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Przedmowa

Kwestia udziału kobiet w najszerzej rozumianym życiu politycznym od dawna
bywała przedmiotem studiów i opracowań historycznych. Zarówno w obcej, jak
i w polskiej historiografii, już w zeszłym stuleciu badacze i publicyści zwracali
uwagę na nieprzeciętne postacie kobiece, którym przypadło w udziale kierować
losami państw lub przynajmniej wpływać na owe losy u boku mężczyzn. Nurt
biograficznych rozważań rzadko jednak łączony był z ogólniejszymi refleksjami.
Zdarzały się one przy okazji kreślenia portretów zbiorowych, poświęconych z re
guły kobietom uczestniczącym w życiu politycznym w sytuacjach nadzwyczaj
nych, na gruncie polskim np. — uczestniczkom powstań narodowych. Ich autorzy
bądź autorki rzadko kiedy jednak wykraczali poza, cenne skądinąd, elementy re
jestracji i opisu. Nie oznacza to, aby należało deprecjonować, dla przykładu, war
tościowe faktograficznie prace Łucji Charewiczowej czy Dionizji Wawrzykowskiej-Wierciochowej. Korzystało z nich także wielu autorów studiów zamieszczo
nych w niniejszym tomie, o czym świadczą odwołania w przypisach. Ambicją
jego twórców i redaktorów było jednak znaczne poszerzenie tradycyjnego pola
obserwacji.
Tytułowe hasło „Kobieta i świat polityki” nie powinno być rozumiane jako
sygnał, iż mowa tu będzie wyłącznie o działaczkach partii, ruchów społecznych
czy uczestniczkach konspiracji patriotycznych — choć wątek ten znalazł poczesne
miejsce. Co najmniej tak samo interesujące wydaje się jednak przeanalizowanie
zwiększającego się stopniowo od połowy XIX wieku udziału kobiet w życiu pu
blicznym — czyli we wszystkich formach zbiorowego działania, które wymagały
przekroczenia granic rodziny i domowego ogniska, wyznaczających uprzednio
niemal bez wyjątku zakres akceptowanej społecznie kobiecej aktywności. Na zie
miach polskich, w związku z pewnym opóźnieniem procesów modernizacyjnych
i niedemokratycznym charakterem władzy, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, pro
ces ten — na co wskazują autorzy poszczególnych studiów — przebiegał powoli
i nie bez przeszkód. Wiązał się on, rzecz jasna, z przeobrażeniami ekonomiczny
mi, z koniecznością podejmowania pracy zawodowej w przemyśle, handlu, rze
miośle — niemal zawsze jednak w jakiejś zbiorowości, posiadającej własne inte
resy i niekiedy artykułującej je oraz organizującej się dla ich obrony. Wciągnięcie
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kobiet w sprawy zawodowe, gminne, parafialne po pewnym czasie mogło, choć
nie musiało prowadzić je do świata polityki sensu stricto, do świata walki o władzę
i działań zmierzających do realizacji programów społecznych.
Oczywiście nie była to jedyna droga. Wspomniane już walki o wyzwolenie
narodowe — od powstania listopadowego do lat pierwszej wojny światowej —
wytyczały „drogę na skróty”. Wielokrotnie wskazywano już na przymusowe po
dejmowanie przez kobiety różnych nietradycyjnych ról, w związku z powsze
chnym w niektórych środowiskach zaangażowaniem patriotycznym oraz brakiem
mężczyzn, którzy wyruszyli na pole walki albo podlegali represjom. Sytuacje takie
w czasie I i II wojny światowej dotknęły wiele krajów europejskich i Stany Zjed
noczone; zgodna opinia badaczy przypisuje im decydujące znaczenie dla przyspie
szenia procesów emancypacyjnych. Czy w latach wcześniejszych, w sytuacji,
w której znalazły się ziemie polskie, czynnik ten oddziaływał równie silnie? Wiele
konkretnych obserwacji wskazuje na jego istnienie, chociaż nie należy przecieniać
trwałych skutków takiego stanu rzeczy. Aż do schyłku XIX wieku tradycja zbyt
mocno warunkowała miejsce kobiety w rodzinie i społeczeństwie, by pojedyncze
jednostki przełamujące uprzedzenia mogły skutecznie oddziaływać na świat poli
tyki. Powstańcze klęski sprawiały, że nawet osoby bardzo wyraźnie zaangażowane
w sprawy publiczne powracały do ról matek i żon, starając się ratować zagrożony
byt rodzin — rzecz jasna nie bez myśli o szerszym, ogólnonarodowym wydźwięku
i skutku takich postaw. Dopiero początek XX stulecia przyniósł narodziny samo
dzielnego polskiego ruchu kobiecego, świadomego swych odrębnych celów i dą
żącego do zrównania kobiet w prawach politycznych z mężczyznami. Jego pio
nierki, m.in. Paulina Kuczalska-Reinschmitt i Maria Dulębianka, powoływały się,
rzecz charakterystyczna, na swe poprzedniczki, na ich wspólne z mężczyznami
prace konspiratorskie, pobyty w więzieniach i na zesłaniu (por. artykuł Katarzyny
Sierakowskiej w niniejszym tomie). Ich zdaniem był to jeden z tytułów do równo
uprawnienia— również w „czasach pokojowych” i w sferze politycznej. Ale or
ganizacje feministyczne, m.in. ze względu na konkurencję nowoczesnych partii
politycznych (zwłaszcza lewicowych, dopuszczających, choć nie bez oporów, kobiety-członkinie i aktywistki), nie rozwinęły się na szerszą skalę. Nie stanowią też
one głównego przedmiotu refleksji w niniejszym tomie. Jest nim poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie czy analiza historyczna potwierdza stereotypowy pogląd
o ponadczasowej przeciwstawności strategii życiowych kobiet i mężczyzn: kobie
cego zapatrzenia się w prywatną rodzinność i męskiego „altruizmu w służbie pu
blicznej”.
Tom nasz otwiera studium Anny Żarnowskiej, w którym autorka analizuje
kolejne formy pojawiania się kobiet w sferze życia publicznego oraz reakcje świa
ta mężczyzn i większości kobiet na te zjawiska. Odwołując się do polskich realiów
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historycznych próbuje zweryfikować szeroko rozpowszechniony pogląd o istnie
niu tradycyjnej bariery, oddzielającej kobiety i krąg ich zainteresowań i dążeń od
zewnętrznego świata spraw publicznych i „zarezerwowynych” dlła mężczyzn za
sług dla społeczeństwa. Kilka kolejnych szkiców (autorstwa Jerzego Skowronka,
Wiktorii Śliwowskiej, Wiesława Cabana i Tomasza Nałęcza) sumuje i uzupełnia
dotychczasową wiedzę o politycznym zaangażowaniu dam z arystokracji w pier
wszych dekadach XIX stulecia, a także o udziale kobiet— wciąż jeszcze głównie
przedstawicielek elit społecznych — w konspiracjach i powstaniach oraz walce
o niepodległość w okresie pierwszej wojny światowej.
Drugą część tomu inaugurują rozważania Marii Nietykszy o „Tradycyjnych
i nowych formach aktywności publicznej kobiet w warunkach zaborów”. Właśnie
w tej części ukazane zostały — w artykułach Walentyny Najdus, Andrzeja Chwal
by, Nory Koestler, Adama Walaszka i Włodzimierza Mędrzeckiego) — różnorod
ne pola zaangażowania wykraczającego poza krąg życia rodzinnego. Jest tu mowa
o licznych w autonomicznej Galicji stowarzyszeniach społecznych i kulturalnych
oraz o partiach politycznych, o organizacjach Polek na emigracji w Stanach Zjed
noczonych, wreszcie o wsi Królestwa Polskiego przed pierwszą wojną światową,
gdzie zarówno prawica jak i lewica starały się wciągać w orbitę swoich działań nie
tylko mężczyzn — porzucając nieraz antyfeministyczne uprzedzenia z nadzieją na
rozszerzenie społecznego poparcia w prowadzonej walce politycznej. Z małymi
wyjątkami studia nasze dotyczą wydarzeń i zjawisk, które w niewielkim stopniu
oddziaływały na bieg tzw. „wielkiej” polityki. Nie sposób jednak przecenić ich
znaczenia z perspektywy kształtowania się kultury politycznej całego społeczeń
stwa — z jego kobiecą częścią włącznie, dla przełamywania barier, tradycyjnie
oddzielających kobiety od życia publicznego, dla „oswajania” opinii publicznej
z nowymi rolami kobiet i kształtowania się nowych, aktywnych postaw wśród
młodszych pokoleń kobiet.
