Legionów Polskich, tworzyÆy trzon oddziaÆu wywiadowczego I Brygady, walczyÆy w szeregach Wojska Polskiego w obronie
Lwowa i na froncie wschodnim. Ta sÆuºba patriotyczna wpÆynæÆa na póªniejszå
dziaÆalno¥ì zawodowå niejednej z nich. Stefania z Fedkowiczów ChroÆ–FroÆowiczowa, kurierka Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej, pracowaÆa jako inspektorka i komendantka naczelna Przysposobienia Wojskowego Kobiet, a w latach II wojny byÆa aktywnym dziaÆaczem Armii Krajowej. WspóÆzaÆoºycielkå
Przysposobienia Wojskowego Kobiet byÆa równieº Stefania Kudelska, kurier Legionów Polskich, oficer wywiadu Wojska Polskiego, poseÆ i senator do sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, która zginæÆa w Powstaniu Warszawskim. Z kolei Julia
z Kowalskich Piwoñska, organizatorka krakowskiego oddziaÆu ºeñskiego Polskiej
Organizacji Wojskowej sÆuºyÆa w Ochotniczej Legii Kobiet. BraÆa udziaÆ w walkach o Lwów i Wilno i jako oficer Wojska Polskiego pozostaÆa w czynnej sÆuºbie
wojskowej, a póªniej pracowaÆa w placówkach przysposobienia wojskowego.
Uczestniczka pracy konspiracyjnej w latach II wojny ¥wiatowej, mianowana zostaÆa
majorem Armii Krajowej, a po wyzwoleniu — majorem Wojska Polskiego13.
W¥ród 2785 studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego z lat 1894–1918 znalazÆo
siæ teº grono autentycznych miÆo¥niczek nauki, obdarzonych nie tylko zdolno¥ciami
ale i prawdziwå pasjå badawczå. Nie wszystkim mimo zdolno¥ci i odpowiedniego
wyksztaÆcenia udaÆo siæ pracowaì w wybranej dziedzinie nauki. StawaÆy temu na
przeszkodzie trudne warunki materialne czy obowiåzki rodzinne. Niekiedy rozpoczynajåcå siæ dziaÆalno¥ì naukowå przecinaÆa przedwczesna ¥mierì jak np. w przypadku zdolnej fizyczki Ewy Bujakowej. Mimo wszystko kobiety zdobywaÆy doktoraty i habilitacje, pracowaÆy w róºnych placówkach badawczych, publikowaÆy wy-
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niki swoich poszukiwañ i przemy¥leñ. Droga do kariery naukowej nie byÆa Æatwa
zwaºywszy, ºe np. pierwsza asystentka pojawiÆa siæ na Uniwersytecie Jagielloñskim
dopiero w 1905 r., a pierwszå habilitacjæ kobiecå przeprowadzono na tejºe uczelni
dopiero w 15 lat póªniej.
Jest rzeczå ciekawå, ºe mimo przewagi studiujåcych nauki humanistyczne
najwiæcej pracownic nauki spotykamy w¥ród reprezentantek nauk przyrodniczych,
gÆównie biologicznych. Na 63 osoby zatrudnione w placówkach badawczych 30
zajmowaÆo siæ naukami przyrodniczymi, 14 lekarskimi a 19 humanistycznymi.
W zakresie nauk medycznych odznaczaÆy siæ m.in.: Eugenia Piasecka–Zeylandowa, wychowanka Uniwersytetu Jagielloñskiego i Poznañskiego, docent ftyzjatrii
w Poznaniu; Maria Jugendfein–Spissowa, doktor i dÆugoletnia asystentka ZakÆadu
Higieny UJ, habilitowana z higieny w Poznaniu; Anna Gruszecka, wychowanka
i asystentka krakowskiej uczelni, docent neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Poznañskiego czy teº Aleksandra Stæpowska–Mitrinowicz, asystentka neurologii UJ,
profesor Akademii Medycznej w Warszawie, twórca foniatrii w Polsce. Z kolei
w instytutach i katedrach przyrodniczych pracowaÆy naukowo m.in.: Helena Gajewska, pierwsza docentka Uniwersytetu Jagielloñskiego; Aniela KozÆowska, asystentka UJ, profesor Wyºszej SzkoÆy Rolniczej w Krakowie; Laura Kaufman,
asystentka UJ, pracownik naukowy Pañstwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w PuÆawach, profesor Uniwersytetu w Lublinie; Anna Nowotna–Mieczyñska, profesor fizjologii ro¥lin Instytutu PuÆawskiego; Jadwiga Marszewska–Ziemiæcka, mikrobiolog, docent Uniwersytetu Poznañskiego czy teº Helena
Choynowska–Krzemieniecka, studentka UJ jeszcze z 1896 r., a po II wojnie profesor Uniwersytetu WrocÆawskiego.
Uniwersytet Jagielloñski wyksztaÆciÆ równieº pracowników naukowych — kobiety w zakresie nauk humanistycznych. Z krakowskå uczelniå od studiów aº do
koñca swego dÆugiego ºycia zwiåzana byÆa Zofia KozÆowska–Budkowa, wybitny
badacz polskiego ¥redniowiecza; w Krakowie wykÆadaÆa równieº Wanda Bobkowska, historyk kultury, natomiast w Warszawie pracowaÆa Hanna Rzepecka–Pohoska, historyk o¥wiaty. WykÆadowcå w Krakowie z zakresu filologii romañskiej byÆa
córka profesora UJ Leona Wachholza, Józefa Wachholz–Kowalska; liczne prace
z historii literatury polskiej publikowaÆa Zofia Gåsiorowska–Szmydtowa, docent
Uniwersytetu Warszawskiego. Docentem tegoº uniwersytetu byÆa równieº Maria
Maykowska, filolog klasyczny. DziaÆalno¥ì naukowå z zakresu pedagogiki, bibliotekoznawstwa i historii o¥wiaty prowadziÆa Helena Radliñska, znana dziaÆaczka
spoÆeczna, wykÆadowca Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, natomiast liczne prace dotyczåce iluminatorstwa opublikowaÆa Zofia Ameisenowa, historyk
sztuki, pracownik naukowy Biblioteki Jagielloñskiej.
Studia na Uniwersytecie Jagielloñskim umoºliwiÆy wielu kobietom zdobycie
zawodu i rozszerzyÆy ich horyzonty umysÆowe. Na 2785 studentek z lat 1894–1918
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znalazÆam informacjæ o pracy zawodowej blisko 900. ByÆo ich z pewno¥ciå znacznie wiæcej. Studia w Krakowie staÆy siæ teº naturalnym terenem wzajemnego
poznania siæ mÆodzieºy mæskiej i ºeñskiej. SkojarzyÆo siæ tå drogå wiele maÆºeñstw.
Czæsto byÆy to zwiåzki maÆºeñskie z mÆodszymi pracownikami nauki, póªniejszymi
profesorami. Niejednokrotnie zaÆoºenie rodziny, obowiåzki macierzyñskie uniemoºliwiÆy im pracæ zawodowå. ByÆo jednak wiele maÆºeñstw, które juº od lat
studenckich wspóÆpracowaÆy ze sobå w tej samej dyscyplinie naukowej czy zawodowej. Do takich zwiåzków zaliczaÆy siæ maÆºeñstwa biologów: Heleny i Seweryna
Krzemienieckich, Jadwigi i Emila Godlewskich, BronisÆawy i MieczysÆawa Konopackich, Janiny i WÆadysÆawa Szaferów, historyków Stefanii i Romana Grodeckich,
Stefanii i Jana Dåbrowskich, Heleny i Oskara Haleckich, polonistów Anieli i Kazimierza Nitschów czy teº lekarzy Izabelli i Jana Olbrychtów, Zofii i Kornela Michejdów, Józefy i BronisÆawa Koszutskich i wiele innych.
Przypisy:
1

Por. J. Hulewicz, Walka kobiet polskich o dostæp na Uniwersytety, Warszawa 1936; tenºe, Sprawa
wyºszego wyksztaÆcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939; J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, WrocÆaw–Warszawa–Kraków 1961; U. Perkowska, Studia kobiet na Uniwersytecie Jagielloñskim w l. 1894–1905, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XLII, 1989,
s.13–27.
2
„Durch Erkenntnis zur Freiheit und Glück...”. Frauen an der Universität Wien (ab 1897), hrsg.
W. Heindl, M. Tichy, Wien 1990, s.17.
3
Liczbæ studentek UJ ustalono na podstawie obliczeñ wÆasnych; jako ªródÆo posÆuºyÆy ankiety
wpisowe przechowywane w Archiwum UJ (sygn. S. II 180–280, S II 497–513).
4
„Durch Erkenntnis zur Freiheit und Glück...”, s.80.
5
W Archiwum UJ zachowaÆy siæ kompletne ankiety wpisowe studentek zwyczajnych i nadzwyczajnych i prawie kompletny — hospitantek. W tej ostatniej kategorii studentek, skÆadajåcych
podania o przyjæcie na kaºde kolejne póÆrocze, wystæpujå pewne luki, ståd faktyczna liczba
studentek moºe byì nieco wiæksza od podanej. Ankiety wpisowe staÆy siæ podstawå sporzådzonej
przez autorkæ kartoteki biograficznej studentek, uzupeÆnianå stopniowo na podstawie kompendiów
i sÆowników biograficznych. Por. równieº akta dotyczåce studiów kobiecych: Archiwum UJ, sygn.
sygn.: S II 673, WF II 203–205, WL II 205. O spoÆecznych rodowodach studentek UJ zob.:
J. Buszko, SpoÆeczno–polityczne oblicze Uniwersytetu Jagielloñskiego w dobie autonomii galicyjskiej (1869–1914), Kraków 1963, s.46–48.
6
U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego z zaboru rosyjskiego w latach 1894–1914
i ich rola w upowszechnianiu pi¥miennictwa polskiego i tre¥ci narodowych (artykuÆ w druku).
7
Por. SÆownik uczestniczek walk o niepodlegÆo¥ì Polski 1939–1945. PolegÆe i zmarÆe w okresie
okupacji niemieckiej, pod red. T. Prekerowej, Warszawa 1988. Stamtåd zaczerpniæto informacje
o wspomnianych w dalszej czæ¥ci artykuÆu osobach, które zginæÆy podczas II wojny ¥wiatowej.
W sprawie doktoratów zob.: Archiwum UJ, Liber promotiorum Universitatis Jagiellonicae,
sygn. S II 520–522.
8
Por. materiaÆy Tadeusz Tempki w Archiwum PAN w Krakowie.
9
Zob. S. Zagórowski, Spis nauczycieli szkóÆ wyºszych, ¥rednich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakÆadów naukowych i wÆadz szkolnych, Lwów–Warszawa 1924; S. £oza, Czy
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wiesz kto to jest? t. I–II, Warszawa 1938. Zob. takºe: teczki egzaminów nauczycielskich przechowywane w Archiwum UJ, sygn. PKEN 30 oraz teczki akt doktorskich, tamºe, sygn. WF II 478.
10
Por. SÆownik Pracowników Ksiåºki Polskiej t. I–II, Warszawa–£ódª, 1972–1986.
11
Por. SÆownik artystów polskich i obcych w Polsce dziaÆajåcych t. I–IV, Warszawa 1971–1986.
12
Por. SÆownik WspóÆczesnych Pisarzy Polskich pod red. E. Korzeniewskiej t. I–IV, Warszawa
1963–1966; Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny t. I–II, Warszawa 19841985.
13
Biogramy S. Kudelskiej i J. Piwoñskiej w Polskim SÆowniku Biograficznym.
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KsztaÆcenie dziewczåt
w Drugiej Rzeczypospolitej

KsztaÆcenie dziewczåt, które w latach zaborów stanowiÆo odræbny tor edukacyjny, róºniåcy siæ w sposób zasadniczy tak pod wzglædem organizacyjnym, jak
i programowym od mæskich szkóÆ ¥rednich, ulegÆo juº w pierwszych latach odrodzonej Polski gruntownym przeobraºeniom. Podczas pierwszej wojny ¥wiatowej
¥rodowiska nauczycielskie opowiedziaÆy siæ za budowå ¥rednich szkóÆ mæskich
i ºeñskich o jednakowym programie i poziomie wykÆadów, podwaºajåc zarazem
zasadno¥ì dalszego istnienia uprzywilejowanego o¥mioklasowego gimnazjum klasycznego, przeznaczonego wyÆåcznie dla mÆodzieºy mæskiej i otwierajåcego drogæ
do studiów uniwersyteckich1. Podstawå caÆej akcji przebudowy szkolnictwa ¥redniego byÆ opublikowany w 1919 r. „Program naukowy szkoÆy ¥redniej”, uwzglædniajåcy opinie i sugestie ¥rodowisk nauczycielskich i akademickich. ZawieraÆ on
zapowiedª likwidacji dawnych gimnazjów klasycznych, gimnazjów i szkóÆ realnych oraz ºeñskich liceów, dziaÆajåcych gÆównie w Galicji i zaborze pruskim. W to
miejsce powstaì miaÆa jednolita szkoÆa ¥rednia ogólnoksztaÆcåca jako zakÆad
o¥mioklasowy, którego klasy od I do III majå jednakowy program (gimnazjum
niºsze), a klasy IV do VIII majå odmienne podstawy dydaktyczne (gimnazjum
wyºsze) i dzielå siæ na trzy wydziaÆy: matematyczno–przyrodniczy, humanistyczny
z Æacinå oraz klasyczny. W pierwszym podstawæ dydaktycznå stanowiÆy matematyka, fizyka z kosmografiå, chemia i przyrodoznawstwo, w drugim — jæzyk polski,
historia i jæzyk Æaciñski, a w trzecim — jæzyk Æaciñski i grecki oraz kultura klasyczna. Wszystkie trzy typy gimnazjum miaÆy realizowaì zadanie uznane za jedno
z najwaºniejszych, a mianowicie — zaznajomienie siæ z kulturå narodowå na tle
kultury ¥wiatowej. Omawiany program zmierzaÆ do unowocze¥nienia szkoÆy ¥redniej m.in. przez ograniczenie tre¥ci nauczania i realizowanie w procesie dydaktycznym przede wszystkim celów formalnych, jak np. samodzielne my¥lenie, ksztaÆcenie wyobraªni i smaku estetycznego, wyrobienie my¥lenia historycznego i przyswojenie systemu pojæì naukowych2.
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Nowe programy nauczania byÆy jednakowe tak w szkoÆach mæskich, jak i ºeñskich. W ten sposób po raz pierwszy w dziejach polskiej o¥wiaty ¥rednia szkoÆa
ºeñska zyskaÆa oficjalne równouprawnienie. Istniejåce do tej pory, zwÆaszcza na
terenie Królestwa Polskiego, róºnorodne pensje ºeñskie o zróºnicowanych programach i stopniach organizacyjnych, zaczæÆy siæ przeksztaÆcaì w gimnazja nowego
ustroju. Proces ten zostaÆ zapoczåtkowany jeszcze przed odzyskaniem niepodlegÆo¥ci. Juº w latach wojny wiele pensji ºeñskich ulegÆo przeksztaÆceniu w szkoÆy
siedmio i o¥mioklasowe, poszerzajåc zarazem program nauczania o jæzyk Æaciñski
oraz ujednolicajåc program matematyki i fizyki z programami gimnazjów mæskich,by w ten sposób przygotowaì mÆodzieº do egzaminów maturalnych, skÆadanych przed specjalnymi komisjami. Otwarcie dla kobiet dostæpu do studiów w Uniwersytecie Warszawskim byÆo niewåtpliwie jednå z najwaºniejszych przyczyn
wzrostu atrakcyjno¥ci szkoÆy, umoºliwiajåcej uzyskanie ¥wiadectwa dojrzaÆo¥ci3.
Wprowadzenie w ºycie nowych programów nauczania na terenie byÆego Królestwa
Polskiego zakoñczyÆo siæ w 1921 r. W wyniku tego procesu znakomita wiækszo¥ì
szkóÆ ºeñskich przeksztaÆciÆa siæ w gimnazja, a niektóre, zwÆaszcza niºszego typu,
zostaÆy zamienione w szkoÆy zawodowe bådª powszechne. Na terenie Galicji oraz
w Poznañskiem i na Pomorzu przeobraºenia te trwaÆy do 1926 r.4
Zdecydowanå wiækszo¥ì szkóÆ ¥rednich ogónoksztaÆcåcych, tak mæskich, jak
i ºeñskich, w szczególno¥ci na terenie Królestwa Polskiego, stanowiÆy szkoÆy prywatne. W 1918 r. w Warszawie funkcjonowaÆo 81 szkóÆ ºeñskich (15 079 uczennic),
ale nie byÆo w¥ród nich ani jednej szkoÆy pañstwowej. Pierwsza pojawiÆa siæ dopiero
we wrze¥niu 1918 r. gdy upañstwowiono zasÆuºonå pensjæ Jadwigi Sikorskiej
i nadano jej miano gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W latach póªniejszych pañstwo przejæÆo piæì dalszych szkóÆ i utworzyÆo ponadto dwie nowe. OgóÆem w omawianym okresie dziaÆaÆo w Warszawie osiem ºeñskich gimnazjów pañstwowych
i jedno samorzådowe.5
W roku szkolnym 1922/1923 na terenie Rzeczypospolitej dziaÆaÆy 762 gimnazja
ogólnoksztaÆcåce, w których pobieraÆo naukæ 227 129 uczniów, w tym 90 105
dziewczåt. Pañstwo utrzymywaÆo wówczas 260 szkóÆ, w tym 180 mæskich, 46
koedukacyjnych i 34 ºeñskie. £åcznie pobieraÆo w nich naukæ 102 555 uczniów,
w tym 19 877 dziewczåt. W 502 szkoÆach prywatnych, utrzymywanych przez osoby
indywidualne oraz wÆadze samorzådowe, instytucje religijne, stowarzyszenia
o¥wiatowe i organizacje nauczycielskie pobieraÆo naukæ 124 574 uczniów, w tym
70 228 dziewczåt. Oznacza to, iº droga do zdobycia przez kobiety ¥redniego
wyksztaÆcenia wiodÆa przede wszystkim przez kosztownå i nierzadko nienajlepszå
pod wzglædem poziomu naukowego szkoÆæ prywatnå. Rozmieszczenie szkóÆ pañstwowych i prywatnych nie byÆo równomierne na caÆym terytorium pañstwa. Swoistym centrum ksztaÆcenia na poziomie ¥rednim byÆa Warszawa oraz województwo
Æódzkie. W roku szkolnym 1922/1923 w stolicy dziaÆaÆo 106 szkóÆ (32 952 uczniów,
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w tym 18 015 uczennic), a w województwie Æódzkim 91 szkóÆ (25 381 uczniów,
w tym 12 022 uczennic). W tym czasie w województwie tarnopolskim byÆo 17 szkóÆ
(6 227 uczniów, w tym 954 dziewczæta)6. OgóÆem w pierwszym dziesiæcioleciu
niepodlegÆo¥ci zarówno liczba szkóÆ, jak i ksztaÆcåcej siæ w nich mÆodzieºy ulegaÆa
niewielkim wahaniom. Do roku szkolnego 1927/1928 liczba gimnazjów zwiækszyÆa
siæ wprawdzie o 18, ale liczba uczåcej siæ w nich mÆodzieºy obiºyÆa o ponad 10 000;
dotyczyÆo to wyÆåcznie dziewczåt. Niewielki przyrost liczby dziewczåt miaÆ miejsca
tylko w szkoÆach pañstwowych (do 2 000 uczennic)7. W latach nastæpnych, w wyniku kryzysu ekonomicznego oraz nieracjonalnej polityki w zakresie tworzenia
sieci szkolnej, liczba szkóÆ w roku szkolnym 1935/1936 spadÆa do 711, a liczba
uczniów do 181 090 (w tym 75 986 dziewczåt). Jedynie w szkoÆach pañstwowych,
których sieì wzrosÆa do 303 placówek liczba uczåcych siæ dziewczåt zwiækszyÆa siæ
do blisko 29 500, podczas gdy w szkoÆach prywatnych spadÆa do 42 tysiæcy8.
Znaczna przewaga mÆodzieºy mæskiej w gimnazjach, zwÆaszcza na terenach
zachodnich i poÆudniowych, wynikaÆa nie tylko z tradycji, nakazujåcej w pierwszym rzædzie ksztaÆcenie chÆopców. DziaÆanie tej tradycji moºna zauwaºyì na
przykÆadzie szkóÆ koedukacyjnych, w których mÆodzieº mæska stanowiÆa element
dominujåcy. Ale szkoÆy koedukacyjne, stanowiåce nowo¥ì w systemie szkolnym
niepodlegÆej Polski, byÆy nieliczne. ZnajdowaÆy siæ przede wszystkim w mniejszych
miastach i miasteczkach. Jednocze¥nie w wielu o¥rodkach funkcjonowaÆy wyÆåcznie szkoÆy mæskie utrzymywane przez pañstwo oraz ¥wieckie organizacje spoÆeczne
(np. w Sandomierzu istniaÆy dwie takie szkoÆy). SÆabo rozbudowana sieì szkóÆ
¥rednich, zwÆaszcza pañstwowych i spoÆecznych, stanowiÆa dodatkowy czynnik
ograniczajåcy moºliwo¥ci edukacyjne dziewczåt i zmuszajåcy rodziców do pokrywania wysokich kosztów nauki w szkoÆach prywatnych.9
OpÆata roczna w gimnazjach pañstwowych wynosiÆa przeciætnie od 200 do
300 zÆ., w samorzådowych 400, a w prywatnych 700 i wiæcej. Dodajmy, ºe wszystkie typy szkóÆ stosowaÆy ulgi, a niewielki procent uczniów (od 5 do 18) zwalniaÆy
caÆkowicie od opÆat. Do szkóÆ pañstwowych przyjmowano w pierwszej kolejno¥ci
dzieci urzædników pañstwowych, m.in. nauczycieli i wojskowych, pobierajåc od
nich poÆowæ peÆnej taksy. Urzædnikom, którzy ksztaÆcili swoje dzieci w szkoÆach
prywatnych, pañstwo zwracaÆo poÆowæ poniesionych kosztów, wydajåc na ten cel
niebagatelne sumy (np. w 1922 r. na koszt pañstwa uczyÆo siæ ponad 14 000
uczniów). W roku szkolnym 1927/1928 przeciætna rzeczywista opÆata pobrana za
naukæ jednego ucznia, z uwzglædnieniem wszelkich ulg i zwolnieñ, wynosiÆa:
81,1 zÆ. w szkoÆach pañstwowych, 201,3 zÆ. w samorzådowych i 434,2 zÆ. — w prywatnych. Przeciætnie najwyºsze opÆaty obowiåzywaÆy w Warszawie, gdzie liczba
szkóÆ prywatnych byÆa najwiæksza. O poÆowæ niºsze od ¥redniej krajowej opÆaty
pobieraÆy ¥låskie szkoÆy publiczne (pañstwowe i samorzådowe) dziæki dopÆatom
Urzædu Wojewódzkiego.10.
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Wobec stosunkowo wysokich kosztów ksztaÆcenia szkoÆy ¥rednie ogólnoksztaÆcåce byÆy dostæpne przede wszystkim dla mÆodzieºy wywodzåcej siæ z rodzin lepiej
sytuowanych oraz dla inteligencji, zatrudnionej gÆównie w sÆuºbie pañstwowej,
która wysoko sobie ceniåc warto¥ì wyksztaÆcenia, staraÆa siæ mu nadaì charakter
dziedziczny. Dodajmy, ºe wiele jednostek o wyraªnych uzdolnieniach, korzystaÆo
z bezpÆatnej nauki, czæsto dziæki odpowiednim zabiegom nauczycieli szkóÆ powszechnych bådª ¥rednich. W latach 1921–1931 udziaÆ dzieci pracowników zatrudnionych w przemy¥le i rzemio¥le w gimnazjach ogólnoksztaÆcåcych spadÆ z 23,3% do
20,5% ogóÆu uczniów. W tym samym czasie analogicznie udziaÆ dzieci pracowników sÆuºby publicznej wzrósÆ z 19,3% do 24,5%, a wobec zuboºenia wsi udziaÆ
dzieci chÆopów ¥rednio i maÆorolnych oraz robotników rolnych zmniejszyÆ siæ
z 15,7% do 10,1%.11
Wiækszo¥ì szkóÆ ¥rednich ogólnoksztaÆcåcych miaÆa profil humanistyczny.
W 1931 r. w szkoÆach typu matematyczno–przyrodniczego pobieraÆo naukæ 12,2%
ogóÆu uczniów, klasycznego — 14,6%, a humanistycznego — 72,9%, WyksztaÆcenie humanistyczne byÆo postrzegane jako czynnik nobilitujåcy. Wydaje siæ jednak,
ºe o jego popularno¥ci decydowaÆy i inne wzglædy. OtwieraÆo ono przecieº drogæ
do wszystkich kierunków studiów. Ponadto szkoÆy o kierunku matematyczno–przyrodniczym wymagaÆy znacznych nakÆadów na wyposaºenie niezbædnych pracowni
i laboratoriów. Dodajmy, ºe w¥ród szkóÆ ºeñskich, zwÆaszcza pañstwowych, szkoÆy
o profilu matematyczno–przyrodniczym byÆy nieliczne (w Warszawie istniaÆy
dwie: im. N. ímichowskiej i im. E. Plater).
Gimnazja ºeñskie ulegÆy w pierwszym dziesiæcioleciu niepodlegÆo¥ci do¥ì gruntownej modernizacji, nie tylko pod wzglædem organizacyjnym i programowym,
lecz i wychowawczym. Z dawnej szkoÆy nauczajåcej przeksztaÆcaÆy siæ w typ szkoÆy
pracy i ºycia. PoszerzaÆ siæ zakres swobody uczennic, tak wåski przecieº w dawnych
pensjach. ZwiækszyÆa siæ troska szkoÆy o wychowanie fizyczne, higienæ i opiekæ
lekarskå. PojawiÆ siæ samorzåd uczniowski. Do szkóÆ uzyskaÆy dostæp liczne organizacje mÆodzieºowe. PowstaÆy róºnorodne kóÆka zainteresowañ. Dodajmy, ºe przed
1914 r. szkoÆa ¥rednia we wszystkich zaborach byÆa wyÆåcznie instytucjå nauczajåcå, która w swoich murach nie tolerowaÆa ºadnych organizacji uczniowskich.
W ocenie przedstawicieli wÆadz o¥wiatowych pod koniec lat dwudziestych
poziom nauczania w gimnazjach ºeñskich byÆ wysoki, o czym miaÆa ¥wiadczyì
jako¥ì egzaminów maturalnych12. Liczba kobiet otrzymujåcych ¥wiadectwa dojrzaÆo¥ci byÆa do¥ì wysoka. W warszawskich szkoÆach pañstwowych w 1929/30 r.
egzamin dojrzaÆo¥ci zdaÆo 83% abiturientek, a w szkoÆach prywatnych — 73%.
W 1935 r. w caÆym kraju przyståpiÆo do egzaminu dojrzaÆo¥ci 9 565 mæºczyzn
i 5 377 kobiet. ÿwiadectwa dojrzaÆo¥ci otrzymaÆo 8 171 mæºczyzn i 4 649 kobiet13.
Dopiero w Drugiej Rzeczypospolitej kobiety uzyskaÆy prawo do studiów we
wszystkich szkoÆach wyºszych. Odsetek kobiet w¥ród studiujåcych wzrósÆ z 23%
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w pierwszych latach niepodleglo¥ci do 28,5% w 1938/39 r. W 1937/38 r. we
wszystkich uczelniach wyºszych studiowaÆo 48 018 studentów i wolnych sÆuchaczy, w tym 13 602 kobiety. StudiowaÆy one gÆównie nauki humanistyczne, matematyczno–przyrodnicze, handlowe, medycynæ, farmacjæ, dentystykæ i rolnictwo.
Dodaì tu naleºy, ºe mniejsze grupy kobiet studiowaÆy we wszystkich szkoÆach
wyºszych i niemal na wszystkich kierunkach studiów14. Odrodzona Polska stworzyÆa mÆodzieºy ºeñskiej nieznane dotåd szanse dostæpu do szkolnictwa ¥redniego
i wyºszego. Systematycznie wzrastaÆ wiæc udziaÆ kobiet we wszystkich niemal
dziedzinach pracy umysÆowej — od biurowej poczynajåc, a na wolnych zawodach
koñczåc. W 1931 r. ksztaÆtowaÆ siæ on na poziomie blisko 30% ogóÆu pracowników
umysÆowych oraz wykonujåcych wolne zawody. Najwiæcej pracownic umysÆowych
zatrudniaÆo szkolnictwo, najmniej — rolnictwo15.
Pierwsza wojna ¥wiatowa, a po jej zakoñczeniu — odbudowa odrodzonego
pañstwa nasiliÆy proces coraz szerszego wciågania kobiet do pracy poza domem
i poza rolnictwem. Spis ludno¥ci z 1921 r. wykazaÆ, ºe kobiety stanowiÆy 44,43%
ogóÆu zawodowo czynnych mieszkañców Polski. Liczne rzesze kobiet pracowaÆy
równieº w przemy¥le. W 1922 r. ich udziaÆ w¥ród ogóÆu robotników ksztaÆtowaÆ siæ
na poziomie 28,4%, a w 1937 — 22,1% 16. ZatrudniaÆ je przede wszystkim przemysÆ
odzieºowy i galanteryjny. W wymienionych dziaÆach przemysÆu, zlokalizowanego
w Warszawie, stanowiÆy one 84,2% pracowników (1928 r.). W przemy¥le wÆókienniczym (tkactwo, trykotarstwo, koronkarstwo i farbiarstwo) województwa Æódzkiego kobiety stanowiÆy 41% zaÆóg, a w Warszawie — 55%. Wiele kobiet podejmowaÆo teº pracæ w rzemio¥le, handlu, usÆugach oraz róºnego rodzaju biurach. Odræbny dziaÆ stanowiÆa sÆuºba domowa: w 1921 r. obejmowaÆa ona 274 tys. kobiet17.
Rosnåca rola kobiet jako pracowników najemnych narzucaÆa potrzebæ znacznego
poszerzenia sieci instytucji ksztaÆcenia zawodowego. íeñskie szkoÆy zawodowe
miaÆy, zgodnie z intencjå wÆadz o¥wiatowych, dawaì nie tylko odpowiednie przygotowanie do pracy zarobkowej, lecz i do racjonalnego prowadzenia w przyszÆo¥ci
wÆasnego gospodarstwa domowego. Dodatkowo, podobnie jak szkoÆy mæskie,
miaÆy teº speÆniaì swoiste funkcje selekcyjne przez ograniczanie napÆywu dziewczåt do gimnazjów ogólnoksztaÆcåcych. MówiÆ o tym bez ogródek minister wyznañ
religijnych i o¥wiecenia publicznego BolesÆaw Miklaszewski podczas debaty sejmowej w 1924 r. Rozwój ºeñskich szkoÆ zawodowych musi doprowadziì, jego
zdaniem, do zmniejszenia liczby dziewczåt w gimnazjach, szczególnie w tak uprzemysÆowionych województwach, jak warszawskie i Æódzkie18.
Szkolnictwo ºeñskie stanowiÆo przez dÆuºszy czas odræbny tor ksztaÆcenia zawodowego. Dopiero w latach trzydziestych, w wyniku wprowadzania w ºycie postanowieñ ustawy o ustroju i organizacji szkolnictwa z 11 marca 1932 r., staÆo siæ
integralnå czæ¥ciå systemu o¥wiaty zawodowej. Wówczas to ºeñskie szkoÆy zawodowe zostaÆy zrównane pod wzglædem organizacyjnym ze szkoÆami mæskimi.
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Dodajmy, ºe w omawianym dziale szkolnictwa nie uznawano zasady koedukacji,
z wyjåtkiem niektórych szkóÆ rolniczych, ogrodniczych, handlowych oraz szkóÆ
specjalnego typu, jak np. szkoÆa fotograficzna w Warszawie. UdziaÆ pañstwa w zakÆadaniu i finansowaniu szkóÆ ºeñskich byÆ bardzo skromny. PowstawaÆy one
najczæ¥ciej z inicjatywy samorzådów, organizacji spoÆeczno–kulturalnych i zwiåzków wyznaniowych, w szczególno¥ci zgromadzeñ zakonnych. W latach dwudziestych, zwÆaszcza w okresie poprawy koniunktury gospodarczej po 1925 r., liczba
szkóÆ i ksztaÆcåcych siæ w nich dziewczåt wzrastaÆa bardzo szybko. W 1923/24 r.
ºeñskie szkoÆy zawodowe ksztaÆciÆy 4 326 dziewczåt, a w 1927/1928 r. — 14 75019.
KsztaÆcenie zawodowe dziewczåt obejmowaÆo przede wszystkim tzw. tradycyjne zawody niewie¥cie. Nie odzwierciedlaÆo wiæc rzeczywistego udziaÆu kobiet
w wielu dziaÆach przemysÆu, w przetwórstwie i niektórych rodzajach usÆug. Trzeba
przy tym dodaì, ºe w fabrykach nie funkcjonowaÆy ºadne formy doksztaÆcania
zatrudnianych tam dziewczåt, jak to miaÆo miejsce w przypadku mÆodzieºy mæskiej.
W konsekwencji tego stanu rzeczy kobiety zatrudnione w przemy¥le, np. tekstylnym, stanowiÆy siÆæ niewykwalifikowanå, pobierajåcå najniºsze pÆace.
Wiele szkóÆ zarówno pañstwowych jak i prywatnych miaÆo zróºnicowane profile
ksztaÆcenia. W kilku miastach. m.in. w Warszawie, £odzi, Lublinie, Grodnie, Wilnie, Czæstochowie, Lesznie, Poznaniu i Toruniu fukcjonowaÆy szkoÆy przemysÆowohandlowe. Pañstwowa szkoÆa w Lublinie miaÆa nastæpujåce kierunki ksztaÆcenia:
handlowy, bieliªniarski, introligatorski i krawiecki, a podobna szkoÆa w £odzi
uczyÆa kupiectwa, krawiectwa, kamasznictwa i modniarstwa. SzkoÆa w Czæstochowie, utrzymywana przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pañskiego, skÆadaÆa siæ z dwóch klas wstæpnych, czterech klas gimnazjum ogólnoksztaÆcåcego oraz
trzech klas przemysÆowych i handlowych20. Wraz ze wzrostem liczby dziewczåt
w szkoÆach zawodowych pojawiÆa siæ wyraªna tendencja do podnoszenia stopnia
organizacyjnego szkóÆ ºeñskich celem zbliºenia ich poziomu do poziomu szkóÆ
¥rednich. Jednocze¥nie ujawniÆa siæ silna presja na poszerzenie w programach
nauczania przedmiotów ogólnoksztaÆcåcych. Wyrazem tych tendencji byÆy i zmiany nazw niektórych szkóÆ, np. kupieckich na handlowe. Pierwsze uchodziÆy bowiem
z punktu widzenia prestiºu spoÆecznego za mniej atrakcyjne.
Wedle danych z 1928 r. szkoÆy ºeñskie ksztaÆciÆy w nastæpujåcych specjalno¥ciach: na 88 wydziaÆach krawieckich o kursie trzyletnim uczyÆo siæ 5 335 dziewczåt. Na 35 wydziaÆach bieliªniarskich byÆo 1 595 uczennic. Kursy krawiecko–bieliªniarskie (128 kursów) obejmowaÆy 3 033 dziewczæta. Hafciarstwa uczyÆo siæ 512
dziewczåt, tkactwa 305, koronkarstwa 205, czapnictwa i modniarstwa — 314.
Mniejsze grupy dziewczåt uczyÆy siæ trykotarstwa (w 6 szkoÆach), introligatorstwa
(równieº w 6) i kamasznictwa (w 3 szkoÆach)21. W omawianym okresie szczególne
miejsce w ºeñskim szkolnictwie zawodowym zajmowaÆy szkoÆy handlowe, które
powstawaÆy do¥ì licznie jeszcze w XIX w. W zaborze rosyjskim zyskaÆy rychÆo
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duºå popularno¥ì, gdyº jako podlegajåce ministerstwu finansów korzystaÆy ze
swobód, jakich nie znaÆy ówczesne gimnazja ogólnoksztaÆcåce. Od czasu I wojny
¥wiatowej niektóre przeksztaÆcaÆy siæ w gimnazja ogólnoksztaÆcåce, ale na ich
miejsce powstawaÆy nowe, przewaºnie prywatne, tworzone z inicjatywy spoÆecznej
lub indywidualnej. W roku szkolnym 1925/1926 funkcjonowaÆo juº 87 szkóÆ handlowych, w tym zaledwie 12 pañstwowych. KsztaÆciÆo siæ w nich 8 814 chÆopców
i 3 738 dziewczåt22. W 1928 r. byÆo 20 ºeñskich szkóÆ handlowych (2 170 uczennic)
oraz 79 koedukacyjnych. Ponadto przy 11 ºeñskich szkoÆach zawodowych istniaÆy
wydziaÆy handlowe. Na trzecim miejscu lokowaÆo siæ szkolnictwo gospodarcze,
które przygotowywaÆo do pracy w gospodarstwach rodzinnych i spoÆecznych,
ksztaÆcåc m.in. pracownice burs, sanatoriów, szpitali oraz niañki, pokojówki i kucharki. W 1928 r. w 15 szkoÆach gospodarczych pobieraÆo naukæ 3 266 dziewczåt.
Najmniej kandydatek trafiaÆo do szkóÆ rolniczych. W 1928 r. w tzw. ludowych
szkoÆach rolniczych ºeñskich o jedenastomiesiæcznym kursie nauki byÆo 1 291
uczennic. SzkoÆy te, stanowiåce swoistå kombinacjæ instytucji ksztaÆcenia zawodowego i uniwersytetu ludowego wychowywaÆy nie tylko przyszÆe gospodynie wiejskie, lecz i dziaÆaczki spoÆeczne23.
íeñskie szkoÆy zawodowe aº do reformy zapoczåtkowanej przez ustawæ 1932 r.
dzieliÆy siæ na nastæpujåce kategorie:
— szkoÆy niºsze, dwu lub trzyletnie, przeznaczone dla absolwentek peÆnej szkoÆy
powszechnej, oraz trzy lub czteroletnie dla kandydatek z ukoñczonå piåtå klaså
szkoÆy powszechnej. W 1928 r. funkcjonowaÆy 43 szkoÆy tego typu (3 551 uczennic);
— szkoÆy ¥rednie: a/ trzy lub czteroletnie dla absolwentek siedmioklasowej szkoÆy
powszechnej lub czwartej klasy gimnazjum, b/ dwuletnie, przeznaczone dla
kandydatek, które ukoñczyÆy sze¥ì klas gimnazjum. W 1928 r. szkoÆy typu
¥redniego miaÆy 9 092 uczennice;
— warsztaty szkolne, przeznaczone dla dziewczåt z elementarnym zaledwie wyksztaÆceniem. Nauka, przewaºnie o charakterze praktycznym, trwaÆa tam dwa
lub trzy lata. W 1928 r. byÆo 107 warsztatów (5 439 uczennic). Ponadto istniaÆy
róºnorodne kursy zawodowe, z których korzystaÆo 4 140 kobiet. MÆodociane
robotnice, pracujåce w przemy¥le, rzemio¥le, handlu i usÆugach byÆy zobligowane do uczæszczania do trzyletnich szkóÆ doksztaÆcajåcych. Nauka odbywaÆa siæ
tam wieczorami i w dni ¥wiåteczne, w Æåcznym wymiarze od 8 do 12 godzin
tygodniowo. SzkoÆy te dawaÆy powierzchowne wiadomo¥ci teoretyczne z zakresu niektórych zawodów. Ich najwiækszå zaletå byÆo to, ºe uzupeÆniaÆy braki
wyksztaÆcenia, zwÆaszcza w zakresie szkoÆy powszechnej. W 1928 r. do 84
ºeñskich szkóÆ doksztaÆcajåcych uczæszczaÆo 17 595 dziewczåt24.
PrzyszÆe nauczycielki i instruktorki dla ºeñskich szkóÆ rzemie¥lniczych i gospodarczych sposobiÆy siæ do pracy w specjalnych seminariach. Przyjmowano do nich
kandydatki legitymujåce siæ ¥wiadectwem ukoñczenia ¥redniej szkoÆy zawodowej
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bådª sze¥ciu klas gimnazjum. W 1928 r. dziaÆaÆo siedem seminariów (471 uczennic), m.in. w Warszawie, Krakowie, Snopkowie koÆo Lwowa i w Rybniku. Absolwentki tych szkóÆ uzyskiwaÆy peÆne uprawnienia nauczycielskie dopiero po odbyciu
dwuletniej praktyki oraz zÆoºeniu egzaminu kwalifikacyjnego.
SzkoÆæ zawodowå, zwÆaszcza o kierunku rzemie¥lniczym bådª gospodarczym,
obieraÆy dziewczæta z rodzin mniej zamoºnych, których nie staì byÆo na kosztownå
naukæ w gimnazjach czy szkoÆach handlowych. Do szkóÆ gospodarstwa domowego,
jako sposobiåcych m.in. do sÆuºby w zamoºniejszych domach, trafiaÆy przewaºnie
dziewczæta ze ¥rodowisk wiejskich i maÆomiasteczkowych. MÆodzieº z wiækszych
miast preferowaÆa zawód opiekuñczo–wychowawczy oraz zajæcia biurowo–handlowe. Zawód nauczycielski uchodziÆ, zwÆaszcza w ¥rodowiskach chÆopskich, robotniczych i rzemie¥lniczych, za najÆatwiejszå drogæ do osiågniæcia wyºszego szczebla
w hierarchii spoÆecznej25.
Nowe specjalno¥ci z trudem torowaÆy sobie drogæ do szkolnictwa ºeñskiego.
Nowe typy szkóÆ jak np. hotelarskie, dietetyki, fotografiki, zÆotnictwa itp. byÆy
bardzo nieliczne. PrzyjmowaÆy one kandydatki legitymujåce siæ ¥wiadectwem
ukoñczenia szóstej klasy gimnazjum ogólnoksztaÆcåcego. Do wyjåtków naleºaÆy
takie szkoÆy, jak warszawskie liceum chemiczne, ksztaÆcåce laborantki oraz liceum
architektury im. S. Noakowskiego, którego absolwentki mogÆy uzyskiwaì uprawnienia samodzielnych budowniczych na równi z mæºczyznami.
W wyniku reformy, zapoczåtkowanej w 1932 r., szkoÆy ºeñskie zostaÆy podzielone, podobnie jak mæskie, na cztery gÆówne dziaÆy: przemysÆowy, handlowy,
rolniczy i gospodarczy. Pod wzglædem organizacyjnym dzieliÆy siæ na szkoÆy stopnia niºszego, gimnazjalnego i licealnego. Proces reorganizacji tych szkóÆ trwaÆ kilka
lat i wÆa¥ciwie nie zostaÆ zakoñczony przed wybuchem wojny w 1939 r. Czæ¥ì szkóÆ
rzemie¥lniczych, gospodarczych oraz wszystkie ludowe szkoÆy rolnicze zaliczone
zostaÆy do szkóÆ niºszych, przeznaczonych dla dziewczåt, które ukoñczyÆy szkoÆæ
powszechnå I stopnia, teoretycznie siedmioletniå, ale przecieº pod wzglædem programowym niepeÆnowarto¥ciowå. Dla absolwentek peÆnowarto¥ciowych, siedmioklasowych szkóÆ powszechnych tworzono gimnazja zawodowe, np. krawieckie,
bieliªniarskie, koronkarsko–hafciarskie, handlowe, rolnicze i inne. Licea zawodowe, m.in. krawieckie, gospodarstwa domowego, handlowe i rolnicze, dostæpne dla
absolwentek gimnazjum ogólnoksztaÆcåcego oraz zawodowego przygotowywaÆy
do pracy, dajåc zarazem uprawnienia do studiów wyºszych na zbliºonych kierunkach. Nauka trwaÆa w nich przewaºnie trzy lata, a w niektórych (np. w liceach
gospodarczych) dwa lata.
SzkoÆy gospodarcze oraz rolnicze obejmowaÆy znikomy odsetek dziewczåt
korzystajåcych ze szkóÆ zawodowych. W 1938/1939 r. w pierwszych ksztaÆciÆo siæ
3 954 dziewczåt, w drugich zaledwie 2 974. We wszystkich gimnazjach rolniczych
i ogrodniczych byÆo Æåcznie 59 dziewczåt, w liceach — 206, a w ludowych szkoÆach
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rolniczych — 2 70926. Znacznie wiækszy byÆ ich udziaÆ w szkoÆach zaliczanych do
dziaÆu przemysÆowego, przygotowujåcych do pracy w drobnym przemy¥le i rzemio¥le oraz do samodzielnego zarobkowania, zwÆaszcza w rzemio¥le odzieºowym. W 1938/1939 r. w szkoÆach zaliczanych do dziaÆu przemysÆowego pobieraÆo naukæ 16 314 dziewczåt, co stanowiÆo 30% ogóÆu uczniów tego typu
szkolnictwa zawodowego27.
Pod koniec lat trzydziestych poÆowa mÆodzieºy ºeñskiej, która obraÆa szkoÆæ
zawodowå, ksztaÆciÆa siæ w szkoÆach handlowych. UdziaÆ kobiet w tych szkoÆach
wzrastaÆ systematycznie wraz z poprawå koniunktury gospodarczej, poczynajåc od
poÆowy lat trzydziestych i pojawiania siæ lepszych perspektyw zatrudnienia dla
pracowników umysÆowych. W 1938/1939 r. w szkoÆach handlowych ksztaÆciÆo siæ
juº 23 117 dziewczåt, co oznacza, ºe stanowiÆy 53% ogóÆu uczniów tego dziaÆu
szkolnictwa zawodowego28. Jednym z czynników decydujåcych o atrakcyjno¥ci
szkóÆ handlowych byÆ szeroki profil ksztaÆcenia. Ich program nauczania byÆ zbliºony
do gimnazjalnego, dawaÆy wiæc do¥ì gruntowne wyksztaÆcenie ogólne, dobrå
znajomo¥ì jæzyków obcych, trochæ wiedzy ekonomicznej oraz takie umiejætno¥ci
jak ksiægowanie, stenografowanie i pisanie na maszynie. PrzygotowywaÆy siæ wiæc
nie tyle do pracy w instytucjach handlowych, co do bliºej nieokre¥lonych zajæì,
zaliczanych do pracy umysÆowej. Rozbudowa administracji pañstwowej, samorzådowej, transportu, Æåczno¥ci oraz instytucji finansowych i spóÆdzielczo¥ci stwarzaÆa
zapotrzebowanie na pracowników posiadajåcych stosowne kwalifikacje.
Reforma przeprowadzona po 1932 r. zmierzaÆa do przeksztaÆcenia tych szkóÆ
w placówki rzeczywistej o¥wiaty zawodowej. W jej wyniku powstaÆy roczne szkoÆy
przysposobienia kupieckiego, przeznaczone dla absolwentów szkóÆ powszechnych,
trzy i czteroletnie gimnazja kupieckie oraz dwu i trzyletnie licea handlowe i administracyjne. Nie zaniedbujåc wyksztaÆcenia ogólnego szkoÆy te poÆoºyÆy teraz
wiækszy nacisk na przedmioty zawodowe. Zarówno w gimnazjach jak i liceach
wprowadzono specjalizacje (np. wÆókienniczå, ksiægarskå, handel ziemiopÆodami,
handel spóÆdzielczy, zagraniczny i rolny oraz skarbowo¥ì, administracja samorzådowa, pocztowa i kolejowa). SzkoÆy handlowe, z wyjåtkiem niºszych szkóÆ kupieckich, przygotowywaÆy jednak nadal do pracy nie tyle w handlu detalicznym, ile
przede wszystkim do róºnego rodzaju prac biurowych oraz do dalszej nauki w szkoÆach wyºszych. Jako Æatwiej dostæpne i na ogóÆ mniej kosztowne niº gimnazja
ogólnoksztaÆcåce, umoºliwiaÆy mÆodzieºy z rodzin drobnomieszczañskich i drobnourzædniczych oraz w pewnym stopniu takºe ze ¥rodowisk inteligenckich, przechodzenie do grupy pracowników umysÆowych29.
Celem uzupeÆnienia obrazu ksztaÆcenia dziewczåt na poziomie ponadpodstawowym wspomnieì tu naleºy o seminariach nauczycielskich i seminariach ochroniarskich, które po reformie zostaÆy przeksztaÆcone w licea pedagogiczne i licea wychowawczyñ przedszkoli, uzyskujåc w ten sposób status peÆnych szkóÆ ¥rednich,
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uprawniajåcych do studiów w szkoÆach wyºszych. Zawód nauczycielski ulegaÆ
w miædzywojennej Polsce szybkiej feminizacji, dlatego teº w do¥ì licznych
seminariach nauczycielskich, ºeñskich i koedukacyjnych ¥wiadectwa dojrzaÆo¥ci otrzymywaÆo przeciætnie, poczynajåc od koñca lat dwudziestych, ponad dwa
tysiåce kobiet rocznie29.
Krótki rys ksztaÆcenia dziewczåt w Polsce miædzywojennej dowodzi, ºe ogólne
procesy modernizacyjne, jakie wówczas zachodziÆy, zwiækszyÆy szanse edukacyjne
kobiet, gdyº stale poszerzaÆy pole ich pracy zarobkowej, a tym samym przyczyniaÆy
siæ do kruszenia barier, utrudniajåcych ich dostæp do wyksztaÆcenia.
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Maria Nietyksza

Kobiety w ruchu o¥wiatowym.
Królestwo Polskie na przeÆomie wieków

Przez ruch o¥wiatowy rozumiem wszelkå dziaÆalno¥ì na polu o¥wiaty poza
oficjalnym systemem szkolnym. Przede wszystkim wiæc trzeba doñ zaliczyì ksztaÆcenie na róºnych poziomach — elementarnym, ¥rednim i wyºszym. ByÆ to zakres
gÆówny, podstawowy, któremu towarzyszyÆy dziaÆania wspierajåce, integralnie
z nim zwiåzane i w znacznym stopniu warunkujåce jego wyniki. DziaÆania te to
organizacja bibliotek i udostæpnienia ksiåºek oraz praca pisarska i wydawnicza
obejmujåca propagowanie ksztaÆcenia siæ, opracowywanie i druk podræczników
i pomocy naukowych. Szczególne znaczenie miaÆo po¥rednictwo metodyczne i pomoce naukowe sÆuºåce samoksztaÆceniu.
Warunki z których wyrosÆa potrzeba spoÆecznych dziaÆañ o¥wiatowych, så dobrze znane i nie wymagajå szerszego omówienia. Kilka kwestii zasÆuguje jednak na
to, by je zaakcentowaì. Po pierwsze — zrusyfikowane na wszystkich szczeblach
szkolnictwo Królestwa miaÆo byì — w zamierzeniu zaborcy — istotnym narzædziem wynarodowienia. Zarazem staÆo ono, a zwÆaszcza szkolnictwo elementarne,
na niskim poziomie, a znaczna czæ¥ì dzieci w wieku szkolnym pozostawaÆa poza
jakåkolwiek szkoÆå. Konsekwencjå tego byÆ bardzo wysoki stopieñ analfabetyzmu,
w tym analfabetyzm wtórny.
Po wtóre — okres popowstaniowy to czas przyspieszonych przemian gospodarczych i spoÆecznych, które objæÆy pouwÆaszczeniowå wie¥ i ¥rodowiska miejskie.
Waºnym elementem zachodzåcych zmian byÆa rosnåca mobilno¥ì terytorialna
i spoÆeczna. Postæp techniczno–cywilizacyjny, dokonujåcy siæ w róºnych dziedzinach ºycia, najdobitniej przejawiaÆ siæ w rozwoju zmechanizowanego przemysÆu
oraz przewrocie w ¥rodkach komunikacji. Wiek XIX, a w warunkach polskich
szczególnie druga jego poÆowa, stwarzaÆ warunki, w których niezbædna stawaÆa siæ
elementarna choìby wiedza ogólna i przygotowanie zawodowe.
Po trzecie odnotowaì trzeba fakty bardzo istotne dla polskiego ºycia politycznego, a zarazem silnie wpÆywajåce na ruch o¥wiatowy. Powrót w latach osiemdzie-
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siåtych postulatu niepodlegÆo¥ci po okresie popowstaniowego zaÆamania, zaowocowaÆ m.in. nasileniem dziaÆañ zmierzajåcych do przeciwdziaÆania skutkom rusyfikacji. Narodziny i rozwój ruchu socjalistycznego przyniosÆy inspiracjæ pracy
o¥wiatowej w ¥rodowiskach robotniczych. Inicjatywy dziaÆaczy o¥wiatowych spotykaÆy siæ z coraz wiækszym oddªwiækiem. W szerokich krægach spoÆecznych narastaÆo bowiem poczucie wiæzi narodowej, przywiåzanie do jæzyka i tradycji. Zjawiska te dawaÆy o sobie znaì równieº w¥ród ludno¥ci robotniczej, a takºe na wsi.
Ruch o¥wiatowy w okresie zaborów nie doczekaÆ siæ dotychczas peÆnego, monograficznego opracowania. Problematykæ tæ — odno¥nie do Królestwa w omawianym okresie — uwzglædniajå w róºnym zakresie prace po¥wiæcone dziejom o¥wiaty
i my¥li pedagogicznej1. PowstaÆy teº odræbne opracowania dotyczåce wybranych
zagadnieñ bådª organizacji2 oraz wybitnych dziaÆaczy owego ruchu3. Pierwszorzædne znaczenie zachowujå wiæc wspomnienia i relacje uczestników prac o¥wiatowych, opublikowane przede wszystkim w okresie miædzywojennym4. Så one tym
cenniejsze, ºe wiele materiaÆów rækopi¥miennych ulegÆo zniszczeniu podczas II
wojny ¥wiatowej.
Kobiety w ruchu o¥wiatowym byÆy obecne w dwojakiej roli: organizatorek,
nauczycielek, autorek podræczników itp. oraz pobierajåcych naukæ na róºnych
kursach dla dorosÆych. Pewna grupa, jak moºna sådziì niemaÆa, wystæpowaÆa w obu
rolach. Niewåtpliwie wybitnå rolæ odegraÆy w ruchu o¥wiatowym nauczycielki.
O drodze kobiet do tego zawodu bardziej szczegóÆowo bædzie mowa dalej. Tu
wystarczy stwierdziì, ºe wiele dziewczåt korzystaÆo z nauki poza urzædowo zatwierdzonym programem, najczæ¥ciej na prywatnych pensjach, które dziaÆajåc
legalnie prowadziÆy dodatkowe przedmioty, a czæsto i wyºsze klasy w sposób utajniony; istniaÆy teº pensje caÆkowicie tajne5. Niektóre szkoÆy prowadziÆy dla swych
absolwentek kursy pedagogiczne, które przygotowywaÆy je do pañstwowego egzaminu na patent nauczycielski. Z kursów tych korzystaÆy takºe absolwentki gimnazjów rzådowych6. Wiele nauczycielek angaºowaÆo siæ nastæpnie w tajne nauczanie
dzieci i dorosÆych prowadzåc komplety po wsiach i miastach, pracujåc jako nauczycielki domowe lub na pensjach ºeñskich, przekazywaÆy dalej „nielegalnå” wiedzæ.
Drogå do zdobycia wyºszych kwalifikacji byÆo przede wszystkim samoksztaÆcenie.
Od poÆowy lat osiemdziesiåtych nowe moºliwo¥ci otworzyÆ Uniwersytet Latajåcy7,
z którego wykÆadów korzystaÆo liczne grono wybitnych dziaÆaczy spoÆecznych
i o¥wiatowych z Królestwa Polskiego i ziem zabranych. Tylko nielicznym udaÆo siæ
ukoñczyì wielkim wysiÆkiem studia wyºsze w Szwajcarii lub Francji, a dopiero
w poczåtkach XX w. — w Galicji8.
O¥wiata tajna i udziaÆ w niej kobiet, pod wzglædem ilo¥ciowym jest nie do
odtworzenia. Wielo¥ì form jej funkcjonowania na wsi i w miastach, warunki, które
nakazywaÆy pozostawiaì jak najmniej dowodów dziaÆania sprawiaÆy, ºe ªródeÆ na
ten temat brak lub så tylko wyrywkowe, czåstkowe. Dotyczå np. szkóÆek, czy
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kompletów zdekonspirowanych przez wÆadze rzådowe. Organizatorzy i uczestnicy
podajå w relacjach liczby przybliºone, orientacyjne. Suma tych danych stanowi
jednak podstawæ do oceny skali zjawiska i faz rozwoju ruchu o¥wiatowego.
W ¥wietle literatury przedmiotu wybitna rola kobiet w tajnej o¥wiacie wydaje
siæ niewåtpliwa. Ocena taka narzuca siæ w sposób oczywisty jako znamienna cecha
ruchu o¥wiatowego. Bywa teº formuÆowana wprost w wielu wspomnieniach i relacjach, a takºe w opracowaniach dotyczåcych poszczególnych inicjatyw i organizacji.
Ryszard Kucha, w pracy o o¥wiacie elementarnej w Królestwie Polskim, tajnemu ruchowi o¥wiatowemu po¥wiæciÆ osobny rozdziaÆ9. Omówienie to, uwzglædniajåce aktualny stan badañ, jest ujæciem syntetyzujåcym i porzådkujåcym. Zwarte,
lecz bogate w fakty i nazwiska, zdaje siæ wskazywaì na przewagæ kobiet w¥ród
twórców i kierowników kolejnych organizacji (istniaÆy teº organizacje czysto kobiece), a takºe w¥ród autorów poradników i rozmaitych prac popularyzatorskich.
Szczególnie widoczne jest to w Warszawie, która byÆa o¥rodkiem organizacyjnym
i edytorskim i to nie tylko dla Królestwa lecz — w wielu dziaÆaniach — dla caÆego
zaboru rosyjskiego. W sprawy o¥wiaty elementarnej zaangaºowane tu byÆo w róºny
sposób stosunkowo niewielkie grono mæºczyzn (Konrad Prószyñski, Ludwik Krzywicki, Konstanty Krzeczkowski, StanisÆaw Posner, Adolf Dygasiñski, Jan WÆadysÆaw Dawid, MieczysÆaw Brzeziñski, StanisÆaw Julian Brzeziñski) i plejada kobiet,
przede wszystkim nauczycielek. Takºe w innych miastach Królestwa udziaÆ kobiet
w¥ród organizatorów tajnej o¥wiaty ludowej byÆ znaczny.
Nauczaniem starano siæ objåì zarówno dzieci, jak i dorosÆych, na wsi i w miastach. Dla dzieci tworzono tajne szkoÆy i organizowano komplety, prowadzono
nielegalne lekcje w jawnie dziaÆajåcych szkoÆach prywatnych, ochronkach, szkoÆach rzemiosÆ itp. Organizowano nauczanie dorosÆych na wsi w domach prywatnych, w miastach starano siæ dotrzeì do róºnych grup zawodowych — robotników,
szwaczek, sÆuºåcych. DziaÆania te poczåtkowo rozwijaÆy siæ ºywioÆowo, stopniowo
jednak, zwÆaszcza od poÆowy lat siedemdziesiåtych, nadawano im formy organizacyjne. W pracach koncepcyjnych szczególnå rolæ odegraÆo warszawskie ¥rodowisko dziaÆaczy o¥wiatowych, w którym opracowywano metody nauczania i pomoce
dydaktyczne, przygotowywano kadry do pracy z dzieìmi i dorosÆymi. Niejednokrotnie pomocne byÆy do¥wiadczenia wÆasnej pracy nauczycielskiej, podejmowanej
takºe na wsi, a wiæc w bardzo trudnych warunkach bytowych i zwiåzanej z wysokim ryzykiem dekonspiracji. W¥ród najbardziej znanych dziaÆaczy o¥wiatowych,
którym nieobce byÆy takie do¥wiadczenia, wymieniì trzeba — obok Konrada
Prószyñskiego i MieczysÆawa Brzeziñskiego Jadwigæ Dziubiñskå, Jadwigæ JahoÆkowskå oraz Faustynæ Morzyckå, prototyp „SiÆaczki” Stefana íeromskiego10.
Tajnej o¥wiacie ludowej w latach popowstaniowych (do 1904 r.) przyjrzaÆa siæ
bliºej Helena Brodowska. M. in. zestawiÆa na podstawie akt administracyjnych dane
o nielegalnym nauczaniu dzieci wiejskich w piæciu guberniach: kieleckiej, lubel-
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skiej, piotrkowskiej, radomskiej i siedleckiej11. Informacje, jakie udaÆo siæ zebraì
o nauczycielach, pozwoliÆy stwierdziì, ºe na 334 osoby oskarºone o tæ dziaÆalno¥ì
byÆo 77 kobiet, w tym 24 chÆopki. „W¥ród kobiet jedna byÆa z zawodu nauczycielkå
wydalonå ze szkoÆy rzådowej, pozostaÆe bez kwalifikacji: ºony szewców, robotników, pracownika kolei, kowala, ekonomów dworskich, lokaja ze dworu, karczmarza, organisty, ºoÆnierzy i podoficerów rezerwy, siostra ksiædza, pruska poddana,
dziedziczka ze dworu wraz z córkami; o 9 innych naleºy przypuszczaì, ºe pochodziÆy równieº z miejscowych dworów”12.
Owe 77 kobiet, to blisko jedna czwarta (23%) ogóÆu wykrytych tajnych nauczycieli. W jakiej mierze przytoczona charakterystyka jest miarodajna? Otóº nie ulega
wåtpliwo¥ci, ºe dotyczy gÆównie nauczania podejmowanego dziæki inicjatywom lokalnym, nie obejmuje za¥ (a je¥li tak to w niewielkim zakresie) inspirowanego i prowadzonego przez dziaÆaczy o¥wiatowych. Uzyskali¥my wiæc wglåd tylko w pewien
wycinek tajnego nauczania na wsi, tak pod wzglædem zasiægu terytorialnego i chronologicznego, jak i form organizacyjnych. Znaczny w nim udziaÆ kobiet byÆ jednak
niewåtpliwy, toteº obserwacje Heleny Brodowskiej zasÆugujå na przypomnienie.
Bogate materiaÆy ªródÆowe dotyczåce tajnej o¥wiaty, a szczególnie roli jakå
odegraÆy w niej kobiety, zebraÆa Dionizja Wawrzykowska–Wierciochowa. Jak
wynika z publikacji tej autorki, zgromadziÆa ona skrupulatnie wspomnienia
i relacje uczestniczek ruchu o¥wiatowego wydane drukiem i pozostajåce w rækopisach w zbiorach bibliotecznych, pozyskaÆa teº wiele relacji i wywiadów do
zbiorów wÆasnych13.
W pierwszych organizacjach o¥wiatowych kobiety nie miaÆy szerszego pola do
dziaÆania i inicjatywy. WedÆug opinii Stefanii SempoÆowskiej dziaÆacze o¥wiatowi
niechætni byli poczåtkowo ich udziaÆowi w organizacjach nielegalnych. WÆa¥nie
niechæì MieczysÆawa Brzeziñskiego wobec projektu Kasyldy Kulikowskiej i Róºy
Brzeziñskiej (ºony MieczysÆawa) wÆåczenia do programu warszawskiego KoÆa
O¥wiaty Ludowej (KOL) pracy kulturalno–o¥wiatowej w¥ród kobiet wiejskich
miaÆa daì impuls do powoÆania odræbnej organizacji kobiecej. W¥ród zaÆoºycielek
powstaÆego w 1883 r. Kobiecego KoÆa O¥wiaty Ludowej (KKOL) znalazÆy siæ —
obok wymienionych wyºej znanych i cenionych nauczycielek — takºe siostra
Brzeziñskiej Faustyna Morzycka i Antonina Pelda–Smiszkowa. W pierwszym
okresie istnienia KKOL przyståpiÆy do niego m.in. Julia Sikorska, Paulina Sieroszewska, Jadwiga JahoÆkowska. Maria BouffaÆówna (póªniejsza WysÆouchowa),
Jadwiga Szczawiñska (póªniejsza Dawidowa), Wanda Umiñska. OkoÆo 1886 r.
tylko w Warszawie KoÆo skupiaÆo ponad 70 kobiet, a w nastæpnych latach podjæÆo
w nim pracæ dalszych kilkadziesiåt, w¥ród nich grono dziaÆaczek, które odegraÆy
wybitnå rolæ w róºnych dziedzinach ºycia spoÆecznego (m.in. Maria Gomóliñska,
Maria Dzierºanowska, Stefania SempoÆowska, WÆadysÆawa Weychert–Szymanowska, Helena Radliñska)14.
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KKOL istniaÆo jako samodzielna organizacja do 1894 r., kiedy to poÆåczyÆo siæ
z innå nielegalnå organizacjå kobiecå — KoÆem Kobiet Korony i Litwy (KKKiL)15
— trójzaborowå i o szerzej zakre¥lonych celach, takºe politycznych. PowstaÆa ona
w 1886 r. i do jej warszawskiego oddziaÆu naleºaÆo wiele czÆonkiñ KKOL. Motywy
decyzji podjætej w 1894 r. nie så znane, zbiegÆa siæ ona w czasie ze ¥mierciå
przewodniczåcej — K. Kulikowskiej. Jako sekcja organizacji trójzaborowej KKOL
dziaÆaÆo do 1905 r., tracåc jednak swój dotychczasowy charakter16.
Dzieje Kobiecego KoÆa O¥wiaty Ludowej w latach 1883–1894 opracowaÆa
Wawrzykowska–Wierciochowa z wnikliwo¥ciå, na jakå pozwoliÆy niepeÆne
i rozproszone ªródÆa. Ustalenia autorki så dla nas szczególnie waºne i interesujåce, pozwalajå bowiem oceniì wszechstronno¥ì spojrzenia na pracæ o¥wiatowå
i przemy¥lanå koncepcjæ programowå grona skupionych w KKOL warszawskich inteligentek. Sprawno¥ì realizacji uÆatwiaì miaÆa struktura organizacyjna.
Nawet tylko znany nam — a wiæc z pewno¥ciå niepeÆny — obraz dziaÆañ KKOL,
¥wiadczy o ich skuteczno¥ci.
Poczåtkowy zamiar pracy kulturalno–o¥wiatowej w¥ród kobiet wiejskich ulegaÆ
nastæpnie zmianom. Przez pewien czas w polu zainteresowañ KoÆa znalazÆo siæ
takºe ¥rodowisko miejskie: nauczanie dzieci z rodzin proletariackich, kursy dla
szwaczek, sÆuºåcych itp. Ostatecznie jednak skoncentrowano uwagæ na wsi i maÆych miasteczkach, lecz z planem szerszym od pierwotnego, mianowicie — dotarcia
i do dzieci, i do dorosÆych. Podjæte dziaÆania wskazujå na cele znacznie wykraczajåce poza o¥wiatæ elementarnå. O¥wiatæ miejskå pozostawiono innym organizacjom, KoÆo Kobiece utrzymaÆo tylko nadal pod swym kierownictwem kursy niedzielne dla sÆuºåcych, w znacznej czæ¥ci wywodzåcych siæ ze wsi17.
GÆównym zadaniem sekcji pedagogicznej — jak moºna sådziì na podstawie
informacji zebranych przez Wawrzykowskå–Wierciochowå — byÆo przygotowanie
kadry nauczycielskiej do pracy na wsi. Dla czynnych nauczycielek wiejskich
prowadzono wakacyjne kursy doksztaÆcajåce. KKOL przejæÆo istniejåce wcze¥niej
tajne kursy Julii Baranowskiej, organizowaÆo teº przez kilka lat w majåtku pod
PÆockiem kurs dla nauczycielek pod przykrywkå kursu koszykarskiego — program
obejmowaÆ historiæ Polski, literaturæ i geografiæ oraz metodykæ pracy z dorosÆymi.
Równocze¥nie przygotowywano do zawodu kandydatki na nauczycielki ludowe,
którym pomagano takºe w uzyskaniu formalnych uprawnieñ i urzædowej nominacji. Wszystkie wspomnienia, zebrane przez Wawrzykowskå–Wierciochowå podkre¥lajå szczególnå rolæ K. Kulikowskiej, która bædåc przewodniczåcå KKOL,
kierowaÆa teº przez pewien czas sekcjå pedagogicznå18. A oto jej charakterystyka
pióra SempoÆowskiej: „... wybitna umysÆowo¥ì, wielka szlachetno¥ì charakteru
i caÆej postaci, nieugiæta wola i bezgraniczna ofiarno¥ì Kasyldy Kulikowskiej urzekaÆa wprost mÆode kobiety i kierowaÆa je na posterunki siÆaczek... Niewiele w ºyciu
swoim spotkaÆam ludzi, którzy by promieniowali takå siÆå prometeizmu o¥wiato-
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wego, jaki cechowaÆ Kulikowskå”. Piszåc o kursach „koszykarskich” SempoÆowska
zwracaÆa teº uwagæ na ton „wysokiego patriotyzmu”, jaki nadawaÆa im Kulikowska,
osobi¥cie sprawujåca nad nimi pieczæ19.
Warto tu moºe odnotowaì, ºe pierwszy tajny kurs wakacyjny dla nauczycieli
ludowych zorganizowany zostaÆ w Warszawie w 1899 r. przez S. J. Brzeziñskiego.
W ciågu kilku lat (do 1904 r.) odbyÆo siæ dziewiæì kursów. W gronie wykÆadowców
znaleªli siæ wybitni uczeni, jak np. L. Krzywicki, A. Mahrburg i W. NaÆkowski,
a takºe A. Szycówna, M. Gomóliñska, S. SempoÆowska i W. Weychertówna20. Tak
wiæc nielegalna dziaÆalno¥ì o¥wiatowa w sposób systematyczny wcze¥niej niº
w¥ród nauczycieli zostaÆa podjæta w¥ród nauczycielek wiejskich oraz kobiet, które
pragnæÆy zdobyì kwalifikacje do pracy o¥wiatowej na wsi — z dzieìmi i dorosÆymi.
Drugi kierunek prac KKOL zmierzaÆ do zaopatrzenia nauczycielek ludowych
w bilioteczki zÆoºone z trzech zestawów ksiåºek: do dalszego samoksztaÆcenia, dla
dzieci szkolnych oraz dla dorosÆej ludno¥ci wiejskiej. Realizowanie tego programu
wymagaÆo przede wszystkim sporzådzenia katalogu wydawnictw legalnych i nielegalnych przeznaczonych dla ludu, wówczas jeszcze nielicznych, publikowanych
zarówno w Królestwie, jak i za kordonem, a nawet poza obszarem ziem polskich
(sekcja biblioteczna i katalogowa). Nastæpnie wydawnictwa te trzeba byÆo kupowaì,
organizujåc nielegalny transport publikacji spoza Królestwa i kompletowaì biblioteczki nauczycielskie. Tworzono teº zestawy literatury dla wsi, dostarczano je do
róºnych miejscowo¥ci i prowadzono ich wymianæ, gdyº ksiåºek byÆo zbyt maÆo w stosunku do potrzeb; byÆy to poczåtki póªniejszych bibliotek ruchomych (sekcja rozdawnicza). Próbowano teº organizowaì rozsprzedaº tanich wydawnictw ludowych21.
Na szczególnå uwagæ zasÆuguje ogromny wysiÆek pisarski i edytorski czÆonkiñ
Kobiecego KoÆa. Sekcja wydawnicza kierowana przez Juliæ Sikorskå i Róºæ Brzeziñskå skupiaÆa liczne grono kobiet piszåcych. Przeglåd ich dorobku pozwala sådziì,
ºe powstaÆ on jako realizacja przemy¥lanego planu uksztaÆtowanego na podstawie
dobrego rozpoznania potrzeb ¥rodowiska, któremu miaÆ sÆuºyì, oraz szeroko zakre¥lonych celów. Opracowywano wiæc podræczniki dla dzieci, mÆodzieºy i dorosÆych
samouków. Prace popularyzatorskie cechowaÆa róºnorodno¥ì tematyczna i nowatorstwo metodyczne. W¥ród publikacji literackich znalazÆy siæ prace oryginalne
(obrazki obyczajowe, opowie¥ci biograficzne), a takºe przeróbki i skróty dzieÆ
uznanych pisarzy dokonane nie tylko za ich zgodå, ale przy peÆnej aprobacie
(specjalizowaÆa siæ w tym Faustyna Morzycka). Wymieniì jeszcze trzeba publicystykæ w czasopismach dla ludu oraz w periodykach pedagogicznych — dotyczåcå
pi¥miennictwa dla ludu i czytelnictwa ludowego. Lista autorek jest dÆuga, pisaÆy
m.in. niemal wszystkie wymienione wcze¥niej czÆonkinie KKOL, przyciågaÆy teº
do wspóÆpracy z sekcjå wydawniczå pisarki (M. Konopnicka, E. Orzeszkowa)
i dziaÆaczki o¥wiatowe spoza KoÆa. Wykorzystywano wszelkie moºliwo¥ci druku
legalnego, lecz — co zrozumiaÆe — wiele pozycji takich szans nie miaÆo. Korzystnå
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dla KoÆa okoliczno¥ciå byÆo, iº J. Sikorska, wÆa¥cicielka drukarni, podejmowaÆa
ryzyko wydawania ksiåºek nielegalnie, bådª w nakÆadach znacznie wyºszych, niº
zatwierdzone przez cenzuræ22.
DziaÆalno¥ì wydawniczå KKOL prowadziÆo przede wszystkim z my¥lå o potrzebach wsi, zwÆaszcza kobiet wiejskich. Jednak tylko czæ¥c publikacji miaÆa wyraªnego adresata, wiækszo¥ì mogÆa byì z powodzeniem wykorzystywana w pracy
o¥wiatowej takºe w ¥rodowisku miejskim.
Aby dopeÆniì obrazu, trzeba odnotowaì, ºe dla pozyskiwania funduszy na tak
szeroko zakrojonå dziaÆalno¥ì, KKOL utworzyÆo odræbnå komórkæ — sekcjæ finansowå. Objæto teº opiekå osoby prze¥ladowane przez zaborcæ i ich rodziny23.
Stosunkowo obszerna prezentacja Kobiecego KoÆa O¥wiaty wydaje siæ uzasadniona z kilku powodów. Niejako wymuszone zaÆoºenie odræbnej kobiecej organizacji o¥wiatowej pozwoliÆo w peÆni uruchomiì i wykorzystaì potencjaÆ intelektualny, do¥wiadczenie i entuzjazm tak potrzebne w pracy spoÆecznej w dziedzinie
szczególnie zaniedbanej. CzÆonkinie KoÆa, w zdecydowanej wiækszo¥ci nauczycielki, stworzyÆy præºnå organizacjæ, która miaÆa niewåtpliwe osiågniæcia. Nie zamykaÆy siæ jednak w jej ramach, przeciwnie, zwraca uwagæ ich wspóÆdziaÆanie z innymi organizacjami i instytucjami (np. warszawskim KoÆem O¥wiaty Ludowej, Warszawskim Towarzystwem Dobroczynno¥ci, tajnymi pensjami ºeñskimi itd.) Z pewno¥ciå dorobek metodyczny KKOL owocowaÆ za ich po¥rednictwem w wielu
innych organizacjach zarówno w okresie samodzielnego istnienia KoÆa, jak i w latach póªniejszych, gdy wraz z krystalizowaniem siæ nurtów politycznych róºnicowaÆa siæ teº polityczna dziaÆalno¥ì o¥wiatowa. W literaturze przedmiotu KKOL jest
jednak organizacjå wyraªnie niedocenianå. Tylko R. Kucha po¥wiæciÆ jej nieco
wiæcej uwagi, powoÆujåc siæ gÆównie na rozprawæ Wierciochowej. Wydaje siæ
znamienne, ºe w Polskim SÆowniku Biograficznym w biogramach tak wybitnych
dziaÆaczek KoÆa, jak M. Dzierºanowska, M. Gomóliñska, C. Bogucka (jedna z kierowniczek sekcji pedagogicznej), J. Dawidowa czy J. Dziubiñska, o Kobiecym Kole
O¥wiaty Ludowej nie ma ºadnej wzmianki.
Od poÆowy lat dziewiæìdziesiåtych inicjatywa w pracach o¥wiatowych na
wsi znalazÆa siæ w rækach obozu narodowego, który zmierzaÆ do poddania swym
wpÆywom takºe o¥wiaty ludowej w miastach. Wåtek ten podjåÆ w niniejszym
tomie T. Wolsza24.
O nauczaniu elementarnym w miastach wspomniano juº wcze¥niej, charakteryzujåc ogólnie róºne formy pracy i ¥rodowiska, do których pojedyñcze osoby i organizacje o¥wiatowców–spoÆeczników staraÆy siæ dotrzeì.
Przedsiæwziæciem na wielkå skalæ byÆa sieì tajnych szkóÆ elementarnych zorganizowana w Warszawie przez Cecyliæ ÿniegockå. ZaczæÆy one funkcjonowaì w koñcu 1894 r., istniaÆy nieprzerwanie do 1906 r. i zostaÆy przejæte przez rozpoczynajåcå
legalnå dziaÆalno¥ì Polskå Macierz Szkolnå. GÆównym ªródÆem informacji o szko-
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Æach ÿniegockiej så relacje spisane przez jednå z jej najbliºszych wspóÆpracownic —
Helenæ Ceysingerównæ25. ÿniegocka, absolwentka tajnej pensji, nie byÆa nauczycielkå. Pracå o¥wiatowå zainteresowaÆa siæ pod wpÆywem K. Kulikowskiej, do dziaÆania
przyståpiÆa juº po ¥mierci przewodniczåcej Kobiecego KoÆa O¥wiaty Ludowej.
My¥l powoÆania Towarzystwa Tajnego Nauczania nie zyskaÆa poczåtkowo poparcia
w gronie osób obdarzonych autorytetem, do których ÿniegocka siæ zwróciÆa. Towarzystwo jednak powstaÆo i stopniowo, dziæki wymiernym efektom swej pracy,
dobijaÆo siæ uznania w krægach opiniotwórczych. Oparcie dla swych planów znalazÆa ÿniegocka przede wszystkim w¥ród zaangaºowanych juº wcze¥niej w dziaÆalno¥ì
o¥wiatowå nauczycielek, które uwierzyÆy w moºliwo¥ì stworzenia sieci nielegalnych szkóÆek obejmujåcej caÆe miasto i realizujåcych jednolity program. To grono
nauczycielek taki program opracowaÆo. W czterooddziaÆowych szkóÆkach — kompletach zbierajåcych siæ w mieszkaniach prywatnych (gÆównie robotniczych i rzemie¥lniczych) uczono i wychowywano dzieci, wiele z nich zachæcajåc do dalszej
nauki. SzkóÆki te byÆy równieº niezÆå szkoÆå wychowania obywatelskiego dla
rodziców i wszystkich dorosÆych, z konieczno¥ci wciågniætych w tæ o¥wiatowå —
i patriotycznå — konspiracjæ.
„Tajne nauczanie” ÿniegockiej nie byÆo inicjatywå czysto kobiecå, kobiety jednak
tworzyÆy sztab Towarzystwa i dominowaÆy w¥ród kilkuset nauczycieli realizujåcych program. OgóÆem szkoÆy kierowane przez ÿniegockå objæÆy nauczaniem kilkana¥cie tysiæcy dzieci. WedÆug opinii Ceysingerówny moºliwo¥ci rozszerzenia dziaÆalno¥ci ograniczaÆ przede wszystkim niedostatek ¥rodków finansowych.
Towarzystwo Tajnego Nauczania oddziaÆywaÆo teº jako wzór dla innych, skromniej zakrojonych inicjatyw o¥wiatowych w Warszawie, a takºe w wielu o¥rodkach pozawarszawskich.
Na przeÆomie stuleci Towarzystwo weszÆo w orbitæ wpÆywów Ligi Narodowej.
O zwiåzkach z Ligå i rozwoju wewnætrznej struktury organizacyjnej Towarzystwa
w tym okresie pisze T. Wolsza26 na podstawie materiaÆów Ligi. W tym teº czasie
endecja podjæÆa dziaÆalno¥ì o¥wiatowå w¥ród dorosÆej ludno¥ci miejskiej w ¥rodowisku robotników, rzemie¥lników i sÆuºby domowej. W Warszawie w 1900 r.
utworzony zostaÆ pod kierunkiem M. Dzierºanowskiej tajny Uniwersytet Ludowy,
który prowadziÆ wykÆady z historii i jæzyka polskiego27.
Wiedza, jakå posiadamy o ruchu o¥wiatowym w Królestwie, zwÆaszcza o nauczaniu elementarnym, a takºe o ¥rednim szkolnictwie ºeñskim (o czym dalej),
pozwala stwierdziì z caÆkowitå pewno¥ciå, ºe wybitnå rolæ odegraÆy w nim nauczycielki. Rodzi siæ pytanie o atrakcyjno¥ì tego zawodu, motywy skÆaniajåce do jego
wyboru. Poza pracå pedagogicznå kobiety miaÆy niewåtpliwie znikome moºliwo¥ci
umysÆowej pracy zarobkowej, choì poszerzaÆy siæ one stopniowo. Nowe miejsca
pracy umysÆowej dla kobiet oferowaÆy gÆównie instytucje i przedsiæbiorstwa prywatne. Ta, do pewnego stopnia przymusowa, sytuacja nie moºe jednak w peÆni
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wyja¥niì motywacji wyboru zawodu pedagoga, szczególnie w odniesieniu do niemaÆego grona dziaÆaczek o¥wiatowych. Ciekawych spostrzeºeñ dostarczajå ich
ºyciorysy: okoÆo dwudziestu biogramów w Polskim SÆowniku Biograficznym oraz
biografia SempoÆowskiej28. W grupie tej przewaºaÆy kobiety urodzone w latach
sze¥ìdziesiåtych i siedemdziesiåtych — ale byÆy i starsze. PochodziÆy z Warszawy,
z prowincji Królestwa i z ziem zabranych; dwie urodziÆy siæ w Rosji, gdzie rodzice
przebywali na zesÆaniu. WywodziÆy siæ ze ¥rodowiska ziemiañskiego (czæsto zuboºaÆego) lub rodzin inteligenckich. Róºna byÆa ich sytuacja materialna, bardzo
rozmaite stosunki rodzinne.
Natomiast droga do zawodu nauczycielskiego przebiegaÆa podobnie. OtrzymywaÆy wyksztaÆcenie podstawowe, przewaºnie domowe. O szkole ¥redniej nie zawsze mamy dokÆadnå informacjæ, wiemy jednak, ºe najczæ¥ciej byÆa to pensja
prywatna, rzadziej gimnazjum (trzy osoby) w Warszawie, a poza Warszawå w Lublinie i MÆawie oraz w Wilnie. Pensja okre¥lana bywa jako „tajna” lub „ukryta”,
albo teº prowadzåca nielegalnie wyºsze klasy. Po szkole ¥redniej kilunastoletnie
dziewczæta mogÆy zdawaì egzamin pañstwowy, który dawaÆ uprawnienia do prywatnego nauczania. IstniaÆa moºliwo¥ì uzyskania wyºszych stopni w nauczycielskiej hierarchii, nie byÆo jednak ºadnych legalnych form ksztaÆcenia pedagogicznego. Naturalnå drogå zdobywania takich umiejætno¥ci staÆo siæ wiæc samoksztaÆcenie;
pomocne byÆy teº tajne kursy nauczycielskie oraz Uniwersytet Latajåcy.
Biografie dziaÆaczek o¥wiatowych skÆaniajå do wyraºenia opinii, ºe atmosfera
panujåca w warszawskich szkoÆach ¥rednich miaÆa istotne znaczenie dla formowania zainteresowañ i postaw uczennic. Nie wolno oczywi¥cie zapominaì, ºe omawiana grupa to kobiety wyróºniajåce siæ pasjå dziaÆania, zainteresowaniami spoÆecznymi, nierzadko talentem pedagogicznym. Na ogóÆ pozostawaÆy przy nauczaniu
nawet te, które z powodzeniem uprawiaÆy publicystykæ, pisaÆy podræczniki, prowadziÆy dziaÆalno¥ì organizacyjnå itp. ZdobywaÆy zawód z my¥lå o pracy zarobkowej,
czæsto uczyÆy jednak i wtedy, gdy sytuacja ºyciowa ulegaÆa pomy¥lnej zmianie
i pracowaì juº nie musiaÆy. TowarzyszyÆo im zapewne poczucie misji, które staraÆy
siæ zaszczepiì innym. PrzeciwdziaÆanie nasilonej rusyfikacji rozumiano jako cel
nadrzædny; miaÆ on byì osiågany przede wszystkim przez nauczanie ludu w duchu
polskim i poprzez ksztaÆcenie ¥wiatÆych Polek, które to zadanie podejmå i bædå
prowadziÆy dalej.
W okresie rusyfikacji szkolnictwa po powstaniu styczniowym szczególnå rolæ
odgrywaÆy ¥rednie szkoÆy prywatne. ObowiåzywaÆ w nich ten sam program, co
i w rzådowych, jæzykiem nauczania byÆ równieº jæzyk rosyjski. Jednakºe zarówno
dyrektorzy, jak i wiækszo¥ì nauczycieli byÆo Polakami; wyjåtek stanowili nauczyciele historii Rosji oraz jæzyka i literatury rosyjskiej. PanowaÆa tu „zupeÆnie inna
atmosfera niº w szkoÆach rzådowych; byÆy to — rzec moºna — pod pokrywkå
rosyjsko¥ci szkoÆy polskie skupiajåce nieraz znakomitå kadræ nauczycielskå”29.
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W szkolnictwie ºeñskim prywatne pensje miaÆy pozycjæ dominujåcå. W Warszawie byÆy cztery ºeñskie gimnazja rzådowe, 20 — 25 pensji jawnych i kilkana¥cie
tajnych. Wawrzykowska–Wierciochowa ustaliÆa — gÆównie na podstawie wspomnieñ oraz wywiadów z byÆymi przeÆoºonymi i uczennicami — wykaz tajnych
pensji warszawskich. Nie byÆy to efemerydy — dziaÆaÆy najczæ¥ciej kilkana¥cie lat.
Te same materiaÆy pozwoliÆy cytowanej autorce scharakteryzowaì formy organizacyjne tajnych pensji (nie tylko warszawskich) oraz opisaì dzieje i funkcjonowanie
szkoÆy Jadwigi Papi, przybliºyì sylwetkæ przeÆoºonej — nieco zapomnianej a bardzo zasÆuºonej dla tajnej o¥wiaty. Szkole tej warto po¥wiæciì kilka zdañ. ZaÆoºona
na poczåtku lat siedemdziesiåtych, w ksztaÆcie nadanym przez J. Papi dziaÆaÆa do
roku 1886/1887, kiedy to przejæÆa jå Leonia Rudzka. Realizowano w niej najwyºszy, siedmioklasowy program nauki. Edukacjæ moºna byÆo przedÆuºyì na „wyºszych kursach” obejmujåcych historiæ, literaturæ, nauki spoÆeczne, psychologiæ
i pedagogikæ. ByÆy one dostæpne takºe dla absolwentek innych pensji i gimnazjów
rzådowych. W szkole J. Papi wykÆadali m.in. W. Smoleñski, J. W. Dawid, i S. Kramsztyk. Anna Tomaszewicz–Dobrska, pierwsza kobieta — lekarz w Polsce (po studiach w Zurychu) byÆa lekarzem szkolnym i wykÆadowcå higieny. W gronie wybitnych uczennic tej pensji, które zaznaczyÆy swå obecno¥ì w polskim ºyciu spoÆecznym i politycznym, wymieniì trzeba przede wszystkim S. SempoÆowskå30.
Nie ulega wåtpliwo¥ci, ºe szkoÆa wywarÆa silny wpÆyw na dalsze ºycie SempoÆowskiej. Warte jest teº odnotowania, ºe znalazÆo siæ w nim miejsce — w¥ród jakºe
wielu inicjatyw spoÆecznych i pedagogicznych — na wÆasnå, takºe tajnå szkoÆæ,
którå prowadziÆa w latach 1894–1903, z wielkå troskå o nowoczesno¥ì programu
i wysoki poziom nauczania31.
Jako „wyºsza pensja” okre¥lana jest w literaturze tajna szkoÆa Zuzanny Morawskiej, która drogå samoksztaÆcenia w dziedzinie nauk humanistycznych i przyrodniczych, uzyskaÆa najwyºsze formalnie kwalifikacje pedagogiczne. Jednakºe pozbawiona praw nauczania za tajne uczenie dzieci wiejskich, mogÆa prowadziì tylko
szkoÆæ nielegalnå — oficjalnie pod firmå SzkoÆy RzemiosÆ Wandy Rafalskiej.
Wysoki poziom zapewniali znakomici wykÆadowcy: P. Chmielowski, W. Smoleñski, T. Korzon, S. Kramsztyk i L. Krzywicki32.
W podobnej sytuacji znalazÆa siæ K. Kulikowska, która zdaÆa rzådowy egzamin
nauczycielski, lecz pozbawiona zostaÆa prawa nauczania, gdy rewizja ujawniÆa w jej
domu zakazanå literaturæ. Mimo róºnorodnych prac o¥wiatowych, zwiåzanych
gÆównie z KKOL, prowadziÆa ukrytå pensjæ (od 1882 r. do ¥mierci w 1894 r.) przy
Szkole Gimnastycznej Heleny Kuczalskiej33.
Pensje jawne — jak byÆa juº o tym mowa — prowadziÆy w róºnym zakresie
dziaÆalno¥ì nielegalnå: zakonspirowane przedmioty, „ukryte” klasy34. Do najlepszych trzeba zaliczyì szkoÆæ Henryki Czarnockiej. RozpoczynaÆa ona dziaÆalno¥ì
jako placówka piæcioklasowa. Uzyskanie zgody na klasæ szóstå wymagaÆo dÆugo-
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trwaÆych starañ. UzupeÆniajåce oficjalny program przedmioty to gÆównie literatura
i historia Polski. Czarnocka wspóÆkierowaÆa szkoÆå od 1874 r., w cztery lata póªniej
przejæÆa jå na wÆasno¥ì i prowadziÆa do 1897 r. W tymºe roku zorganizowaÆa we
wÆasnym mieszkaniu tajne kursy pedagogiczne dla byÆych uczennic, z udziaÆem
wybitnych uczonych jako wykÆadowców35. Pensja Czarnockiej mogÆa poszczyciì
siæ znakomitymi wychowankami. ZnalazÆy siæ w tym gronie J. Dziubiñska, M.
Koszutska, F. Morzycka i H. Radliñska36.
SzkoÆa sze¥cioklasowa nie byÆa szkoÆå peÆnå. Za prawo otwarcia klasy siódmej
pÆaciÆo siæ jednak utratå wzglædnej niezaleºno¥ci, trzeba byÆo bowiem przyjåì
inspektora — Rosjanina. DecydowaÆy siæ na to nieliczne przeÆoºone, gdyº krok taki
naraºaÆ je na bojkot koleºeñski i towarzyski37. Wiele pensji staraÆo siæ ten ostatni
szczebel organizowaì tajnie, w tym przypadku nie mogÆy jednak daì swym absolwentkom formalnego ¥wiadectwa ukoñczenia peÆnej szkoÆy ¥redniej.
Edukacyjne potrzeby i dåºenia kobiet zostaÆy w znacznej mierze rozbudzone
dziæki bujnie rozwijajåcym siæ szkoÆom ¥rednim. Pensje ºeñskie, bardzo liczne
w Warszawie, powstawaÆy teº w wielu innych — takºe niewielkich — miastach
Królestwa. Dalsze ksztaÆcenie byÆo jednak zamkniæte. Studia na nielicznych uniwersytetach europejskich przyjmujåcych kobiety dostæpne byÆy dla niewielu — ze
wzglædu na koszty.
I tak w¥ród absolwentek szkóÆ ¥rednich w Warszawie narodziÆ siæ pomysÆ organizowania cykli wykÆadów z róºnych dziedzin wiedzy. Zapoczåtkowane u progu
lat osiemdziesiåtych, przerodziÆy siæ wkrótce (1885/1886) w tajny uniwersytet
zwany „Latajåcym”. GÆównå inicjatorkå nadania rozproszonym kursom jednolitej
struktury byÆa Jadwiga Szczawiñska (póªniejsza ºona J. W. Dawida), która poÆoºyÆa
ogromne zasÆugi w dalszej pracy organizacyjnej. Zarzåd (kobiecy) z udziaÆem
niektórych wykÆadowców opracowaÆ program poszczególnych kierunków — „wydziaÆów”. ByÆo ich cztery: nauk spoÆecznych, filologicznohistorycznych, pedagogicznych i matematyczno–fizycznych. Nauka trwaÆa 5 do 6 lat. Uniwersytet Latajåcy przetrwaÆ, mimo wewnætrznych nieporozumieñ i rozÆamów w gronie dziaÆaczek — organizatorek jego prac, do roku 1905/1906, kiedy to przeksztaÆciÆ siæ
w legalne Towarzystwo Kursów Naukowych38.
Uniwersytet Latajåcy byÆ wiæc instytucjå stworzonå przez kobiety i z my¥lå
o kobietach. Przez kilka pierwszych lat byÆy one wyÆåcznymi jego sÆuchaczkami.
Z czasem wysoki poziom tej szczególnej uczelni zaczåÆ przyciågaì równieº mæºczyzn, przede wszystkim studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ich zgodne
opinie staÆy siæ istotnym elementem oceny tajnego uniwersytetu sformuÆowanej
przez Bohdana Cywiñskiego, który stwierdziÆ, ºe „przy wæºszym programie tajna
uczelnia dawaÆa nieporównywalnie wiæcej wiedzy, prezentowaÆa wyºszy poziom
i stwarzaÆa daleko powaºniejszå atmosferæ naukowå. Konspiracyjno¥ì nie oznaczaÆa taryfy ulgowej dla studentek — odwrotnie: wysoka cena bezpieczeñstwa osobi-
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stego, jakå pÆaciÆy studentki za korzystanie z wykÆadów, skÆaniaÆa do daleko wydajniejszej pracy”39.
W gronie wykÆadowców znaleªli siæ najwybitniejsi uczeni, ze zrozumiaÆych
powodów — niemal wyÆåcznie mæºczyªni. Liczbæ absolwentek w caÆym okresie
istnienia Uniwersytetu Latajåcego ocenia siæ na okoÆo piæì tysiæcy. Niektóre podjæÆy
póªniej studia za granicå. ByÆa w¥ród nich Maria Curie–SkÆodowska. Studia przyrodnicze w Genewie ukoñczyÆa Wanda Szczawiñska (siostra Jadwigi), by póªniej
wykÆadaì w Uniwersytecie Latajåcym40; Maria Arctówna (Golczewska), bardzo
czynna na róºnych polach ruchu o¥wiatowego, byÆa jednå z pierwszych studentek
na Uniwersytecie Jagielloñskim41. Natomiast Teodora Mæczkowska, dziaÆaczka
ruchu feministycznego i wielu organizacji kobiecych, pedagog, nauczycielka m.in.
w szkole SempoÆowskiej — studiowaÆa na Uniwersytecie Latajåcym psychologiæ i filozofiæ juº po ukoñczonych wcze¥niej w Genewie studiach przyrodniczo–fizycznych42.
Moºna sådziì, ºe w¥ród absolwentek najliczniejsze byÆy nauczycielki i organizatorki ruchu o¥wiatowego. Jednakºe — na co zwróciÆ uwagæ Cywiñski — program
studiów byÆ tak pomy¥lany, by nie tylko dawaÆ im pewien zasób wiedzy, lecz takºe
formowaÆ mentalno¥ì. A elementy tej formacji to: „urobienie ¥wiatopoglådu scjentyczno–ewolucjonistycznego, radykalnej ¥wiadomo¥ci spoÆecznej, gÆæbokiego
i ugruntowanego wiedzå historycznå poczucia polsko¥ci, wreszcie nastawienie na
praktycznå dziaÆalno¥ì spoÆeczno–o¥wiatowå”43.
Nie ulega wåtpliwo¥ci, ºe nie wszystkie kobiety podejmujåce studia na tajnych
wyºszych kursach naukowych czyniÆy to z my¥lå o pracy o¥wiatowej, czy — szerzej
rozumianej dziaÆalno¥ci spoÆecznej. Ale takich wÆa¥nie sÆuchaczek byÆo wiele.
Spo¥ród tych za¥, które kierowaÆy siæ tylko dåºeniem do rozwijania wÆasnych
zainteresowañ, a nawet modå, niejedna zapewne weszÆa na tæ drogæ dziæki atmosferze dominujåcej w ¥rodowisku zwiåzanym z Uniwersytetem Latajåcym i przykÆadowi koleºanek — entuzjastek.
Kilka jeszcze kierunków dziaÆalno¥ci czy konkretnych inicjatyw z liczåcym siæ
udziaÆem kobiet zasÆuguje choìby na wzmiankæ.
Bardzo istotnym elementem ruchu o¥wiatowego byÆa dziaÆalno¥ì bibliotek i czytelni publicznych. Ruch bibliotekarstwa powszechnego rozpoczåÆ siæ w Warszawie
w ramach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno¥ci (WTD). BezpÆatne czytelnie dla ubogich mieszkañców miasta zaczæÆy powstawaì juº w koñcu lat piæìdziesiåtych; najwiækszy ich rozwój naståpiÆ w latach dziewiæìdziesiåtych (23 czytelnie), gdy wyodræbniony wcze¥niej wydziaÆ czytelni WTD opanowany zostaÆ
przez mÆodych ludzi zwiåzanych m.in. z KoÆem O¥wiaty Ludowej i Uniwersytetem
Latajåcym. Oczywi¥cie upowszechniano ksiåºki poza oficjalnie zatwierdzonym
ksiægozbiorem. Wiele kobiet peÆniÆo honorowo funkcjæ bibliotekarek, 35% czytelników — to kobiety. W¥ród aresztowanych w 1899 r. dziaÆaczy — organizatorów
ruchu czytelniczego znalazÆy siæ m.in. M. Gomóliñska i S. SempoÆowska44. Dodaj-
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my, ºe inicjatorkå zaÆoºenia biblioteki naukowej w Warszawie byÆa Jadwiga Szczawiñska–Dawidowa45.
Na prowincji prawie nie byÆo dziaÆajåcych jawnie czytelni, których istnienie
bardzo uÆatwiaÆoby nielegalnå pracæ o¥wiatowå. Jak wiemy, na wsi dziaÆania w tej
dziedzinie podjæÆo w sposób zorganizowany Kobiece KoÆo O¥wiaty Ludowej;
prowadziÆy je teº inne stowarzyszenia o¥wiatowe.
Obok bezspornych zasÆug wielu dziaÆaczek o¥wiatowych w pracy pisarskiej
i edytorskiej dla potrzeb elementarnej o¥wiaty dzieci i dorosÆych, trzeba teº odnotowaì ich wkÆad w opracowywanie podræczników jæzyka polskiego i historii dla
nielegalnych szkóÆ ¥rednich oraz popularyzacji róºnych dziedzin wiedzy na wyºszym poziomie (C. Bogucka, M. Dzierºanowska, M. Golczewska, C. Niewiadomska, S. Pisarzewska, M. Pruska, J. Warnkówna)46.
Dla tego nurtu ruchu o¥wiatowego, który zajmowaÆ siæ nauczaniem i wychowaniem dzieci istotne znaczenie — obok programów i pomocy naukowych — miaÆy
wskazania metodyczne. Na tej wÆa¥nie problematyce skupiaÆ siæ „Przeglåd Pedagogiczny. Czasopismo po¥wiæcone sprawom wychowania szkolnego i domowego”,
wychodzåce w latach 1882–1905. Nie miejsce tu na charakterystykæ ewolucji
pisma47, naleºy jednak stwierdziì, ºe zyskaÆo ono wysokå rangæ, gdy w 1890 r.
redakcjæ objåÆ J. W. Dawid — jeden z twórców pedagogiki naukowej w Polsce. Do
jego najbliºszych wspóÆpracowników naleºeli: StanisÆaw Karpowicz, Aniela Szycówna i Iza Moszczeñska48.
A. Szycówna ukoñczyÆa warszawskå pensjæ Budziñskiej i dziæki intensywnej
pracy samoksztaÆceniowej uzyskaÆa uprawnienia nauczycielskie. W dziedzinie pedagogiki byÆa uczennicå Dawida. NaleºaÆa do tych sÆuchaczek Uniwersytetu Latajåcego, które poszÆy drogå naukowå. Majåc zaledwie 21 lat zostaÆa wspóÆpracowniczkå swojego mistrza w „Przeglådzie Pedagogicznym”. ZajmowaÆa siæ przede
wszystkim metodykå nauczania poczåtkowego i wÆa¥nie w dziedzinie ksztaÆtowania metod pracy z dzieìmi odegraÆa w Królestwie rolæ wyjåtkowå; podkre¥laÆa funkcje
wychowawcze ¥rodowisk pozaszkolnych, co w ówczesnych warunkach byÆo szczególnie waºne. U podstaw jej osiågniæì leºaÆy — zdaniem R. Wroczyñskiego — dwa
czynniki: dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyka nauczycielska49.
Charakterystyczna dla dziaÆalno¥ci o¥wiatowej koñca XIX stulecia byÆa wspóÆpraca osób i grup o róºnych orientacjach ideowych. W Warszawie wielu zdecydowanych radykaÆów pracowaÆo w stowarzyszeniach i instytucjach kierowanych
przez Ligæ Narodowå — pisaÆ J. Grabiec, wymieniajåc m.in. SempoÆowskå i JahoÆkowskå. Tenºe autor wspomina dalej o staÆym kontakcie studenckiej organizacji
PPS ze ¥rodowiskiem mÆodzieºy narodowej zaangaºowanym w pracæ o¥wiatowå50.
WokóÆ Uniwersytetu Latajåcego skupiaÆa siæ przede wszystkim inteligencja
radykalna. W gronie wybitnych dziaÆaczek o¥wiatowych odnaleªì moºna inspiracje
socjalistyczne, zwiåzki z ksztaÆtujåcym siæ dopiero w Królestwie ruchem ludowym,
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wreszcie wpÆywy Ligi Narodowej. W latach dziewiæìdziesiåtych XIX w. i w poczåtkach XX w., do wybuchu rewolucji w 1905 r., programowo tylko endecja angaºowaÆa siæ czynnie w prace o¥wiatowe. StaraÆa siæ przyciågnåì poszczególnych ludzi
i caÆe organizacje. W przededniu rewolucji najliczniejszå organizacjå o¥wiatowå
byÆo Towarzystwo O¥wiaty Narodowej (TON). Moºna sådziì, ºe w warunkach,
które zmuszaÆy do dziaÆania gÆównie nielegalnego, zwiåzanego z duºym ryzykiem
dekonspiracji, realizacja konkretnych celów miaÆa znaczenie pierwszoplanowe.
Mimo postæpujåcego zróºnicowania politycznego, szyld ideowy dziaÆalno¥ci
o¥wiatowej byÆ mniej waºny. Nieprzypadkowe jednak wydajå siæ „rozstania”
z endecjå kilku wybitnych dziaÆaczek o¥wiatowych — po 1905 r. (T. Mæczkowskiej, T. Ciszkiewiczowej, M. Dzierºanowskiej)51.
Ruch o¥wiatowy w latach popowstaniowych, a przed 1905 r., cechowaÆa wielka
róºnorodno¥ì inicjatyw i udziaÆ wielu ¥rodowisk, oraganizacji, pojedynczych osób.
Waºna rola kobiet, zarówno w pracy koncepcyjnej i organizacyjnej, jak i bezpo¥rednio w nauczaniu — jest bezsporna. Niewåtpliwe byÆo teº znaczenie Warszawy,
silnego skupiska inteligencji wraºliwej na potrzeby spoÆeczne, gotowej podjåì trud
i ryzyko dziaÆañ nielegalnych. Odpowiedª na pytanie o ich skuteczno¥ì jest nieÆatwa, a na pewno nie moºe byì precyzyjna. Zaniepokojone rozmiarami tajnego
nauczania wÆadze carskie oceniaÆy, ºe w 1901 r. objæÆo ono okoÆo 33% mieszkañców kraju52.
Rewolucja 1905–1907 otworzyÆa nowy okres w dziejach ruchu o¥wiatowego.
Wiele dziaÆañ dotychczas tajnych zaczæto prowadziì jawnie, podejmowano teº juº
w 1905 r. — nowe inicjatywy. Dopiero ukazy z 4/17 marca 1906 r. o tworzeniu
stowarzyszeñ i organizowaniu zgromadzeñ53 przyniosÆy szansæ ich legalizacji. Nowe przepisy nie oznaczaÆy de facto wolno¥ci stowarzyszeñ, zawieraÆy bowiem
istotne ograniczenia i dawaÆy wÆadzom administracyjnym swobodæ odmowy rejestracji oraz rozwiåzywania stowarzyszeñ juº dziaÆajåcych.
Powstajåcym ºywioÆowo w Warszawie i na prowincji instytucjom kulturalno–o¥wiatowym pozwolono na ogóÆ niezbyt dÆugo pracowaì legalnie, toteº powrót
do form nielegalnych okazaÆ siæ konieczny. DziaÆo siæ to jednak stopniowo. Stowarzyszenia o¥wiatowe, tworzone w okresie rewolucyjnym, przyciågaÆy liczniejsze
niº kiedykolwiek rzesze uczestników; dotyczyÆo to zwÆaszcza o¥wiaty dorosÆych.
Strajk szkolny i postawa nauczycieli (tak szkóÆ ¥rednich, jak i elementarnych)
nie przyniosÆy efektu w postaci trwaÆego spolszczenia szkolnictwa w Królestwie.
Niewåtpliwie jednak zwyciæstwem byÆa moºliwo¥ì rozwoju polskich szkóÆ prywatnych. MiaÆo to wiæksze znaczenie dla szkolnictwa ¥redniego niº elementarnego.
WÆadze usilnie staraÆy siæ o przywrócenie ludowej szkoÆy rosyjskiej, miaÆy juº
jednak do czynienia ze spoÆeczno¥ciå nauczycielskå wzbogaconå do¥wiadczeniami
walki o polskå szkoÆæ. Wraz z powrotem szkoÆy rosyjskiej, przy niedostatku elementarnych szkóÆ prywatnych, wracaÆo teº tajne nauczanie dzieci w mie¥cie i na wsi.
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W zmienionych warunkach, stajåc wobec nowych zadañ, dziaÆacze o¥wiatowi
— przede wszystkim nauczyciele — okazali siæ jednak gÆæbiej podzieleni ideowo
niº na przeÆomie stuleci. W procesie organizowania siæ ¥rodowiska nauczycielskiego inspiracje, sympatie polityczne i zwiåzki nieformalne z partiami bådª nurtami
politycznymi, så wyraªnie czytelne. W okresie strajku szkolnego inteligencjæ radykalnå w ¥rodowisku nauczycielskim reprezentowaÆo KoÆo Wychowawców, za¥
z inspiracji endecji dziaÆaÆ Zwiåzek Unarodowienia SzkóÆ. Ukaz z marca 1906 r.
umoºliwiÆ teº tworzenie zwiåzków zawodowych, a wiæc takºe stowarzyszeñ zawodowych inteligencji. Nauczyciele utworzyli dwa zwiåzki: Polski Zwiåzek Nauczycielski, który wywodziÆ siæ z KoÆa Wychowawców oraz Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Organizacje te powstaÆy w 1905 r., a wiæc jeszcze nielegalnie.
Stowarzyszenie zostaÆo zalegalizowane w czerwcu 1906 r., Zwiåzek — dopiero
w styczniu 1907 r. Do¥wiadczone dziaÆaczki o¥wiatowe obecne byÆy w obu nurtach
ruchu nauczycielskiego. Jak siæ zdaje, wiækszy wpÆyw wywieraÆy na bieg spraw
w nurcie radykalnym. W tym gronie znalazÆy siæ m.in. Gomóliñska, JahoÆkowska,
Moszczeñska, Radliñska, SempoÆowska i Weychert–Szymanowska. W nurcie
zwiåzanym z Ligå Narodowå czynne byÆy m.in. Dzierºanowska, Ceysingerówna,
Mæczkowska i ÿniegocka54.
Róºnice miædzy organizacjami nauczycielskimi postrzegano wówczas, gdy siæ
one tworzyÆy i z perspektywy lat kilkunastu, jako w istocie drugorzædne; podkre¥lano wspólno¥ì celu i tylko mniejszy lub wiækszy radykalizm. Tym wspólnym
celem byÆa szkoÆa narodowa, lewicowy odÆam nauczycielstwa my¥laÆ jednak takºe
o gÆæbokim jej zreformowaniu. Próba przezwyciæºenia podziaÆów, podjæta juº
w 1908 r., przed wybuchem wojny nie zostaÆa zrealizowana55.
PodziaÆ w ¥rodowisku nauczycielskim uwidoczniÆ siæ w caÆym ruchu o¥wiatowym. Stowarzyszenia o¥wiatowe zaczæÆy powstawaì juº w 1905 r. — w 1906 r.
tworzone byÆy nadal i legalizowane. Do najwaºniejszych naleºaÆa Polska Macierz
Szkolna (PMS), formalnie „niepartyjna”, faktycznie zdominowana przez Narodowå
Demokracjæ. Inteligencja radykalna i liberalna dziaÆaÆa w wielu organizacjach. Najwiæksze znaczenie miaÆy: Uniwersytet dla Wszystkich, Stowarzyszenie Kursów dla
Analfabetów DorosÆych (SKdAD) i Towarzystwo Kultury Polskiej (TKP); zakÆadane w Warszawie, utworzyÆy oddziaÆy i sekcje prowincjonalne. PowstawaÆy teº
liczne stowarzyszenia regionalne z o¥rodkami w Lublinie (bardzo zasÆuºone Towarzystwo Szerzenia O¥wiaty „ÿwiatÆo”), w £odzi, Radomiu, Kaliszu i innych miastach56. Choì z reguÆy deklarowaÆy siæ jako bezpartyjne, niewåtpliwe byÆy zwiåzki
ideowe i personalne — przynajmniej niektórych z nich — z partiami politycznymi.
DziaÆalno¥ì instytucji kulturalno–o¥wiatowych zakre¥lona byÆa szeroko. Najbardziej wszechstronna Polska Macierz Szkolna obejmowaÆa swymi wpÆywami miasta
i wsie, zakÆadaÆa szkoÆy elementarne, a gdy wÆadze odmawiaÆy zgody — organizowaÆa szkoÆy tajne, prowadziÆa kursy doksztaÆcajåce dla nauczycieli, podejmowaÆa
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róºne formy o¥wiaty dorosÆych (nauczanie analfabetów, zakÆadanie uniwersytetów
ludowych, propagowanie czytelnictwa i samoksztaÆcenia). Inne stowarzyszenia
i organizacje prowadziÆy dziaÆalno¥ì ¥ci¥lej ukierunkowanå, np. na ¥rodowiska
robotnicze lub chÆopskie, walkæ z analfabetyzmem lub podnoszenie wiedzy ogólnej.
Wszystkie instytucje kulturalno–o¥wiatowe poddane byÆy od poczåtku ograniczeniom, szykanom i represjom. Nieliczne przetrwaÆy poza 1908 r. Moºliwo¥ci
legalnej pracy o¥wiatowej szybko siæ kurczyÆy. Z okresu legalnej pracy pozostaÆy
jednak publikowane sprawozdania, wykazy wykÆadów i odczytów, omówienia
dziaÆalno¥ci i dyskusje prasowe. MateriaÆy te dajå m.in. informacje o skÆadzie
wÆadz, kierownictw specjalistycznych sekcji, wykÆadowcach i prelegentach. Så teº
dane o sÆuchaczach kursów i odczytów, niestety rzadko z podziaÆem wedÆug pÆci.
UdziaÆ kobiet w gremiach programujåcych pracæ o¥wiatowå ilustrujå wybrane
przykÆady. WydziaÆ O¥wiaty Ludowej, utworzony w 1906 r. przy Zarzådzie GÆównym PMS, miaÆ m.in. sekcjæ nauczania dorosÆych oraz czytelnianå. Pierwsza liczyÆa
37 czÆonków, w tym 9 kobiet, sekretarkå byÆa M. Dzierºanowska. Druga — 20 czÆonków, w tym 7 kobiet, funkcjæ sekretarki peÆniÆa R. Brzeziñska57.
Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów DorosÆych powoÆane zostaÆo do ºycia
przede wszystkim przez kobiety. Grono inicjatorów to: S. SempoÆowska, J. Unszlicht–Bernsteinowa, W. Weychertówna, J. Cichiñska, M. Rotwandowa, Jan
Kurtz i A. Tuszkówna. PrezesowaÆ BolesÆaw Prus58. Takºe o¥wiatowy ruch ludowy
w swych róºnych przejawach, rozwijaÆ siæ gÆównie z inicjatywy i z osobistym
udziaÆem takich dziaÆaczek, jak: I. Kosmowska, J. JahoÆkowska, J. Dziubiñska
i S. SempoÆowska59.
W pracy programowej postæpowego nurtu o¥wiatowego waºnå rolæ odegraÆa
Helena Radliñska, mimo ºe od 1906 r. przebywaÆa poza Królestwem. Obok niej
wymieniì trzeba takºe I. Moszczeñskå60. A. Szycówna redagowaÆa postæpowy
miesiæcznik nauczycielski „Nowe Tory” (1908–1909), który udostæpniaÆ swe Æamy
artykuÆom dyskusyjnym i sprawozdaniom z dziaÆalno¥ci towarzystw o¥wiatowych.
UdziaÆ kobiet w¥ród nauczycieli, wykÆadowców i prelegentów ksztaÆtowaÆ siæ
z pewno¥ciå na róºnym poziomie zaleºnie od audytorium i rodzaju zajæì, a wiæc
i od potrzebnych kwalifikacji. Na pewno wywieraÆ teº wpÆyw charakter danego
miasta czy regionu. W Warszawie skupiÆo siæ, jak wiemy, szczególnie liczne
¥rodowisko kobiet, które zdobyÆy wyksztaÆcenie. One to wÆa¥nie uczestniczyÆy
licznie w imprezach o¥wiatowych wymagajåcych fachowego przygotowania, jak
np.: cykle wykÆadów z róºnych dziedzin wiedzy i odczyty popularnonaukowe organizowane przez Uniwersytet dla Wszystkich. Sprawozdanie z dziaÆalno¥ci warszawskiej „centrali” tej instytucji za rok 1907/1908 wymienia 62 nazwiska wykÆadowców i prelegentów — byÆo w¥ród nich 17 kobiet, czyli przeszÆo 27% 61.
Wobec znacznego ograniczenia dziaÆalno¥ci stowarzyszeñ o¥wiatowych, energia i wysiÆki ¥rodowiska nauczycielskiego skupiÆy siæ na prywatnej szkole polskiej,
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zwÆaszcza rozwijajåcej siæ — mimo przeszkód stawianych przez wÆadze po 1907 r.
— szkole elementarnej62. Konieczne byÆo wypracowanie form organizacyjnych,
koncepcji wychowawczych i dydaktycznych. Powaºne oparcie stanowiÆ dorobek
polskich pedagogów, przede wszystkim J. W. Dawida, A. Szycówny i S. Karpowicza63. Nie mniejsze znaczenie miaÆo przygotowanie kadry pedagogicznej. Planowane przez PMS seminarium nauczycielskie nie doszÆo do skutku w zwiåzku
z zamkniæciem tej instytucji. Zorganizowane zostaÆy natomiast kursy pedagogiczne
dla kobiet — na organizacjæ koedukacyjnych wÆadze rosyjskie nie wyraziÆy zgody.
Kursy te osiågnæÆy wysoki poziom i dziaÆaÆy aº do 1921 r.64
Przed kobietami nadal zamkniæte byÆy wyºsze uczelnie w Królestwie. Legalnå
dziaÆalno¥ì podjæÆo jednak Towarzystwo Kursów Naukowych, bædåce kontynuacjå
Uniwersytetu Latajåcego. Kursy nie dawaÆy swym absolwentom ºadnych formalnych uprawnieñ i podobnie jak Uniwersytet pozostaÆy uczelniå gÆównie kobiecå.
WedÆug obliczeñ H. Kiepurskiej, w latach 1906–1915 „spo¥ród 19 916 osób zapisujåcych siæ na kolejne semestry i lata kobiety stanowiÆy 69%”65. WykÆadali za¥
niemal wyÆåcznie mæºczyªni. W¥ród 233 wykÆadowców byÆo tylko 9 kobiet — „ale
w ówczesnej sytuacji ten nawet niewielki udziaÆ kobiet w ksztaÆceniu na wyºszym
poziomie byÆ zapowiedziå nadchodzåcych zmian”66.
Ruch o¥wiatowy, który rozwinåÆ siæ Królestwie Polskim w okresie nasilonej
rusyfikacji, staÆ siæ waºnym terenem walki o zachowanie toºsamo¥ci narodowej.
W walkæ tæ zaangaºowaÆy siæ równieº kobiety, ujawniajåc znakomity zmysÆ konspiracji, talenty organizacyjne oraz — co najwaºniejsze — szerokie, perspektywiczne spojrzenie na jej cele i ¥rodki sÆuºåce jej realizacji.
Przypisy:
1