Kolejni autorzy: Andrzej Szwarc, Beate Fieseler, Paweł Samuś i Barbara Sza
bat piszą o przedstawicielkach radykalnych, polskich i rosyjskich ruchów poli
tycznych, zwłaszcza o socjalistkach. Przypomina się ich udział w walkach rewo
lucyjnych, także i osobiste uczestnictwo w akcjach zbrojnych i zamachach terro
rystycznych. Owe skrajne formy zaangażowania nie były rzecz jasna powszechne
i szokowały opinię publiczną. Świadczyły równocześnie o dwóch tendencjach wi
docznych na początku XX w.: radykalizacji walki politycznej i postępującej eman
cypacji kobiet, które zadawały poniekąd kłam tezom o odmiennej od mężczyzn
psychice.
Dopiero ostatnia, trzecia część poświęcona jest feministkom i ich prekursorkom. Geograficznie wykracza ona poza ziemie polskie i Rosję. W szkicu Pavli
Vosahlikovej mowa jest o feministkach w życiu politycznym Czech na przełomie
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XIX i XX w.; Grażyna Szelągowska zajmuje się interesującym i mało znanym
duńskim ruchem feministycznym, zaś Izabela Rusinowa — organizacjami kobie
cymi w Stanach Zjednoczonych i postacią Eleonory Roosevelt. Pozostałe szkice
poświęcone są głównie wybitnie indywidualnościom kobiecym, uczestniczącym
bezpośrednio lub pośrednio w życiu politycznym. Mirella Kurkowska, Katarzyna
Sierakowska, Agnieszka Kwiatek i Dorota Zamojska piszą o Narcyzie Zmichowskiej, o Paulinie Kuczalskiej-Reinschmitt i innych działaczkach Związku Równo
uprawnienia Kobiet Polskich, o Kazimierze Bujwidowej i Romualdzie Baudouin
de Courtenay. Szkice te koncentrują się nie tyle na szczegółach biograficznych, co
na społecznym oddziaływaniu tych osobistości.
W świetle przedstawionych tu wyników badań widać wyraźnie, że w omawia
nym okresie obszar i formy życia politycznego polskiego społeczeństwa, mimo
ich unowocześnienia się, wyznaczane były nadal tradycyjnie przez zaangażowanie
męskiej jego części. Ten „męski” świat polityki w niewielkim stopniu był areną
działalności kobiet. Coraz wyraźniej jednak ujawniał się równoległy niejako, od
rębny świat kobiecej aktywności społeczno-politycznej, wykraczającej z reguły
poza konwencjonalne obszary politycznego świata mężczyzn, przejawiającej się
w specyficznych „kobiecych” formach, pozwalających na przerzucenie pomostu
między sztucznie przeciwstawianymi sobie społecznymi funkcjami rodziny i
„służbą publiczną”.
Procesy demokratyzacji — widoczne na razie głównie „pod powierzchnią
zdarzeń” — miały niebawem, w 1918 roku, doprowadzić do niemal pełnego, for
malnego równouprawnienia, a w każdym razie — do triumfu idei powszechnych
praw wyborczych dla kobiet już w odbudowującym się niepodległym państwie.
Koniec pierwszej wojny światowej otwiera jednak zupełnie nową epokę ich zaan
gażowania w życiu publicznym. Temu tematowi zamierzamy poświęcić następny
tomik naszej serii.

Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc
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Anna Żarnowska

Prywatna sfera życia rodzinnego i zewnętrzny
świat życia publicznego — bariery
i przenikanie (przełom XIX i XX wieku)

Aktywność społeczeństwa w życiu publicznym wykazywała zawsze wyraźne
odmienności zależnie od płci. Zaangażowanie kobiecej części społeczeństwa,
a szczególnie jej aktywność o wyraźnym zabarwieniu politycznym, były dotąd
w naszych badaniach historycznych niedostrzegane, żeby nie powiedzieć — igno
rowane. Toteż celowe wydaje się dostrzeżenie charakterystycznych dla udziału
kobiet w życiu publicznym obszarów aktywności, odtworzenie form, celów i za
kresu ich zaangażowania społecznego i politycznego. Równie zasadne wydaje się
uznanie za otwarty problem badawczy pytania o specyficzne dla kobiet elementy
kultury politycznej, kształtującej się w polskich warunkach w swoim szerokim,
ponadstanowym, ogólnooby watelskim wariancie z dużym opóźnieniem. Jej cechy
szczególne, w porównaniu z innymi krajami Europy, wyrastały nie tylko z od
miennego stopnia zaangażowania kobiet w życiu politycznym, ale związane były
także ze specyficznymi postawami i zachowaniami męskiej części polskiego spo
łeczeństwa.
Powstaje przede wszystkim pytanie, czy w warunkach polskich można mówić
o tak wyraźnie zarysowanej —jak to miało miejsce w wielu krajach zachodnioeu
ropejskich w drugiej połowie XIX w. — barierze, oddzielającej sfery życia pu
blicznego i prywatnego?
Rozróżnienie tych dwóch sfer aktywności jednostki (w domyśle — mężczy
zny) było planowo forsowane w społeczeństwach, zdominowanych kulturowo
przez mieszczaństwo — w Anglii, Niemczech, Francji. Łączyło się z tym progra
mowe wyłączanie kobiet ze sfery życia publicznego, zamykanie ich pola działania
w ramach rodziny, ograniczanie ich społecznych ról do funkcji macierzyńskich,
pielęgnacyjnych, wychowawczych itp. Sferę rodzinnej prywatności traktowano
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oczywiście — (zgodnie z tym modelem) —jako niezbędne zaplecze aktywności
publicznej: gospodarczej, politycznej itd„ rezerwowanej jednak niemal wyłącznie
dla mężczyzn. Oczywiste, że model ten także w tych krajach mógł być i był reali
zowany wróżnym stopniu w kolejnych warstwach społecznych.
Czy podobne zjawisko i tendencja występowały także w krajach Europy wschod
niej, czy są zauważalne w społeczeństwie polskim na przełomie XIX i XX wieku?
Nie ulega wątpliwości, że również na ziemiach polskich dosyć sztywny podział
ról społecznych zależnie od płci —jako zasada, jako pewien uświęcony tradycją
układ modelowy, do którego należy dążyć — był w XIX wieku głęboko zakorze
niony w świadomości społecznej. Wyznaczał on kobiecie pole działań przede
wszystkim w ramach rodziny i gospodarstwa domowego i izolował ją od szersze
go życia społecznego, natomiast działania na forum publicznym przekazywał wy
łącznie mężczyznom. Podział ten utrwalały zróżnicowane wzorce wychowawcze
w rodzinie, inne w stosunku do synów i do córek. Zjawisko to można obserwować
jeszcze w końcu XIX w., niemal niezależnie od miejsca w hierarchii społecznej.
Bardzo wymowne są tu przykłady z Królestwa Polskiego, obserwowane z jednej
strony — w rodzinie ziemiańskiej, z drugiej — w chłopskiej. Jeśli chodzi o kon
takty z życiem publicznym, w jednej i drugiej liczono tylko na synów. Niekiedy,
szczególnie w niektórych rodzinach ziemiańskich, synów nawet przygotowywano
do pełnienia «służby publicznej». Widziano więc potrzebę ich kształcenia (gimna
zjum lub studia wyższe — dla synów ziemiańskich1; wiejska szkoła elementarna
— dla synów chłopskich). O takich aspiracjach w stosunku do córek, nawet
w większości rodzin radykalnej inteligencji, źródła milczą. Dla tak zróżnicowa
nych w Królestwie Polskim „strategii” rodzinnych wobec synów i córek niemałą
rolę odgrywał argument narodowy: charakterystyczne dla większości elity zie
miańskiej przekonanie o „misji narodowej” tej warstwy, (a szczególnie jej mę
skich reprezentantów), a wśród chłopów — opór przeciwko wynaradawianiu
w szkole. W zaborze rosyjskim wyrażało się to m.in. w decyzjach o nieposyłaniu
dziewcząt do urzędowej rosyjskiej szkoły. Ciekawe, że w zaborze pruskim, także
na wsi, w oporze wobec germanizacji w szkole dziewczęta i kobiety nie pozosta
wały w cieniu. Wręcz odwrotnie — to zaangażowanie uczennic i ich matek
w strajkach szkolnych w latach 1901-1907 było szersze niż chłopców, a protest
bardziej zaciekły. Ale tam chodziło nie tyle o świadectwo szkolne tu — w odróż

1 Tak np. na przełomie XIX i XX w. w ziemiańskiej rodzinie Grabskich studia wyższe synów Stanisława i Władysła
wa traktowano jako przygotowanie ich do „służby publicznej” w przyszłej, odbudowanej Polsce. Natomiast ambicje
córki zdobycia wyższego wykształcenia nie spotykały zdecydowanej aprobaty rodziców (Z. Kirkor-Kiedroniowa,
Wspomnienia, t. I, Warszawa 1986, s. 23, 42 i 48).
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nieniu od zaboru rosyjskiego — coraz częściej u schyłku XIX wieku niezbędne,
dziewczętom, także, w życiu poza własną lokalną społecznością — ale o obronę
dostępu do nauki religii w języku ojczystym2.