R. Kucha, O¥wiata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1982; K. Wojciechowski, O¥wiata ludowa 1863–1905 w Królestwie Polskim i Galicji, Warszawa 1954; R. Wroczyñski, Dzieje o¥wiaty polskiej, t. II. 1795–1945, Warszawa 1980; tenºe, My¥l pedagogiczna
i programy o¥wiatowe w Królestwie Polskim na przeÆomie XIX i XX w., Warszawa 1963; tenºe,
Programy o¥wiatowe pozytywizmu na tle spoÆecznym i gospodarczym, £ódª–Warszawa 1949.
2
Zob. zwÆaszcza: H. Kiepurska, WykÆadowcy Towarzystwa Kursów Naukowych (1906–1915) [w:]
Inteligencja polska pod zaborami. Studia pod red. R. Czepulis–Rastenis, Warszawa 1978,
s. 261–309; Z. Kmiecik, Ruch o¥wiatowy na wsi. Królestwo Polskie 1905–1914, Warszawa 1963;
J. Mackiewicz–Wojciechowska, Uniwersytet „Latajåcy”. Karta z dziejów tajnej pracy o¥wiatowej,
Warszawa 1933; J. Miåso, Uniwersytet dla Wszystkich, Warszawa 1960; Z. SkubaÆa–Tokarska,
SpoÆeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, WrocÆaw 1967; J. Stemler, Polska Macierz Szkolna.
Szkic historyczno–sprawozdawczy z 20–lecia dziaÆalno¥ci 1905–1925, Warszawa 1926; D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo O¥wiaty Ludowej (18831894), „Przeglåd Historyczno–O¥wiatowy”, R. III, 1960, nr 3, s.49–66; tejºe, Z dziejów tajnych pensji ºeñskich w Królestwie
Polskim [w:] „Rozprawy z Dziejów O¥wiaty”, t. X, WrocÆaw 1969, s.107–160.
3
Podajæ niektóre opracowania dotyczåce kobiet: K. JabÆoñska, PÆomieñ na wietrze. Opowie¥ì
o Faustynie Morzyckiej, Lublin 1964; S. Jedlewski, Jadwiga Szczawiñska–Dawidowa, postæpowa
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dziaÆaczka o¥wiatowa przeÆomu XIX i XX wieku, „Studia Pedagogiczne”, t. III, 1956; S. Michalski,
DziaÆalno¥ì pedagogiczna Anieli Szycówny, Warszawa 1968; tenºe, SpoÆeczna i pedagogiczna
dziaÆalno¥ì Stefanii SempoÆowskiej, Warszawa 1973; R. Wroczyñski, Helena Radliñska — dziaÆalno¥ì i system pedagogiczny [w:] Radliñska Helena, Pedagogika spoÆeczna, WrocÆaw 1961,
s. V–XIX; M. ZÆotorzycka, Aniela Szycówna. Dzieciñstwo, lata szkolne, pierwsze kroki ku samodzielno¥ci, „Przeglåd Historyczno–O¥wiatowy”, R. III, 1960, nr 2, s.3–16; Z. íarnecka, DziaÆalno¥ì
o¥wiatowa Faustyny Morzyckiej na tle epoki. 1864–1910, Warszawa 1948.
4
H. Ceysingerówna, Tajna szkoÆa w Warszawie w epoce caratu, Warszawa 1948; Nasza walka
o szkoÆæ polskå. 1901–1917. Opracowania, wspomnienia, dokumenty, pod red. B. Wroczyñskiego,
t. I, Lwów 1932, t. II, Warszawa 1934; PokÆosie pracy o¥wiatowej w latach 1880–1928 (Gar¥ì
wspomnieñ). Zbiór artykuÆów dziaÆaczy o¥wiatowych pod. red. S. ÿwidziñskiego, Warszawa 1928.
Do tej samej grupy zaliczyì teº trzeba: K. R. íywicki [Ludwik Krzywicki], DziaÆalno¥ì o¥wiatowa
w latach 1880–1918 [w:] Ksiæga jubileuszowa PPS, Warszawa 1933.
Informacje o ruchu o¥wiatowym zawierajå teº wspomnienia Krzywickiego i innych autorów;
wskazówki bibliograficzne dotyczåce relacji i wspomnieñ po¥wiæconych przede wszystkim kobietom — por. przyp. 13.
5
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Z dziejów...; P. Sosnowski, Kartki z przeszÆo¥ci szkoÆy ¥redniej
i jej nauczycielstwa w Królestwie Kongresowym [w:] Nasza walka..., t. II, s.219–221, 224–225.
6
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Z dziejów..., s.126; N. Gåsiorowska, Czarnocka Henryka,
PSB, t. IV, s.227; R. Wroczyñski, Helena Radliñska..., s. VI. H. Ceysingerówna wspomina o Wyºszych Kursach Pedagogicznych zaÆoºonych i kierowanych przez StanisÆawæ Pisarzewskå zwiåzanå
z Ligå Narodowå, zob. Liga Narodowa i Zwiåzek Unarodowienia SzkóÆ w walce o szkoÆæ polskå
[w:] Nasza walka..., t. II, s.7–8; patrz takºe S. Poræba, Pisarzewska StanisÆawa, PSB, t. XXVI, s.552.
7
J. Mackiewicz–Wojciechowska, op. cit.; B. Cywiñski, Rodowody niepokornych, Warszawa 1971,
s.54–67; L. Krzywicki, Tajne kursy naukowe [w:] Nasza walka..., t. II, s.301–310; S. Michalski,
SpoÆeczna i pedagogiczna..., s.32–36; R. Wroczyñski, My¥l pedagogiczna..., s.130–134.
8
Por. J. Hulewicz, Sprawa wyºszego wyksztaÆcenia kobiet w Polsce w XIX w., Kraków 1939, rozdz.
IX: Studia Polek za granicå 1870–1900, s.192–225.
9
R. Kucha, op. cit., rozdz. V: Rozwój tajnego ruchu o¥wiatowego w Królestwie Polskiem,
s.137–160.
10
Tamºe, s.142. Publikacje po¥wiæcone F. Morzyckiej — zob. przyp. 3.
11
H. Brodowska, Ruch chÆopski po uwÆaszczeniu w Królestwie Polskim 1864–1904, Warszawa
1967, rozdz. VI, s.231–264 oraz Aneks 2 (s. 341–361) zawierajåcy zestawienie informacji — na
podstawie materiaÆów archiwalnych — o tajnych szkoÆach wykrytych w nastæpujåcych okresach:
gub. kielecka 1884–1899, gub. lubelska 1883–1904, gub. piotrkowska 1870–1902, gub. radomska
1871–1904, siedlecka rok 1895; ponadto powiat radzyñski gub. siedleckiej po 1888 r. (wedÆug
opracowania autorskiego).
12
Tamºe, s.235.
13
Zob. zwÆaszcza przyp. do: D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo..., taº, Z dziejów...
14
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo..., s.49–53.
15
Tamºe, s. 53 — autorka uºywa nazwy: Zwiåzek kóÆ Kobiet Korony i Litwy (inne wersje nazwy
— zob. T. Wolsza, Organizatorki ruchu o¥wiatowego na wsi w Królestwie Polskim na przeÆomie
XIX i XX stulecia — w niniejszym tomie).
16
Tamºe, s.53, 64.
17
Tamºe, s.53–54.
18
Tamºe, s.50, 54–55.
19
Cyt. za: D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo..., s.54–55.
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20

St. J. Brzeziñski, Polski Zwiåzek Ludowy. MateriaÆy i dokumenty, Warszawa 1957, s.55–61;
R. Kucha, op. cit., s.149; K. Wojciechowski, op. cit., s.181–183.
21
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo..., s.55. H. Brodowska, op. cit., s.243–244 pisze
o wspóÆdziaÆaniu studentów, gÆównie Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Gospodarstwa
Wiejskiego i Le¥nictwa w PuÆawach, z wiejskimi nauczycielkami w rozpowszechnianiu literatury
dla ludu, takºe nielegalnej, oraz o zakÆadaniu po wsiach lotnych biblioteczek i czytelni.
22
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo..., s.55–60; zob. teº R. Kucha, op. cit.,
s.146–147.
23
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece KoÆo..., s.53, 56.
24
Zob. przyp. 15.
25
H. Ceysingerówna, Tajna szkoÆa...; tejºe, Tajne nauczanie w Warszawie 1894–1906/7 [w:] Nasza
walka..., t. II, s.311–317.
26
Zob. przyp. 15.
27
J. Miåso, op. cit., s.18.
28
Polski SÆownik Biograficzny do tomu 29 wÆåcznie oraz S. Michalski, SpoÆeczna i pedagogiczna...,
Ponadto: R. Wroczyñski, Helena Radliñska...
29
R. Wroczyñski, Dzieje o¥wiaty..., t. II, s.139.
30
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Z dziejów...
31
S. Michalski, SpoÆeczna i pedagogiczna..., s.1930, 38–46.
32
J. Z. BiaÆek i G. Skotnicka, Morawska Zuzanna, PSB, t. XXI, s.702–703.
33
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kulikowska Kasylda, PSB, t. XVI, s.154–155.
34
P. Sosnowski, op. cit., s.218–224.
35
N. Gåsiorowska, Czarnocka Henryka, PSB, t. IV, s.227.
36
Zob. biogramy w PSB.
37
P. Sosnowski, op. cit., s.231.
38
Zob. przyp. 7.
39
B. Cywiñski, op. cit., s.59.
40
J. Hulewicz, op. cit., s.203–210; B. Cywiñski, op.cit., s.61.
41
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Golczewska z Arctów Maria, PSB. t. VIII, s.205–206.
42
H. Wiæckowska, Mæczkowska Teodora Maria z Oppmanów, PSB, t. XX, s.503–504.
43
B. Cywiñski, op. cit., s.66–67.
44
Tamºe, s.211–221 (omówienie gÆo¥nego skandalu wokóÆ czytelni WTD); K. Wojciechowski,
op. cit., s.39–46; A. Próchnik i S. Konarski, Gomóliñska Maria Leontyna, PSB, t. VIII, s.273.
45
R. Wroczyñski, Dzieje o¥wiaty..., s.159–160.
46
B.ÿliwiñska,Bogucka Cecylia, PSB, t. II, s.196; D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Golczewska
z Arctów Maria, PSB, t. VIII, s.205–206; S. Poræba, Pisarzewska StanisÆawa, PSB, t. XXVI, s.551.
47
Ma ono swå monografiæ: T. Kamiñski, „Przeglåd Pedagogiczny” (1882–1905), Zarys monograficzny, WrocÆaw 1978.
48
R. Wroczyñski, Dzieje o¥wiaty..., s.145–146; tenºe, My¥l pedagogiczna..., s.47–57.
49
M. ZÆotorzycka, op. cit.; B. Cywiñski, op. cit., s.63; R. Wroczyñski, My¥l pedagogiczma...,
s.120–127.
50
J. Grabiec [Dåbrowski], Czerwona Warszawa przed ìwierì wiekiem. Moje wspomnienia, Poznañ
1925, s.157.
51
Zob. PSB: H. Wiæckowska, Mæczkowska Teodora...; L. Zembrzuski, Ciszkiewiczowa Teresa,
t. IV, s.87;. H. Ceysingerówna, Dzierºanowska Maria z Praºmowskich, t. VI, s.184.
52
R. Kucha, op. cit., s.150.
53
K. Grzybowski, Historia pañstwa i prawa Polski, t. IV, Warszawa 1982, s.138–141.
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54

Kolejne fazy organizowania siæ srodowiska nauczycielskiego w czasie rewolucji 1905–1907 na
tle wypadków bieºåcych, zwÆaszcza strajku szkolnego — zob. H. Kiepurska, Inteligencja zawodowa
Warszawy 1905–1907, Warszawa 1967, s.102–113, 199–201, 232–233, 241–246, 311–315, 349–356.
55
Tamºe, s.315, 351–356.
56
R. Kucha, op. cit., s.152 i nast.; R. Wroczyñski, Dzieje o¥wiaty..., s.252–254; tenºe, My¥l
pedagogiczna..., s.220 i nast.; J. Miåso, op. cit., s.27 i nast.
57
J. Stemler, op. cit., s.14–17.
58
W. Weychert–Szymanowska, Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów DorosÆych [w:] Nasza
walka..., t. II, s.195.
59
Syntetyczne ujæcie daje R. Wroczyñski, My¥l pedagogiczna..., s.238–243.
60
Zob. publicystyka na Æamach „Wiedzy”, „Nowych Torów”, „Krytyki” i innych czasopism.
61
Uniwersytet dla Wszystkich, Rok 1907/8. Sprawozdanie z 2–giego roku dziaÆalno¥ci Instytucji,
Warszawa 1909, s.7–8.
62
R. Kucha, op. cit., s.170–180.
63
Tamºe oraz R. Wroczyñski, Dzieje o¥wiaty..., s.255265.
64
S. M. i N. Z., Kursy pedagogiczne dla kobiet pod kierunkiem J. MiÆkowskiego [w:] Nasza walka...,
t. II, s.298–301.
65
H. Kiepurska, WykÆadowcy TKN..., s.270. Tamºe, s.275.
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Tadeusz Wolsza

Organizatorki ruchu o¥wiatowego na wsi.
Królestwo Polskie na przeÆomie wieków

W¥ród dziaÆaczek o¥wiatowych, pracujåcych we wsiach Królestwa Polskiego na
przeÆomie XIX i XX w. wybijaÆy siæ przede wszystkim przedstawicielki szeroko
ujmowanego obozu narodowo–demokratycznego. Wprawdzie nie wszystkie panie
z tego grona dotrwaÆy w szeregach wszechpolaków do czasów I wojny ¥wiatowej,
niemniej jednak w interesujåcym nas okresie zaliczaÆy siæ do czoÆowych dziaÆaczek
nie tylko takich stowarzyszeñ, jak chociaºby Towarzystwo O¥wiaty Narodowej
(TON), KoÆo Kobiet Korony i Litwy (KKKiL), Towarzystwo Opieki nad Unitami
(TOnU), Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ Ludowych (TNSzL), Zwiåzek Unarodowiania SzkóÆ (ZUS), Polska Macierz Szkolna (PMS), ale takºe kierowniczej Ligi
Narodowej (LN). Wymieniì tu moºna np. Helenæ Ceysingerównæ i Teresæ Ciszkiewiczowå. Zauwaºyì moºna, iº byÆy to gÆównie organizacje o profilu o¥wiatowym,
które powstaÆy z inspiracji LN — ewentualnie na przeÆomie XIX i XX stulecia w ich
wÆadzach centralnych, a niejednokrotnie i terenowych, endecja posiadaÆa decydujåce wpÆywy. Tym teº kobietom, gÆównie za¥ „tajnym nauczycielkom) i ich ºmudnym pracom zasÆugujåcym niewåtpliwe jak kto¥ napisaÆ — na pomnik, po¥wiæcony
zostaÆ ten artykuÆ. Znajdzie siæ w nim miejsce nie tylko na same nazwiska czoÆowych
dziaÆaczek, ich osiågniæcia i inicjatywy, ale równieº na koncepcjæ prowadzenia prac
o¥wiatowych, które wspóÆtworzyÆy. Nie zawsze teº narracja bædzie dotyczyÆa
problemów wiejskich. Wynika to z faktu, iº czoÆowe dziaÆaczki o¥wiatowe Narodowej Demokracji na równi traktowaÆy pracæ w¥ród chÆopów, robotników i ich dzieci.
Ståd teº jednocze¥nie udzielaÆy siæ na wsi oraz w maÆych i duºych miastach.
W 1896 r. wÆadze ND uznaÆy o¥wiatæ ludowå za jeden z pierwszoplanowych
celów programowych. Komitet Centralny LN podjåÆ wówczas uchwaÆæ, wedle
której obóz narodowodemokratyczny powinien przenie¥ì punkt ciæºko¥ci swoich
poczynañ na chÆopów, robotników i rzemie¥lników1. Przewidywano objæcie dziaÆaniami o¥wiatowymi zarówno dorosÆych jak i dzieci. RychÆo teº wraz z licznymi
publikacjami (pisma, broszury, druki ulotne) oraz powoÆaniem do ºycia TON, zaczåÆ
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siæ ksztaÆtowaì szczegóÆowy program dziaÆania, obliczony gÆównie na budzenie
¥wiadomo¥ci narodowej i postæpy o¥wiaty w¥ród chÆopów. Wiele miejsca tym
sprawom po¥wiæcaÆ zwÆaszcza adresowany do najuboºszych mieszkañców ziem
polskich „Polak” (z dodatkiem dla dzieci pt. „Gwiazdka”). Niemal równocze¥nie
zwrócono siæ bezpo¥rednio do kobiet i to nie tylko do dziaÆaczek o¥wiatowych,
bowiem tym wskazówki byÆy mniej przydatne, ale do wszystkich mieszkanek wsi.
Celem owej dziaÆalno¥ci, jak moºna sådziì, byÆo stworzenie jak najbardziej sprzyjajåcej atmosfery do budowania nielegalnej sieci tajnego nauczania. GÆówne za¥
role przypisywano w tym procesie anonimowym rzeszom kobiet polskich bez
wzglædu na to, czy mieszkaÆy na wsi, czy teº w miastach. Wszystkim tym „tajnym
nauczycielkom” miaÆa przy¥wiecaì idea zamykajåca siæ w krótkim, ale jakºe wymownym ha¥le: „czyñ kaºdy w swojem kóÆku, co kaºe duch Boºy, a caÆo¥ì sama
siæ zÆoºy...”. W broszurce pt. „Program dla Polek”, opublikowanej z inspiracji
obozu wszechpolskiego w latach dziewiæìdziesiåtych XIX stulecia, Narodowi Demokraci powoÆujå siæ na ¥wietno¥ì Piastów i Jagiellonów, osiågniæcia Dåbrówki
i Jadwigi. Nie byÆy to wszakºe jedyne kobiece postaci historyczne, do których
nawiåzywali w swoich publikacjach. Skådinåd wiadomo, iº przywoÆywano równieº
z odlegÆych dziejów „nimbem owity cieñ Wandy”, „bohaterskå postaì Chrzanowskiej”, anonimowe „tÆumy branek tureckich”, „anioÆa boju Emiliæ Plater” oraz
„anioÆa szpitali Emiliæ Szczanieckå”. Nie zapomniano takºe „o babkach i prababkach”, które wywieziono na Syberiæ“2.
Autorzy broszurki „Program dla Polek” stwierdzajåc, iº polskie kobiety „mogå
byì zbawieniem ojczyzny”, przedstawiali szczegóÆowy instruktaº dziaÆania, adresowany do kobiet wiejskich. Sugerowano wiæc wielopÆaszczyznowe dziaÆania,
zarówno we wÆasnym domu, jak i poza miejscem zamieszkania. Przede wszystkim
miaÆa to byì ºmudna praca nad samym sobå, w dalszej za¥ kolejno¥ci w¥ród
czÆonków rodziny, a zwÆaszcza dzieci oraz w¥ród såsiadów. W programie tym
czytamy m.in.:"kobiety winny pracowaì nad wyksztaÆceniem wÆasnym w kierunku
narodowo–spoÆecznym, poznaniem gruntownym dziejów ojczystych i obecnych
stosunków w trzech zaborach [...] geografiå kraju pod wzglædem politycznym,
ekonomicznym, etnograficznym i literaturå narodowå"3. Wzywano kobiety do aktywnego udziaÆu w ºyciu wÆasnej wsi, do eliminowania z ºycia publicznego konfliktów såsiedzkich. Wiele miejsca autorzy broszury po¥wiæcili sprawom o¥wiaty.
Zalecano wiæc wspóÆpracæ z nauczycielami szkóÆ ludowych, popularyzowano „Zorzæ” i „Gazetæ ÿwiåtecznå”. W póªniejszym okresie w miejsce dwóch wymienionych
tytuÆów coraz czæ¥ciej pojawiaÆ siæ „osiågajåce zdumiewajåce sukcesy Polak”.
Z drugiej natomiast strony przestrzegano przed kuratoriami trzeªwo¥ci i wszelkimi
pismami rzådowymi. Na poczåtku XX w. najbardziej krytycznie traktowano przeznaczonå dla wsi prorzådowå „O¥wiatæ”.
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„Program dla Polek” oprócz informacji ogólnych, zawieraÆ takºe szereg wskazówek praktycznych, do wykorzystania od zaraz. Zalecano wiæc kobietom, by
„tropem prababek” przy pomocy apteczek domowych czuwaÆy nad zdrowotno¥ciå
„wie¥niaków”, czysto¥ciå chat i obej¥ì. Zwracano dalej uwagæ na plagæ alkoholizmu, szerzåcå siæ nawet w¥ród mÆodzieºy. Zachæcano teº do prowadzenia nielegalnej dziaÆalno¥ci o¥wiatowej, publikujåc zestaw podræczników oraz najróºniejszych
broszur (wydanych ongi¥ przez KoÆo O¥wiaty Ludowej, sekcje wydawnicze Stowarzyszenia „£åczno¥ci”, LN, LP i inne organizacje), przydatnych nie tylko dla
samoksztaÆcenia, ale wykorzystywanych takºe w „tajnych kompletach”. W wykazie
dominowaÆy prace historyczne — m.in. GrzymaÆtowskiego, Chociszewskiego,
Smoleñskiego, Szajnochy, Kubali, Korzona i Skarbka. W zestawie znalazÆy siæ
równieº tomiki z dziedziny gramatyki jæzyka polskiego, literatury narodowej, nauk
przyrodniczych, geografii itp. oraz szereg ksiåºeczek do wykorzystania w pogadankach, autorstwa m.in. MieczysÆawa Brzeziñskiego, Konrada Prószyñskiego (Kazimierza Promyka), Cecylii Niewiadomskiej, Heleny Radliñskiej (Heleny Orszy),
PawÆa Sosnowskiego i WÆadysÆawy Weychertówny. Wielkå wagæ przywiåzywano
takºe do wycieczek, zwÆaszcza do takich miejsc, jak Czæstochowa, Kraków i Warszawa. Kolejno postulowano „kultywowanie piæknych i poºytecznych” obyczajów
regionalnych i narodowych, poszanowanie strojów wÆo¥ciañskich, dziaÆalno¥ci rækodzielniczej (np. tkactwo, garncarstwo, koszykarstwo itp.), organizowanie chórów, jaseÆek i uroczysto¥ci religijnych (np. majówki, procesje, pielgrzymki itd). W
„Programie dla Polek” znalazÆ miejsce równieº apel, by kobiety wspomagaÆy
dziaÆalno¥ì ksiæºy w nauczaniu religii, ozdabianiu ko¥cioÆów oraz w organizowaniu
¥wiåt. Wiele przedstawionych powyºej ujæì znalazÆo siæ w tym czasie (jak i nieco
póªniej) równieº w programach KKKiL, TON, TOnU i TNSzL. Wiele wåtków
rozwijaÆy pisma zwiåzane ideologicznie z obozem narodowodemokratycznym —
przede wszystkim wspomniany juº „Polak”, a nastæpnie „Naród” i „Ojczyzna”.
Moºna zatem postawiì pytanie, czy program, którego najwaºniejsze elementy
analizowali¥my powyºej, byÆ wykorzystywany w praktyce i to nie tylko przez
wyrobione dziaÆaczki, wywodzåce siæ z inteligencji warszawskiej, Æódzkiej czy
wileñskiej, ale i przez kobiety pochodzåce np. z Puszczy Kurpiowskiej, z okolic
Piotrkowa Trybunalskiego lub z Podlasia? PrzykÆadów takich dziaÆañ z terenów
wiejskich posiadamy wprawdzie niewiele, ale nie oznacza to, iº uczestnictwo kobiet
wiejskich w pracach o¥wiatowych byÆo sporadyczne. Wprost przeciwnie, mieszkanki wsi wÆåczyÆy siæ z wielkå energiå do dziaÆalno¥ci o¥wiatowej. To, ºe nie dysponujemy mnogo¥ciå zródeÆ wynika przede wszystkim z tego, ºe wydarzeñ tych na
bieºåce nikt nie odnotowywaÆ (nie liczåc przypadków dekonspiracji i odpowiednich
raportów carskich urzædników)4. ÿwiadczå o tym po¥rednio równieº zródÆa wspomnieniowe, które nie zawsze jednak wychodziÆy od osób dziaÆajåcych na wsi.
Trzeba równieº pamiætaì, ºe prace o¥wiatowe prowadzone byÆy nielegalnie, pod
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groªbå powaºnych represji ze zesÆaniem wÆåcznie. Toteº dopiero w latach pierwszej
wojny ¥wiatowej prasa ujawniÆa wiele szczegóÆow, mówiåcych o realnym zasiægu
oddziaÆywania tajnej o¥wiaty oraz nazwiska najwybitniejszych „tajnych nauczycielek”. Sporo luk w obrazie tego ruchu uzupeÆniÆy wspomnienia i relacje opublikowane w II Rzeczypospolitej. Jakºe waºne så pod tym wzglædem np. wspomnienia
Heleny Ceysingerówny5.
Relacja pióra WÆadysÆawa Rytla, dziaÆacza TON i TOnU z Podlasia przedstawia
sposób organizowania tajnej szkóÆki oraz roli w tych dziaÆaniach kobiet i dziewczåt
wiejskich. „W jesieni, gdy dziatwa miaÆa mniej lub wcale nie miaÆa zajæcia w gospodarstwie, czÆowiek zaufany w danej wsi otrzymywaÆ polecenie obej¥cia wszystkich domów, gdzie byÆy dzieci w wieku szkolnym”6. WysÆannik ów, a niejednokrotnie byÆa niå absolwentka seminarium nauczycielskiego, proponowaÆ rodzicom
zaÆoºenie tajnej szkoÆy. Wybierano przy tym najczæ¥ciej dom gospodarza bardziej
majætnego, z wiækszym mieszkaniem, a przede wszystkim mniej bojaªliwego. Po
wyszukaniu odpowiedniego lokalu wysyÆano tam mÆodzieñca lub dziewczynæ po
tajnym seminarium nauczycielskim celem zorganizowania nielegalnej placówki
o¥wiatowej. Nauka w tej szkole rozpoczynaÆa siæ bardzo wcze¥nie rano i trwaÆa do
obiadu. Dzieci dodatkowo przynosiÆy ze sobå prowiant, z którego gospodyni przygotowywaÆa dla wszystkich posiÆek.
Tajne szkóÆki prowadziÆy takºe ziemianki. We dworach udzielano równieº
go¥ciny wædrownym bakaÆarzom, przemierzajåcym wzdÆuº i wszerz Królestwo
Polskie. DziaÆaczom o¥wiatowym i prelegentom róºnej proweniencji politycznej go¥ciny udzielali takºe ksiæºa. Wszelako tajna dziaÆalno¥ì o¥wiatowa nie
mogÆa zlikwidowaì analfabetyzmu na wsi o czym szczegóÆowo traktuje rozprawa Ryszarda Kuchy oraz zamieszczony w niniejszym tomie artykuÆ pióra WÆodzimierza Mædrzeckiego7.
Nie mogÆoby wszakºe byì mowy o pracach o¥wiatowych na szerszå skalæ, gdyby
nie dziaÆalno¥ì kilku wyspecjalizowanych organizacji, bliºej lub luªniej zwiåzanych
z ND, przygotowywujåcych kadry dla tajnego nauczania, wydajåcych broszurki,
druki ulotne i czasopisma. Kobiety zbliºone do obozu narodowodemokratycznego
prowadziÆy przed pierwszå wojnå swiatowå dziaÆalno¥ì wyÆåcznie o¥wiatowå, silnie
akcentujåc jej charakter patriotyczny. StroniÆy natomiast od uczestnictwa w ruchach
spiskowych i akcjach zamachowych, braÆy udziaÆ jedynie w manifestacjach. ÿwiadczy o tym dziaÆalno¥ì KoÆa Kobiet Korony i Litwy, powstaÆego na poczåtku lat
dziewiæìdziesiåtych XIX w. Z zachowanych informacji wynika, iº inspiratorkami
byÆy Cecylia Niewiadomska, dr Teresa Ciszkiewiczowa, Teresa WoÆowska–Praºmowska oraz Stefania SempoÆowska i Kasylda Kulikowska (dwie ostatnie nie
zwiåzane z obozem narodowodemokratycznym). Nie zachowaÆy siæ — niestety —
ani statut, ani sprawozdania z prac KoÆa. Ståd teº trudno powiedzieì co¥ wiæcej na
temat jego konkretnej dziaÆalno¥ci. Jak wspomina jedna z czoÆowych dziaÆaczek tej
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organizacji H. Ceysingerówna, w pierwszych miesiåcach najwaºniejsze byÆo samo
powoÆanie do ºycia zrzeszenia kobiet, które „omawiaÆy na posiedzeniach sprawy
publiczne, czytaÆy i rozpowszechniaÆy pisma zakordonowe”. Dziæki temu, wedÆug
jej relacji — „wytworzyÆ siæ mocny i zwarty o¥rodek opinii publicznej”8. Z czasem
dopiero przyszÆy publikacje na Æamach czasopism.
Juº pierwsza odezwa sygnowana przez KKKiL z paªdziernika 1894 r., najprawdopodobniej autorstwa Marii WysÆouchowej, wzywaÆa kobiety, by spieszyÆy do
„chat wie¥niaczych” i „gÆodnym sercom i umysÆom niosÆy strawæ posilnå”, czyli
o¥wiatæ. W dalszej czæ¥ci ulotki czytamy: „do tej braci idªmy, siermiæºnej, co
dªwiækiem racÆawickich kos wy¥piewaÆa hymn zwyciæski przebudzenia ze snu
wieków, a dzi¥ w dwu innych dzielnicach Polski stanowi juº siÆæ, z którå liczyì siæ
muszå swoi i obcy”9. Kolejne odezwy KKKiL skierowaÆo przeciwko „stronnikom
ugody”. „Otóº mówimy wam — czytamy w jednej z nich z 1899 r. — my, których
prababki ojczyªnie dawaÆy duszæ i ciaÆo, których matki w stepy moskiewskie szÆy
za mæºami i braìmi, mówimy, ºe nie pójdziemy z wami o tron carski czoÆem
uderzaì, ºe ideaÆów wolno¥ci i niepodlegÆo¥ci my siæ nie zaprzemy”10. W póªniejszyn okresie, juº w 1905 r., czÆonkinie organizacji apelowaÆy o pomoc
i wsparcie dla gÆodujåcych rodzin robotniczych, a zwÆaszcza dla dzieci11. Zachowane ªródÆa sugerujå, iº wiele z tych ulotek kolportowano na prowincji. Niektóre, za sprawå T. Ciszkiewiczowej, trafiÆy na Litwæ i do Wilna. Z kolei Maria
Dzierºanowska i Teresa WoÆowska–Praºmowska rozpowszechniaÆy odezwy KoÆa
Kobiet Korony i Litwy w Odessie12.
Jak wynika z obliczeñ H. Ceysingerówny, KKKiL liczyÆo nieco ponad 50 osób.
Do dnia dzisiejszego nie udaÆo siæ odtworzyì nazwisk wszystkich dziaÆaczek.
Z bardziej znanych do historii przeszÆy: Teresa WoÆowska–Praºmowska i jej córka
Maria Dzierºanowska, Zofia Bielicka, Teresa Ciszkiewiczowa, Michalina Czernowska, Maria Gomóliñska, Jadwiga JahoÆkowska, Jadwiga Krausharowa, Antonina Morzkowska, Zuzanna Morawska, Faustyna Morzycka, Teodora Mæczkowska,
Cecylia Niewiadomska, StanisÆawa Pisarzewska, Franciszka Rudnicka, Stefania
SempoÆowska, Helena SkÆodowska, Ludwika Trzeciñska, Jadwiga Warnkówna,
Maria WysÆouchowa, Maria Weryho. W póªniejszym okresie ze stowarzyszeniem
zwiåzaÆa siæ równieº Cecylia ÿniegocka.
„Duszå” organizacji — jak podkre¥liÆa to cytowana juº H. Ceysingerówna —
byÆa warszawska nauczycielka C. Niewiadomska. W dalszej kolejno¥ci wybijaÆa siæ
w tym gronie S. SempoÆowska „nauczycielka i dziaÆaczka o¥wiatowa, mÆoda, piækna, peÆna entuzjazmu, skÆonna nawet najbardziej krañcowych chwytaì siæ haseÆ”12.
Nie moºna równieº pominåì postaci Marii Dzierºanowskiej, która prace spoÆeczne
ÆåczyÆa z wychowaniem czwórki wÆasnych dzieci. Jak wspominajå jej przyjaciele
(m.in. MichaÆ Arcichowski, Jan Szczepkowski i Helena Ceysingerówna) Maria
Dzierºanowska „ºyÆa ideå i nerwami”, choì byÆa osobå drobnå, charakteryzowaÆa
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siæ „niezmiernie ºywym temperamentem” — wedÆug okre¥lenia H. Ceysingerówny
— „wræcz bojowym”. „Szturmem braÆa wszelkie pozycje, umiaÆa rzådziì ludªmi
i dowodziì nimi”13. Nieco tajemniczå rolæ, zwÆaszcze dla mÆodych i mniej zorientowanych dziaÆaczek, peÆniÆa w Kole T. Ciszkiewiczowa. Na poÆy Litwinka i Polka,
juº w mÆodo¥ci — jako trzynastoletnie dziewczyna — wspomagaÆa na ímudzi
powstañcze oddziaÆy ksiædza Mackiewicza. Póªniej jako jedna z pierwszych Polek
studiowaÆa medycynæ w Szwajcarii. Z tego wÆa¥nie okresu wywodziÆa siæ opinia, iº
T. Ciszkiewiczowa byÆa „jaskóÆkå postæpu w walce o równe prawo kobiet do
wiedzy”. T. Ciszkiewiczowa nie naleºaÆa wprawdzie do zarzådu KoÆa, niemniej
jednak miaÆa waºny, o ile nie decydujåcy gÆos we wszystkich sprawach KKKiL
peÆniÆa szczególnå rolæ w ¥cisÆym kierownictwie organizacji jako „przedstawicielka”, a raczej jakby „rezydentka” Ligi Narodowej. Przez jej ræce przechodziÆy
wszystkie instrukcje i decyzje kierowane przez KC Ligi do ogniw po¥rednich,
w tym równieº do KoÆa Kobiet Korony i Litwy.
Jesieniå 1894 r. z inicjatywy C. ÿniegockiej, przy wspóÆudziale finansowym
dra BronisÆawa Natansona i jego kuzynki Antoniny Natansonówny, powstaÆo
w Warszawie Towarzystwo Tajnego Nauczania. WedÆug H. Ceysingerówny geneza
tej organizacji zwiåzana byÆa z konieczno¥ciå przeciwstawienia siæ rusyfikacji szkoÆy
w Królestwie Polskim. „SzkoÆa zrusyfikowana od góry do doÆu, szkoÆa w której
dziecku polskiemu pod najsurowszå karå nie wolno byÆo odezwaì siæ po polsku,
szkoÆa z podræcznikiem IÆowajskiego do historii i byÆymi urzædnikami kuchni carskiej — na stanowiskach dyrektorów! Epoka codziennego mæczeñstwa opornych
Unitów, ¥ciganych jak dzikie zwierzæta, zmuszanych do prawosÆawnych ¥lubów,
chrzcin, pogrzebów. Epoka wszechmocy policji rosyjskiej, ºandarmerii, ochrany i...
cenzury prewencyjnej [...]. Praca nad o¥wiatå ludu byÆa zbrodniå politycznå. A o¥wiata
znajdowaÆa siæ w najgÆæbszym upadku. Celowo! By zrównaì Prywislinje w nædzy
duchowej z wewnætrznymi prowincjami Cesarstwa. Po Warszawie snuÆy siæ tysiåce
dzieci bezszkolnych... Nie byÆo szkóÆ! Nawet tych rosyjskich, tych nædznych szkóÆ,
z których dziecko po 7–miu latach nauki wychodziÆo nie umiejåc czytaì”14.
Tajne nauczanie, które zainicjowaÆa ÿniegocka, spotkaÆo siæ z przychylnym,
a niekiedy nawet z wræcz entuzjastycznym przyjæciem ze strony spoÆeczeñstwa —
wspomina H. Ceysingerówna. „Gdy przyszÆam raz na ulicæ Mostowå — zaledwo
z bramy wyszÆam do klatki schodowej, ze wszystkich maÆych, ubogich mieszkanek
zaczæÆy wybiegaì kobiety i prosiì o zapisywanie ich dzieci [...]. GoniÆy mnie po
schodach, caÆowaÆy po rækach...”15. Nie przypadkowo wiæc przeszÆy do historii
Warszawy takie budynki, w których jednocze¥nie, oczywi¥cie na róºnych kondygnacjach, funkcjonowaÆo nawet po 16 tajnych kompletów.
W pierwszym roku tajnego nauczania szkoÆy zgromadziÆy 250 dzieci. Dwa lata
póªniej (1896 r.), na tajne komplety uczæszczaÆo juº okoÆo 1 000 uczniów. W latach
rewolucji za¥ liczba ta wzrosÆa do 2 000 dzieci. WspóÆpracowniczkami C. ÿniegoc-
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kiej byÆy m.in. H. Ceysingerówna, Wanda Falkowska, T. Ciszkiewiczowa, Anna
JaÆbrzykowska, Jadwiga Trzciñska, Cecylia Walewska, Karolina Zieliñska i wiele
innych16. Niebawem wiæc z inspiracji KC LN zarzåd KoÆa Kobiet Korony i Litwy
nawiåzaÆ wspóÆpracæ z wÆadzami Towarzystwa Tajnego Nauczania. Nie byÆo to
trudne, gdyº wiækszo¥ì dziaÆaczek pracowaÆa jednocze¥nie w obu organizacjach,
a czæ¥c z nich naleºaÆa równieº do konspiracyjnych struktur Ligi Narodowej17. Tak
wiæc na przeÆomie XIX i XX w. præºna organizacja o¥wiatowa znalazÆa siæ pod
wpÆywami endecji.
Z czasem kóÆka tajnego nauczania (wynika to z dokumentacji KC LN i Komisji
Nadzorczej Narodowego Skarbu Polskiego) pojawiÆy siæ takºe poza Warszawå,
w £odzi, Piotrkowie Trybunalskim, Wilnie, Kielcach, Radomiu, Lublinie i w innych mniejszych miastach Królestwa Polskiego18.
Idea ta trafiÆa takºe na królewiackå wie¥. W tym celu powoÆano do ºycia Sekcjæ
Prowincjonalnå Towarzystwa Tajnego Nauczania, na czele której stanæÆa C. Niewiadomska. Komórka ta zajmowaÆa sie szerzeniem o¥wiaty wyÆåcznie w¥ród mieszkañców wsi i maÆych miasteczek. Nastæpnie zawiåzaÆa siæ Sekcja Pedagogiczna
z dziaÆaczkami tej klasy, co S. SempoÆowska i T. Mæczkowska. Sekcja ta organizowaÆa przede wszystkim samoksztaÆcenie nauczycielek. Najpóªniej powstaÆa Sekcja
SpoÆeczno–Polityczna Towarzystwa — forum, na którym odbywaÆy siæ dyskusje
po¥wiæcone bieºåcym problemom caÆej organizacji. KierowaÆy niå: F. Rudnicka
i H. Ceysingerówna.
Od 1903 r. wiækszo¥ì prac o¥wiatowych przyjæli na siebie dziaÆacze Towarzystwa O¥wiaty Narodowej (TON) i Towarzystwa Opieki nad Unitami (TOnU).
Zresztå do obu tych organizacji przeszÆo gros czÆonkiñ b. KoÆa Kobiet Korony
i Litwy oraz Towarzystwa Tajnego Nauczania. Nie przypadkowo wiæc we wÆadzach
centralnych i terenowych obu nowych organizacji (TON i TOnU) znalazÆo siæ kilka
juº wcze¥niej wspomnianych dziaÆaczek. W okrægu warszawskim TON pracowaÆy
m.in. C. Niewiadomska, M. Dzierºanowska, H. Ceysingerówna, T. Ciszkiewiczowa, Zofia Ejsmontówna, siostry Krypskie, na Suwalszczyznæ za¥ oddelegowano
Ludwikæ Zawadzkå, ºonæ sÆynnego „Ojca Prokopa” – Aleksandra Zawadzkiego.
Spory zastæp dziaÆaczek o¥wiatowych znalazÆ siæ równieº w koÆach TON na terenie
Wilna i jego najbliºszych okolic19. Z kolei w pracach Towarzystwa Opieki nad
Unitami uczestniczyÆy: T. Ciszkiewiczowa, J. JahoÆkowska, Janina Kozerska, L. Zawadzka i H. Ceysingerówna.
Wymienione organizacje, a póªniej jeszcze Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ
Ludowych zainicjowaÆy na poczåtku XX w. masowy ruch o¥wiatowy w¥ród chÆopów i robotników. Na królewiackå wie¥ wædrowali wówczas prelegenci, nauczyciele, partyjni emisariusze, kolporterzy nielegalnych wydawnictw. W tym gronie
znalazÆo siæ wiele kobiet, w tym m.in. H. Ceysingerówna, S. SempoÆowska, C. Niewiadomska, M. Dzierºanowska, S. Pisarzewska, Cecylia Bogucka i WÆadysÆawa
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Weychertówna. SpeÆniaÆy one róºne role: szyÆy ornaty, ale przede wszystkim byÆy
nauczycielkami i prelegentkami, publicystkami piszåcymi artykuÆy do prasy, broszurki i ulotki. W tych ostatnich pracach czoÆowå rolæ odegraÆa H. Ceysingerówna
(pseudonim Wanda). Spod jej pióra wyszÆy broszurki „Szymon Konarski” i „O wychowaniu dzieci” oraz kilka ulotek. Poza tym sporo jej artykuÆów historycznych
zamie¥ciÆ na swych Æamach „Polak”. Ksiåºeczki historyczne pisywaÆa takºe
M. Dzierºanowska. To wÆa¥nie ona wydaÆa niezaståpione w nauczaniu elementarnym „Dzieje Polski”. Z kolei Maria WysÆouchowa wydaÆa broszurki „O powstaniu
ko¥ciuszkowskim”, „O Konstytucji 3 maja”, „O ºyciu i pismach Adama Mickiewicza”, „Opowiadania Bartosza o Polsce”, i „Za wolno¥ì i lud”. C. Niewiadomska
byÆa autorkå kilku ksiåºeczek do nauki jæzyka polskiego. S. SempoÆowska zajmowaÆa siæ w sekcji wydawniczej publikacjami z zakresu matematyki.
Te same dziaÆaczki, ryzykujåc wielokrotnie ºyciem czy teº zesÆaniem w gÆåb
Rosji, po¥wiæcaÆy siæ pracom o¥wiatowym w¥ród chÆopów i robotników. „Jakºe
szczæ¥liwå byÆam, wymykajåc siæ na Podlasie, obÆadowana broszurkami, odezwami, obrazkami, przesuwajåc siæ z tym drogocennym skarbem koÆo stacyjnego
ºandarma lub innego policjanta!” — wspomina J. JahoÆkowska20.
Najwiæksze osiågniæcia ruch o¥wiatowy wspierany przez obóz wszechpolski
zyskaÆ w okresie oºywienia spoÆecznonarodowego chÆopów, pozostajåcego
w zwiåzku z depresjå gospodarczå i mobilizacjå do armii rosyjskiej po wybuchu
wojny Rosji z Japoniå w 1904 r., czyli tuº przed rewolucjå lat 1905–1907. Ruch ten
daleko wykroczyÆ poza dotychczasowe inicjatywy o¥wiatowe obozu narodowo–demokratycznego. Wyrazem tego byÆy nie tylko nowe organizacje pojawiajåce siæ
w zaborze rosyjskim, ale przede wszystkim poczåtki masowych akcji, które lawinowo rozwinæÆy siæ w latach 1905–1906, obejmujåc swym zasiægiem nawet najodleglejsze zakåtki Królestwa Polskiego. Mamy na my¥li strajki mÆodzieºy szkolnej,
wspierane m.in. takºe przez Zwiåzek MÆodzieºy Polskiej „Zet” oraz walkæ mieszkañców wsi o jæzyk polski w szkoÆach, sådach i urzædach — czyli tzw. akcjæ
gminnå, która rozwinæÆa siæ ºywioÆowo w ponad 2/3 gmin Królestwa Polskiego.
Przypomnieì dalej trzeba fakt powstania Zwiåzku Unarodowienia SzkóÆ, przy
którego zakÆadaniu zasÆuºyÆy siæ szczególnie M. Dzierºanowska, H. Ceysingerówna
i (nienaleºåca do LN) Maria Drobniewska oraz powoÆanie do ºycia Polskiej Macierzy Szkolnej, w szeregach której pracowaÆy liczne rzesze kobiet.
Spo¥ród wymienionych dotychczas kilkunastu nazwisk najwybitniejszych dziaÆaczek wywodzåcych siæ z krægu Narodowej Demokracji, nie wszystkie, jak juº
wyºej wspominano, dotrwaÆy w obozie wszechpolskim do poczåtków pierwszej
wojny ¥wiatowej. Na tle róºnic stanowisk co do roli i znaczenia tajnej o¥wiaty
w Królestwie Polskim juº w 1903 r. odeszÆo od endecji kilka dziaÆaczek zwiåzanych
z Sekcjå Pedagogicznå Towarzystwa Tajnego Nauczania. Secesja ta nie spowodowaÆa wszakºe gÆæbszego rozÆamu. CaÆkowity krach naståpiÆ wówczas, gdy z Ligi
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Narodowej i organizacji „satelickich” wyståpiÆy T. Ciszkiewiczowa i H. Ceysingerówna (obie w 1911 r.). DoszÆo do tego odej¥cie od dziaÆalno¥ci we wspominanych
wyºej organizacjach sympatyzujåcych z obozem narodowo–demokratycznym
C. ÿniegockiej i Jadwigi Dziubiñskiej oraz tragiczna ¥mierì Marii Dzierºanowskiej
(1908). W sumie wiæc obóz wszechpolski utraciÆ najwybitniejsze dziaÆaczki o¥wiatowe, które zasÆynæÆy jako organizatorki kilku stowarzyszeñ i masowych akcji, jako
autorki publikacji, a przede wszystkim — jako bez reszty oddane pracy na rzecz
innych — spoÆeczniczki.
Zarysowany w niniejszym artykule niewielki fragment dziejów tajnej o¥wiaty
byÆ jedynie epizodem, który naleºy Æåczyì przede wszystkim z dziaÆalno¥ciå obozu
wszechpolskiego. Wszelako byÆo to tylko jedno ogniwo prac o¥wiatowych, realizowanych przez inne obozy polityczne, a zwÆaszcza socjalistów i ludowców. Dopiero
prezentacja osiågniæì tych ostatnich pozwoliÆaby na peÆniejsze ustalenie zasiægu
tego zjawiska spoÆecznego, jakim byÆ ruch o¥wiaty ludowej na królewiackiej wsi.
Przypisy:
1

Do historii Ligi Narodowej, „NiepodlegÆo¥ì”, t. VII, Warszawa 1933, s.272–273.
Zob. druki ulotne sygnowane przez KoÆo Kobiet Korony i Litwy, TON i inne z przeÆomu XIX i XX w.
Archiwum Pañstwowe Lublin, sygn.312, s.4–5; Program dla Polek, Tarnów bdw.
4
Zob. Walka chÆopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905–1907, oprac. S. Kalabiñski i F. Tych,
t. I–II, Warszawa 1958–1961.
5
H. Ceysingerówna, DziaÆaczki okresu konspiracyjnego, „Bluszcz” 1925, nr 28, s.772. Zob. takºe
Nasza walka o szkoÆæ polskå 1901–1917, t. I–II, Warszawa–Lwów 1932 i 1934.
6
Cyt. za S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), Londyn 1964, s. 369–370; por.
S. Bojarska, Kartki z dziejów tajnego nauczania po wsiach, „Tygodnik Polski” 1915, nr 38.
7
R. Kucha, O¥wiata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1982; zob.
takºe art. W. Mædrzeckiego w niniejszej pracy.
8
H. Ceysingerówna, op. cit., s. 772. W niektórych dokumentach organizacja ta przeszÆa do historii
pod nazwå „KoÆa Kobiet Korony Litwy i Rusi”, ewentualnie „KoÆa Kobiet Polskich kierunku
narodowo–demokratycznego”.
9
GÆos kobiet z Korony i Litwy, paªdziernik 1894 r. [w:] Liga Polska, Liga Narodowa, AAN, Oddz.
VI (dawne CA PZPR), sygn. 305/305/III/45.
10
Stronnikom ugody, 1899 r., tamºe, sygn. 305/III/45.
11
Do kobiet Polek, tamºe, sygn. 305/III/46.
12
H. Ceysingerówna, op. cit., s.772.
13
Tamºe; M. Arcichowski, Historia walki o spolszczenie szkolnictwa w latach 1905–1907 na
terenie b. Kongresówki, „Gazeta Warszawska”, 9 i 14 kwietnia 1933 r. ; J. Szczepkowski, Bojowniczka idei, tamºe 14 maj 1933 r.; H. Ceysingerówna, Maria Dzierºanowska, „Przeglåd Historyczno–O¥wiatowy” 1947, nr 3–4, s.104–110.
14
H. Ceysingerówna, op. cit., s.707–708.
15
Tejºe, Z dziejów tajnej pracy o¥wiatowej, „Tygodnik Polski” 1915, nr 33. Por. teº W. Sznajderówna, Z tajnego nauczania, „Kiliñski” 1936, nr 1, s.32.
16
Wiæcej danych na ten temat zob. H. Ceysingerówna, Tajne nauczanie w Warszawie (Rok
1894–1906/7), „NiepodlegÆo¥ì”, t. II, Warszawa 1930.
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DokÆadnej liczby czÆonkiñ Ligi Narodowej nie da siæ ustaliì. ByÆo ich z pewno¥ciå ponad
dwadzie¥cia. Do najwybitniejszych kobiet naleºaÆy Gabriela Balicka, Cecylia Bronowska, H. Ceysingerówna, T. Ciszkiewiczowa, M. Dzierºanowska, Zofia Kirkor–Kiedroniowa, Felicja PopÆawska,
Zofia Sokolnicka, C. ÿniegocka, Ludwika Zawadzka.
18
Szerzej na ten temat T. Wolsza, Narodowa demokracja wobec chÆopów w latach 1887–1914,
Warszawa 1992.
19
Tenºe, Towarzystwo O¥wiaty Narodowej 1899–1905, „Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 2, s.89
i 93–94.
20
J. JahoÆkowska, Z pracy w¥ród unitów, „NiepodlegÆo¥ì”, t. I, 1930, s.367–368.
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Maria Kostrzewska