Podział społecznych ról zależnie od płci odpowiadał modelowi tradycyjnej
rodziny patriarchalnej, który na ziemiach polskich bez wątpienia dominował
w wieku XIX na wszystkich niemal szczeblach drabiny społecznej. Ale u schyłku
wieku XIX zaczynają się w tych tradycyjnych układach pojawiać pierwsze, nie
wielkie jeszcze szczeliny. Determinowały je głębokie przeobrażenia społeczne,
którym ulegało zarówno ziemiaństwo, jak i chłopstwo i „stare” mieszczaństwo,
oraz — wyodrębnianie się nowych warstw społecznych: inteligencji i klasy robot
niczej. Wydaje się, że zmiany te w warunkach polskich nie działały tak jedno
znacznie, — jak w krajach zachodnioeuropejskich, — w kierunku izolowania od
siebie sfer życia pry watno-rodzinnego i publicznego i przeciwstawiania ich sobie
jako dwóch odrębnych światów, zdominowanych albo przez kobiety, albo przez
mężczyzn.
W środowiskach zamożnego ziemiaństwa i nowoczesnego mieszczaństwa
(burżuazji) już samo zaplecze majątkowe i poziom życia materialnego rodzin
sprzyjały podziałowi ich życia na strefę prywatną i publiczną, zwalniając kobietę
od zdobywania środków na utrzymanie rodziny. Konieczność walki z uciskiem
narodowym i słabość liczebna burżuazyjnego mieszczaństwa sprawiły jednak, że
nawet tu pełne izolowanie kobiet od „spraw publicznych” nie było zjawiskiem
częstym. Przykładem może tu być Jadwiga Krausharowa3.
Wydaje się, że można wyróżnić cztery grupy czynników, które wpływały de
terminujące na interesujące nas zjawiska społeczne, tj. na wzajemne relacje mię
dzy sferą życia prywatnego i publicznego, na istniejące, względnie powstające
między nimi bariery, ale także — na ich wzajemne przenikanie oraz na odmienny
kształt tych relacji wśród kobiet i wśród mężczyzn. Są to:
1. Historyczne państwowo-ustrojowe determinanty kształtowania się społeczeń
stwa obywatelskiego, a więc przede wszystkim — zakres praw cywilnych i oby
watelskich mężczyzn i kobiet; możliwości rozwoju instytucji demokratycznych
i życia publicznego, a szczególnie — aktywności politycznej (zasięg wolności de

2 John J. Kulczycki, Strajki szkolne w zaborze pruskim 1901-1907, Poznań 1993, s. 236. W lalach 1906-1907 w 2/3
spośród zbadanych 45 szkół strajki inicjowały dziewczęta, większy był ich udział w oporze i dłużej go podtrzymywały
niż chłopcy. W raportach wielu urzędników gminnych dawano wyraz przekonaniu, że to przede wszystkim matki są
odpowiedzialne za zachowanie strajkowe uczniów (tamże, s. 235).
3 Z Rabska, Moje życie z książką, Wrocław 1959, s. 33 i nast. Zob. także. M. Wierzbicka, Zburżuazji do inteligencji:
Jadwiga Krausharowa, [w:J Kobiela i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. A.
Zarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1993, cz. I, s. 217-228.
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mokratycznych, prawo do organizowania się itd), polityka oświatowa państwa
(zasięg alfabetyzacji szkolnej, dostęp do wykształcenia powyżej elementarnego);
2. Poziom zamożności społeczeństwa;
3. Oddziaływujące na kulturę polityczną społeczeństwa tradycje kultrowe, siła
względnie słabość tradycji patriarchalnej, tempo demokratyzacji społeczeństwa
w życiu codziennym;
4. Wreszcie — czynnik istotny w plasowaniu kobiet w społeczeństwie — to rola
zorganizowanego ruchu samych kobiet, ruchu feministycznego, próby organizowania
niezależnej kobiecej opinii publicznej i ich wpływ na kształt kultury politycznej.
Nie wszystkie te zjawiska znalazły się w polu widzenia dotychczas prowadzo
nych badań; w wielu punktach możliwe jest sformułowanie tylko hipotetycznych
refleksji.
Przedmiotem moich rozważań jest oddziaływanie tych czynników w specy
ficznych polskich warunkach Tu bowiem należy, w moim przekonaniu, szukać
wyjaśnienia zauważalnych polskich odmienności w porównaniu z zachodnią Eu
ropą, gdy przedmiot naszej obserwacji stanowią wzajemne relacje społecznych ról
kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym i publicznym. Nasuwa się więc pytanie: jak
kształtował się polski wariant kobiecej aktywności w życiu publicznym, jak w pol
skich warunkach przebiegał proces uobywatelnienia kobiet?
Punktem wyjścia rozważań na ten temat jest problem stosunku kobiet do insty
tucji publicznych, do — funkcjonujących w interesującym nas okresie na ziemiach
polskich — zaborczych struktur państwowych. Czego mogły oczekiwać od państwa?
W jakim stopniu były postrzegane jako współobywatelki przez państwo i męską
część społeczeństwa? Jakie oczekiwania wiązały z państwem same kobiety, jak
postrzegały jego rolę, jaką lokatę uzyskiwało państwo w ich systemie wartości?
Daleko idące konsekwencje dla kształtowania się postaw politycznych kobiet
na ziemiach polskich przed 1918 rokiem miał oczywisty fakt, że na równi z męską
częścią społeczeństwa zostały postawione wobec obcych, zaborczych aparatów
państwowych. Zarówno w zaborze rosyjskim, jak i pruskim jednostka — niezależ
nie od płci — pozbawiona została swobody narodowego samookreślenia się
i uczestniczenia we własnej narodowej kulturze, odebrano jej prawo do oświaty
w języku macierzystym i prawo posługiwania się nim w życiu publicznym. Jed
nak ucisk narodowy w różnym stopniu dotykał kolejne warstwy społeczne, a prze
de wszystkim — wynaradawianie w niejednakowym stopniu zagrażało kolejnym
generacjom. Stopień tego zagrożenia w pewnej mierze zależny był także od płci.
Represje popowstaniowe w Królestwie Polskim: więzienia, zsyłki, przymuso
wa emigracja — obejmowały przede wzsystkim mężczyzn. Zmuszały jednak ko
biety do przejmowania wielu, dotychczas przez nich pełnionych funkcji w gospo
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darce, w życiu społecznym i kulturalnym (np. w literaturze). W tym samym kie
runku działały konfiskaty majątków za udział w powstaniu.
Następna fala wzmożonych represji (więzienia, zesłania) spadła na społeczeń
stwo polskie w Królestwie po klęsce rewolucji 1905-1907. Tym razem objęła prze
de wszystkim środowiska robotnicze i inteligenckie. I w tej generacji represje ze
strony państwa zaborczego przyspieszały i intensyfikowały proces aktywizacji za
wodowej kobiet zwielokrotniając przypadki podejmowania przez kobiety funkcji
głównych żywicielek rodzin.
Wszystko to wpłynęło niewątpliwie na podwyższenie społecznego prestiżu
kobiet. Dotyczyło to jednak tylko warstwy ziemiańskiej i inteligenckiej. Podejmo
wanie przez kobiety z tych środowisk pracy zarobkowej niejednokrotnie otaczane
było nimbem czynu patriotycznego. Dokonywano w ten sposób swoistego „upo
litycznienia” decyzji kobiety, która w gruncie rzeczy wyrastała z potrzeb dnia co
dziennego rodziny. Tą, na poły „prywatną” drogą, wchodziły kobiety na forum
życia ogólno-społecznego. Ale przecież tylko ideologizację tych przeobrażeń spo
łecznych, do jakich należało rozszerzanie się zarobkowania kobiet w związku
z pauperyzowaniem się warstw średnich, uznać można za polską specyfikę.
Prześladowania ze strony zaborców przybierały często odmienne formy w sto
sunku do kobiet i w stosunku do mężczyzn; w niektórych wypadkach kobiety
znajdowały się poza zasięgiem represji, szczególnie te z rodowodem arystokra
tycznym i ewentualnie — ziemiańskim. Tradycyjny model społecznej roli kobiety,
w myśl którego udział w organach władzy zarezerwowany jest dla mężczyzn, się
gał jeszcze Polski szlacheckiej. Wiek XIX, szczególnie w zaborze rosyjskim i pru
skim, dodał do niego nowy element — przejęcie przez mężczyzn wszelkich kon
taktów z władzą zaborczą i uwolnienie od nich kobiet. W ten sposób kobiety zostały
świadomie odcięte od tego kanału spraw publicznych. W tym przypadku tradycyjny
model działał na korzyść kobiet, względnie rzadziej narażając je na represje. Już
jednak na początku XX wieku, w latach 1905-1907, gdy ruch rewolucyjny ogarnia
szerokie kręgi robotnicze, te odmienności w traktowaniu przez reżim carski kobiet
i mężczyzn zacierają się4. Dotyczy to także inteligencji. Bywało zresztą również
odwrotnie. Przypomnijmy powtarzające się na Górnym Śląsku na początku XX w.
represje policyjne, skierowane właśnie przeciw kobietom np. w formie usuwania
ich siłą z tzw. polskich wieców, jak i inne formy, stosowanych przez władze pru
skie prześladowań — ostrzejszych wobec kobiet niż wobec mężczyzn z racji szeszego uczestnictwa tych pierwszych w polskim ruchu kulturalno-oświatowym.