KoÆa Gospodyñ Wiejskich a o¥wiata
w Polsce miædzywojennej

Poczåtki ruchu KóÆ Gospodyñ Wiejskich na terenie Królestwa Polskiego przypadajå na przeÆom XIX i XX w. Inicjatorkami i pierwszymi organizatorkami kóÆ
byÆy ziemianki, od 1906 r. zrzeszone w Zjednoczonym Kole Ziemianek. Przewodniczåcå Zjednoczonego KoÆa zostaÆa M. Kretkowska, a organem prasowym „Ziemianka”, redagowana przez M. Rodziewiczównæ (od 1911 r. Z. Rzædzinæ). W 1918 r.
ZKZ zmieniÆo nazwæ na Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek (SZZ), któremu
przewodniczyÆy A. Grzybowska i E. Czarnowska. Przy Zarzådzie GÆównym utworzono WydziaÆ KóÆ Gospodyñ Wiejskich kierowany przez M. Karczewskå. Powstanie WydziaÆu byÆo wynikiem dåºeñ emancypacyjnych dziaÆaczek KóÆ Gospodyñ
ºådajåcych uwzglædnienia w pracy organizacji specyfiki ºycia kobiet wiejskich
i wÆåczania ich do wÆadz naczelnych SZZ. OznaczaÆo to takºe pewne usamodzielnienie ruchu KóÆ Gospodyñ w ramach caÆej organizacji, zmierzajåcej do podnoszenia poziomu gospodarczego wsi oraz szerzenia o¥wiaty i patriotyzmu w¥ród gospodyñ. KoÆa terenowe grupowaÆy kobiety z zamoºych i biedniejszych gospodarstw
chÆopskich. Ziemianki w charakterze przewodniczåcych decydowaÆy o formach
i metodach pracy ukierunkowujåc zainteresowania czÆonkiñ na sprawy o¥wiatowe
i gospodarcze. Ruch KóÆ Gospodyñ oddziaÆywaÆ na kobiety wiejskie w duchu
solidaryzmu spoÆecznego i przekonania, ºe kobietom–chÆopkom potrzebny jest
patronat dworu.
Same gospodynie wiejskie na ogóÆ z wdziæczno¥ciå przyjmowaÆy pomoc ziemianek. ZdarzaÆo siæ jednak, ºe byÆy niechætne pracy w kole uwaºajåc iº ziemianki
„dåºå do bierzmowania pleców jak dawniej”1. Jedna z ziemianek — Irena z MÆodzianowskich Purzycka — na Æamach prasy skarºyÆa siæ, ºe gdy chciaÆa zaÆoºyì koÆo
gospodyñ oddajåc na ten cel wÆasne pomieszczenie, gospodynie posådziÆy jå o chæì
oszukania ich2. Równieº w powiecie czæstochowskim gospodynie bojkotowaÆy
zaÆoºone przez ziemianki KoÆa Gospodyñ. Chcåc je zachæciì do pracy szambelanowa £æcka obiecaÆa nagrody dla tych, które w ciågu roku bædå obecne na zebraniach.
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W efekcie do koÆa wståpiÆo 38 kobiet z okolicznych wsi3. Niechætna wobec inicjatywy ziemianek postawa gospodyñ mogÆa byì przejawem zadawnionych antagonizmów miædzy wsiå a dworem, jak równieº wyrazem dostrzegania przez czæ¥c z nich
— byì moºe pod wpÆywem ruchu zaraniarskiego — róºnic w interesach chÆopów
i ziemian. Poza tym kobiety wiejskie w swej masie dÆugo jeszcze nie odczuwaÆy
potrzeby organizowania siæ. Wiele wysiÆków i przeszkód musiaÆy pokonaì pierwsze
dziaÆaczki KóÆ Gospodyñ Wiejskich i najenergiczniejsze z gospodyñ, które rozumiaÆy, iº tylko wspólna dziaÆalno¥ì moºe uczyniì pracæ kobiety na wsi lºejszå
i efektywniejszå.
Problem ten zaczæli dostrzegaì takºe mæºczyªni, gÆównie czÆonkowie kóÆek
rolniczych. Zmierzajåc do podnoszenia wiedzy rolniczej napotykali czæsto na opór
swych ºon i matek. Na Æamach prasy pisano, ºe „Kobieta ciemna staje na drodze
mæºczyªnie o¥wieconemu i przeszkadza mu i¥ì naprzód, wstrzymuje go od wszelkiej pracy w gromadzie, od czytania prasy i ksiåºek”4. Wobec takich postaw gospodyñ, coraz czæ¥ciej wysuwane byÆy przez mæºczyzn postulaty wÆåczenia kobiet
wiejskich do prac o¥wiatowych, gospodarczych i kulturalnych. Dla zrealizowania
tych dåºeñ dziaÆacze kóÆek rolniczych opowiedzieli siæ za tworzeniem kóÆ gospodyñ
przy powstaÆym w 1907 r. Centralnym Towarzystwie Rolniczym (CTR). W pierwszych latach dziaÆania tej organizacji rolæ kierowniczå w koÆach odgrywaÆy ziemianki, czæsto czÆonkinie Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek. W miaræ
rozwoju prac CTR dziaÆalno¥ciå kóÆ gospodyñ kierowaÆy etatowe instruktorki
i same kobiety wiejskie, gÆównie absolwentki szkóÆ rolniczych. Rolæ koordynujåcå
speÆniaÆa Sekcja KóÆ Gospodyñ Wiejskich powstaÆa w 1919 r. przy Zwiåzku KóÆek
Rolniczych CTR. Na przewodniczåcå Sekcji wybrano paniå íabiñskå.
KoÆa gospodyñ CTR miaÆy charakter patronacki i zaÆoºenia programowe zbliºone do SZZ. GÆówny nacisk kÆadziono na dziaÆalno¥ì gospodarczå i o¥wiatowo–zawodowå. Cechå wspólnå organizacji byÆo realizowanie w codziennej dziaÆalno¥ci
kóÆ „pracy nad wsiå”. W wiækszo¥ci byÆa to praca dla kobiet wiejskich, a nie praca
samych kobiet. Problem ten dostrzegaÆy niekiedy chÆopki — czÆonkinie kóÆ. Ich
reakcje bywaÆy róºne. Czæ¥ì, jak wyºej wspomniaÆam, okazywaÆa swå niechæì,
a inne chætnie korzystaÆy z pomocy uwaºajåc, ºe naleºy uczyì siæ od kaºdego kto
ma wiæcej wiedzy. Tak np. Józefa Maciejakówna, córka chÆopa z powiatu skierniewickiego, naleºåca wraz z matkå do koÆa gospodyñ — je¥li wierzyì korespondencji
zamieszczonej w pi¥mie „Ziemianka” — dziækowaÆa ziemiankom za zorganizowanie kursów o¥wiatowych zadajåc retoryczne pytanie „[czy to, ºe kto¥] posiådzie
wiækszå o¥wiatæ to juº mamy od niego z daleka uciekaì?”5. Inna czÆonkini koÆa
Kazimiera Ståpniakówna pisaÆa: „nasz szanowny ksiådz proboszcz i panie ziemianki z okolicy nas odwiedzajå, co sobie cenimy i rade jeste¥my, ºe je w kóÆku powitaì
moºemy”6. Moºna wiæc przypuszczaì, ºe co najmniej czæ¥c gospodyñ wiejskich
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dostrzegajåc potrzebæ zdobywania wiedzy godziÆa siæ na pomoc i opiekæ ze strony
dworu i plebanii.
Niezaleºnie od CTR i ZKZ, a czæsto w walce z nimi, koÆa gospodyñ organizowaÆo takºe Towarzystwo Rolnicze im. S. Staszica, powstaÆe w 1906 r. WspóÆpracowaÆy z nim dziaÆaczki ludowe, skupione wokóÆ pisma „Zaranie”. Za jego po¥rednictwem Jadwiga Dziubiñska, Irena Kosmowska, S. Bojarska, Maria Dåbrowska
i inne apelowaÆy do kobiet wiejskich o Æåczenie siæ w kóÆka kobiece i prowadzenie
prac o¥wiatowych bez patronatu dworu. Równocze¥nie powracajåce na wie¥ pierwsze wychowanki szkoÆy rolniczej w Kruszynku zakÆadaÆy samodzielne KoÆa Gospodyñ. Szczególnå aktywno¥ciå wyróºniaÆa siæ w¥ród nich Maria Bieniekówna, na
zjeªdzie kóÆek rolniczych powoÆana na stanowisko instruktorki. Utworzenie tego
etatu przyczyniÆo siæ do oºywienia dziaÆalno¥ci kóÆ terenowych. GÆównym celem
ich pracy byÆo nie tylko wyrwanie kobiet z ciemnoty i bierno¥ci poprzez o¥wiatæ
rolniczå, ale przede wszystkim rozbudzenie ich samodzielno¥ci w ºyciu spoÆeczno¥ci wiejskiej, zgodnie z zaraniarskim hasÆem „sami sobie”. Wybuch I wojny ¥wiatowej zahamowaÆ rozwój kóÆ gospodyñ zwiåzanych z Towarzystwem Rolniczym
im. Staszica. Czæ¥c tych kóÆ przeszÆa do CTR, a czæ¥c ulegÆa likwidacji.
Lata wojny zahamowaÆy, a nawet podciæÆy takºe prace wielu KóÆ Gospodyñ
Wiejskich o charakterze patronackim. W 1914 r. Zjednoczone KoÆo Ziemianek
posiadaÆo 169 kóÆ zrzeszajåcych 3 508 czÆonkiñ7. W 1918 r. liczba kóÆ zmniejszyÆa
siæ do 103, a liczba czÆonkiñ do 2 558 8. Zmniejszenie stanu organizacyjnego kóÆ
gospodyñ ZKZ wynikaÆo nie tylko ze strat wynikÆych z powodu wojny, ale takºe
z przej¥cia wielu kóÆ do CTR. Organizacja ta rozporzådzaÆa wiækszymi ¥rodkami
finansowymi i wiækszå liczbå kadry instruktorskiej. Jednakºe kryzys dotknåÆ równieº koÆa gospodyñ CTR. W 1920 r. w wyniku rozÆamu i powstania Centralnego
Zwiåzku KóÆek Rolniczych (CZKR) przy organizacji ziemiañskiej pozostaÆo jedynie okoÆo 70 kóÆ gospodyñ.
Wyodræbnienie siæ Centralnego Zwiåzku KóÆek Rolniczych przyczyniÆo siæ do
powstania w nich kóÆ gospodyñ wiejskich, trzeciego pod wzglædem ideowym kierunku
kontynuujåcego zaÆoºenia programowe Towarzystwa Rolniczego im. S. Staszica.
Pracami kóÆ terenowych kierowaÆ DziaÆ Gospodarstwa Kobiecego, w 1928 r. przemianowany na DziaÆ KóÆ Gospodyñ Wiejskich. Na jego czele staÆy W. íebrowska
i W. Radziejowska. DziaÆaÆo wówczas 290 kóÆ, zrzeszajåcych 5 900 czÆonkiñ9.
PoÆåczenie CTR, CZKR oraz kilku drobniejszych organizacji rolniczych i utworzenie w 1929 r. Centralnego Towarzystwa Organizacji i KóÆek Rolniczych
(CTOiKR), przy którym powstaÆ odræbny WydziaÆ KóÆ Gospodyñ Wiejskich zakoñczyÆo trójkierunkowy pod wzglædem ideowym okres dziejów ruchu kóÆek gospodyñ
na wsi na terenie byÆego zaboru rosyjskiego. Poza CTOiKR tylko Stowarzyszenie
Zjednoczonych Ziemianek kontynuowaÆo odræbnå dziaÆalno¥ì. W 1933 r. WydziaÆ
KGW CTOiKR przemianowano na Centralnå Organizacjæ KóÆ Gospodyñ Wiej-
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skich (COKGW). Organem prasowym zostaÆa „Przodownica” redagowana przez
M. Karczewskå, A. Ciemniewskå i W. íebrowskå–Kacprzakowå. COKGW moºna
uznaì za wyrazicielkæ interesów kobiet wiejskich w okresie II Rzeczypospolitej.
Systematycznie rozszerzaÆa ona swojå dziaÆalno¥ì; w 1930 r. organizacja skupiaÆa
800 kóÆ i 16 000 gospodyñ. W 1938 r. liczba kóÆ wzrosÆa do 2 852, a liczba czÆonkiñ
do 52 658 10.
COKGW nie objæÆa swå dziaÆalno¥ciå kóÆ gospodyñ dziaÆajåcych na terenie b.
zaboru austriackiego i pruskiego. Jakkolwiek dziaÆalno¥ì organizacyjnå w¥ród kobiet
wiejskich rozpoczæto tam wcze¥niej niº w b. zaborze rosyjskim, to jednak ruch ten
nie odegraÆ tam istotnej roli w rozbudzaniu i uaktywnianiu gospodyñ jak w Polsce
¥rodkowo–wschodniej. W pewnym stopniu zauwaºyì jednak moºna nawiåzywanie
do tradycji galicyjskich kóÆek gospodyñ wiejskich, co wyraziÆo siæ m.in. w tytule
organu prasowego organizacji. Pierwsze bowiem czasopismo dla czÆonkiñ kóÆ
gospodyñ pt. „Przodownica” wydawaÆa w Galicji M. WysÆouchowa w koñcu XIX w.
DziaÆalno¥ì kóÆ gospodyñ bez wzglædu na dzielåce je róºnice ideowe, zmierzaÆa
do wprowadzenia zmian w ºyciu kobiet wiejskich. Chcåc wyrwaì je z tradycyjnej
roli ciemnych, zacofanych gospodyñ, ºon i matek naleºaÆo przede wszystkim rozbudziì ich zainteresowania dla o¥wiaty ogólnej i rolniczej. We wszystkich poczynaniach kóÆ przewijaÆ siæ wåtek o¥wiatowy. Hierarchia i rodzaj prac zaleºaÆy od
zainteresowañ, potrzeb, wiedzy i stopnia u¥wiadomienia kobiet wiejskich. Te uwarunkowania zmieniaÆy siæ wraz z postæpujåcym rozwojem spoÆeczno–ekonomicznym caÆej wsi. Na ogóÆ jednak prace rozpoczynano od spraw najbliºszych kobietom,
a wiæc od pomocy fachowej w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w wychowywaniu dzieci oraz staraniach o zdrowie rodziny. Stopniowo coraz wiækszå uwagæ
zwracano na sprawy ogólniejsze, dotyczåce ºycia wsi i pañstwa.
DziaÆalno¥ì kóÆ prowadzono w nastæpujåcych formach: kursy praktyczno–teoretyczne, konkursy, pokazy, pogadanki i prelekcje. Róºnice zachodziÆy w metodach
pracy: w koÆach patronackich wymienione formy dziaÆalno¥ci inspirowaÆy i realizowaÆy ziemianki, w koÆach niezaleºnych i kierowanych przez Centralnå Organizacjæ KGW wiækszå uwagæ zwracano na samoksztaÆcenie, samopomoc i samodzielno¥ì dziaÆania gospodyñ.
Pracæ w koÆach, jak wspomniaÆam, rozpoczynano od organizowania praktycznych kursów gotowania, pieczenia, prania, kroju i szycia, uprawy warzyw, hodowli.
Kobiety uczyÆy siæ racjonalnego ºywienia rodziny, urozmaicania posiÆków warzywami, przygotowywania przetworów mlecznych i owocowych. Czæsto teº po raz
pierwszy dowiadywaÆy siæ o znaczeniu odpowiedniego nakrycia stoÆu i podawania
posiÆków. Na kursach hodowli drobiu i trzody uczono kobiety stosowania szczepionek przeciwko zarazom, odpowiedniego ºywienia inwentarza, urzådzania czystych
kurników i chlewni. Duºå popularno¥ciå w¥ród gospodyñ cieszyÆy siæ konkursy,
bædåce praktycznym sprawdzianem zdobytej wiedzy. Konkursy oºywiaÆy wie¥,
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poprzez elementy rywalizacji dopingowaÆy do osiågania jak najlepszych efektów.
Z dziaÆalno¥ciå gospodarczå kóÆ gospodyñ wiåzaÆo siæ propagowanie w¥ród kobiet
zasad spóÆdzielczo¥ci, szczególnie zbytu produktów mleczarskich. Pierwsze próby
zainteresowania gospodyñ spóÆdzielczo¥ciå podejmowaÆy ziemianki zachæcajåc
czÆonkinie kóÆ do wspóÆorganizowania sklepów spóÆdzielczych, mleczarñ, zbiornic
jaj. Podobne dziaÆania podejmowaÆa Centralna Organizacja KGW — ºywo zainteresowana spóÆdzielczo¥ciå delegowaÆa swe dziaÆaczki Z. Bednarkowå i W. Radziejowskå do powstaÆej w 1935 r. Ligi Kooperatystek11. Wspólnie z Ligå organizowano kursy spóÆdzielczo¥ci i wysyÆano dziewczæta do szkóÆ zawodowych.
Poza o¥wiatå gospodarczå, koÆa gospodyñ wiejskich wiele uwagi po¥wiæcaÆy
podnoszeniu wiedzy ogólnej kobiet na wsi. W pierwszym okresie dziaÆalno¥ci kóÆ
organizowano gÆównie kursy pisania i czytania, czæsto peÆniåce rolæ tajnych szkóÆek.
UzupeÆnieniem kursów byÆy pogadanki na temat historii, historii literatury, geografii
Polski. Kobiety poza zdobywaniem elementarnej wiedzy, uczyÆy siæ gÆo¥nego formuÆowania wÆasnych my¥li i spostrzeºeñ. Instruktorki i prelegentki bacznå uwagæ
zwracaÆy na metody samoksztaÆcenia, rozbudzania zainteresowañ gospodyñ ksiåºkå
i praså. Juº w 1913 r. Zofia Podgórska — czÆonkini koÆa gospodyñ wiejskich w swej
publikacji na Æamach „Ziemianki” podawaÆa, iº w ciågu piæciu lat pracy w kole
przeczytaÆa 140 ksiåºek. UwaºaÆa to za gÆównå korzy¥ì pÆynåcå z przynaleºno¥ci do
organizacji12. W ramach prac o¥wiatowych, koÆa gospodyñ propagowaÆy wysyÆanie
dziewczåt do szkóÆ rolniczych i w miaræ moºliwo¥ci finansowaÆy pobyt w szkole
jednej ze swych czÆonkiñ. Dziæki takiej pomocy oraz ofiarno¥ci ziemianek, szkoÆæ
rolniczå ukoñczyÆa np. Weronika Krakowska ze wsi Buczek w powiecie brzeziñskim13. Niemal dwadzie¥cia lat póªniej, w 1936 r., podobnie poståpiÆy kobiety
z koÆa gospodyñ Centralnej Organizacji dziaÆajåcego w Dziurowie w powiecie iÆºeckim. Do szkoÆy rolniczej wysÆaÆy dziewczynæ ze swej wsi — £ucjæ Zapalankæ14.
Bez wzglædu na ideowe powiåzania organizacyjne, czÆonkinie kóÆ na swych
zjazdach domagaÆy siæ dostæpu dzieci wiejskich do szkóÆ wszelkiego typu, tworzenia ¥wietlic dla mÆodzieºy pozaszkolnej, wspóÆpracy matek ze szkoÆå. WspóÆpracæ
tå rozumiano juº jednak w sposób zróºnicowany. WedÆug ziemianek matki powinny
czuwaì nad stronå moralno–obyczajowå wychowania dzieci. Dbaì, aby uczestniczyÆy w lekcjach religii, wstæpowaÆy do katolickich zwiåzków mÆodzieºy. Równocze¥nie za¥ miaÆy zwracaì uwagæ na sprawy bytowe nauczycieli i warunki nauczania. KoÆa zrzeszone w Centralnej Organizacji wiækszå uwagæ zwracaÆy na rozszerzanie horyzontów my¥lowych dzieci, staranniejszå naukæ tak, aby w przyszÆo¥ci
byÆy peÆnoprawnymi czÆonkami spoÆeczeñstwa.
Poza sprawami szkolnictwa, koÆa gospodyñ wiejskich zajmowaÆy siæ wychowaniem dzieci najmÆodszych. Organizowano ochronki i przedszkola. Gospodynie
pomagaÆy w finansowaniu pracy ochroniarek, dostarczaÆy ºywno¥ì i zabawki. Dla
przykÆadu — wymieñmy aktywne w prowadzeniu ochronki kobiety z koÆa w By-
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chlewie–Jutrzkowicach w powiecie Æaskim: M. Deneszkowå, M. Warwasowå, F. Pokowskå i wiele innych15. KoÆa gospodyñ wysyÆaÆy teº dziewczæta wiejskie do szkóÆ
dla ochroniarek i na specjalne kursy. Uczennicå takiej szkoÆy byÆa np. bardzo ofiarna
w szerzeniu o¥wiaty, zmarÆa w wieku 19 lat, Agnieszka Cie¥lakówna ze wsi Podgórzyce w powiecie grójeckim. Wychowanka szkoÆy rolniczej w Kruszynku, organizatorka samoksztaÆcenia gospodyñ, pragnæÆa, aby „kobiety ludu swå ludzkå
godno¥ciå siæ rzådziÆy i poszanowania jej od wszystkich ºådaÆy”16. Poszanowania
godno¥ci kobiet wiejskich domagaÆa siæ teº inna wychowanka szkoÆy rolniczej,
mirosÆawianka Zofia Szopówna. W 1912 r. pisaÆa: „dziewczyna dla niektórych jest
jak nowa lalka dla dzieci, biorå jå jeden po drugim brudnymi rækoma, próbujå czy
siæ nie zabrudzi a w koñcu rzucajå i dziwiå siæ, ºe siæ tak zabrudziÆa”17. Spostrzeºenie to odnosiÆo siæ do losu wielu dziewczåt uwiedzionych i porzuconych, niekiedy
samotnie wychowujåcych dzieci. WiåzaÆo siæ po¥rednio z kolejnå dziedzinå zainteresowañ czÆonkiñ kóÆ gospodyñ, a mianowicie problemami obyczajowo¥ci i o¥wiaty
zdrowotnej wsi. Najdotkliwiej odczuwano na wsi brak pomocy poÆoºniczej. Wiækszo¥ì porodów odbywaÆa siæ przy pomocy „babek” wiejskich. Nieu¥wiadomienie
kobiet w sprawach macierzyñstwa i poÆoºnictwa byÆo zastraszajåce. Wiele spo¥ród
nich umieraÆo z powodu zakaºenia i chorób poporodowych. Ståd koÆa gospodyñ organizowaÆy kursy na temat zdrowia, prowadzone przez instruktorki, higienistki i lekarzy.
ZabiegaÆy o etaty dla poÆoºnych i pielægniarek, zniºki przy opÆacaniu wizyt lekarskich. KorzystaÆy z nich np. czÆonkinie kóÆ z powiatu sokoÆowskiego, dziæki staraniom dziaÆaczki ruchu kóÆ gospodyñ — Apolonii Ksiæºopolskiej18. CzÆonkinie kóÆ
walczyÆy z przesådami w dziedzinie zdrowia, uczyÆy siæ tak elementarnych zasad
higieny jak chociaºby wietrzenia mieszkañ, dbania o czysto¥ì, urzådzania w izbach
tzw. kåcików do mycia. Prace podejmowane przez koÆa gospodyñ tylko w bardzo
niewielkim stopniu rozwiåzywaÆy problem zdrowotno¥ci wsi, ale ich znaczenie
polegaÆo gÆównie na rozbudzaniu potrzeb i u¥wiadamianiu konieczno¥ci zmian.
Koñczåc pragnæ podkre¥liì, ºe zasygnalizowane metody i formy dziaÆalno¥ci kóÆ
gospodyñ wiejskich mogÆy byì realizowane tylko dziæki odpowiedniej postawie
samych gospodyñ. ÿwiadomie przyjmowaÆy na siebie dodatkowe obowiåzki i zadania wynikajåce z przynaleºno¥ci do organizacji. Ich wpÆyw na caÆoksztaÆt ºycia wsi
byÆ jeszcze stosunkowo sÆaby, a osiågniæcia, choì widoczne, staÆy siæ udziaÆem
nielicznej jeszcze czæ¥ci kobiet — czÆonkiñ kóÆ. Bardzo waºnå rolæ odegraÆy jednak
te organizacje wskazujåc kierunki postæpu gospodarczego i spoÆeczno–kulturalnego
kobiet wiejskich.
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Helena Brodowska

Dziewczæta wiejskie w ruchu o¥wiatowym
w Polsce miædzywojennej

Zwiåzek MÆodzieºy Wiejskiej, zrzeszajåcy tak dziewczæta w róºnym wieku, jak
i mæºczyzn, powstaÆ w 1919 r. Po niespeÆna dziesiæcioletniej dziaÆalno¥ci Zwiåzek
ten podzieliÆ siæ w 1928 r. na dwie organizacje: broniåcy wÆasnej niezaleºno¥ci
i samodzielno¥ci Zwiåzek MÆodzieºy Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”
(ZMW RP „Wici”) oraz podporzådkowany zwierzchnictwu rzådowej opieki i korzystajåcy z pomocy budºetu pañstwa Zwiåzek MÆodzieºy Wiejskiej RP „Siew”
(ZMW RP „Siew”). Nazwy „Wici” i „Siew” pochodziÆy od tytuÆów organów
prasowych wydawanych przez te Zwiåzki. Obok Zwiåzku MÆodzieºy Wiejskiej
dziaÆaÆo Katolickie Stowarzyszenie MÆodzieºy Polskiej o charakterze patronackim,
powstaÆo z inicjatywy hierarchii Ko¥cioÆa katolickiego, zrzeszajåce oddzielnie
dziewczæta w odræbnej organizacji. Niezaleºnie od róºnego charakteru wspomnianych stowarzyszeñ, wszystkim przy¥wiecaÆ cel ksztaÆcenia i wychowania ¥wiatÆych
kobiet na ¥wiadome swoich zadañ gospodynie, matki i obywatelki pañstwa polskiego.
Dominujåcå formå dziaÆania w ruchu mÆodzieºy wiejskiej byÆo samoksztaÆcenie
i samowychowanie, poszerzanie horyzontów wiedzy o ¥wiecie, rozbudzanie woli
pracy o¥wiatowej, ksztaÆtujåcej charaktery w kierunku uspoÆecznienia i wyrobienia
¥wiadomo¥ci swojej roli i zadañ w spoÆeczno¥ci wiejskiej, jak równieº — wobec
pañstwa odbudowujåcego siæ gospodarczo i kulturalnie po latach niewoli. Róºniono
siæ w metodach pracy i celach, stosujåc róºne hierarchie warto¥ci kulturowych,
politycznych, ¥wiatopoglådowych. Wspólne byÆo dåºenie do rozbudzania w¥ród
kobiet aspiracji do zdobycia wyksztaÆcenia ogólnego i zawodowego oraz peÆnego
uobywatelnienia. ZMW RP „Wici” odznaczaÆ siæ lewicowym radykalizmem spoÆecznym. ZMW RP „Siew” wybraÆ w swojej dziaÆalno¥ci i ksztaÆtowaniu pozytywnych postaw mÆodego pokolenia chÆopów wobec rzeczywisto¥ci kierunek prorzådowy. Nie zawsze sprzyjaÆo to wydªwigniæciu wsi z licznych zaniedbañ spoÆeczno–rozwojowych i gospodarczych. Katolickie Stowarzyszenie MÆodzieºy, pozosta-
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jåce pod protektoratem Ko¥cioÆa w ksztaÆtowaniu ¥wiatopoglådu, pod wzglædem
politycznym zbliºaÆo siæ do prawicy.
Przedmiotem moich refleksji så kobiety mÆodego pokolenia zwiåzane z dwoma
Zwiåzkami MÆodzieºy Wiejskiej: „Wici” i „Siew”. Praca o¥wiatowa w¥ród dziewczåt zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu mÆodzieºy wymaga oddzielnego
potraktowania. Prowadzono jå w formach zbliºonych do stosowanych w ZMW, ale
odróºniaÆy jå tre¥ì i metody, na których odciskaÆy siæ ograniczenia wynikajåce
z patronatu ko¥cielnego.
Ruch mÆodzieºy wiejskiej, rozwijajåcy siæ w odrodzonym pañstwie polskim
mimo zróºnicowania organizacyjnego, pracæ o¥wiatowå od samego poczåtku uznaÆ
za najwaºniejszå dla siebie. Rozumiano pod tym ksztaÆcenie ogólne i zawodowe
mÆodego pokolenia chÆopów i chÆopek, sposobiåcych siæ do roli gospodarzy i gospodyñ wÆasnych gospodarstw oraz do zadañ obywatelskich w odrodzonym pañstwie. Dziewczæta z rozbudzonymi aspiracjami udziaÆu w szerszym ºyciu spoÆeczno¥ci wiejskich, wstæpowaÆy do organizacji mÆodzieºowej czæsto wbrew zakazom
rodziców, przeciwnych wyÆamywaniu siæ córek spod ich kontroli. Wsparcia udzielali im czæsto bracia i ich koledzy, którzy chcieli mieì partnerki we wspólnie
prowadzonych pracach. Warto tu dodaì, ºe pierwsza szkoÆa rolnicza dla dziewczåt
wiejskich w byÆym zaborze rosyjskim, zaÆoºona przez Jadwigæ Dziubiñskå
w 1906 r. w Kruszynku koÆo WÆocÆawka, powstaÆa z inspiracji pszczeliniaków,
wychowanków mæskiej szkoÆy rolniczej. Chcieli mieì w swych ºonach partnerki
w prowadzeniu gospodarstw i przeksztaÆcaniu stosunków wiejskich w kierunku
nowoczesno¥ci.
SÆaby, ale staÆy wzrost udziaÆu dziewczåt w Zwiåzku MÆodzieºy Wiejskiej,
zaÆamaÆ siæ po powstaniu Katolickiego Stowarzyszenia MÆodzieºy. Liczba dziewczåt w nim zrzeszonych zdominowaÆa stan dwóch Zwiåzków MÆodzieºy Wiejskiej
po rozbiciu w 1928 r. na „Wici” i „Siew”. W 1937 r. Katolickie Stowarzyszenie
MÆodzieºy íeñskiej (KSMí) skupiaÆo 180 tysiæcy dziewczåt, w tym chÆopki stanowiÆy okoÆo 70–75 %. W obu Zwiåzkach: „Wici” i „Siew”, liczono w 1938 r. okoÆo
200 tysiæcy czÆonków z udziaÆem 20 do 30% dziewczåt. Te przybliºone dane
wskazujå wiæc na stosunkowo sÆabe uczestnictwo dziewczåt w rozwijajåcym siæ
ruchu mÆodzieºy wiejskiej. Bo teº uginaÆy siæ one pod ciæºarem licznych obowiåzków w gospodarstwie domowym i rodzinnym. Mimo to chciaÆy „byì w ¥rodku
ºycia” — jak piszå we wspomnieniach. ChciaÆy rozumieì ºycie i otaczajåcy je ¥wiat,
zdobywaì wiedzæ. Do Zwiåzków MÆodzieºy Wiejskiej przyciågaÆa je praca o¥wiatowa, prowadzona w róºnych formach. KoÆa zakÆadaÆy biblioteki, powierzajåc
dziewczætom funkcje bibliotekarek. Czytano indywidualnie i zbiorowo w maÆych
kóÆkach miÆo¥ników lektur. Dzielono siæ wraºeniami i my¥lami z przeczytanych
ksiåºek, czasopism, a organ prasowy Zwiåzku byÆ lekturå obowiåzujåcå. Na czytelnictwie opieraÆo siæ samoksztaÆcenie, szeroko stosowane w pracy o¥wiatowej. Do-
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pomagali w nim miejscowi nauczyciele, zwÆaszcza gdy wzrosÆa kadra chÆopskich
synów i córek w tym zawodzie. Wyºszå formå samoksztaÆcenia byÆy zebrania,
z prelekcjami zaproszonych osób i wyståpieniami referentów. Próbowano tworzyì
bloki tematyczne, uwzglædniajåc dzieje ojczyste i dzieje chÆopów, bieºåce problemy
spoÆeczne, etyczno–moralne, zagadnienia z dziedziny prawa i pañstwa, kultury
i sztuki. Podczas zebrañ wymagano dyskusji. Prelegentkami rzadko bywaÆy kobiety
z wÆasnego koÆa; równieº w dyskusjach braÆy niewielki udziaÆ. Na Æamach „Wici”
zastanawiano siæ nad przyczynami milczenia koleºanek. Powodów przytaczano
wiele. Sådzæ, ºe nie czuÆy siæ one jeszcze przygotowane do publicznych wyståpieñ
i wypowiadania swoich my¥li, z wyjåtkiem nielicznych ¥wiatÆych i odwaºnych.
Z poczåtkiem lat trzydziestych, z inicjatywy i z pomocå wydziaÆu o¥wiaty pozaszkolnej MWRiOP wprowadzono formæ zespoÆowych konkursów. Pierwszy stopieñ
stanowiÆy konkursy dobrego czytania; drugi — sprawdziany wyników samoksztaÆcenia np. opracowanie monografii swojej wsi. Dziewczæta z powodzeniem wygrywaÆy konkursy dobrego czytania. Czytelnictwo w koÆach rozwijaÆo siæ, wzrastaÆo
zainteresowanie literaturå piæknå, poszukiwano najnowszych publikacji autorów,
o których pisano w prasie (Jan Wiktor, WÆadysÆaw Orkan, Ewa Szelburg–Zarembina, Pola Gojawiczyñska) oraz znanych ze szkolnych czytanek (S. íeromski, B. Prus,
S. Reymont, H. Sienkiewicz i inni).
Metoda konkursowa, zostaÆa sprawdzona w samoksztaÆceniu zawodowym (pod
nazwå „przysposobienie rolnicze”) w uprawie poletek buraczanych, czy zboºowych
obsiewanych wyselekcjonowanym ziarnem, a takºe warzywnych. Metoda ta zaowocowaÆa teº w ksztaÆceniu ogólnym. Niekiedy nawet sÆabe koÆa tworzyÆy zespoÆy zÆoºone z najlepszych czÆonków i zdobywaÆy nagrody w konkursach. W owych
zespoÆach czæsto przewodniczyÆy kobiety. Drugi stopieñ konkursu samoksztaÆcenia
wymagaÆ pisania prac, siægania do lektur o charakterze naukowym, poszukiwañ
ªródlowych, z czym sama mÆodzieº nie dawaÆa sobie rady. Korzystano zatem
z pomocy nauczycieli oraz dojeºdºajåcych instruktorów o¥wiaty pozaszkolnej,
którzy udzielali rad i wskazówek. Mam wÆasne do¥wiadczenie trzyletniej pracy ze
zespoÆem sÆabego koÆa mÆodzieºy; jej efektem byÆy wygrane konkursy, gÆównie
dziæki staraniom przewodniczåcej, wychowanki szkoÆy rolniczej (koÆo ZMW
„Siew” w Ossówce w powiecie lubartowskim w 1935 r. i 1937 r.).
Na metodzie konkursów opieraÆy prace dziewczæta w Sekcjach Koleºanek,
stanowiåcych nowe struktury tak w ZMW „Wici” jak i w „Siewie” w latach trzydziestych. Sekcje te inspirowaÆy prace dziewczåt w szkole i w ¥rodowisku spoÆecznym swojej i såsiednich wsi. Uznano tworzenie sekcji za potrzebne dla swobodniejszego omawiania spraw najºywiej interesujåcych kobiety, a mianowicie: problemów wychowania, higieny osobistej i czysto¥ci w domu, prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego ºywienia. Sekcje Koleºanek stawiaÆy sobie za zadanie wyrabianie w¥ród dziewczåt takich postaw jak odwaga, gotowo¥ì do dziaÆalno-
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¥ci spoÆecznej, samodzielno¥ì w ksztaÆtowaniu wÆasnej osobowo¥ci, jak równieº
dåºenie do poszerzania wiedzy ogólnej potrzebnej kobiecie. MiaÆy one ¥wiadomo¥ì
swojego zapóªnienia w zdobywaniu wiedzy ogólnej i umiejætno¥ci zawodowych,
niezbædnych w prowadzeniu gospodarstwa, wychowywaniu dzieci oraz prawidÆowym ksztaÆtowaniu stosunków rodzinnych i towarzyskich, zwÆaszcza w odniesieniu do nie cieszåcych siæ najlepszå opiniå zabaw wiejskich. Dziewczæta pozyskane
dla ruchu stawiaÆy sobie za cel jednoczesne wypeÆnianie kilku funkcji: byì dobrå
ºonå, matkå, gospodyniå i obywatelkå. Trzeba byÆo pokonaì wiele hamujåcych
czynników, podnie¥ì poziom kultury ºycia codziennego — wÆasnej rodziny i caÆej
spoÆeczno¥ci wiejskiej.
Na Æamach „Wici” sprawa kobiet wywoÆaÆa wymianæ poglådów i dyskusjæ —
takºe z udziaÆem wielu mæºczyzn. Zarzucano dziewczætom sÆaby udziaÆ w dyskusjach, brak zainteresowania problemami ogólniejszej natury, a nawet — destrukcyjnå rolæ w pracy kóÆ. Jednocze¥nie nieraz wskazywano na dobrå pracæ w koÆach
prowadzonych przez dziewczæta, gdzie peÆniÆy one funkcjæ prezesów, skarbników,
sekretarzy. Tæ ostatniå funkcjæ sprawowaÆy one zresztå czæsto — na róºnych szczeblach
struktury organizacji. W¥ród wielu róºnych przeczytaì moºna i takå opiniæ: „w niektórych KoÆach [...] koleºanki nadawaÆy kierunek ideowy pracom KoÆa”1. Zofia
Solarzowa, dzielåc siæ uwagami z kursu dla dziewczåt, pisaÆa teº o „odrætwiaÆych
w my¥lach i uczuciu”, „z góry upewnionych, ºe kto¥ bædzie za nie my¥laÆ i mówiÆ”
oraz takich, które „wpadaÆy w górny ton szablonowych przemówieñ w górnym
stylu”. WyznaÆa, ºe szablonowe wypowiedzi znie¥ì byÆo najbole¥niej2.
Sekcje Koleºanek uczyÆy wypowiadania swoich my¥li, przestrzegaÆy przed
szablonem zebrañ i napuszonych wyståpieñ. Kierujåca pracå Sekcji Koleºanek
Zofia ZaÆæska wyliczaÆa osiem „waºniejszych spraw, które na zebraniach, kursach,
czy teº na Æamach Wici trzaby poruszyì”, a mianowicie: „1) o¥wiata kobiety
wiejskiej, 2) samodzielno¥ì kobiety, 3) opieka nad matkå i dzieckiem, 4) prawo
maÆºeñskie, 5) atmosfera domowa w rodzinie, 6) organizacja pracy w rodzinie,
7) ulepszenie pracy domowej kobiet, 8) wprowadzanie postæpu do domu przez
mÆodych”3. ByÆy to zalecenia Komisji O¥wiaty Zwiåzku, w której ramach powstaÆa
w 1932 r. Komisja SpoÆecznego Wychowania Kobiet. W ruchu „siewowym” wydano specjalnå ksiåºeczkæ dla Sekcji Koleºanek w opracowaniu Haliny Brzózko,
córki byÆego nauczyciela szkoÆy rolniczej w Pszczelinie, powoÆanej na przewodniczåcå prac dziewczåt w Zwiåzku. Za najwÆa¥ciwszå formæ ksztaÆcenia na poczåtek
uznano kilkudniowe kursy prowadzone gÆównie przez kobiety — elitæ kierujåcå
ruchem oraz przez nielicznych mæºczyzn, czoÆowych dziaÆaczy o¥wiatowych w ruchu ludowym. Ruch ZMW dysponowaÆ sporå grupå kobiet — prelegentek o róºnych
specjalno¥ciach z wyºszym wyksztaÆceniem. ByÆy to równieº nauczycielki o znacznym do¥wiadczeniu w pracy ze starszå mÆodzieºå. Wiele z nich wniosÆo twórcze
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pomysÆy np. w dziedzinie teatru ludowego (Zofia Solarzowa) czy w organizowaniu
spóÆdzielni zdrowia (jak np. Anna Ciekotowa w Markowej na Rzeszowszczyªnie.
Na zebraniach Sekcji Koleºanek mówiono gÆównie o lekturach przeczytanych
z wÆasnego wyboru lub zalecanych. W¥ród tych ostatnich pewne pozycje traktowano jako obowiåzkowe, np. H. Radliñskiej i M. Grotowskiej „O ºyciu i pracy”,
F. Bujaka „Polska wspóÆczesna”, M. íebrowskiej „Gospodyni wiejska” i cieszåce
siæ wielkå popularno¥ciå czasopismo „Zdrowie w chacie wiejskiej”, wydawane
przez znanego lekarza Marcina Kacprzaka. Pod takim teº hasÆem Sekcje Koleºanek
prowadziÆy konkursy na urzådzenie staÆego kåcika do mycia (niekiedy z bieºåcå
wodå). £åczono czasem po dwa i trzy konkursy, np. pod hasÆem utrzymanie czysto¥ci w domu i pielægnacji ogródków kwiatowych, niekiedy doÆåczano jeszcze do
tego konkurs na hodowlæ drobiu, czy prowadzenie letniego dzieciñca. Konkursowe
dziaÆania dziewczåt czæsto napotykaÆy na protesty ze strony matek. Podobnie trudno
byÆo wprowadzaì nowo¥ci w gospodarstwie domowym dziewczætom ze szkóÆ
rolniczych. KsztaÆcenie teoretyczne wiåzano z praktykå, szczególnie w takich sprawach, jak praca wychowawcza z dzieìmi, racjonalne prowadzenie gospodarstwa
domowego z my¥lå wygospodarowania czasu wolnego na ºycie towarzyskie, lekturæ ksiåºek itp. Czytanie stawaÆo siæ dla wielu dziewczåt nieodzownå potrzebå;
obserwowaÆam to w¥ród uczennic szkóÆ rolniczych — wraz z postæpujåcym rozwojem kulturalnym wzrastaÆo zainteresowanie ºyciem spoÆecznym i sprawami pañstwa; dziewczæta chciaÆy znaì prawa i obowiåzki obywatelskie, mieì kobiety w samorzådzie wiejskim, poznaì historiæ chÆopów i dåºenia ruchu ludowego, orientowaì siæ w róºnicach natury ideologicznej, wystæpujåcych w ruchu mÆodzieºowym.
Z nielicznymi wyjåtkami sprawy polityczne nie cieszyÆy siæ zainteresowaniem
w gronie kobiecym. OdstræczaÆy ich antagonizmy i spory. Nie oznacza to, ºe nie
zdarzaÆy siæ nawet w ruchu mÆodzieºowym, deklarujåcym apolityczno¥ì, dziewczyny ºywo zainteresowane politycznå dziaÆalno¥ciå. Daje siæ nawet zauwaºyì, ºe
liczba kobiet politycznie zaangaºowanych w ruchu ludowym wzrastaÆa proporcjonalnie do dziaÆalno¥ci w mÆodzieºowych zwiåzkach wiciowych. Wspomnæ o jednej
z nich. SzÆa drogå typowå dla dziewczyny wiejskiej, zwiåzanej z ruchem mÆodzieºowym, poprzez samoksztaÆcenie od wczesnych lat mÆodo¥ci byÆa ºywo zainteresowana politykå. Wytypowana przez KoÆo, ukoñczyÆa szkoÆæ rolniczå, marzåc
o uniwersytecie ludowym, do którego trafiÆa równieº delegowana przez Zwiåzek,
na kilka miesiæcy. KsztaÆciÆa siæ tam pod kierunkiem Zofii i Ignacego Solarzów. Po
II wojnie ¥wiatowej ukoñczyÆa studia wyºsze, rozpoczæte w tajnej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jest autorkå ksiåºki „Matki partyzantów”, majåcej warto¥ì dokumentu. OpracowaÆa krótkie biogramy dwunastu kobiet wiejskich na podstawie relacji
piæìdziesiæciu osób. Od momentu wståpienia do ZMW RP „Wici” w wieku lat
piætnastu prowadziÆa pracæ o¥wiatowå w Kole i na wszystkich szczeblach struktury
organizacyjnej Wojewódzkiego Zwiåzku RP „Wici”. W latach okupacji hitlerow-
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skiej zostaÆa przewodniczåcå Ludowego Zwiåzku Kobiet w woj. lubelskim i czÆonkiem Komendy Batalionów ChÆopskich. Osoba ta to darzona szacunkiem i uznaniem za zaangaºowanie w pracy, sprawno¥ì organizacyjnå, Genowefa, z domu
Osiorówna, Cergowska, wystæpujåca pod pseudonimem „Pszeniczna”. Po wojnie
wiæziona byÆa za dziaÆalno¥ì politycznå w mikoÆajczykowskim PSL. We wspomnianej wyºej ksiåºce, w sÆowie „Od autorki”, nawiåzujåc do dwóch pokoleñ
matek, których synowie walczyli o niepodlegÆo¥ì Polski, pisze: „Prawdæ, ºe Polska
jest warto¥ciå najwyºszå przekazywaÆy im ich matki, a one naszemu pokoleniu
z pierwszå gÆoskå ojczystej mowy”4. CzyniÆy to takºe matki naszych matek, choì
zapewne nie wszystkie, wiedziaÆy, ºe så Polkami. Myli siæ WÆodzimierz Mædrzecki,
piszåc o kobietach wiejskich w Królestwie Polskim przeÆomu XIX i XX w., ºe
„Matka chÆopka przynajmniej w tym czasie nie byÆa Matkå Polkå”5. Dodam, ºe
wychowaÆy synów, którzy ochotniczo wstæpowali do wojska polskiego, by broniì
w 1920 r. zagroºonej, ¥wieºo odrodzonej ojczyzny. Juº wcze¥niej, co udowodniÆam
wÆasnymi badaniami, wiele kobiet wiejskich uczyÆo dzieci wÆasne i såsiadów w tajnych szkóÆkach polskich6, chroniåc je przed rusyfikacjå, w zaborze pruskim —
przed germanizacjå. BroniÆy zachowania jæzyka polskiego, ¥wiadome swojej polsko¥ci. Powracajåc do „Matek partyzantów”, Cergowska przywoÆuje ostatnie ich
sÆowa poºegnania: do synów — „wytrwaj”, do córek — „pamiætaj, ºe¥ Polka”. Nie
wydaje siæ, aby to przypomnienie matek byÆo potrzebne ich córkom, zaangaºowanym w walce o Polskæ. Podyktowane zostaÆo, jak sådzæ, obawå, ºe patriotyzm ich
córek, wzrastajåcych pod róºnymi wpÆywami, mógÆ mieì nie zawsze mocne korzenie. „Wiciowy” ruch mÆodzieºowy ksztaÆtowaÆ postawæ obywatelskå i ¥wiadomo¥ì
narodowå dziewczåt i chÆopców, wystæpowaÆy w nim jednak nurty krytyczne wobec
rzådzåcego obozu sanacyjnego. OsÆabiaì to mogÆo pozytywny stosunek do pañstwa
jako takiego. Ståd niepokoje matek o godne zachowanie siæ ich córek, których
¥wiatopoglåd nie zawsze jeszcze zdåºyÆ siæ w peÆni uksztaÆtowaì.
Patriotyczne tre¥ci wychowania stanowiÆy staÆy element ksztaÆcenia ogólnego
i obywatelskiego w caÆym ruchu mÆodzieºy wiejskiej, bez wzglædu na róºnice
postaw wobec polityki rzådu. Dziewczæta nie wnikaÆy w sprawy polityczno–pañstwowe, które uwaºaÆy za odlegÆe i maÆo zrozumiaÆe, kierowaÆy siæ nade wszystko
emocjonalnym przywiåzaniem do Polski–Ojczyzny, rozumianej jako ziemia ich
ojców i dziadów, utoºsamianej z wolno¥ciå, drogo okupionå walkå synów narodu
polskiego i z kulturå, do której wnosili równieº swój wkÆad chÆopi, twórcy sztuki
ludowej. Swojå pracå w koÆach mÆodzieºy, zwÆaszcza w dziale teatru i w przygotowaniu innych imprez artystycznych, jak doºynki, obrzædy w noc ¥wiætojañskå,
andrzejki i rocznicowe obchody narodowe, w tworzeniu chorów i kapel ludowych,
w zdobieniu mieszkañ wycinankami wÆasnej roboty oraz innymi elementami upiækszajåcymi, podnosiÆy kulturæ ºycia codziennego spoÆeczno¥ci wiejskich. Dziewczæta upowszechniaÆy do¥wiadczenia samorodnego teatru amatorskiego w formach:
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inscenizacji pie¥ni ludowych, budowania ºywych obrazów, deklamacji i innych
utworów literackich. WykorzystywaÆy tu wzory twórczo¥ci artystycznej Z. Solarzowej, czæsto ksztaÆcone pod jej kierunkiem. Sztuka ºywych obrazów, sÆowa mówionego, pie¥ni i tañca sprzyjaÆa budzeniu siæ patriotyzmu w¥ród dziewczåt, takºe
w najbardziej radykalnym skrzydle wiejskiego ruchu mÆodzieºowego. W¥ród dziaÆaczek tego ruchu zapisaÆa siæ teº twórczo¥ciå literackå i artystycznå Weronika
Wilbik–Jagusztynowa. Wspomnæ takºe utalentowanå w inscenizacji pie¥ni ludowych, patriotycznych i tañca ludowego Aureliæ Wierzchoñ–Mioduchowskå z ruchu
„siewowego”, krasieniniankæ, po wojnie magistra etnografii, pracujåcå w Ministerstwie
Kultury i Sztuki nad zbieraniem pie¥ni ludowych i ich opracowaniem. Jej rówie¥niczka Maria Biernacka, wyrosÆa w ruchu „wiciowym”, jest profesorem etnografii
i autorkå nagrodzonej ksiåºki „O¥wiata w rozwoju kulturowym polskiej wsi”7.
PrzykÆady bogactwa form pracy o¥wiatowo–kulturalnej moºna by mnoºyì;
konkursy, o których wyºej wspomniaÆam, to tylko jedna z nich. Najszerzej stosowano takie formy, jak organizowanie czytelnictwa indywidualnego, jak teº —
zbiorowego na wieczornych spotkaniach w maÆym, czæsto trzyosobowym skÆadzie
staÆych uczestniczek, organizowanie biblioteczek, w tym kompletów wædrownych,
dobieranych przez do¥wiadczone, wyrobione bibliotekarki, pracujåce w KoÆach,
znajåce upodobania i potrzeby czytelnicze koleºanek i kolegów z såsiednich wsi.
Biblioteczki wædrowne sprzyjaÆy nie tylko upowszechnianiu czytelnictwa na wsi,
ale takºe procesom integracyjnym ruchu mÆodzieºy wiejskiej. Z innych form stosowano pogadanki, odczyty i kursy o¥wiatowe ze specjalnym programem dla dziewczåt, przedstawienia teatralne, cotygodniowe wieczornice ¥wietlicowe oraz uroczyste imprezy z okazji rocznic narodowych, chóry. Wzglædnie najmniejszy udziaÆ
braÆy dziewczæta w kapelach i zespoÆach gimnastycznych, ale zdarzaÆy siæ wybitne
sportsmenki, jak Maria Wardas — lotniczka, bioråca udziaÆ w pierwszym Locie
Okræºnym Lotniczek dookoÆa Polski w 1932 r. Na Æamach „Wici” dzieliÆa siæ ona
swoimi wraºeniami z jednej awarii, podczas której miaÆa okazjæ przekonaì siæ, jak
dumne z niej byÆy kobiety wiejskie, gdy dowiedziaÆy siæ, ºe jest przedstawicielkå
polskiej wsi. Z czasem przybywaÆo dziewczåt, piszåcych do organów prasowych
ruchu mÆodzieºowego: do „Wici”, do „Siewu”. Zwracali na to uwagæ ich koledzy,
Franciszek Osiak pisze w 1939 r.: „Liczba kobiet, które nie tylko robiå i tworzå
w rodzinnych swoich wioskach, ale i swoje my¥li przelewajå na papier, stale wzrasta”8. To zapewne sprawiÆo, ºe w 1936 r. staraniem dziewczåt zaangaºowanych w ruchu wiciowym zaczåÆ co dwa tygodnie wychodziì dodatek do „Wici: pt. ”Wiciarka",
pobudzajåc uczestniczki organizacji do wypowiadania swoich my¥li, spostrzeºeñ,
zaleceñ co do prowadzenia pracy spoÆeczno–organizacyjnej w Kole, w Sekcji Koleºanek oraz poza strukturami Zwiåzku. W trzy lata póªniej, w 1939 r. wÆasne
czasopismo pn. „Kobieta Wiejska” zaczæÆy wydawaì „wiciarki” na Rzeszowszczyªnie z inicjatywy i pod redakcjå Anny Ciekotowej (z zawodu inºyniera rolnika).
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Zapóªnienia w wyksztaÆceniu i kulturze mÆodzieºy chÆopskiej nadrabiano przede wszystkim przy pomocy o¥wiaty w najrozmaitszych formach. Kobiety nie ustæpowaÆy mæºczyznom w staraniach o podniesienie poziomu samoksztaÆcenia, w stosowaniu metod samodycyplinujåcych w procesie wychowania, zdobywaÆy siæ czæsto na budzåce uznanie postawy spoÆeczno–obywatelskie. Najwiækszymi osiågniæciami szczyciì siæ mogÆy dziaÆaczki i dziaÆacze, zwiåzani z tymi nurtami ruchu
mÆodzieºowego, które odznaczaÆy siæ samodzielno¥ciå, borykajåc siæ z licznymi
trudno¥ciami natury materialnej i politycznej. Najbardziej odczuwano w caÆym
ruchu mÆodzieºowym brak kadry przodowniczej, wysokokwalifikowanych pracowników o¥wiaty. Pozyskana kadra instruktorska i nauczyciele pomagajåcy mÆodzieºy
nie zawsze stali na wysoko¥ci zadania.
Oparcie uzyskano w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, gdzie w 1925 r.
powstaÆo z inicjatywy i pod kierunkiem Heleny Radliñskiej Studium KsztaÆcenia
Pracowników SpoÆeczno–O¥wiatowych. PrzygotowywaÆo ono wykwalifikowanå
kadræ, m.in. dla ruchu mÆodzieºy wiejskiej. Obok licznych nauczycieli posiadajåcych staº pracy ze starszå mÆodzieºå, wstæpowali na te studia jako wytypowani przez
Zwiåzki MÆodzieºy wolni sÆuchacze — kandydaci, z których czæ¥ì najpierw uzupeÆniaÆa brak matur, dopiero nastæpnie zdobywaÆa dyplomy. Z dziewczyn znaÆam
dwie wolne sÆuchaczki tego Studium, wyrosÆe w ruchu mÆodzieºy, obydwie dziaÆaczki ze sporym staºem pracy w KoÆach i na wyºszych szczeblach organizacji,
jedna „wiciowej”, druga „siewowej”. PisaÆy artykuÆy i wiersze do organów prasowych swoich zwiåzków. Po wojnie redagowaÆy do publikacji cenne prace, dokumentujåce prowadzonå przez hitlerowców germanizacjæ dzieci polskich (Zofia
Kaczmarczyk–Bigorajska) oraz wspomnienia z walki konspiracyjnej dziewczåt
z Ludowego Zwiåzku Kobiet (Maria Jædrzejec). Tæ ostatniå publikacjæ poprzedziÆ
wstæpem Józef ChaÆasiñski, stwierdzajåc w nim, ºe „kobieta wiejska wbrew obciåºeniom obowiåzkami domowymi i gospodarczymi [...] coraz bardziej wzrastajåca
w kulturæ narodowå, staje siæ potæºnå siÆå spoÆeczno–kulturowych przemian wsi”9.
Teza ta pozostawaÆa w zgodzie z opublikowanynmi juº wcze¥niej opiniami kolegów, wspóÆuczestników ruchu „wiciowego”. Tak np. na Æamach „Wici” stwierdzano
w 1930 r., ºe „na wsi w¥ród kobiet wiejskich powstaÆ potægujåcy siæ z kaºdå chwilå
ruch zmierzajåcy do przemiany panujåcych na wsi stosunków”10.
W duºym skrócie przedstawiÆam róºnorodne formy pracy o¥wiatowej prowadzone z udziaÆem mÆodych kobiet wiejskich, zdobywajåcych wiedzæ ogólnå i zawodowå, sposobiåcå je do pracy w gospodarstwie domowym, w rodzinie i w zwiåzkach mÆodzieºy, w których dziaÆaÆy. WyróºniaÆy siæ one rozbudzonymi aspiracjami
podnoszenia poziomu kultury wÆasnej, jak i poziomu rodzinnego gospodarstwa.
InspirowaÆy je do tego najczæ¥ciej przedstawicielki i przedstawiciele krægów inteligencji ludowej, ale równieº — inteligencji wywodzåcej siæ z innych ¥rodowisk
spoÆecznych. Podstawæ wszystkich prac o¥wiatowych stanowiÆo samoksztaÆcenie
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rozwijajåce wiedzæ ogólnå, ksztaÆtujåce charakter i wychowujåce w uznaniu warto¥ci ogólnoludzkich i tych szczególnie cenionych w spoÆeczno¥ci wiejskiej. SamoksztaÆcenie zawieraÆo w sobie element samowychowania ukierunkowywanego przez
wizjæ rozwoju spoÆecznego. Efekty, osiågane na tej drodze, ilustrowaÆy cytowane
wyºej znane mi, jednostkowe przykÆady. Nie obrazujå one rzeczywistego zasiægu
postæpowych zmian, majåcych miejsce w coraz szerszych krægach kobiet wiejskich.
MiaÆam bowiem na uwadze jedynie te kobiety, które podåºaÆy drogå samoksztaÆcenia, w zorganizowanych formach w ramach Zwiåzków MÆodzieºy Wiejskiej. PominæÆam inne, korzystajåce z ksztaÆcenia w róºnych szkoÆach, poza szkoÆami rolniczymi stopnia podstawowego. PokazaÆam te nieliczne przypadki, kiedy wysiÆek
samoksztaÆcenia uwieñczony zostaÆ studiami uniwersyteckimi. Poza zasiægiem
rozwaºañ pozostaÆa caÆa, do¥ì liczna, grupa kobiet wiejskich, inteligentek ze ¥rednim i wyºszym wyksztaÆceniem, zdobywanym na drodze „normalnej”, w róºnych
uczelniach typu akademickiego. Wiele z nich takºe wiåzaÆo siæ z prowadzonym
przez Zwiåzki MÆodzieºy Wiejskiej ruchem o¥wiatowym, który mógÆ siæ rozwijaì
dziæki jej pomocy.
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Kierunki aktywno¥ci zawodowej kobiet
w Polsce XX wieku (do 1939 r.)

Tak, jak i w innych krajach Europy istotny wzrost liczby kobiet podejmujåcych
pracæ zawodowå poza rolnictwem rozpoczåÆ siæ w Polsce wraz z industrializacjå,
tj. od poÆowy wieku XIX. Nadal jednak wiækszo¥ì pozostaÆa zwiåzana z rolnictwem.
Najliczniejszå grupæ w¥ród nich stanowiÆy kobiety pracujåce w rodzinnych gospodarstwach chÆopskich; przewaºaÆy one liczebnie nad najemnymi robotnicami rolnymi i sÆuºbå folwarcznå (w polskich spisach powszechnych z 1921 i 1931 r. do
kategorii aktywnych zawodowo w rolnictwie zaliczano wszystkie dorosÆe kobiety
w chÆopskich gospodarstwach rodzinych). ByÆ to jeden ze skutków opóªnionej
i hamowanej przez zaborców industrializacji, szczególnie w Galicji, Wielkopolsce,
na Pomorzu. Wprawdzie poczåwszy od poÆowy XIX w. w niektórych dzielnicach,
szczególnie w Królestwie Polskim i na ÿlåsku, proces industrializacji postæpowaÆ
bardzo szybko, uprzemysÆowienie miaÆo jednak charakter wyspowy. Rolnictwo
pozostawaÆo nadal sektorem dominujåcym zarówno przed I wojnå ¥wiatowå, jak
i w II Rzeczypospolitej1.
Status spoÆeczny kobiet pracujåcych w rodzinnych gospodarstwach chÆopskich
uzaleºniony byÆ w znacznym stopniu od zamoºno¥ci gospodarstwa. Przede wszystkim bowiem jego wielko¥ì determinowaÆa zasiæg wzglædnej samodzielno¥ci ekonomicznej kobiety w gospodarstwie, jak równieº wzglædnå autonomiæ peÆnionych
przez niå funkcji produkcyjnych. Nawet pewna autonomia tzw. gospodarstwa
kobiecego nie podwaºaÆa jednak tradycyjnego ukÆadu patriarchalnego.
O wzglædnie masowym wej¥ciu kobiety na rynek pracy zadecydowaÆ w Polsce,
zarówno w koñcu XIX w., jak i po I wojnie ¥wiatowej, przede wszystkim rozwój
nowoczesnego przemysÆu wÆókienniczego. Mechanizacja wÆókiennictwa umoºliwiÆa zaståpienie znacznej czæ¥ci wykwalifikowanych tkaczy i przædzalników przez
niewykwalifikowanå siÆæ roboczå, przyuczonå do obsÆugi maszyn. OtworzyÆo to
drogæ wydatnemu wzrostowi zatrudnienia kobiet i mÆodocianych. WÆa¥nie w tej
gaÆæzi przemysÆu najwyraªniej wyståpiÆy zmiany struktury zaÆóg robotniczych pod
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wpÆywem przewrotu technicznego, zarówno pod wzglædem kwalifikacji, jak i pod
wzglædem demograficznym (pÆci i wieku). W Polsce w XIX stuleciu wÆókniarki
stanowiÆy dominujåcå grupæ zawodowå w¥ród robotnic przemysÆowych: w 1912 r.
— ok. 74%. Po 1918 r. dominacja ta ulegÆa pewnemu ograniczeniu w zwiåzku ze
zwiækszeniem siæ liczby miejsc pracy dla kobiet takºe w innych gaÆæziach przemysÆu. Jednak w pierwszej poÆowie XX w. wÆókniarki nadal stanowiÆy wzglædnå
wiækszo¥ì w skÆadzie zawodowym robotnic przemysÆowych w Polsce, choì
w latach 1921–1931 zaznaczyÆa siæ tendencja do zmniejszania siæ wagi tej grupy
zawodowej w¥ród pracujåcych w przemy¥le kobiet — z 43,5% do 31,1%. Jednocze¥nie jednak niemal w caÆym okresie miædzywojennym (co najmniej do
1936 r.) Æåcznie z okresem wielkiego kryzysu lat trzydziestych i depresji pokryzysowej, powoli, ale systematycznie kobiety wypieraÆy mæºczyzn z zaÆóg robotniczych. W fabrykach wÆókienniczych ich udziaÆ wzrastaÆ z 48,3% w 1922 r. do
50,5% w 1929 r. i 53,5% w 1936 r.2
Tak wiæc wej¥cie kobiety na rynek pracy oznaczaÆo niejako ex definitione —
wej¥cie na rynek pracy niewykwalifikowanej siÆy roboczej. Taki punkt startu
zaciåºyÆ na wiele dziesiæcioleci na ksztaÆtujåcym siæ statusie spoÆecznym robotnicy,
sytuujåc jå na niskich szczeblach hierarchii w ramach zaÆóg przemysÆowych. PÆeì
decydowaÆa o przynaleºno¥ci robotnicy do najniºszej w¥ród pracujåcych w przemy¥le kategorii spoÆeczno–zawodowej — do kategorii „kobiet”.
Nieco inaczej sytuowaÆo status spoÆeczny pracujåcej kobiety zatrudnienie przy
produkcji odzieºy. Tu bowiem wykorzystywane byÆy tradycyjne kobiece kwalifikacje. Wysoko kwalifikowanej pracy kobiet wymagaÆ przede wszystkim wyrób
odzieºy luksusowej i bielizny, haftów, koronek, sztucznych kwiatów itp. Praca ta
miaÆa najczæ¥ciej charakter na póÆ rækodzielniczy i wykonywana byÆa chaÆupniczo
lub w pracowniach rzemie¥lniczych. Za polskå specyfikæ naleºy uznaì fakt, ºe
w koñcu XIX w. w¥ród kobiet zatrudnionych przy wyrobie luksusowej galanterii
wiele pochodziÆo z rodzin zuboºaÆej szlachty wzglædnie inteligencji. W tej grupie
spoÆecznej, obok motywów ekonomicznych (utrata majåtku ziemskiego lub innych
dotychczasowych ¥rodków utrzymania), pewnå rolæ sprzyjajåcå dodatkowo rozszerzaniu siæ zarobkowania kobiet odegraÆy motywy polityczno–patriotyczne. Podjæcie
przez kobiety pracy zarobkowej dla utrzymania rodziny represjonowanej przez
zaborcæ po upadku powstania styczniowego nabieraÆo w ¥rodowisku inteligencko–ziemiañskim znaczenia aktu patriotycznego. SprzyjaÆo to, jak moºna sådziì,
podwyºszaniu prestiºu kobiety w szerszej opinii spoÆecznej.
W Królestwie Polskim, gdzie wÆókiennictwo odegraÆo rolæ wiodåcå w procesie
industrializacji kraju, koncentrowaÆo ono juº w latach osiemdziesiåtych XIX w.
ponad 40% ogóÆu robotników przemysÆowych; (równieº w Polsce miædzywojennej
zaÆogi w przemy¥le wÆókienniczym stanowiÆy grupæ najliczniejszå, ale oscylujåcå
juº tylko wokóÆ 1/5 ogóÆu pracujåcych w przemy¥le i górnictwie). W zaÆogach
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wÆókienniczych najwyºszy teº byÆ udziaÆ kobiet w stosunku do mæºczyzn, np.
w Królestwie Polskim w 1908 r. stanowiÆy one ponad 46% ogóÆu wÆókniarzy,
a w niektórych dziaÆach jeszcze wiæcej, jak np. w przemy¥le lniarskim niemal
poÆowa zaÆóg3. Ponadto wysoki byÆ w tym czasie udziaÆ kobiet w¥ród zatrudnionych
w przemy¥le odzieºowym, tak w Królestwie Polskim, jak i Galicji (ponad 40%);
niemal wyÆåcznie kobiece zaÆogi obsÆugiwaÆy fabryki tytoniu i gilz. Duºe grupy
kobiet zatrudniane byÆy tak przed I wojnå, jak i w okresie miædzywojennym w przemysÆach: papierniczym, drzewnym i spoºywczym. Jednak nawet w tych „kobiecych” gaÆæziach przemysÆu feminizacja zaÆóg wykazywaÆa duºe regionalne zróºnicowanie. W regionach, w których pauperyzacja ludno¥ci rzemie¥lniczej byÆa bardzo
intensywna, a szybko wzrastajåca liczba poszukujåcych zarobku w przemy¥le powodowaÆa nadwyºkæ podaºy råk roboczych w stosunku do zapotrzebowania, tam
odsetek kobiet, nawet we wÆókiennictwie, wzrastaÆ wolniej niº w regionach i o¥rodkach, w których zaÆogi rekrutowaÆy siæ przede wszystkim spo¥ród napÆywajåcej ze
wsi zbiedniaÆej ludno¥ci chÆopskiej4.
GwaÆtowny wzrost zatrudnienia kobiet w przemy¥le, zwiåzany z przewrotem
technicznym we wÆókiennictwie przypadÆ w Królestwie Polskim na poczåtek lat
osiemdziesiåtych XIX w.; w 1885 r. stanowiÆy one ponad 41% ogóÆu pracujåcych w przemy¥le. W koñcu XIX w. udziaÆ kobiet w¥ród zaÆóg przemysÆowych
stabilizuje siæ na poziomie ok. 1/3, ale w pierwszym dziesiæcioleciu znowu
wykazuje niewielkå tendencjæ wzrostowå, siægajåc w 1908 r. 34,5% ogóÆu robotników w przemy¥le5.
Okres I wojny ¥wiatowej wydatnie wzmógÆ wykorzystywanie pracy kobiet przez
przemysÆ w caÆej Europie. W Polsce zjawisko to wyståpiÆo sÆabiej w zwiåzku z przesuwaniem siæ przez ziemie polskie frontu i daleko idåcym zniszczeniem przemysÆu
w Królestwie Polskim, tj. w najbardziej poza Górnym ÿlåskiem uprzemysÆowionej
polskiej dzielnicy. I tu jednak wydatnie wzrosÆo, szczególnie pod koniec wojny,
zapotrzebowanie na pracæ kobiet w zakÆadach miejskich, rzemie¥lniczych, w handlu.
Tendencja do rozszerzania siæ zakresu pracy wykonywanej przez kobiety i wzrostu liczby kobiet aktywnych zawodowo poza rolnictwem, utrzymaÆa siæ w Polsce,
podobnie jak w caÆej Europie, po zakoñczeniu I wojny ¥wiatowej aº do poczåtku
lat trzydziestych, tj. do poczåtków wielkiego kryzysu ekonomicznego. Wiele wskazuje na to, ºe zarówno wzglædny, jak i absolutny wzrost zatrudnienia kobiet nastæpowaÆ w okresie dobrej koniunktury, natomiast jej zaÆamanie powodowaÆo zwalnianie przede wszystkim kobiet, wykonujåcych najczæ¥ciej prace pomocnicze, bådª
nie wymagajåce wysokich kwalifikacji. W okresie miædzywojennym równieº na
gruncie polskim wystæpowaÆo zjawisko przesuwania siæ kobiet do zawodów, które
przed wojnå uwaºane byÆy za wyÆåcznå domenæ pracy mæºczyzn. Obserwuje siæ
postæpujåcå feminizacjæ wielu zawodów i miejsc pracy zarówno w usÆugach, biurach i urzædach (w 1930 r. w¥ród pracowników umysÆowych w Polsce kobiety
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stanowiÆy co najmniej 29%), jak i w przemy¥le (m.in. w branºy metalowej, chemicznej, poligraficznej). Jednocze¥nie aº do 1930 r. kosztem mæºczyzn wzrastaÆ
udziaÆ kobiet w¥ród zaÆóg pracujåcych w tych gaÆæziach przemysÆu, które juº przed
I wojnå ¥wiatowå korzystaÆy z pracy kobiet: we wÆókiennictwie (do 51,5%), w przemy¥le odzieºowym (do 47,5%), w przemy¥le papierniczym (do 36,5%)6.
Tak wiæc w koñcu XIX w., jak i w pierwszym trzydziestoleciu XX w., ilo¥ciowy
udziaÆ kobiet w¥ród ogóÆu robotników przemysÆowych byÆ w Polsce zbliºony do
najbardziej uprzemysÆowionych krajów Europy. Specyfika rozwoju ich aktywno¥ci
zawodowej w warunkach polskich polegaÆa natomiast na trwale utrzymujåcym siæ
znaczeniu (takºe ilo¥ciowym) zatrudnienia kobiet poza przemysÆem: w rolnictwie
oraz handlu, sÆuºbie publicznej i w usÆugach (tj. w tzw. sektorze III). Dodaì trzeba,
ºe w¥ród kobiet pracujåcych w tym ostatnim dziale jeszcze w 1931 r. najwiækszå
liczebnie grupæ stanowiÆa sÆuºba domowa i osoby zatrudnione przy usÆugach osobistych (z których to miejsc pracy w drugiej poÆowie XIX w. kobiety niemal
caÆkowicie wyparÆy mæºczyzn), przede wszystkim w miastach, ale takºe na wsi. Tak
np. w Warszawie w sÆuºbie domowej znajdowaÆa zarobek ponad poÆowa pracujåcych kobiet. W 1892 r. na jednå robotnicæ w przemy¥le przypadaÆo tu piæì sÆuºåcych. Ta dominujåca rola sÆuºby domowej jako sposobu zarobkowania kobiet
ulegaÆa bardzo powoli ograniczeniu na rzecz przemysÆu i rzemiosÆa. Jeszcze
w 1913 r. w Warszawie na dwie sÆuºåce przypadaÆa jedna robotnica w przemy¥le,
a w 1921 r. dwu robotnicom przemysÆowym odpowiadaÆy trzy sÆuºåce. Jednak
nastæpne dziesiæciolecie do 1931 r., przywróciÆo dominacjæ sÆuºby domowej w skÆadzie zawodowym kobiet w proporcjach sprzed I wojny ¥wiatowej (tj. dwie sÆuºåce
na jednå robotnicæ). Wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych proporcje te
jeszcze pogorszyÆ cofajåc strukturæ zawodowå kobiet w Warszawie do ksztaÆtu
dziewiætnastowiecznego.
Trzeba jednak pamiætaì, ºe w warunkach polskich ani w koñcu XIX, ani jeszcze
w pierwszych latach XX w. sÆuºåcej nie oddzielaÆy od robotnicy przemysÆowej czy
chaÆupniczki nieprzekraczalne bariery. W o¥rodkach przemysÆowych sÆuºba domowa rekrutujåc siæ prawie wyÆåcznie ze wsi, stanowiÆa w tym czasie swoistå rezerwæ
siÆy roboczej dla fabryk, a maÆºeñstwa robotników przemysÆowych ze sÆuºåcymi
nie byÆy rzadko¥ciå. Jednak nieuregulowane warunki pracy (szczególnie czas pracy!), uzaleºnienie od pracodawcy w stopniu niemal nieograniczonym, minimalne
szanse zaÆoºenia wÆasnej rodziny, niemal powszechny analfabetyzm — wszystko
to przesådziÆo o tym, ºe w hierarchii prestiºu spoÆecznego sÆuºba domowa naleºaÆa
na ogóÆ do najniºszej warstwy ludno¥ci proletariackiej. Przy tym zamoºno¥ì i pozycja spoÆeczna chlebodawcy bardzo silnie róºnicowaÆy status i prestiº sÆuºåcych.
Za specyfikæ skÆadu zawodowego kobiet w Polsce uznaì trzeba takºe proporcje
miædzy robotnicami przemysÆowymi wraz z pracujåcymi w rzemio¥le a pracownicami umysÆowymi. Uderza mianowicie wzglædnie niewielkie znaczenie liczby
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pracownic umysÆowych, zatrudnionych w administracji, szkolnictwie, wolnych
zawodach, jak równieº w przemy¥le i handlu w stosunku do robotnic zarobkujåcych
w produkcji przemysÆowo–rzemie¥lniczej i do sÆuºby domowej.
Nawet w Warszawie w koñcu XIX w. (1897) kobiety pracujåce umysÆowo stanowiÆy tylko niewielkå (ok. 5–6%) grupæ w¥ród ogóÆu czynnych zawodowo kobiet
w mie¥cie. Jeszcze w 1931 r. w skali caÆego pañstwa polskiego najemne pracownice
umysÆowe stanowiÆy tylko 13,4% ogóÆu kobiet pracujåcych poza rolnictwem7.
Jest rzeczå jasnå, ºe w Polsce, podobnie jak i w innych uprzemysÆawiajåcych siæ
krajach Europy o wzro¥cie zatrudnienia kobiet w produkcji przemysÆowej i w innych, rozwijajåcych siæ dynamicznie wraz z industrializacjå, dziaÆach pracy zadecydowaÆy przede wszystkim czynniki ekonomiczne: a wiæc wzrastajåca potrzeba
zdobywania dodatkowych obok niewystarczajåcych zarobków mæºczyzn — ¥rodków na utrzymanie rodziny.
W koñcu XIX w. niska cena kobiecej siÆy roboczej na ziemiach polskich wyståpiÆa na tle europejskim szczególnie ostro. W Królestwie Polskim w latach
1886–1888 przeciætne pÆace kobiet byÆy o ponad 50% niºsze od pÆac mæºczyzn.
Z pewno¥ciå byÆo to spowodowane przede wszystkim faktem, ºe wiækszo¥ì kobiet
wykonywaÆa wówczas prace nie wymagajåce kwalifikacji i tylko mniejszo¥ì pracujåcych w przemy¥le robotnic zaliczaÆa siæ do kategorii „przyuczonych”. Zresztå
nawet w tej kategorii robotników konkurencja mæºczyzn, silniejszych fizycznie,
a wiæc zdolnych do bardziej wydajnej pracy, zamykaÆa kobietom drogæ do lepiej
pÆatnych stanowisk pracy.
Jednak w¥ród historyków nie ma jednomy¥lno¥ci co do oceny, w jakim stopniu
robotnice byÆy upo¥ledzone w stosunku do robotników–mæºczyzn wskutek z góry
zróºnicowanej wysoko¥ci stawek pÆac za wykonywanie podobnej pracy. Np. Elºbieta Kaczyñska broni tezy, ºe na przeÆomie XIX i XX w. nie byÆo bezpo¥redniego
upo¥ledzenia pÆacowego kobiet, szczególnie przy pracach akordowych8. Nie podlega natomiast dyskusji, ºe w latach I wojny ¥wiatowej, na tle powszechnej nædzy,
naståpiÆa na ziemiach polskich niwelacja zarobków. Stwierdzano zbliºenie siæ
w tym czasie przeciætnych pÆac kobiet do poziomu 3/4 przeciætnej pÆacy mæºczyzn.
Tendencja ta przetrwaÆa przez pierwsze lata po zakoñczeniu wojny, które charakteryzowaÆy siæ wysokå inflacjå. Natomiast od poÆowy lat dwudziestych XX w. wraz
ze stabilizacjå waluty naståpiÆ, zdaniem inspektorek pracy z tych lat, powrót do
przedwojennych dystansów, dzielåcych pÆace kobiet i mæºczyzn. W 1929 r. w Polsce przeciætne pÆace kobiet w przemy¥le oscylowaÆy wokóÆ 65% pÆacy niewykwalifikowanego robotnik–amæºczyzny9. Jak siæ wydaje, w tym czasie upo¥ledzenie
pÆacowe pracujåcych w przemy¥le kobiet w stosunku do mæºczyzn nie odbiegaÆo
w Polsce od analogicznych róºnic w stawkach pÆac wystæpujåcych w uprzemysÆowionych krajach Europy.
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W drugiej poÆowie XIX w. podejmowanie pracy zarobkowej przez wzglædnie
szerokie krægi kobiet najczæ¥ciej — szczególnie w spoÆeczno¥ciach proletariackich
— miaÆo na celu umoºliwienie przeºycia rodzinie, dla utrzymania której nie
wystarczaÆy zarobki mæºczyzny jako jedynego ºywiciela. MiaÆo to jednak dla tej
rodziny skutki obosieczne. Z jednej strony zarobkowanie matki zwiækszaÆo dochody, podnoszåc materialny poziom jej ºycia. Dodatkowe dochody umoºliwiaÆy,
a niekiedy byÆy wræcz niezbædnym warunkiem utrzymania integralno¥ci rodziny,
wspólnego jej zamieszkiwania, uchronienia jej przed dÆugoletniå rozÆåkå, np. z ojcem zmuszonym do emigracji w poszukiwaniu zarobków. W szczególnych polskich warunkach przy niskim poziomie zarobków i materialnego ºycia ludno¥ci
proletariackiej praca zarobkowa kobiety–matki byÆa w wiækszo¥ci przypadków
przede wszystkim czynnikiem stabilizujåcym rodzinæ w sensie ekonomicznym.
Z drugiej strony jednak — nieobecno¥ì pracujåcej matki w domu dziaÆaÆa niewåtpliwie pod wieloma wzglædami dezintegrujåco na wspólnotæ rodzinnå: poczåwszy od Æåczåcych rodzinæ wiæzów uczuciowych, a na sprawno¥ci funkcjonowania
gospodarstwa domowego koñczåc. Dylemat ten szczególnie ostro wystæpowaÆ na
ziemiach polskich w okresie braku wÆasnego pañstwa, na przeÆomie wieków XIX
i XX. Tak np. w szybko uprzemysÆawiajåcym siæ w ostatnim trzydziestoleciu
XIX w. Królestwie Polskim funkcje macierzyñskie pracujåcej w przemy¥le robotnicy byÆy szczególnie zagroºone wobec braku ustawowej ochrony macierzyñstwa
i dÆugiego dziesiæcio lub jedenastogodzinnego dnia pracy. W tych warunkach
znaczna czæ¥c czynnych zawodowo kobiet musiaÆa zrezygnowaì z zaÆoºenia wÆasnej rodziny. Jednocze¥nie niski poziom materialnych warunków ºycia rodzin robotniczych kazaÆ znacznej czæ¥ci ºon i matek podejmowaì pracæ zarobkowå nawet
kosztem ograniczenia pielægnacyjnych i wychowawczych funkcji rodziny.
Aby zdaì sobie sprawæ z wysoko¥ci tych kosztów wystarczy spojrzeì na wskaªniki ¥miertelno¥ci dzieci w rodzinach robotniczych. Spo¥ród ponad 1,5 tysiåca
dzieci, które urodziÆy siæ w ponad 340 rodzinach robotniczych, ankietowanych
w 1927 r. przez IGS, w dzieciñstwie zmarÆo 27,8%. Najwyºszå w Polsce ¥miertelno¥ì dzieci w rodzinach robotniczych zanotowano w £odzi, gdzie w¥ród robotników dominujåcego tu przemysÆu wÆókienniczego udziaÆ kobiet zamæºnych byÆ
wyºszy niº w innych ankietowanych o¥rodkach robotniczych. Warto zwróciì uwagæ, ºe wskaºnik umieralno¥ci dzieci wyºszy byÆ w rodzinach robotników niewykwalifikowanych (31,5), niº wykwalifikowanych (24,3)10.
Wbrew rozpowszechnionym potocznym opiniom w¥ród kobiet pracujåcych
w przemy¥le, takºe w Polsce, podobnie jak w wiækszo¥ci uprzemysÆowionych krajów Europy, powaºny byÆ udziaÆ zamæºnych, jak równieº — jedynych ºywicielek
rodziny. Wprawdzie w koñcu XIX w. (1897) niemal poÆowa zarobkujåcych kobiet
w przemy¥le Królestwa Polskiego — to mÆode dziewczæta do 18 roku ºycia (z reguÆy niezamæºne), ale w tym samym czasie mæºatki stanowiÆy juº ok. 1/4 ogóÆu
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robotnic przemysÆowych11. Ciekawe, ºe proporcje te nie ulegÆy zmianie w Polsce
miædzywojennej aº do 1931 r., kiedy to (wg danych spisu powszechnego) 26%
robotnic pracujåcych w przemy¥le i górnictwie byÆo mæºatkami. Warto dodaì, ºe
byÆy to odsetki wyºsze niº w¥ród pracownic umysÆowych w administracji, przemy¥le, handlu, ubezpieczeniach itp., w¥ród których zamæºne stanowiÆy 20%12.
Tak przed, jak i po I wojnie ¥wiatowej najliczniejsze grupy kobiet zamæºnych
skupiaÆy siæ w Polsce w o¥rodkach wÆókienniczych (£ódª i okræg lodzki, íyrardów
w warszawskim okrægu przemysÆowym, Czæstochowa). Tak np. w 1897 r. w¥ród
wÆókniarek w íyrardowie robotnice zamæºne stanowiÆy niemal 1/3 (31%). U schyÆku XIX w. w Królestwie Polskim niemal poÆowa zamæºnych wÆókniarek (1897 r.
ponad 40%) to mÆode kobiety w wieku od 20 do 40 lat tj. w tym okresie ºycia, kiedy
obciåºenie obowiåzkami macierzyñskimi jest najwiæksze13. Jak siæ wydaje, w Polsce zjawisko to nie ograniczaÆo siæ tylko do Królestwa Polskiego i do przeÆomu
XIX i XX w.
W koñcu XIX stulecia w Królestwie Polskim poza wÆókiennictwem najwyºszy
byÆ udziaÆ kobiet zamæºnych w¥ród robotnic pracujåcych w przemy¥le mineralnym,
gorzelnianym, drzewnym, a wiæc w gaÆæziach przemysÆu z reguÆy zlokalizowanych
poza wielkimi o¥rodkami miejskimi. NaleºaÆy one przede wszystkim do sezonowych, niewykwalifikowanych czæ¥ci zaÆóg, rekrutujåcych siæ spo¥ród spauperyzowanych mieszkañców okolicznych wsi, nadal silnie zwiåzanych z rolnictwem.
Wej¥cie kobiety zamæºnej na rynek pracy przemysÆowej nabieraÆo w ten sposób
szczególnego charakteru, wyróºniajåcego to zjawisko w Polsce na tle wcze¥niej
uprzemysÆowionych krajów Europy. Sezonowa praca w wymienionych gaÆæziach
przemysÆu takºe dla mæºczyzn, ale przede wszystkim dla kobiet, byÆa ªródÆem
dodatkowych dochodów, które uzupeÆniaÆy niewystarczajåce na utrzymanie rodziny
¥rodki uzyskiwane z rolnictwa.
Na ziemiach polskich odsetki kobiet zamæºnych, siægajåcych po zarobek w przemy¥le na przeÆomie wieku XIX i XX nie dorównywaÆy Belgii, Szwajcarii, a przede
wszystkim Austrii, które to kraje wykazywaÆy najwyºsze nasilenie tego zjawiska
w Europie. W tym bowiem czasie w Królestwie Polskim, w warunkach zacofania
ustawodawstwa ochronnego, urzådzeñ socjalnych, opieki nad dzieckiem itp., kobiety ze ¥rodowisk robotniczych unikaÆy podejmowania staÆej, regularnej pracy. Nie
tylko w XIX w. zarobkowanie w przemy¥le z reguÆy nie podnosiÆo prestiºu kobiety
w tym ¥rodowisku. Takie postawy, niechætne zarobkowaniu kobiet w przemy¥le,
okazaÆy siæ w spoÆeczno¥ciach robotniczych bardzo trwaÆe. UtrzymywaÆy siæ one
takºe w Polsce miædzywojennej, mimo wprowadzenia w 1924 r. ustawy o ochronie
macierzyñstwa robotnicy. W miastach w sytuacji przymusowej ºony robotników
staraÆy siæ zapewniì rodzinie dodatkowe dochody, chætniej podejmowaÆy siæ pracy
zarobkowej poza przemysÆem: w usÆugach (przyjmowanie do domu prania, przyjmowanie i obsÆuga sublokatorów), w handlu, w pracy chaÆupniczej. Te formy za-
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robkowania dawaÆy siæ Æatwiej pogodziì z funkcjå matki i gospodyni domowej,
a takºe nie podwaºaÆy pozycji ojca jako gÆównego ºywiciela rodziny, jak równieº
patriarchalnego charakteru rodziny robotniczej.
Jednak juº w koñcu XIX w. wiele wdów i czæ¥c kobiet zamæºnych — gÆównie
w Warszawie — peÆniÆo funkcjæ gÆównego ºywiciela w rodzinach pozbawionych
zarobków mæºczyzny (ojca). Wprawdzie i one zarobku poszukiwaÆy przede wszystkim w rzemio¥le i drobnym przemy¥le (wyrób odzieºy, wyroby z drzewa), w handlu
i usÆugach, rzadziej w wielkim przemy¥le, a je¥li juº tam, to w „mæskich” gaÆæziach
produkcji jak przemysÆ gorzelniano–browarniczy, metalowy, a nawet hutnictwo.
W praktyce jednak znajdowaÆy go przede wszystkim we wÆókiennictwie14.
Zagroºenie, jakie niosÆa ze sobå regularna praca kobiet poza domem (a przede
wszystkim w przemy¥le) dla jej funkcji macierzyñskich, dla ºycia codziennego
rodziny robotniczej i jej spoisto¥ci, dla zdrowia samych kobiet itp. naleºå do lepiej
zbadanych aspektów spoÆecznej pozycji kobiety–robotnicy w Polsce w latach miædzywojennych. Np. sprawozdania analityczno–opisowe inspektorek pracy w Polsce
miædzywojennej dostarczajå wiele wiarygodnych dowodów ªródÆowych na potwierdzenie tezy o przeciåºeniu robotnicy pracå: zarobkowå i domowå, o wyºszej
zachorowalno¥ci kobiet pracujåcych w przemy¥le w porównaniu z robotnikami–mæºczyznami. Wskazujå one na zwielokrotnione w warunkach pracy w fabryce, zagroºenie robotnicy ciæºarnej. O powaºnych rozmiarach tych zagroºeñ ¥wiadczå takie zjawiska jak np. wysokie liczby martwych noworodków w rodzinach
robotników przemysÆowych. W zbadanych w Polsce w 1927 r. ponad 340 rodzinach robotniczych martwe noworodki stanowiÆy aº 4,6% ogólnej liczby dzieci
urodzonych w tych rodzinach15. Wielki kryzys lat trzydziestych, w Polsce szczególnie gÆæboki i dÆugotrwaÆy, zaostrzyÆ dodatkowo psychiczne obciåºenie kobiety
pracujåcej w przemy¥le, wywoÆywane „ciågÆym dåºeniem do utrzymania siæ na
poziomie” wobec staÆego „læku przed utratå pracy”16.
PrzykÆad polski szczególnie wyrazi¥cie pokazuje oddziaÆywanie industrializacji
i towarzyszåcego jej zjawiska rozszerzania siæ zasiægu zarobkowania kobiet ze
¥rodowiska proletariackiego na sytuacjæ rodzinnå tych ostatnich równieº od drugiej
strony. Na przeÆomie wieków XIX i XX ze szczególnå ostro¥ciå wyståpiÆo upo¥ledzenie robotnicy pod wzglædem moºliwo¥ci zaÆoºenia wÆasnej rodziny. Brak rodziny byÆ wówczas czæsto czynnikiem uprzywilejowujåcym na rynku pracy. W warunkach Polski, Rosji, a przypuszczalnie i w innych krajach Europy ¥rodkowo–wschodniej, spoÆeczne koszty industrializacji w XIX w., bardziej niº gdzie
indziej w Europie ograniczaÆy szanse ludno¥ci robotniczej na zaÆoºenie wÆasnej
rodziny. W miastach warunki pracy kobiet nie tylko w charakterze sÆuºby domowej,
ale takºe w gastronomii i handlu, jak równieº w niektórych gaÆæziach produkcji
przemysÆowej i rækodzielniczej bardzo czæsto uniemoºliwiaÆy robotnicy zaÆoºenie
wÆasnej rodziny lub co najmniej znacznie je opóªniaÆy17. W ¥rodowisku robotni-
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czym w Polsce jeszcze na poczåtku XX w. aktywno¥ì zawodowa znacznej czæ¥ci
kobiet nie dawaÆa siæ pogodziì z normalizacjå xycia rodzinnego.
Tak wiæc wpÆywu szeroko upowszechniajåcej siæ w dobie industrializacji pracy
zarobkowej kobiety ze ¥rodowiska proletariackiego na jej pozycjæ spoÆecznå i szanse awansu nie moºna uznaì za jednoznacznie pozytywny. Z jednej strony —
przemysÆ stworzyÆ jej najszersze, w porównaniu z innymi dziaÆami, moºliwo¥ci
zarobkowania, a co za tym idzie — takºe szanse zmniejszenia swej zaleºno¥ci
ekonomicznej od mæºczyzny (ojca, mæºa czy brata). StanowiÆo to niewåtpliwie
czynnik podwaºajåcy patriarchalizm rodziny robotniczej i torowaÆo drogæ tendencjom równo¥ciowym. Notabene w Polsce w ¥rodowisku proletariackim tendencja
ta byÆa niemal niezauwaºalna jeszcze na przeÆomie XIX i XX w. i ledwie zauwaºalna nawet w latach dwudziestych XX stulecia18. Z drugiej strony — tradycyjnie
niechætny stosunek ¥rodowisk robotniczych w Polsce do pracy zarobkowej kobiety–ºony i matki, dominujåcy w tym ¥rodowisku tradycyjny wzór rodziny, wyznaczyÆy kobiecie — nawet zarobkujåcej — pozycjæ podporzådkowanå wobec mæºczyzny–gÆowy rodziny (ojca, mæºa, wzglædnie najstarszego syna19). DawaÆo siæ to
odczuì kobiecie pracujåcej równieº w miejscu pracy. Wszystko to, w poÆåczeniu
z upo¥ledzeniem zarobkowym, nie przyspieszaÆo wzrostu prestiºu kobiety aktywnej
zawodowo. Praca zarobkowa kobiet w ¥rodowisku robotniczym, traktowana w Polsce aº do koñca okresu miædzywojennego niemal wyÆåcznie jako konieczno¥ì
ekonomiczna, w minimalnym stopniu przyczyniaÆa siæ do rozwoju jej aspiracji
ksztaÆceniowych i awansowych.
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WÆadysÆaw Mierzecki

Praca zarobkowa kobiet w ¥rodowisku
robotniczym w Polsce miædzywojennej

Pozycjæ kobiety w ¥rodowisku robotniczym w latach II Rzeczypospolitej
okre¥laÆy przede wszystkim dwa czynniki: tradycja oraz kondycja materialna
rodziny robotniczej.
Najbardziej powszechnym typem rodziny robotniczej byÆa rodzina dwupokoleniowa, w której pozycjæ dominujåcå zajmowaÆ mæºczyzna — gÆowa rodziny. Tradycyjnie na mæºczyªnie spoczywaÆ obowiåzek dostarczenia rodzinie ¥rodków dostatecznych dla utrzymania. Ten model nie dotyczyÆ robotników rolnych oraz tych,
którzy mieszkali w maÆych miejscowo¥ciach z dala od wiækszych aglomeracji.
Przedmiotem rozwaºañ w niniejszym artykule jest aktywno¥ì zawodowa kobiet
w rodzinach robotniczych utrzymujåcych siæ z zajæì nierolniczych1.
PrzykÆadów utrzymywania siæ w tym ¥rodowisku tradycyjnego modelu rodziny
dostarczajå m.in. badania bezrobotnych prowadzone w latach trzydziestych. Z badañ tych wynika, ºe model ten byÆ akceptowany z reguÆy przez oboje maÆºonków.
Powodem stanów depresyjnych przeºywanych przez bezrobotnych mæºczyzn byÆa
nie tylko zÆa sytuacja materialna rodziny, ale takºe utrata poczucia wÆasnej warto¥ci,
spowodowana niemoºno¥ciå sprostania roli gÆowy rodziny. W bardzo skrajnych
przypadkach prowadziÆo to do samobójstw lub zamiarów samobójczych, w innych
za¥ — do opuszczenia rodziny. W wielu sytuacjach zachwianie siæ dotychczasowego ukÆadu ról w rodzinie robotniczej wskutek bezrobocia prowadziÆo do rozbicia
wspólnoty rodzinnej — przy czym odchodzili zarówno mæºczyªni, jak i kobiety.
Mæºczyªni motywowali swoje odej¥cia poszukiwaniem pracy — co zresztå nie byÆo
tak bardzo odlegÆe od rzeczywistych motywów podejmowania przez wielu bezrobotnych robotników wædrówek w poszukiwaniu zarobków. Jednak w istocie rzeczy
zgadzali siæ oni z pretensjami ºon zarzucajåcych im niezdolno¥ì do utrzymania
rodziny. Kobiety odchodziÆy od rodzin poszukujåc oparcia u innego mæºczyzny.
Trudno oceniì, który z tych przypadków zdarzaÆ siæ czæ¥ciej2.
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Z drugiej strony wÆa¥nie badania rodzin najuboºszych pozwalajå spostrzec tendencjæ zmian w tradycyjnych relacjach miædzy wspóÆmaÆºonkami. Obok zjawisk
opisanych wyºej zaobserwowano bowiem takºe, ºe rodziny bezrobotne stawaÆy siæ
zwarte wewnætrznie — co moºe ¥wiadczyì o ksztaÆtowaniu siæ bardziej partnerskich stosunków w tych rodzinach3. W niektórych rodzinach bezrobotnych w okresie kryzysu ciæºar utrzymania spadaÆ na kobiety. Trudno oceniì skalæ tego zjawiska,
jednak musiaÆo ono wpÆywaì na zmianæ tradycyjnego podziaÆu ról. Wiele wskazuje
na to, ºe stan ten — choì zapewne z konieczno¥ci — byÆ akceptowany, ale zawsze
traktowany jako tymczasowy. Szczególnym przypadkiem ¥wiadomej zgody na
podwaºanie tradycyjnego ukÆadu ról byÆy wspominane przez bezrobotnych pamiætnikarzy „oºenki dla pieniædzy”. Przy czym nie chodziÆo tu o kapitaÆ, choìby niewielki, przyszÆej maÆºonki, a o fakt, iº miaÆa ona staÆå pracæ.
Oczywi¥cie kobiety z rodzin robotniczych podejmowaÆy pracæ zarobkowå nie
tylko w wypadku bezrobocia mæºa lub ojca. Zasiæg tego zjawiska zapoczåtkowanego w koñcu XIX w., wzglædnie ustabilizowany na poczåtku XX w., znacznie siæ
rozszerzyÆ w okresie I wojny ¥wiatowej. Jednå z gÆównych przyczyn byÆa wówczas
nieobecno¥ì mæºczyzn, powoÆanych do wojska, bådª teº ewakuowanych z zakÆadami pracy4. Okres wojenny, w którym kobiety z konieczno¥ci podejmowaÆy pracæ
zarobkowå, mógÆ spowodowaì pewne zmiany w tradycyjnym modelu podziaÆu ról
w rodzinie. Takºe niski poziom zarobków robotniczych w caÆym okresie dwudziestolecia miædzywojennego byÆ czynnikiem skÆaniajåcym kobiety do poszukiwania
staÆej pracy. Z drugiej strony o skali zatrudnienia kobiet decydowaÆa nie tylko chæì
czy potrzeba, ale takºe liczba miejsc pracy na lokalnym rynku.
NajpeÆniejszy obraz zasiægu aktywno¥ci zawodowej kobiet w Polsce, a takºe
charakterystyczne pod tym wzglædem regionalne odmienno¥ci, przedstawiajå wyniki drugiego spisu powszechnego z 9 grudnia 1931 r. Så one, niestety, w wielu
punktach nieporównywalne z danymi pierwszego spisu z 30 wrze¥nia 1921 r.,
dlatego teº przedstawienie w ujæciu dynamicznym procesów, które miaÆy miejsce
w dwudziestoleciu, jest znacznie utrudnione5.
W 1931 r. blisko 865 tysiæcy kobiet (zatrudnionych lub bezrobotnych) uznano
za zawodowo czynne poza rolnictwem. StanowiÆy one 27% ogólnej liczby kobiet
(Æåcznie czynnych i biernych zawodowo) w rodzinach robotniczych. Analogiczny
wskaªnik stopnia aktywno¥ci zawodowej mæºczyzn wynosiÆ wówczas 62%. Moºna
wiæc stwierdziì, iº w skali caÆej Polski stopieñ uzawodowienia mæºczyzn byÆ
dwukrotnie wyºszy niº kobiet. Zjawisko to wykazywaÆo jednak duºe odmienno¥ci
regionalne (Tab. 1). Najszerszy zasiæg aktywno¥ci zawodowej kobiet moºna byÆo
obserwowaì w £odzi, za¥ najbardziej ograniczony byÆ stopieñ ich uzawodowienia
— na ÿlåsku. W tym samym czasie róºnice w stopniu aktywno¥ci zawodowej mæºczyzn byÆy niewielkie (odpowiedni wskaªnik dla Warszawy i £odzi byÆ o okoÆo 5
punktów wyºszy niº wskaªnik dla caÆej Polski). Z porównania danych z lat 1921
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i 1931 nie wynika jasno, aby w ciågu tego dziesiæciolecia naståpiÆy jakie¥ zasadnicze zmiany. Wyraªniejszy wzrost stopnia uzawodowienia o 4,4, punkta moºna
stwierdziì jedynie w Warszawie. Jednak w skali caÆego kraju po sprowadzeniu
posiadanych danych do terytorium porównywalnego (tzn. przede wszystkim po
wyeliminowaniu ÿlåska dla danych z 1931 r.) stwierdzony niewielki wzrost mie¥ci
siæ w granicach bÆædu statystycznego.
Wyraªnie zarysowujå siæ róºnice w strukturze wieku zawodowo czynnych kobiet i mæºczyzn. Przeciætna pracujåca kobieta byÆa mÆodsza niº mæºczyzna. W caÆym kraju w 1931 r. 43,4% wszystkich kobiet czynnych zawodowo to dziewczæta
i mÆode kobiety w wieku od 15 do 24 lat, podczas gdy udziaÆ mÆodych mæºczyzn
naleºåcych do tej samej grupy wieku w¥ród caÆej mæskiej populacji byÆ znacznie
mniejszy — tylko 28,4%. Takºe i pod tym wzglædem widoczne så róºnice pomiædzy
poszczególnymi o¥rodkami przemysÆowymi. Na ÿlåsku 50,2% kobiet czynnych
zawodowo nie przekroczyÆo 24 roku ºycia. W Warszawie, a zwÆaszcza w £odzi,
struktura wieku robotnic byÆa bliºsza proporcjom naturalnej struktury demograficznej kobiet w Polsce. Trzeba zarazem zwróciì uwagæ na fakt, ºe w liczbach bezwzglædnych w obu tych miastach w¥ród mÆodych pracowników naleºåcych do wyºej
wymienionych kategorii wieku, kobiet byÆo wiæcej niº mæºczyzn. W nastæpnych
grupach wieku przewaga liczebna mæºczyzn byÆa juº znaczna, choì w £odzi mniejsza
niº w Warszawie, za¥ w obu tych miastach znacznie mniejsza niº na ÿlåsku (Tab. 2).
Obserwacje te nasuwajå wniosek, ºe zarówno w £odzi jak i w Warszawie podejmowanie pracy przez mÆode kobiety byÆo równie oczywiste i powszechne jak
podejmowanie pracy przez mÆodych mæºczyzn. MaÆºeñstwo, ciåºa (przewaºnie
wielokrotna) i wychowywanie dzieci byÆy oczywistymi przyczynami, dla których
kobiety powyºej 25 roku ºycia rzadziej niº mæºczyªni kontynuowaÆy pracæ zawodowå.
Tym niemniej w grupie czynnych zawodowo znaczåca byÆa liczba kobiet zamæºnych. Wskazujå na to dane dotyczåce stanu cywilnego i pozycji robotnic w rodzinie.
Analiza tych danych prowadziì moºe do interesujåcych spostrzeºeñ. Bioråc pod
uwagæ dane dotyczåce caÆego kraju stwierdziì moºna, ºe ogromnå wiækszo¥ì
pracujåcych (tylko okresowo bezrobotnych) stanowiÆy panny — 71%. Jeszcze
wyraªniej zjawisko to wystæpowaÆo na ÿlåsku, gdzie grupa ta stanowiÆa 88,1%.
Natomiast w £odzi tylko niewiele wiæcej niº poÆowa (51,5%) pracujåcych kobiet
byÆa niezamæºna.
Najczæstszym sposobem zarobkowania kobiet byÆa praca w charakterze sÆuºby
domowej — 46,1% wszystkich ujætych w spisie 1931 r. W tej grupie zawodowej
zaledwie 4,5% byÆo mæºatkami i 7,7% — wdowami oraz rozwódkami lub ºyjåcymi
w separacji z maÆºonkiem. W wieku do 24 lat (który w pewnym uproszczeniu
moºna uznaì za przedmaÆºeñski) znajdowaÆo siæ 38% sÆuºåcych, a w Warszawie
— nawet tylko 28%. Grupa pracujåcych w charakterze sÆuºby domowej, w której
dominowaÆy kobiety powyºej 24 roku ºycia, skÆadaÆa siæ wiæc w ogromnej wiæk-
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szo¥ci z kobiet samotnych. Zwaºywszy, ºe okoÆo 90% ºeñskiej sÆuºby domowej to
sÆuºba mieszkajåca w domach pracodawców moºna sådziì, ºe wiækszo¥ì z nich nie
znajdowaÆa w miejscowo¥ci, w której podejmowaÆa pracæ, oparcia w rodzinie. Brak
jest bezpo¥rednich danych, wskazujåcych na pochodzenia spoÆeczne sÆuºby domowej. Ze wspomnieñ, obrazów literackich czy paralitereckich opisujåcych epokæ wynika
jednak, ºe byÆy to gÆównie osoby pochodzåce ze ¥rodowisk chÆopskich. Nie moºna
oczywi¥cie wykluczyì, ºe czæ¥ì tych kobiet mogÆa wywodziì siæ z rodzin robotniczych czy ubogiego drobnomieszczañstwa. PrzybyÆe ze wsi sÆuºåce, które wychodziÆy w mie¥cie za måº, zasilaÆy zapewne miejscowe ¥rodowisko robotnicze, inne
— dla których praca w mie¥cie byÆa ¥rodkiem do zdobycia niewielkiego kapitaÆu
na wiano — zapewne wracaÆy do rodzinnego ¥rodowiska. PozostaÆe, które nie zaÆoºyÆy
rodzin byÆy — wiele na to wskazuje — bardzo luªno zwiåzane ze ¥rodowiskiem
robotniczym. SÆuºba domowa stanowiÆa wiæc szczególnå grupæ zawodowå wyróºniajåcå siæ w¥ród innych grup pracownic najemnych specyficznå sytuacjå rodzinnå,
niejasnym statusem spoÆecznym i sÆabo postrzeganå przynaleºno¥ciå klasowå.
Powyºsze uwagi nie dotyczå licznej — jak siæ wydaje grupy kobiet, które
pracowaÆy dorywczo, ¥wiadczåc róºnego typu usÆugi osobiste jak pranie, sprzåtanie,
itp. Te wywodziÆy siæ w miastach wÆa¥nie ze ¥rodowiska robotniczego. Statystyka
zawodowa tego typu zajæì nie uwzglædniaÆa.
Uznawszy wiæc specyficzny status spoÆeczny, jaki posiadaÆy osoby zatrudnione
w charakterze sÆuºby domowej, moºna stwierdziì, ºe dla kobiet ze ¥rodowiska
robotniczego zasadnicze znaczenie miaÆa praca w przemy¥le i rzemio¥le. Praca
w dziale tym w 1931 r. byÆa ªródÆem dochodu dla 341,4 tysiæcy kobiet (co stanowiÆo
39,6% wszystkich pracujåcych jako najemne pracownicze fizyczne). W pozostaÆych dziaÆach gospodarki znajdowaÆo pracæ 14%, w tym w handlu 7,6% (tab. 1).
W¥ród kobiet pracujåcych jako robotnice w dziale „górnictwo i przemysÆ”
w skali caÆego kraju niewielkå tylko wiækszo¥ì stanowiÆy te, które nie zaÆoºyÆy
rodziny (55,1%). W tym dziale jednak szczególnie widoczne byÆy róºnice regionalne. W £odzi kobiety zamæºne (45,1% pracujåcych) przewaºaÆy nad pannami
(40,2%). Natomiast na ÿlåsku mæºatkami byÆo tylko 7,3% pracujåcych kobiet. Te
dwa skrajne przypadki wydajå siæ wskazywaì na dwa czynniki, które wpÆywaÆy na
zasiæg podejmowania przez kobiety pracy zarobkowej. Po pierwsze — o wyjåtkowo
wysokiej liczbie pracujåcych kobiet w £odzi decydowaÆ charakter dominujåcego
w tym mie¥cie przemysÆu — wÆókiennictwa, oferujåcego kobietom, niezaleºnie od
wahañ koniunktury, stosunkowo duºå liczbæ miejsc pracy. Po drugie w £odzi
poczynajåc od ostatnich dziesiæcioleci XIX w. akceptowanie w ¥rodowisku robotniczym (czæ¥ciowo byì moºe z konieczno¥ci) pracy zarobkowej kobiet zamæºnych
staÆo siæ juº tradycjå. Na znaczenie tego ostatniego czynnika wskazywaì moºe
przykÆad bielsko–bialskiego okrægu przemysÆowego, gdzie w przemy¥le wÆókienniczym (podobnie jak w innych regionach kraju) wiækszo¥ì siÆy roboczej stanowiÆy
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kobiety — w niektórych latach ich udziaÆ siægaÆ 60% zaÆóg. DominowaÆy tu jednak
kobiety niezamæºne, a w kaºdym razie bezdzietne 6. Tak wiæc o ile w £odzi praca
mæºatek byÆa zjawiskiem powszechnym, to na ÿlåsku byÆ to przypadek do¥ì rzadki.
W Warszawie panny stanowiÆy 72,5% wszystkich pracujåcych zawodowo (w kategorii najemnych pracownic fizycznych), a w¥ród pracujåcych w przemy¥le (i rzemio¥le) — 61,1%.
Szczególnå sytuacjæ, je¥li chodzi o aktywno¥ì zawodowå kobiet zamæºnych
w tych o¥rodkach przemysÆowych, gdzie dominowaÆ przemysÆ wÆókienniczy, sygnalizowaÆy badania ludno¥ci robotniczej, przeprowadzone przez Jana PiekaÆkiewicza w 1933 r. Na szczególnå uwagæ zasÆugujå zwÆaszcza — z interesujåcego nas
punktu widzenia — jego badania okre¥lajåce stopieñ aktywno¥ci zawodowej ºon
robotników w zaleºno¥ci od ich wieku. W zbadanej przez niego grupie ºon robotników w £odzi czynnych zawodowo byÆo 36,4%, przy czym mæºatki najwyºszå
aktywno¥ì zawodowå przejawiaÆy w wieku miædzy 20 a 24 rokiem ºycia: zarobkowaÆa ponad poÆowa (54% ºon robotników w tej kategorii wieku). W okrægu podÆódzkim czynnych zawodowo byÆo 29% ºon robotników; tu jednak pracæ zarobkowå
najczæ¥ciej podejmowaÆy kobiety nieco starsze: w wieku od 35 do 39 roku ºycia
(w tej kategorii wieku 39% pracowaÆo poza domem). W Czæstochowie niemal co
czwarta ºona robotnika byÆa czynna zawodowo (23,3%), a w okrægu biaÆostockim
15% ºon robotników stale wspieraÆo swoimi zarobkami budºety domowe. Te same
badania wykazaÆy, ºe w Warszawie do czynnych zawodowo zaliczano tylko 8,4%
zbadanej — wprawdzie stosunkowo nielicznej — populacji mæºatek z warszawskich rodzin robotniczych, za¥ w okrægach ¥låskich nie odnotowano ani jednej
pracujåcej ºony robotnika (poza rolnictwem). W caÆej zbadanej populacji 581
tysiæcy ºon robotników przemysÆu i handlu (bez górnictwa i hutnictwa) w wieku
15–59 lat z terenu caÆego kraju 13,2% byÆo czynnych zawodowo7.
DokÆadniejsze dane okre¥lajåce miejsce pracy i stan cywilny robotnic w 1931 r.,
zawarte w ostatecznych wynikach spisu powszechnego, pozwalajå stwierdziì, ºe
z wyjåtkiem Warszawy niemal reguÆå byÆo podejmowanie przez mæºatki i wdowy
staÆej pracy przede wszystkim w przemy¥le lub rzemio¥le. Jedynie w Warszawie
spo¥ród kobiet zamæºnych pracujåcych zawodowo do przemysÆu trafiÆa nieco mniej
niº poÆowa (49,3%0, w pozostaÆych regionach pracujåce w przemy¥le stanowiÆy
wyraªnå wiækszo¥ì (w £odzi aº 90%).
Na tej samej podstawie moºna stwierdziì istnienie niemaÆej grupy robotnic, które
peÆniÆy funkcjæ gÆów rodzin; peÆniÆa jå co piåta pracujåca zawodowo kobieta
(20,9%). W £odzi i województwie kieleckim 26% kobiet samodzielnie utrzymywaÆo rodzinæ. Niezaleºnie od swego stanu cywilnego podejmowaÆy one pracæ przede
wszystkim w przemy¥le. W grupie tej najliczniejsze (83,7 tys.) byÆy wdowy (oraz
rozwiedzione i pozostajåce w separacji z mæºem) — stanowiÆy one 9,6% pracujåcych robotnic; niewiele mniejszå liczebnie grupæ tworzyÆy panny (69,4 tys. co
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stanowiÆo 8% ogóÆu pracujåcych fizycznie kobiet). W sumie wiæc kobiety samotne
majåce na utrzymaniu dzieci lub innych czÆonków rodziny tworzyÆy grupæ 18%
ogóÆu pracownic (w kategorii „najemne fizyczne”; gdyby za¥ wziåì pod uwagæ
robotnice pracujåce w przemy¥le i rzemio¥le, to okaºe siæ, ºe do omawianej grupy
naleºaÆa 1/3!).
Poza suchymi danymi statystycznymi niewiele wiadomo o kobietach bædåcych
w szczególnie trudnej sytuacji. Moºna siæ domy¥laì, iº panny — gÆowy rodziny to
w duºej czæ¥ci matki z nie¥lubnymi dzieìmi. Kobiety zamæºne, które zaklasyfikowano do kategorii gÆów rodzin — to zapewne ºony bezrobotnych lub teº niezdolnych do podjæcia staÆej pracy mæºczyzn.
Charakterystyczne, ºe w £odzi mæºatki peÆniåce funkcje gÆowy rodziny stanowiÆy tylko 14% ogóÆu pracujåcych zamæºnych robotnic, podczas gdy na ÿlåsku
odsetek ten wynosiÆ 29%. Jednak w liczbach bezwzglædnych relacja byÆa odwrotna
— na ÿlåsku w porównaniu z £odziå pracowaÆo regularnie mniej kobiet zamæºnych
i znacznie mniejsza ich czæ¥c peÆniÆa funkcje gÆów rodzin. Prowadziì to moºe do
wniosku, ºe na ÿlåsku kobiety podejmowaÆy staÆå pracæ zarobkowå pod naciskiem
skrajnych, wyjåtkowych okoliczno¥ci, podczas gdy w £odzi — na co wskazujå
takºe cytowane wyºej inne dane — byÆo to zjawisko do¥ì powszechne.
Liczba miejsc pracy dla kobiet zaleºaÆa w znacznym stopniu od charakteru
o¥rodka przemysÆowego. W gÆównych o¥rodkach przemysÆowych struktura zawodowa kobiet byÆa zróºnicowana. W 1931 r. poza gÆównymi dziaÆami dajåcymi
zatrudnienie kobietom (tj. poza przemysÆem i sÆuºbå domowå) w caÆym kraju
pozostawaÆo ¥rednio 14,2% zawodowo czynnych najemnych pracownic fizycznych
— w tym w handlu zarobkowaÆo 7,6%. Ciekawe, ºe zarówno ÿlåsk, jak i Warszawa
oferowaÆy kobietom proporcjonalnie wiæcej miejsc pracy poza przemysÆem i poza
sÆuºbå domowå niº inne regiony kraju. Tak wiæc poza tymi dziaÆami pracowaÆo na
ÿlåsku 20,4% (w tym w handlu 11,7%), w Warszawie odpowiednio — 19% i 10,6%.
Natomiast w £odzi na rynku pracy kobiet zdecydowanie najwiæksze znaczenie miaÆ
przemysÆ, dajåc pracæ 70,6% kobiet. PozostaÆe dziaÆy zatrudnienia (wyÆåczywszy
jeszcze sÆuºbæ domowå) dawaÆy ¥rodki utrzymania 7,7% ogólnej liczby kobiet
w omawianej kategorii.
Specyfika regionalna wystæpuje równieº wyraªnie w strukturze zatrudnienia
kobiet w przemy¥le (Tab. 1a). W skali caÆego kraju w 1931 r. 31,2% robotnic
przemysÆowych pracowaÆo w przemy¥le wÆókienniczym a 18,2% w przemy¥le
odzieºowym, czyli Æåcznie niemal poÆowa ogóÆu (49,4%). W dalszej kolejno¥ci
istotne znaczenie miaÆy takºe miejsca pracy w przemy¥le spoºywczym (6,6%).
Znacznå grupæ pracujåcych lub poszukujåcych pracy stanowiÆy kobiety, których
okre¥lenie zawodu nastræczaÆo rachmistrzom spisowym trudno¥ci. ByÆy to zapewne
przede wszystkim robotnice niewykwalifikowane, stosunkowo czæsto zmieniajåce
miejsce pracy. Ta grupa stanowiÆa niemal 1/4 (24,2%) wszystkich tych, które
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utrzymywaÆy siæ z pracy w przemy¥le. Z tego punktu widzenia szczególnie wyraªnie zarysowaÆa siæ odræbno¥ì struktury zawodowej kobiet w £odzi, gdzie 80,8%
robotnic przemysÆowych pracowÆo w przemy¥le wÆókienniczym, a w takºe w sfeminizowanym przemy¥le odzieºowym — 6,7%, natomiast grupa niewykwalifikowanych byÆa niewielka (3,2%). Charakterystyczny dla skÆadu zawodowego kobiet
na ÿlåsku byÆ wzglædnie duºy udziaÆ pracujåcych w górnictwie (16,1%) oraz hutnictwie i przemy¥le metalowym (14%). W Warszawie najwiækszå rolæ pod wzglædem
zatrudnienia kobiet ogrywaÆ przemysÆ odzieºowy, skupiajåc 32,5% ogóÆu czynnych
zawodowo robotnic; wÆókiennictwo zatrudniaÆo blisko trzy razy mniej — 11%.
Natomiast w porównaniu z innymi o¥rodkami, duºå grupæ stanowiÆy tu kobiety nie
posiadajåce okre¥lonego zawodu — 26,6%.

*
Przedstawione wyºej rozwaºania statystyczne opierajå siæ na danych o do¥ì
ogólnym charakterze i tym samym nie uwzglædniajå specyfiki poszczególnych
¥rodowisk spoÆecznych. Dopiero bardziej wnikliwe badania mogå wykazaì cechy
róºniåce kolejne spoÆeczno¥ci robotnicze, sytuacjæ kobiet w miastach i na wsi oraz
w osiedlach i miasteczkach, a takºe odmienno¥ci wystæpujåce w róºnych spoÆeczno¥ciach wyznaniowych, w tym przede wszystkim — w spoÆeczno¥ci ºydowskiej.
W tym miejscu naleºy zwróciì uwagæ na najbardziej rzucajåce siæ w oczy róºnice.
Porównanie populacji kobiet zamieszkujåcych w miastach oraz na wsi (do
wiejskich zaliczono takºe osiedla o miejskim charakterze, ale nie posiadajåce praw
miejskich) wskazuje, ºe w osiedlach wiejskich wiækszy odsetek kobiet znajdowaÆo
zatrudnienie w charakterze sÆuºby domowej. Wzglædnie wiæksze znaczenie miaÆy
dla tej grupy robotnic takie gaÆæzie przemysÆu jak np. drzewny i mineralny, za¥
relatywnie mniejsze — praca w handlu.
Bardzo wyraªne i istotne róºnice rysowaÆy siæ w strukturze zawodowej kobiet
w zaleºno¥ci od wyznania. Tabela 1c przedstawia porównawczo skÆad zawodowy
kobiet wyznania mojºeszowego i katolickiego w Polsce oraz w Warszawie — jako
przypadku spoÆeczno¥ci wielkomiejskiej o znacznej liczbie ludno¥ci ºydowskiej.
Wskaªniki uzawodowienia tj. odsetek kobiet pracujåcych w stosunku do wszystkich kobiet (czynnych i biernych zawodowo), jak i wskaªniki obrazujåce udziaÆ
kobiet w¥ród ogóÆu zawodowo czynnych (kobiet i mæºczyzn razem) w ramach
kolejnych grup wyznaniowych skÆaniajå do wniosku, iº czæ¥ciej podejmowaÆy
pracæ zawodowå kobiety wyznania katolickiego niº mojºeszowego, przy czym
mieszkanki Warszawy byÆy bardziej aktywne zawodowo niº kobiety w caÆym
kraju, niezaleºnie od wyznania.
Strukturæ zawodowå kobiet wyznania mojºeszowego wyróºniaÆ znacznie mniejszy odsetek pracownic zdobywajåcych ¥rodki utrzymania przez pracæ w charakterze
sÆuºby domowej. Dla tej grupy wyznaniowej relatywnie wiæksze znaczenie miaÆa

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

130 WÆadysÆaw Mierzecki

praca w przemy¥le i rzemio¥le, przede wszystkim w maÆych zakÆadach i w chaÆupnictwie. PracowaÆa tu blisko poÆowa z nich. ByÆy to zapewne w duºej czæ¥ci warsztaty
odzieºowe, w tej bowiem gaÆæzi przemysÆu i rzemiosÆa pracowaÆo 30% wszystkich
kobiet wyznania mojºeszowego, zarobkujåcych jako najemne pracownice fizyczne.
Czæ¥ciej teº niº pracownice wyznania katolickiego podejmowaÆy one pracæ w handlu.
Wyja¥nienie gÆæbszych przyczyn zarysowanych tu istotnych odmienno¥ci wymagaÆoby szczegóÆowej analizy pozycji kobiety w ciågle jeszcze maÆo znanej
spoÆeczno¥ci ºydowskiej.
Trzeba tu zwróciì uwagæ na jeszcze jedno niebezpieczeñstwo znieksztaÆcenia
obrazu, wynikajåce z oparcia analizy na kategoriach przyjætych przez autorów spisu
powszechnego. W powyºszych rozwaºaniach przemiotem analizy byÆa wyÆåcznie
kategoria „pracownice najemne fizyczne — zawodowo czynne” (przy niektórych
porównaniach uwzglædniano takºe bierne zawodowo) — tæ kategoriæ przyjmuje
powszechnie historiografia jako odpowiadajåcå pojæciu robotnicy. Tymczasem
kobiety ze ¥rodowisk robotniczych mogÆy wykonywaì prace zarobkowe i zawody,
które rachmistrze spisowi kwalifikowali do kategorii „samodzielnych nie zatrudniajåcych siÆ najemnych”. PrzykÆadowo zawodem takim byÆ zawód praczki (je¥li
chodzi o zawody mæskie to klasycznym przykÆadem så „tragarze”). Takimi zajæciami mogÆo teº byì wykonywanie usÆug krawieckich, bieliªniarskich, poñczoszniczych, a takºe drobny handel. W tych zawodach znacznå wiækszo¥ì pracujåcych
jako „samodzielni nie zatrudniajåcy siÆ najemnych” stanowiÆy kobiety. Wykonujåc
takie i podobne prace, mimo formalnie innej ich kwalifikacji, je¥li wywodziÆy siæ
ze ¥rodowiska robotniczego nie zmieniaÆy one przecieº swojego rzeczywistego
statusu spoÆecznego. Przynajmniej czæ¥c z nich naleºaÆoby uznaì za bliºsze klasie
robotniczej, niº — drobnomieszczañstwu.
Na podstawie dostæpnych danych nie moºna stwierdziì, jakie zmiany w zasiægu
i formach aktywno¥ci zawodowej naståpiÆy w ciågu dwudziestolecia. W liczbach
bezwzglædnych, na obszarach porównywalnych — to znaczy w £odzi, w Warszawie, województwie kieleckim — miædzy rokiem 1921 a 1931 naståpiÆo niewåtpliwie rozszerzenie aktywno¥ci zawodowej kobiet. W Warszawie wzrost w liczbach
bezwzglædnych miaÆ miejsce nie tylko wskutek przyrostu naturalnego, gdyº jednocze¥nie zwiækszyÆ siæ o 4,5% udziaÆ kobiet czynnych zawodowo w stosunku do
ogólnej liczby kobiet w rodzinach robotniczych. W województwie kieleckim zmiany byÆy nieznaczne; dla £odzi i ÿlåska — brak jest porównywalnych danych. Porównania wyników spisu z 1921 r., dotyczåcych caÆej Polski z takimiº danymi z 1931 r.
po wyeliminowaniu informacji dotyczåcych województwa ¥låskiego (nie objætego
spisem w 1921 r.) sugerujå niewielki wzrost — rzædu 1–2% — wskaªnika aktywno¥ci zawodowej kobiet w dziesiæcioleciu 1921–1931.
Trudno teº stwierdziì, czy w omawianym okresie zmieniÆo siæ znaczenie kobiecej siÆy roboczej na rynku pracy. Bioråc pod uwagæ wskaªnik udziaÆu kobiet
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w ogólnej liczbie zawodowo czynnych robotników w latach 1921–1931, niewielki
wzrost roli kobiet na rynku pracy moºna zauwaºyì w Warszawie (o 1,5 punkta),
a w skali ogólnopolskiej (na terenie porównywalnym) — nawet o 3,5 punkta.
Zmiany te så jednak niewielkie, mieszczåce siæ w granicach bÆædu statystycznego,
trudno wiæc stwierdziì czy odzwierciedlajå gÆæbsze procesy spoÆeczne, czy tylko
chwilowå zmianæ sytuacji na rynku pracy.
W pewnym stopniu weryfikacja tych hipotez moºliwa jest na podstawie informacji, zawartych w sprawozdaniach Inspekcji Pracy (Tab. 4), choì i te obarczone
mogå byì bÆædami zwiåzanymi ze sposobem zbierania danych. Sugerujå one, iº co
najmniej w drugim dziesiæcioleciu miædzywojennej Polski, to jest w okresie gdy
system rejestracji zakÆadów nie ulegaÆ juº istotniejszym zmianom, udziaÆ kobiet
w ogólnej liczbie zatrudnionych powoli zwiækszaÆ siæ: z 18,3% w 1929 r. do 21,5%
w 1937 r. Tendencjæ wzrostowå daje siæ zauwaºyì na podstawie tych danych
w Warszawie, w £odzi i na ÿlåsku. Wzrost ten jednak jest w sumie niewielki, a co
wiæcej — analiza analogicznych wskaªników dotyczåcych duºych zakÆadów (tzn.
zatrudniajåcych powyºej 500 pracowników) nie pozwala na stwierdzenie jakiejkolwiek regularno¥ci zmian w proporcjach zatrudnienia kobiet i mæºczyzn. Trudno teº
zauwaºyì jakå¥ wyraªnå tendencjæ w tym zakresie, analizujåc liczebno¥ì zatrudnionych
w poszczególnych gaÆæziach gospodarki, nadzorowanych przez Inspekcjæ Pracy. Wyraªniejszå tendencjæ wzrostu udziaÆu kobiet w¥ród zaÆóg w latach 1923–1937 moºna
zaobserwowaì tylko w przemy¥le wÆókienniczym.
Wydaje siæ wiæc, ºe udziaÆ kobiet w ogólnej liczbie pracujåcych w przemy¥le
miaÆ charakter staÆy i oscylowaÆ wokóÆ wskaªnika 20%. Co wiæcej tendencjæ do
stabilizowania siæ udziaÆu kobiet w¥ród zaÆóg w przemy¥le moºna obserwowaì juº
wcze¥niej — na poczåtku XX w. Wskazuje na to porównanie danych Inspekcji
Pracy z okresu dwudziestolecia miædzywojennego z danymi Inspekcji Fabrycznej
dla Królestwa Polskiego sprzed I wojny ¥wiatowej (a konkretnie dla lat
1909–1913). Porównanie to moºliwe jest tylko w pewnym przybliºeniu, po wyodræbnieniu z danych Inspekcji Pracy terenu byÆego Królestwa Polskiego i wyeliminowaniu niektórych gaÆæzi pracy, których Inspekcja Fabryczna nie uwzglædniaÆa
(Tab.5). Wnioski wynikajåce z obserwacji tych danych mogå siæ wydaì zaskakujåce: wynika z nich bowiem, ºe w centralnej Polsce w przemy¥le przetwórczym
w latach 1909–1937 nie naståpiÆy istotne zmiany w proporcjach miædzy liczbå
robotnic a ogólnå liczbå robotników obu pÆci i wyÆåczajåc okres wojenny udziaÆ
kobiet oscylowaÆ wokóÆ jednej trzeciej ogóÆu zatrudnionych. Zmniejszeniu natomiast ulegaÆo zatrudnianie mÆodocianych dziewczåt8.
W ¥wietle danych Inspekcji Pracy nie znajduje teº potwierdzenia, pojawiajåca
siæ w literaturze historycznej, teza, iº w okresach kryzysów rosÆo zatrudnienie
kobiet. W niektórych zakÆadach, zwÆaszcza w krótkich okresach, takie zjawisko
mogÆo mieì miejsce. SprzyjaÆy temu relatywnie niskie stawki wynagrodzenia
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kobiet; wiele czynników decydowaÆo jednak o tym, ºe w Polsce zjawisko to mogÆo
mieì tylko charakter krótkotrwaÆy.
Otwarte na razie pozostaì musi pytanie, w jakim stopniu na zasiæg aktywno¥ci
zawodowej kobiet wpÆywaÆo postæpowe ustawodawstwo pracy obowiåzujåce w II Rzeczypospolitej. To ono chroniÆo kobietæ pracujåcå i narzucaÆo pracodawcom zatrudniajåcym kobiety szereg obowiåzków, dotyczåcych czasu i organizacji pracy.
W pismach kierowanych do Inspekcji Pracy, wÆa¥ciciele zakÆadów skarºyli siæ, iº
scisÆe przestrzeganie tych przepisów i zaleceñ inspektorek pracy naraºa ich na
dodatkowe koszty. Jest rzeczå znanå, ºe w ramach Inspekcji Pracy dziaÆaÆa odræbna
komórka, zajmujåca siæ ochronå pracy kobiet i mÆodocianych. Z drugiej jednak
strony relacje inspektorek pracy ¥wiadczå, ºe czæsto przepisy majåce na celu
ochronæ kobiety pracujåcej byÆy Æamane przez pracodawców, ale równie czæsto ich
naruszanie byÆo ukrywane przez same pracownice. BaÆy siæ one utraty zarobku,
a czæsto nie rozumiaÆy korzystnego dla nich sensu przepisu. Tak np. we wspomnieniach inspektorek pracy zachowaÆ siæ opis demonstracji robotnic jednej z czæstochowskich fabryk sprzeciwiajåcych siæ zaÆoºeniu fabrycznego ºÆobka dla ich dzieci9. W wielu teº przypadkach inspektorki byÆy bezradne, nie mogåc wyegzekwowaì
od przedsiæbiorców swoich zaleceñ. UdaÆo siæ im natomiast wpÆynåì na zmniejszenie liczby zatrudnianych w przemy¥le mÆodocianych (z okoÆo 7% w 1923 r. do
okoÆo 2,6% w 1937 r. obu pÆci).
Brak jest podstaw by sådziì, ºe podjæcie pracy zarobkowej przez kobietæ w jaki¥
zasadniczy sposób zmieniaÆo jej tradycyjnå pozycjæ w rodzinie robotniczej. Je¥li
pominåì sytuacje szczególne, kiedy caÆy ciæºar utrzymania rodziny spadaÆ na
kobietæ, to nawet w rodzinach, w których zarobkowali oboje maÆºonkowie, wkÆad
mæºa i ºony do budºetu domowego z zasady nie byÆ równy. Zarobki kobiet byÆy
znacznie niºsze niº mæºczyzn — nawet na porównywalnych stanowiskach pracy.
W 1935 r. przeciætne zarobki tygodniowe kobiet byÆy dwukrotnie niºsze niº
mæºczyzn. Nawet w bardzo sfeminizowanym przemy¥le wÆókienniczym przeciætne
zarobki godzinowe stanowiÆy 70% podobnych zarobków mæºczyzn10. Kobiety byÆy
zatrudniane przewaºnie na niskich w hierarchii zawodowej stanowiskach. SiÆå
rzeczy udziaÆ dochodów kobiety w budºetach rodzin robotniczych byÆ wiæc znacznie niºszy niº mæºczyzn. Po¥rednio dowodzå tego takºe badania budºetów rodzinnych przeprowadzone przez GUS i Instytut Gospodarstwa SpoÆecznego w latach
1927–1929. Tylko w budºetach pewnej, niemaÆej zresztå, liczby Æódzkich rodzin
robotniczych udziaÆ zarobków gÆowy rodziny byÆ niºszy od 70% ogólnej sumy
dochodów. Przeciætne, we wszystkich zbadanych rodzinach robotniczych w Warszawie, £odzi, ZagÆæbiu Dåbrowskim i na ÿlåsku zarobki gÆowy rodziny stanowiÆy
okoÆo 78% wszystkich dochodów rodzinnego budºetu, a pozostaÆych czÆonków
rodziny (ºony, dzieci, itp.) — od 8,9% w 1927 r. do 16,6% w 1929 r.11 Tak wiæc
jeszcze w koñcu lat dwudziestych XX w. finansowy udziaÆ kobiety w utrzymywa-
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niu rodziny nie zmieniaÆ dominujåcej w niej roli mæºczyzny. Niewielkie moºliwo¥ci
awansu kobiet w ramach hierarchii zawodowej ograniczaÆy takºe wzrost ich prestiºu w ¥rodowisku zawodowym i spoÆecznym. Tak wiæc tradycyjny podziaÆ ról
w rodzinie nie ulegaÆ zmianom takºe i w tych rodzinach, w których ºony zdecydowaÆy siæ na staÆå pracæ zarobkowå.
Nie ma takºe podstaw ªródÆowych by przypuszczaì, ºe w rodzinie robotniczej
regularna praca zawodowa kobiety zmniejszaÆa ilo¥ì obowiåzków domowych
i zmieniaÆ siæ na jej korzy¥ì podziaÆ zajæì domowych miædzy maÆºonkami. Obciåºenie kobiety w pewnym stopniu zmniejszyÆo wprowadzenie powszechnego obowiåzku szkolnego: przynajmniej przez czæ¥ì dnia matki dzieci w wieku szkolnym
byÆy odciåºone od sprawowania nad nimi opieki. Byì moºe to wÆa¥nie byÆo jednå
z przyczyn, dla których ustawæ o powszechnym obowiåzku szkolnym wprowadzono w ºycie w £odzi szybciej niº w innych czæ¥ciach kraju. Ówczesne wÆadze
miasta musiaÆy byì szczególnie wyczulone na ten problem dotyczåcy znacznej
liczby jego mieszkanek.
Podsumowujåc trzeba stwierdziì, ºe praca zawodowa kobiet ze ¥rodowiska
robotniczego w II Rzeczypospolitej byÆa z reguÆy wymuszona przez poÆoºenie
ekonomiczne rodzin robotniczych. W przygniatajåcej wiækszo¥ci przypadków trudno jest szukaì przyczyn tego zjawiska w ¥wiadomych dåºeniach samych kobiet do
zmiany pozycji spoÆecznej. Dåºenia emancypacyjne, osobiste aspiracje wykraczajåce poza utrwalone tradycjå ramy rodziny, w której dominujåcå pozycjæ zajmuje
ojciec i måº — byÆy w tym okresie jeszcze trudno zauwaºalne. SÆabo dostrzegalny
byÆ takºe wpÆyw wzorów awansu pÆynåcych z innych warstw — jak przede wszystkim aspiracje ksztaÆceniowe kobiet ze ¥rodowiska inteligencji, czy pewne próby
rozbudzania aspiracji awansowych w ¥rodowisku robotniczym podejmowane ze
strony niektórych dziaÆaczy robotniczych, zwiåzanych przede wszystkim z PPS.
Pewnych elementów procesu emancypacyjnego i poczåtków zmiany ukÆadu ról
na bardziej partnerski moºna jednak doszukaì siæ w tym czasie w mÆodym pokoleniu pracujåcych kobiet. W¥ród nich coraz czæ¥ciej konieczno¥ì pewnego odciåºenia
budºetu rodziny przestawaÆa byì jedynym motywem podejmowania pracy zawodowej (choì nadal miaÆ on decydujåce znaczenie). Dla niezamæºnych dziewczåt waºnym
powodem podejmowania pracy zawodowej byÆa chæì uniezaleºnienia siæ od rodziny. Dla mÆodych bezdzietnych mæºatek lub dziewczåt planujåcych wspólne ºycie
z wybranym juº narzeczonym, takim motywem byÆa potrzeba wspólnego przygotowywania sobie startu do ºycia we wÆasnej rodzinie. Moºna siæ w tym dopatrywaì
zalåºków ksztaÆtowania siæ stosunków partnerskich w rodzinach mÆodych robotników.
Jednak w wiækszo¥ci przypadków praca zarobkowa byÆa dla kobiet zamæºnych
uciåºliwym, dodatkowym obowiåzkiem, traktowanym jako konieczno¥ì uzupeÆnienia skromnych dochodów rodziny, a w skrajnych przypadkach jako podstawowe
ªródÆo dochodu dla zaspokojenia minimalnych potrzeb rodziny. W ten sposób
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traktowane byÆy zarobki dorywcze, nieregularne, do których naleºaÆy przede
wszystkim tzw. posÆugi, czyli niestaÆe prace porzådkowe w zamoºniejszych domach. Zakres tego zjawiska jest maÆo znany.
W dwudziestoleciu miædzywojennym nie naståpiÆy jeszcze zmiany obyczajowe,
które by w zasadniczy sposób zmieniaÆy pozycjæ kobiety w ¥rodowisku robotniczym, choì partnerstwo w przygotowywaniu wspólnego domu przez mÆode pokolenie, czy teº utrzymujåca siæ juº co najmniej od poczåtku XX w. szczególna rola
kobiet w Æódzkiej spoÆeczno¥ci robotniczej, a takºe istnienie wcale niemaÆej grupy
kobiet, speÆniajåcej funkcjæ gÆowy rodziny, wskazujå, ºe takie procesy zostaÆy
zapoczåtkowane.
Przypisy:
1

W dalszym ciågu piszåc „kobiety pracujåce” lub „robotnice” mam na my¥li kategoriæ przyjætå
w spisie powszechnym z 1931 r. „najemne pracownice fizyczne — czynne zawodowo”. Za naleºåce
do ¥rodowiska robotniczego — bædåce czÆonkami rodzin robotniczych, ale nie uprawiajåce czynnie
zawodu — uwaºam kobiety zaklasyfikowane w spisie 1931 r. do kategorii „biernych zawodowo”,
ale naleºåce do tej samej kategorii spoÆecznej — najemnych pracowników fizycznych. W przypadkach, gdy mowa jest o innych grupach spoÆecznych, zostaÆo to wyraªnie zaznaczone w tek¥cie.
2
M. Balsigerowa, SpoÆeczne skutki bezrobocia w¥ród fizycznych pracowników przemysÆowych
m. st. Warszawy w ¥wietle ankiety roku 1931/31, Warszawa 1932, s.43.
3
Tamºe, s.42; M. Kacprzak, Rozrodczo¥ì a bezrobocie, „Praca i Opieka SpoÆeczna” 1937, s.148–152.
4
Na to zjawisko zwraca uwagæ Jan Molenda w dotåd nieopublikowanej pracy o robotnikach
Warszawy w okresie I wojny ¥wiatowej.
5
Obok trudno¥ci wynikajåcych z faktu, ºe spis 1921 r. nie objåÆ caÆego kraju (m.in. Górnego
ÿlåska) dodatkowå komplikacjæ. dla ujæì porównawczych stanowi to, ºe stosowane w latach 1921
i 1931 kategorie podziaÆu ludno¥ci nieco siæ od siebie róºniÆy. Inna teº byÆa metoda publikacji
wyników obu spisów.
6
E. Kopeì, WÆókniarze Bielsko–Bialskiego Okrægu PrzemysÆowego w okresie wielkiego kryzysu,
Warszawa–Kraków 1973, s.74.
7
J. PiekaÆkiewicz, Sprawozdanie z badañ skÆadu ludno¥ci robotniczej w Polsce metodå reprezentacyjnå, Warszawa 1934, s.156 i 234–235. Do wyników tych badañ, zwÆaszcza do warto¥ci
wskaªników liczbowych, naleºy podchodziì krytycznie, gdyº porównanie ich z ostatecznymi
wynikami spisu powszechnego w 1931 r. daje w niektórych przypadkach do¥ì znaczne róºnice.
Jednak dane dotyczåce aktywno¥ci zawodowej ºon robotników przytaczane przez PiekaÆkiewicza
majå szczególnå warto¥ì, gdyº publikowane wyniki spisu informacji takich nie podajå; por. teº:
Warunki ºycia robotniczego w Warszawie, £odzi i ZagÆæbiu Dåbrowskim w ¥wietle ankiety 1927
roku, Warszawa 1929, s.72 i 227.
8
Por. A. íarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyÆku XIX i na poczåtku
XX wieku [w:] Kobieta i spoÆeczeñstwo na ziemiach polskich w XIX w., pod red. A. íarnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1990, s.180.
9
M. Kirstowa, H. Krahelska, S. Wolski, Ze wspomnieñ inspektora pracy, Warszawa 1936.
10
Por. MaÆy Rocznik Statystyczny 1939, s.272–273.
11
Statystyka Polski, t. XI, z.1 i 2; Warunki ºycia robotniczego..., s.86.
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Tabela 1
SkÆad zawodowy pracownic fizycznych–najemnych wedÆug miejsca pracy
(poza rolnictwem) w wybranych o¥rodkach i regionach przemysÆowych Polski
w roku 1921 i 1931.

DziaÆ pracy
Robotnice poza
rolnictwem ogóÆem
527,5 73,6 51,4 51,0 864,7
(w tys.)
Robotnice czynne zawodowo do ogóÆu kobiet w
27,0
27,9 31,6
.
21,0
rodzinach robotniczych
28,5*
(w %)
Robotnice czynne
zawodowo do ogóÆu
czynnych zawodowo
30,7
29,0 38,5 44,4 28,2
(Æåcznie kobiet i
32,5*
mæºczyzn)
(w %)
w liczbach wzglædnych
Górnictwo i przemysÆ
27,1 26,3 70,1 36,0 39,5
w tym:
1,4
—
— 10,7 0,6
górnictwo
hutnictwo,
przemysÆ metalowy i
0,8 1,8 1,0 2,0 1,5
maszynowy
przemysÆ:
chemiczny
0,7 0,8 0,1 0,8 1,5
mineralny
1,0 0,2 0,2 0,6 1,1
drzewny
0,7 0,4 0,1 0,6 0,8
papierniczy
0,5 0,5 0,3 0,6 0,6
wÆókienniczy
11,8 3,5 64,3 11,8 12,3

ÿlåsk

woj. kieleckie

Warszawa

Polska

woj. kieleckie

1931
£ódª

Warszawa

Polska

1921

£ódª

Rok
Kraj (o¥rodek) region

118,2 89,2 73,6 53,2

36,0 42,8 20,7 14,8

40,0 43,7 25,8 17,6

32,8 70,6 48,5 39,5
.

—

2,0

6,3

2,6

0,2

5,2

5,6

1,4
0,1
0,4
0,8
3,6

2,0 1,9
0,3 2,4
0,2 0,8
0,4 0,8
57,1 16,2

2,1
2,6
1,1
1,0
3,5
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odzieºowy
6,7 13,5
spoºywczy
2,2 2,8
Handel i ubezpieczenia
6,2 9,8
Komunikacja i tarnsport 0,9 0,8
SÆuºba domowa
44,1 46,0
Bez podania zawodu
17,0 9,0
Inne
4,7 7,5
Razem
100,0 100,0

5,9
0,4
5,6
0,1
22,7
1,9
.
100,0

4,3
0,6
4,2
0,8
41,5
14,9
2,6
100,0

7,1
2,6
7,6
0,3
46,3
—
6,3
100,0

10,7
2,6
10,6
0,4
48,2
—
8,0
100,0

4,7
1,2
4,3
0,1
21,7
—
3,3
100,0

6,2
1,4
5,3
0,3
39,9
—
6,0
100,0

3,9
3,8
11,7
0,8
41,1
—
7,9
100,0

* * — bez ÿlåska
* áródÆo: Statystyka Polski, seria A, z 14, 16, 17, tab. 31; seria C, z. 49, 54, 67, 86, 94C,
tab. 28.
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T a b e l a 1a
SkÆad zawodowy robotnic pracujåcych w przemy¥le w wybranych o¥rodkach
i regionach przemysÆowych Polski w 1931 r.
O¥rodek/region
DziaÆ przemysÆu
Robotnice w
przemy¥le
(ogóÆem w tys)
w tym:
Górnictwo
Hutnictwo,
przemysÆ metalowy
i maszynowy
Chemiczny
Mineralny
Drzewny
Papierniczy
WÆókienniczy
Skórzany
Odzieºowy
Spoºywczy
Inne
Bliºej nie okre¥lonego
zawodu

Polska

Warszawa

£ódª

woj.
kieleckie

ÿlåsk

340,397

38,786

62,949

35,695

21,028

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,6

—

—

4,1

16,1

3,9

8,0

0,3

10,6

14,0

3,8
2,8
2,0
1,6
31,2
0,5
18,2
6,6
3,6

4,2
0,3
1,2
2,5
11,0
1,0
32,5
8,0
4,7

2,8
0,4
0,3
0,6
80,8
x
6,7
1,7
3,2

3,9
5,0
1,7
1,7
33,4
0,4
12,9
2,8
2,2

5,4
6,5
2,8
2,5
8,8
0,7
9,9
9,7
5,2

24,2

26,6

3,2

21,3

18,4

* áródÆo: Statystyka Polski, seria „C”, z.49, 54, 67, 86, 94c, tab.28.
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T a b e l a 1b
Struktura zawodowa kobiet zawodowo czynnych w miastach i na wsi
w 1921 r. (poza rolnictwem)
Kobiety zawodowo czynne
poza rolnictwem
OgóÆem w tys.
% ogólnej liczby kobiet czynnych
i biernych zawodowo
% ogólnej liczby zawodowo czynnych
mæºczyzn i kobiet
Górnictwo i przemysÆ
w tym:
górnictwo
hutnictwo, przemysÆ metalowy
i maszynowy
przemysÆ:
chemiczny
mineralny
drzewny
papierniczy
wÆókienniczy
odzieºowy
spoºywczy
Robotnicy o nieokre¥lonym zawodzie
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

w miastach

na wsi

663,535

201,137

31,7

18,2

35,7

21,3

40,6

35,3

0,2

2,0

1,3

2,3

1,4
0,6
0,6
0,5
13,6
7,7
2,6
1,7
10,4
43,9
5,1
100,0

1,7
2,4
1,8
0,9
7,9
5,4
2,3
2,1
6,6
53,4
4,7
100,0

* áródÆo: Statystyka Polski, seria „C”, z.94c, tab. 28.
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T a b e l a 1c
Struktura kobiet czynnych zawodowo poza rolnictwem w 1931 r. w Polsce i w Warszawie wg miejsca pracy i wyznania
Miejsce pracy
DziaÆ pracy
Pracownice najemne poza
rolnictwem ogóÆem (w liczbach
bezwzglædnych)
do ogóÆu kobiet (biernych
i czynnych Æåcznie) danego
wyznania (w %)
do ogóÆu zawodowo czynnych
danego wyznania (mæºczyzn
i kobiet Æåcznie) (w %)
do ogóÆu czynnych zawodowo kobiet wszystkich wyznañ (w %)
Górnictwo i przemysÆ
w tym zakÆady:
I–III kategorii
IV–VII kategorii
VIII kategorii i kategorii nieznanej
w tym:
chaÆupnice
PrzemysÆ:
wÆókienniczy
w tym: chaÆupnice
odzieºowy
w tym: chaÆupnice
spoºywczy
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

Katolickie
Polska
Warszawa

Mojºeszowe
Polska
Warszawa

667,142

96,131

85,126

18,494

25,6

36,7

27,0

31,7

30,1

41,7

28,3

33,0

77,1
38,5

81,3
28,8

9,8
60,6

15,7
55,4

14,1

5,1

1,8

0,8

7,4
15,9

6,4
15,9

8,9
42,7

8,2
36,5

1,1

1,3

7,2

9,8

12,6
0,4
4,6
0,4
2,8
7,4
46,6
7,5
100,0

2,5
2,5
7,2
1,1
2,7
9,8
52,4
9,0
100,0

10,5
10,5
31,7
4,9
2,5
12,4
23,2
3,8
100,0

9,3
9,3
29,9
6,8
2,4
15,8
24,2
5,0
100,0

* áródÆo: Statystyka Polski, seria „C”, z.94c, tab. 28
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Tabela 2
Robotnicy zawodowo–czynni poza rolnictwem w 1931 r. wg pÆci i wieku
w wybranych o¥rodkach i regionach przemysÆowych Polski
(w liczbach wzglædnych)

Czæ¥ì I

O¥rodek/region
Polska
mæºczyªni
kobiety
w tym:
w przemy¥le
sÆuºba domowa
Warszawa
mæºczyªni
kobiety
£ódª
mæºczyªni
kobiety
ÿlåsk
mæºczyªni
kobiety
Woj. kieleckie
mæºczyªni
kobiety

OgóÆem

Wiek poniºej 25 roku ºycia
poniºej
15–17
18–21
21–24
14

14–24
razem

100,0
100,0

0,5
1,6

4,4
8,4

13,4
21,3

10,6
13,7

28,9
45,0

100,0
100,0

1,0
2,4

6,6
10,7

18,3
25,0

12,7
14,8

38,6
52,9

100,0
100,0

0,4
0,6

3,4
5,7

12,2
19,9

9,6
14,8

25,6
41,0

100,0
100,0

0,3
0,5

3,5
4,6

11,9
16,2

9,3
13,4

25,0
34,7

100,0
100,0

0,5
1,2

5,3
9,1

14,2
25,6

10,4
15,8

30,4
51,7

100,0
100,0

0,5
2,1

3,6
9,3

12,9
20,9

9,6
13,3

26,6
45,6
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Czæ¥ì II
Wiek powyºej 25 roku ºycia
O¥rodek/region
Polska
mæºczyªni
kobiety
w tym:
w przemy¥le
sÆuºba domowa
Warszawa
mæºczyªni
kobiety
£ódª
mæºczyªni
kobiety
ÿlåsk
mæºczyªni
kobiety
Woj. kieleckie
mæºczyªni
kobiety

25–31

32–41

42–51

52–61

powyºej
62

23,8
19,9

21,4
15,1

13,6
9,9

8,1
6,0

3,9
3,8

19,5
20,2

17,1
12,6

12,5
7,0

7,6
4,2

4,6
2,8

23,6
21,3

21,1
15,9

15,1
10,8

9,6
6,3

4,7
4,1

21,7
21,9

20,7
19,3

15,8
13,5

10,6
7,4

5,9
3,3

25,3
21,8

22,2
14,7

13,8
6,4

6,8
3,4

1,3
1,6

24,1
18,0

22,4
15,1

14,7
10,9

8,1
6,4

3,7
3,9

* áródÆo: „Statystyka Polski”, seria „C”, z. 49, 54, 67, 86, 94 c, tab.31.

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

198

Tabela 3
Robotnice czynne zawodowo (poza rolnictwem) w wybranych dziaÆach pracy wg
stanu cywilnego i pozycji w rodzinie w wybranych o¥rodkach
i regionach przemysÆowych Polski w 1931 r.

Czæ¥ì I
Stan cywilny i
pozycja w rodzinie
Region/dziaÆ pracy
Polska
w tym: w
przemy¥le
sÆuºba domowa
Warszawa
w tym: w
przemy¥le
£ódª
w tym: w
przemy¥le
ÿlåsk
w tym: w
przemy¥le
Woj. kieleckie
w tym: w
przemy¥le

864,7

OgóÆem
w tym: gÆowy
%
gospodarstw
100,0
20,9

71,3

325,1

100,0

35,2

55,1

12,6

399,1
118,2

100,0
100,0

5,4
23,8

87,3
72,5

2,7
10,7

35,7

100,0

40,6

61,1

17,0

89,2

100,0

25,8

51,5

10,0

60,9

100,0

30,3

40,2

11,3

53,2

100,0

15,5

88,1

8,6

21,0

100,0

23,0

83,8

13,1

73,6

100,0

26,0

66,8

9,2

35,7

100,0

39,4

52,9

13,7

w tys.

%

Panny
w tym: gÆowy
gospodarstw
8,0
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Czæ¥ì II
Stan cywilny i pozycja w rodzinie
Region/dziaÆ pracy
Polska
w tym: w przemy¥le
sÆuºba domowa
Warszawa
w tym: w przemy¥le
£ódª
w tym: w przemy¥le
ÿlåsk
w tym: w przemy¥le
Woj. kieleckie
w tym: w przemy¥le

Zamæºne
%
14,9
25,7
4,5
12,3
17,7
34,8
45,1
5,0
7,3
16,2
26,0

w tym: gÆowy
gospodarstw
3,1
5,6
0,6
3,1
5,5
4,9
6,0
1,4
2,2
4,0
6,5

Wdowy i pozostajåce
w separacji
w tym: gÆowy
%
gospodarstw
13,5
9,6
18,9
16,9
7,7
2,1
14,7
9,8
20,8
17,9
13,4
10,9
14,5
13,0
6,6
5,3
8,5
7,6
16,2
12,7
21,0
19,0

* áródÆo: Statystyka Polski, seria “C”, z.49, 54, 67, 86, 94 c, tab.33.
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Tabela 3a
Struktura zawodowa robotnic w 1931 r.

Czæ¥ì I
OgóÆem
Woj.
kieleckie
w
w
w
w
w
tym:
tym:
tym:
tym:
tym:
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
0,6 0,6 0,2 0,5 0,1 0,1 0,6 0,9 0,5 0,4
Polska

Ogrodnictwo
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady
I–III kat.
IV–VII kat.
VIII kat. i
niewiadomej
Handel i
ubezpieczenia
Komunikacja i
transport
Szkolnictwo,
o¥wiata, kultura,
sÆuºba publiczna,
lecznictwo i inne
SÆuºba domowa
Razem

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

39,4 65,7 32,1 55,3 70,6 82,4 39,7 59,7 50,0 74,1
11,0 19,3
7,4 8,8

4,5
6,7

8,7
8,9

36,7 45,1 16,3 32,4 24,6 37,1
28,0 19,7 8,9 9,1 6,1 6,4

20,2 37,6 21,6 21,8 15,8 17,1 14,5 17,3 17,6 30,6
7,6

11,1 10,6 17,4

4,3

5,6

11,7

8,9

5,2

7,0

0,4

1,0

0,4

1,1

1,6

1,1

0,8

2,8

0,3

0,6

5,9

9,7

8,5

13,7

2,7

6,1

7,1

12,5

4,2

6,8

46,1 11,9 48,2 12,0 21,7 5,1 40,1 15,5 39,8 11,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
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Czæ¥ì II
Panny
Woj.
kieleckie
w
w
w
w
w
tym:
tym:
tym:
tym:
tym:
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
0,5 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,4 0,3
Polska

Ogrodnictwo
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady
I–III kat.
IV–VII kat.
VIII kat. i
niewiadomej
Handel i
ubezpieczenia
Komunikacja i
transport
Szkolnictwo,
o¥wiata, kultura,
sÆuºba publiczna,
lecznictwo i inne
SÆuºba domowa
Razem

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

30,4 61,3 27,4 47,9 56,1 80,2 30,8 60,9 39,2 73,3
7,3
6,6

19,5
11,2

3,0
6,4

7,0 22,7 40,4 14,8 33,7 16,5 40,5
10,7 14,8 20,6 8,7 10,7 6,8 10,0

16,5 30,6 18,0 30,1 18,8 19,2 14,2 16,7 15,8 22,7
7,2

12,7 14,6 22,0

4,5

5,9

11,9

9,5

4,8

6,4

0,2

0,6

0,5

0,5

0,0

0,0

0,6

2,0

0,1

0,3

5,2

9,2

1,5

16,9

3,4

6,0

13,1

9,2

4,0

5,3

56,5 15,7 56,0 12,5 35,0 7,9 43,0 17,2 51,5 14,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

202

Czæ¥ì III
Zamæºne
Woj.
kieleckie
w
w
w
w
w
tym:
tym:
tym:
tym:
tym:
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
1,0 0,6 0,2 0,0
0,1 0,2 0,8 0,9 0,8 0,1
Polska

Ogrodnictwo
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady
I–III kat.
IV–VII kat.
VIII kat. i
niewiadomej
Handel i
ubezpieczenia
Komunikacja i
transport
Szkolnictwo,
o¥wiata, kultura,
sÆuºba publiczna,
lecznictwo i inne
SÆuºba domowa
Razem

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

69,7 70,7 49,3 57,6 90,2 86,0 58,4 61,2 77,6 78,2
32,4 26,4 10,4 10,5 54,8 50,5 28,6 30,2 56,1 48,9
13,4 9,9 10,2 9,5 23,4 21,7 14,7 10,0 5,7 5,7
23,0 34,4 28,8 37,5 12,0 13,7 15,1 21,1 15,8 24,6
9,0

10,1 15,9 16,8

3,7

5,1

12,2

8,9

5,5

5,8

0,7

1,0

0,7

1,2

0,1

0,1

1,5

2,3

0,5

0,7

5,6

9,3

11,7 14,3

2,6

5,3

11,3 13,9

4,7

7,5

14,0 8,4 22,2 10,1 3,3 4,3 15,8 12,7 10,8 7,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Czæ¥ì IV
Wdowy (rozwiedzione i separowane)
Woj.
kieleckie
w
w
w
w
w
tym:
tym:
tym:
tym:
tym:
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gÆowy
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
0,6 0,7 0,7 0,3 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Polska

Ogrodnictwo
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady
I–III kat.
IV–VII kat.
VIII kat. i
niewiadomej
Handel i
ubezpieczenia
Komunikacja
i transport
Szkolnictwo,
o¥wiata, kultura,
sÆuºba publiczna,
lecznictwo i inne
SÆuºba domowa
Razem

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

54,6 65,5 45,5 19,3 75,8 83,0 57,1 62,8 63,1 73,2
13,5 16,9
5,4 6,5

6,6
5,3

2,4
2,5

43,9 48,5 27,3 30,9 26,3 30,9
16,4 17,9 6,4 6,8 3,6 4,1

35,7 44,3 33,6 14,3 15,2 16,6 17,6 19,1 33,1 38,2
8,2

10,1

9,8

25,1

5,1

5,6

8,3

8,0

6,7

7,9

1,2

1,5

1,2

3,2

0,1

0,1

3,5

4,0

0,6

0,9

9,0

12,4 11,5 27,9

4,7

6,4

11,1 12,4

7,2

7,6

26,4 9,8 31,3 24,0 14,3 4,6 19,5 12,3 21,9 9,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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T a b e l a 3 (II)
Pracownice fizyczne-najemne czynne zawodowo poza rolnictwem
wg wybranych dziaÆów pracy, stanu cywilnego i pozycji w rodzinie
w Polsce i wybranych o¥rodkach przemysÆowych w 1931 r.

A. Wg stanu cywilnego i wybranych o¥rodków bez wzglædu na pozycjæ w rodzinie
w%
Stan cywilny

OgóÆem
w tys.

OgóÆem

Panny

Zamæºne

864,7
325,1
399,1
118,2
35,7
89,2
35,7
53,2
21,0
73,6
35,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

71,3
55,1
87,3
72,5
61,1
51,5
40,2
88,1
83,8
66,8
52,9

14,9
25,7
4,7
2,3
17,7
34,8
45,1
5,0
7,3
16,2
26,0

O¥rodek/region
Polska
w tym: w przemy¥le
sÆuºba domowa
Warszawa
w tym: w przemy¥le
£ódª
w tym: w przemy¥le
ÿlåsk
w tym: w przemy¥le
Woj. kieleckie
w tym: w przemy¥le

Wdowy oraz
rozwiedzione i
ºyjåce w separ.
13,5
18,9
7,7
14,7
20,8
13,4
14,5
6,6
8,5
16,2
21,0
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B. % peÆniåcyh funkcjæ gÆów rodzin w stosunku do ogóÆu pracownic najemnych
fizycznie okre¥lonych kategorii stanu cywilnego w o¥rodkach i regionach przemysÆowych oraz dziaÆach pracy.
Stan cywilny
OgóÆem

Panny

Zamæºne

Wdowy oraz
rozwiedzione i
ºyjåce w separacji

20,9
35,2
5,4
23,8
40,6
25,8
30,3
15,5
23,0
26,0
39,4

11,1
22,8
3,1
14,8
27,8
19,4
28,1
9,8
15,6
13,8
25,9

20,8
21,8
13,3
25,2
31,1
14,1
13,3
28,0
31,1
24,5
25,0

71,1
89,4
27,3
66,6
86,1
81,3
89,6
80,7
89,4
78,4
90,5

O¥rodek/region
Polska
w tym: pracujåce w przemy¥le
sÆuºba domowa
Warszawa
w tym: pracujåce w przemy¥le
£ódª
w tym: pracujåce w przemy¥le
ÿlåsk
w tym: pracujåce w przemy¥le
Woj. kieleckie
w tym: pracujåce w przemy¥le

C. Struktura zatrudnienia w wybranych dziaÆach pracy wg stanu cywilnego i
o¥rodków przemysÆowych* bez wzglædu na pozycjæ w rodzinie
Stan cywilny
O¥rodek/region
DziaÆ pracy
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady I–III kat.
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

Panny
Polska

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

Woj.
kieleckie

30,4
7,3
7,2
56,5
5,9
100,0

27,4
3,0
14,6
56,0
2,0
100,0

56,1
22,7
4,5
35,0
4,4
100,0

30,8
14,8
11,9
43,0
14,3
100,0

39,2
16,5
4,8
51,5
4,5
100,0

* * Struktura zatrudnienia wszystkich razem — przedstawiona jest w tab. 1
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Tab. 3 (II) C - cd.
Stan cywilny
O¥rodek/region
DziaÆ pracy
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady I–III kat.
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

Stan cywilny
O¥rodek/region
DziaÆ pracy
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady I–III kat.
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

Zamæºne
Polska

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

69,7
32,4
9,0
14,0
7,3
100,0

49,3
10,4
15,9
22,2
12,6
100,0

90,2
54,8
3,7
3,3
2,8
100,0

58,4
28,6
12,2
15,8
13,6
100,0

Woj.
kieleckie
77,6
56,1
5,5
10,8
6,1
100,0

Wdowy, rozwiedzione i ºyjåce w separacji z mæºem
Woj.
Polska Warszawa
£ódª
ÿlåsk
kieleckie
54,6
45,5
75,8
57,1
63,1
13,5
6,6
43,9
27,3
26,3
8,2
9,8
5,1
8,3
6,7
26,4
31,1
14,3
19,5
21,9
10,8
13,4
4,8
15,1
8,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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D. Struktura zatrudnienia kobiet — gÆów rodzin w wybranych o¥rodkach przemysÆowych.
O¥rodek/region
DziaÆ pracy
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady I–III kat.
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

Polska

Warszawa

£ódª

ÿlåsk

65,7
19,3
11,1
11,9
11,3
100,0

55,3
8,7
17,4
12,0
15,6
100,0

82,4
45,1
5,6
5,1
6,9
100,0

59,7
32,4
8,9
15,5
15,9
100,0

Woj.
kieleckie
74,1
37,1
7,8
11,0
7,1
100,0

E. Struktura zatrudnienia kobiet — gÆów rodzin wg kategorii stanu cywilnego
w Polsce.
Stan cywilny
DziaÆ pracy
Górnictwo i przemysÆ
w tym: zakÆady I–III kat.
Handel i ubezpieczenia
SÆuºba domowa
Inne
Razem

Panny

Zamæºne

61,3
19,5
12,7
15,7
10,3
100,0

70,7
26,4
10,1
8,4
10,8
100,0

Wdowy, rozwiedzione, ºyjåce w separacji
65,5
16,9
10,1
9,8
14,6
100,0

* áródÆo tab. A–E: Statystyka Polski seria „C”, z.49, 54, 67, 86, 94 c, tab. 33.
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Tabela 4
Robotnice w latach 1921–1937 w zakÆadach przemysÆowych rejestrowanych przez Inspekcjæ Pracy wg wybranych okrægów i gaÆæzi przemysÆu (w % ogóÆu czynnych zawodowo robotników w danym okrægu/gaÆæzi przemysÆu)

A.
Rok
Okræg przem.
I.
Ia.
1.
1a.
2.
2a.
3.
4.

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

25,3
.
26,2
.
.
.
.
.

26,6
30,2
27,3
.
.
.
.
.

25,0
29,7
26,6
25,3
40,0
50,1
15,5
.

22,7
27,2
23,9
22,2
37,9
45,8
13,9
.

22,1
27,3
23,6
23,1
40,6
48,1
14,6
.

21,5
27,1
24,6
22,7
41,1
48,3
19,5
.

22,2
28,0
24,4
26,1
41,5
47,7
20,6
.

21,5
26,7
25,9
24,2
41,0
46,9
19,9
.

Rok
1929
Okræg przem.
I.
18,3
Ia.
19,4
1.
24,5
1a.
23,7
2.
39,1
2a.
46,1
3.
18,5
4.
10,7

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

19,6
20,6
26,7
25,7
40,6
47,8
18,8
12,0

20,6
19,8
27,6
24,0
40,1
48,5
18,2
10,8

20,7
20,8
28,6
28,6
41,0
48,2
19,2
11,3

21,0
21,1
28,7
22,7
41,7
50,8
18,5
11,5

21,0
25,4
28,7
21,4
42,1
50,0
18,6
12,2

21,3
21,7
28,5
20,2
42,8
51,2
18,6
12,4

21,2
20,7
28,8
22,1
42,3
48,4
18,3
12,6

21,5
20,1
29,4
21,5
41,2
48,5
18,2
12,8

Legenda:
I. — Robotnice w¥ród ogóÆu czynnych zawodowo robotników liczbach wzglædnych —
ogóÆem
Ia. — w tym: w duºych zakÆadach
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1. — Warszawa
1a. — w tym: w duºych zakÆadach
2. — Woj. Æódzkie
2a. — w tym: w duºych zakÆadach
3. — woj. kieleckie
4. — woj. ¥låskie

* áródÆo: Sprawozdania Inspekcji Pracy 1923–1937
B.
Rok
DziaÆ
I
II
III
IV
IVa
V
VI
VIa
VII
VIIa
VIII
IX
X

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8,7
9,1
25,9
48,3
53,4
32,7
17,5
10,9
49,2
40,3
13,1
11,5
20,0

17,2
7,5
32,4
46,7
52,0
36,6
20,6
36,4
49,2
43,9
28,8
22,3
22,2

17,5
7,9
27,7
44,8
49,3
32,2
23,2
35,2
49,1
53,3
20,8
38,7
27,1

17,3
8,4
29,3
48,3
50,1
31,4
23,1
31,5
49,0
28,1
22,6
38,7
30,4

15,8
7,3
24,7
49,7
53,4
31,3
21,0
26,6
41,8
34,4
20,5
22,5
30,0

15,5
8,3
26,7
50,3
54,6
32,5
19,4
24,9
39,2
13,3
20,2
18,4
31,0

14,9
7,6
30,1
50,7
54,8
34,5
20,7
27,9
39,2
26,7
19,5
20,1
18,5
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B — cd.
Rok
DziaÆ
I
II
III
IV
IVa
V
VI
VIa
VII
VIIa
VIII
IX
X

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

15,7
7,6
28,5
50,5
55,1
34,9
22,0
30,1
40,0
46,5
21,0
25,0
29,6

17,4
8,7
32,9
50,6
56,4
36,5
22,5
27,4
47,6
69,0
23,2
21,4
35,1

18,0
8,6
33,6
51,1
56,1
36,1
20,3
23,2
46,6
63,5
22,2
19,2
36,6

17,1
9,8
33,2
51,1
54,7
38,0
18,6
19,1
48,8
62,4
23,3
20,1
31,0

17,4
10,4
32,0
51,6
57,7
38,2
18,9
19,2
51,5
57,4
24,1
16,2
24,3

18,6
11,0
34,7
52,2
57,6
38,5
20,0
58,2
51,2
62,1
25,4
17,4
29,9

18,6
10,6
33,9
52,5
58,5
37,5
20,7
19,5
51,8
54,5
26,9
18,1
36,5

17,9
10,3
32,2
53,5
57,7
39,6
20,3
18,9
51,5
54,2
26,2
16,5
35,2

17,2
20,4
31,6
52,2
57,4
38,0
21,2
19,6
52,2
54,8
27,4
17,2
38,5

Legenda:
I — mineralny,
II — hutnictwo, maszynowy i elektrotechniczny,
III — chemiczny,
IV — wÆókienniczy,
IVa — w tym: w duºych zakÆadach,
V — papierniczy,
VI — spoºywczy,
VIa — w tym: w duºych zakÆadach,
VII — konfekcyjny i galanteryjny,
VIIa — w tym: w duºych zakÆadach,
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VIII — poligraficzny,
IX— Handel, kredyt, ubezpieczenia,
X — PrzemysÆ hotelowy, szynkarski.

* áródÆo: Sprawozdania Inspekcji Pracy 1923–1937
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Tabela 5
Robotnice pracujåce w przemy¥le przetwórczym wg wieku w Królestwie
Polskim w latach 1909–1913 i w województwach centralnych w Polsce
w latach 1921–1937 w % ogóÆu robotników (obu pÆci)

Rok
1909
1911
1913

Rok
1921
1923
1928
1934
1937

W Królestwie Polskim
Kategoria wieku
do 18 roku ºycia dorosÆe pow. 18 lat
5,9
6,7
7,2

28,2
27,3
26,8

W polsce (w woj. centralnych)
Kategoria wieku
do 18 roku ºycia dorosÆe pow. 18 lat
1,6
3,0
2,8
2,9
0,6

32,3
31,2
30,9
30,3
31,7

ogóÆem
34,1
34,0
34,0

ogóÆem
33,9
34,2
33,7
33,2
32,3

* áródÆo: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego 1915, Praca i Opieka SpoÆeczna
1922, Sprawozdania Inspekcji Pracy za lata 1923-1937 (dla lat 1909-1913 wykorzystano obliczenia udostæpnione autorowi przez A. íarnowskå).
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Zofia Chyra–Rolicz