■* Z. Kirkor-Kiedroniowa, op. cit., s. 184 i nast
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Na ogół także formy oporu i protestu obu płci wobec zaborczego aparatu pań
stwowego kształtowały się odmiennie (nie zmienia to faktu, że głównym czynni
kiem działającym w kierunku dyferencjacji postaw wobec państwa były różnice
społeczne). Można zaryzykować opinię, że pod zaborem rosyjskim i pruskim wła
dza państwowa postrzegana była przez większość kobiet tak w mieście, jak i na
wsi jako siła nieznana i obca, że wobec państwa dominowały postawy oporu, co
najmniej biernego5
Takie postawy można odczytać np. z zachowań kobiet w Poznańskiem, gdy
poczucie zagrożenia związków ich dzieci z religią katolicką — wobec wprowa
dzenia języka niemieckiego do nauczania religii w szkole — determinowały sze
rokie poparcie matek dla strajków szkolnych w latach 1901-19076. Iza Moszczeń
ska, pochodząca z niezbyt zamożnej rodziny ziemiańskiej ze wschodnich rubieży
zaboru pruskiego, zauważa w swoich wspomnieniach, że w warunkach tego zabo
ru ,,każdy [Polak czy Polka] nawet w swoich osobistych, domowych sprawach
podlegał kontroli i rygorom, a pilnowały tego... czynniki urzędowe”7.
W takim postrzeganiu państwa postawy kobiet i mężczyzn były zresztą zbliżo
ne. Najczęściej prowadziło to do jednoczenia wysiłków także w oporze wobec
zaborców, dla obrony narodowej kultury. Wspólne też były marzenia o odbudowie
własnego polskiego państwa. Często można je odczytać z przekazywanego z po
kolenia w pokolenie, przywiązania do tradycji narodowej, z trwałości elementów
,,bezwiednej” niejako — często występującej w zmitologizowanej formie, zako
dowanej w świadomości historycznej — tradycji niezależnej Polski. Najwyraźniej
tęsknoty do własnego państwa manifestowały się wśród inteligencji i ziemiaństwa, ale dawały o sobie znać także w innych środowiskach społecznych, głównie
w mieście. Sporadycznie ujawniały się one również na wsi, stopniowo rozszerza
jąc się na początku XX wieku, a szczególnie w dobie I wojny światowej8.

5 Wskazują na to dawniejsze i nowsze badania Heleny Brodowskiej, Tadeusza Wolszy i moje własne — dla Królestwa
Polskiego, Rudolfa Jaworskiego i Krzysztofa Makowskiego — dla Poznańskiego, śląskie badania Stefanii Mazurek
i wiele innych (H. Brodowska, Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904, Warszawa 1967; T
Wolsza, Organizatorki ruchu oświatowego na wsi. Królestwo Polskie na przełomie wieków, [w:] Kobieta i edukacja,
Warszawa 1993,cz. 2, s. 121 134;A Żarnowska, Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX w., tamże cz. 1, s. 129-133; R Jaworski, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek
w XIX i na początku XX w., [w ] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów pod red. A
Żamowskiej i A Szwarca, Warszawa 1990, s. 25-35; K. Makowski, Rodzina poznańska w 1 połowie XIX wieku. Po
znań 1992, s 179-183; S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku w latach 1900-1907,
Opole 1969). Jest to jeszcze dziś hipoteza, wymagająca gruntowniejszej weryfikacji źródłowej. Jednak z pewnością
można przyjąć, że w obu tych zaborach powszechniej był brak przekonania do państwa jako siły dającej poczucie
bezpieczeństwa, a przeciwnie — z racji wywieranego przezeń nacisku na germanizację bądź rusyfikację, z reguły
postrzegane ono było jako stałe zagrożenie tak dla jednostki i rodziny, jak i dla całegc społeczeństwa polskiego.
6 J. J. Kulczycki, op. cit., passim.
7 I. Moszczeńska, Moje gniazdo rodzinne Wspomnienia z dzieciństwa, „Znak” 1977, nr 271, s. 121.
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Trudno dopatrywać się istotniejszych różnic między kobiecą i męską częścią
społeczeństwa w dążeniach do obrony narodowej tradycji i do utrzymania tożsa
mości narodowej młodszych generacji oraz w walce o elementarne prawa do nauki
w języku ojczystym, o swobodę wyboru wyznania i praktyk kultowych, a w zabo
rze pruskim także — o uniezależnienie się od dominacji gospodarczej państwa
zaborczego. Dążenia te stanowiły istotne szczeble na drodze do uobywatelnienia
tak kobiet, jak i mężczyzn. Jednak zaangażowanie obu płci w realizację tych zadań
nie było jednakowe.
W zaborze rosyjskim i pruskim, wobec konieczności organizowania oporu
przeciwko wynaradawianiu, na pierwszy plan wysuwały się działania, sprzyjające
utrwalaniu więzi narodowej i związków młodego pokolenia z polskością. Zadania
te — za aprobatą także męskiej części społeczeństwa — w dużym stopniu scedo
wane zostały na kobiety. Skupione w ich rękach działania, podejmowane były na
różnych płaszczyznach. Główną płaszczyznę stanowiłajednak niewątpliwie rodzi
na, której funkcje socjalizacyjne w drugiej połowie XIX w., w warunkach zaboru
rosyjskiego i pruskiego, nie tylko się nie zmniejszały, ale wydatnie rozszerzały.
Rodzina aż do momentu odbudowy niepodległego państwa pozostawała na zie
miach polskich główną instytucją socjalizacyjną. Rola kobiet, głównie — matek
była dla wypełniania tych funkcji rodziny decydująca.
Punktem wyjścia dla walki z naciskiem rusyfikacji i germanizacji było zawsze
„wychowanie patriotyczne” własnych dzieci, obejmujące m.in. nauczanie począ
tkowe w języku ojczystym. „Głęboko patriotyczny nastrój, jaki panował w domu
moich rodziców, istniał z bardzo nielicznymi wyjątkami wśród całej inteligencji”
— pisał Stanisław Grabski. Wspominając swe lata szkolne i opór wobec rusyfikacyjnych nacisków szkoły, podkreślał — większą niż ojców — determinację w tej
sprawie matek, „które podtrzymywały w nas wręcz ducha oporu” i z reguły były
pierwszymi nauczycielkami swych dzieci89. Podobne opinie zachowały się w licz
nych zapiskach pamiętnikarzy, pochodzących z rodzin ziemiańskich i inteligencji
z rodowodem szlacheckim. Tak np. w rodzinie technika-inżyniera, w której oboje
małżonkowie wywodzili się z rodzin z taką właśnie tradycją, żona (córka urzędni
ka celnego) funkcje „wychowania patriotycznego” wypełniała zapoznając swe
dzieci z dziełami polskiej poezji romantycznej. „Moja matka umiała na pamięć
i recytowała dzieciom całe niemal księgi z „Pana Tadeusza”, wiersze Konopnic

8 J Molenda, Masy chłopskie i ruch ludowy w czasie wojny 1914-1918, [w ] Ruch robotniczy i ludowy w Polsce
w latach 1914-1923, Warszawa 1960, s. 377-385, tenże, Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim, 19151918, Warszawa 1965 oraz inne pozycje tegoż autora.
’ St Grabski, Pamiętnik, 1.1, Warszawa 1989, s. 24-25.
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kiej, Syrokomli, Lenartowicza, Słowackiego” — notuje w swych wspomnieniach
Stanisław Tołwiński1011
. Tę działalność matki uzupełniała,.biblioteka domowa, któ
ra stała się podstawą naszego [tj. pamiętnikarza i jego rodzeństwa] uzupełniające
go kształcenia się w języku polskim, historii, geografii”11. Biblioteka ta komple
towana była z dużym trudem i towarzyszyła rodzinie mimo częstych zmian jej
miejsca zamieszkania, w czasie wieloletniej pracy ojca rodziny w różnych ośrod
kach przemysłowych na Ukrainie.
Na podstawie nielicznych przekazów wspomnieniowych, pisanych przez
przedstawicieli innych warstw społecznych — poza ziemiaństwem i szeroko po
jętą inteligencją — można przypuszczać, że na przełomie XIX i XX wieku w Kró
lestwie Polskim do obowiązku „wychowania patriotycznego” poczuwały się także
matki w miejskich rodzinach rzemieślniczych i robotniczych. Tu puntkem ciężko
ści często były wysiłki, aby zapewnić dzieciom naukę początkową po poisku.