Pionierki w nowych zawodach
na poczåtku XX wieku

„Najwiækszy nacisk trzeba poÆoºyì na prawne, ekonomiczne, obyczajowe
i w ogóle ºyciowe równouprawnienie — pisaÆa w okresie nasilenia dåºeñ emancypacyjnych na poczåtku XX w. znana warszawska dziaÆaczka ruchu kobiecego
Teodora Mæczkowska. Kobieta winna wstæpowaì w zwiåzki maÆºeñskie, jako istota
samodzielna, moralnie dojrzaÆa, materialnie niezaleºna”1. ZwÆaszcza ten ostatni
wymóg faktycznie warunkowaÆ postæpy równouprawnienia: „Ekonomiczna niezaleºno¥ì kobiet jest jednym z koniecznych warunków ich wyzwolenia siæ. Nie
moºna uwaºaì za samodzielnå osoby, która przez ºycie caÆe pozostaje na
utrzymaniu ojca, mæºa lub brata. Zaleºno¥ì materialna musi pociågnåì za sobå
i wszelkå innå niewolæ”2.
Kwestiæ praktycznego wyksztaÆcenia kobiet szczególnie ºywo podnosili publicy¥ci okresu pozytywizmu3. U podÆoºa rewizji dotychczasowych poglådów na
miejsce i rolæ kobiety leºaÆy przyczyny natury ekonomicznej, spoÆecznej i kulturalnej, szczególnie silnie wystæpujåce w Królestwie Polskim doby popowstaniowej.
Deklasacja i napÆyw do miast zuboºaÆego ziemiañstwa i szlachty zagrodowej oraz
pogarszajåca siæ sytuacja warstwy ¥redniej w miastach wymagaÆy wciågniæcia rzesz
kobiet w sferæ pracy produkcyjnej. Dla kobiet ze sfer ziemiañsko–inteligenckich,
zagroºonych niepewno¥ciå bytu ukazywano na wzór amerykañski i angielski nowe
moºliwo¥ci zarobkowania.
Za sprawå redakcji „Przeglådu Tygodniowego” wydano w Warszawie w 1869 r.
polski przekÆad gÆo¥nej ksiåºki Wirginii Penny „Zajæcia kobiety”. Amerykañska
sufraºystka ukazaÆa w tej pracy szerokie moºliwo¥ci zatrudnienia w administracji,
o¥wiacie, sÆuºbie publicznej, handlu, przemy¥le i rzemio¥le. PrzykÆady do na¥ladowania zaczerpnæÆa z do¥wiadczeñ amerykañskich, angielskich oraz podróºy studyjnych do krajów Europy Zachodniej.
NapÆyw kobiet do rzemiosÆa poparÆ sam prezes Zgromadzenia Rzemie¥lników
Warszawskich J. Juszczyk4. „Rozwój domowego przemysÆu” — jako pole dziaÆal-
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no¥ci kobiet propagowaÆ w 1872 r. na Æamach „Ekonomisty” Edward Prådzyñski5.
NawoÆywaÆ on mÆode dziewczæta do nauki rzemiosÆa: garbarstwa, biaÆoskórnictwa,
introligatorstwa, szewstwa, wyrobu przyborów toaletowych itp. KsztaÆcenie fachowe przygotowaì miaÆo dziewczæta ze sfer inteligencko–mieszczañskich nie do pracy
zarobkowej w fabryce, lecz do chaÆupnictwa. Dla córek ¥redniej i drobnej szlachty
zalecaÆ naukæ prac pomnaºajåcych dochodowo¥ì majåtku takich jak hodowla
drobiu, ogrodnictwo itp."
Wezwania pozytywistów padÆy na podatny grunt, wywoÆujåc swoistå „goråczkæ
rzemie¥lniczå” w¥ród dziewczåt w miastach w latach siedemdziesiåtych i osiemdziesiåtych ubiegÆego wieku. Prekursorami praktycznego rzemie¥lniczego ksztaÆcenia kobiet byÆy: Aleksandra Parczewska /1822–1895/, dziaÆaczka spoÆeczno–narodowa z Kalisza oraz Aleksandra Koryciñska /1840–1907/, nauczycielka wywodzåca siæ z drobnoszlacheckiej rodziny podlaskiej6. W Warszawie pierwszy taki
„zakÆad rzemie¥lniczo–przemysÆowy” powstaÆ z inicjatywy Wandy Szmidt
w 1869 r. OgóÆem w latach 1869–1883 w samej Warszawie otwarto siedem zakÆadów rzemie¥lniczego ksztaÆcenia kobiet oraz 24 okazjonalne kursy7. Podobne
szkoÆy powstawaÆy i w innych wiækszych miastach Królestwa, siedzibach wÆadz
gubernialnych: w Kaliszu, Lublinie, PÆocku, Radomiu i WÆocÆawku.
W¥ród podobnych placówek powodzeniem cieszyÆ siæ warszawski ZakÆad Rzemie¥lniczo–Rækodzielniczy Edwarda £ojki8. W latach 1874–1886 ksztaÆciÆo siæ
w nim Æåcznie 1040 kobiet, wybierajåc przewaºnie naukæ kroju sukien (645),
kwiaciarstwo (135) i introligatorstwo (103). Tylko nieliczne zdobywaÆy nowe umiejætno¥ci, takie jak rækawicznictwo (34) czy szewstwo (10). Uczennice — w róºnym
wieku (panny, mæºatki, wdowy) wywodziÆy siæ z „wyºszych” warstw spoÆecznych:
odnotowano 284 córki obywateli ziemskich (okoÆo 33,2%), 241 córki urzædników
(28%), 73 fabrykantów i rzemie¥nlików (8,5%), 63 — kupców (okoÆo 7,3%),
56 — obywateli miejskich (7%), 48 — oficjalistów (5,5%), 46 — lekarzy i profesorów (5,5%), 23 wojskowych (2,5%), 13 — inºynierów i geometrów (1,5%),
8 adwokatów i rejentów. W¥ród uczåcych siæ wyraªnie dominowaÆy kobiety z krægów inteligencji (Æåcznie 44%), niepewne swego bytu oraz ze sfery ziemiañskiej
(okoÆo 33,2%), zagroºone eklasacjå. Nieco mniej byÆo natomiast uczennic z grupy
rzemie¥lników i kupców (Æåcznie okoÆo 22,8%). Byì moºe rodziny rzemie¥lników
i kupców zapewniaÆy kobietom wiæksze poczucie stabilizacji ºyciowej, a praktyczna nauka rzemiosÆa mogÆa odbywaì siæ w warsztacie ojca lub mæºa.
Poniewaº w istniejåcych ºeñskich szkoÆach rzemie¥lniczych najwiækszym powodzeniem cieszyÆy siæ umiejætno¥ci tradycyjnie „kobiece” — jak krój, szycie,
modniarstwo — w koñcu lat osiemdziesiåtych XIX w. zaczynajå powstawaì niemal
wyÆåcznie szkoÆy kroju i szycia. W 1889 r. w samej Warszawie powstaÆo sze¥ì
szkóÆ tego typu. Wiækszo¥ì z nich upadÆa jednak juº na poczåtku lat dziewiæìdzie-
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siåtych. ZawiodÆy natomiast próby spopularyzowania w¥ród kobiet nowych rzemiosÆ, takich jak introligatorstwo, rækawicznictwo, szewstwo, czy powroªnictwo9.
Nauka zawodu w tych szkoÆach dostæpna byÆa ze wzglædu na do¥ì wysokie
opÆaty przewaºnie dla kobiet z warstw ¥rednich. Kobiety z uboºszych warstw: córki
robotników, rzemie¥lników i chÆopów nie mogåc podoÆaì kosztom nauki, rzemiosÆa
uczyì siæ mogÆy jedynie praktycznie w prywatnych warsztatach krawieckich lub
modniarskich. Nie mogåc podoÆaì kosztom zaÆoºenia wÆasnego warsztatu zmuszone
byÆy do ciæºkiej pracy najemnej.
Wiele kobiet zachæcaÆ do nauki wzglåd praktyczny — ograniczenie wydatków
domowych zwiåzanych z szyciem sukien i bielizny, a takºe chæì zabezpieczenia siæ
przed wypadkami losowymi zmuszajåcymi do zarobkowania. Los BronisÆawy
Po¥wikowej10, matki znanej póªniej aktorki Ireny Solskiej, nie byÆ odosobniony. Po
bankructwie mæºa w 1880 r. musiaÆa podjåì siæ trudu zarobkowania na utrzymanie
rodziny najpierw „robotami kobiecymi”, by od 1884 r. po¥wiæciì siæ pracy zarobkowej w dziedzinie sztuki uºytkowej. Niewåtpliwe uzdolnienia artystyczne, wsparte fachowå naukå u W. Gersona i ogromnå pracowito¥ciå, umoºliwiÆy jej zdobywanie nagród na wystawach „Zachæty” oraz w Petersburgu, Chicago i Lwowie.
W 1888 r. wraz z grupå twórców zaÆoºyÆa w Warszawie, przy ul. Wierzbowej 3,
Salon Artystyczny, którego celem miaÆo byì urzådzenie staÆej wystawy dzieÆ sztuki
poÆåczonej ze sprzedaºå i przyjmowaniem zamówieñ.
Utalentowanym kobietom nie stawiano wielkich przeszkód na drodze ksztaÆcenia. ÿwiadczå o tym chociaºby zagraniczne studia artystyczne i przebieg kariery Olgi
Boznañskiej (Monachium i Paryº), Marii Dulæbianki (Wiedeñ), Zofii Stankiewiczówny i Anny Biliñskiej–Bohdanowiczowej (Paryº) oraz Marii Klass–Kazanowskiej (Petersburg)11.
SzkoÆy rzemie¥lnicze i handlowe dziaÆajåce przewaºnie w miastach i miasteczkach byÆy przeznaczane dla kobiet z krægów mieszczañstwa i inteligencji. U schyÆku XIX w. podjæto udanå próbæ ksztaÆcenia gospodarczego dziewczåt ze ¥rodowiska
ziemiañskiego. SÆynåca z prac narodowych i filantropijnych generaÆowa Jadwiga
Zamoyska w swym majåtku Kórnik w Wielkopolsce utworzyÆa zakÆad wychowawczo–gospodarczy dla dziewczåt, który po czterech latach dziaÆalno¥ci zostaÆ zlikwidowany zarzådzeniem Bismarcka12. Ostatecznie w 1891 r. przeniesiono go do
Kuªnic k. Zakopanego, skåd promieniowaÆ jako o¥rodek ksztaÆcenia gospodarczego
dziewczåt, torujåc drogæ nowoczesnemu my¥leniu o pracy gospodarczej kobiet
i zawodzie gospodyni domowej.
Z kolei w Królestwie w 1891 r. wspomniana Cecylia W. Plater–Zyberkówna zaÆoºyÆa w swoim folwarku Chyliczki pod Piasecznem szkoÆæ gospodarstwa domowego13.
SzkoÆa przeznaczona byÆa dla dwóch róºnych kategorii uczennic. KsztaÆciÆa zarówno
przyszÆe gospodynie — ochmistrzynie dla zamoºniejszych domów jak i córki ziemiañ-
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skie, przygotowujåce siæ do obowiåzków przyszÆych dziedziczek, racjonalnego
zarzådzania wÆasnym majåtkiem i kierowania pracå podlegÆych pomocnic.
Na przeÆomie lat osiemdziesiåtych i dziewiæìdziesiåtych XIX w. zainteresowanie kobiet naukå rzemiosÆa wyraªnie osÆabÆo; bardziej atrakcyjna stawaÆa siæ edukacja handlowa i praca w handlu. W ostatnich latach tego stulecia coraz czæ¥ciej
organizowano kursy handlowe (J. Siemiradzkiej, T. Raczkowskiej, I. Smolikowskiej w Warszawie) i otwierano specjalistyczne szkoÆy. Niekiedy dawne pensje
i niºsze szkoÆy ºeñskie przeksztaÆcaÆy siæ pod wpÆywem potrzeb ¥rodowiska w szkoÆy handlowe o rozszerzonym programie nauczania. Po 1905 r. we wszystkich niemal
takich szkoÆach wprowadzono naukæ Æaciny, otwierajåc w ten sposób dziewczætom
drogæ na wyºsze studia. íeñskie szkoÆy handlowe zyskiwaÆy na popularno¥ci
w poczåtkach XX w.: w 1906 r. w Królestwie dziaÆaÆo siedem takich szkóÆ, ksztaÆcåc
1 243 dziewczåt przewaºnie do pracy w sklepach; w 1913 r. byÆo juº siedemna¥cie
szkóÆ i 3 540 uczennic14.
Uznanie zyskaÆa szybko warszawska szkoÆa handlowa Anieli Wareckiej (zaÆoºona w 1900 r., przejæta w 1907 r. przez Stowarzyszenie SzkoÆy SpóÆdzielczej).
Nauka byÆa tu kosztowna (150 rs rocznie, z pobytem w internacie aº 600 rs).
Absolwentki niejednokrotnie udawaÆy siæ na wyºsze studia za granicå (chemia,
fizyka, biologia) do Fryburga, Genewy, Lozanny oraz Berlina (zwÆaszcza do Akademii Handlowej)15. SzkoÆa ta peÆniÆa wiæc rolæ pomostu do wyºszych studiów za
granicå. Na poczåtku XX w. silna byÆa presja na stworzenie w kraju o¥rodka
wyºszych studiów fachowych dla kobiet.
Wspomniane kursy (przeznaczone dla absolwentek ¥rednich szkóÆ ogólnoksztaÆcåcych) przyjæÆy w 1908 r. nazwæ Wyºszych Kursów Handlowych íeñskich. W latach 1897–1910 ukoñczyÆo je 236 absolwentek, z których wiækszo¥ì podjæÆa pracæ
zawodowå: 224 pracowaÆo w handlu, 12 — w szkolnictwie, 16 studiowaÆo za
granicå, a 78 w ogóle nie pracowaÆo16.
Na naukæ w szkoÆach tego typu pozwoliì sobie mogÆy dziewczæta z warstw
zamoºniejszych, przewaºnie córki kupców i przedstawicieli wolnych zawodów.
WedÆug przytoczonej przez Józefa Miåso statystyki — w 1906 r. we wszystkich
ºeñskich szkoÆach handlowych w Królestwie pobieraÆo naukæ 661 dziewczåt wywodzåcych siæ ze ¥rodowisk kupiecko–mieszczañskich, 444 podaÆo pochodzenie
szlacheckie, a 17 chÆopskie. Podobne proporcje utrzymywaÆy siæ i w 1911 r. Ze sfer
kupiecko–mieszczañskich rekrutowaÆo siæ wtedy 1 916 uczennic, z rodzin szlacheckich 1 015, a z chÆopskich zaledwie 18117, ÿwiadczy to o wybieraniu przez dziewczæta zajæì tradycyjnie uprawianych w swej sferze spoÆecznej. W¥ród uczennic
zaliczanych do warstwy szlacheckiej niewiele zapewne wywodziÆo siæ z rodzin
ziemiañskich; byÆy to raczej córki osiadÆych w miastach urzædników i przedstawicieli wolnych zawodów.
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Pomimo ukoñczenia kursów otrzymanie pracy zgodnie z kwalifikacjami byÆo
sprawå nieÆatwå. Za przykÆad posÆuºyì mogå losy Anny z Paradowskich Szelågowskiej /1879–1962/, wywodzåcej siæ z zamoºnej rodziny mieszczañskiej18. PrzeÆamawszy opór rodziny uczæszczaÆa w latach 1895–1899 na kursy handlowe Izabeli
Smoliñskiej w Warszawie. Wkrótce ¥mierì ojca przemysÆowca zaÆamaÆa dotychczasowå stabilizacjæ ºyciowå rodziny i zmusiÆa mÆodå absolwentkæ do podjæcia
pracy. Posadæ i to o charakterze pomocniczym (biuralistka) udaÆo siæ jej uzyskaì
dopiero po prawie dwóch latach starañ. Jednocze¥nie dalej zdobywaÆa wiedzæ na
tzw. Uniwersytecie Latajåcym. NawiåzaÆa kontakty z bædåcå ºywym o¥rodkiem
ruchu kobiecego Czytelniå dla Kobiet Pauliny Kuczalskiej–Reinschmit. ZaangaºowaÆa siæ w tæ dziaÆalno¥ì peÆniåc aº do wybuchu I wojny ¥wiatowej funkcjæ sekretarki Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet.
Szerszå dziaÆalno¥ì spoÆecznå umoºliwiÆo jej nadej¥cie „ery wolno¥ciowej” po
rewolucji 1905 r. ByÆa jednå ze wspóÆzaÆoºycielek Towarzystwa Zawodowego
KsztaÆcenia Kobiet. WykÆadaÆa ksiægowo¥ì na wieczorowych kursach dla praktykantek handlowych.
Pomimo powiækszajåcej siæ grupy kobiet przygotowanych fachowo do pracy
w kolejowych biurach i kasach, na poczcie, w telefonach i telegrafach, w magistratach, w towarzystwach ubezpieczeniowych, spóÆkach rolnych, czytelniach itp.
awans zawodowy kobiet byÆ niezykle trudny. Gdy w 1906 r. powstaÆ Zwiåzek
Zawodowy Pracowników Prywatnych Instytucji Bankowych Królestwa Polskiego,
zrzeszajåcy mæºczyzn–urzædników, warszawskie pracownice zorganizowaÆy w celu obrony interesów zawodowych i solidarnego wspóÆdziaÆania dla poprawy warunków bytu Stowarzyszenie Kobiet Pracujåcych w Handlu i Biurowo¥ci. Podobnå
organizacjæ o charakterze kobiecego zwiåzku zawodowego (Stowarzyszenie Personelu íeñskiego w Handlu i Przemy¥le) utworzyÆa w Poznaniu Zofia TuÆodziecka.
WÆa¥cicielka dobrze prosperujåcego magazynu mód skupiÆa w jednym stowarzyszeniu kobiety z drobnomieszczañstwa i siÆy najemne. ZorganizowaÆa w nim fachowe doksztaÆcanie, po¥rednictwo pracy i samopomoc materialnå. W Krakowie talentami organizacyjnymi wyróºniÆa siæ WÆadysÆawa Habichtówna (1867–1963) wspóÆorganizujåc w 1905 r. Stowarzyszenie Urzædniczek Pocztowych Galicyjskich. W przededniu I wojny ¥wiatowej udaÆo siæ jej utworzyì dla potrzeb zrzeszonych spóÆdzielniæ mieszkaniowå — Towarzystwo Budowlane Urzædniczek Pocztowych19.
Zatrudnieniu kobiet dÆugo opieraÆy siæ banki20. Dopiero w 1910 r. Bank Handlowy w Warszawie przyjåÆ pierwszå kobietæ do pracy. Wkrótce w jego ¥lady poszÆy
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Królestwa Polskiego i Towarzystwo Poºyczkowo–Oszczædno¥ciowe. Natomiast aº do wybuchu I wojny ¥wiatowej nie rozpatrywano nawet podañ skÆadanych przez kobiety do Warszawskiego Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego i Warszawskiej Kasy PrzemysÆowców. Podobnie byÆo
w pozostaÆych zaborach.
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Annie Paradowkiej–Szelågowskiej udaÆo siæ zdobyì uznanie zwierzchników
i awansowaì. Od 1904 r. zajmowaÆa samodzielne stanowiska. W 1906 r. byÆa juº
buchalterem w jednym z oddziaÆów wspomnianego Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu Królestwa Polskiego21. Na pierwszym jego zebraniu organizacyjnym
zostaÆa powoÆana do zarzådu — jako pierwsza i jedyna kobieta. PeÆniÆa tæ funkcjæ
przez osiem lat. Gdy w 1914 r. z powodu krzysu bankowego musiaÆa uståpiì,
zebranie ogólne towarzystwa mianowaÆo jå w 1915 r. czÆonkiem honorowym Towarzystwa, co dobitnie ¥wiadczyÆo o uznaniu jakim siæ cieszyÆa w tym ¥rodowisku.
ÿwietnie zapowiadajåcå siæ karieræ zawodowå Anna Paradowska–Szelågowska kontynuowaÆa w niepodlegÆej Polsce.
Jak wspomnieli¥my na przeÆomie lat osiemdziesiåtych i dziewiæìdziesiåtych
XIX w. zainteresowanie kobiet z warstw ¥rednich naukå rzemiosÆa wyraªnie osÆabÆo
na korzy¥ì szkóÆ handlowych i zamoºniejsze (a zarazem bardziej nieustæpliwe) córki
ziemiañskie i mieszczañskie, zamiast do warsztatu i sklepu, zaczynajå siæ dobijaì
do bram wyºszych uczelni. Ta droga wymagaÆa jednak o wiele wiækszych ¥rodków,
wyrzeczeñ i odwagi.
Stosunkowo wcze¥nie, w poÆowie lat siedemdziesiåtych XIX w. rozpoczæÆy siæ
pierwsze wyjazdy kobiet z ziem polskich na zagraniczne uczelnie. Entuzjastki nauki
wyruszaÆy do Szwajcarii i Francji, póªniej w latach osiemdziesiåtych i dziewiæìdziesiåtych równieº do Belgii. UdawaÆy siæ do miast Cesarstwa Rosyjskiego, gdzie
przy uniwersytetach (formalnie jeszcze niedostæpnych dla kobiet) uruchamiano
wyºsze kursy naukowe dla kobiet. Powodzenie tzw. Kursów Bestuºewskich, dziaÆajåcych od 1878 r. w Petersburgu spowodowaÆo, ºe wkrótce otwarto podobne kursy
przy uniwersytetach w Moskwie, Kijowie, Odessie, Charkowie i Tomsku. Jeszcze
wcze¥niej, za sprawå prof. Adriana Baranieckiego, na wzór Londynu takie kursy
powstaÆy w Krakowie w 1870 r. Szybko przyciågnæÆy setki kandydatek z ziem
polskich, poniewaº zarówno w Rosji, Prusach jak i Austrii jeszcze na przeÆomie
XIX/XX w. nie dopuszczano kobiet na wyºsze uczelnie.
Rozwijajåce siæ ºywo w latach 1870–1900 ºeñskie szkolnictwo ¥rednie, prywatne, jawne lub tajne, potrzebowaÆo wielu wykwalifikowanych nauczycielek dla
rozmaitych przedmiotów, lecz na zagraniczne studia pozwoliì sobie mogÆy nieliczne kandydatki na nauczycielki. Ståd teº powstaÆa potrzeba stworzenia w kraju
placówek ksztaÆcenia kobiet. Potrzeby o¥wiatowe i samoksztaÆceniowe zaspokajaÆy
na miejscu w wiækszych miastach, powstajåce w latach 1880–1890 w Warszawie,
Poznaniu, Krakowie i Lwowie tzw. Czytelnie Naukowe dla Kobiet, dziaÆajåce
jawnie lub tajnie, w zaleºno¥ci od miejscowych warunków. WokóÆ tych placówek
szybko skupiÆo siæ ºycie umysÆowe kobiet polskich o wiækszych aspiracjach emancypacyjnych. W latach 1883–1886 uksztaÆtowaÆ siæ i dziaÆaÆ w Warszawie przez
dwadzie¥cia lat, pomimo szykan zaborcy tajny tzw. Uniwersytet Latajåcy, który
dopiero w 1906 r. mógÆ siæ ujawniì jako Wyºsze Kursy Naukowe dla Kobiet. Setki
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kobiet zdoÆaÆy dziæki tej placówce zdobyì przygotowanie do pracy zarobkowej
gÆównie w szkolnictwie — od przeÆoºonych pensji aº po „damy klasowe” i nauczycielki robót.
Pierwsze absolwentki zagranicznych uczelni, które próbowaÆy podjåì w Królestwie pracæ zawodowå walczyì musiaÆy z wieloma przeciwnikami. Nie byÆ bowiem
odosobniony poglåd W. Chomætowskiego (skådinåd doceniajåcego spoÆeczne
aspekty pracy kobiet), który gÆosiÆ w 1871 r.: „Pewne specjalne zawody så zawsze
i bædå wyÆåcznie udziaÆem mæºczyzny. Kobieta doktor medycyny lub prawa niemal
równie anormalnå jest istotå, jak kobieta wojownik lub dyplomata”22.
Szczególnie dotkliwie odczuÆy te ugruntowane tradycjå uprzedzenia i niechæì
kolegów po fachu pierwsze polskie lekarki. Gdy w 1878 r. przybyÆa do Warszawy
po studiach medycznych w Zurychu dr Anna Tomaszewiczówna–Dobrska (1854–
1918), czekaÆa jå jakºe dramatyczna walka o prawo do praktyki w szpitalu i przyjæcie do Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Niewiele pomógÆ dyplom
z celujåcymi ocenami oraz fakt, ºe doktorat ze Szwajcarii uzupeÆniÆa jeszcze studiami w Wiedniu i Berlinie23.
W 1881 r. zdaÆa egzamin pañstwowy w Petersburgu, który dawaÆ prawo wykonywania zawodu w Cesarstwie. Szybko okazaÆo siæ, ºe jako pierwsza w Polsce
lekarka praktykowaì moºe jedynie w krægu kobiet i dzieci. Niezraºona nieufno¥ciå,
z którå odnosiÆ siæ do niej poczåtkowo ówczesny warszawski ¥wiat lekarski, dziæki
wytrwaÆo¥ci i energii potrafiÆa wkrótce zyskaì uznanie i powaºanie kolegów po
fachu i pacjentek. Swojå nieugiætå postawå poÆoºyÆa duºe zasÆugi dla emancypacji
kobiet i utorowania drogi do pracy publicznej. Przez 30 lat kierowaÆa przytuÆkiem
poÆoºniczym, prowadziÆa wykÆady dla akuszerek, byÆa lekarkå schroniska nauczycielek i opiekunkå szwalni w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynno¥ci.
Praktykæ zawodowå ÆåczyÆa z szerokå dziaÆalno¥ciå spoÆecznå, zwÆaszcza po
1905 r. Wraz z Aleksandrem ÿwiætochowskim i innymi spoÆecznikami tworzyÆa
Towarzystwo Kultury Polskiej. PrzyczyniÆa siæ do zorganizowania w Warszawie,
poÆåczonego z miædzyzaborowym zjazdem kobiet polskich, jubileuszu Elizy Orzeszkowej w 1907 r.
Równie silne przeszkody na drodze do wykonywania zawodu pokonaì musiaÆa
dr Teresa Ciszkiewiczowa (1848–1921)24. Po ukoñczeniu gimnazjum i kilkuletniej
pracy nauczycielskicj wbrew woli rodziny (patriotycznie nastawionej szlachty z
ziemi kowieñskiej) udaÆa siæ w dwudziestym piåtym roku ºycia na studia lekarskie
do Berna, gdzie w 1879 r. uzyskaÆa dyplom. Po kilku latach praktyki powróciÆa do
kraju, i w 1883 r. zdaÆa egzamin pañstwowy w Petersburgu umoºliwiajåcy praktykæ
w Cesarstwie. OsiadÆa w Warszawie. PraktykowaÆa jako ginekolog i poÆoºnik.
Szybko zyskaÆa uznanie jako ofiarny lekarz poÆoºnik, docierajåcy do najuboºszych.
Do¥wiadczywszy trudów walki o realizacjæ swych dåºeñ zawodowych, staÆa siæ
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jednå z pionierek ruchu emancypacji kobiet dziaÆajåc w KoÆach Kobiet Korony
i Litwy. Póªniej pociågnæÆa jå teº praca o¥wiatowa i niepodlegÆo¥ciowa.
Z podobnym oporem ¥rodowiska lekarzy–mæºczyzn spotkaÆy siæ równieº pierwsze lekarki galicyjskie. Dopiero w 1896 r. rzåd wydaÆ dekret zezwalajåcy na
nostryfikacjæ w Austro–Wægrzech zagranicznych dyplomów lekarskich. W nastæpnym roku dopuszczono w Austrii kobiety na wydziaÆy humanistyczne uniwersytetów, póªniej na studia przyrodnicze, a w 1900 r. na medycynæ. W tym samym roku
niemiecki uniwersytet w Strassburgu przyjåÆ pierwsze kobiety na studia medyczne25. O oficjalnym uznaniu pracy kobiety jako lekarza w Austro–Wægrzech zadecydowaÆy... przesådy religijne ludno¥ci muzuÆmañskiej. Po przyÆåczeniu Bo¥ni
i Hercegowiny, prowincji zamieszkaÆych w znacznym stopniu przez tæ ludno¥ì,
rzåd zmuszony byÆ w 1891 r. ogÆosiì konkurs na stanowisko kobiety–lekarza,
w my¥l bowiem zasad Koranu mæºczyzna–lekarz nie mógÆ leczyì kobiet. W ten
sposób prawnie uznanå lekarkå (z prawem praktyki tylko w tych prowincjach)
zostaÆa dr Teodora z Kosmowskich Krajewska (1854–1935)26. WywodziÆa siæ
z warszawskiej rodziny urzædniczej. Po latach pracy nauczycielskiej i studiach w Genewie, naturalizowaÆa siæ w Austro–Wægrzech, tam teº w Bo¥ni i Sarajewie upÆynæÆo
jej caÆe ºycie zawodowe.
Nædza i nieszczæ¥cia z którymi spotykaÆy siæ pierwsze kobiety–lekarki sprawiaÆy, ºe stawaÆy siæ czasami dziaÆaczkami spoÆecznymi, nierzadko o radykalnych
socjalistycznych przekonaniach, jak dr Justyna Budzyñska–Tylicka (w okresie krakowskim) oraz dr Estera Golde–Stroºecka /1872–1938/, peÆniåca wybitnå rolæ
w PPS zaboru rosyjskiego i pruskiego. SpoÆecznikowski niejako charakter tego
zawodu powodowaÆ, ºe kobiety–lekarki nie ograniczaÆy siæ tylko do swej praktyki.
Pracæ o¥wiatowå (popularyzujåcå higienæ) w poznañskim Stowarzyszeniu Personelu íeñskiego w Handlu i Przemy¥le prowadziÆa dr J. Zniniewiczówna. Kobiety,
praktykujåce gÆównie w dziedzinie ginekologii, akuszerii i pediatrii, z wolna zyskiwaÆy uznanie. W 1922 r. kobiety stanowiÆy w tym zawodzie okoÆo 10% 27.
Z równie wielkimi trudno¥ciami walczyì musiaÆy pierwsze kobiety–farmaceutki
przygotowujåce siæ do zawodu podczas praktyk w aptekach. Pierwsze praktykantki
aptekarskie: Jadwiga Sikorska–Klemensiewiczowa, StanisÆawa DowgiaÆÆo, Jadwiga Kosmowska i Augusta Pasierbska zÆoºyÆy egzamin „pomocnic aptekarskich” na
Uniwersytecie Warszawskim dopiero po paroletnich staraniach — w 1893 r. Trzy
pierwsze podjæÆy jeszcze walkæ o studia na uniwersytecie krakowskim, uwieñczonå
ostatecznie w 1898 r. dyplomami „magistra farmacji”, ale bez prawa praktyki na
terenie Austro–Wægier. Z podobnymi trudno¥ciami kobiety spotykaÆy siæ i w Cesarstwie Rosyjskim, chociaº jeszcze w 1886 r. w Petersburgu udostæpniono kobietom specjalny kurs przygotowujåcy do egzaminu prowizorskiego28. Uprzedzenia
byÆy bardzo silne, kobiety je¥li nawet zatrudniano to przy tzw. drugim stole, unikajåc
ich kontaktu z klientami.
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Za duºy sukces upartej, przedsiæbiorczej rodaczki naleºy uznaì otwarcie
w 1901 r. apteki w Petersburgu przez Antoninæ Le¥niewskå (1866–1937). Ta córka
lekarza, uczæszczaÆa na Kursy Bestuºewskie, pracowaÆa jako nauczycielka, by za
namowå ojca wståpiì na praktykæ aptekarskå w Petersburgu, uwieñczonå dyplomem prowizora farmacji na Akademii Wojskowo–Medycznej w Petersburgu. Gdy
wÆasna apteka okazaÆa siæ trwaÆym, dochodowym przedsiæwziæciem otworzyÆa przy
niej dwuletniå szkoÆæ farmaceutycznå. Do tej prywatnej szkoÆy przyjmowano absolwentki szkóÆ srednich ze znajomo¥ciå laciny. Naukæ laczyÆy one z praktykå
w aptece Le¥niewskiej, która w 1905 r. zorganizowaÆa Stowarzyszenie Farmaceutek.
W podobny sposób, drogå praktyki (3–5 letniego „terminowania” w gabinecie
dyplomowanego dentysty) zdobywaÆy umiejætno¥ci zawodowe pierwsze dentystki.
W 1885 r. odbyÆy siæ w Warszawie pierwsze egzaminy teoretyczne i praktyczne dla
kilku praktykantek. Wiækszy napÆyw do zawodu umoºliwiÆo otwarcie tu w 1891 r.
szkoÆy dentystycznej, przeksztaÆconej w przededniu I wojny ¥wiatowej w Instytut
Dentystyczny. OpÆaty wynosiÆy tam 450–500 rs, na ich uiszczanie pozwoliì sobie
mogÆy jedynie kobiety zamoºniejsze. Prawo wykonywania zawodu i tytuÆ lekarski
dawaÆ jednak dopiero specjalny egzamin pañstwowy. O ile lekarki i farmaceutki
napotykaÆy na liczne opory i przeszkody — stwierdziÆa D. Wawrzykowska–Wierciochowa — o tyle dentystkom udaÆo siæ wej¥ì do zawodu wzglædnie Æatwo,
praktykujåc — dodajmy — równieº w ¥rodowisku kobiet i dzieci. W 1900 r. w samej Warszawie dziaÆaÆo juº 45 dentystek, a w 1910 r. 170, co stanowiÆo aº 40%
ogóÆu w tej kategorii zawodowej30.
Kobiety wybierajåce siæ na studia interesowaÆy siæ równieº naukami spoÆecznymi. Dostæp na studia humanistyczne byÆ stosunkowo Æatwiejszy aniºeli na studia
medyczne lub techniczne. Doktoratami z filozofii po studiach w Berlinie i Rzymie
poszczyciì siæ mogÆy Julia z Dicksteinów Wieleºyñska, Ludwika Dobrzyñska–Rybicka (studia w Zurychu i Oxfordzie) oraz Józefa Kodisowa (Kursy Bestuºewskie,
póªniej Genewa i Zurych). Doktorat z zakresu ekonomii po studiach ekonomii,
prawa i statystyki (w Berlinie i Zurychu) zdobyÆa Meloria Bornstein–£ychowska.
Doktorat z zakresu ekonomii uwieñczyÆ równieº studia ekonomii politycznej i historii gospodarczej (Zurych, Wiedeñ) Zofii Daszyñskiej–Goliñskiej. Doktorat z psychologii zakoñczyÆ studia psychologii i pedagogiki (Bruksela) Marii Grzegorzewskiej. Podobne przykÆady kobiet urodzonych w latach osiemdziesiåtych ubiegÆego
wieku, zdobywajåcych na zagranicznych uniwersytetach wiedzæ i naukowe tytuÆy
moºna by mnoºyì31.
Wyºsze studia, szerokie horyzonty umysÆowe i wyrobienie spoÆeczne umoºliwiaÆy im dziaÆalno¥ì publicznå w ruchu o¥wiatowym, feministycznym czy socjalistycznym. Wiedzæ swå nierzadko wykorzystywaÆy publikujåc warto¥ciowe opracowania aktualnych zagadnieñ spoÆecznych. Trudniej natomiast przedstawiaÆy siæ
moºliwo¥ci ich pracy zawodowej w kraju przed odzyskaniem niepodlegÆo¥ci.
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Wielkie i dÆugotrwaÆe opory tradycyjnie my¥låcego ¥rodowiska mæskiego budziÆa kariera naukowa kobiet. PrzykÆad Marii SkÆodowskiej–Curie dobitnie ¥wiadczyÆ,
ºe nie tylko wzglædy polityczne, brak moºliwo¥ci prowadzenia w kraju pracy
naukowej odgrywaÆy w tym duºå rolæ. Karieræ akademickå we Francji umoºliwiÆa
wÆa¥ciwie jej uwieñczona sukcesami wspóÆpraca zawodowa z mæºem i... jego
przedwczesna ¥mierì. Inna polska uczona ¥wiatowej sÆawy, Józefa Joteyko, po
studiach przyrodniczych i medycznych w Genewie i Paryºu, dziaÆalno¥ì naukowå
w zakresie psychologii eksperymentalnej rozwijaÆa od 1898 r. w Belgii. Pomimo
duºych sukcesów w tej dziedzinie, uwieñczonych wykÆadami w College de France,
nie udaÆo siæ jej uzyskaì w niepodlegÆej Polsce katedry na Uniwersytecie Warszawskim. Dla porównania — Abramowskiemu Edwardowi nie czyniono podobnych
trudno¥ci nawet pod panowaniem zaborców. Uprzedzenia okazaÆy siæ trwaÆe, dopiero w latach 1935–1938 kobiety czæ¥ciej zaczæÆy braì udziaÆ w pracach naukowych32.
PrzyczóÆek za przyczóÆkiem zdobywaÆy kobiety nowe moºliwo¥ci zawodowego
dziaÆania i uznania. Tradycyjne przekonania o miejscu i roli kobiety byÆy bardzo
silnie ugruntowane w mentalno¥ci spoÆeczeñstwa, ale zanikaÆy w konfrontacji z wymogami nieuchronnych przeobraºeñ spoÆecznych. Kobiety przeÆomu XIX i XX w.
wkraczaÆy wciåº do nowych dziedzin wytwórczo¥ci i usÆug. Nieraz kosztem wielu
wyrzeczeñ zdobywaÆy wyºsze wyksztaÆcenie i prawo wykonywania zawodu. OtwieraÆy nowe horyzonty nastæpnym pokoleniom, realizujåc w praktyce postulaty
emancypacji rozumianej jako równe prawa w zamian za równe obowiåzki. Pionierki
w nowych zawodach, niedostæpnych dla kobiet, nie zmieniÆy jednak faktu, ºe
najliczniejszym zawodem kobiecym pozostawaÆa sÆuºba domowa oraz nisko, gorzej
niº w przypadku mæºczyzn, opÆacana praca w przemy¥le wÆókienniczym, metalowym, spoºywczym, ceramicznym.
NapÆyw kobiet do zawodów wcze¥niej niedostæpnych dla nich byÆ procesem
powolnym, dÆugotrwaÆym, ale trwajåcym nieprzerwanie od drugiej poÆowy ubiegÆego stulecia, ze szczególnym nasileniem w pierwszej poÆowie XX w. TrwaÆ zarówno
w dÆuºszych okresach pokoju i wzglædnej stabilizacji spoÆecznej, jak w latach wojen, dramatycznych przeobraºeñ politycznych oraz kryzysów gospodarczych, które
przyspieszaÆy jego przebieg.
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Zmiany spoÆeczno–ekonomicznej pozycji
kobiety w galicyjskim ¥rodowisku
drobnomieszczañskim

Do „maÆomieszczan” (wedÆug dzisiejszej terminologii „drobnomieszczan”) zaliczano w zaborze austriackim samodzielnych producentów (gÆównie rzemie¥lników), drobnych handlarzy, po¥redników w obrocie towarowym i pieniæºnym, wÆa¥cicieli ¥rodków transportu koÆowego — furmanek i doroºek, maÆych zakÆadów
serwujåcych napoje i posiÆki: wÆa¥cicieli maÆych restauracji, traktierni, kawiarni,
cukierni, szynków, posiadaczy maÆych domów mieszkanych itp.1
Inskrypcje na nagrobkach z pierwszej poÆowy XIX w. na ogóÆ szczegóÆowo
informujå o pozycji spoÆecznej i osiågniæciach ºyciowych zmarÆego, je¥li byÆ mæºczyznå. Natomiast charakterystykæ pozycji spoÆecznej kobiety wyczerpuje informacja o stanowisku jej mæºa. Moºna siæ wiæc dowiedzieì, ºe byÆa ona maÆºonkå
majstra kowalskiego lub cechmistrza ¥lusarzy, natomiast jej wÆasnego zawodu, je¥li
nawet go posiadaÆa, nie wymieniano. Zdobycie samodzielno¥ci zawodowej mogÆo
siæ staì dla kobiety konieczno¥ciå ºyciowå, lecz nie byÆo tytuÆem do chluby. Pod
tym wzglædem w drugiej poÆowie XIX w. niewiele siæ zmieniÆo. Je¥li gÆówny
lokator mieszkania w Krakowie, wypeÆniajåc arkusz spisowy podczas spisu powszechnego w 1880 r. w rubryce „zawód, zajæcie” zaznaczaÆ, ºe ºona byÆa szwaczkå, lub gorseciarkå, wzglædnie pomagaÆa mu w sklepie, to komisarz spisowy informacjæ tego rodzaju skre¥laÆ i zamieniaÆ stereotypowym dla kobiety stwierdzeniem:
„przy gospodarce domowej” lub „przy mæºu”2. Na podstawie statystyki miejskiej
Krakowa i Lwowa moºna sådziì, ºe przemysÆowiec, rzemie¥lnik i handlowiec,
wybierajåc kandydatkæ na maÆºonkæ, szukaÆ jej we wÆasnym ¥rodowisku. Preferowano pannæ „przy rodzicach”, liczåc, ºe pod okiem matki wyrosÆa na gospodarnå,
skromnå i cnotliwå dziewczynæ. Stare przysÆowie gÆosiÆo „ºona ma byì trzeªwa,
ochædoºna i cnotliwa”, a kto by tam ræczyÆ za skromno¥ì i trzeªwo¥ì powracajåcych
z targu, zmarzniætych przekupek, raczåcych siæ w pobliskim szynku herbatå z ru-
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mem a nieraz i gorzaÆkå? íona maÆomieszczanina przyjmowaÆa nie tylko nazwisko,
lecz takºe imiæ mæºa, a zawód mæºa okre¥laÆ jej pozycjæ spoÆecznå, podobnie jak
i pozycjæ jej córki. Anna, Jagna czy Maria stawaÆa siæ Janowå czy Jakubowå,
kowalowå lub ¥lusarzowå, a jej córka kowalównå lub ¥lusarzównå3.
Urodzenie dziewczynki traktowano jako ciæºar trudny do podªwigniæcia dla
niezbyt zasobnej rodziny; ¥wiadczå o tym m.in. liczne przysÆowia, równieº —
ºydowskie4. Nawet we wÆasnym warsztacie nie wolno byÆo ojcu uczyì córki swego
rzemiosÆa. Krakowski cech introligatorów wprawdzie zezwalaÆ zatrudniì córkæ
w warsztacie, lecz tylko do prac pomocniczych. Moºna byÆo do nich zaangaºowaì
takºe zbiedniaÆå wdowæ po „wspóÆbracie” cechowym, lecz nie wolno byÆo powierzyì ºadnej roboty w warsztacie wÆasnej ºonie. W koñcu XVIII w. i to skromne
ustæpstwo na rzecz córek zostaÆo wycofane. W przeciwieñstwie do majstrówny
córka sklepikarza mogÆa stanåì za ladå w ojcowskim sklepiku, lecz Kongregacja
Kupiecka nie zarejstrowaÆaby jej jako praktykantki, nie dopu¥ciÆaby do egzaminu
na subiekta; droga do oficjalnie uznanych kwalifikacji zawodowych byÆa przed niå
zamkniæta. Dziewczyna dziedziczyÆa warsztat ojca tylko wtedy, gdy nie pozostawiÆ
on mæskiego spadkobiercy, zresztå pod warunkiem, ºe weªmie sobie za mæºa
czeladnika ojcowskiej profesji, ten za¥ w krótkim czasie zostanie majstrem. Po
zawarciu maÆºeñstwa warszat stawaÆ siæ wÆasno¥ciå mæºa. W takim przypadku nad
troskå o poºycie córki z narzuconym jej, byì moºe niemiÆym partnerem, górowaÆ
wzglåd na przyszÆo¥ì warsztatu — ªródÆa utrzymania rodziny5.
Znalezienie kandydata na mæºa panny z drobnomieszczañskiego ¥rodowiska nie
byÆo bynajmniej dla jej ojca Æatwym zadaniem. DbaÆo¥ì o godno¥ì stanu nie
pozwalaÆa kramarzowi, bådª rzemie¥lnikowi wydaì córkæ za chaÆupnika, furmana,
wyrobnika lub chÆopa. Najlepszym kandydatem na mæºa majstrówny byÆby oczywi¥cie czeladnik, lecz jako domownik pryncypaÆa nie mógÆ siæ oºeniì przed usamodzielnieniem. W miastach prowincjonalnych „rzemie¥lniczek” uzyskiwaÆ „majsteriæ” przewaºnie w dwudziestym piåtym roku ºycia, w Krakowie i Lwowie
w trzydziestym. Dziewczynie zalecano maÆºeñstwo w wieku 16 lat. Opinia spoÆeczna aprobowaÆa maÆºeñstwa, w których maÆºonek mógÆ byì o 9 — 10, a nawet
kilkana¥cie lat starszy od swej wybranej. Zjawisku powiækszania siæ róºnicy wieku
sprzyjaÆy m.in. konkury majstrów–wdowców. Do rychÆego powtórnego oºenku
zmuszaÆ ich dotkliwy brak gospodyni i nacisk cechu, domagajåcego siæ, by wdowiec
w ciågu roku i 6 niedziel (tygodni) wprowadziÆ do domu nowå majstrowå. Znaleªì
czeladnika — konkurenta do ræki panny na wydaniu, nawet gdyby zdecydowaÆ siæ
opu¥ciì dom pryncypaÆa i zaÆoºyì wÆasne gospodarstwo byÆo rzeczå trudnå. Majstrowie niechætnie angaºowali ºonatego czeladnika, a niektóre cechy wræcz im
zabraniaÆy oºenku w obawie przed naciskiem na podwyºkæ pÆac.
Czæstym zjawiskiem byli „wieczni czeladnicy”; w ówczesnych warunkach
ÆåczyÆo siæ to z przymusowym starokawalerstwem. W rezultacie wielu dziewczæ-
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tom z rodzin rzemie¥lniczych groziÆo staropanieñstwo, bytowanie na Æasce rodziny
lub trudna decyzja po¥lubienia starszego mæºczyzny. Z kolei podstarzaÆa, owdowiaÆa majstrowa, by nie straciì warsztatu nieboszczyka, czæsto usiÆowaÆa doprowadziì
do oÆtarza zatrudnionego u niej, nieraz znacznie mÆodszego, pomocnika. W rezultacie powstawaÆy maÆºeñstwa o powaºnej róºnicy wieku, szczególnie czæsto w ¥rodowisku katolickiego drobnomieszczañstwa. „Z mÆodym stara — ¥mieszna para,
z starym mÆoda — grozi szkoda” — oceniaÆo dosadnie ten stan rzeczy przysÆowie,
a piosenki ludowe pokpiwaÆy ze starych majstrów, którym czeladnicy uwodzå
mÆode ºony i z tægiego bicia, którym majster usiÆowaÆ sprowadziì na drogæ cnoty
lekkomy¥lnå maÆºonkæ6.
W spoÆeczeñstwie ºydowskim, równieº w¥ród rzemie¥lników nie byÆo tradycji
celibatu, co wiæcej — zalecano wczesne maÆºeñstwa. Wczesnemu zawieraniu
maÆºeñstwa sprzyjaÆ zwyczaj utrzymywania mÆodej pary przez te¥ciów, przynajmniej przez pierwszy rok po ¥lubie; zdarzaÆo siæ, ºe mÆodych ºywiono nawet przez
trzy lata. Liczne stowarzyszenia charytatywne wyposaºaÆy niezamoºne narzeczone
— zwÆaszcza sieroty. Te specyficzne w spoÆeczno¥ci ºydowskiej normy oraz brak
ograniczeñ cechowych powodowaÆy, ºe rzadsze tu byÆy maÆºeñstwa o raºåcej
róºnicy wieku i staropanieñstwo. Rzåd austriacki zwalczaÆ zwyczaj zawierania
wczesnych maÆºeñstw przez íydów. Zawarcie ¥lubu uzaleºniano od urzædowego
zezwolenia; by je uzyskaì, naleºaÆo ui¥ciì wysokå taksæ ¥lubnå. Podobnie byÆo
w Wolnym Mie¥cie Krakowie, przy czym ¥lub cywilny musiaÆ wyprzedziì religijny.
Poczynajåc za¥ od 1824 r. oblubieñcy musieli siæ wykazaì umiejætno¥ciå czytania
i pisania w jæzyku polskim lub niemieckim (nowoºeñcy chrze¥cijanie mogli byì
analfabetami). By uniknåì ograniczeñ i nadmiernych opÆat, zawierano nielegalne
¥luby religijne. Tak wiæc zdarzaÆo siæ, ºe prawowita maÆºonka wobec wÆadz byÆa
pannå z licznym nieraz potomstwem. W takich przypadkach komisarze bezlito¥nie
poprawiali w arkuszach spisowych zadeklarowany stan cywilny matki piæciorga czy
siedmiorga dzieci na „stan wolny”7. Ograniczenia i wysoka taksa ¥lubna, ciåºåce
na nowoºeñcach íydach, znikÆy w erze konstytucyjnej, toteº w latach osiemdziesiåtch–dziewiæìdziesiåtych „maÆºonki–panny” spotykamy przewaºnie w¥ród starszej generacji lub w ¥rodowisku chasydzkim, które ¥luby traktowaÆo jako wyÆåcznie
religijny obrzådek.
Posag maÆºonki i pozycja jej ojca uÆatwiaÆy usamodzielnienie siæ nowo zaÆoºonej
rodziny. W aktach notarialnych spotykamy w XIX w. coraz czæ¥ciej intercyzy
¥lubne, skÆadane przez zamoºniejszych nowoºeñców ze ¥rodowiska drobnomieszczañskiego na wzór przedstawicieli wyºszych warstw spoÆecznych. MiaÆy one
zabezpieczyì byt maÆºonki na wypadek przedwczesnej ¥mierci mæºa. U íydów
zabezpieczaÆy takºe byt ewentualnej rozwódki. Prawo austriackie dzieliÆo majåtek
rodzinny na wÆasno¥ì mæºa i wÆasno¥ì ºony, wniesione do wspólnoty rodzinnej oraz
wÆasno¥ì wspólnie nabytå w trakcie poºycia maÆºeñskiego. Wdowa zatrzymywaÆa
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majåtek wÆasny i poÆowæ wspólnej wÆasno¥ci; zostawaÆa opiekunkå dzieci i przypadajåcego im spadku po ojcu, lecz dodawano jej dla kontroli i pomocy dwóch
opiekunów — peÆnoletnich mæºczyzn, z reguÆy krewnych (jej lub zmarÆego mæºa)8.
Wdowa przejmowaÆa równieº warsztat mæºa, lecz z tytuÆu opieki, a nie wÆasno¥ci
i to do chwili usamodzielnienia siæ syna lub maÆºeñstwa córki z przedstawicielem
ojcowskiego zawodu. Je¥li dzieci nie miaÆa lub wychowaÆa tylko córkæ, która
po¥lubiÆa przedstawiciela innej profesji, jedynå moºliwo¥ciå utrzymania warsztatu
w rodzinie byÆo, jak wspominaÆam, maÆºeñstwo wdowy z mæºczyznå uprawnionym
do kierowania nim, lecz wtedy nowopo¥lubiony maÆºonek stawaÆ siæ jego wÆa¥cicielem. Wdowa, przejmujåc warsztat po ¥mierci mæºa, nie miaÆa prawa udziaÆu
w sesjach cechowych. Je¥li dziæki rozluªnieniu rygorów kobiety zjawiaÆy siæ na
sesji, cech wznawiaÆ zakaz, motywujåc, ºe obecno¥ì „niewiast” wywoÆuje „swarki”,
zakÆócajåce obrady. Majstrowym, majstrównom i wdowom po majstrach wolno
byÆo tylko uczestniczyì w uczcie urzådzanej po zakoñczeniu kwartalnej sesji,
a takºe w hojnej kolacji, którå sprawiaÆ nowoprzyjæty do cechu majster dla swych
nowych „wspóÆbraci”9.
Je¥li panna uprawiaÆa jakåkolwiek samodzielnå dziaÆalno¥ì gospodarczå, to po
zamåºpój¥ciu z niej rezygnowaÆa, aby jå ewentualnie podjåì na nowo, je¥li zostaÆa
wdowå. Majstrowa lub sklepikarka musiaÆa troszczyì siæ o wÆasne gospodarstwo
domowe i licznych domowników. Naleºeli do nich czæsto oprócz mæºa i dzieci,
zniedoÆæºniali rodzice, bådª te¥ciowie, owdowiaÆe lub starzejåce siæ w staropanieñstwie krewne, uczniowie i pomocnicy pracujåcy w warsztatcie lub sklepie. PomagaÆa ona równieº mæºowi w prowadzeniu przedsiæbiorstwa rodzinnego. íona sklepikarza czy kramarza podczas nieobecno¥ci mæºa obsÆugiwaÆa kupujåcych, a po
zamkniæciu sklepu czy kramu, ukÆadaÆa na póÆkach towary. íona rzemie¥lnika
obsÆugiwaÆa „jatkæ”, w której sprzedawaÆa wyroby mæºowskiego warsztatu lub pod
nieobecno¥ì mæºa przyjmowaÆa klientów w tymºe warsztacie, je¥li profesja maÆºonka nie wymagaÆa osobnej placówki handlowej. BraÆa takºe udziaÆ w obróbce
surowców, np. myÆa i czesaÆa weÆnæ, roz¥cielaÆa pÆótno na blichu, moczyÆa i naciågaÆa skóræ, wyciågaÆa rzemienie, skræcaÆa dratwæ itp. Matce pomagaÆa dorastajåca
córka, miejsce syna byÆo w warsztacie10. „Dom bez gospodyni to wóz bez kóÆ” —
gÆosiÆo przysÆowie. Wiele byÆo podobnych sentencji, odnoszåcych siæ do rodzin,
których byt opieraÆ siæ na tradycyjnym gospodarstwie rodzinnym, tak w mie¥cie,
jak i na wsi. Od wszystkich domowników wymagano szacunku dla gospodyni
domu, ona przecieº zapewniaÆa im wikt, po¥ciel i „opierunek”. Zazwyczaj umiaÆa
zresztå zapewniì sobie posÆuch, bowiem na ogóÆ wysoko ceniono jej rolæ w przedsiæbiorstwie rodzinnym, które bez jej udziaÆu nie mogÆo funkcjonowaì. „Dobra
gospodyni dwa razy przyczyni” — utrzymywaÆo polskie przysÆowie, a ºydowskie
mu wtórowaÆo: „Dzielna ºona na póÆ utrzymania zarabia”. Zanim majster oºeniÆ siæ
— a powinien byÆ zawrzeì ¥luby maÆºeñskie w rok i sze¥ì niedziel po uzyskaniu
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majsterii — ºonæ zastæpowaÆa mu matka; gdy posuniæty w latach wdowiec nie mógÆ
zaÆoºyì nowej rodziny, miejsce ºony zajmowaÆa córka (do wÆasnego zamåºpój¥cia)
lub owdowiaÆa krewna11.
W XIX w. byÆy juº zawody opanowane przez kobiety, w których mogÆy one
zostaì samodzielnymi profesjonalistkami. W poÆowie XIX w. naleºaÆy do nich:
krawiectwo damskie i dzieciæce, bieliªniarstwo, gorseciarstwo, modniarstwo, parasolnictwo, reperacja lub przeróbka starych ubrañ dostarczonych przez klientów lub
tandeciarzy, szydeÆkowanie, koronkarstwo, hafciarstwo na lekkich materiaÆach
(lnianych, jedwabnych, baweÆanianych, weÆenkach), a takºe wyrób sztucznych
kwiatów, ozdób i wachlarzy z piór oraz pralnictwo, czyszczenie odzieºy i dywanów
itp. Kobiety przewaºnie „karmiÆa igÆa” i drobny handel, zwÆaszcza obno¥ny i straganiarski. Przekupki „koszykarki” handlowaÆy buÆkami i obwarzankami, mlekiem
i ¥mietanå, masÆem, serem i jajami, rybami, warzywami i owocami (przypomnijmy
znany obraz Aleksandra Gierymskiego „íydówka sprzedajåca owoce”). Niektóre
profesje traciÆy na znaczeniu, jak np. czæsto uprawiane przez kobiety przædzalnictwo
ræczne, wypierane przez przædzalnie mechaniczne; inne z kolei rozwijaÆy siæ.
W zajæciach zwiåzanych z konsumpcjå ºywno¥ci w pierwszej poÆowie XIX w.
kobiety obejmowaÆy najniºsze „stanowiska”; byÆy przewaºnie „faryniarkami”, serwujåcymi na rynku tanie goråce posiÆki i lepkie przysmaki sÆodzone farynå (syropem). Natomiast w restauracjach, szynkach i traktierniach naleºaÆy czæ¥ciej do
obsÆugi, rzadziej do grona wÆa¥cicieli — chyba, ºe przejæÆy zakÆad po zgodnie mæºa
lub ojca. U schyÆku XIX stulecia spotykamy w miastach galicyjskich wÆa¥cicielki
mleczarñ (w których moºna byÆo dostaì tanie dietetyczne ¥niadanie, a latem takºe
lody) oraz wÆa¥cicielki kawiarni, popularnie zwane „kawiarkami”. WedÆug obowiåzujåcych u schyÆku XIX w. urzædowych kategorii, samodzielnå pozycjæ ekonomiczno–spoÆecznå zajmowaÆa zarówno modna krawcowa, zatrudniajåca w swej
pracowni kilka pomocnic i uczennic, jak i praczka, przyjmujåca bieliznæ do prania,
producentka wykwitnych wachlarzy ze strusich piór i przekupka dªwigajåca konwie
z mlekiem lub obwarzanki w koszyku. W¥ród personelu pomocniczego wyróºniaÆy
siæ „subiektki”, wystæpujåce juº nie tylko w roli dorywczych pomocnic w sklepiku
ojcowskim, lecz zatrudnione na podstawie zwykÆej indywidualnej umowy o pracæ,
przewaºnie w sklepach spoºywczych i sklepach „towarów mieszanych”, gdzie
moºna byÆo dostaì, jak mawiano ºartobliwie, ¥ledzie, gwoªdzie, mydÆo i powidÆo.
Zarówno w¥ród „samodzielnych”, jak i pomocnic nadal przewaºaÆy kobiety
samotne: panny, równieº takie, które straciÆy nadziejæ na zamåºpój¥cie oraz wdowy.
Mæºatki chwytaÆy siæ handlu lub chaÆupnictwa przewaºnie tylko wtedy, gdy profesja
mæºa nie mogÆa zapewniì wyºywienia rodzinie (zdarzyì siæ to mogÆo np. u szewca–Æaciarza), bådª teº jego dÆugotrwaÆa choroba czy teº kalectwo podkopywaÆy
rodzinne przedsiæbiorstwo. Toteº ¥rodowisko drobnomieszczañskie, w tym równieº — niewie¥cie, oceniaÆo samodzielno¥ì zawodowå kobiet nie tyle jako osiåg-
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niæcie, ile raczej jako ¥wiadectwo niepowodzenia ºyciowego: staropanieñstwa,
przedwczesnego wdowieñstwa, niedoÆæstwa mæºa itp. Je¥li „samodzielnå”
chwalono, to gÆównie za zaradno¥ì, z jakå porafi wybrnåì z kÆopotów bez
mæskiej opieki. Przeznaczenie kobiety nadal widziano w zamåºpój¥ciu, awansu
spoÆecznego spodziewano siæ po udanym maÆºeñstwie z zamoºnym i wpÆywowym mieszczaninem. Nie byÆo zresztå podstaw do zazdroszczenia „samodzielnym”. Nie byÆy zrzeszone; nie staÆy za nimi cechy. W przypadku choroby, wypadku losowego, staro¥ci nie mogÆy liczyì na wsparcie i pomoc stowarzyszenia, najwyºej na doraªny zasiÆek organizacji charytatywnej12.
Zasadniczå zmianæ w pozycji profesjonalistek zapowiedziaÆa nowa ustawa przemysÆowa z grudnia 1859 r. £amiåc ustrój cechowy i narzucane przezeñ ograniczenia, miaÆa ona utorowaì szerokå drogæ dla przedsiæbiorczo¥ci, inicjatywy, konkurencji. Prawo zaÆoºenia przedsiæbiorstwa przemysÆowego, takºe rækodzielniczego,
przysÆugiwaÆo odtåd kaºdemu poddanemu austriackiemu (pominiæto poprzednio
obowiåzujåcy warunek zdobycia „obywatelstwa miejskiego”), niezaleºnie od pÆci,
wyznania, „jæzyka towarzyskiego”, po uzyskaniu tzw. karty przemysÆowej. Starajåcy siæ o niå miaÆ wpÆaciì ustalonå taksæ, lecz „majsterii” od niego nie wymagano,
wychodzåc z zaÆoºenia, ºe przedsiæbiorca nie posiadajåcy niezbædnych kwalifikacji
postara siæ zatrudniì fachowca. Kaºdy posiadacz karty przemysÆowej (a wiæc takºe
kobieta) musiaÆ byì przyjæty do „zjednoczenia przemysÆowego” swej branºy, przemianowanego z czasem na „stowarzyszenie przemysÆowe”. Stowarzyszenia takie
objæÆy nie tylko drobny przemysÆ (z wyÆåczeniem fabrycznego) i rzemiosÆo, lecz
równieº drobny handel (zwany wówczas „drobiazgowym”), a takºe wÆa¥cicieli
szynków, kawiarni i restauracji. Stowarzyszenie nie mogÆo odmówiì przyjæcia
posiadaczowi karty przemysÆowej, nie wolno byÆo takºe go usunåì, je¥li nie zrzekÆ
siæ karty i nie zamknåÆ zakÆadu13. Opór rzemie¥lników, masowe wiece, sabotowanie
nakazu zakÆadania stowarzyszeñ przemysÆowych, zmusiÆy rzåd do zmodyfikowania
ustawy przemysÆowej. Znowelizowano jå w 1883 r. Z przemysÆu wyodræbniono
warsztaty rzemie¥lnicze. Aby zaÆoºyì taki zakÆad naleºaÆo wykazaì siæ trzyletnim
terminowaniem, dwuletniå praktykå i uzyskanym na tej podstawie „¥wiadectwem
uzdolnienia” (pod tå nazwå przywrócono ¥wiadectwo wyzwolenia ucznia na czeladnika, a w gruncie rzeczy uznano takºe „majsteriæ”). Poniewaº dla kobiet tradycyjna droga szkolenia zawodowego przez przyuczenie w warsztacie majstra byÆa
nadal niedostæpna, przyjæto, ºe petentka zgÆaszajåca siæ po kartæ przemysÆowå musi
udowodniì, iº nabyÆa biegÆo¥ì w uprawianym zawodzie w domu, np. „obszywajåc”
caÆå rodzinæ lub przez prace w „przemy¥le domowym”, ewentualnie drogå nauki
w szkole przemysÆowej. W rezultacie wytworzyÆ siæ podziaÆ na przedsiæbiorstwa
kierowane przez dyplomowanych majstrów i przedsiæbiorstwa zaÆoºone na podstawie niezweryfikowanej praktyki, bez fachowego kierownictwa. Do wÆa¥cicieli nie
posiadajåcych naleºytych kwalifikacji zaliczano oczywi¥cie wszystkie kobiety,
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kierujåce pracowniami. Zarówno konkurenci — majstrowie, jak i klientki traktowali te pracownie jako zakÆady po¥ledniejszego gatunku. Damski krawiec byÆ nadal
wyºej ceniony niº najlepsza krawcowa. Co prawda naståpiÆy pewne zmiany: krawcy
chætnie po¥lubiali krawcowe i zatrudniali je we wÆasnych warsztatach jako pomocnice. Czæsto wytwarzaÆ siæ swoisty podziaÆ pracy: måº ze swymi czeladnikami szyÆ
np. wierzchnie okrycia damskie, ºona z pomocnicami — spódnice i suknie. W tym
przypadku jako¥ì jej roboty gwarantowaÆ dyplom mistrzowski mæºa14.
Przyjmowanie kobiet do stowarzyszeñ przemysÆowych zgodnie z tradycjå cechowå napotkaÆo na zaciæty opór majstrów. 21 listopada 1885 r. wÆa¥cicielka
piekarni w Krakowie Anna Schmidt zgÆosiÆa siæ do Stowarzyszenia PrzemysÆowego
Piekarzy BiaÆego Pieczywa, odmówiono jej jednak przyjæcia. SkÆócone strony
odwoÆaÆy siæ do magistratu, do Namiestnictwa we Lwowie i do ministerstwa handlu
i przemysÆu w Wiedniu; wszædzie racjæ przyznawano kobiecie. Zarzåd stowarzyszenia zaproponowaÆ, by czÆonkostwo przyznaì mæºowi petentki, który co prawda
z piekarnictwem nie miaÆ nic wspólnego, lecz posiadaÆ tæ niewåtpliwå zaletæ, ºe byÆ
mæºczyznå. Po wieloletnich bojach, 1 lutego 1890 r., Rudolf Schmidt jako zastæpca
ºony zapisaÆ jå do stowarzyszenia, opÆacajåc obowiåzujåcå taksæ. Jednak na sesje
piekarzy jej nie dopuszczano. Dopiero z protokóÆu datowanego 15 stycznia 1901 r.
dowiadujemy siæ o obecno¥ci w czasie sesji dwóch wdów po majstrach15. Kobiety
objæÆy kierownictwo tylko w caÆkowicie sfeminizowanym stowarzyszeniu modystek. Chociaº licznie byÆy reprezentowane w krakowskim i lwowskim stowarzyszeniach krawców i krawcowych, nie przeprowadziÆy swej przedstawicielki na stanowisko wiceprzewodniczåcego.
Funkcjonujåce przy stowarzyszeniach przemysÆowych organizacje czeladników
nadal nie przyjmowaÆy na czÆonków pomocnic z pracowni, prowadzonych przez
kobiety; nie mogÆy byì one uznane za czeladniczki, skoro pracowaÆy pod „niefachowym” kierownictwem. WÆa¥cicielki pracowni nie miaÆy uprawnieñ majsterskich. Podobnie stowarzyszenia subiektów nie przyjmowaÆy kobiet, mimo ºe byÆy
one w tym zawodzie coraz liczniejsze. Dziewczæta nie mogÆy równieº wstæpowaì
do tzw. „wolnych” (o dobrowolnym czÆonkostwie) czeladniczych stowarzyszeñ
kulturalno–o¥wiatowych i samopomocowych. Utworzona we Lwowie katolicka
„SkaÆa” w swym pierwszym statucie z 1856 r. zastrzegÆa siæ, ºe czÆonkiem stowarzyszenia moºe zostaì kaºdy nie ºonaty czeladnik katolicki, który prowadzi i nadal
zamierza prowadziì „nienaganne ºycie”. Po zmianie statutu w 1889 r. „SkaÆa”
zaczæÆa przyjmowaì takºe ºonatych czeladników, nie wspomina siæ jednak o ich
ºonach. ZaÆoºona w 1868 r. demokratyczna „Gwiazda” nie wprowadzaÆa rozróºnienia miædzy czeladnikiem ºonatym a kawalerem. WzywaÆa swych czÆonków, by na
odczyty, wieczorki, wycieczki i przedstawienia teatralne przyprowadzali siostry
i narzeczone. Zachæcano dziewczæta do udziaÆu w chórze i zespole scenicznym, lecz
czÆonkostwa w stowarzyszeniu im nie proponowano. Dopiero organizacje socjali-
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styczne „SiÆa”, których pierwowzór powstaÆ w 1891 r. we Lwowie, zaofiarowaÆy
kobietom przynaleºno¥ì organizacyjnå. W 1892 r. lwowska „SiÆa” wprowadziÆa
pierwszå kobietæ do zarzådu. ByÆa niå krawcowa Aniela Bonhardówna. Jednak
„SiÆy” zniechæcaÆy ¥rodowiska rzemie¥lnicze akcentowaniem swego robotniczego
charakteru. Tak wiæc w praktyce kobiety zawodowo czynne nie miaÆy wÆasnych
„wolnych” organizacji. Stowarzyszenia feministyczne dziaÆaÆy gÆównie w¥ród inteligencji. Ko¥cióÆ zaczåÆ od organizowania sÆuºåcych krzywdzonych i poniewieranych, które pochodziÆy przewaºnie ze wsi. Czæ¥ì starych kobiet z rodzin drobnomieszczañskich naleºaÆa do róºnych kóÆek dewocyjnych; na ogóÆ nie byÆy to zresztå
zapracowane profesjonalistki. Stowarzyszenia „Gwiazda”, zakÆadane z czasem
w coraz wiækszej liczbie miast, dopuszczaÆy nadal majstrówny, krawcowe i gorseciarki oraz ich pomocnice tylko na wieczorki i wycieczki16.
Wej¥cie dziewczåt do stowarzyszeñ czeladniczych chociaº tylko na prawach
poºådanych go¥ci i wspóÆuczestniczek imprez rozrywkowych — rozszerzaÆo kråg
ich znajomo¥ci. Dotychczas córki rzemie¥lników obracaÆy siæ w wåskim kole
cechowych „wspóÆbraci” ojca oraz ich czeladników, a wiæc reprezentantów jednej
tylko profesji. To wåskie koÆo znajomo¥ci rozszerzali såsiedzi, ale kontakty såsiedzkie do¥ì rozwiniæte w miasteczkach i na przedmie¥ciach sÆabÆy w ¥ródmie¥ciu.
Mieszkañcy kamienicy czynszowej na ogóÆ nie utrzymywali ze sobå stosunków
towarzyskich. W „Gwieªdzie” i „Sile”, w lwowskiej „Skali” i krakowskim Towarzystwie im. ¥w. Józefa, dziewczæta spotykaÆy czeladników róºnych profesji, mÆodych majstrów, kolejarzy. RozszerzaÆy siæ ich moºliwo¥ci zamåºpój¥cia. W koñcu
XIX w. czeladnicy coraz czæ¥ciej opuszczali dom majstra, w trzech lub czterech
wynajmowali izbæ lub umawiali siæ na sublokatorów w rodzinie kolegi po fachu;
wielu czeladników budowlanych miaÆo domki na przedmie¥ciach. Przedstawiciele
nowych profesji, jak np. mechanicy, instalatorzy, fotografowie, obsÆuga samochodów — nie mieszkali u majstrów w ogóle. Drukarze, litografowie, grawerzy, jubilerzy, zegarmistrze, instalatorzy, mechanicy, subiekci ze swych zarobków mogli
utrzymaì ºonæ i rodzinæ, natomiast krawcy musieli dorabiaì, bioråc przeróbki
i poprawki. PomagaÆy im ºony, obeznane z szyciem dla domowników. Korzystali
z tego pryncypaÆowie krawców, dajac im czæ¥ci zamówionych ubrañ do wykoñczenia w domu. íony czeladników stawaÆy siæ chaÆupniczkami, przekupkami, praczkami. PrzyjmowaÆy lokatorów — podnajemców, wydzielajåc im izbæ lub tylko kåt
w izbie, bioråc na siebie sprzåtanie, pranie, nawet przygotowywanie posiÆków17.
Ekonomiczne usamodzielnienie kobiet ze ¥rodowiska drobnomieszczañskiego
w Galicji szybko postæpowaÆo w ostatnim ìwierìwieczu przed I wojnå ¥wiatowå.
W 1890 r. w rzemio¥le i przemy¥le Galicji byÆo 10 080 „samodzielnych” kobiet.
ByÆy to przewaºnie wÆa¥cicielki drobnych zakÆadów produkcyjnych, warsztatów
rzemie¥lniczych, rozmaitego typu pracowni. StanowiÆy tylko 11% ogóÆu samodzielnych producentów i wykonujåcych róºne usÆugi. MinæÆo 20 lat. W 1910 r. „samo-
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dzielnych” kobiet w przemy¥le i rzemio¥le doliczono siæ juº 18 483, a ich udziaÆ
w¥ród ogóÆu „samodzielnych” wzrósÆ do 19,6%, a wiæc niemal siæ podwoiÆ. W¥ród
„samodzielnych” w handlu towarowym liczba kobiet wzrosÆa w latach 1890–1910
z 6 184 do 12 191, tak wiæc równieº siæ podwoiÆa, lecz ich udziaÆ w¥ród ogóÆu
„samodzielnych” w handlu wzrósÆ w latach 1890–1910 tylko z 13,2% do 16,7%.
Przytoczone dane nie obejmujå caÆego handlu obno¥nego. W 1910 r. doliczono siæ
jedynie 1069 domokråºców, w tym 215 kobiet. W rzeczywisto¥ci ani wÆadze skarbowe, ani biura statystyczne nie miaÆy ¥cisÆych informacji o tej grupie zawodowej.
Wreszcie 2334 kobiety prowadziÆy karczmy, szynki, kawiarnie, mleczarnie (tj.
18,3% ogóÆu tych zakÆadów).
Aktywno¥ì kobiet przejawiaÆa siæ przewaºnie w tradycyjnych gaÆæziach produkcji i usÆug. W 1910 r. w krawiectwie stanowiÆy one 46,2% ogóÆu samodzielnych
producentów, w hafciarstwie, koronkarstwie, trykotarstwie — 90,8%, w pralniach,
przy czyszczeniu i reperacji odzieºy pozycjæ samodzielnå aº w 94,5% zajmowaÆy
kobiety; podobnie w bieliªniarstwie — 96,5%. Nie zdoÆaÆy natomiast zajåì liczåcej
siæ pozycji w nowoczesnym przemy¥le. W caÆej Galicji w 1910 r. byÆo tylko 6
wÆa¥cicielek zakÆadów jubilerskich i zÆotniczych, 9 fotograficznych, 13 zegarmistrzowskich i 12 poligraficznych. Pracownice zatrudnione w drukarniach wykonywaÆy wyÆåcznie prace pomocnicze, a gdy w wiækszych zakÆadach wprowadzono
linotypy i usÆowano zatrudniì przy nich kobiety, opór zecerów okazaÆ siæ nie do
przeÆamania. W handlu mieszanym, typowym dla dalekich przedmie¥ì oraz dla wsi
odsetek kobiet w¥ród „samodzielnych” siægaÆ 18,4%, natomiast nie byÆo ani jednej
kobiety w¥ród wÆa¥cicieli prestiºowych wielkomiejskich placówek handlowych:
ksiægarskich, meblarskich, w handlu winem i towarami kolonialnymi. íeñska obsÆuga byÆa stosunkowo tania, ale wedÆug potocznej opinii obniºaÆa rangæ sklepu.
Renomowane domy handlowe ciågle jeszcze staraÆy siæ zapewniì klientom obsÆugæ
mæskå, jednak w tym samym czasie na zapleczu pojawiÆy siæ juº pierwsze ksiægowe.
Handel hurtowy i firmy spedycyjne pozostaÆy na ogóÆ domenå mæºczyzn.
Kobieta „samodzielna” byÆa nadal najczæ¥ciej samotnå, jednak udziaÆ w¥ród nich
zamæºnych wyraªnie wzrastaÆ. W 1890 r. w¥ród „samodzielnych” producentek
i usÆugodawczyñ w rzemio¥le i przemy¥le byÆo 50,7 % panien, 19,5% mæºatek
i 29,8% wdów. Po upÆywie 20 lat, w 1910 r. proporcje te zmieniÆy siæ nieco na
korzy¥ì zamæºnych (doliczono siæ wówczas 52,1% panien, 24,1% mæºatek, 23,8%
wdów). Je¥li wiæc u schyÆku XIX w. zaledwie co piåta, to przed I wojnå swiatowå
prawie co czwarta kobieta zajmujåca pozycjæ „samodzielnå” w rzemio¥le lub przemy¥le byÆa zamæºna. W handlu i jego dziaÆach pomocniczych w 1890 r. odsetek
panien wynosiÆ 53,9%, mæºatek 15,4%, wdów 30,7% (a wiæc co szósta — siódma
byÆa mæºatkå); po 20 latach odpowiednio: 41%, 28,7% i 30,3%18. Wynika ståd, ºe
na poczåtku XX w. zasiæg aktywno¥ci zawodowej kobiet w Galicji stabilizowaÆ siæ,
zmiana stanu cywilnego juº nie zawsze pociågaÆa za sobå rezygnacjæ z zarobkowania
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lub prowadzenia samodzielnego przedsiæbiorstwa. WÆasny „sposób na ºycie”, jak
wówczas mawiano, nie mógÆ juº byì traktowany jako wyraz niepowodzenia ºyciowego;
stawaÆ siæ dowodem zaradno¥ci i przedsiæbiorczo¥ci, a takºe profesjonalizmu.
Aktywno¥ì kobiet w drobnej produkcji i handlu szczególnie wydatnie wzrosÆa
podczas I wojny ¥wiatowej, gdy wiækszo¥ì mæºczyzn w sile wieku zostaÆa skierowana na front. Stowarzyszenia przemysÆowe uginaÆy siæ pod ciæºarem zapomóg
wypÆacanych wielodzietnym „ºoÆnierkom”, wdowom po polegÆych i zrujnowanym
przez dziaÆania wojenne, pozbawionym opieki starym majstrom. Wobec groºåcego
upadku rzemiosÆa ustosunkowaÆy siæ one przychylnie do majstrowych, zabiegajåcych o utrzymanie w ruchu rodzinnego warsztatu. Do robót pomocniczych angaºowano nieletnich i dziewczæta. W sytuacji dotkliwego braku robotników nikt nie
hamowaÆ ich awansu. Stowarzyszenia przemysÆowe, patronujåce im Izby Rækodzielnicze i Izby Handlowo–PrzemysÆowe usilnie zabiegaÆy o przydziaÆy surowców, skåpo przyznawane przez wojenne centrale handlowe. Majstrowe kierujåce
warsztatami nareszcie bez przeszkód mogÆy braì udziaÆ w sesjach stowarzyszeñ,
podejmowaÆy siæ wykonania robót, uwaºanych dotychczas za specyficznie mæskie.
Brak jest jednak danych statystycznych, które pozwoliÆyby oceniì zasiæg i tempo
tych przeobraºeñ19.
Aktywizacja zawodowa dziewczåt postæpowaÆa w miaræ obejmowania rzeszy
mÆodocianych maÆomieszczanek przez system o¥wiaty szkolnej. Jeszcze na poczåtku drugiej poÆowy XIX w. w ¥rodowisku tym sådzono, ºe panna na wydaniu musi
opanowaì umiejætno¥ci gotowania, prasowania i wywabiania plam, szycia, szydeÆkowania, haftowania; powinna takºe umieì „modliì siæ na ksiåºce”. PosyÆano jå do
szwaczki, która prócz kroju i szycia uczyÆa trudnej sztuki czytania. Obowiåzek
szkolny wprowadzony w Galicji w 1872 r. uchwaÆå Sejmu Krajowego, obostrzony
karami nakÆadanymi na rodziców za nieposyÆanie dziecka do szkoÆy, stopniowo
zmieniaÆ ich stosunek do nauki córek. W miaræ rozbudowy szkolnictwa w miasteczkach córki sklepikarzy i rzemie¥lników (po wsiach córki tzw. profesjonalistów)
uczæszczaÆy do szkoÆy ludowej, przewaºnie jednolub dwuklasowej, w liczniejszych
i zamoºniejszych osadach do szkoÆy cztero a nawet sze¥cioklasowej. W miastach
powiatowych coraz czæstsze byÆy szkoÆy wyºszego typu, tzw. wydziaÆowe, o¥mioklasowe, o liczniejszej kadrze nauczycielskiej, lepiej przygotowanej, wyspecjalizowanej w poszczególnych przedmiotach (jeden nauczyciel pozostaÆ tylko w mÆodszych klasach). Dla dziewczåt otwierano odræbne szkoÆy ºeñskie20. Ortodoksyjni
íydzi na ogóÆ bez oporu posyÆali córki do szkoÆy publicznej, niechætnie natomiast
godzili siæ na szkolnå naukæ chÆopców, obawiajåc siæ, ºe bædå oni zmuszani do nauki
w sobotæ. Zamoºni woleli oddawaì córki do prywatnej szkoÆy w dzielnicy ºydowskiej, z reguÆy z polskim jæzykiem nauczania. W rezultacie w drobnomieszczañskich rodzinach ºydowskich czæ¥ciej matki niº ojcowie przybliºaÆy dzieciom kulturæ polskå. W rodzinach katolickich odwrotnie, wcze¥niej doceniono korzy¥ci
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nauki szkolnej dla chÆopca niº dla dziewczyny. W rodzinach biedniejszych nieraz
naukæ przerywano po dwóch — trzech latach. W zamoºniejszych utrwalaÆo siæ
przekonanie, ºe ogÆada, jakå szkoÆa dawaÆa dziewczætom zwiæksza ich szanse na
„gieÆdzie maÆºeñskiej”.
Na podstawie danych spisów powszechnych (arkusze spisowe wypeÆniane byÆy
przez gÆównych lokatorów mieszkañ krakowskich) z 1880 i 1890 r. moºna stwierdziì, ºe sklepikarze, kramarze, rzemie¥lnicy, a takºe czeladnicy i subiekci byli
z reguÆy pi¥mienni, z wyjåtkiem nielicznych starych majstrów w najmniej prestiºowych zawodach (jak chociaºby garncarstwo). Pi¥mienne byÆy rækodzielniczki–profesjonalistki i na ogóÆ przekupki, przewaºnie takºe ºony sklepikarzy. Natomiast
starsze majstrowe i czæ¥ì ºon czeladników do¥ì czæsto byÆy analfabetkami lub
umiaÆy tylko czytaì — tæ ostatniå umiejætno¥ì zdobywajåc w domu lub u szwaczki.
Analfabetami byÆa czæ¥c terminatorów pochodzåcych ze wsi. Juº jednak ich dzieci,
takºe córki po ukoñczeniu 6 lat, uczæszczaÆy do szkoÆy. Analfabetyzm w ¥rodowisku
krakowskiego drobnomieszczañstwa na przeÆomie XIX i XX w. byÆ juº zjawiskiem
szczåtkowym21. O jego zaniku w ¥rodowisku rzemie¥lniczym ¥wiadczy równieº
likwidacja kursów dla analfabetów, zakÆadanych w latach sze¥ìdziesiåtych–siedemdziesiåtych przy wolnych stowarzyszeniach rzemie¥lniczo–czeladniczych, takich jak „SkaÆa” lub „Gwiazda”, natomiast fukcjonowaÆy nadal kursy ogólnoksztaÆcåce i doskonalenia zawodowego. Dziewczæta nadal mogÆy braì udziaÆ w tych
towarzystwach w charakterze go¥ci, uczæszczaì na odczyty publiczne i lekcje tañca.
ZaÆoºony w 1898 r. Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza, poczåtkowo
gromadziÆ na swoich odczytach mÆodzieº obu pÆci, ale gÆównie inteligenckå. Z poczåtkiem XX w. coraz ¥mielej siægaÆ do ¥rodowiska rzemie¥lniczego i robotniczego,
organizujåc odczyty na przedmie¥ciach, na które przychodziÆy takºe dziewczæta.
PowodowaÆ nimi zapewne nie tylko pæd do wiedzy, ale takºe chæì wyrwania siæ ze
¥rodowiska domowego, a takºe perspektywa kontaktów towarzyskich.
Dziewczæta z rodzin drobnomieszczañskich z reguÆy koñczyÆy naukæ na szkole
ludowej, wzglædnie wydziaÆowej. SzkoÆy zawodowe ºeñskie byÆy w Galicji nieliczne i nastawione na tradycyjnie kobiece rækodzielnictwo, jak krawiectwo, koronkarstwo, hafciarstwo. Dziewczæta mogÆy uczæszczaì wraz z chÆopcami do szkóÆ koszykarskich; mogÆy takºe pobieraì naukæ rysunków. I na tym bodajºe koñczyÆy siæ ich
moºliwo¥ci ksztaÆcenia zawodowego. SzkoÆy uzupeÆniajåce dla terminatorów miaÆy
poczåtkowo wyÆåcznie mæski charakter. PrzeÆom naståpiÆ na poczåtku XX w., kiedy
uzupeÆniajåce poczåtkowe szkóÆki niedzielne zostaÆy przeksztaÆcone w wieczorowe
i nabraÆy charakteru szkóÆ zawodowych. W Krakowie powstaÆa zawodowa szkoÆa
uzupeÆniajåca dla uczniów i uczennic krawieckich. WÆasne szkoÆy zawodowe zaÆoºyÆy niektóre stowarzyszenia przemysÆowe, m.in. stowarzyszenie przemysÆowe
modystek w Krakowie. Moºliwo¥ì dalszego ksztaÆcenia siæ i zdobycia zawodu
otworzyÆy przed dziewczætami szkoÆy i kursy handlowe. PowstaÆy pierwsze prywat-
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ne kursy zawodowe. Pensje ºeñskie byÆy zbyt kosztowne dla drobnomieszczañstwa
i nie przygotowywaÆy do samodzielnego zarobkowania. Wprawdzie pensje klasztorne przyjmowaÆy pewnå liczbæ biednych dziewczåt bezpÆatnie, za cenæ usÆug
¥wiadczonych zamoºnym koleºankom, jednak dla majstrówny tego rodzaju pozycja
na wpóÆ uczennicy, na wpóÆ sÆuºåcej byÆa nie do przyjæcia. Natomiast otwarta byÆa
droga do ºeñskiego seminarium nauczycielskiego, którego absolwentka mogÆa liczyì
na stanowisko „nieusystematyzowanej” nadetatowej nauczycielki w szkole ºeñskiej. Etatów dla kobiet byÆo niewiele, jeszcze nie naståpiÆa feminizacja szkolnictwa.
PrzyjmowaÆy dziewczæta takºe szkoÆy poÆoºnych. Zapewniajåc godziwy zarobek,
wzorcowa szkoÆa poÆoºnych zostaÆa otwarta przy oddziale ginekologiczno–poÆoºniczym szpitala ¥w. £azarza w Krakowie. W ¥rodowisku drobnomieszczañskim
panowaÆo jednak przekonanie, ºe poÆoºnictwo jest zajæciem nieodpowiednim dla
„skromnej” panny, obawiano siæ, ºe moºe jej przeszkodziì w zamåºpój¥ciu.
Dla zamoºnych i ambitnych otwieraÆa siæ u schyÆku XIX w. droga do studiów
wyºszych, te za¥ zapowiadaÆy niedostæpny dotychczas dla dziewczyny z drobnomieszczañskiego ¥rodowiska awans spoÆeczny. W 1894 r. otwarto w Krakowie
pierwsze gimnazjum ºeñskie zapewniajåce absolwentkom ¥wiadectwo maturalne.
Egzamin dojrzaÆo¥ci moºna byÆo takºe zÆoºyì w gimnazjum mæskim w trybie eksternistycznym. W 1897 r. WydziaÆ Filozoficzny, a w 1900 r. Lekarski Uniwersytetu
Jagielloñskiego zapowiedziaÆ przyjæcie kobiet z maturå austriackå na sÆuchaczki
zwyczajne. W roku akademickim 1900/1901 znalazÆa siæ w UJ pierwsza dziewczyna z rzemie¥lniczej rodziny. W roku akademickim 1910/1911 studiowaÆy juº
cztery córki rzemie¥lników, spo¥ród nich trzy katoliczki wybraÆy WydziaÆ Filozoficzny, pierwsza studiujåca íydówka zdecydowaÆa siæ na farmacjæ. W roku akademickim 1915/1916 na ogólnå liczbæ 310 studentek studiowaÆo siedem córek rzemie¥lników. Jedna wybraÆa WydziaÆ Lekarski, pozostaÆe Filozoficzny. WydziaÆ
Prawa otworzyÆa przed kobietami dopiero Polska NiepodlegÆa. Nie byÆo kobiet takºe
na Politechnice Lwowskiej. Droga do doktoratu byÆa dÆuga i kosztowna, dostæpna
tylka dla nielicznych22.
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Nauczycielki szkóÆ elementarnych
w Królestwie Polskim w latach 1815–1862

W latach 1815–1862 zaczåÆ ksztaÆtowaì siæ odræbny zawód nauczycielki. ByÆo
to konsekwencjå przedsiæwziæì, jakie podjæÆy wÆadze o¥wiatowe w pierwszych
latach istnienia Królestwa Polskiego. Przypomnijmy, ºe na ich czele staÆ wówczas
StanisÆaw Kostka Potocki, czÆowiek o szerokich horyzontach intelektualnych, za¥
jego najbliºszym wspóÆpracownikiem byÆ StanisÆaw Staszic. Ci dwaj ludzie postanowili w nowych warunkach wcieliì w ºycie zamiary podjæte jeszcze w 1808 r.
przez Izbæ Edukacyjnå (których realizacjæ przerwaÆa zawierucha napoleoñska)
i utworzyì w kaºdym miasteczku i na wsi szkoÆæ elementarnå.
WÆadze, prowadzåc w latach 1817–1820 akcjæ zakÆadania szkóÆ, miaÆy równieº
na uwadze ksztaÆcenie dziewczåt. Odpowiednie zarzådzenie w tej sprawie brzmiaÆo:
„W miastach, gdzie szkoÆa przemysÆowa dla dziewczyn ustanowiona bædzie, nauczycielka ma uczyì wszelkich robót kobiecych, jak to: szycia, przædzy, dobrego
prania, uprawy nabiaÆu etc.”1 Przez realizacjæ tego rozporzådzenia chciano przyj¥ì
z pomocå ubogim rodzinom. Liczono bowiem, ºe w przyszÆo¥ci, kiedy dzieci
nauczå siæ tych prac, same bædå zarabiaì na ºycie2.
W roku szkolnym 1820/1821 czynne byÆy 1 222 szkoÆy elementarne, do których
uczæszczaÆo okoÆo 37 600 uczniów, w tym okoÆo 30% dziewczåt. Naleºy jednak
dodaì, ºe proporcje miædzy szkoÆami zlokalizowanymi na wsi i w mie¥cie ukÆadaÆy
siæ nader niekorzystnie dla wsi. W szkoÆach elementarnych dziewczæta wiejskie
stanowiÆy zaledwie kilka procent3.
Kto uczyÆ tzw. robót kobiecych dziewczæta z maÆych miasteczek i wsi? Zgodnie
z sugestiå wÆadz o¥wiatowych obowiåzki te powierzano ºonom nauczycieli. Za
prowadzone zajæcia otrzmywaÆy one okoÆo 20 — 30% uposaºenia, jakie otrzymywaÆ
måº za naukæ pisania, czytania i arytmetyki. I tak np. naukæ robót kobiecych
w Zwoleniu prowadziÆa ºona tamtejszego nauczyciela Antonina Reszke. W Kozienicach za¥ uczyÆa Maria Wantuchowska. Kiedy zmarÆa, nauczycielkå robót kobiecych zostaÆa jej córka Tekla.
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BywaÆo i tak, ºe naukæ robót kobiecych ºony nauczycieli prowadziÆy bezpÆatnie.
Trudno oczywi¥cie ustaliì skalæ problemu, gdyº taka dziaÆalno¥ì nie znajdowaÆa
odbicia w dokumentach rachunkowych szkóÆ. NaleºaÆoby jednak przyjåì, ºe ºony
nauczycieli uczyÆy bezpÆatnie robót kobiecych w szkoÆach, w których etaty byÆy
bardzo skromne. Tak postæpowaÆa m.in. Wiktoria Figurska. BezpÆatnie uczyÆa ona
szyì i przå¥ì przez dwadzie¥cia lat w szkole w Bogorii, a nastæpnie w Starachowicach. Dopiero kiedy jej måº zostaÆ przeniesiony na posadæ nauczyciela do szkoÆy
w Suchedniowie, dysponujåcej znacznym funduszem pochodzåcym z opodatkowania siæ pracowników górnictwa i hutnictwa, po raz pierwszy otrzymaÆa wynagrodzenie. Moºna zatem mówiì, ºe wiele ºon nauczycielskich swå ofiarno¥ciå przyczyniÆo siæ do rozszerzenia postæpu w gospodarstwie chÆopskim i mieszczañskim4.
W przypadku kiedy ºona nauczyciela nie byÆa w stanie uczyì przædzenia i szycia
zatrudniano innå kobietå. Tak byÆo w Kielcach, Staszowie, Przedborzu, Koprzywnicy,
SÆawkowie, íarkach i w wielu innych miastach. Naleºy podkre¥liì, ºe dozory szkolne,
odpowiedzialne za caÆoksztaÆt funkcjonowania placówki o¥wiatowej wykazywaÆy duºe
zainteresowanie nauczaniem dziewczåt robót kobiecych. Czæsto kiedy w danej
miejscowo¥ci nie byÆo odpowiedniej nauczycielki, wysyÆano kandydatkæ do miasta,
w którym mogÆa siæ przysposobiì do prowadzenia nauki przædzenia i szycia.
O nauczycielkach robót kobiecych trudno powiedzieì, ºe byÆy pedagogami
w peÆnym tego sÆowa znaczeniu. Moºna raczej o nich mówiì jako o nauczycielkach
pomocniczych. Prawie równocze¥nie, choì na mniejszå skalæ, pojawiÆy siæ
w szkoÆach elementarnych kobiety, które uczyÆy czytania, pisania i rachunków.
Z biegiem lat bowiem w szkoÆach znajdujåcych siæ w wiækszych skupiskach miejskich, gÆównie o¥rodkach administracji pañstwowej (powiat, województwo), tworzono osobne klasy ºeñskie, czæsto mieszåce siæ w oddzielnych budynkach. Za caÆy
proces dydaktyczny w tych klasach odpowiedzialne byÆy kobiety zatrudnione na
etatach nauczycielek.
PrzykÆadowo w Jædrzejowie z inicjatywå utworzenia oddzielnej klasy ºeñskiej
wyståpiÆ dozór szkolny jeszcze w czasach Ksiæstwa Warszawskiego. Plany te udaÆo
siæ zrealizowaì dopiero w 1822 r. Pierwszå nauczycielkå zostaÆa Marianna Wojciechowska, pochodzåca z Krakowa. Po jej ¥mierci w 1826 r. posadæ przejæÆa jej córka.
W latach dwudziestych XIX w. osobne klasy ºeñskie powstaÆy takºe w Radomiu,
Lublinie, Kielcach, Czæstochowie, Wieluniu, £æczycy, Siedlcach i wielu innych
miastach. Na pytanie: ile kobiet pracowaÆo na posadach nauczycielek w szkoÆach
elementarnych Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej?, trudno jednak konkretnymi liczbami odpowiedzieì. Statystyki szkolne bowiem, jak wszelkie statystyki
z pierwszej poÆowy XIX w. w Królestwie Polskim, så baÆamutne. DokÆadna znajomo¥ì akt szkolnych odnoszåcych siæ do dwu województw: krakowskiego i sandomierskiego skÆania mnie do przyjæcia szacunkowo, ºe w Królestwie Polskim do
czasu powstania listopadowego zatrudniano kaºdego roku 70–80 kobiet w charak-

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

Nauczycielki szkóÆ elementarnych w Królestwie Polskim w latach 1815–1862 175

terze nauczycielek czytania, pisania i arytmetyki5. StanowiÆo to zaledwie okoÆo
6–7% ogóÆu zatrudnionych nauczycieli.
W okresie miædzypowstaniowym liczba klas ºeñskich powiækszyÆa siæ, a tym
samym przybyÆo nauczycielek. W latach czterdziestych — piæìdziesiåtych XIX w.
tego typu klasy tworzono takºe w miastach o dobrze rozwiniætym rzemio¥le. Oddzielne klasy ºeñskie powstawaÆy teº w osadach robotniczych ZagÆæbia Dåbrowskiego (Dåbrowa, Czeladª, Siewierz) i ZagÆæbia Staropolskiego (Starachowice,
Ostrowiec)6. Moºna sådziì, ºe u progu reformy szkolnej Aleksandra Wielopolskiego liczba nauczycielek podwoiÆa siæ w porównaniu z sytuacjå sprzed 1830 r.
W dobie miædzypowstaniowej kobiety decydowaÆy siæ takºe na samodzielne
prowadzenie szkóÆ prywatnych na szczeblu elementarnym; w Królestwie Polskim
ich liczba nie przekroczyÆa 120. Najwiæcej prywatnych szkóÆ ºeñskich powstaÆo
w Warszawie, na prowincji byÆo ich znacznie mniej. PrzykÆadowo w guberni radomskiej w latach czterdziestych–piæìdziesiåtych czynnych byÆo kaºdego roku 9–11
tego typu placówek7. Prywatne szkoÆy ºeñskie otwierano w zasadzie w miastach,
które byÆy siedzibami wÆadz administracji pañstwowej (Miechów, £æczyca, Opoczno), bådª w tworzåcych siæ o¥rodkach przemysÆowych. Tak np. w 1836 r. powstaÆa
szkoÆa w íarkach, waºnym o¥rodku przemysÆu metalowego w Królestwie Polskim,
a w 1852 r. w Pilicy, sÆynåcej juº wtedy z wyrobów wÆókienniczych i papierniczych8.
WÆadze szkolne Królestwa Polskiego z niepokojem obserwowaÆy napÆyw kobiet
do szkolnictwa prywatnego. PanowaÆo bowiem przekonanie, ºe kobiety wpajajå
swym podopiecznym „bezcelowå i upartå nieprzyjaªñ ku Rosji i jej zasadom pañstwowym”9. By temu zapobiec, wydano w 1841 r. ustawæ o szkolnictwie prywatnym, której celem byÆo wÆåczenie szkolnictwa prywatnego w system o¥wiaty publicznej i oddanie go pod ¥cisÆy nadzór wÆadz pañstwowych. Odtåd szkoÆy prywatne
poddane byÆy nieustannym kontrolom i inspekcjom, by pod pozorem najmniejszego
uchybienia doprowadziì placówkæ do likwidacji.
Z chwilå wej¥cia w ºycie ustawy, wÆadze o¥wiatowe bardzo niechætnie wyraºaÆy
zgodæ na otwieranie nowych, prywatnych szkóÆ. Zwykle odpowiadano, ºe w danej
miejscowo¥ci istnieje juº rzådowa placówka i nie zachodzi potrzeba otwierania
nowej10. W latach czterdziestych i piæìdziesiåtych zakÆadano równieº nielegalne
szkoÆy ºeñskie — z reguÆy decydowaÆy siæ na to kobiety. Otwieranie tego typu
placówek ¥wiadczyÆo o negatywnym stosunku spoÆeczeñstwa polskiego do szkoÆy
rzådowej z narzuconym, ograniczonym programem nauczania11. Oczywi¥cie o podaniu liczby kobiet trudniåcych siæ nauczaniem nielegalnym nie moºe byì mowy,
bo wszystko to czyniono w wielkiej tajemnicy. Jednak z faktu do¥ì czæstego wykrywania nielegalnych szkóÆ prowadzonych przez kobiety w miastach guberni
radomskiej moºna wnosiì, ºe zjawisko to dobrze byÆo znane spoÆeczeñstwu polskiemu. I tak na poczåtku lat czterdziestych XIX w. ustalono, ºe w Radomiu aº piæì
kobiet trudniÆo siæ nielegalnym nauczaniem. Z kolei w Opatowie i Sandomierzu
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tego typu dziaÆalno¥ì prowadziÆy dwie osoby. Wszystkie tajne komplety, jakie
wymieniono, zostaÆy zlikwidowane, a nauczycielki ukarane grzywnå.
Na poczåtku lat piæìdziesiåtych wykryto dwie nielegalne szkoÆy w Opocznie.
Tajnym nauczaniem zajmowaÆy siæ tam przez kilka lat siostry Józefa i Joanna Milcer
(brak jednak o nich bliºszych danych). Sprawa staÆa siæ gÆo¥na w koÆach rzådowych
Królestwa Polskiego, bo przedsiæwziæcie sióstr Milcer wspierane byÆo przez wysokich urzædników opoczyñskiego sådownictwa12.
Moºna wiæc powiedzieì, ºe w Królestwie Polskim do walki z carskim systemem
o¥wiatowym przyståpiÆy kobiety, nie jak to siæ zwykle dotåd przyjmowaÆo —
w koñcu XIX w., ale juº w okresie miædzypowstaniowym.
Przejdªmy do krótkiej charakterystyki tworzåcej siæ grupy zawodowej nauczycielek. Sprawa pierwsza — to kwestia pochodzenia spoÆecznego. Niestety materiaÆ
zródÆowy, jakim dysponujemy, jest niezwykle fragmentaryczny. Wprawdzie zachowaÆy siæ liczne protokóÆy z egzaminów kandydatek na nauczycielki w archiwach:
£odzi, Lublina i Radomia, ale bardzo rzadko zawierajå one informacje o przynaleºno¥ci spoÆecznej kandydatek. Z zachowanych wzmianek wynika jednak, ºe byÆy to
osoby pochodzenia szlacheckiego i mieszczañskiego, z tym, ºe dominowaÆy te
pierwsze. Szukajåc nazwisk nauczycielek tylko z obszaru guberni radomskiej
(tj. okoÆo 20% obszaru Królestwa Polskiego) w wykazach szlachty ziemiañskiej
moºemy, z duºym prawdopodobieñstwem przypuszczaì, ºe pracy w szkole elementarnej podejmowaÆy siæ nie córki obywateli ziemskich, lecz córki „szlachty
urzædniczej”, osiadÆej juº w mie¥cie. Cytowane wyºej dane, dotyczåce pochodzenia
spoÆecznego sugerujå, ºe o ile w latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych
XIX w. do zawodu nauczycielskiego szÆy tylko córki niºszych rangå urzædników
pañstwowych, to w latach piæìdziesiåtych i sze¥ìdziesiåtych sytuacja róºnicuje siæ.
Zawód nauczycielki wybieraÆy równieº córki wysokich urzædników terenowej
administracji pañstwowej13. Moºna wiæc sådziì, ºe pozycja nauczycielki w spoÆeczeñstwie Królestwa Polskiego wzrastaÆa. Kwestie te wymagajå jednak jeszcze
oddzielnych, bardzo ºmudnych badañ.
Kwalifikacje kandydatek ubiegajåcych siæ o posadæ nauczycielek byÆy bardzo
zróºnicowane. OdwoÆajmy siæ do konkretnych przykÆadów. W Kielcach w 1834 r.
na opróºnionå posadæ nauczycielki zgÆosiÆy siæ trzy kandydatki. Pierwsza, ºona
urzædnika, zapewniaÆa wÆadze szkolne, ºe uczyì bædzie dobrze, bo måº nauczy jå
„ortograficznej kaligrafii i rachunków”. Poziom przygotowania drugiej byÆ nieco
wyºszy, bo umiaÆa czytaì, ale z trudno¥ciå pisaÆa. Trzecia z kolei zapewniaÆa, ºe
„posiada przyzwoitå edukacjæ i prowadzi siæ moralnie”.
Inaczej byÆo w przypadku kandydatki na nauczycielkæ szkoÆy prywatnej w Staszowie. Komisja kwalifikacyjna w 1835 r. nabraÆa przekonania, ºe „ma ona dobre
wyobraºenie o rzeczach, piæknie czyta i zna poczåtki arytmetyki”. Dobrze przygotowanå do zawodu byÆa równieº Marianna Sorg prowadzåca szkoÆæ w Pilicy.
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Wzorowo i przykÆadnie, jak to okre¥lano, uczyÆa kilkana¥cie dziewczåt nie tylko
nauki pisania i czytania po polsku, ale takºe francuskiego, niemieckiego i geografii14.
W Kielcach w 1834 r. ºadna z kandydatek na nauczycielkæ nie otrzymaÆa tzw.
upowaºnienia — tak samo postæpowano z kandydatkami z podobnym przygotowaniem w innych czæ¥ciach Królestwa. Komisje egzaminacyjne w przypadku kobiet byÆy
wyraªnie bardziej wymagajåce niº w przypadku mæºczyzn. Zasada ta byÆa stosowana zwÆaszcza w pierwszych latach Królestwa Polskiego, kiedy to posady nauczycielskie obejmowaÆo wielu wysÆuºonych wojskowych, którzy umieli jedynie czytaì.
W protokoÆach egzaminacyjnych brak jest równieº konkretnych wiadomo¥ci,
gdzie osoby ubiegajåce siæ o posadæ nauczycielki pobieraÆy wyksztaÆcenie. To
sugeruje, ºe wchodziÆo w rachubæ, zwÆaszcza w dobie konstytucyjnej Królestwa
Polskiego, gÆównie tzw. wyksztaÆcenie domowe. Nieco inaczej sprawa wyglådaÆa
w okresie miædzypowstaniowym, bowiem kandydatki na nauczycielki mogÆy
ksztaÆciì siæ na pensjach.
Wiele wskazuje na to, ºe nauczycielki którym przyznano patent, dobrze wypeÆniaÆy swoje obowiåzki. W aktach odnoszåcych siæ do szkóÆ z róºnych czæ¥ci Królestwa Polskiego nie odnalazÆem skarg na pracæ nauczycielek. Wræcz przeciwnie,
spotykamy wiele wzmianek ¥wiadczåcych o uznaniu ich pracy. Najwiæcej pochwaÆ,
jak moºna sådziì, odebraÆa F. Lewarska ze Staszowa. W tzw. ksiædze wizyt kontrolujåcy tæ szkoÆæ w 1844 r. zapisaÆ: „Od rozpoczæcia mego urzædowania, tj. od roku
1839 wizytujåc co rok kilka razy szkoÆæ pÆci ºeñskiej przez paniå Franciszkæ
Lewarskå utrzymujåcå, znajdowaÆem wzorowy porzådek, postæp uczennic w religii
i innych przedmiotach i twierdzæ, ºe zakÆad ten korzystny moºe mieì wpÆyw tak na
uksztaÆcenie moralne, jak i fizyczne”15. Z uznaniem spotykaÆa siæ teº praca nauczycielek robót kobiecych. Dozory szkolne niejednokrotnie przekazywaÆy swoje zadowolenie z pracy tej kategorii nauczycielek wÆadzom o¥wiatowym szczebla wojewódzkiego czy gubernialnego.
O wyborze pracy nauczycielskiej przesådzaÆa zwykle sytuacja materialna, w jakiej znalazÆa siæ rodzina lub sama kandydatka. íony nauczycieli decydowaÆy siæ
prowadziì naukæ robót kobiecych przede wszystkim dla zwiækszenia budºetu
domowego. Pensja nauczyciela szkoÆy elementarnej byÆa bardzo niska i w przypadku liczniejszej rodziny nie wystarczaÆa na jej utrzymanie. Podobnie byÆo w przypadku ºon niºszych urzædników administracji pañstwowej. Wspominana juº
F. Krukowska tak oto umotywowaÆa w 1834 r. swojå pro¥bæ o posadæ nauczycielki:
„Bædåc ºonå urzædnika zasÆuºonego, pozbawionego na teraz urzædu, tym samym
zostajæ z licznå familiå bez ºadnego funduszu, pragnåc wiæc nie tylko byì
uºytecznå publicznie, ale zarazem jaki¥kolwiek sposób do ºycia dla siebie i swych
dzieci zyskaì”16.
Byì moºe nieco innymi wzglædami kierowaÆy siæ, wybierajåc zawód nauczycielki, te osoby, które pochodziÆy z zamoºnych rodzin wysokich urzædników. W pew-
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nych krægach inteligencji prowincjonalnej szerzyÆo siæ przekonanie o potrzebie
„o¥wiecenia warstw najniºszych”17, moºliwe wiæc, ºe wpÆywaÆo to m.in. na decyzje
o wyborze pracy nauczycielskiej.
Skådinåd w omawianych latach moºna juº zaobserwowaì zjawisko ksztaÆtowania siæ tradycji rodzinnych zwiåzków z zawodem nauczycielskim. ÿladami rodziców
poszÆy nie tylko wspominane juº panie: T. Wantuchowska czy Maria z Wojciechowskich Zagrobina. Takå drogæ wybraÆo jeszcze kilkana¥cie innych, mÆodych
kobiet. Byì moºe zjawisko to miaÆo szerszy zasiæg, ale ªródÆa jakimi dysponujemy
nie zezwalajå na dokÆadniejsze ustalenia.
Przypisy:
1

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, t. I, Warszawa 1866, s.31 i 83.
„Dziennik Departamentowy Krakowski” 1813, nr 82.
3
Archiwum Pañstwowe w Kielcach, Kielecka Dyrekcja Szkolna [dalej: APK, KDSz], akta poszczególnych szkóÆ; Archiwum Pañstwowe w Radomiu, Radomska Dyrekcja Szkolna [dalej: APR,
RDSz], akta poszczególnych szkóÆ.
4
Por. APR, RDSz sygn. 143, t. I, knlb; APK, KDSz sygn. 310, knlb.
5
Por. E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne Ksiæstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego
1807–1831, Warszawa 1960, s.69–70; W. Caban, Szkolnictwo elementarne na ziemi kielecko–radomskiej (1809–1862), Kielce 1983, s.133.
6
Archiwum Pañstwowe w £odzi, £ódzka Dyrekcja Szkolna [dalej: AP£, £DS] sygn. 410, knlb.;
APR, RDSz, generalia sygn. 250, knlb.
7
R. Gerber, Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie miædzypowstaniowym, „Rozprawy z Dziejów O¥wiaty”, t. III, 1960, tabela.
8
AP£, £DSz sygn. 1483, knlb.; APK, KDSz sygn. 1156, knlb. Charakterystyczne jest, ºe do czasów
reformy A. Wielopolskiego z 1862 r. nie fukcjonowaÆa prywatna szkoÆa ºeñska w £odzi. Por.
E. Podgórska, Prywatne nauczanie elementarne w £odzi w latach 1833–1870, „Rocznik £ódzki”,
t. V, 1961, s.89–106.
9
M. M. Szczerbatow, Rzådy ksiæcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832–1847), Warszawa
1900, s.201; Por. S. W. Roºdiestwienskij, Istoriczeskij obzor diejatielnosti Ministierstwa Narodnogo Prosvieszczienija 1802–1902, S. Petersburg 1902, s.294.
10
APR, RDSz, generalia sygn. 250, knlb.; R. Rzemieniuk, Prywatne szkoÆy ºeñskie w Siedlcach do
roku 1864, „Przeglåd Historyczno–O¥wiatowy” 1975, nr 4, s.524–525.
11
Por. W. Caban, Elementarne szkoÆy prywatne i nauczanie nielegalne na Kielecczyªnie w okresie
miædzypowstaniowym, „Studia Kieleckie” 1979, nr 3–4, s.15–25.
12
APR, RDSz, generalia sygn. 250, knlb.
13
Tamºe, sygn. 313, t.3, knlb.
14
Tamºe; APK, KDSz sygn.81 i 1156, knlb.
15
APR, RDSz sygn. 115, t.2, knlb.
16
APK, KDSz sygn. 81, knlb.
17
Por. R. Czepulis–Rastenis, „Klassa umysÆowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832–1862,
Warszawa 1973, s.369–400.
2
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Byì kobietå pracujåcå —
czyli dola warszawskiej nauczycielki
na przeÆomie XIX I XX w.

„[...] Co rok przybywa ich po paræ setek; kaºda panna, która odebraÆa tzw. ¥rednie
wyksztaÆcenie, tj. którå nauczono trochæ jæzyków, trochæ geografii i historii, staje
w szeregach nauczycielek i z caÆym zaufaniem we wÆasne siÆy podejmuje siæ kierownictwa mÆodocianymi umysÆami, nie majåc pojæcia ani o naturze tych umysÆów,
ani o sposobach dziaÆania na nie [...]”. Tak w 1897 r. pisaÆa w „Przeglådzie Tygodniowym” Jadwiga Szczawiñska–Dawidowa o wzrastajåcej aktywno¥ci kobiet
w zawodzie nauczycielskim1. Szybki wzrost liczebny inteligencji w drugiej poÆowie
XIX w. oraz spora w tym ¥rodowisku liczba samotnych kobiet2 sprawiÆy, ºe garnæÆy
siæ do pracy zawodowej zarówno te dziewczæta, które potraktowaÆy serio hasÆa
modnego wówczas ruchu emancypacyjnego kobiet i staraÆy siæ „wybiì” na samodzielno¥ì i niezaleºno¥ì finansowå, jak i takie — a tych, jak moºna przypuszczaì,
byÆo znacznie wiæcej — które zmuszone byÆy wÆasnå pracå zarabiaì na utrzymanie,
a niejednokrotnie pomagaì owdowiaÆej matce i mÆodszemu rodzeñstwu.
Szesnasto–, siedemnasto– lub osiemnastoletnia wychowanka pensji ze ¥rodowiska inteligenckiego, o ile chciaÆa podjåì pracæ i jednocze¥nie utrzymaì siæ towarzysko w swojej sferze, moºliwo¥ci wyboru zawodu miaÆa ograniczone. W koñcu
XIX w. dostæpne dla kobiet i jednocze¥nie akceptowane pod wzglædem towarzyskim byÆy zawody zwiåzane ze sÆuºbå zdrowia (lekarz, dentystka, farmaceutka,
pielægniarka itp.) oraz o¥wiatå (nauczycielka). Nieco niºej staÆy: urzædniczka (buchalterka, kasjerka, maszynistka) czy telefonistka. Na granicy tolerancji ¥rodowiska
inteligenckiego znajdowaÆ siæ zawód artystki scenicznej, raczej juº poza tå granicå
— panna sklepowa, modystka, gorseciarka itd. Fakt, ºe rokrocznie kolejne zastæpy
dziewczåt wybieraÆy zawód nauczycielki, tak ºe w latach dziewiæìdziesiåtych
XIX w. stanowiÆy w¥ród inteligencji kobiecej najliczniejszå grupæ zawodowå3,
spowodowany byÆ gÆównie przez trzy czynniki.
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Po pierwsze — byÆa to opinia publiczna, która zdoÆaÆa juº przywyknåì do kobiet
— nauczycielek. Nie byÆ to zawód tradycyjnie mæski; kobiety wykonujåce go nie
wywoÆywaÆy zdziwienia ani sprzeciwu. Nauczycielka w sferze, z którå ÆåczyÆo jå
urodzenie i wychowanie, mogÆa czuì siæ na równych prawach, o ile potrafiÆa wyegzekwowaì od chlebodawców odpowiednie traktowanie swojej osoby. Wiæcej —
zawód nauczycielski otoczony byÆ jeszcze wówczas swoistym nimbem: przypisywano mu godnå szacunku, szczególnå funkcjæ spoÆecznå4.
Po drugie — byÆ to zawód atrakcyjny ze wzglædu na dwukrotne w ciågu roku
wakacje i wiele wolnych od zajæì szkolnych dni, tzw. galówek. I wreszcie po trzecie
— byÆ to zawód stosunkowo Æatwiej i szybciej od innych dostæpny. Aby zostaì
lekarzem, naleºaÆo ukoñczyì medycynæ na którym¥ z uniwersytetów szwajcarskich
(co wymagaÆo odwagi, czasu i pieniædzy), a nastæpnie uzyskaì urzædowe potwierdzenie dyplomu oraz zezwolenie na praktykæ. Toteº nie wiele byÆo kobiet, które
gotowe byÆy pój¥ì w ¥lady Anny Tomaszewicz–Dobrskiej, pierwszej warszawskiej
lekarki. W 1911 r. byÆo ich 37, nie liczåc 15 felczerek5, podczas gdy w tym samym
roku tylko w warszawskich szkoÆach pracowaÆo okoÆo 600 nauczycielek6. Podobnie
byÆo z zawodem farmaceutki. Droga do niego wiodÆa albo poprzez ukoñczenie
WydziaÆu Farmaceutycznego w Wojskowo–Medycznej Akademii w Petersburgu,
albo poprzez wieloletniå praktykæ w aptece poÆåczonå z trudnymi egzaminami
pañstwowymi.
Natomiast kandydatka na nauczycielkæ obowiåzana byÆa jedynie do uzyskania
tzw. patentu, czyli urzædowego ¥wiadectwa nauczycielskiego. WiodÆo do niego albo
ukoñczenie ¥redniej szkoÆy pañstwowej, albo egzamin, który zdawaÆo siæ pierwotnie
w mæskim gimnazjum, a od 1905 r. wobec Komitetu Egzaminacyjnego przy Zarzådzie Warszawskiego Okrægu Szkolnego. Zdecydowana wiækszo¥ì kandydatek na
nauczycielki byÆa wychowankami warszawskich pensji prywatnych. ZdawaÆy wiæc
egzamin na patent, jako ºe ¥wiadectwa prywatnych szkóÆ nie byÆy honorowane przez
wÆadze. Politykæ wÆadz carskich wobec tych zakÆadów — polskich z ducha, mimo
rosyjskiego wykÆadu i narzuconego programu — cechowaÆa zÆo¥liwo¥ì, a do¥wiadczaÆy jej teº byÆe pensjonarki pragnåce w tych szkoÆach uczyì. Co roku kandydatki
na nauczycielki musiaÆy wiæc wykazywaì siæ przede wszystkim znajomo¥ciå jæzyka
rosyjskiego i prawomy¥lno¥ciå politycznå, a w dalszej kolejno¥ci — pewnym zasobem wiedzy z zakresu szkoÆy ¥redniej.
Ubiegano siæ o uzyskanie nastæpujåcych stopni nauczycielskich: nauczycielka
poczåtkowa, nauczycielka domowa, wyºsza nauczycielka domowa, czyli o ¥wiadectwa uprawniajåce do nauczania domowego oraz w szkolnictwie prywatnym. Do
nauczania w szkoÆach pañstwowych uprawniaÆ tzw. wyºszy patent czyli stopieñ
nauczycielki szkóÆ ¥rednich. Przy tym kobiety dopuszczano jedynie do nauczania
w szkoÆach ºeñskich oraz niºszych klasach szkóÆ mæskich. Do nauczania w wyºszych klasach tych szkóÆ upowaºniaÆo ¥wiadectwo nauczyciela gimnazjum, dostæp-
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ne wówczas jedynie dla mæºczyzn7. WÆadze ignorowaÆy fakt zdobycia przez niektóre panie dyplomów wyºszych uczelni zagranicznych, kÆadåc tamæ ich zawodowym aspiracjom. Wkrótce jednak emancypacja kobiet staÆa siæ na tyle powszechna,
ºe musiaÆy siæ do niej ustosunkowaì nawet rosyjskie organy prawodawcze.
W 1912 r. Duma Pañstwowa i Rada Pañstwa uchwaliÆy projekt prawa o dyplomach
dla kobiet. PrzewidywaÆ on moºliwo¥ì uzyskania przez kobiety ¥wiadectwa nauczyciela gimnazjalnego na równi z mæºczyznami8.
Zaopatrzona juº w ¥wiadectwo nauczycielskie mÆoda kobieta miaÆa do wyboru:
albo zostaì prywatnå nauczycielkå domowå, albo przyjåì posadæ w szkole. Drogå
pod wzglædem finansowym bardziej opÆacalnå byÆa kariera staÆej nauczycielki
domowej. W latach dziewiæìdziesiåtych XIX w., jak utrzymywaÆ „Przeglåd Pedagogiczny”, nauczycielki te zarabiaÆy w zamoºnych domach nawet do 700–800 rb.
rocznie wraz z mieszkaniem i utrzymaniem, przeciætnie za¥ — 300–400 rb. Ich
zarobki znacznie przewyºszaÆy dochody tzw. dam klasowych na pensjach, speÆniajåcych porównywalnå funkcjæ nauczycielek i opiekunek w jednej osobie. Wystarczy wspomnieì przykÆad bohaterki „Emancypantek”, Madzi Brzeskiej, która na
pensji pani Latter zarabiaÆa 150 rb. rocznie, u Korkowiczów za¥ zaofiarowano jej
300 rb., a jak twierdziÆy mÆode Korkowiczówny, gdyby trochæ siæ potargowaÆa,
otrzymaÆaby wiæcej.
W zamian za to chlebodawca rozporzådzaÆ caÆym ich czasem. ByÆy nie tylko
nauczycielkami, udzielajåc od 5 do 7 godzin lekcji dziennie. Po zajæciach opiekowaÆy siæ swoimi uczniami, pilnowaÆy ich zachowania, chodziÆy na spacery, odrabiaÆy lekcje. ByÆy po trosze na prawach domowników. SÆuºyÆy paniom domu jako
damy do towarzystwa, uczestniczyÆy w ºyciu rodzinnym i towarzyskim. Nie miaÆy
w ciågu roku szkolnego czasu na wÆasne ºycie prywatne. PozostawaÆy w stanie
ogromnej zaleºno¥ci, przytÆoczone nie do koñca okre¥lonymi obowiåzkami9. Ujemnå stronæ tego zajæcia stanowiÆ teº brak stabilizacji ºyciowej. StaÆe nauczycielkidomowe
skazane byÆy na los przelotnych ptaków. Samotne, pozbawione wÆasnego domu,
zmieniaÆy co pewien czas miejsce pobytu i otoczenie. Nie wpÆywaÆo to dodatnio na
ich psychikæ i system nerwowy, a chimeryczna i przewraºliwiona panna Celina,
guwernantka dzieci bohaterów „Nocy i dni”, nie naleºaÆa do wyjåtków.
Toteº wiele nauczycielek wolaÆo raczej zarabiaì na ºycie udzielaniem lekcji na
mie¥cie. Takie lekcje moºna byÆo co prawda w kaºdej chwili straciì, ale teº w razie
potrzeby moºna byÆo i samej za nie podziækowaì. Stawka za lekcjæ wynosiÆa na
ogóÆ okoÆo 1 rb., raczej poniºej niº powyºej, zawsze przy tym mniej, niº pobieraÆ
w tym samym domu mæºczyzna. Niºsze zarobki kobiet w stosunku do mæºczyzn
byÆy w owym czasie reguÆå. Do tego dochodziÆy nieprzewidziane luki w dochodach.
Rodzice uczniów odwoÆywali w ostatniej chwili lekcje, nie pÆacåc potem za nie.
Zdarzali siæ teº ludzie niesolidni, którzy zalegali z wypÆatå honorarium lub nie
wypÆacali caÆych zalegÆych sum, a w ¥rodowisku, do którego nauczyciele naleºeli,
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nie wypadaÆo siæ targowaì, ani zbytnio przejmowaì takimi „drobnostkami”, jak
sprawy pieniæºne. Tym niemniej jak juº wspomniano — zarobki prywatnych
nauczycielek i tak przedstawiaÆy siæ korzystniej niº ich koleºanek — nauczycielek
szkolnych. Toteº w tej grupie zawodowej istniaÆ dobór pozytywny. Na prywatnych
lekcjach poprzestawaÆy jednostki z wiækszå siÆå przebicia. Mniej przebojowe, potrzebujåce stabilizacji, poszukiwaÆy posady w szkole.
Poniewaº szkoÆy pañstwowe niechætnie angaºowaÆy Polki, a i one same nie
kwapiÆy siæ do pracy w obcym, wrogim otoczeniu, ¥miaÆo moºemy pominåì te kilka
nauczycielek, przewaºnie kontraktowych, które co roku uwzglædniaÆ „Spis pracowników Warszawskiego Okrægu Szkolnego”. Dla poszukujåcych pracy pozostawaÆy
zakÆady prywatne — i to nie wszystkie. Poczåwszy od 1905 r. wypadaÆo uczyì
wyÆåcznie w szkoÆach z polskim jæzykiem wykÆadowym bojkotujåc szkoÆy rosyjskie. Niestety i tu pod wzglædem pozycji zawodowej kobiety–nauczycielki staÆy
o wiele niºej od swych kolegów. Zaufanie do ich umiejætno¥ci byÆo znacznie
mniejsze. W szkoÆach mæskich zwyczajowo dopuszczano je jedynie do nauczania
w klasach niºszych. W duºej mierze dotyczyÆo to równieº i pensji ºeñskich.
OdbijaÆo siæ to automatycznie na zarobkach. Nauczycielka w szkole zarabiaÆa
przeciætnie o poÆowæ mniej od swego kolegi. W 1892 r. „Przeglåd Pedagogiczny”
uwaºaÆ 400 rubli rocznie za bardzo wysokå pensjæ. Przeciætne zarobki nauczycielki
w szkole wynosiÆy 250–300 rubli rocznie10. Dla porównania — tyle samo, tj. 300
rubli otrzymywaÆ w Warszawie urzædnik niºszego szczebla11. Z czasem ¥rednia ta
ulegÆa zwyºce — w 1910 r. wynosiÆa okoÆo 600 rubli12. Toteº nauczycielki nie
ograniczaÆy siæ jedynie do pracy w szkole. Po obowiåzkowych zajæciach udzielaÆy
jeszcze lekcji po domach, zajmowaÆy siæ pracå biurowå, redaktorskå itp. Ich dzieñ
pracy siægaÆ 9, a nawet 12 godzin. Naleºy teº pamiætaì, ºe honorarium za lekcje
w szkole wypÆacano nauczycielom jedynie za czas trwania roku szkolnego, tj. za
okres 10 miesiæcy. Przez dwa letnie miesiåce nauczycielki pozostawaÆy bez pracy
i bez ¥rodków do ºycia. MogÆy wprawdzie skorzystaì z odÆoºonych oszczædno¥ci
i wyjechaì na urlop, choìby i zagranicæ, czæ¥ciej jednak wolaÆy angaºowaì siæ jako
opiekunki dzieci wysyÆanych na letnisko, lub lektorki starszych, niedoÆæºnych osób,
których rodziny wyjechaÆy z miasta.
Najniºej w hierarchii zawodowej staÆy tzw. damy klasowe. Ze wzglædu na
istnienie przy pensjach internatów, damy dzieliÆy siæ na staÆe i przychodnie. Do ich
„ºelaznych” obowiåzków naleºaÆo asystowanie przy lekcjach (koniecznie na tych,
które prowadziÆ nauczyciel — aby panienki nie pozostawaÆy sam na sam z mæºczyznå), pilnowanie i ocena sprawowania, pilno¥ci, uwagi i porzådku. TowarzyszyÆy
uczennicom na spacerach, dawaÆy lekcje w mÆodszych klasach z jednego lub kilku
przemiotów, zastæpowaÆy nieobecnych nauczycieli. ByÆy na usÆugi przeÆoºonej jako
„oczy i uszy”, nauczycieli, którym znosiÆy do klas pomoce naukowe, a takºe uczennic. Po skoñczonych lekcjach damy przychodnie wracaÆy do domu, jednak dla dam
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staÆych, mieszkajåcych i stoÆujåcych siæ w internacie, dzieñ pracy trwaÆ nadal.
PilnowaÆy uczennic zamieszkaÆych w internacie, odrabiaÆy z nimi lekcje, roznosiÆy
herbatæ i ciastka, towarzyszyÆy w drodze do teatru i na koncerty. SpaÆy w sypialniach dziewczåt za parawanem. CzuwaÆy, by w nocy ºadna nie paliÆa ¥wiatÆa, nie
czytaÆa i nie rozmawiaÆa. OpiekowaÆy siæ w razie nagÆej choroby. Do takich 24–godzinnych dyºurów obowiåzane byÆy damy klasowe 3–4 razy w tygodniu. Równieº
3 razy w tygodniu miaÆy „wychodne” poczåwszy od godziny 15, 16, a nawet 17. Co
drugå niedzielæ w miesiåcu miaÆy wolnå caÆkowicie, lecz niechby która z nich nie
wróciÆa na pensjæ po godzinie 21. CzekaÆ jå wówczas los Joasi z pensji pani Latter.
Za swå pracæ damy klasowe otrzymywaÆy pÆacæ w zaleºno¥ci od moºliwo¥ci
finansowych przeÆoºonej, a takºe klasy, której wychowawstwo obejmowaÆy —
klasy niºsze byÆy gorzej opÆacane. Zarobki te wahaÆy siæ od 100 do 450 rb rocznie
wraz z mieszkaniem i utrzymaniem, na ogóÆ jednak nie przekraczaÆy 250–300 rb13.
W powszechnym odczuciu spoÆecznym damy klasowe zasÆugiwaÆy na wspóÆczucie.
ZawieraÆy umowæ z przeÆoºonå w cztery oczy nie wiedzåc, jaka praca je czeka, jakå
pensjæ dostawaÆa ich poprzedniczka i jakå pensjæ biorå inne damy klasowe. ByÆy to
na ogóÆ biedne, zmuszone do zarobkowania, dziewczæta bez kwalifikacji. RekrutowaÆy siæ czæsto z dawnych wychowanek pensji, zwÆaszcza tych, którym przeÆoºona
pozwalaÆa pÆaciì zniºony wpis. Otrzymanie posady damy klasowej uwaºaÆy za
zaszczyt. Nie widziaÆy niczego poza pensjå, nie znaÆy innych autorytetów poza
przeÆoºonå i gronem nauczycielskim. Wej¥cie w to imponujåce im towarzystwo uwaºaÆy za karieræ, a poufne konferencje z przeÆoºonå, która w ten spoób dowiadywaÆa siæ,
co siæ dzieje na pensji, za objaw Æaskawego dla siebie zainteresowania14.
ByÆy przedmiotem powszechnego lekcewaºenia. Nauczyciele, nawet kobiety,
nie uwaºali ich za koleºanki, traktujåc je wynio¥le i protekcjonalnie. Nie zapraszano
ich na rady pedagogiczne. Rodzice uczennic nie raczyli widzieì w nich nauczycielek, ignorujåc ich obecno¥ì i nie kontaktujåc siæ z nimi bezpo¥rednio. Podobnie
odnosiÆa siæ do nich przeÆoºona, dla której dama klasowa byÆa jedynie pannå Zofiå,
Helenå, czy Jadwigå a wiæc jeszcze uczennicå, którå naleºy rzådziì. MiÆa i serdeczna
w cztery oczy, przy rodzicach i nauczycielach przybieraÆa oficjalny i wyniosÆy ton15.
W owym czasie wszyscy nauczyciele prywatni, nie tylko kobiety, narzekali na
takie ujemne strony ich statusu zawodowego, jak poniºajåcy nauczyciela sposób
rekrutacji, wyznaczany prawem podaºy i popytu oraz „widzimisiæ” pracodawcy,
a takºe brak umów pisemnych, regulujåcych stosunki miædzy nauczycielem a przeÆoºonym. Pierwsza sprawa byÆa niezwykle istotna ze wzglædu na duºå fluktuacjæ
zmuszajåcå nauczyciela do staÆego poszukiwania pracy. Wolni od wynikajåcych
ståd kÆopotów byli jedynie nauczyciele z tzw. nazwiskiem: znani, rozchwytywani
przez przeÆoºonych, a zwÆaszcza przeÆoºone pensji, które w ten sposób usiÆowaÆy
pozyskaì nowe uczennice — córki mieszczañskich snobów. Kobiety — nauczycielki jednak do nich nie naleºaÆy. Brak jakiejkolwiek informacji na rynku pracy oraz
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stosunkowo duºa podaº sprawiaÆy, ºe nauczyciele prze¥cigali siæ wræcz w przedpokojach dyrektorskich w nadziei „zaklepania” sobie choì kilku godzin lekcji w tygodniu.
Nie zawsze udawaÆo im siæ zapewniì zajæcie na rok nastæpny przed wakacjami.
Ponowne „wy¥cigi” rozpoczynaÆy siæ z poczåtkiem roku szkolnego. Zainteresowani
dowiadywali siæ o ewentualnych wakansach od kolegów, znajomych, a nawet uczniów. Innego sposobu pozyskania lekcji nie byÆo. OgÆaszaì siæ w prasie nie wypadaÆo, a korzystanie z biur po¥rednictwa pracy byÆo kosztowne i nieskuteczne, jako
ºe przeÆoºeni woleli angaºowaì nauczycieli w cztery oczy, bez ¥wiadków16.
Równie kÆopotliwy byÆ brak umów pisemnych, co wydatnie wpÆywaÆo na nieustabilizowany status nauczyciela prywatnego. Umowa z nauczycielem zawierana
byÆa na rok, odnawiana lub nie odnawiana z koñcem roku szkolnego. Czæsto
nauczyciele dowiadywali siæ o nieprzedÆuºaniu z nimi umowy ostatniego dnia.
ZaczynaÆy siæ dla nich wówczas powaºne problemy, jako ºe we wszystkich szkoÆach
personel byÆ juº skompletowany, a okres wakacji sprawiaÆ, ºe nikogo z przeÆoºonych nie byÆo w Warszawie17.
Wszystkie te niedogodno¥ci nauczycielki odczuwaÆy w dwójnasób. W tradycyjnie rycerskim wobec kobiet spoÆeczeñstwie jakby traciÆy swojå pÆeì, stajåc siæ po
prostu „ludªmi”, tyle ºe sÆabszymi w rywalizacji zawodowej z mæºczyznami lepiej
wyksztaÆconymi i opÆacanymi, bardziej cenionymi. W spisach nauczycielskich wymieniano najpierw mæºczyzn, a nastæpnie kobiety. W albumach fotograficznych,
stanowiåcych pamiåtkæ z ukoñczenia pensji, fotografie umieszczano w kolejno¥ci:
przeÆoºona, ksiådz prefekt, nauczyciele mæºczyªni, nauczycielki (nawet te starsze
i z dyplomami), damy klasowe. Kobiety byÆy bardziej od mæºczyzn bezbronne
w razie konfliktu z pracodawcå. W maju 1907 r. gÆo¥na w Warszawie staÆa siæ
sprawa wymówienia w ciågu roku szkolnego pracy nauczycielce przez dyrektora
gimnazjum im. M. Reja. Nic nie daÆy interwencje obu korporacji nauczycielskich.
Wkrótce teº zwolniono jej dwie koleºanki, które usiÆowaÆy stanåì w jej obronie18.
Równie bezwzglædne byÆy przeÆoºone zrzeszone w Kole PrzeÆoºonych. KoÆo to nie
tylko ustalaÆo normy pÆac. FerowaÆo teº opinie o pedagogach tak pod wzglædem
kwalifikacji, jak i poglådów na rzeczywisto¥ì. Nie byÆy np. mile widziane emancypowane nauczycielki, krótko ostrzyºone i z papierosem w ustach, a juº biada tej,
która naraziÆa siæ której¥ z przeÆoºonych. NieÆatwo jej byÆo znaleªì zatrudnienie
w szkolnictwie prywatnym. KoÆo PrzeÆoºonych tworzyÆo jednolity front19.
Na sytuacjæ nauczycielek w szkole prywatnej, prócz oczywistego podprzådkowania pracodawcy, wpÆywaÆa ogólna atmosfera, jaka otaczaÆa dziaÆalno¥ì szkoÆy
i jej wÆa¥ciciela. WychodziÆ on z zaÆoºenia, ºe szkoÆa jest jego wÆasno¥ciå, a wiæc
wszystkie aspekty zwiåzane z jej funkcjonowaniem, jak opÆata szkolna, pensje
nauczycielskie, stosunki z personelem równieº naleºå do sfery prywatno¥ci. Podobnå mentalno¥ciå odznaczaÆy siæ teº same nauczycielki. Niechætnie udzielaÆy informacji o sobie i swych zarobkach nawet przedstawicielom korporacji nauczyciel-
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skich. Toteº trudno im byÆo pomóc. TolerowaÆy jako naturalne wszelkie ºådania ze
strony pracodawcy, nie dopuszczaÆy natomiast ºadnej, nawet ºyczliwej ingerencji
ze strony organizacji zawodowych. Gdy w 1907 r. Stowarzyszenie Nauczycielstwa
Polskiego rozesÆaÆo 540 egzemplarzy kwestionariusza do nauczycielek w sprawie
honorowania ich pracy przez pracodawców, odpowiedziaÆo zaledwie 115 osób20.
Solidarno¥ì zawodowa w¥ród nauczycielek praktycznie nie istniaÆa. W 1902 r.
zostaÆa zarejestrowana Kasa Oszczædno¥ciowo–Poºyczkowa Nauczycieli i Nauczycielek Wyznania Chrze¥cijañskiego — pierwsza jawna organizacja nauczycielska, w 1906 r. — Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego i w 1907 r. — Polski
Zwiåzek Nauczycielski. UdziaÆ kobiet w tych organizacjach byÆ niewspóÆmiernie
maÆy w stosunku do liczby czynnych zawodowo nauczycielek. Przyczynå byÆ fakt,
ºe wiele z nich nie zamierzaÆo po¥wiæciì caÆego ºycia pracy nauczycielskiej. Zmuszone
do chwilowego, jak im siæ wydawaÆo, zarobkowania, oczekiwaÆy na szansæ wyj¥cia za
måº, po czym porzucaÆy pracæ. Nauczycielki te stanowiÆy w szkole element ruchomy i przelotny. Niewiele umiaÆy i nie interesowaÆy siæ niczym. To one gÆównie
powodowaÆy skargi i narzekania na niedostateczne przygotowanie uczniów klas
niºszych. One obniºaÆy poziom warszawskiego nauczycielstwa prywatnego.
Nie moºna tego natomiast powiedzieì o licznych nauczycielkach powaºnie
traktujåcych swojå pracæ. ByÆy one niejednokrotnie bardzo przywiåzane do szkoÆy
i do przeÆoºonej, dla których stanowiÆy oparcie w trudnych chwilach. PracowaÆy
w jednej szkole przez wiele lat. Zawsze moºna byÆo na nie liczyì, gdy trzeba byÆo
po¥wiæciì dla szkoÆy prywatny czas. InteresowaÆy siæ uczennicami i ich problemami, utrzymywaÆy z nimi kontakty nawet po opuszczeniu przez nie pensji. To one
zacieraÆy ¥lady tajnych lekcji historii i literatury polskiej w razie niespodziewanego
naj¥cia rosyjskiego inspektora. Nauczycielki–unitki prawnie „przepisane” na prawosÆawie uczyÆy historii i geografii — przedmiotów zarezerwowanych wyÆåcznie
dla Rosjan, ratujåc polskie z ducha pensje przed nasÆanymi szpiegami. Niektóre
ukoñczyÆy uniwersytety szwajcarskie, inne jedynie marzyÆy o wyºszych studiach.
PrzygotowywaÆy starannie lekcje, duºo czytaÆy, uczestniczyÆy w wykÆadach Uniwersytetu Latajåcego, doksztaÆcaÆy siæ na rozmaitych kursach, jakich nie brakowaÆo
po 1905 r. Z tego ¥rodowiska rekrutowaÆy siæ aktywne bojowniczki o prawa kobiet,
dziaÆaczki spoÆeczno–o¥wiatowe oraz te, które zwiåzawszy siæ z rozmaitymi stronnictwami politycznymi stale zagroºone byÆy szykanami i aresztowaniem. Po zajæciach szkolnych uczyÆy na tajnych kompletach, udzielaÆy siæ w nauczycielskim
ruchu zawodowym, opracowywaÆy podræczniki potrzebne zwÆaszcza w rozwijajåcym siæ ºywioÆowo po 1905 r. prywatnym szkolnictwie polskim, tÆumaczyÆy cenne
dla procesu nauczania pozycje obcojæzyczne. StaraÆy siæ uczyì w szkoÆach o podobnych poglådach, usuwajåc siæ ze szkóÆ obcych im ideowo. RekrutowaÆy siæ
najczæ¥ciej z rodzin nauczycielskich lub z tradycjami pracy naukowej. PrzykÆadem
moºe sÆuºyì rodzina Bemów. Antoni — znany w Warszawie nauczyciel gimnazjal-
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ny oraz jego córka Janina — ¥wietna polonistka i dziaÆaczka na rzecz spolszczenia i demokratyzacji szkoÆy. Podobnie rodzina ToÆwiñskich: Konstanty — nauczyciel matematyki w szkoÆach prywatnych oraz jego dzieci — Gabriel, kierownik
szkoÆy A. Jeºewskiego, Stefania, przeÆoºona pensji oraz dwie siostry — nauczycielki prywatne.
Charakterystyczna byÆa ich sytuacja rodzinna. ByÆy to czæsto osoby samotne,
pozbawione wÆasnego domu i rodziny. Nie zawsze dlatego, ºe nikt nigdy im siæ nie
o¥wiadczyÆ, ale jako kobiety z aspiracjami kulturalnymi i naukowymi miaÆy w tym
wzglædzie swoje wymagania. Kandydat do ræki emancypantki winien byÆ jej dorównywaì moralnie i intelektualnie, byì dla niej „bratniå duszå”. Pozycja spoÆeczna
i majåtkowa mæºczyzny w mniejszym stopniu decydowaÆa o jego atrakcyjno¥ci
u kobiet tego rodzaju. Z biegiem lat ich szanse na zamåºpój¥cie malaÆy. Kråg
znajomych nie poszerzaÆ siæ, a kobietom z ich sfery nie wypadaÆo przejawiaì
kokieterii w zachowaniu i wyglådzie zewnætrznym. Utrwalony w literaturze i pamiætnikach stereotyp nauczycielki, to surowa, gÆadko uczesna kobieta w skromnej, czarnej
sukni i binoklach. Jej postawa wyraºaÆa ºyciowe credo: nie waºne, jak wyglådam,
waºne, ile wart jest mój umysÆ i moje serce. CzÆowiek warto¥ciowy mnie doceni.
Zresztå maÆºeñstwo w ówczesnym pañstwie rosyjskim bardzo ograniczaÆo kobietæ, poddajåc jå wÆadzy mæºa, co nie zachæcaÆo tych, które juº zakosztowaÆy
niezaleºno¥ci i samodzielno¥ci. Ponadto jakkolwiek prawo rosyjskie nie zabraniaÆo
pracowaì w szkole zamæºnym kobietom, jak to miaÆo np. miejsce w niektórych
krajach niemieckich, obyczaj jednak nakazywaÆ, aby nauczycielka po wyj¥ciu za
måº zrezygnowaÆa z pracy zawodowej — gÆównie w przewidywaniu czekajåcej jå
ciåºy, która wykluczaÆa kontakt z pensjonarkami.
Z biegiem lat samotne nauczycielki gorzkniaÆy i zastanawiaÆy siæ nad sensem
swojego po¥wiæcenia. Nie kaºdå zdoÆaÆa pochÆonåì praca spoÆeczna, samoksztaÆcenie, czy inna wypeÆniajåca ºycie idea. Ich frustracjæ powiækszaÆ brak jakiegokolwiek
zabezpieczenia prywatnego nauczycielstwa na wypadek choroby czy staro¥ci, a jako
osoby samotne nie mogÆy liczyì na oparcie w rodzinie. Je¥li nauczycielka w czasach
swej aktywno¥ci zawodowej nie zdoÆaÆa uzbieraì kapitaÆu na zaÆoºenie wÆasnej
pensji, o ile nie posiadaÆa dalszej rodziny skÆonnej przyj¥ì jej z pomocå, mogÆa
u schyÆku ºycia znaleªì siæ w trudnej sytuacji. Za caÆe zabezpieczenie pozostawaÆy
jej skromne oszczædno¥ci caÆego ºycia, gdy i tych zabrakÆo — przytuÆek lub Æóºko
szpitalne, co teº i staÆo siæ udziaÆem panny Antoniny, bohaterki noweli Orzeszkowej.
Nauczycielski ruch zawodowy usiÆowaÆ pomagaì niezdolnym juº do pracy
nauczycielom. OrganizowaÆ fundusze przezorno¥ci, kasy emerytalne itp. Jednak
udziaÆ kobiet równieº w tych przedsiæwziæciach byÆ znikomy. MÆode nauczycielki
nie my¥laÆy jeszcze o tak odlegÆej przyszÆo¥ci, starsze za¥ nie ufaÆy tym inicjatywom.
ByÆy w¥ród nich i takie, od których juº wyÆudzono oszczædno¥ci obietnicå wysokiego procentu. ZaÆoºone dziæki akcji filantropijnej w 1882 r. schronisko dla nau-
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czycielek w Zielonce mogÆo pomie¥ciì w wybudowanym w 1902 r. gmachu 40 osób.
Byì moºe niejedna z jego pensjonariuszek mogÆa zwróciì siæ do drugiej sÆowami
panny Antoniny: „Wiesz pani... do¥wiadczam uczucia takiego, jak gdybym wracaÆa
z dÆugiej, dÆugiej podróºy. Dwadzie¥cia sze¥ì lat podróºowaÆam i ani jednego dnia
swobodnie po ¥wiecie nie bujaÆam...”21.
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Zawód — bibliotekarka.
Narodziny pewnej tradycji
(koniec XIX wieku)

ChciaÆbym, aby niniejsze rozwaºania mogÆy stanowiì przyczynek do dyskusji
nad znaczeniem pojæcia „zawód sfeminizowany”. Poza swojå oczywistå zawarto¥ciå demograficznå, ma ono bowiem pewien godny zastanowienia podtekst aksjologiczny. Podtekst ten bædzie czytelny dla przedstawiciela tradycji prawicowej:
zawód sfeminizowany, to zawód wykonywany mniej efektywnie. Nie bædæ tutaj
wnikaÆ w tæ kwestiæ ze wzglædu na jej naturæ obyczajowå i ideologicznå, przesådzajåcå o jej nierozstrzygalno¥ci. Chcæ natomiast zwrociì uwagæ, ºe pewne specyficzne
okoliczno¥ci historyczne utrudniÆy — przynajmniej w Polsce — ksztaÆtowanie siæ
bibliotekarstwa jako peÆnego, odræbnego zawodu, w którym osiåganie wysokiej
efektywno¥ci jest moºliwe, wymierne i godne odpowiedniego prestiºu. Do takiej
hipotezy moºna doj¥ì, studiujåc dzieje ksztaÆcenia bibliotekarzy na ziemiach polskich, zwÆaszcza za¥ — okoliczno¥ci podejmowania pracy w bibliotece w Królestwie Polskim na poczåtku XX w.
ÿci¥le rzecz bioråc, bibliotekarstwo byÆo sfeminizowane zanim zostaÆo zawodem.
Trudno w kaºdym razie mówiì o istnieniu w Polsce takiego zawodu przed I wojnå
swiatowå, nawet je¥li zawodowych bibliotekarzy poszukuje siæ — tak jak to zrobiÆ;
ostatnio Jerzy WÆodarczyk — tylko w ksiåºnicach naukowych1. Ci, których nazywamy wybitnymi bibliotekarzami okresu zaborowego, na tle powszechnych dziejów bibliotekarstwa jawiå siæ nam raczej jako organizatorzy, dziaÆacze i wydawcy
ªródeÆ historycznych; w ºadnym wypadku nie tworzå oni grupy zawodowej. SÆowo
„bibliotekarz” okre¥la raczej funkcjæ czy postaì, a nie reprezentanta jakiego¥ spoÆecznie akceptowanego dziaÆu wiedzy, wspierajåcego pewne wyodræbnione praktyki gospodarcze czy informacyjne. „Wiedza biblioteczna” — by posÆuºyì siæ okre¥leniem, uºytym w nazwie jednej z komisji Towarzystwa MiÆo¥ników Historii2 —
byÆa raczej wiedzå o zawarto¥ci szczególnie szacownych bibliotek. TytuÆ bibliote-
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karza nie zawsze pociågaÆ za sobå podejmowanie obowiåzków bibliotekarskich;
w wielkich ksiåºnicach historycznych waºniejsze okazywaÆy siæ prace edytorskie3,
choì z drugiej strony bibliotekarzami zostawali niejako po drodze wybijajåcy siæ
pracownicy naukowi, jak Marceli Handelsman (w Towarzystwie Naukowym Warszawskim), WÆadysÆaw Tatarkiewicz i Florian Znaniecki (w Polskim Towarzystwie
Psychologicznym) czy przedstawiciele wolnych zawodów, jak Maksymilian Baruch (w Towarzystwie MiÆo¥ników Historii), Józef Bieliñski i Maksymilian Zwejgbaum (w Warszawskim Towarzystwie Lekarskim). MieczysÆaw Rulikowski byÆ
raczej bibliologiem, czyli tym, kim chciaÆ zostaì, wybierajåc takie wÆa¥nie studia
w Paryºu, ale i przepracowaÆ teº dwa lata w Bibliotece Ordynacji Krasiñskich.
Wyºsze uczelnie tradycyjnie zadowalaÆy siæ czÆonkami ciaÆa profesorskiego, choì
w Instytucie Politechnicznym Warszawskim na stanowisku bibliotekarza znajdujemy Eugeniusza Dobrzyñskiego, z wyksztaÆcenia przyrodnika, lecz takºe — co
znamienne — wykÆadowcæ buchalterii w szkoÆach handlowych4. Na tym tle ºyciorys niedoszÆej plastyczki — projektantki Heleny Drège (1888–1956), która studiowaÆa bibliotekoznawstwo w Berlinie, by póªniej, w 1917 r., wykÆadaì bibliotekoznawstwo i pokrewne przedmioty w Towarzystwie Kursów Naukowych, jawi siæ
jako zgoÆa futurologiczny.
Ówczesnå praktykæ bibliotekarskå cechuje duºa prostota procedur, nic wiæc
dziwnego, ºe nie zostaÆa ona obudowana skodyfikowanym zasobem wiedzy fachowej. Pomijajåc publikacje, które wówczas mogÆy mieì juº tylko znaczenie historyczne, w Warszawie dopiero w 1910 r. wchodzi do obiegu namiastka podræcznika
bibliotekarskiego — maszynopis „Wskazówki dla pracujåcych w czytelniach
WTD” (tj. Warszawskiego Towarzystwa Doroczynno¥ci). W 1912 r. Faustyn Czerwijowski ogÆasza „Bibliotekarza”, ksiåºeczkæ równieº przeznaczonå dla pracowników bibliotek ogólnodostæpnych, tak jak poprzednia opartå w duºym stopniu na
„Handbuch der Bibliothekslehre” A. Graesela (Lipsk 1902). Rok póªniej ukazuje
siæ wreszcie wydawnictwo o randze ponadzaborowej, „Praca o¥wiatowa”5 z obszernym rozdziaÆem H. Orszy, tj. Heleny Radliñskiej pt. „Nasze biblioteki powszechne”6. W 1914 r. Radliñska opublikowaÆa teº w odcinkach Poradnik Biblioteczny
na Æamach „Przewodnika Bibliograficznego”. Spis ten moºna by uzupeÆniì monografiami i katalogami poszczególnych bibliotek, katalogami „informacyjnymi” i innymi postaciami bibliografii zalecajåcych, trzema numerami „Przeglådu Bibliotecznego” (1908–1909) i pokaªnå porcjå publicystyki, zwÆaszcza opisujåcej anglosaskå instytucjæ biblioteki publicznej7.
Bibliotekarstwo naukowe nie zdobyÆo siæ na nic podobnego. Ale bibliotekarstwa
naukowego wÆa¥ciwie wówczas w Warszawie nie ma: jest jedna wielka ksiåºnica
akademicka (druga, politechniki, znajduje siæ na etapie intensywnego gromadzenia
zbiorów) oraz kolekcje historyczne pod opiekå zamkniætych, mæskich krægów,
w obræbie których dystrybucja wiedzy o bibliotece i jej zasobach nastæpuje drogå
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wtajemniczenia, a nie publikacji. Warsztatowe biblioteki pracowników naukowych
— sieì Towarzystwa Naukowego Warszawskiego dopiero siæ tworzå.
Tymczasem za¥ niekomercyjne bibliotekarstwo ogólnodostæpne znajduje siæ
wÆa¥ciwie w rækach kobiet, a najlepsze z nich — takie jak Helena Radliñska, Maria
Gomóliñska, Maria Orsetti i Jadwiga Dawidowa så nauczycielkami z wyksztaÆcenia
i pasji. Wkraczajåc w tæ sferæ musimy postrzegaì takie biblioteki — zwÆaszcza
naleºåce do stowarzyszeñ — jako czæ¥ì niezwykle ºywotnego ruchu samoksztaÆceniowego, o dodatkowym zabarwieniu politycznym, jaki wzmagaÆ siæ w Warszawie
od lat osiemdziesiåtych XIX w. MiaÆ on — trochæ z konieczno¥ci, a trochæ z zaÆoºenia — aspekt antyszkolny, a dobrze prowadzona biblioteka, z racjonalnie dobranym ksiægozbiorem — pojawiaÆa siæ w nim jako alternatywa placówek o¥wiaty
stacjonarnej. Nie miejsce tu na przypominanie, jak wielkå rolæ przywiåzywano do
wÆa¥ciwego ksztaÆtowania listy lektur, a w zwiåzku z tym — jak silne przeºycia
zwiåzane byÆy wówczas z procesami inicjacji czytelniczej8. Dziæki temu wszelkie
przedsiæwziæcia biblioteczne czæsto trafiaÆy na Æamy prasy i czasopism, a wokóÆ tzw.
bibliotek ideowych (o¥wiatowych i propagandowych) skupiaÆy siæ wybitne jednostki. Wraz z dorastaniem kolejnych roczników mÆodzieºy, odradzaÆ siæ wciåº wzorzec bibliotekarza tajnego czy teº póÆtajnego kóÆka samoksztaÆceniowego — funkcji
wymagajåcej zarówno specyficznych predyspozycji umysÆowych, jak i gotowo¥ci
do ponoszenia osobistego ryzyka9.
Ale specyfika inicjatyw bibliotecznych w Królestwie Polskim na poczåtku
XX w. polega nie tylko na tym, ºe zasadniczå rolæ odgrywajå w nich kobiety, bo
ruch ten ze wzglædu na swoje oblicze ideowe potrzebowaÆ nauczycieli, a nauczycielstwo jako zawód byÆo stosunkowo równo dostæpne dla obu pÆci. Istotny jest teº
aspekt obyczajowy samoksztaÆcenia i bibliotekarstwa na przeÆomie stuleci
i póªniej, zwÆaszcza w latach 1905–1907. Praca w wypoºyczalniach, udziaÆ
w odczytach, kursach i wycieczkach, podobnie jak i kolportaº mniej lub bardziej zakazanej literatury, dawaÆy licznym grupom kobiet poczucie nieosiågalnej w inny sposób emancypacji.
Zasadnicza byÆa moºliwo¥ì zdobycia wyksztaÆcenia. Samo uczestnictwo w ruchu bibliotecznym stwarzaÆo okazjæ nawiåzania kontaktu z wieloma wybitnymi
postaciami ówczesnego ºycia umysÆowego, brali w nim bowiem udziaÆ autentyczni
uczeni, jak Ludwik Krzywicki, Adam Mahrburg i Samuel Dickstein. DziaÆacze
bibliotek „ideowych”, takºe najniºszego szczebla, byli peÆnoprawnymi uczestnikami ruchu o¥wiatowego, mieli nawet swojå namiastkæ wyºszej uczelni — Uniwersytet Latajåcy. Po latach Konstanty Krzeczkowski powie wprost, ºe „kursy lotne
naukowe doksztaÆcaÆy na poziomie uniwersyteckim pracowników czytelñ”10. Dla
niektórych uczestniczek prac bibliotecznych, szczególnych przeºyì musiaÆ teº
dostarczaì udziaÆ w rozmaitych komisjach i sekcjach katalogowych, dobierajåcych
ksiåºki do zakupu lub dokonujåcych selekcji ksiægozbioru. Komisje te zachowujå
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siæ niekiedy, zwÆaszcza w poczåtkowych latach omawianego okresu, jakby stanowiÆy seminaria historyczno–literackie lub kolegia redakcyjne, a przygotowywane
na ich obrady materiaÆy zawierajå ladunek retoryczny, godny tekstów przeznaczonych do druku. Mamy tu wiæc zapewne do czynienia z zastæpczym odgrywaniem
ról literackich przez kobiety, którym okoliczno¥ci spoÆeczne, a moºe i brak zdolno¥ci, uniemoºliwiÆy kariery pisarskie11.
Historyk obyczajowo¥ci doszukaÆby siæ pewnie i bardziej trywialnych powodów
angaºowania siæ w ruch biblioteczny. O rzeczywiste motywacje panienek, ochoczo
biegajåcych na modne odczyty z udziaÆem gÆo¥nych mówców, niepokoili siæ pedagodzy i prasa róºnych odcieni12. Niekiedy dawaÆy siæ sÆyszeì gÆosy narzekania na
bibliotekarki, protekcjonalne i haÆa¥liwe, nie traktujåce zbyt powaºnie swojej „zabawy w demokracjæ” (okre¥lenie dotyczy jednej z placówek Towarzystwa Kultury
Polskiej). PojawiÆo siæ oskarºenie, ºe wysoko notowane towarzysko zajæcie stanowi
dla nich czæstokroì rozrywkæ, a nawet — sposób poszukiwania kandydatów na
mæºow13. Prestiºowe przedsiæwziæcia biblioteczne przyciågaÆy jednak takºe kobiety, które raczej nie ÆaknæÆy awansu i nie potrzebowaÆy zwracaì na siebie uwagi
mæºczyzn — panie z krægu inteligencji twórczej lub biznesu, jak Paulina Dickstein,
Jadwiga Schmidt i Emilia Herse14. W zarzådach poszczególnych czytelñ spotykamy czæstokroì kobiety niezamæºne, zdarzaÆo siæ jednak i tak, ºe w tych samych
przedsiæwziæciach braÆy udziaÆ caÆe rodziny. Obecno¥ì kobiet wydawaÆa siæ nieodzowna do nawiåzywania kontaktów z czytelnikiem maÆo zaawansowanym,
najczæ¥ciej — dzieciæcym lub nastoletnim. Przejæte swå przywódczå bådª co bådª
rolå dziewczyny sprawdzaÆy siæ tu najlepiej. Z analogicznym zjawiskiem mamy
w tym okresie do czynienia wszædzie tam, gdzie intensywnie zakÆadano biblioteki15.
Generalnie moºna przyjåì za D. Wawrzykowskå–Wierciochowå, ºe w ruchu bibliotecznym w Królestwie Polskim braÆo udziaÆ okoÆo dwukrotnie wiæcej kobiet
niº mæºczyzn16.
Kobiety byÆy w sposób wyraªny obecne równieº w bibliotekarstwie dochodowym — wypoºyczalniach i czytelniach zwiåzanych z ksiægarniami lub prowadzonych niezaleºnie, lecz w celach komercyjnych. Ich ksiægozbiory miaÆy zasadniczo
charakter beletrystyczny, lecz na wielu z nich odbiÆy siæ tendencje bibliotekarstwa
„ideowego”: w ich katalogach znajdujemy rozbudowane dziaÆy naukowe, a w nazwach — modne okre¥lenia, jak np. „ludowa”, „powszechna”, „wspóÆczesna”,
„popularna”, „ogólna”, itp. OgÆaszajåc siæ w „Kurierze Warszawskim” wszystkie
te czytelnie wystæpowaÆy pod szyldem nauki, tak bowiem brzmiaÆa — mniej wiæcej
do koñca pierwszej dekady XX stulecia — nazwa dziaÆu. AnonsowaÆy siæ tu
guwernantki, nauczyciele prywatni, ogÆaszaÆy kursy itp. (w drugiej dekadzie redakcja umieszczaÆa juº anonse czytelñ w dziale „Róºno¥ci”). Kilka czytelñ dochodowych zyskaÆo renomæ w¥ród inteligencji i studentów. DotyczyÆo to np. Czytelni
Powszechnej Sióstr Jadwigi i Marii Zaborowskich przy ulicy Mazowieckiej 11.
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Wiele innych czytelni stanowiÆo jedynie szyld dla dziaÆalno¥ci politycznej. Moºna
tu wymieniì bibliotekæ znajdujåcå siæ na Nowym Bródnie, gdzie koncesja wydana
na nazwisko Stefanii Stojanowskiej kryÆa udziaÆ Komisji Kulturalno–O¥wiatowej PPS17.
W jæzyku ksiægarzy to wÆa¥nie prywatne wypoºyczalnie byÆy nazywane „zawodowymi”, w odróºnieniu od „korporacyjnych” i „filantropijnych”18. W Warszawie
duºa czæ¥c wypoºyczalni prowadzona byÆa przez przedsiæbiorców nie zwiåzanych
z ksiægarstwem — i chyba moºna siæ byÆo z nich utrzymaì, a w kaºdym razie
traktowaì je jako powaºne uzupeÆnienie dochodów. Za tego rodzaju interes chwytali
siæ drobni kupcy, nauczyciele, a takºe samotne kobiety. Niekiedy „czytelniæ”
prowadziÆa ºona przy mæºu, córka przy rodzicach lub dwie wspólnie gospodarujåce
siostry. Do referatu II Kancelarii Gubernatora Warszawskiego trafiaÆo niemaÆo
podañ o zezwolenie na zaÆoºenie wypoºyczalni i (choì zespóÆ ten jest zdekompletowany)19 moºemy siæ domy¥laì, ºe wielu petentów uwaºaÆo rzeczywisty wymiar
swoich przedsiæwziæì za ideowy. W gronie tym nie znajdziemy wprawdzie ¥wieckiej inteligencji z wyºszym wyksztaÆceniem, co potwierdza fakt, iº za czytelniami
„ideowymi” staÆo z reguÆy zupeÆnie inne ¥rodowisko niº za komercyjnymi, ale
goråczka czytelnicza okresu „Poradnika dla samouków” i wydarzeñ lat 1905–1907
musiaÆa zaraziì wielu rzemie¥lników i urzædników wszystkich wyznañ, a takºe
ksiæºy rzymskokatolickich (zazwyczaj wikarych). Charakterystyczne jest np. podanie dwudziestokilkuletniej íydówki z Grodziska, która w 1913 r. zapragnæÆa poprowadziì wypoºyczalniæ wraz z dwoma mÆodymi ludªmi, moºe såsiadami lub krewnymi — z których jeden byÆ agentem handlowym, a drugi prywatnym nauczycielem. Zapewne trójka ta w najchÆonniejszym okresie swego ºycia zetknæÆa siæ z echami
rewolucji i ideami samodzielnego tworzenia wÆasnego ¥wiatopoglådu20. Dokumentacja zgromadzona po wniesieniu podania niejednokrotnie ujawnia politycznå przeszÆo¥ì petenta — tæ rzeczywistå lub sfabrykowanå w faÆszywym donosie21.
Poza wszelkimi racjami obyczajowymi czy ekonomicznymi, duºy udziaÆ kobiet
w ruchu bibliotecznym moºna takºe wyja¥niaì poprzez specyfikæ kobiecego czytelnictwa. Mogæ tu jedynie zasygnalizowaì ten problem, wymaga on bowiem
interdysyplinarnej refleksji i siægniæcia do nowych ªródeÆ. Jak siæ wydaje, juº od
pierwszych stuleci druku kobiety Æatwiej angaºowaÆy siæ emocjonalnie w odbiór
tre¥ci literackich. W latach, o których tu mowa, szczególnie obawiano siæ zÆego
wpÆywu lektury na dziewczæta. Z bogatego pi¥miennictwa na ten temat wynika, ºe
siægaÆy one chætniej niº chÆopcy po romans — bardziej teº przejmowaÆy siæ jego
fabuÆå. Poniewaº w¥ród klienteli wypoºyczalni ogólnodostæpnych (niekomercyjnych) przewaºali jednak mæºczyªni, tym bardziej znamienny jest fakt, ºe w niektórych wielkomiejskich punktach (np. WydziaÆu Czytelñ Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno¥ci) prowadzåcych statystykæ wypoºyczeñ, w niektórych kategoriach czytelników dostrzegamy przewagæ kobiet. Np. w kategorii „przy rodzicach” w 1908 r. w Czytelni Wolskiej panny stanowiå aº 86%22. W innych, liczeb-
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niejszych kategoriach kobiety stanowiÆy od 20 do 40% czytelników23. Jest to bardzo
wiele, je¥li uwzglædnimy barieræ wyksztaÆcenia, a takºe pewnej nie¥miaÆo¥ci odgradzajåcej kobiety „z niºszych sfer” od mæskiego ¥wiata i mæskich instytucji.
Nie moºna wiæc wykluczyì, ºe kobiety lgnæÆy do bibliotekarstwa o¥wiatowego
nie tylko jako do zajæcia Æatwego, nieopanowanego jeszcze przez mæºczyzn, ale
takºe jako do pracy, która pozwalaÆa im zwielokrotniì wÆasne doznania czytelnicze,
poczuì solidarno¥ì z kobieco¥ciå jako symbolem juº nie upo¥ledzenia spoÆecznego,
lecz wyjåtkowej wraºliwo¥ci na sÆowo drukowane.
Byì moºe wiæc zbyt Æatwo przychodzi nam wyÆåczenie bibliotek o¥wiatowych
z zasiægu badañ na zawodowymi kadrami bibliotekarskimi przed I wojnå swiatowå.
Z drugiej strony naleºy zgodziì siæ z opiniå J. WÆodarczyka, iº „bibliotekarzy
w peÆni pÆatnych, etatowych wedÆug dzisiejszego okre¥lenia, byÆo [w bibliotekach
o¥wiatowych — HH] bardzo niewielu”24. Nie moºna jednak pomijaì gÆosów, które
juº okoÆo 1905 r. krytykowaÆy amatorskie podej¥cie do bibliotekarstwa i wzywaÆy
do powierzania opieki nad bibliotekami publicznymi pÆatnym fachowcom. W przemówieniu StanisÆawa Leszczyñskiego wygÆoszonym na zebraniu organizacyjnym
Towarzystwa Biblioteki Publicznej (luty 1907) przedstawiony zostaÆ ideaÆ bibliotekarza, posiadajåcego wyksztaÆcenie historyczne i lingwistyczne, biegÆego w statystyce i zagadnieniach administracyjnych i obdarzonego zdolno¥ciå nawiåzywania
kontaktów z ludªmi25. Nie znaczy to, ºe takiego akurat cenzusu wymagano w praktyce
od pierwszych pÆatnych pracowników warszawskich bibliotek. Jest w kaºdym razie
faktem, ºe byÆy nimi kobiety — niejaka Kalinowska zatrudniona juº w koñcu XIX w.
w Czytelni Naukowej26 oraz nieznana bibliotekarka Biblioteki Kolejowej (od 1898 r.)27
PÆatnym personelem dysponowaÆo teº Towarzystwo Czytelñ28, a od 1909 r. (lub nawet
wcze¥niej) w Wydziale Czytelñ WTD zatrudniano 11 bibliotekarek29. Wiele dziewczåt
pracowaÆo nieco póªniej jako wolontariuszki w Bibliotece Publicznej, aby zdobyì
kwalifikacje i otrzymaì pÆatne zajæcie w tej lub innej bibliotece.
Je¥li wiæc moºna w sumie mówiì o zaczåtkach zawodowych kadr bibliotekarskich w polskich bibliotekach ogólnodostæpnych przed I wojnå swiatowå, to byÆy
to kadry specyficzne. W sytuacji, gdy jednå z funkcji takich bibliotek w kaºdym
razie w Królestwie Polskim — byÆo zastæpowanie normalnych struktur szkolnych,
doszÆo do szczególnego zwiåzku bibliotekarstwa z o¥wiatå, zwiåzku znacznie wykraczajåcego poza zadania bibliotekarstwa w Niemczech czy w krajach anglosaskich. Brak nowoczesnej, silnej biblioteki publicznej jako trwaÆego elementu kultury miast i wsi utrwaliÆ ten zwiåzek, wraz z towarzyszåcå mu atmosferå zaangaºowania ideowego — ale i dyletantyzmu i prowizorki. Innymi sÆowy, podobnie jak
uksztaÆtowany na przeÆomie stuleci kanon czytelniczy dowiódÆ póªniej swej niezwykÆej ºywotno¥ci i odporno¥ci na zmiany, tak teº trudny do naruszenia okazaÆ siæ
powstaÆy wówczas model quasi–zawodu bibliotekarskiego. Kiedy wiæc wreszcie
dyscyplina stojåca za owym quasi–zawodem wyszÆa poza urzådzane w okresie
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wojny i póªniej „kursa biblioteczne”, aby znaleªì miejsce na prawdziwej wyºszej
uczelni, staÆo siæ to nie w okresie uzyskania trwaÆo¥ci przez którå¥ z efemerycznych
dawniej uniwersyteckich katedr „bibliografii”, „bibliotekoznawstwa” czy „bibliologii” lecz przez powoÆanie do ºycia Sekcji Bibliotekarskiej w Studium Pracy
SpoÆecznoO¥wiatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej w 1925 r. Gros jej sÆuchaczy
stanowiÆy kobiety. Dla mæºczyzn zarezerwowane byÆy kariery w bibliotekach akademickich — dostæpne dla absolwentów uniwersyteckich studiów humanistycznych. Bibliotekarz z wyksztaÆcenia byÆ bibliotekarkå, bibliotekarka — nauczycielkå. Zawodowy bibliotekarz i równocze¥nie dyrektor biblioteki byÆ wprawdzie na
ogóÆ mæºczyznå, ale o tym przesådzaÆy wzorce obyczajowe, zgodnie z którymi
tylko mæºczyzna piastowaì mogÆ stanowisko kierownicze.
W niechæci i ignorancji, z którå bibliotekarze bibliotek naukowych reagowali
(i nadal jakºe czæsto reagujå) na wie¥ì o tym, ºe gdzie¥ tam istniejå uniwersyteckie
studia bibliotekoznawcze, pobrzmiewa co¥ z atmosfery klubu, do którego kobiety
nie majå wstæpu. Taki klub jest zresztå nie tylko metaforå: on istniaÆ i istnieje nadal
realnie w postaci stowarzyszeñ bibliofilskich. Bibliofile nie dzielå siæ swojå wiedzå
z akademickå otwarto¥ciå: oni nagradzajå niå wybranych. A tymczasem tradycja
akademickiego ksztaÆcenia bibliotekarek ulegÆa wzmocnieniu w latach piæìdziesiåtych, kiedy uniwersytetowi narzucono otwieranie nowych kierunków i przyjmowanie wiækszej liczby studentów. W warunkach pañstwa ideologicznego wyeksponowano zaangaºowanie bibliotekarek i piækno peÆnionej przez nie misji spoÆecznej.
Natrætny dydaktyzm systemu, w którym wszyscy obywatele mieli peÆniì spoÆeczne
role uczniów (i dzieci) narzucaÆ swoisty minimalizm w pojmowaniu bibliotekarstwa — aby je uprawiaì wystarczyÆo „kochaì ksiåºki”, albo ich potencjalnych
czytelników. Moºemy dzi¥ cieszyì siæ z przezwyciæºenia tego infantylizmu,
musimy jednak szanowaì jego peÆne autentyzmu, pozytywistyczno–mÆodopolsko–socjalistyczne ªródÆa.
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Halina Chamerska

Rola kobiet w mecenacie bibliotecznym
w okresie zaborów

W kulturze polskiej okresu zaborów mecenat biblioteczny kobiet nie odegraÆ tak
znaczåcej roli jak znane poczynania tych kilku arystokratów, a póªniej — zespoÆów
ludzi z elity spoÆecznej, którzy stworzyli wielkie, do dzi¥ istniejåce ksiåºnice. Nie
byÆo w¥ród nich kobiet. Nie byÆo teº kobiety, której udaÆoby siæ powoÆaì do ºycia
instytucje, które moºna by z tamtymi porównywaì.
Przyczyny tkwiå oczywi¥cie w ówczesnej sytuacji spoÆecznej kobiet. GraÆy tu
rolæ takie elementy jak przede wszystkim mniejsza na ogóÆ samodzielno¥ì finansowa (co nie wykluczaÆo oczywi¥cie przypadków „nieformalnego” zarzådzania majåtkiem), ale ani przepisy Kodeksu Napoleona, ani takºe ustawodawstwo w zaborach pruskim i austriackim nie sprzyjaÆy osobistemu dysponowaniu majåtkiem
przez kobiety. Tymczasem warunkiem mecenatu jest moºno¥ì dokonywania nakÆadów finansowych na waºne cele kulturalne i spoÆeczne. Poza tym, panujåcy aº do
schyÆku XIX stulecia patriarchalny model rodziny i obowiåzujåce normy obyczajowe utrudniaÆy kobietom dziaÆalno¥ì na forum publicznym. I wreszcie ksztaÆcenie dziewczåt, domowe lub na pensjach, nie sprzyjaÆo gÆæbszym zainteresowaniom ksiåºkå powaºnå. Obszerne nieraz lektury dziewczåt z „dobrych domów”
to gÆównie powie¥ci, nie zawsze wysokiego lotu. SÆowem metody ksztaÆcenia
i wychowania oraz poziom ksztaÆcenia byÆy takºe powaºnym hamulcem dåºeñ
do tworzenia bibliotek — instytucji spoÆecznych.
Od wieków polem aktywno¥ci kobiecej bywaÆa filantropia (ochronki, szkóÆki,
szpitale itd.) zwiåzana zazwyczaj ze wspóÆpracå z parafiå, w tym i dary (takºe
ksiåºkowe) oraz dotacje testamentowe dla klasztorów i ko¥cioÆów — a wiæc takºe
dla bibliotek zamkniætych. SpoÆecznie akceptowana zawodowa dziaÆalno¥ì kobiet
z warstw o¥wieconych to — aº do schyÆku XIX stulecia — praca nauczycielska albo
róºnorodne funkcje we dworach. Praca w rodzåcym siæ przemy¥le oraz sÆuºba —
to juº oczywi¥cie deklasacja.

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

198 Halina Chamerska

Wprawdzie to gÆównie kobiety kompletowaÆy biblioteki domowe i to one czæsto
wspomagaÆy mecenasowskå dziaÆalno¥ì mæºów, ale dopiero samodzielno¥ì zawodowa i finansowa w poÆåczeniu z gruntowniejszym juº wyksztaÆceniem, a takºe
powolna zmiana mentalno¥ci spoÆeczeñstwa u schyÆku XIX stulecia spowodowaÆy,
ºe i kobiety stawaÆy siæ mecenasami bibliotek, choì na mniejszå niº mæºczyªni
skalæ. Natomiast w pierwszej poÆowie XIX w. niewiele moºna odnotowaì takich
przykÆadów. WspóÆtwórczyniå biblioteki w PuÆawach byÆa Izabela Czartoryska,
dalej zaÆoºycielkå muzeum i biblioteki w GoÆuchowie — Izabela DziaÆyñska (w statucie tej biblioteki byÆa wzmianka, iº zbiory mogå byì udostæpniane poza krægiem
wÆa¥cicieli). W tym kontek¥cie w mniejszym stopniu na wymienienie zasÆugujå
Izabela Lubomirska i Klementyna Sanguszkowa. Ich biblioteki nie byÆy oczywi¥cie
szeroko dostæpne, ale sÆuºyÆy takºe badaczom dopuszczanym do cennych zbiorów.
Postæpy intelektualnej i zawodowej emancypacji kobiet, ich rosnåcy udziaÆ
w dziaÆalno¥ci o¥wiatowej i politycznej o róºnym zabarwieniu, wyj¥cie poza dom
— zmieniaÆy stopniowo sytuacjæ takºe na tym polu. Przede wszystkim to juº nie
ziemiañstwo, a gÆównie inteligencja, braÆa udziaÆ w tworzeniu bibliotek. Mecenat
ziemiañski nie zanikÆ (aº do koñca II Rzeczypospolitej), ale w tym okresie placówki
biblioteczne tworzyÆy gÆównie kobiety pracujåce i wyksztaÆcone. Trzeba takºe
zaznaczyì, iº nie byÆ to juº na ogóÆ mecenat indywidualny, ale zbiorowy, spoÆeczny.
Ponadto mógÆ wspieraì tylko niewielkie przedsiæwziæcia. PowstawaÆy w ten sposób
poºyteczne i waºne, ale niewielkie biblioteki o¥wiatowe, najczæ¥ciej nie posiadajåce charakteru naukowego. Ich powoÆanie do ºycia stanowiÆo zazwyczaj tylko czæ¥c
szerszej dziaÆalno¥ci naukowej czy przede wszystkim o¥wiatowej. W praktyce
mecenat nad bibliotekå byÆ powiåzany z takimi formami dziaÆalno¥ci spoÆecznej,
jak ufundowanie szkoÆy czy stypendiów — na co sÆusznie zwraca uwagæ J. Kostecki1. Ponadto biblioteki czæsto maskowaÆy akcjæ konspiracyjnå czy tajne nauczanie.
Odræbne potraktowanie dziejów tych placówek wydaje siæ tym bardziej celowe
i uzasadnione, ºe po utracie niepodlegÆo¥ci ksiåºki i biblioteki staÆy siæ czym¥
wiæcej niº tylko narzædziami pracy naukowej, o¥wiatowej czy rozrywki. NabraÆy
nowego znaczenia jako no¥niki tradycji narodowej, a ich gromadzeniu i rozpowszechnianiu zaczæto przypisywaì funkcjæ patriotycznå.
Mecenat zbiorowy polskich organizacji, stowarzyszeñ, instytucji naukowych
i o¥wiatowych, które zastæpowaÆy agendy nie istniejåcego wÆasnego pañstwa, jest
na ogóÆ do¥ì dobrze opracowany. Organizacje takie jak TCL, TSL, Uniwersytet
Ludowy im. A. Mickiewicza, Macierz Szkolna miaÆy w swych programach tworzenie bibliotek, a w akcjach tych kobiety z inteligencji czy mieszczañstwa braÆy
czynny udziaÆ bådª to jako wspóÆtwórczynie, bådª teº najczæ¥ciej prowadziÆy
powoÆane do ºycia placówki, bezpÆatnie po¥wiæcajåc swój czas. Niekiedy firmowaÆy
swoim nazwiskiem bibliotekæ, naraºajåc siæ na represje. Toteº naleºy tu zwróciì
uwagæ na niektóre, z pozoru komercyjne, pÆatne wypoºyczalnie pod firmå jednej
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osoby, za którå kryÆo siæ nieraz gremium pragnåce za po¥rednictwem ksiåºki
realizowaì swe ideowe cele. Dzi¥ juº nie da siæ precyzyjnie rozróºniì, które z nich
byÆy rzeczywi¥cie tylko ªródÆem utrzymania, a które — o¥rodkami pracy ideowej
„organicznikowskiej” czy narodowej.
Efektem mecenatu — indywidualnego czy zbiorowego bywaÆy teº nieliczne
biblioteki bezpÆatne dla pewnych kategorii czytelników (rzemie¥lnicy, robotnicy),
podejrzewane przez zaborców o propagandæ polsko¥ci. W zaborze rosyjskim
w ogóle nie dopuszczano do zakÆadania takich placówek, chyba ºe pod charytatywnym szyldem Towarzystwa Dobroczynno¥ci. Czæsto biblioteki w gruncie rzeczy
spoÆeczne musiaÆy byì pÆatne, aby nie budziì podejrzeñ; toteº niektórych nie
legalizowano, lecz tworzono i prowadzono potajemnie.
ChciaÆabym skupiì uwagæ na wysiÆkach wybitniejszych jednostek, które tworzyÆy publicznie dostæpne plaówki o wyºszym poziomie niº „biblioteki ludowe”,
zasilajåc je znaczåcymi darami ksiåºkowymi.
Od poczåtków XIX stulecia w ksiægach darów, wpÆywajåcych do bibliotek,
w notatkach prasowych w gazetach trzech zaborów, w bibliotecznych sprawozdaniach rocznych, spotykamy do¥ì liczne kobiece nazwiska donatorek. Moºna zauwaºyì, iº strumieñ darów od drugiej poÆowy stulecia (zwÆaszcza po 1861 r.)
kierowany byÆ do bibliotek galicyjskich, szczególnie do Ossolineum, Biblioteki
Jagielloñskiej, póªniej równieº do Biblioteki PAU, a takºe do zbiorów wawelskich
i krakowskiego Muzeum Narodowego. Z darów korzystaÆy takºe instytucje wielkopolskie: Poznañskie Towarzystwo PrzyjacióÆ Nauk, Biblioteka Kórnicka — sÆowem
te, które uwaºano za zbiornice pamiåtek polsko¥ci. Wzglædnie nieduºo otrzymywaÆy aº do 1905 r. biblioteki w Królestwie Polskim, tam bowiem istniaÆa zawsze
groªba konfiskaty i wywiezienia zbiorów.
ChciaÆabym zwróciì uwagæ na dwie osoby, które w koñcu XIX stulecia skalå
indywidualnych poczynañ, warto¥ciå zbiorow i spoÆecznym znaczeniem swej
pracy wybiÆy siæ ponad przeciætno¥ì. To Helena Dåbczañska–Budzynowska
i Stefania MontwiÆÆ.
Helena Dåbczañska–Budzynowska, córka zamoºnego lwowskiego adwokata
a zarazem wÆa¥ciela ziemskiego, dysponujåc sporym majåtkiem osobistym, mogÆa
zaspakajaì swe zamiÆowania bibliofilskie i kolekcjonerskie. Ksiåºki gromadziÆa od
wczesnej mÆodo¥ci2. Jako osoba juº samodzielna poczæÆa skupywaì w caÆo¥ci lub
czæ¥ciowo warto¥ciowe ksiægozbiory okolicznego ziemiañstwa, lwowskich a póªniej krakowskich bibliofilów, wyszukiwaì cimelia u antykwariuszy, z którymi byÆa
w staÆych kontaktach. Z poczåtku dyletantka, w ciågu wielu lat staÆa siæ prawdziwym
znawcå warto¥ciowej ksiåºki. Cimeliami ze swej biblioteki obdarowywaÆa przede
wszystkim Muzeum Narodowe w Krakowie, od 1906 r., takºe i zbiory na Wawelu.
Po jej ¥mierci na Wawel przeszÆo ponad 23 tysiåce cennych publikacji. KolekcjonowaÆa takºe muzealia — w¥ród nich zabytki kultury ºydowskiej i ukraiñskiej,
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przekazujåc je nastæpnie do muzeów we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i w innych
miastach. Pod koniec ºycia w swym pamiætniku akcentowaÆa z pewnå dumå, iº
dorobek swego ºycia oddaÆa na uºytek publiczny3. Jej dziaÆanie nie natrafiaÆo na
ºadne przeszkody w autonomicznej Galicji. O wiele trudniej byÆo stworzyì Stefanii
MontwiÆÆ co¥ trwaÆego w Królestwie Polskim. DÆugoletnia, niezbyt zamoºna bibliotekarka w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno¥ci, a póªniej
i w innych bibliotekach4, m.in. firmowaÆa swym nazwiskiem wypoºyczalniæ, de
facto pozostajåcå pod wpÆywem WydziaÆu Czytelñ WTD, a nastæpnie innå placówkæ, która zwiåzana byÆa z PPS. Dopiero na staro¥ì, juº w czasach II Rzeczypospolitej, udaÆo jej siæ zrealizowaì dzieÆo swego ºycia, czyli „MontwiÆÆowskå Centralæ
Bibliotek Ruchomych” (1936–1939). Oprócz jej wÆasnych ksiåºek znalazÆy siæ
tam dary wielu osób, o które zaÆoºycielka usilnie zabiegaÆa. Pieniådze uzyskaÆa
z filantropijnej Fundacji S. i J. MontwiÆÆów w Wilnie, pod której patronatem jej
Centrala dziaÆaÆa.
Celem tej Centrali byÆ rozwój czytelnictwa na kresach. W 1939 r. Centrala
(mieszczåca siæ w Jaktorowie) dysponowaÆa 25 biblioteczkami, które byÆy w ciågÆym ruchu, wypoºyczane nauczycielom i innym dziaÆaczom o¥wiatowym ze wsi
i maÆych miasteczek, gÆównie na Wileñszczyªnie. Wojna oczywi¥cie poÆoºyÆa
kres fundacji.
Wzrost liczebny inteligencji, w tym i kobiet pracujåcych zawodowo, rozprzestrzenianie siæ idei emancypacji kobiet a przede wszystkim ich aspiracji do ksztaÆcenia siæ takºe w szkoÆach wyºszych, wzmocniÆy dåºenia inteligencji do tworzenia
takich bibliotek, które uÆatwiaÆy jej dostæp do czasopism i ksiåºek naukowych. Nie
dysponujåc tak znacznymi zasobami materialnymi jak burºuazja czy czæ¥c ziemiañstwa, rodziny inteligenckie czæsto z trudem kompletowaÆy wiæksze ksiægozbiory
domowe. Wybitnå rolæ i na tym polu odegraÆa Jadwiga Dawidowa, inicjatorka
i wspóÆorganizatorka Uniwersytetu Latajåcego (1885–1905), tak waºnego dla kobiet ze ¥rodowiska warszawskiego, nie dopuszczanych do studiów, a nie mogåcych
z materialnych wzglædów wyjechaì za granicæ. Dawidowa byÆa teº organizatorkå
biblioteki, powstaÆej zbiorowym wysiÆkiem.
Poczåtkowo sÆuchaczki Uniwersytetu skÆadaÆy siæ na kupno ksiåºek niezbædnych
do nauki. Rosnåce zapotrzebowanie na publikacje naukowe spowodowaÆo, iº Dawidowa zorganizowaÆa „pod firmå” swej matki Czytelniæ Pism Naukowych (nazwa
póªniejsza: Czytelnia Naukowa), na której zbiory zÆoºyÆy siæ m.in. domowe biblioteki luminarzy polskiej nauki i literatury, których Dawidowa skÆoniÆa do oddania
swoich ksiåºek w depozyt do Czytelni. W¥ród nich byli m.in. Piotr Chmielowski,
BronisÆaw Chlebowski, Ludwik Krzywicki, Zofia Kirkor–Kiedroniowa i Zofia
Daszyñska–Goliñska. Czytelnia byÆa dostæpna tak dla kobiet jak i dla mæºczyzn.
Prowadzona byÆa przez Dawidowå (do 1898 r.), a nastæpnie przez grono studentów
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z finansowå pomocå i pod opiekå B. Natansona; póªniej jej zbiory staÆy siæ czæ¥ciå
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
Dawidowa miaÆa teº swój udziaÆ w rozwijajåcym siæ w Królestwie Polskim po
1905 r. ruchu organizowania nowoczesnych bibliotek publicznych, odznaczajåcych siæ
juº wyºszym poziomem niº o¥wiatowe ksiægozbiory „dla ludu”, tworzone przez róºne
stowarzyszenia czy osoby prywatne5. ChodziÆo o biblioteki dla czytelnika — inteligenta, choì niekoniecznie naukowca. Wzorem miaÆy byì biblioteki skandynawskie czy
amerykañskie. Ruch ten rozpoczåÆ siæ wcze¥niej w Galicji; z trudem artykuÆowano jego
postulaty w zaborze pruskim, gdzie (ze wzglædu na nasilonå germanizacjæ) dziaÆalno¥ì
typowo o¥wiatowa wydawaÆa siæ waºniejsza niº tworzenie warsztatów pracy dla
polskiej inteligencji. Toteº nie powstaÆa tam ani jedna wiæksza biblioteka publiczna. W Galicji najdobitniej sformuÆowaÆ dezyderaty w tym zakresie Oswald Balzer
(1903), za¥ w Królestwie kilka lat wcze¥niej wÆa¥nie Jadwiga Dawidowa (1897)6.
Organizowanie — zbiorowym wysiÆkiem — bibliotek publicznych w Warszawie i w kilku innych jeszcze miastach Królestwa, powstawanie Towarzystw Biblioteki Publicznej, których inicjatorkami na prowincji bywaÆy czæsto kobiety, staÆo
siæ moºliwe dopiero w wyniku zmian wywoÆanych rewolucjå 1905 r. Wówczas to
w¥ród gwaÆtownie wzrastajåcej liczby osób wnoszåcych podania do wÆadz o przyznanie koncesji na otwarcie biblioteki, przewaºaÆy kobiety. Praca ta szybko uzyskaÆa akceptacjæ opinii spoÆecznej jako zajæcie dla kobiet, m.in. ze wzglædu na fakt,
ºe byÆy one w mniejszym stopniu podejrzewane o dziaÆalno¥ì politycznå. SkÆadane podania motywowano najczæ¥ciej konieczno¥ciå zarobienia na ºycie, co
nie zawsze bywaÆo prawdå; dla wielu kobiet zaangaºowanie w ºyciu politycznym byÆo równie istotnym motywem (np. sprawa sióstr Zaborowskich)7. Czasem podania wnosiÆy caÆe zespoÆy spoÆeczników. Dodaì naleºy, ºe nie zawsze
zaÆatwiane byÆy one pozytywne.
Korzystajåc z chwilowej liberalizacji systemu politycznego po 1905 r. liczne
stowarzyszenia zaczæÆy tworzyì biblioteki, w których coraz czæ¥ciej znajdowaÆy
pracæ kobiety. Czasem ze skromnej biblioteczki skÆadkowej, utworzonej np. przez
trzy mÆode panny, zbiorowym wysiÆkiem powstawaÆa (np. w £owiczu) placówka
powaºniejsza — Czytelnia dla Wszystkich8.
Nieco wcze¥niej, bo juº od siódmego — ósmego dziesiåtka lat XIX stulecia
obserwujemy indywidualne lub zbiorowe inicjatywy organizacji bibliotek dla specjalnych kategorii czytelników, w tym dla kobiet9. Takie wypoºyczalnie lub „czytelnie” otwieraÆy niektóre znane polskie emancypantki, albo teº (jak w Krakowie
czy w zaborze pruskim) ad hoc stworzone stowarzyszenia. Poziom owych instytucji
bywaÆ róºny. Czæsto tworzono je z my¥lå o przygotowaniu do studiów czy uÆatwieniu studiowania za granicå, ale np. w zaborze pruskim byÆy to raczej kluby towarzyskie, w których gromadzono ksiægozbiory beletrystyczne. Najwcze¥niejszå z tego rodzaju inicjatyw byÆa biblioteka zaÆoºona w 1887 r. w Warszawie przez M. Olædz-
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kå–Elzenberg w jej wÆasnym mieszkaniu pod nazwå „Czytelnia dla Kobiet i Dzieci”. Wkrótce potem (1879) powstaÆa Czytelnia Naukowa dla Kobiet dwu znanych
emancypantek — Józefy Bojanowskiej i Pauliny Kuczalskiej–Reinschmit. Tej czytelni sÆuºyÆy darami m.in. E. Orzeszkowa, W. Marrené–Morzkowska i in. Inna
dziaÆaczka ruchu na rzecz równouprawnienia kobiet, K. Kulikowska, byÆa organizatorkå tajnej pensji oraz (w 1879 r.) wypoºyczalni z czytelniå, istniejåcej pod
nazwå Wypoºyczalnia Mód i Nowo¥ci. Nazwa ta miaÆa, rzecz jasna, u¥piì podejrzliwo¥ì wÆadz zaborczych. Biblioteka sÆuºyÆa nauczycielkom i sÆuchaczkom tajnych kursów, aczkolwiek znajdowaÆ siæ w niej teº bogaty zbiór beletrystyki — nie
tylko polskiej. Kulikowska byÆa takºe wspóÆzaÆoºycielkå (a przez pewien czas
i przewodniczåcå) tajnego kobiecego KoÆa O¥wiaty Ludowej i kierowaÆa jego akcjå
bibliotecznå (tzw. ruchome komplety biblioteczne dla wsi).
OkoÆo 1887 r., takºe w Warszawie, Czytelniæ dla Kobiet wraz z czytelniå czasopism zaÆoºyÆa M. Chojecka, wcze¥niej wolna sÆuchaczka uniwersytetów szwajcarskich. Z tej placówki korzystaÆy pierwsze polskie lekarki oraz sÆuchaczki Uniwersytetu Latajåcego. Trudniej, ze wzglædu na opór wÆadz aº do 1905 r. byÆo
z tworzeniem takich instytucji na prowincji10. Biblioteki dla kobiet zaczæÆy powstawaì nieco póªniej w zaborze austriackim (np. we Lwowie w 1886 r. zaÆoºono
stowarzyszenie wspierajåce pod nazwå Czytelnia dla Kobiet)11. W Krakowie
w 1895 r. takå czytelniæ zaÆoºyÆa M. Siedlecka, wspierana przez grono krakowskich
sawantek. Stowarzyszenie „Czytelnia dla Kobiet” zorganizowano takºe w 1895 r.
w Poznaniu, Toruniu, a nastæpnie w Pleszewie, InowrocÆawiu, SzamotuÆach.
Tak wiæc organizatorki ruchu i zbiorowego mecenatu bibliotecznego stanowiÆy
grupæ bardzo zróºnicowanå zarówno pod wzglædem zawodowym, jak i z racji ich
statusu i aspiracji spoÆecznych. Wiele byÆo w¥ród nich nauczycielek; byÆy pierwsze
polskie „zawodowe” bibliotekarki, ale takºe ºony reprezentantów róªnych zawodów inteligenckich. Skromne na ogóÆ srodki finansowe inteligencji byÆy powodem
tworzenia bibliotek niewielkich, ale sÆuºåcych gÆównie tej warstwie (biblioteki
publiczne, biblioteki dla kobiet, biblioteki specjalne). ZmieniÆ siæ — choì nie
caÆkowicie — skÆad grona mecenasów i doszÆy nowe motywacje dziaÆañ na rzecz
tworzenia ksiægozbiorów publicznych: potrzeba doksztaÆcania siæ kobiet oraz
umoºliwienie caÆej inteligencji kontaktu z ksiåºkå dla doskonalenia zawodowego.
UdziaÆ burºuazji w¥ród mecenasów byÆ minimalny, gdyº — jak to sÆusznie
zauwaºyÆ Ireneusz Ihnatowicz12 w tej warstwie obserwuje siæ raczej tendencje do
uprawiania mecenatu artystycznego i dziaÆalno¥ci filantropijnej. Bibliofilów w tym
¥rodowisku nie byÆo wielu. ZdarzaÆy siæ oczywi¥cie wyjåtki, jak np. Eugenia
Kierbedziowa, która ofiarowaÆa nowo powstaÆej Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy duºy gmach — sÆuºåcy do dzi¥ celom bibliotecznym. Dodaì tu moºna, iº od
tej samej ofiarodawczyni Warszawa otrzymaÆa budynki SzkoÆy Sztuk Piæknych
i Towarzystwa Popierania Sztuki Ludowej. Biblioteka Publiczna w Warszawie w pier-
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wszym okresie swej dziaÆalno¥ci otrzymywaÆa dary ksiåºek takºe z tego ¥rodowiska. M. in. E. Blochowa ofiarowaÆa kilka tysiæcy tomów z biblioteki swego mæºa13.
PrzeÆom stuleci to okres tworzenia siæ profesji bibliotekarskiej. Spo¥ród organizatorek spoÆecznego mecenatu bibliotecznego okresu zaborów wyszÆo wiele pracownic
bibliotek, tworzåcych m.in. kadræ wykwalifikowanych bibliotekarek w II Rzeczypospolitej. Jest rzeczå charakterystycznå, iº wiele spo¥ród nich (np. W. Muklanowicz, M. Gomóliñska, S. MontwiÆÆ) znalazÆo siæ w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, powstaÆej zbiorowym wysiÆkiem spoÆeczników i skupiajåcej spore grono pracowników o lewicowych zapatrywaniach i tradycjach spoÆecznej pracy o¥wiatowej.
Zawód bibliotekarski od swych poczåtków przyciågaÆ znaczny procent kobiet.
Juº w Komisji Katalogowej WTD na 43 kobiety przypadaÆo 23 mæºczyzn14. Proces
ten pogÆæbiaÆ siæ — i dzi¥ mamy do czynienia z niekorzystnymi skutkami nadmiernej feminizacji tej profesji.
Przypisy:
1