Świadczą o tym m.in. także relacje organizatorek tajnego nauczania12. Zapewne
w tym czasie znacznie rzadziej poczuwały się do obowiązku „wychowania patrio
tycznego” matki w rodzinach chłopskich. ,,[O] historii Polski... dużo czytałam
i dzieciom [swoim] o tym opowiadałam...” — czytamy w „Pamiętniku matki”
Marcjanny Fornalskiej, matki kilkorga dzieci w małorolnej, napół wyrobniczej
rodzinie chłopskiej na Lubelszczyźnie. Przykład ten z pewnością nie może być
uznany za typowy. W samym „Pamiętniku” podkreśla się, że zainteresowania
jego autorki i jej oczytanie w historii Polski, jak i zdominowanie aspiracji ży
ciowych rodziny przez dążenie do kształcenia dzieci za wszelką cenę, były
raczej wyjątkiem i nie spotykały się ze zrozumieniem nawet wśród jej rodzeń
stwa13. Jednak u schyłku wieku XIX, także w innej rodzinie wiejskiej, a mianowi
cie — w stopniowo pauperyzującej się rodzinie majstra młynarskiego na wsi w po
bliżu Ostrołęki — to właśnie matka (późniejszego robotnika fabryk metalowych
w Warszawie) organizuje w swoim mieszkaniu tajne lekcje historii Polski i języka
polskiego dla dzieci własnych i sąsiedzkich14. Takich śladów zachowało się
w pamiętnikach niemało. Także inne świadectwa ujawniają podobne postawy
matek w rodzinach wiejskich. Szczególnym tego dowodem jest gruntownie
udokumentowane przez Helenę Brodowską, szerokie zaangażowanie kobiet

10 St. Tołwiński, Wspomnienia, 1895-1939, Warszawa 1970, s. 10.
11 Tamże, s. 24.
12 H. Ceysingerówna, Tajna szkoła w Warszawie w epoce caratu. Warszawa 1948, s. 18. Por A. Żarnowska, Aspiracje
oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX ; XX wieku, [w:] Kobieta i edu
kacja... cz. 1, s. 123-154.
13 M. Fornalska, Pamiętnik matki, cz. 1, Warszawa 1973, s. 84.
14 W Jastrzębski, Wspomnienia 1885-1919, Warszawa 1964, s. 19.
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wiejskich u schyłku XIX wieku w organizowaniu tajnej polskiej szkółki elemen
tarnej15.
Do głównych obowiązków matki w myśl ukształtowanego w środowisku zie
miańskim i inteligenckim, tradycyjnego wzorca, należało zapewnienie dzieciom
nauki w języku ojczystym. Sądzić można, że poczucie tego obowiązku upo
wszechniło się także w szerokich warstwach proletariackich i chłopskich. Na wsi
zdarzało się, że taką naukę organizowały matki pół-analfabetki, które przekazywa
ły dzieciom swoje umiejętności czytania, choć same nie zawsze umiały pisać.
Według ustaleń H. Brodowskiej na podstawie zapisów w źródłach urzędowych
(raporty, donosy itp.) naokoło 334 osoby z pięciu guberni (kieleckiej, lubelskiej,
piotrkowskiej, radomskiej i siedleckiej), oskarżone w latach 1870-1904 o niele
galne nauczanie dzieci po polsku, było 77 kobiet, w tym 24 matki i córki z rodzin
chłopskich. Zdarzały się wśród nich także żony karczmarzy, organistów, oficjali
stów dworskich oraz dziedziczki i ich córki. Panienki ze dworu jako nauczycielki
dzieci wiejskich stanowiły jednak „znikomy odsetek wśród osób karanych za tajne
nauczanie”. Nauczycielami w większości byli sami chłopi i chłopki, często mło
dzież wiejska np. wyróżniający się uczniowie i uczennice starszych klas szkół
rządowych16. Z punktu widzenia interesującego nas tematu warto zwrócić uwagę,
że tylko jedna w całej tej grupie 77 oskarżonych kobiet była nauczycielką z przy
gotowaniem zawodowym (wydalona ze szkoły rządowej).
Oczywiste, że szczególnie na wsi tajne szkółki nie mogły się rozwijać nie tylko
bez aprobaty, ale — bez wręcz aktywnego zaangażowania autorytetu i działań
organizacyjnych przede wszystkim matek. Bez tego i bez zespołowego działania
sąsiedzkiego niemożliwe byłoby zachowanie konspiracji i dyscypliny wśród uczą
cych się dzieci. Mieszały się tu role pełnione w rodzinie z rolą organizatorki życia
społecznego. W znacznym stopniu odnosi się to zresztą także do tajnego nauczania
elementarnego dzieci z rodzin proletariackich, rzemieślniczych itp. w mieście.
Była to więc specyficzna dla rodzin chłopskich, proletariackich, drobnomieszczańskich — forma realizowania przez matki obowiązku „wychowania patrio
tycznego” lub wręcz „wychowania obywatelskiego” młodego pokolenia. Taka
działalność wychowawcza, nie tylko ze względu na jej charakter, ale i — na jej
formę, daleko wykraczała poza sferę prywatności. Represje ze strony władz car
skich wręcz ją upolityczniały. Zapisy w aktach wytworzonych przez te władze
dostarczają świadectw, że rodzice organizując tajne nauczanie swych dzieci świa
domie podejmowali ryzyko narażenia się na represje17.
15 H. Brodowska, Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim, 1864-1904, Warszawa 1967, s. 233-235.
16 Tamże, s. 262.
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Liczne przykłady, wydobyte z urzędowych raportów przez Helenę Brodowską,
pozwalają przypuszczać, że w końcu XIX w. już w wielu rodzinach chłopskich
w Królestwie Polskim zaprzestano wznoszenia nieprzekraczalnych barier oddzie
lających dziewczęta i dorosłe kobiety od szerszej działalności na rzecz lokalnej
społeczności wiejskiej. Wręcz odwrotnie — atmosfera panująca w wielu tych ro
dzinach musiała sprzyjać kształtowaniu się wśród kobiet i dziewcząt poczucia
obywatelskiego obowiązku współudziału w upowszechnianiu polskiej oświaty na
wsi, przede wszystkim wśród najmłodszych jej mieszkańców. Choć z pewnością
poczucie to najczęściej nie było w pełni uświadomione.
Specyficzna sytuacja w Królestwie Polskim będąca wynikiem rusyfikacji
szkoły i konieczności jej przeciwdziałania m.in. drogą organizowania tajnej pol
skiej oświaty, zmuszała kobiety do rozszerzania pola swych działań poza sferę
rodzinnej prywatności. Wynikało to —jak można sądzić — nie tylko z racji peł
nionych w rodzinie funkcji wychowawczych.
Dla wielu dziewcząt w rodzinach chłopskich także taka „prywatna” decyzja,
jaką jest wybór zawodu —jeśli był to np. zawód nauczycielki — oznaczała wej
ście w krąg spraw publicznych. Nie chodzi tu wcale o ekstremalne postawy „siłaczek”, choć przecież w Królestwie Polskim nieodosobnione były także takie przy
padki podejmowania się społecznej misji niesienia oświaty na wsi przez wykształ
cone inteligentki z miast. Szczególnie wyraźnie zjawisko to wystąpiło wówczas,
gdy dla potrzeb tajnych szkółek na wsi i oświaty pozaszkolnej dla kobiet wiej
skich, powołano do życia półtajne i tajne kursy nauczycielek ludowych. W końcu
XIX w. organizowało je, powstałe w 1883 r. kobiece Koło Oświaty Ludowej. Jed
nak nawet bierny udział kobiet wiejskich w tajnej oświacie, w samokształceniu,
inicjowanym przez te i inne organizacje, szczególnie intensywnie w latach 19051907 — był także wykraczeniem poza próg prywatności. Na równi odnisiło się to
do środowiska robotniczego w miastach*1819
.
Nasuwa się pytanie: czy także w innych polskich dzielnicach wzór matki rea
lizującej zadanie „obywatelskiego” i „patriotycznego” wychowania młodego po
kolenia w społeczeństwie wcielonym w trzy obce organizmy państwowe — prze
nikał do „dołów” społecznych? Zjawiska te były dotąd badane tylko sporadycznie.
Nie ulega jednak wątpliwości, że wśród matek w rodzinach chłopskich najmniej
śladów takich postaw zachowało się w źródłach odnoszących się do Galicji1'. Cha
” Tamże, s. 238.
18 A. Żarnowska, Aspiracje oświatowe..., s. 123-154.
19 Tak np Jan Słomka, po wczesnej utracie rodziców wychowywany był przez dziadków, chłopów z okolic Tamo
brzega. Jako autor słynnego Pamiętniku włościanina (II wyd. 1929), analizując źródła swej postawy obywatelskiej
zamieszcza wprawdzie wzmianki o rozmowach dziadka i cieszącej się wielkim autorytetem babki oraz innych star-
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rakterystyczne jest pod tym względem wyznanie Stanisława Pigonia, wywodzące
go się z chłopskiej rodziny w Galicji: „świadomości narodowej z domu naturalnie
nie wyniosłem, nie mogłem wynieść. Ojciec jej nie miał, jak zresztą nikt z jego
rówieśników... Matka mogła coś niecoś zdobyć przez lekturę. Ale jej zainteresowania
czytelnicze poszły w jednym wyłącznie kierunku: szukała literatury religijnej...”20.
Natomiast w zaborze pruskim, a szczególnie w Wielkopolsce, rola kobiet
w rodzinie i ich działalność społeczna wykazywała wiele podobieństw z zaborem
rosyjskim. W warunkach panowania obcej władzy i nacisku germanizacyjnego,
w kształtowanym przez kobiety życiu rodzinnym w Poznańskiem powstawały za
lążki szerszego protestu społecznego o charakterze ruchu narodowego, względnie
— katolicko-narodowego. Wiele wskazuje na to, że nie były one tu słabsze niż
w Królestwie Polskim. Przekonywująca wydaje się teza Rudolfa Jaworskiego, że
pierwsze spontaniczne próby, — wyrastającego poza prywatność — zaangażowa
nia społecznego i narodowego Wielkopolanek, brały swój początek w domu ro
dzinnym21. Zbadane przez niego pamflety, wyrażające opinię niemieckich „hakatystów”, dają wymowne świadectwo, że to właśnie przede wszystkim kobiety
nadawały polskiemu ruchowi narodowemu pod zaborem pruskim — nieugiętości
i rozmachu22. Tezę tę potwierdzają cytowane już wyżej wyniki badań Johna J.
Kulczyckiego, poświęcone strajkom szkolnym w Wielkopolsce na początku XX
wieku. Ustalenia tego ostatniego mają dla naszych rozważań szczególny walor,
gdyż obserwuje on przede wszystkim zachowania kobiet w społecznościach wiej
skich i małomiasteczkowych23. Przy dzisiejszym stanie badań, nadal jednak ot
warte pozostaje pytanie: jak szerokie kręgi społeczeństwa Wielkopolski objęło to
zaangażowanie w oporze przeciw władzy?
Zaangażowanie matek i ich dążenia do utrwalenia poczucia tożsamości naro
dowej wśród młodych pokoleń stanowiły niewątpliwie istotne szczeble na drodze
do uobywatelnienia kobiet. Działo się to niezależnie od form, w jakich się te dąże
nia ujawniały i niezależnie od tego, czy były to działania zbiorowe, a więc w swej
istocie „publiczne”, czy jednostkowe, zamykające się w kręgu rodziny czy są
siedztwa. Zjawiska te stanowią przekonywujący argument na rzecz tezy, że w wa
szych sąsiadów o Polsce. Chociaż panowało wśród nich przekonanie o wspólnocie ziem, pociętych kordonami przez
zaborców, ale Polska kojarzyła się im nie tylko z polskimi królami, ale także z niezgodą wśród „panów” Toteż według
jego własnej oceny,.uświadomienie narodowe szło jednak powoli” i było wynikiem przede wszystkim lektury pol
skich gazet i książek (s. 258).
S. Pigoń, Z Kombomi w świat, Warszawa 1983, s. 158-159.
21 R. Jaworski, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na początku XX w., [w:} Kobieta i społeczeństwo,
s. 27-29; zob. także: J Benyskiewicz, Rola rodziny w zachowaniu narodowości w warunkach zaboru, (w:] Rola
Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, Poznań 1979, s. 473-483.
22 Tamże, s. 32.
25 J. J. Kulczycki, op. cit., s. 235-236.
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runkach polskich obie sfery aktywności kobiet: prywatna i publiczna, często prze
nikały się nawzajem.
Oczywiście płeć z reguły różnicowała formy aktywności na tych polach.
Zbrojne działania skierowane przeciw zaborcom, szczególnie w latach rewolucji
1905 r. (większość akcji bojowych), a następnie formacje zbrojne w latach I wojny
światowej opierały się głównie na mężczyznach. Nie brak było wprawdzie także
bezpośredniego w nich udziału kobiet, tym szerszego im bliżej współczesności.
Działały one jednak, choć często wbrew swojej woli, przede wszystkim na zaple
czu, pełniąc służby sanitarne, pomocnicze, organizując zaopatrzenie i aprowizację
itp. Z kolei organizowanie tajnej oświaty — o czym była mowa wyżej — było
przede wszyskim domeną kobiet, choć niemały był w niej także udział mężczyzn.
Sytuacja ta sprzyjała wytwarzaniu się pewnych elementów partnerstwa, pod
nosiła prestiż społeczny kobiet. Nasuwają się tu jednak dodatkowe uwagi.
Po pierwsze — te nowe zjawiska z reguły ograniczały się do warstw wykształ
conych, przede wszystkim — inteligenckich. Jak się wydaje, dla kobiet z tych
środowisk społecznych aktywność w ruchu narodowym pełniła jednocześnie rolę
surogatu ruchu emancypacyjnego, rozumianego według wzorów zachodnio-europej
skich. Zaangażowanie w ruchu oświatowym, a więc w ruchu, w swym charakterze
w znacznym stopniu — narodowym, sprzyjało niewątpliwie rozwijaniu się wśród
kobiet i to niezależnie od pozycji społecznej, choć z różnym natężeniem — postaw
obywatelskich. Jednocześnie jednak sprzyjało to podporządkowaniu „wyższym
celom” ogólno-społecznym, narodowym — specyficznych interesów kobiet i ich
dążeń do wyemancypowania się spod dominacji układów patriarchalnych.
Po drugie — nasuwają się wątpliwości, czy ten swoisty podział ról w organi
zowaniu oporu wobec zaborców na męską konspirację powstańczą względnie pa
ramilitarną i kobiecy ruch tajnej oświaty, wynikał wyłącznie z różnych predyspo
zycji fizycznych obu płci. Gdy bliżej przyjrzymy się warunkom, w jakich niemała
przecież w polskiej historii, liczba kobiet angażowała się bezpośrednio w działa
nia zbrojne, to okaże się, że podział ten w znacznym stopniu zdeterminowany był
przez czynniki obyczajowe. Liczne w naszej historii Emilie Plater pod względem
umiejętności i sprawności technicznych, jak i gotowości psychicznej nie różniły
się od męskich uczestników walki zbrojnej. Cechowały je nie tylko zdyscyplino
wanie i determinacja w walce, ale i umiejętności organizacyjne. Mimo to z reguły
musiały działać w przebraniu męskim. Nie chodzi tu oczywiście o strój.
Wielość zachowanych źródeł do dziejów formowania Legionów Piłsudskiego
pozwala na wydobycie niejednego jaskrawego dowodu na to, jak mocno jeszcze
w przededniu 1 wojny światowej świadomość społeczna uwikłana była w trady
cyjne, patriarchalne stereotypy myślenia. Co więcej odnosiło się to nawet do krę
gów postępowej inteligencji, która świadomie głosiła program demokratyzacji
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czyźni, jednak wydarte caratowi w latach rewolucji prawo wyborcze do Dumy, przy
znano tylko mężczyznom (i to nie wszystkim). Kobiety były z góry eliminowane.
Trzeba zresztą stwierdzić otwarcie, że na początku XX wieku w Królestwie
Polskim oczekiwania kobiet, wiążące się z demokratyzacją państwa, dopiero za
czynały się krystalizować. Potrzeba uzyskania praw politycznych była przez nie
jeszcze bardzo słabo postrzegana. Świadczyć o tym może m in. fakt, że wysunięty
w latach rewolucji przez wąską grupę feministek postulat przyznania praw wybor
czych także kobietom, spotkał się z niewielkim poparciem nie tylko ze strony
męskiej części społeczeństwa, ale także ze strony samych kobiet*24
25. Wśród tych
ostatnich, jak się wydaje, silniejsze niż wśród mężczyzn było nastawienie na dzia
łania niezależne od instytucji i władz państwowych. Nierzadko uciekały się one
nawet do zdecydowanego bojkotu tych instytucji (np. bojkot oficjalnej rosyjskiej
szkoły i organizowanie tajnego nauczania w Królestwie Polskim, czy bojkot skle
pów niemieckich w Wielkopolsce).
Wszystko to coraz częściej przekraczało ramy prywatnej, rodzinnej inicjatywy,
coraz częściej obejmowało szersze kręgi sąsiedzkie, szczególnie w miastach, a na
wet wkraczało na grunt zorganizowanej działalności nielegalnej. Obie sfery: prywatno-rodzinna i publiczno-sąsiedzka przenikały się nawzajem na każdym kroku.
Można się tu dopatrzeć elementów specyficznego kobiecego wariantu pojmowa
nia polityki i aktywności w interesie zbiorowym26.