J. Kostecki, Sprzedaº i rozdawnictwo ksiåºek w Królestwie Polskim w drugiej poÆowie XIX w.,
„Studia o ksiåºce”, t. IX, s.97.
2
H. Dåbczañska–Budzynowska, Pamiætnik, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, t. IX, 1963,
s.307–360; Biogram w SÆowniku pracowników ksiåºki polskiej, Warszawa 1972, s. 161 (dalej
SPKP); biogram ojca H. Dåbczañskiej — Polski sÆownik biograficzny, t. IV, s.467; jej zbiory —
zob. K. Baranowski, Na Wawel, Lwów 1906.
3
H. Dåbczañska, op. cit., s.313.
4
S. MontwiÆÆ, Wspomnienia bibliotekarki, zesz. 1–3, rkps. Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy;
biogram w SPKP, s.601–602.
5
Z do¥ì bogatej literatury na ten temat zob. m.in. J. Krajewska, Czytelnictwo w¥ród robotników
w Królestwie Polskim 1870–1914, Warszawa 1979 oraz W. Jakóbczyk, Historyczna rola bibliotek
ludowych w zaborze pruskim, Poznañ 1980; tenºe, Kobiecy ruch kulturalno–o¥wiatowy [w:] W. Jakóbczyk, Studia nad dziejami Wielkopolski, t. III: 1860–1914, Poznañ 1967, s.121–134, a takºe
prace J. KorpaÆy (w odniesieniu do Galicji).
6
J. Dawidowa, O potrzebie zaÆoºenia biblioteki publicznej w Warszawie, Warszawa 1897; O. Balzer, O potrzebie zakÆadania bibliotek w wiækszych miastach prowincjonalnych [w:] My¥l, Warszawa 1904.
7
Zob. np. biogramy sióstr Zaborowskich, SPKP, s.999; M. J. Lech, Ksiægarze i ksiægarnie w Królestwie
Polskim 1869–1905. MateriaÆy ze ªródeÆ archiwalnych, Warszawa 1980.
8
J. Jaworska, Czytelnia dla Wszystkich w £owiczu, „Roczniki Biblioteczne” 1962, s.117–134.
9
O czytelniach dla kobiet informuje wiele opracowañ dotyczåcych pracy kulturalno–o¥wiatowej;
zob. np. D. Wawrzykowska–Wierciochowa, UdziaÆ kobiet w tajnym i jawnym ruchu spoÆeczno–kulturalnym w Warszawie w l. 1880–1914 [w:] Z dziejów ksiåºki i bibliotek w Warszawie, pod red.
S. Tazbira, Warszawa 1961, s.283–319.
10
Np. w Lublinie zob. M. J. Lech, op. cit., s.58.
11 J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, WrocÆaw 1961, passim.
12
I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej burºuazji warszawskiej w XIX w., Warszawa 1971, s.157, 171.
13
Biogram J. Blocha — SPKP (suplement), Warszawa 1986, s.23; „Prawda” 1909, nr 49, s.15.
14
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, op. cit., s.284.
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Ryszarda Czepulis–Rastenis

Pierwsze pokolenie literatek polskich

Nim „Marta” Elizy Orzeszkowej poruszyÆa sumienia czytelników dramatem
kobiety nie znajdujåcej zatrudnienia, nim pozytywi¥ci warszawscy rozpoczæli swe
boje o prawo kobiet do pracy zawodowej i emancypacji, nim wreszcie B. Prus
w swej powie¥ci „Emancypantki” (1890) niezbyt optymistyczne dla rozwiåzania
tych problemów zaczåÆ roztaczaì perspektywy — blisko pól wieku wcze¥niej
kobiety ze sfery inteligenckiej zaczæÆy podejmowaì zarobkowå pracæ literackå. Ten
wÆa¥nie niepostrzeºenie rozpoczæty proces tworzenia nowego — obok z dawna
uprawianego nauczycielstwa — pola aktywno¥ci zawodowej kobiet, który nabraÆ
szerszych rozmiarów w okresie miædzypowstaniowym, bædzie tematem tego artykuÆu.
Na wstæpie wypadnie uprzedziì, ºe nie zamierzam rozpatrywaì tego zagadnienia
w aspekcie historii literatury, ani dziejów emancypacji kobiet w Polsce. Pragnæ
natomiast skupiì uwagæ na samym fakcie rozpoczæcia przez kobiety pracy w zawodzie literackim jako specyficznym przejawie aktywno¥ci ¥rodowiska ówczesnej
inteligencji.
Polki–literatki nie byÆy w XIX w. zjawiskiem caÆkiem nowym. Kiedy Jan Sowiñski w 1820 r. zamierzyÆ opracowaì „Zestawienie bibliograficzne pism kobiet
polskich”, mógÆ juº wówczas wymieniì 62 osoby z dalszej lub bliºszej przeszÆo¥ci1.
UzupeÆniÆ ten wykaz o 52 autorki Józef £epkowski, obejmujåc czasy od XVI w. aº
po debiut Klementyny Tañskiej (1818)2. Poszukiwania Estreichera przyniosÆy
ponad 100 nazwisk i kryptonimów literatek publikujåcych przed 1800 r.3 Moºna
zatem przyjåì, ºe do poczåtków XIX stulecia liczba Polek, które pozostawiÆy po
sobie ¥lad w pi¥miennictwie polskim nie o wiele przekroczyÆa 100 osób. Rzecz jasna
nie tworzyÆy one trwaÆego ¥rodowiska ani wewnætrznie powiåzanej grupy. íyÆy
i dziaÆaÆy w róºnych okresach i okoliczno¥ciach w ciågu trzech bez maÆa stuleci,
acz moºna zauwaºyì, ºe w dobie O¥wiecenia ich publikacje zaczæÆy pojawiaì siæ
znacznie czæ¥ciej.
Charakter owej wczesnej twórczo¥ci kobiecej byÆ do¥ì zróºnicowany zarówno
pod wzglædem formy i tematyki, jak teº i jej przeznaczenia. PojawiaÆy siæ dzieÆka
moralistyczne, religijn, gospodarcze — lecz takºe i rozrywkowe. Ponoì Franciszko-
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wa RadziwiÆÆowa pisaÆa dramaty w celu odgrywania ich na scenie w rodzinnym
paÆacu. Wyraªnie zabawowo–prywatny charakter zapowiada tytuÆ jednej z publikacji kobiecego pióra, wydanej w Wilnie w 1776 r., który brzmiaÆ „Pie¥ni sobie
¥piewane za naleganiem przyjacióÆ z cienia wiejskiego na ja¥niæ wydane”4. W miaræ
oºywiania siæ atmosfery politycznej i umysÆowej w dobie stanisÆawowskiej —
kobiety zaczæÆy podejmowaì prace literackie zwiåzane z ówczesnym nurtem reformatorskim. Dobrå ilustracjæ takich tendencji stanowi dzieÆko Izabeli Czartoryskiej
„Pielgrzym w Dobromilu”, o którym pisano, ºe „przeznaczony dla nauki i zabawy
stanu wiejskiego”, sÆuºy do „Æatwego nabycia najciekawszych i najwaºniejszych
wiadomo¥ci z historii narodu naszego”5.
Jak siæ wydaje, najwiækszå wagæ przywiåzywano jednak do upowszechniania
i rozwijania jæzyka polskiego, co w dobie utraconego niepodlegÆego bytu pañstwowego zyskiwaÆo szczególne znaczenie. Niemal kaºda publikacja pomnaºajåca zasób
pi¥miennictwa polskiego bywaÆa oceniana jako zasÆuga patriotyczna. Które¥ kobiece pióro chwalono, jako ºe „wzbogaciÆo teatr narodowy tÆumaczeniami”; jeszcze
wiæcej chwalono autorkæ, która przysporzyÆa „literaturze ojczystej oryginalne powie¥ci i romanse”6. Jak przypuszczaÆ Skimborowicz, Maria Wirtemberska „chciaÆa
wytråciì z råk wspóÆrodaczek romanse francuskie” i w tym celu „napisaÆa po polsku
Malwinæ, czyli domy¥lno¥ì serc”7.
Jakkolwiek z ogromnå emfazå i nadzwyczaj pochlebnie dziewiætnastowieczni
bibliografowie oceniali zasÆugi kobiet, które zapoczåtkowaÆy uprawianie literatury
polskiej, to przecieº nie ulegaÆo wåtpliwo¥ci, ºe wszystkie te autorki traktowaÆy swe
skådinåd cenione prace jako zajæcie dodatkowe i bynajmniej nie pierwszej wagi.
Naleºåc w przewaºajåcej czæ¥ci do sfery arystokracji, nie miaÆy nawyku ani potrzeby by swå aktywno¥ì literackå traktowaì jako zawód i ªródlo utrzymania. O nich
to pisaÆ Skimborowicz: „Oddajemy tu naleºne wzglædy i pochwaÆy Damom naszym,
które urodzeniem i majåtkiem naleºåc do klasy wyºszej, mniej zawisÆej [...] ódrywaÆy niektóræ chwile (podkr. R. C.) z ºycia umajonego [...] samym tylko blaskiem
dla wypoczynku na obszernym i maÆo przez nie zwiedzanym przestworzu pi¥mienniczym”8. ByÆo owo „przestworze pi¥miennicze” rzeczywi¥cie „maÆo zwiedzane”,
a przede wszystkim traktowane po amatorsku, jako zajæcie nietrwaÆe i uboczne
w ºyciu wypeÆnionym towarzyskimi, rodzinnymi, a nierzadko i politycznymi zatrudnieniami.
Kiedy wiæc w roku 1829, w dziesiæì lat po swym debiucie, Klementyna Tañska
zapisaÆa w dzienniczku, iº „jest rzeczå dosyì rzadkå, aby kobieta w wyºszym nieco
stanie urodzona (wnuczka mieszczañskiego lekarza i córka pisarza–sekretarza
Czartoryskich) samå pracå umysÆowå utrzymaì siæ uczciwie potrafiÆa i — ºe tak
powiem — drogå mæskå doszÆa do pewnych dochodów” — wydaje siæ, iº wcale nie
przeceniÆa swojej pionierskiej roli w wytyczaniu nowego pola aktywno¥ci zawodowej kobiet. „RozpoczæÆam zawód swój literacki w roku 1819 i w tym samym roku
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kochana matka moja Æoºyì na mnie zaprzestaÆa” — zapisaÆa pod tå samå datå.
A odnotowane przez Tañskå w wielu innych miejscach informacje o dochodach
autorskich i zamierzonych, bådª rozpoczætych nowych publikacjach, dowodzå tym
samym jak powaºne przywiåzywaÆa znaczenie do tego, maÆo dotåd kobietom
znanego, ªródÆa utrzymania i pola trwaÆych zatrudnieñ9.
Zmianæ, jakå wyznacza w dziejach pisarstwa polskiego wyståpienie Tañskiej,
dostrzegali zgodnie wszyscy kronikarze i badacze ówczesnej literatury i faktu tego
nikt nie podwaºa. O Tañskiej jako „zaczynajåcej nowå epokæ”, wspomina Józef
£epkowski, a w setnå rocznicæ jej urodzin redakcja „Bluszczu” wydaÆa caÆy numer
tygodnika peÆen wspomnieñ oraz innych wypowiedzi, które omawiaÆy i podkre¥laÆy
pionierskå rolæ tej pisarki10. Wszelako po peÆnym aplauzu przyjæciu pism Tañskiej
i nadzwyczajnym ich powodzeniu, zwraca uwagæ badacza brak bezpo¥redniej kontynuacji podobnych inicjatyw kobiecych, swoiste zahamowanie rozpoczætego przez
Tañskå procesu11. W ciågu 11–12 lat, jakie dzieliÆy debiut i sukces literacki Tañskiej, od wybuchu powstania listopadowego, odnotowaì moºna kilka zaledwie
innych prób pisarskich, podjætych przez kobiety w celach zarobkowych. Nie zyskaÆy one jednak powodzenia, ani nie wniosÆy niczego trwaÆego do rozpoczætego przez
Tañskå zawodowego uprawiania literatury12. Zdawaì by siæ mogÆo, ºe dziaÆalno¥ì
literacka Tañskiej przed rokiem 1831 nie pozostawiaÆa juº wolnej przestrzeni dla
powodzenia innych autorek.
Do najczæ¥ciej uºywanych okre¥leñ, majåcych charakteryzowaì pierwsze dziesiæciolecie po upadku powstania w 1831 r., naleºy sÆowo „marazm”, które zgodnie
ze swoim znaczeniem miaÆo obrazowaì apatiæ, bezwÆad, zastój, jakie owÆadnæÆy
spoÆeczeñstwem polskim w zaborze rosyjskim wskutek poniesionej klæski oraz
licznych represji carskich. Tym bardziej przeto wydaje siæ zasÆugiwaì na uwagæ
fakt, ºe w tym wÆa¥nie dziesiæcioleciu (a ¥ci¥lej w latach 1831–1842) ogólnego
„bezruchu” i przygnæbienia pojawiÆa siæ na rynku wydawniczym zbiorowa publikacja „Pierwiosnek. Noworocznik na rok 1838”, którego zawarto¥ì — jak gÆosi
karta tytuÆowa — zebrana i uÆoºona przez Paulinæ Krakowowå — „obejmuje pisma
samych dam”. Opublikowano w nim 30 utworów napisanych przez dziesiæì autorek
mowå wiåzanå oraz 20 tekstów pisanych prozå pióra dwunastu autorek. W sumie
zatem udaÆo siæ Paulinie Krakowowej w owym czasie zastoju i przygnæbienia
pozyskaì do wspóÆpracy literackiej dwadzie¥cia dwie autorki, udaÆo siæ jej takºe
zgromadziì przedpÆaty od 146 prenumeratorów; w nastæpnym 1839 r. pismo prezentowaÆo utwory trzydziestu siedmiu autorek, a prenumeratorów zyskaÆo 18013.
„Pierwiosnek” ukazywaÆ siæ przez lat sze¥ì; poczåtkowo zyskiwaÆ coraz wiæcej
wspóÆpracowniczek i prenumeratorów, póªniej liczba pierwszych i drugich zaczæÆa
siæ zmniejszaì aº do roku 1843, kiedy ukazaÆ siæ ostatni numer tego pisma. Wtedy
wszakºe, w atmosferze wyraªnego oºywienia umysÆowego, jakie znamionowaÆo
poczåtek lat 40–tych, zaczæto organizowaì i publikowaì kilka nowych czasopism

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

208 Ryszarda Czepulis–Rastenis

(m.in. „Przeglåd Naukowy” i „Bibliotekæ Warszawskå”) prezentujåcych znacznie
szerszy — niº wspomniany „Pierwiosnek” — zakres zainteresowañ i wyºsze aspiracje literackie. Wszelako wcze¥niejsze o lat kilka pojawienie siæ noworocznika
„obejmujåcego pisma samych dam” zdaje siæ wartym uwagi wydarzeniem kulturalno–spoÆecznym, nie bez znaczenia dla póªniejszego udziaÆu kobiet w polskim ºyciu
literackim XIX wieku. W 20 lat póªniej Paulina Krakow wspominaÆa, ºe w „Pierwiosnku wiele mÆodziutkich piór próbowaÆo pierwszego lotu; niejedno z nich
wyrobiÆo dzi¥ sobie stanowisko w literaturze”14. Nie przeceniajåc walorów artystycznych tych debiutów literackich warto przecieº zachowaì w polu widzenia fakt,
iº skÆadanie sze¥ciu roczników „Pierwiosnka” „z pism samych dam”, miaÆo miejsce
wÆa¥nie w czasie owego przysÆowiowego juº w Królestwie Polskim „marazmu”.
Niewiele póªniej, a wÆa¥ciwie niemal równocze¥nie, zaczæÆa siæ upowszechniaì
aktywno¥ì literacka kobiet tak pod wzglædem ilo¥ciowym, jak i pod wzglædem swej
warto¥ci znacznie wydatniejsza niº to miaÆo miejsce przed 1831 r., kiedy bezkonkurencyjnie królowaÆa na tym polu Klementyna Tañska. W roku 1840 Bibianna
Moraczewska zapisaÆa w swym dzienniku, iº „po raz pierwszy puszczam siæ na
autorkæ, podajæ powiastkæ [...] do Dziennika Domowego”. ímichowska w li¥cie do
brata z 1841 r. odnotowaÆa swojå pierwszå publikacjæ, Paulina Wilkoñska teº swój
debiut datuje w 1841 r.15 Przed 1845 r. nawiåzaÆa wspóÆpracæ literackå z Kraszewskim Ewa Feliñska16, „Pan Kraszewski — wspominaÆa inna ówczesna literatka —
drukujåc w r. 1848 w Atheneum moje O¥m obrazków w jednej scenie wprowadziÆ
mnie niejako w ¥wiat literacki”17. Niezbyt chætna kobietom Deotyma, spisujåc po
latach dzieje salonu literackiego swoich rodziców, nie mogÆa przecieº przemilczeì,
ºe w sezonie 1843 r. bywaÆo tam piæì uznanych autorek18. Od poczåtku lat czterdziestych pojawiajå siæ teº w zespole korespondencji J. I. Kraszewskiego pierwsze
listy kobiet, które zabiegaÆy u wziætego juº pisarza o pomoc i radæ w ich poczynaniach literackich19.
To i wiele innych ¥wiadectw z epoki dowodzi, ºe w odºywajåcym powoli po
klæsce 1831 r. ruchu umysÆowym w Królestwie obecno¥ì kobiet — literatek przestaÆa byì zjawiskiem sporadycznym. Kiedy na poczåtku lat sze¥ìdziesiåtych XIX w.
Karol Estreicher zajåÆ siæ udziaÆem kobiet w literaturze polskiej, stwierdziÆ na
wstæpie, ºe od dokonanych w tym zakresie obliczeñ w 1820 r., „choì upÆynæÆo
dopiero lat 40 [...] wiele siæ zmieniÆo”, a koñczåc przeglåd poszczególnych gatunków literackich uprawianych przez kobiety (dramaty, powie¥ci, poezje, podræczniki,
etc) konkludowaÆ: „Przyjrzawszy siæ caÆo¥ci, zobaczymy, ºe ro¥nie liczba piszåcych, wzrasta liczba prac dobrych”20. Z póªniejszego zestawienia tegoº autora
wynika, ºe w latach 1833–1863 publikowaÆo mniej lub wiæcej systematycznie co
najmniej 250 autorek21. Jeºeli porównaì liczbæ 250 autorek aktywnych w okresie
miædzypowstaniowym z setkå kobiet, których publikacje Estreicher odszukaÆ w poprzedzajåcym ten okres trzydziestoleciu (1800–1831) — to wypadnie uznaì, ºe dwu
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i póÆkrotny wzrost liczby kobiet uprawiajåcych róºne gatunki pi¥miennictwa byÆ
zjawiskiem znaczåcym i zapewne wypÆywajåcym z nie bÆahych przyczyn.
W okresie miædzypowstaniowym aktywno¥ì kobiet wzrosÆa równieº na polu
czasopi¥miennictwa. W tym czasie kobiety wydawaÆy 26 czasopism i noworoczników, z których czæ¥c zdoÆaÆa siæ utrzymaì przez czas dÆuºszy22. Jedna z redaktorek
tego czasu, Józefa ÿmigielska wspominaÆa poczåtki pracy: „W roku 1856 zaczæÆam
wydawaì pismo zbiorowe dla mÆodego wieku [...] Zabawy przyjemne i poºyteczne
[...] WydaÆam z powodzeniem 6 tomów [...]. Nabywszy pewnego do¥wiadczenia
w wydawnictwie — czytamy dalej w tymºe wspomnieniu — i czyniåc zado¥ì moim
przedsiæbiorczym usposobieniom, zapragnæÆam rozpoczåì co¥ na wiækszå skalæ.
W roku 1861 zaproponowaÆam p. Aleksandrze Borkowskiej wydawanie pisma
periodycznego dla wszystkich p. t. KóÆko Domowe”23.
Od nie¥miaÆo zgÆaszanego u progu 1838 r. „Pierwiosnka”, obejmujåcego „pisma
samych dam” do podjætego w 1861 r. „na wiækszå skalæ” pisma periodycznego dla
wszystkich p. t. KóÆko Domowe, które ukazywaÆo siæ przez osiem lat, przetrzymujåc
trudny okres wybuchu i klæski powstania styczniowego udziaÆ kobiet w polskiej
twórczo¥ci pi¥mienniczej nie tylko zwiækszaÆ siæ ilo¥ciowo, lecz takºe stawaÆ siæ
staÆym elementem ºycia umysÆowego kraju. Moºna by powiedzieì, ºe kobiety ze
sfery inteligencji zajæÆy trwaÆe miejsce na rynku pracy literackiej.
Jak to siæ staÆo, ºe w kraju nie znajåcym do poczåtków XIX w. salonów literackich z udziaÆem kobiet24, gdzie niezmiennie powielano zalecenia Tañskiej, by
kobieta swå aktywno¥ciå nie przekraczaÆa granic swego domu (rodzinnego bådz
mæºowskiego), by „nie czytaÆa zbyt wiele” oraz by „nigdy [...] pierwszeñstwa
i wÆadzy, do których mæºczyªni så powoÆani” nie pragnæÆa25, sÆowem w kraju
kultywujåcym tradycyjnå rolæ kobiety w rodzinie i w spoÆeczeñstwie — pojawiÆy
siæ w obiegu publicznym sprzedawane i kupowane utwory pisane przez kobiety,
a ich autorki na równi z mæskå czæ¥ciå swiata literackiego, zajæÆy trwaÆe miejsce
w ¥wiadomo¥ci i wyobraªni ówczesnych czytelników?
Tym swoistym upublicznieniem i uzawodowieniem literackiej twórczo¥ci kobiet zdajå siæ zdziwione i onie¥mielone same autorki. Tañska byÆa autentycznie
zaskoczona przychylnym przyjæciem jej pierwszych publikacji, Moraczewska nie
dowierzajåc, by jej tekst speÆniaÆ wymogi niezbædne do publikacji, peÆna niepokoju
i læku pytaÆa o to brata — Jædrzeja. Podobnie ímichowska z niemaÆym zdziwieniem
odnotowaÆa fakt, ºe po opublikowaniu jej wiersza „Szczæ¥cie poety”: „dowiadujæ
siæ, ºe Æaskawie, najÆaskawiej tæ próbkæ przyjæto. ZdumiaÆam [...]26. Ona teº chyba
pierwsza wpadÆa na trop wyja¥niajåcy owo niespodziewane znalezienie siæ kobiet
w szeregu twórców pi¥miennictwa polskiego. W li¥cie do brata z 1841 r., w którym
opisuje niespodziewane pochwaÆy i wzglædy, z jakimi siæ spotykaÆa w warszawskim krægu literatów, czytamy: ”ZrozumiaÆam o co idzie; dla zbudzenia ¥piåcej
literatury wszyscy tak grzecznie [mnie] przyjmujå"27. Podobny tok rozumowania
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znajdujemy w wypowiedzi Skimborowicza, który broniåc kobiecego noworocznika
„Pierwiosnek” przed krytykå literackå perswadowaÆ: „W teraªniejszych czasach
pi¥miennictwa, gdzie mierna nawet zdolno¥ì jest feniksem, publiczno¥ì z upodobaniem przyjmuje ten podarek literacki”28.
Z tych i podobnych sugestii i niedomówieñ wolno wnosiì, iº ow przysÆowiowy
„marazm” i spustoszenie, jakie nastaÆy w polskim ºyciu umysÆowym po klæsce
powstania listopadowego wpÆynåÆ na obniºenie wymaganego poziomu twórczo¥ci
literackiej, wskutek czego staÆa siæ ona bardziej dostæpna dla sÆabych, bådª maÆo
do¥wiadczonych piór. Zjawisko to wiåzano na ogóÆ bezpo¥rednio z emigracjå
w 1831 r. znacznej liczbny wyksztaÆconych mÆodych mæºczyzn, których niejsca
pozostaÆy puste, wolne niejako do zajæcia przez kobiety.
Po spotkaniu w 1840 r. wyksztaÆconej i oczytanej w lekturach filozoficznych
Ziemiæckiej, ímichowska oceniaÆa, ºe „jest to kobieta tak uczona, jak na stu ledwie
dwóch mæºczyzn bywa”29. Z kontekstu wolno siæ domy¥laì, iº wspomniany brak
odpowiednio wyksztaÆconych mæºczyzn autorka kÆadÆa na karb niedawnej emigracji. Podobny kierunek interpretacji odnajdujemy w innej, póªniejszej wypowiedzi
tej inteligentnej i wraºliwej pisarki, którå warto tu przytoczyì w obszerniejszym
fragmencie. „MaÆe dziewczynki wg programu i ducha pani Hoffmanowej ksztaÆcone [przed powstaniem listopadowym] po kilkunastu latach ujrzaÆy siæ w¥ród stosunków zupeÆnie innych niº te, do których je ksztaÆcono — pisaÆa ímichowska —
zabrakÆo nagle gÆównego ze ¥wiata pani Hoffmanowej czynnika, zabrakÆo wyºszo¥ci mæskiej”. I dalej: „Pod wzglædem o¥wiaty i wyksztaÆcenia kaºda kobieta [...]
przebiegajåc z metodå porównawczå szereg swoich wspóÆcze¥ników, bez najmniejszej zarozumiaÆo¥ci czuì siæ mogÆa równå najlepszym, a wyºszå od bardzo wielu”30.
ímichowska nie mogåc otwarcie pisaì o emigracji polistopadowej, zdaje siæ
w ten wÆa¥nie okræºny sposób wskazywaì na próºniæ umysÆowå, jaka siæ wskutek
niej wytworzyÆa. PotwierdzaÆ takå sugestiæ BronisÆaw Chlebowski, który przyglådajåc siæ temu okresowi z póÆwiekowej juº perspektywy i wymieniajåc „wybitne
kobiety ówczesne jak ímichowska, Ziemiæcka, Deotyma, Pruszakowa” dodawaÆ,
iº „ta wyºszo¥ì duchowa i pÆynåca ståd tak wybitna rola kobiet w towarzystwie
warszawskim jest znamiennym rysem zuboºenia duchowego, jakie wywoÆaÆa emigracja najlepszych siÆ po roku 1831"31. W innych nieco sÆowach opisywaÆ, lecz
podobnie interpretowaÆ to zjawisko krytyk literacki z przeÆomu stuleci: ”w drugiej
ìwierci naszego stulecia, gdy kobieta obejrzawszy siæ naokoÆo, ujrzaÆa takå pustkæ
ducha w ¥wiecie mæskim, ºe rozbudzone jej ºycie umysÆowe nie mogÆo znaleªì
w tym ¥wiecie ºadnego oparcia. Naowczas instynkt samozachowania moralnego
nakazywaÆ jej [...] spróbowaì samodzielnych lotów my¥li, fantazji, uczucia. WytworzyÆo siæ wiæc pewne ognisko ºycia umysÆowego kobiet"32. Warto przypomnieì,
ºe ta swoista zmiana roli kobiety polskiej wywoÆana okoliczno¥ciami politycznymi
staÆa siæ równieº tematem poetyckiej wizji, skre¥lonej w latach trzydziestych ubie-
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gÆego wieku przez Zygmunta Krasiñskiego w jego nieukoñczonym utworze. PisaÆ
w nim poeta: „Wy¥cie dotåd byÆy jak lilie Boºe, co rosnåì nic nie wiedzå o wÆasnych
barwach i woniach. Oto idzie dzieñ, w którym siæ kaºda z was na my¥låcå róºe
przemieni. Wymknå siæ struny natchnienia z råk mæºczyzn i przejdå w dÆonie wasze.
Oni do stóp wam pochyleni bÆagaì was bædå o jednå pie¥ñ osÆody, o jedno proroctwo
nadziei, o jeden obraz piækno¥ci — bo ich dola trudów niezno¥nych i twardych
czynów wtedy dolå bædzie...” Cytujåcy ten fragment w 1884 r. Marian Gawalewicz
dodawaÆ od siebie: „W ciågu tego czasu (póÆ wieku prawie mija) proroctwo zaczæÆo
siæ wypeÆniaì i nigdzie moºe na ºadnem innem polu to przeobraºenie lilii Boºych
w my¥låce róºe nie speÆniÆo siæ tak widocznie jak na polu literatury naszej”33.
Jak postrzegali wspóÆcze¥ni ludzie pióra ten powolny, lecz wyraªnie w dobie
miædzypowstaniowej nasilajåcy siæ proces wstæpowania kobiet na rynek literacki?
Przedstawiciele kóÆ demokratycznych nie zgÆaszali ºadnych sprzeciwów, a nawet
z wyraªnå aprobatå odnotowywali publikacje wychodzåce spod pióra kobiet. Skimborowicz przepowiadaÆ z nieukrywanå dla nich ºyczliwo¥ciå, ºe „przychylne
przyjæcie publiczno¥ci [kolejnych roczników ”Pierwiosnka"] o¥miela nasze literatki
do ciågÆej pracy i do jej ogÆaszania". Za¥ w cztery lata póªniej po¥wiæciÆ obszerny
artykuÆ „umysÆowo¥ci kobiet naszych”, w którym m.in. stwierdziÆ, iº „obecnie u nas
pÆeì ºeñska [...] oprócz innych wÆa¥ciwych sobie przykÆadañ siæ do powszechnego
dobra, zamiÆowaÆa siæ szczególnie w literaturze krajowej. [...] OkoÆo stu [jest] obecnie
piszåcych u nas kobiet [...]”34.
Estreicher, którego moºna zapewne zaliczyì do sympatyków ówczesnych ugrupowañ centrowych, równieº xyczliwie odnotowywaÆ zwiækszanie siæ liczby autorek
w pi¥miennictwie polskim i przechodzåc do analizy literackiej ich utworów oceniaÆ
„W powie¥ci, tak jak w poezji mamy utalentowane niewiasty mogåce ja¥nieì w kaºdej europejskiej literaturze”35. Wszakºe szczególnie interesujåce wydaje siæ stanowisko konserwatystów, którzy niejako ex definitione winni opowiadaì siæ za utrzymaniem tradycyjnych li tylko dziedzin aktywno¥ci kobiecej. Po Wio¥nie Ludów
czoÆowym organem tego kierunku staÆ siæ „Przeglåd Poznañski”, który notabene
po¥wiæcaÆ sporo miejsca i uwagi krytyce literackiej. Nie uszedÆ zatem uwadze tej
redakcji wzrost liczby piór kobiecych i w bieºåcych przeglådach publikacji pisano
o tym nie bez pewnej ironii. Czytamy tam m.in.: „niwæ pi¥miennictwa polskiego
najechaÆy, grzeczniej powiemy — zakwieciÆy amazonki literackie w takiej liczbie,
ºe jaki¥ kalendarzyk kilka stronic na spisanie nazwisk autorek po¥wiæciì musiaÆ”.
W kilka lat póªniej w podobnym tonie pisano o „nowo obudzonej pochopno¥ci
kobiet do autorstwa”36. Gdy jednakºe sprawozdawcy „Przeglådu” przechodzili do
omówienia poszczególnych utworów napisanych przez kobiety, to przyznaì wypadnie, ºe traktowali je bez uprzedzeñ. „Wolne chwile Gabryelli przeczytali¥my
z prawdziwå przyjemno¥ciå” — pisano na Æamach „Przeglådu Poznañskiego”
o pierwszym zbiorku utworów ímichowskiej bez ºadnych uszczypliwo¥ci na temat
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kobiecego pióra, podobnie bez cienia drwiny oceniano powie¥ì Feliñskiej. Jeºeli
Deotymæ potraktowano mniej ºyczliwie („wydaje siæ jak gdyby ciågle radziÆa siæ
encyklopedii”) to zapewne nie dlatego, ºe reprezentowaÆa twórczo¥ì kobiecå37.
Jak siæ zatem okazuje, ani demokraci, ani konserwaty¥ci, ani teº o¥rodki ko¥cielne, z którymi blisko wspóÆpracowaÆa czoÆowa agitatorka na rzecz twórczo¥ci kobiecej Eleonora Ziemiæcka — nie zgÆaszali widocznego sprzeciwu w kwestii udziaÆu
kobiet w literaturze.
Niejedna relacja pamiætnikarska po¥wiadcza, ºe takºe na pÆaszczyªnie kontaktów prywatnych kobiety piszåce spotykaÆy siæ z przychylno¥ciå ze strony mæskiej
czæ¥ci ¥wiata literackiego. Kilka autorek wspomina ºyczliwie poparcie Kraszewskiego w ich pierwszych krokach na polu literackim. Pruszakowa oceniaÆa, ºe
W. K. Wójcicki odegraÆ decydujåcå rolæ w jej wyksztaÆceniu i podjæciu zawodu
literackiego, ÿmigielskå goråco zachæcaÆ do kontynuowania prób literackich Józef
Korzeniowski38. Moraczewskå witali przyjaªnie w Warszawie jako poczåtkujåcå
autorkæ luminarze literatury i nauki starszego pokolenia, tacy jak Julian Bartoszewicz, WacÆaw Maciejowski, WÆadysÆaw K. Wójcicki, Franciszek Salezy Dmochowski, Józef Korzeniowski i inni39.
Nie zgÆaszajåc wyraªnych sprzeciwów wobec literackiej aktywno¥ci kobiet,
a nawet traktujåc jå niekiedy przychylnie — ówcze¥ni krytycy chætnie natomiast
rozprawiali o specyficznych uzdolnieniach kobiecych, które miaÆyby je skÆaniaì do
uprawiania okre¥lonych tylko gatunków literackich. Do¥ì czæsto wyraºano opinie,
ºe pióro kobiece moºe dobrze sÆuºyì literaturze dla ludu i mÆodzieºy. Po¥ród wielu
przykÆadów ilustrujåcych tæ tezæ wspominano Katarzynæ Lewockå, która „nie
dowierzajåc swym siÆom po¥wiæciÆa swój talent sprawom maluczkich, pisaÆa dla
dzieci i ludu”40. Inny rozpowszechniony poglåd, który równieº limitowaÆ a priori
zakres twórczo¥ci kobiet, zakÆadaÆ naturalnå niejako u nich przewagæ uczucia nad
umysÆem. „NajwÆa¥ciwszy dla kobiet zakres pozostanie zawsze na niwie idealno¥ci,
natchnienia i smaku. Szranki rozumu i badañ nieumajonej wyobraªniå nauki [...] za
ciasne så dla czuÆych serc niewie¥cich [...]. W oddziale poezji [...] niewiasty winny
szukaì wawrzynów, bo je tam najprawdziwiej i najsnadniej znaleªì im bædzie” —
wyrokowaÆ skådinåd nader przychylny literatkom Skimborowicz41. Podobne sugestie — ograniczajåce przecieº wydatnie kobiece pole twórczo¥ci — wyraºaÆy teº
nierzadko same kobiety. „My kobiety przyznawaÆa Anna Nakwaska — co lepiej
czuì niº my¥leì umiemy, pojmujemy Æatwo lube naszych wieszczów marzenia,
odbijajå siæ one o serca nasze [...]”42. Anonimowa Julia radziÆa „kobietom piszåcym”"by nigdy nie wchodziÆy w rozbiór nauk ¥cisÆych, nie tÆumaczyÆy romansów
czczych [...] nie rozprawiaÆy o filozofii", a w miejsce tej nieodpowiedniej tematyki
zalecaÆa „Poezja, powie¥ì obyczajowa lub historyczna, religia, moralno¥ì mogå byì
godnie przez kobiety traktowane”43. PojawiaÆy siæ teº inne pomysÆy w kwestii
szczególnie polecanych dziedzin dla kobiecego pisarstwa. Ziemiæcka sådziÆa, ºe
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kobieta „rzuca nowe i konieczne ¥wiatÆo na zagadnienia psychologiczne”, a ponadto
„najtrafniej przedstawiì potrafi wszystko, co wchodzi w zakres rodzinnego ºycia”.
Pruszakowa z kolei sugerowaÆa, iº „Pisma kobiety mogå zwÆaszcza dziaÆaì na ogóÆ
kobiet, znajåc bowiem dokÆadnie wÆasne serce snadniej odgadnie ona tajniki serc
sióstr swoich”44.
Wolno zapewne przypuszczaì, ºe te i podobne sugestie wyznaczajåce odpowiednie dla kobiet dziaÆy i gatunki pi¥miennictwa wypÆywaÆy z prze¥wiadczenia o pewnej ograniczono¥ci kobiecych uzdolnieñ, z domniemania o niemoºmo¥ci podjæcia
trudów literackich w peÆnym ich zakresie. Rozwaºañ i dociekañ na ten temat
ukazywaÆo siæ do¥ì sporo. WyraºaÆy one zarazem swoistå formæ oporu przed
peÆnym wkroczeniem kobiet w ¥wiat literacki, pewnå tendencjæ do ograniczenia
zakresu tego niespodziewanego zjawiska. Cokolwiek jednak legÆo u podstaw owych
rozwaºañ o specyfice czy ograniczono¥ci pióra kobiecego to stwierdziì wypadnie,
iº nie znalazÆy one niemal zupeÆnie zastosowania w praktyce ºycia literackiego.
Kobiety publikowaÆy wiersze, lecz równieº powie¥ci obyczajowe oraz peÆne inteligentnych spostrzeºeñ pamiætniki–reportaºe z podróºy do obcych krajów. PublikowaÆy pisma „dla ludu i mÆodego wieku”, lecz takºe organizowaÆy i redagowaÆy
periodyki kierowane do róºnych adresatów. Wbrew wmawianej kobietom skÆonno¥ci „do poetyzowania” — ímichowska opracowaÆa podræcznik geografii, za¥ Moraczewska ciætym piórem polemizowaÆa z konserwatystami przeciwstawiajåc siæ
ich nadmiernym wpÆywom. W swoim dzienniku nie bez satysfakcji formuÆowaÆa
poglåd, iº „moºna byì maluczkim a czuwaì i kierowaì na dobrej drodze serca
rodaków”45. O jednej z ówczesnych literatek, która przez dÆuºszy czas przesyÆaÆa
Bibliotece Warszawskiej „korespondencje z Paryºa”, napisze wspóÆczesny badacz,
iº „fanatyzmowi oficjalnego katolicyzmu przeciwstawia Kronika paryska zasadæ
szerokiej tolerancji religijnej [...]” oraz, ºe „PokazywaÆa czytelnikowi polskiemu kapitalizm w najbardziej dojrzaÆej postaci, akcentujåc w szczególno¥ci jego
kulturalne i spoÆeczne skutki”46.
Te i podobne przykÆady, których moºna by przytoczyì wiele, przekonujå dowodnie o tym, ºe poczåtkujåce dopiero w swym zawodzie literatki, mimo rozmaitych
ograniczajåcych zaleceñ, w praktyce wcale nie uznaÆy specyfiki kobiecego pióra
czy serca, nie ograniczyÆy siæ teº do gatunków uchodzåcych za Æatwiejsze. PisaÆy
i publikowaÆy prace o rozmaitej tematyce i przeznaczeniu, w¥ród których nie brakÆo
tekstów z zakresu historii, filozofii, gramatyki, nauk przyrodniczych, a nawet matematyki. Estreicher — stosujåc kryterium gatunku lub tematyki — wyróºniÆ aº 25
rodzajów twórczo¥ci kobiecej, co przecieº wræcz zaprzecza jakimkolwiek ograniczeniom literackich aspiracji kobiet47.
Zauwaºyli¥my uprzednio — zgodnie zresztå z sugestiami ówczesnych ludzi
pióra — ºe znaczny wzrost udziaÆu kobiet w ºyciu literackim Królestwa Polskiego
byÆ — przynajmniej w czæ¥ci — spowodowany ubytkiem mæskiej elity umysÆowej
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po 1831 r. Jakie wszakºe okoliczno¥ci sprawiÆy, ºe ta nowa i jakºe waºka rola
spoÆeczna kobiety–literatki zostaÆa uznana niemal bez oporu — a nawet z aplauzem
— przez ówczesnå opiniæ publicznå?
Od czasu upadku pañstwowo¥ci polskiej kolejne pokolenia inteligencji traktowaÆy rozwój kultury narodowej jako jedno z naczelnych zadañ patriotycznych.
Szczególnie czczono i ceniono twórczo¥ì pi¥mienniczå, upatrujåc w niej waºny
przejaw ºycia narodowego, jego bogactwa i ºywotno¥ci. Zamieszczajåc maÆo znaczåcy tekst pewnej „bardzo jeszcze mÆodej” autorki, Skimborowicz pisaÆ: „Obowiåzkiem jest naszym [...] mÆodych do szranek literackich wprowadzaì, starszych
orzeªwiaì, a dla wszystkich ziomków stawaì siæ bodªcem do pielægnowania jæzyka
i pi¥miennictwa swego”48. W takim ogólnym klimacie ºaden krytyk nie my¥laÆ
kwestionowaì nowych moºliwo¥ci wzbogacenia ºycia umysÆowego kraju, jakie
mógÆ obiecywaì liczny akces pañ do literatury. W takim klimacie wspomnienie
o redaktorze — skådinåd sÆabego pisma — które „pojmowaÆo waºno¥ì swojego
zawodu” i „kojarzyÆo obywatelskie, umysÆowe i poetyczne dåºenia” innych
autorek, brzmiaÆo jak hymn pochwalny opiewajåcy (zrozumiaÆe dla wszystkich)
patriotyczne zasÆugi49.
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Summary

Traditional „feminist historiography” concentrated on the struggle for women’s
rights, women’s access to education and the achievments in these fields. The
influence of the deeply–rooted patterns observed in the upbringing of girls and the
changes these patterns had undergone remained in the background. The understandable stress often laid on the difference between „the old” and „the new” indirectly
negated the possibility of their coexistence and of gradual evolutional changes since
their results could not meet the expectation of the supporters of emancipation. The
fact that scholars emphasised the opposition between contradictory opinions on
women’s social role brought to the fore the main elements of the dispute, but
prevented researches from seeing attitudes, be they even unconventional and incoherent, which resulted from a specific synthesis. Not without importance was also
the influence of sources, especially the most obvious ones, that is, commited
publicistic writings by authors who demanded the equality of men and women,
whatever their interpretation of the term. After preliminary research into the place
and role of woman in the family during the period of 19 century modernization (cf.
„Woman and Society in the Polish Territories in the 19 Century. Collected studies”
ed. by A. íarnowska and A. Szwarc, Warszawa 1990), the research team of the
Historical Institute of Warsaw University decided to deal with the question which
had been neglected in research. The main intention was to broaden the field of vision
in order to reveal subjects which will require more thorough research in the future
and provide material of comparison. The initiators have met with unexpectedly
lively response in the form of dozens of treatises, articles and contributions by
historians from various Polish academic centries (Warsaw, Cracow, Poznañ, WrocÆaw, £ódª), from abroad (Tübingen) and from the other research centres (institutes
of the Polish Academy of Sciences, museums, archives). The great interest shows
that our research is needed and seems to augur that it will develop successfully,
taking example from Western Europe and the United States where these subjects
have for years been most „fashionable”.
The field of observation has been widened with regard to three areas: social,
geographical and chronological; the international comparative aspect has received
the least attention, but it has not been ignored. Many essays go as far as the first
years of 20 century and one deals with the most recent times, the years after World
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War II. As in the previous publication, the authors examine different Estates, classes
and social groups; some deal with narrower milieus, including those typical of small
towns or linked with social movements and political parties. Several studies present
the careers of individual women in the society undergoing the process of modernization. These are women whose well known life stories have inspired collective
imagination and shaped the attitudes of their followers. Other essays deal with less
known persons who tried to make women interested in new forms of social and
cultural activity (e. g. Jadwiga Krausharowa portrayed by Maria Wierzbicka). As
far as their field of research is concerned, there is still much to be done; one could
examine the 19 century „model” of woman–artist, woman–writer, woman–scholar,
etc. These subjects are discussed indirectly in studies on the intelligentsia and
directly in some studies included in the second part of this publications (e. g. the
studies by Jolanta Niklewska, Halina Chamerska and Ryszarda Czepulis–Rastenis).
Only three studies deal with women socialist, feminist activists and femmes savantes
who completely broke with tradition and adopted an attitude of contestation and
rebellion. The extent of their influence seems to have been limited, confined to
a section of the intellectual elites; their proposals met with violent resistance and
opposition, but their indirect influence on the mentality of increasing numbers of
modernly educated woman, usually disinclined to get involved in collective activities, can hardly be overestimated. Even if some feminists, as we would call them
today, did not create patterns suitable for mass imitation, some of the ideas spread
by them were almost imperceptibly assimilated by broader circles, even those which
emphasised that they had no intention of shaking the world. But it is extremely
difficult to define to what extent and in what form the radical emancipationists’
world outlook was adopted, and the problem has not yet been settled in a satisfactory
manner. Katarzyna Czajkowska–Sierakowska’s essay signals the question of organised feminist movement. But more far–reaching reflections on the role of this
movement in the specific Polish conditions, the reasons for its relative weakness
and insignificant participation in public life and the question of whether this was
only a Polish or rather an East European peculiarity, go beyond the scope of this
publication and should be takien up in later discussions and studies.
The two volumes now published comprise texts of synthesising character as well
as texts which analyse selected examples with a view to pointing out phenomena
and processes of a broader social scope. The authors examine the patterns followed
in the upbringing of girls as well as women’s aspirations for advancement, for
acquiring general education and vocational skills in nearly all the social milieus
existing in the Polish territories at the turn of the century. They wanted to show these
dynamic developments in their social context. The guiding motive has been present
these phenomena as part of the process of modernisation of Polish society.
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The studies included in Volume I deal mostly with the patterns followed in the
upbringing of girls and with ideas on women’s social role in the families of landowners
and the intelligentsia (e. g. the articles by Jadwiga Hoff, Bianka Pietrow–Ennker,
Andrzej Szwarc, Izabella Rusinowa), of townsmen (essays by Adam Dobroñski and
Regina Renz), peasants (the study by WÆodzimierz Mædrzecki) and, to some extent,
also in working class families (the study by Anna íarnowska). The Jewish community
has been taken as an example in a study on the influence exerted in this respect by
religious and national differences (esay by Zofia Borzymiñska). It turns out that in
the second half of the 19 century the traditional patterns of upbringing played the
decisive role in mapping out the roads of women’s possible advancement.
Most essays present a picture which, on the one hand, shows the stability and
great influence of earlier norms and on the other, the small flexibility of views on
the upbringing of girls at nearly all the levels of the social hierarchy. What is more,
the essays reveal the great resistance of these patterns to social changes even in
successive generations (in relations between the generations born in the mid–19
century and those which entered adult life at the beginning of the 20 century).
The articles and contributions included in this publication present the canons of
female upbringing in various milieus and lay the foundation for comparison. They
show the force of tradition in the spheres of culture and the gravitation of patterns
towards the nobility’s culture, not only in the families in small towns and, to some
extent, even in working class ones.
While not evaluating the essays presented to the reader — this is a task of future
reviewers — we would like to draw attention to two of them: the one by Bianka
Pietrow–Ennker and that by Nora Koestler. They are a look from the outside taken
by German researchers well acquainted with Polish sources and literature as well as
with the rich Western literature devoted to the history of women and women’s
question, a literature containing many interesting concepts concerning methodology, structure and interpretation. Generally speaking the two authors point out the
durability and adaptability of the elements of culture created by the old Estate
society, especially by the nobility. The two authors evaluate this legacy favourably,
even though they are aware of its conservative character. They stress that it helped
the Polish people to retain their identity which was threatened by the nationality
policy pursued by the German and Russian partitioners in the second half of the 19th
century. The independence movements, in particular the national uprisings, forced
women to take up roles not foreseen for them in the traditional models of education
and patterns of behaviour. They did not do this under the slogan of fight against the
restriction of womens’s activity to the position of wife and mother, a restriction
deeply rooted in social consciousness; on the contrary, they took up their new roles
with at least a verbal support for old Polish virtues and stereotypes of behaviour.
The fact that Polish consciousness and mentality have developed in a specific way, in
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particular with regard to the question of women, has been recalled in literature now
and again, but the admission of this fact (and the emphasis placed on it) by foreign
researchers is a most desirable verificaton of previous controversial judgments.
Can the texts included in the first volume serve as a basis for synthesising studies?
They certainly can, although they are not blocks from which an edifice with a clear
logical structure can be easily erected. Nevertheless, they testify to the existence of
many patterns and models of upbringing. This pluralism was a result of the differentiation of Polish society in the 19 and the beginning of the 20 century, a society
which was far from „democratic” homogeneity. This was due to economic conditions, enormous disparities in the financial status of various social groups and great
differences in culture. Even though the pre–industrial Catholic society seemed to
have a uniform idea of the social role of women and the way she should be prepared
to fulfil her duties (first and foremost as a wife–mother–housewife), the number of
variants was quite large. The variants shaped in Polish milieus differed from the
Jewish ones (discussed by Zofia Borzymiñska). Since the prospects of promotion
in Warsaw differed from those in the provinces, this had an impact on the upbringing
of girls, but a characteristic dissonance between the letter and spirit of the officially
proclaimed views and the social reality could be observed everywher. There were
extremely interesting cases when the behavioural stereotypes created by the elite
were presented as universal or at least as binding on the groups which were on the
way to financial and social advancement or were aspiring to take a place among the
elites. This is discussed by Jadwiga Hoff (Women’s behavioural Patterns in the Light
of Codes concernning Customs, Manners and Morals in the 19th and the Beginning
of the 20 Century), who has made use of valuable source evidence so far ignored by
historians of culture and society.
In spite of this pressure of tradition, caused by various factors, new patterns and
forms of the social advancement of women were forcing their way through. This is
the second theme of the authors’ reflections, a theme at least as important as the first
one. These reflections reveal the influence of new social milieus and the emergence
of new strategies among women from working class, peasant and artisan families,
namely, the development of educational aspirations frequently combined with
vocational aspirations (studies by Anna íarnowska, WÆodzimierz Mædrzecki and
Walentyna Najdus). The authors have also discussed the role played by the intelligentsia in generating and popularising aspirations, especially the educational aspirationas of women from urban and village milieus.
The studies included in Volume II focus on women’s access to various forms
and levels of general and vocational education. In several articles (by Adam Winiarz,
Witold Molik, Urszula Perkowska and Józef Miåso) attention has been paid to how
this access was broadened between the beginning of the 19th century and the middle
of the 20th under the pressure of the democratisation of public opinion. An important
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role in this pressure was played by women’s attempts to launch an organised activity:
to establish extra–school education, set up secret schools, popularise reading habits
and self–education (essays by Maria Nietyksza, Tadeusz Wolsza, Helena Brodowska and Maria Kostrzewska). Much space has also been devoted to women’s
increasingly broad vocational activity and vocational involvement. The emergence
of modern vocations and the attitude of men and women to them have been analysed
in many studies contained in Volume II. Some of them deal with the vocations in
which women played an important, or even a dominant, role already at the beginning
of the 20 century: teaching, librarianship, writing, painting (e. g. the articles by
Jolanta Niklewska, Henryk Hollender, WiesÆaw Caban, Zofia Chyra–Rolicz, Ryszarda Czepulis–Rastenis) and with women working in handicrafts and industry
(studies by Anna íarnowska, WÆadysÆaw Mierzecki and Walentyna Najdus). Let us
recall once again the most important questions of interest to us. What aspirations
for advancement have Polish women had during the last two hundred years? At what
rate and under the influence of what factors have the directions and limits of the
social advancement accessible to women been changing? To what extent did the
women’s nascent or already developed educational and vocational aspirations pave
the way for this advancement? What were the chances for the implementation of
these aspirations at the turn of the century in the specific conditions when Poland
was ruled by three partitioners? What hopes did the women themselves pin on
education and how did these expectations differ in the individual social milieus? To
what extent did their attitudes and way of thinking depend on their social position
and membership of a given generation? These are but some of the questions raised
by the authors of the texts included in the two volumens. The partial observations
contained in their studies should pave the way for more–reaching generalisations
on the process of social modernisation.
Let us come back to the question which has been repeatedly put here: how greatly
did the traditional customs influence the course of this process, the attitudes and
behaviour of not only the women themselves but also of their closest environment?
The conservatism of public opinion, the deeply rooted patriarchalism, the paradoxical indestructibility of the old Estate divisions in social relations (e. g. the exacting
of guild privileges and requirements despite the official liquidation of guilds), all
this played an extremely important role impeding the modernisatiom of society. In
addition to factors of a strictly political character, the awareness of this state of
affairs was one of the most important causes of women’s increasing participation in
public life. This is the subject our team wants to deal with in the near future.

Anna íarnowska, Andrzej Szwarc
(trans. Janina Dorosz)
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cz. 2, s. 149
Duninówna H. J. cz. 2, s. 15
Duse Eleonora cz. 1, s. 35
Dwernicki J. cz. 1, s. 49
Dybdahl V. cz. 1, s. 41
Dybowski Benedykt cz. 1, s. 168, 169,
174
Dygasiñski Adolf cz. 2, s. 65
DziaÆyñska Izabela cz. 2, s. 198
Dzieduszycka A, cz. 1, s. 136
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Dzikowska L., póªn. Georgeon
cz. 1, s. 58
Dzierºanowska Maria, zob.
Praºmowska Maria
Dziubiñska Jadwiga cz. 1, s. 86;
cz. 2, s. 65, 69, 73, 78, 91, 95, 102
Dziwiñski Placyd cz. 2, s. 34
Eisenbach Artur cz. 1, s. 156, 163
Ejsmontówna Zofia cz. 2, s. 89
Epinay Louise de cz. 1, s. 47
Estreicher Karol cz. 2, s. 205, 208, 211,
213–216
Falenciak J. cz. 1, s. 191
Falkowska Jadwiga cz. 2, s. 44
Falkowska Wanda cz. 2, s. 89
Falski Marian cz. 2, s. 58
Fedkowicz, póªn. ChroÆ–FroÆowiczowa
Stefania cz. 2, s. 45
Feliñska Ewa cz. 2, s. 208, 212, 214
Fenelon cz. 1, s. 58
Figurska Wiktoria cz. 2, s. 174
Finkiel Ludwik cz. 2, s. 35, 36
Fleming, póªn. Czartoryska Izabela
cz. 1, s.14, 18, 23, 32, 49;
cz. 2, s. 5, 8, 198, 206
Fornalska Marcjanna cz. 1, s. 82, 89
France Anatol cz. 1, s. 160
Frankenthaler Helen cz. 1, s. 194
Freuh J. cz. 1, s. 200
Fryderyk Wielki, król Prus cz. 1, s. 26
Frydman–Honig H. cz. 1, s. 145
Fru¥ cz. 2, s. 196
Fulman cz. 2, s. 196
Gajewska Helena cz. 2, s. 46
Gallop J. cz. 1, s. 200
GaÆåzkowska Jadwiga cz. 2, s. 44, 45
Garncarczyk StanisÆawa cz. 1, s. 183,
191
Garrards D. cz. 1, s. 199, 200

Gausseron cz. 1, s. 136
Gawalewicz Marian cz. 2, s. 211, 215
Gawor J. cz. 1, s. 191
Gåsiorowska Natalia cz. 1, s. 98;
cz. 2, s. 46
Gåsiorowska, póªn. Szmydt Zofia
cz. 2, s. 46
Gebethner Józefa cz. 1, s. 177
Genlis Stephanie de cz. 1, s. 47–49
Gentileschi Artemisia cz. 1, s. 193, 194
Georgeon, zob. Dzikowska L. cz. 1, s. 58
Gerber RafaÆ cz. 2, s. 178
German LudomiÆ cz. 2, s. 32
Gerson Wojciech cz. 2, s. 149
Gettlich Antoni cz. 2, s. 34
Gierymski Aleksander cz. 1, s. 160;
cz. 2, s. 163
Glatz Jakub cz. 2, s. 7, 16
Glemma Tadeusz cz. 2, s. 44
Glemmówna Joanna cz. 2, s. 44
Glikman Stefania, zob. Kowalska–
Glikman Stefania
Gloger Zygmunt cz. 1, s. 129, 134, 136
GÆåbiñski StanisÆaw cz. 2, s. 35, 36
Godlewska Jadwiga cz. 2, s. 47
Godlewski Emil cz. 2, s. 43
Godlewski Emil jr. cz. 2, s. 41, 47
Goehring cz. 1, s. 32, 33
Gogh van Vincente cz. 1, s. 193
Gojawiczyñska Pola cz. 2, s. 103
Golczewska Maria, zob. Arctówna
Maria
Goldblatt–Kammerling Józefina
cz. 2, s. 35
Golde–Stroºecka Estera cz. 2, s. 154
Gomóliñska Maria Leontyna cz. 1, s. 60,
62, 63, 68, 71, 75; cz. 2 s. 87, 191,
203
Gornick V. cz. 1, s.199
Golski StanisÆaw cz. 2, s. 27
Gotlieb M. cz. 1, s. 160
Gouma–Peterson T. cz. 1, s. 199, 200
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Górska Anna cz. 2, s. 33
Grabiec Józef (pseud.), zob. Dåbrowski
Józef cz. 1, s. 111; cz. 2, s. 75, 81
Grabowski StanisÆaw cz. 2, s. 8
Grabski WÆadysÆaw cz. 2, s. 121
Graesel A. cz. 2, s. 190
Grajnert J. cz. 1, s. 89
Greer Germaine cz. 1, s. 186, 200
Gregorowicz J. K. cz. 2, s. 215
Grimm cz. 1, s. 47
Grochulska Barbara cz. 1, s. 23
Grodecka Stefania cz. 2, s. 47
Grodecki Roman cz. 2, s. 47
Gross Adolf cz. 2, s. 35
Gross Feliks cz. 1, s. 116–120, 122–125
Grosserowa CzesÆawa, zob.
Jachimowicz CzesÆawa
Grotowska Maria cz. 2, s. 105
Grottowa Wanda, zob. Kamieniecka
Wanda
Grundtvig MikoÆaj F. S. cz. 1, s. 40
Gruszecka Anna cz. 2, s. 46
Gruszczyñska Zofia cz. 2, s. 187
Grzegorzewska Maria cz. 2, s. 155
Grzybowska A. cz. 2, s. 93
Grzybowski Konstanty cz. 2, s. 82
GrzymaÆtowski StanisÆaw cz. 2, s. 85
Grzywna Jan cz. 1, s. 112
Gwen John cz. 1, s. 194
Gzymsikowie cz. 1, s. 119

Herse Emilia cz. 2, s. 192
Herse StanisÆaw cz. 1, s. 23; cz. 2, s. 121
Hess T. cz. 1, s. 200
Hetmañska Wiktoria cz. 1, s. 188, 192
Hitchins Keith cz. 1, s, 22
Hoesick Ferdynand cz. 1, s. 160, 163
Hoff Jadwiga, zob. Szymczak Jadwiga
Hoff Róºa cz. 2, s. 42
Hoffmanowa Klementyna, zob. Tañska
Klementyna
Holberg Ludwik cz. 1, s. 41
Holcomb A. cz. 1, s. 200
Hollender Henryk cz. 1, s. 5;
cz. 2, s. 189, 194, 196, 221
Hornowska Maria cz. 2, s. 44
Hulewicz Jan cz. 1, s. 23, 24, 71, 74,
75, 79, cz. 2, s. 16, 17, 47, 80, 81,
156, 157

Habichtówna WÆadysÆawa cz. 2, s. 151
Hager cz. 2, s. 28
Halecka Helena cz. 2, s. 47
Halecki Oskar cz. 2, s. 47
Hals Franz cz. 1, s. 200
Handelsman Marceli cz. 2, s. 154, 190
Harris A. S. cz. 1, s. 199
Hawelówna cz. 2, s. 33
Hedges E. cz. 1, s. 41
Heine Henryk cz. 1, s. 25
Herbst StanisÆaw cz. 2, s. 196

JabÆonowska Anna, zob. Sapieha Anna
JabÆonowska Z. cz. 1, s. 145
JabÆonowski cz. 1, s. 160
JabÆoñska K. cz. 2, s. 80
Jachimowicz, póªn. Grosserowa
CzesÆawa cz. 2, s. 42
Jadwiga, królowa Polski cz. 1, s. 25;
cz. 2, s. 84
Jagiellonowie cz. 2, s. 84
JagieÆÆo Maria cz. 2, s. 19
Jahn cz. 1, s. 125

Ibsen Henryk cz. 1, s. 35, 36, 41, 161
Idzikowska Antonina cz. 1, s. 75
Ihnatowicz Ireneusz cz. 1, s. 163;
cz. 2, s. 203
IÆÆakowiczówna Kazimiera cz. 2, s. 45
IÆowajski cz. 2, s. 88
Ippolt Julian cz. 2, s. 34
Iskrowa Maria cz. 1, s. 188
Iwachów P. cz. 2, s. 171
Iwicka M. cz. 2, s. 59
Izaak Ben cz. 1, s. 156
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JahoÆkowska Jadwiga cz. 2, s. 65, 66,
75, 77, 78, 87, 89, 90, 92
Jakóbczyk Witold cz. 2, s. 203
Jakubczak Franciszek cz. 1, s. 192
JaÆbrzykowska Anna cz. 1, s. 98;
cz. 2, s. 89
Janczewski Edward cz. 2, s. 43
Jankowski E. cz. 1, s. 24
Jarosz Dariusz cz. 1, s. 183, 187
Jarausch Konrad Hugo cz. 2, s. 26, 30
Jasiñska A. cz. 1, s. 191
Jasiñski W. cz. 1, s. 145
Jastrow Marcus cz. 1, s. 151
Jaszczuk Andrzej cz. 1, s. 79
Jaworska J. cz. 2, s. 203
Jaworski Rudolf cz. 1, s. 23; cz. 2, s. 25,
29
Jedlewski S. cz. 2, s. 80
Jedlicki Jerzy cz. 1, s. 22
Jeleñski Jan cz. 1, s. 75, 79, 161
Jelicz A. cz. 1, s. 22
Jezierska F. cz. 1, s. 145
Jeº Tomasz Teodor cz. 1, s. 192
Jædrzejec Maria cz. 2, s. 108, 109
Joares B. cz. 2, s. 30
Johansen H. Ch. cz. 1, s. 41
Janszer–Lipiñska Julia cz. 2, s. 45
Joñczyk Jan cz. 2, s. 59
Joteyko Józefa cz. 2, s. 156
Jucha S. cz. 1, s. 191
Jugendfein, póªn. Spissowa Maria
cz. 2, s. 46
Juszczyk J. cz. 2, s. 147, 156
Kacprzak Marcin cz. 2, s. 105, 134
Kacprzakowa W., zob. íebrowska W.
Kaczkowska J. cz. 2, s. 59
Kaczkowski Zygmunt cz. 1, s. 22
Kaczmarczyk, póªn. Bigorajska Zofia
cz. 2, s. 108
Kaczyñska Elºbieta cz. 2, s. 117, 121, 122
Kahan Arcadius cz. 1, s. 22, 23

Kalabiñski StanisÆaw cz. 2, s. 91
Kalinowska cz. 2, s. 194
Kamieniecka, póªn. Grottowa Wanda
cz. 2, s. 45
Kamiñska Helena cz. 2, s. 19
Kamiñski T. cz. 2, s. 81
Kamionka–Straszakowa Janina
cz. 1, s. 55, 58
Kancewicz Jan cz. 1, s. 112
KapÆañski F. cz. 1, s. 183
Karbowiak Antoni cz. 2, s. 34
Karczewska M. cz. 1, s. 136;
cz. 2, s. 93, 96
Karpowicz StanisÆaw cz. 2, s. 75, 79
Katon cz. 1, s. 64
Kauffman Angelica cz. 1, s. 194
Kaufman Laura cz. 2, s. 46
Kawczyñska M. cz. 1, s. 191
Kawecka J. cz. 1, s. 191
Kawecka Zofia cz. 1, s. 38
Kåczkowska Zofia, zob. Krautler Zofia
Kætrzyñski S. cz. 1, s. 160
Kicka, póªn. Nieborowska Teresa
cz. 1, s. 64
Kieniewicz Stefan cz. 1, s. 22;
cz. 2, s. 187
Kiepurska Halina cz. 1, s. 76;
cz. 2, s. 79, 82
Kierbedziowa Eugenia cz. 2, s. 202
Kiliñska cz. 1, s. 31
Kiliñski Jan cz. 1, s. 31
Kirkegaard Soren cz. 1, s. 161
Kirkor–Kiedroniowa Zofia cz. 2, s. 92,
200
Kisielewska J. cz. 2, s. 58
Kizwalter Tomasz cz. 1, s. 33
Klass–Kaczanowska Maria cz. 2, s. 149
Klemensiewicz Edmund cz. 2, s. 171
Klemensiewiczowa Jadwiga cz. 2, s. 17,
18, 47, 203
Klimontowicz Kazimiera cz. 1, s. 10,
169, 174; cz. 2, s. 35
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KÆoskowska Antonina cz. 2, s. 216
Kmiecik Zenon cz. 2, s. 79
Knapowska WisÆawa cz. 2, s. 29
Knausówna Emilia cz. 2, s. 44
Koberdowa Irena cz. 1, s. 21, 32, 175
Kochanowski Jan Karol cz. 1, s. 160
Kocka Jürgen cz. 1, s. 22
Kodisowa Józefa cz. 2, s. 155
Koestler Nora cz. 1, s. 3, 22, 25, 49;
cz. 2, s. 219
Kollowitz Kathe cz. 1, s. 194
KoÆczykiewicz Maciej cz. 2, s. 34
KoÆÆåtaj Hugo cz. 1, s. 15; cz. 2, s. 3, 15
Komorowska Jadwiga cz. 1, s. 23, 145
Konarski Szymon cz. 1, s. 100;
cz. 2, s. 81, 90
Konopacka BronisÆawa cz. 2, s. 47
Konopacki MieczysÆaw cz. 2, s. 47
Konopka J. cz. 2, s. 171
Konopka O. cz. 2, s. 29
Konopnicka Maria cz. 1, s. 72, 73,
160, 162; cz. 2, s. 68
Kopeì Eugeniusz cz. 2, s. 134
Korkowiczowa cz. 2, s. 181
Korngutówna Aniela cz. 1, s. 162
Korotyñski Brunon Wincenty
cz. 2, s. 195
KorpaÆa Janusz cz. 2, s. 203
Koryciñska Aleksandra cz. 2, s. 148, 156
Korzeniewska Ewa cz. 2, s. 48
Korzeniowski Józef cz. 2, s. 45, 212
Korzon Tadeusz cz. 1, s. 160;
cz. 2, s. 13, 72, 85
Kosmowska Irena cz. 2, s. 78, 95
Kosmowska Jadwiga cz. 2, s. 154
Kosmowska Janina cz. 2, s. 39
Kosmowska, póªn. Krajewska Teodora
cz. 2, s. 154, 157
Kossutt, póªn. Lorencowa Zofia
cz. 2, s. 45
Kostanecki Kazimierz cz. 2, s. 41
Kostecki Jerzy cz. 2, s. 198, 203

Kostrowicka Irena cz. 1, s. 22
Kostrzewska Maria cz. 1, s. 5;
cz. 2, s. 93, 221
Kostrzewski Franciszek cz. 1, s. 160
Koszutska Józefa cz. 2, s. 47
Koszutska Maria cz. 2, s. 73
Koszutski BronisÆaw cz. 2, s. 47
Ko¥cielski Józef cz. 2, s. 29
Ko¥ciuszko Tadeusz cz. 1, s. 31
Ko¥ciuszkowa Stefania, zob. Koza
Stefania
Kotowa J. cz. 2, s. 16
Kowalska, póªn. Piwoñska Julia
cz. 2, s. 45, 48
Kowalska–Glikman Stefania
cz. 1, s. 79, 128; cz. 2, s. 170
Koza, póªn. Ko¥ciuszkowa Stefania
cz. 2, s. 41, 42
Kozerska Janina cz. 2, s. 89
Kozicki StanisÆaw cz. 2, s. 91
KozÆowska Aniela cz. 2, s. 46
KozÆowska–Budkowa Zofia cz. 2, s. 46
KozÆowski StanisÆaw cz. 2, s. 34
Koªmiñska WÆadysÆawa, zob.
Baranowska WÆadysÆawa
Krahelska Halina cz. 2, s. 121, 122, 134
Krajewska, póªn. Nakwaska Anna
cz. 2, s. 7, 212, 214, 215
Krajewska Jadwiga cz. 1, s. 112;
cz. 2, s. 196, 203
Krajewska Teodora, zob. Kosmowska
Teodora
Krakow Paulina cz. 2, s. 207, 208,
214, 216
Krakowska Weronika cz. 2, s. 97, 99
Kramsztyk Izaak cz. 1, s. 152, 153, 156
Kramsztyk StanisÆaw cz. 2, s. 72
Krasicki Ignacy cz. 1, s. 63, 64, 66–70
Krasiñscy cz. 2, s. 190, 195
Krasiñska Franciszka cz. 2, s. 215
Krasiñski Wincenty cz. 2, s. 215
Krasiñski Zygmunt cz. 2, s. 211
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Kraszewski Józef Ignacy cz. 1, s. 33,
107, 108, 159, 161, 163; cz. 2, s. 35,
37, 208, 212, 214, 215
Kraushar Aleksander cz. 1, s. 159–164
Kraushar Tadeusz cz. 1, s. 162
Krausharowa Jadwiga, zob. Bersohn
Jadwiga
Krausharówna, póªn. Rabska Zuzanna
cz. 1, s. 112, 157, 158, 160,
162–164; cz. 2, s. 45, 196
Krautter, póªn. Kåczkowska Zofia
cz. 2, s. 42
Kretkowska M. cz. 2, s. 93
Król Stefan cz. 1, s. 14, 23
Krukowska F. cz. 2, s. 177
Krull E. cz. 1. s. 200
Kruszewska Justyna cz. 2, s. 44
Kruszewska Zofia cz. 1, s. 112
Krzeczkowski Konstanty (pseud.
Wa¥niewski B.) cz. 1, s. 113;
cz. 2, s. 65, 191
Krzemieniecka Helena, zob.
Choynowska Helena
Krzemieniecki Seweryn cz. 2, s. 47
Krzemiñski StanisÆaw cz. 1, s. 160, 163
Krzywicki Ludwik cz. 1, s. 111, 113;
cz. 2, s. 65, 68, 72, 80, 191, 200
Krzyºanowski StanisÆaw cz. 2, s. 43
Krygierowa Stefania, zob. Rost Stefania
Krypskie (siostry) cz. 2, s. 89
Ksiæºopolska Apolonia cz. 2, s. 98
Kubala Ludwik cz. 2, s. 85
Kubalski Z. cz. 1, s. 191
Kucha Ryszard cz. 2, s. 65, 69, 79,
80–82, 86, 91
Kucharzewski Jan cz. 1, s. 156
Kuchowicz Zbigniew cz. 1, s. 22
Kuchta J. cz. 2, s. 157
Kuczalska Helena cz. 2, s. 72
Kuczalska, póªn. Kuczalska–
Reinschmit Paulina cz. 1, s. 10, 18,
20, 23, 24, 177; cz. 2, s. 151, 156, 202

Kudelska Stefania cz. 2, s. 45, 48
Kuhn Anette cz. 2, s. 30
Kukulski Zygmunt cz. 2, s. 15
Kulczyñska Zofia cz. 2, s. 41
Kulczyñski Leon cz. 2, s. 32, 41
Kulikowska Kasylda cz. 1, s. 85, 157,
158, 161, 163; cz. 2, s. 66–68, 70,
72, 81, 86, 202
Kulikowski MieczysÆaw cz. 2, s. 190
Kuncewiczowa Maria cz. 2, s. 45
Kurdybacha £ukasz cz. 1, s. 49, 79
Kurtz Jan cz. 2, s. 78
Kuspit D. cz. 1, s. 199
Kutrzeba StanisÆaw cz. 1, s. 11, 13,
22
Kyle G. cz. 1, s. 41
Laboulaye cz. 1, s. 73
Lacan Jacques cz. 1, s. 200
Lambert Anna de cz. 1, s. 46
Lange H. cz. 1, s. 22
Langer J. cz. 1, s. 145
Landau Leopold cz. 1, s. 159
Landau Zbigniew cz. 1, s. 22
Lech Marian T. cz. 1, s. 79; cz. 2, s. 203
Legouvé cz. 1, s. 73
Leiden J. cz. 1, s. 22
Lenkiewicz Zygmunt cz. 2, s. 32
Leo Anna cz. 1, s. 160, 163
Leprince de Beaumont Maria
cz. 1, s. 46
Lesiñski B. cz. 1, s. 22
Leskiewiczowa Janina cz. 1, s. 17, 23,
49; cz. 2, s. 170
Lesser A. cz. 1, s. 160
Leszczyñski StanisÆaw cz. 2, s. 194
Le¥niewska Antonina cz. 1, s. 180;
cz. 2, s. 155, 157
Le¥niewski Eustachy cz. 1, s. 54, 58
Le¥nodorski BogusÆaw cz. 2, s. 15
Lewaj Jadwiga cz. 2, s. 44
Lewarska Franciszka cz. 2, s. 177
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Lewental Franciszek Salezy
cz. 1, s. 159, 162
Lewentalowie cz. 2, s. 155
Lewicki J. cz. 2, s. 15
Lewocka Katarzyna cz. 2, s. 212
Leyster Judith cz. 1, s. 200
Liancourt Jeanne cz. 1, s. 46
Lipiñski H. cz. 1, s. 145
Lipiñski Józef cz. 2, s. 4, 6, 16
Lipiñski Tymoteusz cz. 1, s. 136
Lipowska M. cz. 2, s. 58
Lippard Lucy cz. 1, s. 200
Lippman, póªn. Madlerowa Ewa
cz. 2, s. 44
Lipska Helena cz. 2, s. 44
Lobodzina Jadwiga cz. 1, s. 185
Loeb J. cz. 1, s. 200
Londyñski B. (pseud.), zob.
Ro¥ciszewski M.
Lorecowa Zofia, zob. Kossuth Zofia
Lorence–Kot Bogna cz. 1, s. 11, 12,
22, 23, 33
Lubicz–Czerwiñski J. cz. 1, s. 58
Lubiñska cz. 1, s. 24
Lubomirska Izabela cz. 2, s. 198
Lubomirska Zofia cz. 1, s. 14, 18
Lubowski Edward, (pseud. Spirydion)
cz. 1, s. 57, 59
Ludwik Filip Orleañski, król Francji
cz. 1, s. 47
Ludwik XIV, król Francji cz. 1, s. 44,
46, 47
£apiñski Ludwik cz. 2, s. 171
£æcka cz. 2, s. 93
£epkowski Józef cz. 2, s. 205, 207, 214
£ætowski Ludwik cz. 1, s. 53, 58
£ojka Edward cz. 1, s. 74; cz. 2, s. 148
£okietek Ludwik cz. 1, s. 13
£okietkówna Elºbieta cz. 1, s. 13
£oza StanisÆaw cz. 2, s. 47
£ugowski BronisÆaw cz. 2, s. 59

£uszczewska (Deotyma) Jadwiga
cz. 1, s. 77; cz. 2, s. 208, 210, 212,
215
£uszczkiewicz WÆadysÆaw cz. 2, s. 32
£ychowska Melania, zob. Bornstein
Melania
Machejek WÆadysÆaw cz. 1, s. 191
Maciejakówna Józefa cz. 2, s. 94, 98, 99
Maciejewska Aleksandra cz. 1, s. 187,
188
Maciejowski WacÆaw cz. 2, s. 212
Maciszewski Maurycy cz. 2, s. 33
Mackiewicz Antoni cz. 2, s. 88
Mackiewicz–Wojciechowska Janina
cz. 2, s. 79, 80
Madlerowa Ewa, zob. Lippman Ewa
Magiera MichaÆ cz. 2, s. 34
Mahrburg Adam cz. 2, s. 68, 191
Mainardi P. cz. 1, s. 200
Maitenon Françoise de cz. 1, s. 44,
46, 47
Majchrowicz Fr. cz. 2, s. 37
Malecka Wanda cz. 2, s. 214
Maleczyñska K. cz. 2, s. 196
MaÆachowska, póªn. Biernacka
Konstancja cz. 2, s. 6
Mañkowski BolesÆaw cz. 2, s. 33
Marchlewski Leon cz. 2, s. 43
Marcinkowska Jadwiga cz. 1, s. 74, 79
Maria Aleksandrowna (carowa Rosji)
cz. 2, s. 11
Mariañski J. cz. 1, s. 145
Markowska Danuta cz. 1, s. 10, 21, 192
Marrené–Morzkowska Waleria
cz. 2, s. 202, 215
MarszaÆek J. cz. 1, s. 191
Marszewska, póªn. Ziemiæcka
Jadwiga cz. 2, s. 46
Mathews P. cz. 1, s. 199, 200
Mauersberg StanisÆaw cz. 1, s. 52
Maykowska Maria cz. 2, s. 46
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Mazanowski Antoni cz. 2, s. 34
Måczewska cz. 1, s. 75
Medem N. cz. 1, s. 111
Metzger D. cz. 1, s. 199
Mæczkowska Teodora, zob. Oppman
Teodora
Mædrzecki WÆodzimierz cz. 1, s. 3, 5,
81, 89, 124, 125; cz. 2, s. 86, 91,
106, 109, 219, 220
Miåso Józef cz. 1, s. 5, 112; cz. 2, s. 18,
49, 59, 79, 81, 82, 150, 157, 220
Michalski StanisÆaw cz. 2, s. 80, 81
Michejd Kornel cz. 2, s. 47
Michejd Zofia cz. 2, s. 47
Mickiewicz Adam cz. 2, s. 90, 169,
195, 198
Mieczyñska Anna, zob. Nowotna Anna
Mierzecki WÆadysÆaw cz. 1, s. 5;
cz. 2, s. 121–123, 221
Mieses H. cz. 1, s. 163
Migowa Wanda cz. 2, s. 45
Miklaszewski BolesÆaw cz. 2, s. 53
MikoÆaj I, car Rosji cz. 2, s. 9, 10
MikoÆajczyk StanisÆaw cz. 1, s. 185
Mikron O. cz. 2, s. 37
Milcer Joanna cz. 2, s. 176
Milcer Józefa cz. 2, s. 176
Milewski K. cz. 2, s. 16
Mill John Steward cz. 1, s. 19, 73
Milutin MikoÆaj cz. 1, s. 11; cz. 2, s. 12,
17
MiÆkowski Julian cz. 1, s. 200
Mitrinowicz Aleksandra, zob.
Stæpowska Aleksandra
MÆodowska Jadwiga cz. 1, s. 38
MÆodzianowska, póªn. Purzycka Irena
cz. 2, s. 93, 98
Moczulska Lucyna cz. 2, s. 42
Molenda Jan cz. 2, s. 134
Molik Witold cz. 1, s. 5; cz. 2, s. 25,
30, 220
Molska Alina cz. 1, s. 174