Dyskryminacja kobiet pod względem prawnym miała miejsce we wszystkich
trzech zaborach i odnosiła się nie tylko do dziedziny praw politycznych, ale także
— a nawet przede wszystkim — do praw cywilnych. Już samo ograniczenie praw
cywilnych kobiet zawarte tak w kodeksie cywilnym Napoleona (obowiązującym
od 1809 r. w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim), jak i w analogicz
nych kodeksach habsburskim (z 1812 r.) i niemieckim (z 1896 r.) oznaczało pełne
podporządkowanie żony mężowi. Dyskryminacja prawna, tak w dziedzinie mają
tkowej (ograniczenie możliwości kobiety zamężnej dysponowania nawet własnym
majątkiem), jak i w dziedzinie praw rodzicielskich (przyznanie nadrzędnych praw
wobec dzieci nie matce, a ojcu względnie w przypadku jego śmierci — dziadkowi,
ewentualnie innemu męskiemu opiekunowi) sytuaowała kobietę nawet we wspól
nocie rodzinnej na pozycjach podporządkowanych. Prowadziła bowiem do tego,

13 Zob artykuł Katarzyny Sierakowskiej w niniejszej publikacji nt. Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich.
24 Wypadnie się tu zgodzić z niemiecką autorką Theresą Wobbe. zdaniem której wiek XIX stworzył obok męskiego
wariantu publicznego życia politycznego (sprowadzającego się do prób różnych grup społecznych wzięcia udziału we
władzy, względnie wywarcia na nią wpływu) — alternatywny, kobiecy wariant świata polityki, konstruowany zarów
no na obszarze aktywności publicznej, jak i prywatnej. (T. Wobbe, Die Frau ais Zoon politicon, (w:] Frauenmacht in
der Geschichte, Frankfun/M. 1986, s. 334).
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że jej rolę w rodzinie wyznaczać miały dwie tylko funkcje: macierzyństwo i kie
rowanie gospodarstwem domowym. Zakazy zawierania umowy o pracę i podej
mowania działalności gospodarczej bez zgody męża ograniczały jej możliwości
zgodnego z prawem działania poza rodziną, w zbiorowym życiu społecznym.
Przemiany gospodarcze związane z uprzemysłowieniem wcześniej czy później
przełamywały te prawne bariery, powodowały często ich omijanie w praktyce
życia codziennego i nie mogły zahamować wejścia kobiet na rynek pracy najemnej
w końcu XIX wieku . Warto jednak zdać sobie sprawę, na jak silne i trwałe opory
nawet ze strony przedstawicieli radykalnej, socjalistycznej inteligencji, napotykała
się jeszcze w połowie lat 8O-tych XIX w. tendencja do rozszerzania się zarobko
wania kobiet w przemyśle27
2829
. Opory te wspierane były przez normy zwyczajowe,
zamykające życie kobiet w ramach rodzinnej prywatności. Odcisnęły się one moc
no w mentalności społecznej i trwale dawały o sobie znać wyrażając się m.in.
w niechętnym stosunku szerokiej opinii do regularnej pracy zarobkowej kobiet
poza domem. Charakterystyczne, że niechęć ta utrzymywała się długo także w śro
dowisku robotniczym w miastach, mimo że dodatkowe zarobki matki były często
niezbędnym uzupełnieniem budżetu rodziny.
Jak się wydaje, jeszcze na początku XX w. aktywność zawodowa kobiety nie
podnosiła jej autorytetu w rodzinie, ani prestiżu społecznego. Wyjątki od tej reguły
zaczęły się pojawiać dopiero u schyłku XIX w., ograniczone zresztą do kręgów rady
kalnej inteligencji, a szczególnie do tych przypadków, gdy aspiracje zawodowe
kobiety łączyły się z aspiracjami do zdobycia wykształcenia uniwersyteckiego^ .
Pod zaborem pruskim polityka gospodarcza państwa zaborczego szczególnie
ostro odbiła się na możliwościach polskich kobiet w Poznańskiem wejścia na ry
nek pracy. Mimo ograniczania przez władze możliwości kształcenia zawodowego
kobiet, w latach 1882-1907 nastąpił w Poznańskiem gwałtowny wzrost ich aktyw
ności zawodowej we wszystkich sektorach gospodarki, łącznie z rolnictwem
i usługami. Dodajmy, że w tym samym czasie wśród ludności niemieckiej w tej
dzielnicy dominowała tendecja przeciwna. To zajwisko statystyczne może być
z pewnością interpretowane na rzecz tezy, że szeroko propagowany wówczas
wśród mieszczaństwa niemieckiego model roli społecznej kobiety, ograniczonej
27 Echa tych zakazów pobrzmiewają jeszcze w spóźnionym i zacofanym, rosyjskim ustawodawstwie pracy, obowią
zującym w Królestwie Polskim. Charakterystyczne, że np. ukaz z 1890 r. uchylał świeżo wprowadzony w fabrykach
zakaz nocnej pracy kobiet, jeśli pracują one razem ze swoimi ojcami, względnie mężami (J. Fijałek, Zasady ochrony
pracy dzieci, młodzieży i kobiet w Królestwie Polskim u schyłku XIX w., [w:] Polska klasa robotnicza. Studia histo
ryczne pod red. St. Kaiabińskiego, t. II, Warszawa 1971, s. 155-178).
28 Zob. np. K R. Żywieki [Ludwik Krzywicki], „Szkice społeczno-ekonomiczne, 11-111", Głos nr 2 z. 12 stycznia
1889
29 Zob. np. K. Kelles-Krauz, Listy, t.1, Warszawa 1984, s. 90, 94, 96, 112, 145 i nast.
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do kręgu spraw rodziny i oddzielenia jej od, zarezerwowanej dla mężczyzn, sfery
życia publicznego — nie znajdował w polskim społeczeństwie w Poznańskiem
warunków do realizacji na szeroką skalę. Podjęcie pracy zawodowej, już samo
w sobie, przekreślało sztucznie podtrzymywany, uzależniony od płci podział ak
tywności społecznej na sferę prywatną i publiczną i w mniejszym lub większym
stopniu stawiał kobietę oko w oko z całym kompleksem spraw o ogólnospołecz
nym ciężarze gatunkowym, nierzadko wkraczających w sferę polityki. Tak było
np. w latach 70-tych XIX w. w Niemczech w związku z wprowadzanym wówczas
ochronnym ustawodawstwem pracy (wyróżniającym się notabene w ówczesnej
Europie szczególnie rozbudowaną ochroną macierzyństwa robotnicy, pełnym za
kazem pracy nocnej kobiet itp.).
Zresztą kobiety polskie w Poznańskiem miały dodatkowe powody interesowa
nia się polityką. Także na rynku pracy nie mogły czuć się równouprawnione,
odczuwając upośledzenie nie tylko ze względu na swoją płeć, ale także z powodu
swej przynależności do narodu podbitego. Oprócz tego podobnie, jak ogół kobiet
w cesarstwie niemieckim zgodnie z zakazem z 1850 roku — nie miały legalnego
dostępu do politycznych zgromadzeń publicznych i demonstracji. Zapisy w aktach
władz pruskich dowodzą, że udział Polek w życiu publicznym i w organizacjach
kobiecych, był przez policję szczególnie pilnie kontrolowany30.
Jak się wydaje, jedynie w Galicji państwo nie musiało się jednoznacznie koja
rzyć w świadomości społecznej kobiet i mężczyzn, z obcą i wrogą siłą. Nie można
jednak tego powiedzieć o kobietach ukraińskich, które na początku XX w. liczbo
wo stanowiły w Galicji (łącznie zachodniej i wschodniej) niewiele mniejszą grupę
niż Polki. Zresztą wprawdzie ustawa konstytucyjna państwa austriackiego
z 1867 r. przyznawała obywatelom podstawowe wolności demokratyczne, jednak
tak prawo zgromadzeń i stowarzyszania się, jak i prawa wyborcze, zastrzeżone
były i tutaj tylko dla mężczyzn.
Tak więc we wszystkich zaborach, łącznie z Galicją, kobiety pozbawione były
możliwości jawnego i legalnego działania w życiu politycznym we własnych ko
biecych organizacjach. W Prusach zakaz taki obowiązywał kobiety aż do 1908 r.,
w Królestwie Polskim nie było wprawdzie ograniczeń, odnoszących się specjalnie
do działalności kobiet w życiu publicznym, ale zakaz taki obowiązywał je na
równi z mężczyznami. Natomiast w Galicji zakaz udziału kobiet (niezależnie od
ich wykształcenia) w partiach i w zgromadzeniach politycznych był utrzymany aż
do 1912 r. Również wywalczone w 1905 r. powszechne prawo wyborcze do par

R. Jaworski, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek..., s. 32.
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lamentu ogólnoaustriackiego (nie mówiąc już o Sejmie Krajowym) przyznano
tylko mężczyznom31.