Montespan Françoise A. de cz. 1, s. 46
MontwiÆÆowie S. i J. cz. 2, s. 200
MontwiÆÆ Stefania cz. 2, s. 199, 200,
203
Moore G. F. cz. 1, s. 156
Moraczewska Bibianna cz. 2, s. 208,
209, 212–216
Moraczewski Jædrzej cz. 2, s. 209
Moran B. cz. 1, s. 199
Morawska K. cz. 1, s. 49
Morawska Paula cz. 1, s. 49
Morawska Zuzanna cz. 1, s. 162;
cz. 2, s. 72, 81, 87
Morawski Kazimierz cz. 2, s. 43
Morisot Berthe cz. 1, s. 194
Morzkowska Antonina cz. 2, s. 87
Morzycka Faustyna cz. 1, s. 77;
cz. 2, s. 65, 66, 68, 73, 80, 87
Mostowska cz. 1, s. 49
Moszczeñska Iza cz. 1, s. 9, 10, 14, 21,
22, 26, 78, 80, 85, 89; cz. 2, s. 75,
77, 78, 187
Muklanowicz W. cz. 2, s. 203
Musset Alfred cz. 1, s. 161, 163
Mycielski Jerzy cz. 2, s. 44
Myrcik–Markowska Danuta cz. 1, s. 125
MysÆakowski Zygmunt cz. 1, s. 124,
125, 139, 140, 145
Najdus Walentyna cz. 1, s. 5; cz. 2,
s. 159, 170–172, 220, 221
Nakwaska Anna, zob. Krajewska Anna
NaÆkowski WacÆaw cz. 2, s. 13, 68
Napoleon Bonaparte cz. 1, s. 17, 47;
cz. 2, s. 197
Natanson BronisÆaw Eryk cz. 2, s. 201
Natanson Ludwik cz. 1, s. 151, 152, 156
Natanson WÆadysÆaw cz. 2, s. 43
Natansonówna Antonina cz. 2, s. 88
Nead L. cz. 1, s. 200
Nemser C. cz. 1, s. 199, 200
Neufeld Daniel cz. 1, s. 151–154, 156
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Nieborowska Teresa, zob. Kicka Teresa
Nieborowski MichaÆ cz. 1, s. 64
NiedziaÆkowski K. cz. 1, s. 174
Niemcewicz Julian Ursyn cz. 2, s. 6
Niemcówna StanisÆawa cz. 2, s. 44
Niemczewski StanisÆaw cz. 2, s. 171
Nietyksza Maria cz. 1, s. 5, 79, 80;
cz. 2, s. 63, 221
Niewiadomska Cecylia cz. 2, s. 75, 85,
86, 87, 89, 90
Niklewska Jolanta cz. 1, s. 2, 5;
cz. 2, s. 179, 187, 218, 221
Nitsche Aniela cz. 2, s. 57
Nitsche Kazimierz cz. 2, s. 47
Nittman Karol cz. 2, s. 34
Noakowski StanisÆaw cz. 2, s. 56
Nochlin Linda cz. 1, s. 193, 195, 199,
200
Norblin Jan Piotr cz. 1, s. 160
Nossig, póªn. Próchnikowa Felicja
cz. 1, s. 171, 174, 175
Nowodworski B. cz. 2, s. 16
Nowotna, póªn. Mieczyñska Anna
cz. 2, s. 46
Nussbaum Józef cz. 2, s. 35
Nussbaumowa Róºa cz. 2, s. 33, 37
Oderfeldówna Anna cz. 1, s. 116–118,
123, 124
Ohr S. cz. 2, s. 170
Olbrycht Izabella cz. 2, s. 47
Olbrycht Jan cz. 2, s. 47
Olædzka–Elzenberg M. cz. 2, s. 201, 202
Olszewski Karol cz. 2, s. 43
Olszowska Agnieszka cz. 1, s. 82, 89
Opara M. cz. 1, s. 141, 145
Oppman, póªn. Mæczkowska Teodora
Maria cz. 1, s. 136 cz. 2, s. 58, 74,
76, 77, 81, 87, 89, 147, 156, 157
Orka cz. 1, s. 136
Orkan WÆadysÆaw cz. 2, s. 103
OrÆowski Aleksander cz. 1, s. 160

Orsetti Maria cz. 2, s. 191
Orsza Helena (pseud.), zob. Radliñska
Helena
Orzeszkowa Eliza cz. 1, s. 18–21, 23,
24, 31, 33, 72, 73, 79, 136, 160–163;
cz. 2, s. 68, 153, 186, 187, 202, 205
Osiak Franciszek cz. 2, s. 107, 109
Osiorówna, póªn. Cergowska
Genowefa, pseud. „Pszeniczna”
cz. 2, s. 105, 106, 109
Oss B. cz. 2, s. 18
Ossowska Maria cz. 1, s. 57
Ottman R. cz. 1, s. 22, 33
Pachoñski Jan cz. 2, s. 171
Pachoñski Henryk cz. 2, s. 34
Pachucka Romana cz. 1, s. 78, 80, 102,
112; cz. 2, s. 17
Pagaczewski Julian cz. 2, s. 44
Pahnstein Roman cz. 2, s. 33
Papi Jadwiga cz. 2, s. 72
Paradowska, póªn. Szelågowska Anna
cz. 2, s. 151, 152, 157
Parczewska Aleksandra cz. 1, s. 74;
cz. 2, s. 148, 156
Parczewska Melania cz. 1, s. 74
Parker R. cz. 1, s. 199, 200
Pasierbska Augusta cz. 2, s. 41, 154
Paskiewicz Iwan F. cz. 2, s. 178
Pelda–Smiszkowa Antonina cz. 2, s. 66
Penny Wirginia cz. 2, s. 147
Perkowska Urszula cz. 1, s. 5;
cz. 2, s. 39, 47, 220
Petelenz Karol cz. 2, s. 32
Peters Zofia cz. 2, s. 6
Pæckowski J. cz. 2, s. 171
Piasecka–Zeylandówna Eugenia
cz. 2, s. 46
Piastowie cz. 2, s. 84
Picasso Pablo cz. 1, s. 193
Piela Piotr cz. 2, s. 171
PiekaÆkiewicz Jan cz. 2, s. 127, 134
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Pietraszek Edward cz. 1, s. 112, 115,
118, 124
Pietrow–Ennker Bianka cz. 1, s. 3, 9;
cz. 2 s. 219
Pietrzak–PawÆowska Irena cz. 2, s. 122
Pilecki A. cz. 2, s. 215
PiÆsudska Maria, zob. Bilewicz Maria
Piramowicz Grzegorz cz. 2, s. 3
Pisan Ch. de cz. 1, s. 46
Pisarzewska StanisÆawa cz. 2, s. 75, 80,
81, 87, 89
Piwoñska Julia, zob. Kowalska Julia
Plater Emilia cz. 1, s. 18, 26, 31;
cz. 2, s. 52, 84
Plater–Zyberk Cecylia W. cz. 1, s. 74;
cz. 2, s. 14, 149
Ple¥niarski B. cz. 2, s. 16
PÆaskowicka Filipina cz. 1, s. 170, 174
Pockels K. F. cz. 1, s. 58
Podgórska Eugenia cz. 2, s. 15, 178
Podgórska Zofia cz. 2, s. 97, 99
Pogonowska Joanna cz. 2, s. 43
Pokowska F. cz. 2, s. 98
Polanowski E. cz. 1, s. 79
Polewka Adam cz. 1, s. 124
Pollock G. cz. 1, s. 199, 200
Polówna Anna cz. 2, s. 42
Polsakiewicz Z. cz. 1, s. 191
Poniatowski StanisÆaw August cz. 1, s. 16
Popiel PaweÆ cz. 1, s. 49
PopÆawska Felicja cz. 2, s. 92
PopÆawski Antoni cz. 2, s. 3
PopÆawski Zygmunt cz. 2, s. 172
Poprzæcka Maria cz. 1, s. 193
Poraziñska Janina cz. 2, s. 45
Poræba S. cz. 2, s. 80, 81
Posner StanisÆaw (pseud. Bezmaski
Henryk) cz. 1, s. 112, 173, 175;
cz. 2, s. 65
Po¥wikowa BronisÆawa cz. 2, s. 149
Potocka Józefa (z d. SoÆÆohubówna),
ºona StanisÆawa cz. 2, s. 6

Potocki StanisÆaw Kostka cz. 2, s. 173
Poznañska Zofia, póªn.
Daszyñska–Goliñska Zofia
cz. 2, s. 155, 200
Poznañski Karol cz. 2, s. 17
Poussin cz. 1, s. 196
Praºmowska, póªn. Dzierºanowska
Maria cz. 1, s. 75, 158; cz. 2, s. 66,
69, 70, 75–78, 81, 87–92
Prådzyñski Edward cz. 1, s. 136;
cz. 2, s. 148, 156
Prekerowa Teresa cz. 2, s. 47
Promyk Kazimierz (pseud.), zob
Prószyñski Konrad
Proust Marcel cz. 1, s. 49
Próchnik Adam cz. 1, s. 170, 174;
cz. 2, s. 81
Próchnikowa Felicja, zob. Nossig
Felicja
Prószyñski Konrad (pseud. Promyk
Kazimierz) cz. 2, s. 65, 85
Prus BolesÆaw cz. 1, s. 32, 64, 73, 79,
160; cz. 2, s. 78, 103, 205
Pruska M. cz. 2, s. 75
Pruszakowa Seweryna cz. 2, s. 210,
212, 213, 215
Przewoska M. cz. 1, s. 24
„Pszeniczna” (pseud.), zob. Osiorówna
Genowefa
Pta¥nik Jan cz. 2, s. 43
PuÆawski F. cz. 1, s. 160
Purzycka Irena, zob. MÆodzianowska
Irena
Puzynowie cz. 2, s. 42
Rabska Zuzanna, zob. Krausharówna
Zuzanna
Rabski WÆadysÆaw cz. 1, s. 162
Raciborska Anna cz. 1, s. 14
Raciborski Marian cz. 2, s. 43
Raczkowska T. cz. 2, s. 150
Raczyñski Ignacy cz. 2, s. 4
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Radliñska Helena (pseud. Helena
Orsza) cz. 2, s. 46, 66, 73, 77, 78,
80, 81, 105, 108, 190, 191
Radomiñski J. A. cz. 2, s. 16
Radziejowska W. cz. 2, s. 95, 97
Radziszewski BronisÆaw cz. 2, s. 35
RadziwiÆÆowa Anna, zob. Sanguszko
Anna
RadziwiÆÆowa Franciszka cz. 2, s. 205,
206
RadziwiÆÆowa Ludwika cz. 2, s. 29
RadziwiÆÆowie cz. 1, s. 28
Rafael Santi cz. 1, s. 193, 196
Rafalska Wanda cz. 2, s. 72
Rakowski K. cz. 2, s. 196
Rechniewski Tadeusz cz. 1, s. 112
Reger Tadeusz cz. 2, s. 172
Rehman Antoni cz. 2, s. 36
Reinschmit Paulina, zob.
Kuczalska–Reinschmit Paulina
Reinschmitt StanisÆaw cz. 1, s. 20
Reiter M. cz. 2, s. 58
Rej MikoÆaj cz. 2, s. 184
Rembowski Aleksander cz. 1, s. 160
Rembrandt van Rijn cz. 1, s. 193, 196
Renz Regina cz. 1, s. 3, 137, 146;
cz. 2, s. 219
Reszke Antonina cz. 2, s. 173
Reychman K. cz. 1, s. 163
Reymont WÆadysÆaw StanisÆaw
cz. 2, s. 103
Robinson H. cz. 1, s. 199
Robinson G. cz. 1, s. 200
Rodziewiczówna Maria cz. 1, s. 39, 178;
cz. 2, s. 93
Roeske Wojciech cz. 2, s. 157
Roguszka M. cz. 1, s. 192
Rolicz Zofia, zob. Chyra Zofia
Romski cz. 1, s. 191
Rose B. cz. 1, s. 199
Rose J. cz. 1, s. 200
Ross H. cz. 2, s. 157

Rost, póªn. Krygierowa Stefania
cz. 2, s. 42
Roszkowski J. cz. 1, s. 191
Ro¥ciszewski J. cz. 1, s. 58
Ro¥ciszewski M. (pseud. Londyñski B.)
cz. 1, s. 58, 59
Rotwandowa Maria cz. 2, s. 78
Rousseau Jan Jakub cz. 1, s. 47
Rovelstein von cz. 1, s. 32
Roºdºestwienskij S. W. cz. 2, s. 178
Rubin Olga, póªn. Horoszkiewiczowa
Olga cz. 2, s. 42
Rudnicka Franciszka cz. 2, s. 87, 89
Rudnicki Lucjan cz. 1, s. 112
Rudzka Leonia cz. 2, s. 72
Rusinowa Izabella cz. 1, s. 3, 63, 66;
cz. 2 s. 219
Russocka, póªn. Wilczyñska H.
cz. 1, s. 55, 57–59
Rybicka, zob. Dobrzyñska–Rybicka
Ludwika
Rygier Henryk Józef cz. 2, s. 16
Rytel WÆadysÆaw cz. 2, s. 86
Rzemieniuk R. cz. 2, s. 178
Rzepecka Anna, póªn. Pohoska Anna
cz. 2, s. 46
Rzepecka H. cz. 2, s. 30
Rzepecki Z. cz. 1, s. 145
Rzædzina Zofia cz. 2, s. 93
Sachsse Ch. cz. 1, s. 23
Samu¥ PaweÆ cz. 1, s. 112
Sand George cz. 1, s. 15, 194
Sanguszko, póªn. RadziwiÆÆowa Anna
cz. 1, s. 28
Sanguszkowa Klementyna cz. 2, s. 198
Sapieha, póªn. JabÆonowska Anna
cz. 1, s. 14, 22, 28
Sarnecki Zygmunt cz. 1, s. 52
Sas cz. 2, s. 34
Schererówna Antonina cz. 1, s. 169, 183
Schmidt Anna cz. 2, s. 165
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Schmidt Jadwiga cz. 2, s. 192
Schmidt Rudolf cz. 2, s. 165
Schmidt Wanda, Wilhelmina cz. 2, s. 14
Schulz Joachim Christoph Friedrich
cz. 2, s. 34, 38, 39
Schwarcer A. cz. 1, s. 200
Szczaniecka Emilia cz. 2, s. 84
Semewskij M. J. cz. 2, s. 16, 17
Semmingsen I. cz. 1, s. 41
SempoÆowska Stefania cz. 1, s. 158,
162; cz. 2, s. 66–68, 71, 72, 74–76,
78, 80, 86, 87, 89, 90
Shank M. H. cz. 1, s. 22
Shaw George Bernard cz. 1, s. 168
Sherman C. cz. 1, s. 200
Siedlecka Maria cz. 2, s. 202
Siedlecki MichaÆ cz. 2, s. 43
Siedlecki StanisÆaw cz. 2, s. 32
Siemieñska Renata cz. 1, s. 191
Siemiradzka J. cz. 1, s. 156
Sienkiewicz Henryk cz. 1, s. 107, 160;
cz. 2, s. 103
Sierakowska Katarzyna, zob.
Czajkowska Katarzyna
Sieroszewska Paulina cz. 2, s. 66
Sieroszewski WacÆaw cz. 1, s. 124
Sikorska Helena, zob. Donhaiser Helena
Sikorska, póªn. Klemensiewiczowa
Jadwiga cz. 1, s. 171, 174;
cz. 2, s. 39, 50, 154
Sikorska Julia cz. 2, s. 66, 68, 69
Skarbek cz. 2, s. 85
Skibkówna Katarzyna cz. 2, s. 215
Skimborowicz Hipolit cz. 2, s. 206,
210–212, 214, 215
SkÆodowska, póªn. Szelagowa Helena
cz. 2, s. 87
SkÆodowska Maria, póªn. Curie–
SkÆodowska Maria cz. 1, s. 76, 78,
79; cz. 2, s. 74, 156
Skotnicka G. cz. 2, s. 81
Skowronek Jerzy cz. 1, s. 23

Skrzypczak A. cz. 2, s. 196
SkubaÆa–Tokarska Z. cz. 2, s. 79
Smiszkowa Antonina, zob. Pelda
Antonina
Smoleñski WÆadysÆaw cz. 1, s. 160;
cz. 2, s. 13, 72, 85
Smolikowska Izabela cz. 2, s. 151
Smolka StanisÆaw cz. 2, s. 43
Smoluchowski Marian cz. 2, s. 43
Sobczyk Z. cz. 1, s. 145
Sobieski WacÆaw cz. 2, s. 43
Sokolnicka Zofia cz. 2, s. 92
SokoÆowski August cz. 2, s. 32
SokoÆowski Marian cz. 2, s. 44
Solarz Ignacy cz. 2, s. 105
Solarz Zofia cz. 2, s. 104, 105, 107
Solecka J. cz. 2, s. 157
Solecki Józef cz. 2. s. 32, 35
Solska Irena cz. 2, s. 149, 157
Sorg Marianna cz. 2, s. 176
Sosnowski PaweÆ cz. 2, s. 81, 85, 187
Sowiñska Helena cz. 1, s. 191
Sowiñska Julia cz. 1, s. 185
Sowiñski Jan cz. 2, s. 205, 214
Spencer Herbert cz. 1, s. 19; cz. 2, s. 37
Spirydion (pseud.), zob. Lubowski
Edward
Spissowa Maria, zob. Jugendfein Maria
Spoczyñska Helena cz. 1, s. 83
Spychalska Zofia cz. 1, s. 82, 89
Stankiewicz Zofia cz. 2, s. 149
Staszic StanisÆaw cz. 1, s. 9; cz. 2, s. 95,
173
Staszyñski Edmund cz. 2, s. 17
Stein Gertruda cz. 1, s. 194
Stemiñska S. cz. 1, s. 145
Stemler Józef cz. 1, s. 112; cz. 2, s. 79,
82
Stempowski StanisÆaw cz. 2, s. 196
Sternbach Leon cz. 2, s, 43
Sternet Franciszek cz. 1, s. 112;
cz. 2, s. 196
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Stæpieñ MieczysÆaw cz. 1, s. 23
Stæpniakówna Kazimiera cz. 2, s. 84, 99
Stæpowska Aleksandra, póªn.
Mitrinowicz Aleksandra cz. 2, s. 46
Stites Richard cz. 1, s. 33
Stojanowska Stefania cz. 2, s. 193
Stomma Ludwik cz. 1, s. 192
Stroºecka Estera, zob. Golde–Stroºecka
Estera
Strug Andrzej (pseud. Tadeusz GaÆecki)
cz. 1, s. 122, 125
StrzaÆkowska Zofia cz. 2, s. 35
Studziñski Cyryl cz. 2, s. 34
Suleiman R. S. cz. 1, s. 200
Susser J. cz. 2, s. 171
Szacki Jakub cz. 1, s. 155, 156
Szafer Janina cz. 2, s. 47
Szafer WÆadysÆaw cz. 2, s. 47
Szajnocha Karol cz. 2, s. 85
Szczawiñska, póªn. Dawidowa
Jadwiga cz. 2, s. 17, 66, 69, 73–75
80, 179, 191, 200, 201, 203
Szczawiñska Maria cz. 1, s. 82, 89
Szczawiñska Wanda cz. 2, s. 74
Szczepañski Jan cz. 1, s. 139, 145
Szczepkowski Jan cz. 2, s. 87, 91
Szczerbatow M. M. cz. 2, s. 178
Szczypiorski Andrzej cz. 1, s. 156
Szelågowska Anna, zob. Paradowska
Anna
Szelågowska Graºyna cz. 1, s. 35
Szelågowska Krystyna cz. 1, s. 41
Szelburg–Zarembina Ewa cz. 2, s. 103
Szmidt Wanda cz. 2, s. 148
Szmydt Zofia, zob. Gåsiorowska Zofia
Sznajdwerówna W. cz. 2, s. 91
Szopówna Zofia cz. 2, s. 98, 99
Sztokwisz D. cz. 1, s. 145
Szwankowska Hanna cz. 2, s. 195
Szwarc Andrzej cz. 1, s. 1, 3, 6, 21, 33,
z 134, 217, 219, 221

Szycówna Aniela cz. 2, s. 33, 68, 75,
79, 80
Szymanowska Magdalena cz. 1, s. 185
Szymanowska WÆadysÆawa, zob.
Weychert WÆadysÆawa
Szymczak–Hoff Jadwiga cz. 1, s. 3, 5,
44, 51, 57, 58; cz. 2 s. 219, 220
Szymkiewicz S. cz. 1, s. 145
Szyszko M. cz. 1, s. 175
cÿcisÆowska Zofia cz. 2, s. 215
ÿliwa MichaÆ cz. 1, s. 167, 173
ÿliwiñska B. cz. 2, s. 81
ÿliwowska Wiktoria cz. 1, s. 23
ÿmigielska Józefa cz. 2, s. 209, 212, 215
ÿniadecki Jædrzej cz. 2, s. 37
ÿniegocka Cecylia cz. 1,. s. 98, 158, 161;
cz. 2, s. 69, 70, 77, 87, 88, 91, 92
ÿwiæcimski Edward cz. 1, s. 100
ÿwidziñski S. cz. 2, s. 80
ÿwierz Leopold cz. 2, s. 32
ÿwiætochowski Aleksander cz. 2, s. 153
Tañska, póªn. Hoffmanowa
Klementyna cz. 1, s. 18, 19, 23, 29,
53, 58, 64, 67–70, 77; cz. 2, s. 7, 8,
16, 205–210, 214, 215
Tatarkiewicz WÆadysÆaw cz. 2, s. 190
Tatarówna Stefania cz. 2, s. 34
Taylor Allen A. cz. 1, s. 23
Tazbir Janusz cz. 1, s. 32
Tazbir M. cz. 2, s. 58
Tazbir StanisÆaw cz. 2, s. 203
Tempka Tadeusz cz. 2, s. 43, 47
Tempka–Nowakowski Zygmunt
cz. 2, s. 43
Tempkowska Helena cz. 2, s. 43
Tetmajer Klementyna cz. 1, s. 160;
cz. 2, s. 42
Tetmajer WÆodzimierz cz. 2, s. 42
Thomas Wiliam I. cz. 1, s. 118, 123, 125
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Tichy M. cz. 2, s. 47
Tickner L. cz. 1, s. 199, 200
Tintoretto Jacopo cz. 1, s. 100
Tintoretto Marietta cz. 1, s. 200
ToÆstoj Dymitr cz. 1, s. 111
ToÆwiñska Stefania cz. 2, s. 186
ToÆwiñski Gabriel cz. 2, s. 186
ToÆwiñski Konstanty cz. 2, s. 186
Tomaszewiczówna, póªn. Dobrska
Anna cz. 2, s. 29, 72, 153, 157, 180
Tomaszewska Antonina cz. 1, s. 18
Tomaszewski Jerzy cz. 1, s. 22
Truchim Stefan cz. 2, s. 25, 30
Tryfan Barbara cz. 1, s. 192
Trzaskowski BronisÆaw cz. 2, s. 34, 35
Trzciñska Jadwiga cz. 2, s. 89
Trzciñska Ludwika cz. 2, s. 87
Tufts E. cz. 1. s, 200
TuÆodziecka Zofia cz. 2, s. 151
Turek Roman cz. 1, s. 120, 124
Turski S. cz. 1, s. 119
Turzyma Maria (pseud.), zob.
Wi¥niewska Maria
Tuszkówna A. cz. 2, s. 78
Twardowski Kazimierz cz. 2, s. 31, 32,
33, 35, 36
Tych Feliks cz. 1, s. 112, 174;
cz. 2, s. 91
Tycjan (Tiziano Vecelli) cz. 1, s. 196
Udziela Seweryn cz. 2, s. 171
Umiñska Wanda cz. 2, s. 66
Unszlichtówna, póªn. Bernsteinowa
Julia cz. 2, s. 78
Urbaniak M. cz. 2, s. 99
Varning cz. 2, s. 6
Viaferalis cz. 2, s. 196
Vigee–Lebrun Elisabeth cz. 1, s. 194
Vimpeller Roman cz. 2, s. 34
Vogel cz. 2, s. 194
Vosberg F. cz. 1, s. 23

Wachholz Józefa, póªn. Kowalska
Józefa cz. 2, s. 46
Wachholz Leon cz. 2, s. 46
Wakar WÆodzimierz cz. 2, s. 17, 18
Walentynowicz Anna cz. 1, s. 26, 27
Walewska Cecylia cz. 1, s. 23, 24, 158;
cz. 2, s. 89, 157,
Walicka Róºa cz. 1, s. 64–70
Walicki Bazyli cz. 1, s. 64
WaÆæsa Lech cz. 1, s. 27
„Wanda” (pseud.), zob Ceysingerówna
Helena
Wantuchowska Maria cz. 2, s. 173, 178
Wantuchowska Tekla cz. 2, s. 173
Wardas Maria cz. 2, s. 107
Warecka Aniela cz. 2, s. 157
Warnkówna Jadwiga cz. 1, s. 39, 41;
cz. 2, s. 75, 87
Warwasowa M. cz. 2, s. 98
Waryñski Ludwik cz. 1, s. 124, 170, 174
Wa¥niewski B. (pseud.), zob.
Krzeczkowski Konstanty
Wawelberg Hipolit cz. 1, s. 100
Wawrzykowska–Wierciochowa
Dionizja cz. 1, s. 10, 21, 23, 24, 33,
76, 80, 89, 163, 175; cz. 2, s. 18,
66, 67, 69, 72, 79, 80, 81, 150,
155–157, 192, 196, 203
Weber J. T. cz. 1, s. 58
Weickart E. cz. 1, s. 24
Wendt J. cz. 1, s. 199
Wereszycka Helena cz. 2, s. 15
Weryho Maria cz. 1, s. 158; cz. 2, s. 87
Wesserberg Dora cz. 2, s. 42
Wesserberg Paulina cz. 2, s. 42
Weychert Helena cz. 1, s. 177
Weychert, póªn. Szymanowska
WÆadysÆawa cz. 1, s. 110, 113;
cz. 2, s. 66, 68, 77, 78, 82, 85, 89, 90
Wægierska Zofia cz. 2, s. 216
Wieleºyñska Julia, zob. Dickstein
Julia
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Wielopolski Aleksander cz. 1, s. 78,
150, 153; cz, 2, s. 11. 12. 175. 178
Wierciñska Izabella cz. 2, s. 215
Wierzbicka Maria cz. 1, s. 2, 157;
cz. 2, s. 218
Wierzchoñ, póªn. Mioduchowska
Aurelia cz. 2, s. 107
Wierzejski Antoni cz. 2, s. 32
Wiæckowska Helena cz. 2, s. 81
Wilbik–Jagusztynowa Weronika
cz. 2, s. 107
Wilczyñska Zuzanna cz. 2, s. 9
Wilkoñska Paulina cz. 1, s. 77;
cz. 2, s. 208, 214
Wiktor Jan cz. 2, s. 103
Windakiewicz StanisÆaw cz. 2, s. 43
Winiarz Adam cz. 1, s. 5; cz. 2, s. 3, 16,
17, 220
Wirtemberska Maria cz. 1, s. 64;
cz. 2. s. 206
Wi¥niewska Maria (pseud. Turzyma)
cz. 1, s. 10, 11, 24
Wi¥niewski Tadeusz cz. 2, s. 34
Witczakowa O., zob. Dobijanka O.
Witkowska S. cz. 1, s. 191
Witos Wincenty cz. 1, s. 120, 122, 125
WÆodarczyk Jerzy cz. 2, s. 189, 194–196
WÆo¥cianka cz. 1, s. 89
Wodziñski P. cz. 1, s. 146
Wojciechowska–Zagrobina Maria
(córka Marianny) cz. 2, s. 178
Wojciechowska Marianna cz. 2, s. 174
Wojciechowski Jakub cz. 1, s. 121,
122, 125
Wojciechowski Jan cz. 2, s. 34
Wojciechowski Kazimierz cz. 2, s. 79, 81
Wojeñski Teofil cz. 2, s. 17
WojtyÆa Karol cz. 2, s. 44
Wolf Virginia cz. 1, s. 194
Wolski Stefan cz. 2, s. 134
Wolsza Tadeusz cz. 1, s. 5, 86;
cz. 2, s. 69, 70, 80, 83, 221

WoÆowska–Praºmowska Teresa
cz. 2, s. 86, 87
WoÆyñski J. cz. 2, s. 17
Wójcicki WÆadysÆaw K. cz. 2, s. 212
Wóycicki Aleksander cz. 1, s. 112, 124
Wroczyñski Ryszard cz. 2, s. 75, 79,
80, 81, 82
Wróblewski Kazimierz cz. 2, s. 27,
28, 30
Wróblewski N. cz. 1, s. 191
Wyrozumski Jerzy cz. 1, s. 145
WysÆouchowa Maria, zob. Bouffalówna
Maria
WysÆouchowie cz. 1, s. 158
Zaborowska Jadwiga cz. 2, s. 192,
201, 203
Zaborowska Maria cz. 2, s. 192, 201, 203
Zagórowski S. cz. 2, s. 47
Zagórska Aniela cz. 2, s. 45
Zagrobina Maria, zob. Wojciechowska
Maria
Zakrzewski Ignacy cz. 2, s. 35, 36
Zaleska Zofia cz. 1, s. 24
Zaleski Antoni cz. 1, s. 159, 163
Zaleski MieczysÆaw cz. 2, s. 34
ZaÆæska Zofia cz. 2, s. 104
Zamojska Dorota cz. 1, s. 43, 48
Zamoyska Jadwiga cz. 2, s. 149
Zamoyska Zofia, zob. Czartoryska
Zofia
Zanowa Jadwiga cz. 2, s. 58
Zaorska Anna cz. 2, s. 45
Zapalanka £ucja cz. 2, s. 97
Zarachowicz H. cz. 2, s. 196
Zaremba–SokoÆowska Anna cz. 2, s. 44
Zawadzka Ludwika cz. 2, s. 89, 92
Zawadzki Aleksander cz. 2, s. 89
Zawistowska cz. 1, s. 75
Zawiszanka Zofia cz. 2, s. 42
Zdziechowski Marian cz. 2, s. 43
Zembrzuski Ludwik cz. 2, s. 81, 157
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Zemel C. cz. 1, s. 200
Zieliñska Karolina cz. 2, s. 89
Ziemiæcka Eleonora cz. 1. s, 53, 58, 59;
cz. 2, s. 210, 212, 214–216
Ziemiæcka Jadwiga, zob. Marszewska
Jadwiga
ZÆotorzycka Maria cz. 1, s. 23;
cz. 2, s. 80, 81
Znaniecki Florian cz. 1, s. 118, 122,
123, 125, 156; cz. 2, s. 190
Zniniewiczówna J. cz. 2, s. 154
Zwejgbaum Maksymilia cz. 2, s. 190
íabiñska cz. 2, s. 94
íarnecka Z. cz. 2, s. 80
íarnowska Anna cz. 1, s. 1, 3, 5, 6, 21,
23, 33, 79, 91, 107, 109, 111, 112,
115, 116, 124, 128, 136, 149;
cz. 2, s. 29, 157, 217, 219–221
íarnowski Janusz cz. 2, s. 59, 121
íebrowska M. cz. 2, s. 105
íebrowska W., póªn. Kacprzakowa
cz. 2, s. 95, 96
íeromski Stefan cz. 1, s. 77; cz. 2, s. 65.
103
ímichowska Narcyza cz. 1, s. 18–20,
23, 64, 73, 77; cz. 2, s. 52,
208–211, 213–215
ímigrodzka Maria cz. 1, s. 24
íubrowska Joanna cz. 1, s. 18
íuliñska Barbara cz. 1, s. 138, 145
íurawicka Janina cz. 1, s. 80
íywicki K. R. (pseud.), zob.
Krzywicki Ludwik
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Akademia Handlowa cz. 2, s. 150
Akademia Medyczna w Krakowie
cz. 2, s. 43
Akademia Medyczna w Warszawie
cz. 2, s. 46
Akademia Sztuk Piæknych cz. 2, s. 44
Akademia Umiejætno¥ci cz. 1, s. 75,
157; cz. 2, s. 32
Akademia Wojskowo–Medyczna
cz. 2, s. 155
„Alliance Universelle des Femmes”
cz. 1, s. 20
Archiwum Biblioteki Publicznej
cz. 2, s. 196
„Art History” cz. 1, s. 200
Bank Handlowy cz. 2, s. 151
Bataliony ChÆopskie cz. 2, s. 106
„Biblioteka Fotografii Polskiej”
cz. 2, s. 109
Biblioteka Jagielloñska cz. 2, s. 199
Biblioteka Kolejowa cz. 2, s. 194
Biblioteka Kórnicka cz. 2, s. 199
Biblioteka Narodowa cz. 2, s. 195
Biblioteka Ordynacji Krasiñskich
cz. 2, s. 190, 195
Biblioteka PAU cz. 2, s. 199
Biblioteka Publiczna cz. 2, s. 194, 196
Biblioteka m. st. Warszawy cz. 2, s. 194,
201–203

„Biblioteka Warszawska” cz. 2, s. 208,
213, 216
„Bibliotekarz” cz. 2, s. 196
Biblioteki Ruchome cz. 2, s. 200
„Block” cz. 1, s. 200
„Bluszcz” cz. 1, s. 72, 85, 182;
cz. 2, s. 91, 196, 207, 214, 215
Brygitki (zakon) cz. 2, s. 19
Centralna Biblioteka Wojskowa
cz. 2, s. 44
Centralna Organizacja KóÆ Gospodyñ
Wiejskich (wcze¥niej WydziaÆ KóÆ
Gospodyñ Wiejskich) CTOiKR
cz. 2, s. 95, 96, 97
Centralne Towarzystwo Organizacji
i KóÆek Rolniczych (CTOiKR)
cz. 2, s. 95, 96
Centralne Towarzystwo Rolnicze (CTR)
cz. 2, s. 94, 95
Centralny Zwiåzek KóÆek Rolniczych
(CZKR) cz. 2, s. 95, 99
„ChÆopska Droga” cz. 1, s. 183, 185, 191
ChÆopskie Towarzystwo PrzyjacióÆ
Dzieci cz. 1, s. 187
Collège de France cz. 2, s. 156
„Czysto¥ì” cz. 2, s. 196
Czytelnia dla Kobiet i Dzieci cz. 2, s. 202
Czytelnia dla Wszystkich cz. 2, s. 201,
203
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Czytelnia Pism Naukowych cz. 2, s. 200
Czytelnia Powszechna sióstr Jadwigi
i Marii Zaborowskich cz. 2, s. 202
Czytelnie dla Kobiet cz. 2, s. 151, 202
Czytelnie Naukowe cz. 2, s. 194, 200
Czytelnie Naukowe dla Kobiet
cz. 2, s. 152, 202
„Der Spiegel” cz. 1, s. 200
„Dom i SzkoÆa” cz. 1, s. 138, 145
Dom Wychowania Legii Honorowej
cz. 1, s. 47
Dozory Szkolne cz. 2, s. 4, 19
„Druºyna” cz. 1, s. 88; cz. 2, s. 98, 99
„Dwutygodnik dla Kobiet” cz. 2, s. 28,
29, 30
DziaÆ Gospodarstwa Kobiecego, zob.
DziaÆ KóÆ Gospodyñ Wiejskich
Centralnego Zwiåzku KóÆek
Rolniczych
DziaÆ KóÆ Gospodyñ Wiejskich
Centralnego Zwiåzku KóÆek
Rolniczych cz. 2, s. 95
„Dziennik Departamentowy
Krakowski” cz. 2, s. 178
„Dziennik Domowy” cz. 2, s. 208
„Dziennik Powszechny” cz. 1, s. 156
„Dziennik Poznañski” cz. 2, s. 28
„Dziennik Warszawski cz. 2, s. 215
„Echa PÆockie i £omºyñskie” cz. 1,
s. 133
„Echo” cz. 1, s. 136
„Ekonomista” cz. 1, s. 112;
cz. 2, s. 148, 156
„Entuzjastki” cz. 1, s. 19
„Entuzja¥ci” cz. 1, s. 19
„Etnografia Polska” cz. 1, s. 125
„Garten Laube” („Altanka”) cz. 1, s. 25,
26, 32
„Gazeta Handlowa” cz. 1, s. 136

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego
i Zagranicznego cz. 2, s. 16
„Gazeta Polska” cz. 1, s. 156, 160
„Gazeta PrzemysÆowo–Rzemie¥lnicza”
cz. 1, s. 112
„Gazeta ÿwiåteczna” cz. 1, s. 85, 86, 89;
cz. 2, s. 84
„Gazeta Warszawska” cz. 1, s. 136;
cz. 2, s. 91
„Genders” cz. 1, s. 199
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
cz. 2, s. 50
Gimnazjum Lubelskie cz. 2, s. 19, 20
Gimnazjum Piñczowskie cz. 1, s. 145
Gimnazjum Wojewódzkie w Lublinie
cz. 2, s. 24
„GÆos” cz. 1, s. 89; cz. 2, s. 17
„GÆos Kobiet” cz. 1, s. 174, 175
Gmina Starozakonnych cz. 1, s. 151, 157
„Gromada” cz. 1, s. 191, 192
„Gwiazda”, zob. Stowarzyszenie
„Gwiazda”
„Gwiazdka” cz. 2, s. 84
„Heresies” cz. 1, s. 199
„Historik Tidskrift” cz. 1, s. 41
„History of Education Quarterly”
cz. 1, s. 23
„History of European Ideas” cz. 1, s. 23
„Inspekcja Pracy” cz. 1, s. 146
Instytut Aleksandryjski w PuÆawach
cz. 2, s. 11
Instytut Aleksandryjsko–Maryjski
Wychowania Panien w Warszawie
cz. 2, s. 11
Instytut Dentystyczny cz. 2, s. 155
Instytut Gospodarstwa SpoÆecznego
(IGS) cz. 2, s. 122
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego
i Le¥nictwa cz. 2, s. 81
Instytut Guwernantek cz. 2, s. 8
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Instytut Politechniczny Warszawski
cz. 2, s. 190, 195
Instytut Rzådowy Wychowania PÆci
íeñskiej cz. 1, s. 19; cz. 2, s. 8, 9, 10
Instytut ¥w. Ludwika cz. 1, s. 47
Instytut Wychowania Panien cz. 2, s. 10
Instytut Wychowania PÆci íeñskiej
cz. 2, s. 9, 10
Instytuty Maryjskie cz. 2, s. 21
Izba Edukacji Publicznej cz. 1, s. 18;
cz. 2, s. 4, 5, 7, 15, 16, 173
Izba Handlowo–PrzemysÆowa
cz. 2, s. 168
Izby Rækodzielnicze cz. 2, s. 168
„Jutrzenka” cz. 1, s. 151, 156
„Kalendarz Ilustrowany dla Polek”
cz. 2, s. 215
„Kalendarz Kobiety Polskiej”
cz. 2, s. 18, 157
„Kalendarz Robotniczy” cz. 2, s. 172
„Kalendarzyk Damski na rok 1844"
cz. 2, s. 215
Kasa Oszczædno¥ciowo–Poºyczkowa
Nauczycieli i Nauczycielek
Wyznania Chrze¥cijañskiego
cz. 2, s. 185
Katolickie Stowarzyszenie MÆodzieºy
Polskiej cz. 2, s. 101, 102
Katolickie Stowarzyszenie MÆodzieºy
íeñskiej (KSMí) cz. 2, s. 102
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
cz. 1, s. 145
„Kiliñski” cz. 2, s. 91
„KÆosy” cz. 1, s. 159, 162
Kobiece KoÆo O¥wiaty Ludowej
(KKOL) cz. 1, s. 86, 158;
cz. 2, s. 66–70, 72, 74, 75, 79–81
„Kobieta” cz. 1, s. 187, 191
„Kobieta Wiejska ”cz. 1, s. 184, 188,
191; cz. 2, s. 107

„Kobieta WspóÆczesna” cz. 2, s. 58
KoÆa Gospodyñ Towarzystwa
Rolniczego im. Staszica cz. 2, s. 95
KoÆa Gospodyñ Wiejskich (po 1945r.)
cz. 1, s. 188–190
KoÆa Gospodyñ Wiejskich przy
Zjednoczonym Kole Ziemianek
cz. 2, s. 93–95
KoÆo Kobiet Korony i Litwy (KKKiL)
cz. 1, s. 86, 158, 160, 163;
cz. 2, s. 67, 80, 83, 85–89, 91
KoÆo Kobiet Korony, Litwy i Rusi
cz. 2, s. 91
KoÆo Kobiet Polskich cz. 2, s. 91
KoÆo O¥wiaty Ludowej (KOL)
cz. 2, s. 66, 74, 85, 202
KoÆo PrzeÆoºonych cz. 2, s. 184
KoÆo Wychowawców cz. 2, s. 77
KoÆo Ziemianek cz. 1, s. 178
Komisja Edukacji Narodowej (KEN)
cz. 1, s. 18, 29, 31; cz. 2, s. 3–5, 15
Komunistyczna Partia Polski (KPP)
cz. 1, s. 188
Konsystorz Lubelski cz. 2, s. 24
„Kosmos” cz. 2, s. 37
„KóÆko Domowe” cz. 2, s. 209
Kólko Nauczycieli SzkóÆ Wyºszych
cz. 2, s. 32
KPP, zob. Komunistyczna Partia Polski
„Kronika Rodzinna” cz. 2, s. 16
„Krytyka”cz. 2, s. 82
„Kultura i SpoÆeczeñstwo” cz. 1, s. 21
„Kultura Polska” cz. 2, s. 196
„Kurier Niedzielny” cz. 1, s. 136
„Kurier Poznañski” cz. 2, s. 26, 28, 30
„Kurier Warszawski” cz. 1, s. 79, 136,
159, 162; cz, 2, s. 156, 192
Kursy Bestuºewskie cz. 2, s. 152, 155
Kursy Naukowe dla Kobiet cz. 1, s. 87
„Kwartalnik Historyczny” cz. 2, s. 92
„Kwartalnik Nauk” cz. 1, s. 22
„Kwartalnik Pedagogiczny” cz. 2, s. 58
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Legiony Polskie cz. 2, s. 42, 45
Liga Kobiet cz. 1, s. 183, 184, 185, 190
Liga Kooperatystek cz. 2, s. 97
Liga Mæºczyzn dla Obrony Praw
Wyborczych Kobiet cz. 2, s. 37
Liga Narodowa (LN) cz. 2, s. 70,
75–77, 80, 83, 85, 88–92
Liga Polska (LP) cz. 2, s. 85, 91
„Lud” cz. 1, s. 145; cz. 2, s. 183
Ludowy Zwiåzek Kobiet cz. 2, s. 106,
108
„Lud Polski” cz. 2, s. 98
£ódzka SzkoÆa Rzemie¥lnicza
cz. 1, s. 100
„Miesiæcznik Ludowy” cz. 1, s. 191
„MÆodzieº Katolicka” cz. 1, s. 145
„Monitor” cz. 1, s. 29, 63
„Muzeum” cz. 2, s. 32, 33, 36, 37
Narodowa Demokracja (ND) cz. 1,
s. 162; cz. 2, s. 77, 83, 84, 86, 90
Narodowy Skarb Polski cz. 2, s. 89
„Naród” cz. 2, s. 85
„Nasza Kultura” cz. 2, s. 17
National Museum of Women in the
Arts cz. 1, s. 194, 199
„Nauka Polska” cz. 2, s. 196
„New York Magazine” cz. 1, s. 199
„NiepodlegÆo¥ì” cz. 2, s. 91, 92, 196
„Niewiasta” cz. 2, s. 215, 216
„Nowe Tory” cz. 1, s. 113; cz. 2, s. 78,
82, 187
„Nowe íycie” cz. 1, s. 113
„Noworocznik Ilustrowany dla Polek”
cz. 2, s. 215, 216
Ochotnicza Legia Kobiet cz. 2, s. 45
„Ojczyzna” cz. 1, s. 145; cz. 2, s. 85
Ossolineum cz. 2, s. 199
„O¥wiata” cz. 2, s. 84

„O¥wiata i Wychowanie” cz. 2, s. 59
„Pamiætnikarstwo Polskie” cz. 1, s. 192
„Pamiætnik Literacki” cz. 2, s. 16
„Pamiætnik Warszawski” cz. 2, s. 7, 16
Pañstwowe O¥rodki Maszynowe
(POMy) cz. 1, s. 189
Pañstwowy Instytut Naukowy
Gospodarstwa Wiejskiego
w PuÆawach cz. 2, s. 46
„Pensja czyli SzkoÆa Wyºsza pÆci
ºeñskiej” (Lublin) cz. 2, s. 21–24
„Pensja íeñska Rzådowa”, „SzkoÆa
Wyºsza íeñska Rzådowa
(Warszawa) cz. 2, s. 10, 11
„Pierwiosnek” cz. 2, s. 207–211, 214,
215
„Pi¥miennictwo Krajowe”
cz. 2, s. 214–216
„Polak” cz. 2, s. 84, 85, 90
Polska Akademia Nauk (PAN) cz. 1,
s. 1, 75, 76, 156; cz. 2, s. 203, 217
Polska Akademia Umiejætno¥ci (PAU)
cz. 1, s. 75
Politechnika Lwowska cz. 2, s. 170, 172
Polska Macierz Szkolna (PMS)
cz. 1, s. 102, 106, 108–110, 112,
113, 162, 164; cz. 2, s. 69, 77–79,
83, 90, 198
Polska Organizacja Wojskowa (POW)
cz. 2, s. 45
Polska Partia Robotnicza (PPR)
cz. 1, s. 183, 186, 188, 190
Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
cz. 1, s. 103, 108, 112, 173, 174, 183;
cz. 2, s. 75, 80, 133, 154, 193, 200
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(PZPR) cz. 1, s. 112, 183, 187,
189, 190, 192; cz. 2, s. 91
Polskie Stowarzyszenie
Równouprawnienia Kobiet cz. 2,
s. 151
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Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
cz. 1, s. 190; cz. 2, s. 106
Polskie Towarzystwo Historyczne
(PTH) cz. 2, s. 195
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
cz. 2, s. 190
Polski Zwiåzek Ludowy cz. 2, s. 81
Polski Zwiåzek Nauczycielski cz. 2, s. 77
„Poradnik Biblioteczny” cz. 2, s.190
„Praca i Opieka SpoÆeczna” cz. 2, s. 134
„Prawda” cz. 2, s. 203
„Przeglåd Biblioteczny” cz. 2, s. 190
„Przeglåd Historyczno–O¥wiatowy”
cz. 2, s. 79, 80, 91, 178, 187
„Przeglåd Naukowy” cz. 2, s. 208
„Przeglåd Pedagogiczny” cz. 2, s. 58,
75, 81, 181, 182, 187, 196
„Przeglåd Poznañski” cz. 2, s. 29, 30,
211, 214, 215
„Przeglåd SpoÆeczny” cz. 1, s. 112
„Przeglåd Tygodniowy” cz. 2, s. 147,
156, 179, 187
„Przewodnik Bibliograficzny”
cz. 2, s. 190
„Przodownica” cz. 2, s. 96, 99
„Przyjaciel Dzieci” cz. 1, s. 158
„PrzyjacióÆka” cz. 1, s. 191
Przysposobienie Wojskowe Kobiet
cz. 2, s. 45
Rada GÆówna Nadzorcza cz. 1, s. 18
Rada Szkolna Krajowa cz. 2, s. 31.
32, 34
„Robotnik” cz. 1, s. 112
„Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”
cz. 2, s. 203
„Rocznik Komisji Nauk
Pedagogicznych” cz. 2, s. 47
„Rocznik £ódzki” cz. 2, s. 99, 178
„Rocznik Muzeum Etnograficznego
w Krakowie” cz. 1, s. 125

„Roczniki Biblioteczne”cz. 2, s. 196,
203
„Rolnik Polski” cz. 1, s. 191
„Rozprawy z Dziejów O¥wiaty” cz. 1,
s. 80; cz. 2, s. 15, 17, 18, 58, 79, 178
„Równo¥ì” cz. 1, s. 174
„Ruch Chrze¥cijañsko–SpoÆeczny”
cz. 2, s. 30
„Ruch Chrze¥cijañsko–SpoÆeczny —
Wielkopolska” cz. 2, s. 26
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” cz. 1, s. 192
Salon Artystyczny cz. 2, s. 149
„Screen Education” cz. 1, s. 200
Sekcja KóÆ Gospodyñ Wiejskich, zob.
Zwiåzek KóÆek Rolniczych CTR
Sekcje Koleºanek, zob. takºe Zwiåzek
MÆodzieºy Wiejskiej cz. 2, s. 103,
104, 105
„Siew” cz. 2, s. 101, 107
„Signs” cz. 1, s. 22
„SiÆa” cz. 2, s. 166
„SkaÆa” cz. 2, s. 165, 166, 171
Socjaldemokracja Królestwa
Polskiego i Litwy (SDKPiL)
cz. 1, s. 112
Sorbona cz. 1, s. 162
„SpoÆeczeñstwo” cz. 2, s. 196
SpoÆeczno–Obywatelska Liga Kobiet
cz. 1, s. 184
„Spójnia” (org.) cz. 2, s. 45
SpóÆdzielnia Mieszkaniowa
Urzædniczek Pocztowych
w Krakowie cz. 2, s. 157
SpóÆdzielnie Mleczarsko–Jajczarskie
cz. 1, s. 186
„SpóÆka PoÆåczonej Pracy Kobiet”
cz. 1, s. 74
„Ster” cz. 1, s. 20, 89, 110, 113,
177–182; cz. 2, s. 156
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Stowarzyszenia „Czytelnia dla Kobiet”
cz. 2, s. 202
Stowarzyszenie Farmaceutek
cz. 2, s. 155
Stowarzyszenie „Gwiazda” cz. 2, s. 165,
166, 169, 171, 172
Stowarzyszenie Kobiet Pracujåcych
w Handlu i Biurowo¥ci cz. 2, s. 151
Stowarzyszenie Kursów dla
Analfabetów DorosÆych (SKdAD)
cz. 2, s. 77, 78, 82, 115, 116, 119
Stowarzyszenie „£åczno¥ì” cz. 2, s. 85
Stowarzyszenie Nauczycielstwa
Polskiego cz. 2, s. 77, 185, 187
Stowarzyszenie Personelu íeñskiego
w Handlu i Przemy¥le
cz. 2, s. 151, 154
Stowarzyszenie Pomocy Naukowej
dla Polek J. I Kraszewskiego
cz. 2, s. 35, 37
Stowarzyszenie Robotników
Chrze¥cijañskich cz. 2, s. 112, 114
Stowarzyszenie „SkaÆa” cz. 2, s. 165,
166, 169, 171
Stowarzyszenie SzkoÆy SpóÆdzielczej
cz. 2, s. 150
Stowarzyszenie Urzædniczek
Pocztowych Galicyjskich
cz. 2, s. 151
Stowarzyszenie Zjednoczonych
Ziemianek (SZZ) cz. 1, s. 87;
cz. 2, s. 93, 95
Stronnictwo Ludowe (SL) cz. 1, s. 183,
185, 190
„Studia Kieleckie” cz. 2, s. 178
„Studia o Ksiåºce” cz. 2, s. 196, 203
„Studia Pedagogiczne” cz. 2, s. 80
Studium KsztaÆcenia Pracowników
SpoÆeczno–O¥wiatowych cz. 2, s. 108
Studium Pracy SpoÆeczno–O¥wiatowej
Wolnej Wszechnicy Polskiej
cz. 2, s. 194

„Szkolnictwo Zawodowe” cz. 2, s. 59
SzkoÆa Dentystyczna w Warszawie
cz. 2, s. 15
„SzkoÆa DoksztaÆcajåca Zawodowa”
cz. 1, s. 146
SzkoÆa Gimnastyczna Heleny
Kuczalskiej cz. 2, s. 72
SzkoÆa GÆówna cz. 1, s. 159
SzkoÆa GÆówna Niemiecko– Ewangelicka
w Warszawie cz. 2, s. 13
SzkoÆa Guwernantek w Warszawie
cz. 2, s. 8
SzkoÆa Rabinów w Warszawie
cz. 1, s. 152
SzkoÆa Rolnicza dla dziewczåt
w Kruszynku cz. 2, s. 95
SzkoÆa RzemiosÆ Wandy Rafalskiej
cz. 2, s. 72
SzkoÆa Sztuk Piæknych w Warszawie
cz. 2, s. 202
SzkoÆa Wawelberga cz. 1, s. 100
SzkoÆa Wizytek w Lublinie
cz. 2, s. 23, 24
SzkoÆa Wyºsza íeñska Rzådowa
cz. 1, s. 154; cz. 2, s. 10, 11
„ÿwit” cz. 1, s. 73
„ÿwit – MÆodzi Idå” cz. 1, s. 88
„Teksty Drugie” cz. 1, s. 199
„The Art Bulletin” cz. 1, s. 199, 200
„The Feminist Journal” cz. 1, s. 199
Towarzystwo Biblioteki Publicznej
cz. 2, s. 194, 201
Towarzystwo Budowlane Urzædniczek
Pocztowych cz. 2, 151
Towarzystwo Czytelñ miasta Warszawy
cz. 1, s. 108, 112; cz. 2, s. 194, 196
Towarzystwo Czytelñ Ludowych
(TCL) cz. 2, s. 198
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
cz. 1, s. 19
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Towarzystwo Dobroczynno¥ci
Patriotycznej Kobiet cz. 1, s. 18
Towarzystwo Emancypacji Kobiet
Polskich cz. 1, s. 133
Towarzystwo Iksów cz. 2, s. 215
Towarzystwo im. ¥w. Józefa
cz. 2, s. 166, 172
Towarzystwo Kultury Polskiej (TKP)
cz. 2, s. 77, 153, 192
Towarzystwo Kursów Naukowych
(TKN) cz. 2, s. 73, 79, 82, 190
Towarzystwo MiÆo¥ników Historii
(TMH) cz. 1, s. 195, 196, 201
Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ
Ludowych (TNSzL) cz. 1, s. 77,
79, 83
Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ
ÿrednich i Wyºszych cz. 2, s. 187
Towarzystwo Nauczycieli SzkóÆ
Wyºszych cz. 2, s. 31–37
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
cz. 1, s. 75; cz. 2, s. 190, 191
Towarzystwo Opieki nad Unitami
(TOnU) cz. 2, s. 83, 85, 86, 89
Towarzystwo O¥wiaty Ludowej cz. 1,
s. 87
Towarzystwo O¥wiaty Narodowej
(TON) cz. 2, s. 76, 83, 85, 86, 89, 91
Towarzystwo Pedagogiczne
cz. 2, s. 31, 32, 37
Towarzystwo Popierania Rosyjskiego
PrzemysÆu i Handlu cz. 2, s. 196
Towarzystwo Popierania Sztuki
Ludowej cz. 2, s. 202
Towarzystwo Poºyczkowo–
Oszczædno¥ciowe cz. 2, s. 151
Towarzystwo Prywatnych Gimnazjów
íeñskich cz. 2, s. 35
Towarzystwo PrzyjacióÆ Nauk (TPN)
cz. 1, s. 157; cz. 2, s. 199
Towarzystwo Rolnicze im. S. Staszica
cz. 2, s. 95

Towarzystwo Szerzenia O¥wiaty
„ÿwiatÆo” cz. 2, s. 77
Towarzystwo SzkoÆy Gimnazjalnej
íeñskiej cz. 2, s. 35
Towarzystwo SzkoÆy Ludowej (TSL)
cz. 2, s. 198
Towarzystwo Tajnego Nauczania
cz. 1, s. 98; cz. 2, s. 70, 88, 89, 90
Towarzystwo Uniwersytetu
Robotniczego (TUR) cz. 1, s. 116,
117
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
Królestwa Polskiego cz. 2, s. 151,
152
Towarzystwo Zachæty Sztuk
Piæknych cz. 1, s. 157, 160, 162;
cz. 2, s. 149
Towarzystwo Zawodowego
KsztaÆcenia Kobiet cz. 2, s. 151
„Tygodnik Beletrystyczny
i Naukowy” cz. 2, s. 28, 30
„Tygodnik Ilustrowany” cz. 2, s. 187
„Tygodnik Mód i Powie¥ci” cz. 1, s. 73
„Tygodnik Polski” cz. 2, s. 91
„Tygodnik Powszechny” cz. 2, s. 215
„Unia” cz. 1, s. 20
Uniwersytet Berliñski cz. 2, s. 26
Uniwersytet dla Wszystkich
cz. 1, s. 105, 106, 111, 112;
cz. 2, s. 77–79, 82
Uniwersytet Jagielloñski cz. 1, s. 83,
119, 124, 162, 171; cz. 2, s. 34,
39–48, 74, 170–172
Uniwersytet Kopenhaski cz. 1, s. 41
„Uniwersytet Latajåcy” cz. 1, s. 76,
162; cz. 2, s. 64, 71, 73–75, 79,
151, 152, 185, 191, 200, 202
Uniwersytet Ludowy cz. 2, s. 70, 195,
198
Uniwersytet Ludowy im. A. Mickiewicza cz. 2, s. 169, 195, 198
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Uniwersytet Polskiej Macierzy
Szkolnej cz. 1, s. 106, 112
Uniwersytet Lwowski cz. 1, s. 168;
cz. 2, s. 34–37
Uniwersytet Powszechny cz. 1, s. 105
Uniwersytet Poznañski cz. 2, s. 44, 46
Uniwersytet Robotniczy cz. 1, s. 103,
104
Uniwersytet Warszawski cz. 1, s. 75,
80; cz. 2, s. 46, 50, 73, 122, 154, 156
Uniwersytet Wiedeñski cz. 2, s. 40
Uniwersytet WrocÆawski cz. 2, s. 26, 46
„Wanda–Tygodnik Nadwi¥lañski”
cz. 2, s. 214
Warszawska Kasa PrzemysÆowców
cz. 2, s. 151
Warszawska SzkoÆa RzemiosÆ
im. Konarskiego cz. 1, s. 100
Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynno¥ci (WTD)
cz. 1, s. 107, 108, 112, 157, 162;
cz. 2, s. 69, 74, 81, 153, 190, 193,
194, 196, 199, 200, 203
Warszawskie Towarzystwo
Kredytowe Miejskie cz. 2, s. 151
Warszawskie Towarzystwo Lekarskie
cz. 2, s. 153, 190
Warszawski Gubernialny Urzåd do
Spraw Stowarzyszeñ cz. 2, s. 196
„Warta” cz. 2, s. 28, 30
„Wici” cz. 2, s. 101, 103, 104, 107–109
„Wiciarka” cz. 2, s. 107
„Wieczory Rodzinne” cz. 1, s. 158
„Wiedza” cz. 1, s. 112; cz. 2, s. 82
„Wie¥” cz. 1, s. 191
„WisÆa” cz. 2, s. 170
Wizytki (Zakon) cz. 2, s. 19, 21, 23, 24
Wojskowo–Medyczna Akademia
cz. 2, s. 180
Wolna Wszechnica Polska cz. 2, s. 46,
79, 105, 108, 194, 195

Women`s Lib cz. 1, s. 195
WydziaÆ KóÆ Gospodyñ Wiejskich
zob. Stowarzyszenie
Zjednoczonych Ziemianek (SZZ),
zob. takºe: Centralna Organizacja
KóÆ Gospodyñ Wiejskich (COKGW)
Wypoºyczalnia Mód i Nowo¥ci
cz. 2, s. 202
Wyºsza SzkoÆa Rolnicza w Krakowie
cz. 2, s. 46
Wyºsze Kursy Handlowe íeñskie
cz. 2, s. 150
Wyºsze Kursy Naukowe dla Kobiet
cz. 2, s. 152
Wyºsze Kursy Pedagogiczne cz. 2, s. 80
„ZakÆad PrzemysÆowo–Rækodzielniczy
dla Kobiet” Cecylii Plater–
Zyberkówny cz. 1, s. 74
„ZakÆad Rzemie¥lniczo –
Rækodzielniczy Edwarda £ojki
cz. 2, s. 148
„Zaranie” cz. 2, s. 95, 99
„Zdrowie w chacie wiejskiej” cz. 2,
s. 105
„Zeszyty Naukowe KUL” cz. 1, s. 145
Zgromadzenie Rzemie¥lników
Warszawskich cz. 2, s. 147
Zgromadzenie Sióstr
Zmartwychwstania Pañskiego
cz. 2, s. 54
„Zielony Sztandar” cz. 1, s. 183, 185,
191, 192
„Ziemianka” cz. 2, s. 93, 94, 97–99
„Ziemianka Polska” cz. 2, s. 157
„Zjednoczenie” cz. 2, s. 45
Zjednoczone KoÆo Ziemianek (ZKZ)
cz. 2, s. 93, 95
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
(ZSL) cz. 1, s. 187
„Znaki Czasu” cz. 1, s. 145
„Zorza” cz. 1, s. 85, 89; cz. 2, s. 84
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„Z Pola Walki” cz. 1, s. 111
Zwiåzek KóÆek Rolniczych CTR
cz. 2, s. 94
Zwiåzek MÆodzieºy Polskiej „Zet”
cz. 2, s. 90
Zwiåzek MÆodzieºy Wiejskiej (ZMW)
cz. 2, s. 101, 102, 104, 109
Zwiåzek MÆodzieºy Wiejskiej
Rzeczpospolitej Polskiej „Siew”
(ZMW RP „Siew”) cz. 2,
s. 101–103, 107, 108
Zwiåzek MÆodzieºy Wiejskiej
Rzeczpospolitej Polskiej „Wici”
(ZMW RP „Wici”) cz. 2, s. 101–108

Zwiåzek Równouprawnienia Kobiet
Polskich (ZRKP) cz. 1, s. 110,
177–181
Zwiåzek „Samopomocy ChÆopskiej”
(ZSCH) cz. 1, s. 183, 185–187,
190, 191
Zwiåzek Unarodowienia SzkóÆ
cz. 2, s. 77, 80, 83, 90
Zwiåzek Zawodowy Pracowników
Prywatnych Instytucji Bankowych
Królestwa Polskiego cz. 2, s. 151
Zwiåzki Strzeleckie cz. 2, s. 151
„íycie Literackie” cz. 1, s. 191
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Informacje o Autorach

Zofia Borzymiñska, adiunkt w íydowskim Instytucie Historycznym. Studia
filologiczne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1989). Kierunki
badañ: historia i kultura íydów polskich w XIX w. w Królestwie Polskim, ze
szczególnym uwzglædnieniem Warszawy, prace leksykograficzne zwiåzane z dziejami íydów. Publikacje m.in.: wspóÆaut. „Kultura íydów polskich w XX w. Zarys”
(1993), „Dzieje íydów w Polsce. Wybór tekstów ªródÆowych. XIX wiek” (1994),
„Szkolnictwo ºydowskie w Warszawie 1831–1870” (1994).
Helena Brodowska–Kubicz, emeryt. profesor WydziaÆu Filozoficzno–Historycznego Uniw. £ódzkiego, tamºe doktorat (1949). Kierunki badañ: dzieje ruchu
ludowego w Polsce XIX i XX w. na tle porównawczym, rozwój urbanistyczny
£odzi. Publikacje m.in. „Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie” (1956), wspóÆaut.
i red. „UwÆaszczenie chÆopów i mieszczan–rolników” (w: „Studia i materiaÆy do
dziejów £odzi i okrægu Æódzkiego” (1966), „Ruch chÆopski po uwÆaszczeniu w Królestwie Polskim 1864–1904” (1967), „Historia spoÆeczno–gospodarcza chÆopów
polskich w zaborze rosyjskim” (w: „Historia chÆopów polskich”, 1972), „ChÆopi
o sobie i Polsce” (1984), wspóÆaut. i red. „Gmina wiejska i jej samorzåd” (1989),
red. „Z chÆopskiej Æåki. Wspomnienia” (1994).
WiesÆaw Caban, profesor w Instytucie Historii Wyºszej SzkoÆy Pedagogicznej
w Kielcach, doktorat na Uniw. £ódzkim (1980). Kierunki badañ: dzieje spoÆeczne
i polityczne ziem polskich w XIX w., dzieje Kielecczyzny. Publikacje m.in.:
„Szkolnictwo elementarne na Kielecczyªnie w latach 1807–1862” (1983), „Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór ÿwiætokrzyskich” (1989), „SpoÆeczeñstwo Kielecczyzny 1832–1864” (1993), „Kobiety i powstanie styczniowe” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
Halina Chamerska, emeryt. docent w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniw. Warsz. Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1960). Kierunki badañ: dzieje spoÆeczeñstwa polskiego w okresie zaborów, informacja naukowa. Publikacje m.in.: „Drobna szlachta w Królestwie
Polskim 1832–1864” (1974), „O poÆoºeniu i zbiegostwie czeladzi w Królestwie
Polskim” (1957), „WÆa¥ciciele ziemscy w powiecie hrubieszowskim” (w: „SpoÆe-

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

254 Informacje o Autorach

czeñstwo Królestwa Polskiego”, t. 1, 1965), „Wspólnoty religijno–narodowe
a spoÆeczeñstwo polskie” (w: „Przemiany spoÆeczne w Królestwie Polskim 1831–
1864” 1979), „Mecenat biblioteczny w Polsce w okresie zaborów” (w: „Inteligencja
polska XIX i XX w. Studia”, t. 6, 1991), wspóÆaut. „Zarys dziejów ksiåºki” (1987),
wspóÆaut. „Books in Poland. Past and Present” (1990) oraz liczne publikacje
bibliograficzne.
Zofia Chyra–Rolicz, docent w SpóÆdzielczym Instytucie Badawczym w Warszawie. Studia Historyczne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN
(1975). Kierunki badañ: historia spoÆeczna i gospodarcza Polski XVIII–XX w.,
historia ruchu spóÆdzielczego, varsavianistyka. Publikacje m.in.: „Pod spóÆdzielczym sztandarem. Z dziejów spóÆdzielczo¥ci polskiej” (1985), „StanisÆaw ToÆwiñski” (1985), „Burzymy — Tworzåc. SpóÆdzielczo¥ì robotnicza na ziemiach polskich
do 1939 r.” (1991), „Z tradycji polskiej spóÆdzielczo¥ci w II Rzeczypospolitej”
(1992), „Zwiåzki ruchu emancypacji kobiet ze spóÆdzielczo¥ciå na ziemiach polskich przed 1939 r.” (1993).
BogusÆawa Czajecka, kierownik OdziaÆu Naukowego i Wydawniczego Archiwum Pañstwowego w Krakowie. Studia historyczne na Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat na Uniw. Jagielloñskim (1976). Kierunki badañ: ruch
feministyczny, sprawy ºydowskie, szkolnictwo ºeñskie, dzieje miast. Publikacje
m.in.: „«Z domu w szeroki ¥wiat...» Droga kobiet do niezaleºno¥ci w zaborze
austriackim” (1990), „Archiwum Zwiåzku íydowskich Stowarzyszeñ Humanitarnych «B’nei B`rith» w Krakowie 1892–1938. Zarys dziejów Zwiåzku, historia
zespoÆu i inwentarz” (1994), „SzkoÆy klasztorne ºeñskie w Galicji w latach 1867–1914”
(w: „Nasza PrzeszÆo¥ì”, t. 61, 1984), publikacje ªródÆowe m.in. „Pamiætnik Teodory
z Kosmowskich Krajewskiej” (1989).
Katarzyna Czajkowska–Sierakowska, absolwentka WydziaÆu Historycznego
Uniw. Warsz., (magisterium 1994), nauczycielka w szkole ¥redniej w Warszawie.
Kierunki badañ: spoÆeczne dzieje kobiet i ruchu feministycznego na ziemiach polskich XIX/XX w. Publikacje m.in.: „Apiracje polityczne Zwiåzku Równuprawnienia Kobiet Polskich” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
Ryszarda Czepulis–Rastenis (1.08.1928–20.02.1994), profesor w Instytucie
Historii PAN. Studia socjologiczne na Uniw. Warsz. (1953), doktorat w Instytucie
Historii PAN (1962). Kierunki badañ: przemiany struktur spoÆecznych na ziemiach
polskich w XIX i XX w., zwÆaszcza badania nad spoÆeczeñstwem Królestwa Polskiego; inicjatorka i promotorka badañ nad dziejami polskiej inteligencji w XIX w.;
kobiety polskie w XIX w. Publikacje m.in.: „My¥l spoÆeczna twórców Towarzystwa
Rolniczego 1842–1861” (1964), „Uwarstwienie spoÆeczne Królestwa w ¥wiadomo¥ci wspóÆczesnych” (w: „SpoÆeczeñstwo Królestwa Polskiego”, t. 1, 1965),
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„«Klassa umysÆowa»: Inteligencja Królestwa Polskiego 1832–1862” (1973), red.
i wspóÆaut. „Inteligencja polska w XIX i XX w.” (tomy 1–6, 1978–1991), wspóÆaut.
„Przemiany spoÆeczne w Królestwie Polskim 1815–1864” (1979), „Ludzie nauki
i talentu” (1988).
Adam Dobroñski, profesor Uniw. Warsz. (Instytut Historii, filia w BiaÆymstoku). Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamºe (1972). Kierunki badañ:
historia Polski XIX i XX w., ze szczególnym uwzglædnieniem studiów nad procesami modernizacyjnymi w Królestwie Polskim, dzieje spoÆeczne miast. Publikacje
m.in.: „Infrastruktura spoÆeczna i ekonomiczna guberni Æomºyñskiej i obwodu
biaÆostockiego 1866–1914” (1979), „íydzi w maÆych miasteczkach regionu póÆnocno–wschodniego przed 1914 r. ” (w: „Miasteczka polskie w XIX i XX w.”, 1992),
„£omºa w latach 1866–1918” (1993).
Jadwiga Hoff, profesor w Instytucie Historii Wyºszej SzkoÆy Pedagogicznej
w Rzeszowie. Studia historyczne na Uniw. im. MikoÆaja Kopernika w Toruniu,
doktorat na Uniw. Warsz. (1979). Kierunki badañ: historia spoÆeczna XIX w.,
zwÆaszcza dzieje Galicji, ªródÆoznawstwo nowoºytne. Publikacje m.in.: „Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX w.: studium ªródÆoznawcze”
(1982), „SpoÆeczno¥ì maÆego miasta galicyjskiego w dobie autonomii” (1992),
„íycie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji” (1993).
Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Studia
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniw. Warsz., doktorat
tamºe (1985). Publikacje m.in.: „Dobra i zÆa ksiåºka w opiniach bibliotekarzy
i publicystów warszawskich przed I wojnå ¥wiatowå” (w: „Studia o ksiåºce”, t. 18,
1989), „Od ksiægi twierdzeñ do ¥wiata tekstów. Historia nauki w¥ród nauk humanistycznych” (w: „Kwartalnik Nauki i Techniki”, 1990), „Produkcja wydawnicza
Królestwa Polskiego na poczåtku XX wieku” (w: „Instytucje — publiczno¥ì —
sytuacje — lektury. Studia z historii czytelnictwa”, t. 3, 1991).
Maria JagieÆÆo, absolwentka WydziaÆu Historycznego Univ. Warsz. (magisterium 1984), nauczycielka w szkole ¥redniej w Warszawie. Kierunki badañ: dzieje
szkolnictwa ºeñskiego zakonnego w Królestwie Polskim.
Dariusz Jarosz, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na Uniw.
Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1990). Kierunki badañ: najnowsza
historia spoÆeczna Polski, dzieje wsi i chÆopów po 1945 r. Publikacje m.in.: „Obraz
chÆopa w krajowej publicystyce czasopi¥mienniczej 1944–1959” (1994), wspóÆaut.
„W krzywym zwierciadle. Polityka wÆadz komunistycznych w Polsce w ¥wietle
plotek i pogÆosek z lat 1949–1956” (1995).
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Nora Koestler, emeryt. pracownik naukowy w Institut für Osteuropäische Geschichte w Tybindze, studia z historii literatury i jæzyka polskiego, doktorat na
Uniw. w Tybindze (1982), Kierunki badañ: dzieje spoÆeczne ziem polskich i Europy
Wschodniej na tle porównawczym. Publikacje m.in. „Intelligenzschicht u. höhere
Bildung im geteilten Polen” (w: „Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert”, t. 1,
1992), „Polska inteligencja a niemieckie Bildungsbürgertum” (w: „Polska inteligencja XIX i XX w.”, t 5, 1987), „Kobiety w spoÆeczno¥ciach ºydowskich w monarchii habsburskiej: etapy emancypacji” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
Maria Kostrzewska–Urbaniak, adiunkt w Instytucie Historii Uniw. £ódzkiego, studia historyczne tamºe. Kierunki badañ: status spoÆeczny kobiety wiejskiej
w Polsce okresu miædzywojennego.
WÆodzimierz Mædrzecki, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1992), Kierunki badañ:
najnowsza historia spoÆeczna Polski, dzieje warstwy chÆopskiej i mniejszo¥ci narodowych. Publikacje m.in.: „Grupy narodowo¥ciowe w II Rzeczypospolitej w ¥wietle spisu powszechnego 1931 r.” (w: „Dzieje Najnowsze”, 1983), „Województwo
WoÆyñskie 1921–1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spoÆecznych i politycznych” (1988), „W spoÆeczno¥ciach lokalnych i w parafii. Kobiety w ºyciu publicznym wsi polskiej na przeÆomie wieków” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
Józef Miåso, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN. Studia historyczne na
Uniw. Warsz. (1955), tamºe doktorat (1959). Kierunki badañ: szkolnictwo i o¥wiata
dorosÆych w Polsce i na emigracji w XIX i XX w. Publikacje m.in.: „Szkolnictwo
zawodowe w Królestwie Polskim 1815–1915” (1966), „Dzieje o¥wiaty polonijnej
w Stanach Zjednoczonych” (1970, przekÆ. ang. 1977), „SzkoÆy zawodowe w Polsce
w latach 1918–1939” (1988).
WÆadysÆaw Mierzecki, studia historyczne na Uniw. Warsz. (1974), doktorat
w Instytucie Historii PAN (1981). Aktualnie nie prowadzi badañ naukowych.
Publikacje m.in.: „«Przyjmæ jakåkolwiek pracæ...» Bezrobotni robotnicy Warszawskiego Okrægu PrzemysÆowego w latach II Rzeczpospolitej”, 1989; „Polityczne
konsekwencje bezrobocia w Warszawskim Okrægu PrzemysÆowym w latach
1929–1939” (w: „Polska klasa robotnicza”, t. 10, 1989).
Witold Molik, profesor w Instytucie Historii Uniw. im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Studia historyczne na UAM, tamºe doktorat. Kierunki badañ: historia
kultury i spoÆeczeñstwa polskiego w XIX w., zwÆaszcza inteligencji i ziemiañstwa
w zaborze pruskim. Publikacje m.in. „KsztaÆtowanie siæ inteligencji polskiej w Wielkim Ksiæstwie Poznañskim 1841–1870” (1989), „Polskie peregrynacje uniwersyteckie
do Niemiec 1871–1914” (1989).
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Walentyna Najdus, emeryt. profesor w Instytucie Historii PAN, studia historyczne na Uniw. Warsz. (1931), tamºe doktorat (1952). Kierunki badañ: dzieje
spoÆeczeñstwa polskiego w XIX i XX w., ze szczególnym uwzglædnieniem klasy
robotniczej i ruchów spoÆecznych. Publikacje m.in.: „Szkice z historii Galicji”
(t. 1–2, 1958–1960), „PPSD Galicji i ÿlåska” (1983), „O prawa obywatelskie kobiet w zaborze austriackim” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
Maria Nietyksza, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamºe
studia i doktorat (1969),. Kierunki badañ: historia spoÆeczna XIX w., ze szczególnym uwzglædnieniem struktur spoÆeczno–zawodowych, demograficznych i narodowych, historia miast i procesów urbanizacyjnych. Publikacje m.in.: „Ludno¥ì Warszawy na przeÆomie XIX i XX w.” (1971), „Rozwój miast i aglomeracji przemysÆowych w Królestwie Polskim 1865–1914” (1986), „The Vocational Activities of
Women in Warsaw at the Turn of the Nineteenth Century” (w: „Women in Polish
Society”, 1992), „Tradycyjne i nowe formy aktywno¥ci publicznej kobiet w warunkach zaborów” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
Jolanta Niklewska, starszy kustosz w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy.
Studia historyczne na Uniw. Warsz, doktorat tamºe (1983). Kierunki badañ: dzieje
spoÆeczne i gospodarcze ziem polskich XIX i XX w. Publikacje m.in.: „Nauczycielstwo prywatnych szkóÆ ¥rednich w Warszawie z wykÆadowym jæzykiem polskim
w latach 1905–1915” (w: „Przeglåd Historyczno–O¥wiatowy”, t. 25, 1982), „Prywatne szkoÆy ¥rednie w Warszawie 1905–1915” (1987); „ÿrednie szkolnictwo
w Warszawie w przededniu odzyskania niepodlegÆo¥ci” (w: „MateriaÆy z sesji”,
1992) oraz artykuÆy popularnonaukowe.
Urszula Perkowska, adiunkt w Archiwum Uniw. Jagielloñskiego w Krakowie.
Studia historyczne na UJ, doktorat tamºe (1972). Kierunki badañ: historia nauki
i o¥wiaty polskiej XIX i XX w., dziaÆalno¥ì charytatywna w XIX i XX w., informacja naukowa. Publikacje m.in.: „KsztaÆtowanie siæ zespoÆu naukowego na Uniwersytecie Jagielloñskim 1860–1920” (1975), „Uniwersytet Jagielloñski w latach
I wojny ¥wiatowej” (1990), „Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach
1894–1939” (1994).
Edward Pietraszek, profesor w Katedrze Etnologii Uniw. WrocÆawskiego.
Studia socjologiczne i historyczne na Uniw. Jagielloñskim, doktorat tamºe (1963).
Kierunki badañ: ludowe warto¥ci i wzory ºycia w zmieniajåcych siæ warunkach
cywilizacyjnych. Publikacje m.in.: „Wiejscy robotnicy kopalñ i hut” (1966), „Wie¥
robotnicza. Zarys problematyki socjologicznej” (1969), „Ethos robotniczy na przeÆomie epok 1890–1918” (w: „WokóÆ tradycji kultury robotniczej w Polsce”, 1985).
Bianka Pietrow–Ennker, profesor historii Europy Wschodniej na Uniw. w Konstancji. Studia historyczne, politologiczne oraz slawistyczne na Uniw. w Marburgu
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(1976), doktorat na Uniw. w Kassel (1981). Kierunki badañ: rosyjska i radziecka
polityka zagraniczna, dzieje spoÆeczne Rosji i Polski w XIX w. ze szczególnym
uwzglædnieniem historii kobiet, dzieje miast, film jako ªródÆo historyczne. Publikacje m.in.: „Stalinismus–Sicherheit–Offensive. Das Dritte Reich in der Konzeption
der sowjetischen Aussenpolitik 1933–1941” (1983), „Die frühen Kampferinnen”
(w: „Lust und Last. Sowjetische Frauen von Alexandra Kollontai bis heute”, 1990),
wspóÆaut. i wspóÆred. „Women in Polish Society” (1992), „Russlands «neue Menschen». Die Frauenemazipationsbewegung von den Anfangen im 19. Jahrhundert
bis zur Oktoberrevolution” (rozprawa habilitacyjna na Uniw. w Tybindze, 1994),
„Die Sowjetunionen in NS–Wochenschauen 1935–1941. Beiträge zu zeitgeschichtligen Filmquellen” (w druku).
Maria Poprzæcka, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniw. Warsz. Studia
historii sztuki na Uniw. Warsz., doktorat tamºe (1971). Kierunki badañ: historia
i teoria sztuki XIX i XX w., metodologia badañ nad sztukå. Publikacje m.in.:
wspóÆaut. „Teoretycy, arty¥ci i krytycy o sztuce 1700–1860” (1974, 1989), „Akademizm” (1977, 1980, 1989), „Czas wyobraºony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie 2 poÆ. XIX w.” (1986).
Regina Renz, profesor w Instytucie Historii Wyºszej SzkoÆy Pedagogicznej
w Kielcach. Studia historyczne w Wyºszej Szkole Pedagogicznej w Krakowie,
doktorat w Instytucie Historii PAN (1982); habilitacja na UAM w Poznaniu (1990).
Kierunki badañ: historia spoÆeczno–gospodarcza Polski miædzywojennej, dzieje
Kielecczyzny w XX w. Publikacje m.in.: „RzemiosÆo województwa kieleckiego
w okresie miædzywojennym: aspekty ekonomiczne i spoÆeczne” (1984), „SpoÆeczeñstwo maÆomiasteczkowe w województwie kieleckim: 1918–1939” (1990), „íycie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939” (1994), „Aktywno¥ì spoÆeczno–kulturalna ºydowskich gmin wyznaniowych na ziemiach polskich
w XIX i XX w.” (w: „SpoÆeczno–kulturalna dziaÆalno¥ì Ko¥cioÆa katolickiego
w Polsce XIX i XX w.”, 1994).
Izabella Rusinowa, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamºe
studia i doktorat (1969). Zainteresowania badawcze: historia XVIII i XIX w.,
zwÆaszcza dzieje Stanów Zjednoczonych i emigracji z ziem polskich. Publikacje
m.in. „Geneza Stanów Zjednoczonych. Unia z lat 1774–1783” (1974), „Jefferson
a poczåtki amerykañskiego systemu partyjnego. Lata 1790–1800” (1984), „Od
Eleonory Roosevelt do feministek lat 70–tych XX wieku” (w: „Kobieta i ¥wiat
polityki...”, 1994).
Graºyna Szelågowska, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz. Studia historyczne na Uniw. Warsz., tamºe doktorat (1988). Kierunki badañ: historia
powszechna nowoºytna i najnowsza ze szczególnym uwzglædnieniem dziejów
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Skandynawii; historia spoÆeczna XIX i XX w.; dzieje parlamentaryzmu; historia
idei i doktryn politycznych; dydaktyka historii. Publikacje m.in.: „Narodowo¥ì
i naród w romantycznych koncepcjach norweskiej szkoÆy historycznej” (w: „Przeglåd
Zachodni”, 1984), „Wolno¥ì i odrodzenie nordyckiej Germanii — romantyczne
koncepcje unii skandynawskiej w I poÆowie XIX w.” (w: „Przeglåd Humanistyczny”, 1992), „Idea zjednoczonej PóÆnocy w skandynawskim ruchu studenckim I poÆowy
XIX w.” (1992), „Dzieje nowoºytne i najnowsze 1815–1870” (1993), „Dzieje
nowoºytne i najnowsze 1870–1939” (1994), „«Czerwone poñczochy». Poczåtki
zorganizowanego ruchu feministycznego w Danii na przeÆomie XIX i XX w.”
(w: „Kobieta i ¥wiat polityki”, 1994).
Andrzej Szwarc, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz. Studia
historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamºe (1978). Kierunki badañ: historia
spoÆeczna ziem polskich w XIX w., stosunki polsko–rosyjskie w drugiej poÆowie
XIX i na poczåtku XX wieku. Publikacje m.in. „Resursy w Królestwie Polskim
1820–1893” (w: „Przeglåd Historyczny”, 1980), „Inteligencja warszawska i prowincjonalna we wzajemnych opiniach z lat popowstaniowych” (w: „Inteligencja
polska XIX i XX wieku”, t. 3, 1983), „Inteligencja polska w oczach wÆadz carskich”
(w: ibid., t. 4, 1985), „Obóz ugody a inteligencja w zaborze rosyjskim w latach
1864–1905” (w: ibid., t. 6, 1991), „Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki
Realnej. Zwolennicy ugody z Rosjå, ich poglådy i próby dziaÆalno¥ci politycznej
1864–1905” (1991), „Kobiety a rewolucyjna przemoc w Rosji w ostatnich dziesiæcioleciach XIX i na poczåtku XX wieku” (w: „Kobieta i ¥wiat polityki...”, 1994).
MichaÆ ÿliwa, profesor w Instytucie Nauk SpoÆecznych Wyºszej SzkoÆy
Pedagogicznej w Krakowie. Studia historyczne w WSP w Krakowie, doktorat z nauk
politycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego (1976). Kierunki
badañ: historia doktryn politycznych i prawnych XIX i XX w., najnowsze dzieje
Polski. Publikacje m.in.: „Polska my¥l polityczna w I poÆowie XX w.” (1993),
„Zygmunt íuÆawski. Zarys biografii” (1993), wspóÆaut. „Il miti del quarto stato: tra
nostalgia e speranza” (Milano 1994), „BolesÆaw Limanowski. CzÆowiek i historia”
(1994), „Idee polityczne w Polsce — wiek XX” (1994).
Maria Wierzbicka, wykÆadowca w Intytucie Historycznym Uniw. Warsz. Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamºe (1971). Kierunki badañ: historia
historiografii. Publikacje m.in.: „Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych” (1974), „WÆadysÆaw Smoleñski” (1980), „Popularne podræczniki dziejów Polski w latach 1864–1914” (w: „Edukacja historyczna
spoÆeczeñstwa polskiego w XX w.”, 1981), „My¥l historyczna pisma «Trzeci Maj»”
(w: „Przeglåd Historyczny”, 1991).
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Adam Winiarz, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu im. Marii Curie–SkÆodowskiej w Lublinie. Studia pedagogiczne i historyczne na UMCS, doktorat tamºe (1990). Kierunki badañ: Historia Polski w XVIII i XIX w., dzieje o¥wiaty
i historia kobiet. Publikacje m.in.: „Girls` Education in the Congress Poland
1815–1914” (w: „Women in Polish Society”, 1992), „Zwiåzek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyªnie” (1994).
Tadeusz Wolsza, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne i nauk
politycznych na Uniw. WrocÆawskim, doktorat w Instytucie Historii PAN (1988).
Kierunki badañ: historia polityczna Polski przeÆomu XIX i XX w., historia Polski
po 1945 r. Publikacje m.in.: „Narodowa Demokracja wobec chÆopów w latach
1887–1914” (1992), „Rewolucja a ksztaÆtowanie siæ kultury politycznej chÆopów
— wzorce propagandowe (narodowi demokraci, ludowcy, socjali¥ci” (w: „SpoÆeczeñstwo i polityka — dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie
Polskim na poczåtku XX w.”, 1993), „Stanowisko rzådu RP na wychodªstwie
wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej: lipiec 1945–1949”
(w: „Polska Ludowa 1944/45–1989”, 1995).
Dorota Zamojska, adiunkt w Archiwum PAN w Warszawie, studia historyczne
na Uniw. Warsz.(1984). Kierunki badañ: dzieje wychowania w Polsce w XIX w.
Publikacje m.in.: „Cyganeria warszawska lat 40–ych XIX w.” (1989), Selektywna
bibliografia publikacji powojennych na temat dziejów kobiet w Polsce (w: „Der
Forschungsstand zum Thema «Klasse und Geschlecht» in Zentral- und Osteuropa”,
1993).
Anna íarnowska, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz. Studia
historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamºe (1962). Kierunki badañ: historia
spoÆeczna Polski na tle porównawczym XIX/XX w., ze szczególnym uwzglædnieniem dziejów kobiet, rodziny oraz klasy robotniczej. Publikacje m.in.: „Geneza
rozÆamu w PPS: 1904–1906” (1965), „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego
1870–1914” (1974), „Robotnicy Warszawy na przeÆomie XIX i XX w.” (1985),
wspóÆaut. i red. „WokóÆ tradycji kultury robotniczej w Polsce” (1986), „Women in
Working Class Families in the Congress Kingdom XIX/XX w.” (w: „Women in
Polish Society”, 1992), „Prywatna sfera ºycia rodzinnego i zewnætrzny ¥wiat ºycia
publicznego — bariery i przenikanie (przeÆom XIX i XX w.)” (w: „Kobieta i ¥wiat
polityki...”, 1994).
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