Mimo wielu ograniczeń Galicja stwarzała jednak, w porównaniu z innymi za
borami, więcej bodźców dla kontaktów kobiet z warstw średnich i wyższych z ży
ciem publicznym. Na początku XX w. w warstwach tych ujawniły się wyraźne
oczekiwania adresowane do państwa. Wyrażały się one przede wszystkim w naci
sku, organizowanym m.in. przez pierwsze feministki na władze autonomiczne
i centralne w sprawie rozszerzenia dostępu kobiet do pełnego wykształcenia śred
niego oraz otwarcia przed nimi uniwersytetów. Miało to stworzyć kobietom moż
liwości pełnienia wielu różnorodnych ról społecznych, także w życiu publicznym.
Jednak również w Galicji dyskryminacja kobiet w dostępie do wykształcenia ogól
nego powyżej elementarnego i do kwalifikacji umożliwiających wykonywanie za
wodów inteligenckich, okazała się względnie trwała.
Wprawdzie zgodnie z ustawą obowiązującą w całej monarchii habsburskiej,
kobiety w Galicji na równi z mężczyznami objęte były obowiązkiem szkoły ele
mentarnej. Jednak niedorozwój sieci szkół ludowych — obok hamulców obycza
jowych — sprawił, że niemała część (sięgająca 1/5) ogólnej liczby dzieci w wieku
szkolnym do szkoły nie uczęszczała. Wśród nich dziewczęta przeważały niemal
dwukrotnie nad chłopcami. Trzeba dodać, że poza szkołą pozostawało znacznie
więcej dziewcząt z rodzin ukraińskich niż z polskich, szczególnie w Galicji
wschodniej32.
W Królestwie Polskim aż do wybuchu pierwszej wojny światowej obowiązku
szkolnego nie wprowadzono, ani dla dziewcząt, ani dla chłopców. W praktyce
jednak do szkoły elementarnej trafiło znacznie więcej chłopców niż dziewcząt.
Znaczna część chłopskich rodziców świadomie wstrzymywała się z posyłaniem
swych dzieci — przede wszystkim dziewcząt — do rosyjskiej szkoły. I tu przecież,
obok motywów obrony dzieci (przynajmniej — dziewcząt) przed rusyfikacją,
działał przemożny, tradycyjny sposób myślenia. Zakładano, że kontakty z władza
mi, z instytucjami życia publicznego — do czego może się przydać rosyjska szkoła
— są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Różnicowanie aspiracji oświato
wych wobec dzieci, zależnie od ich płci, uważano za oczywiste.
Tak więc we wszystkich dzielnicach podzielonej Polski, jeszcze na początku
XX w., utrzymywała się nierówność szans kobiet i mężczyzn w dostępie do oświa

” Szczegółowo omawia te sprawy Walentyna Najdus [zob. niniejszy tom. „O prawa obywatelskie kobiet w zaborze
austriackim (Dobroczynność, stowarzyszenia i związki, stronnictwa)”].
32 W Najdus, Galicja, [w:] Polska Klasa Robotnicza. Zarys dziejów, pod red. S. Kalabińskiego, t. 1-3 (Lata 18701918), Warszawa 1978, s. 407-411.
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ty ogólnej nawet (w Królestwie Polskim i w Galicji) na poziomie elementarnym.
Jeszcze ostrzej występowało zróżnicowanie i ograniczenia żeńskiego szkolnictwa
zawodowego, co rzutowało bezpośrednio na pozycję kobiet na rynku pracy ze
wszystkimi tego konsekwencjami dla jej pozycji w rodzinie i szerszej społeczności.
Jest rzeczą znaną, że mimo wszelkich zakazów i represji, koniec XIX wieku
był dla społeczeństwa ziem polskich okresem tworzenia się podstaw nowoczesne
go życia politycznego, niezależnie od jego mniej lub bardziej szerokiego zasięgu.
Stopniowo, w różnych formach, wciągane weń były także kobiety, chociaż ich
udział w życiu publicznym pozostawał elitarny. Przecież również zaangażowanie
męskiej części społeczeństwa w życiu politycznym w Królestwie Polskim, ale tak
że w innych polskich dzielnicach, utrzymywało charakter elitarny przez wiele
dziesięcioleci — niemal aż do wielkiego przełomu rewolucyjnych lat 1905-1907.
Decydowały o tym nie tylko ograniczenia i opóźnienia w rozwoju instytucji de
mokratycznych, związane z brakiem własnego państwa i polityką zaborców na
ziemiach polskich. Przełamaniu elitarności życia politycznego na ziemiach pol
skich nie sprzyjał także brak utrwalonych tradycją nawyków demokratycznych
zachowań i uczestniczenia w życiu publicznym szerokich kręgów społeczeństwa
(swoisty relikt poddaństwa chłopów). Najlepiej dowodzą tego przykłady z Galicji.
Według oceny jednego z reprezentantów angażującej się w życiu publicznym
chłopskiej elity — na wsi galicyjskiej jeszcze „przez długi czas po nastaniu kon
stytucji nie było znaku takiego [tj. politycznego] życia. Wszelkie wybory: do
Sejmu czy parlamentu b. mało chłopów interesowały, mało kto o tym mówił
i chciał coś wiedzieć”. Takie postawy mężczyzn, a oni jedynie mieli prawo głosu
— kształtowane były i podtrzymywane nie bez udziału kobiecej części wiejskiej
społeczności. „Na prawybory w gminie — notuje w swoich wspomnieniach cyto
wany już wyżej Jan Słomka — przychodziło zwyczajnie kilku, a najwięcej kilku
nastu... niejeden zaś powiedział sobie: «Będę ta szedł i czas tracił»... żona mu to
przychwaliła i wyborca przesiedział wybory w domu”33. Wyraźniejsze zmiany,
wyraźniejsze oznaki przełamywania absenteizmu politycznego wsi galicyjskiej,
wystąpiły dopiero na początku XX wieku, około 1907 r. Gwałtowny rozwój aspi
racji politycznych i zaangażowania w życiu publicznym — charakterystyczne, że
także ze strony kobiet — zaobserwował pamiętnikarz w związku z wyborami do
Sejmu już w niepodległym państwie34.
Opóźnienia demokratyzacji prawno-ustrojowej i ucisk narodowy sprzyjały
utrzymywaniu się tradycyjnych norm obyczajowych w życiu społecznym i wyją
” J. Słomka, Pamiętnik włościanina, Kraków 1929, s. 253.
M Tamże, s. 257.
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tkowo dużej roli w procesie socjalizacji młodego pokolenia — nie tylko rodziny,
ale i instytucji religijnych. Przewaga Kościoła katolickiego w polskim społeczeń
stwie nad innymi wyznaniami, szeroki zasięg jego oddziaływania w warunkach
rozbitego państwa, braku instytucji demokratycznych i narodowych sprawiały, że
stawał się on jedną z nielicznych, spójnych struktur, umożliwiających organizowa
nie się społeczeństwa. Wszystko to, jak również angażowanie się części kleru
katolickiego w walkę o utrzymanie polskości, przyczyniało się do powstawania
takich sytuacji, w których życie religijne, szczególnie na szczeblu parafii, stawało
się substytutem, zastępczą formą życia publicznego. Właśnie w tych tradycyjnych
formach aktywności lokalnych społeczności — kobiety uzyskiwały szanse odegra
nia roli społecznej, wykraczającej poza funkcje matki i żony. Mamy tu do czynie
nia ze swoistym paradoksem, gdyż to właśnie Kościół katolicki z całym naciskiem
eksponował zadania kobiet w rodzinie, a nawet usilnie się starał o ograniczenie
roli kobiety w społeczeństwie do ich wykonywania. Udział w życiu parafialnym
miał je podtrzymywać w roli matki i żony. Tymczasem w praktyce udział ten stwa
rzał szanse dla wzrostu autorytetu kobiety nie tylko w rodzinie, ale i w szerszej
społeczności lokalnej, czy choćby w kręgu krewnych i sąsiadów35 Inicjatywy
Kościoła katolickiego organizujące zbiorową aktywność parafian oddziaływały
jednak obosiecznie. Bowiem nawet na płaszczyźnie życia religijnego nie sprzyjały
zacieraniu nierówności kobiet i mężczyzn. Kościół katolicki nie tylko w teorii, ale
przede wszystkim w praktyce wspierał segregację płci i zasadę podporządkowania
kobiety mężczyźnie.
„Klasyczny” mieszczański model, oparty był na przeciwstawianiu sobie jako
odrębnych — dwóch światów: męskiego świata życia publicznego bez udziału
kobiet oraz świata prywatności rodzinnej, organizowanego przez kobiety, ale także
dla mężczyzn. Miał on w warunkach polskich względnie ograniczoną popularność
i niemniej ograniczony zasięg realizacji w praktyce. Wpływały na to — oprócz
czynników omówionych wyżej — także specyficzne cechy struktury modernizu
jącego się w XIX i na początku XX wieku społeczeństwa. Niewątpliwie niemałe
znaczenie, także dla analizowanych w tym studium zjawisk, miało ukształtowanie
się poważnej liczebnie warstwy zawodowej inteligencji, w znacznej swej części
nieustabilizowanej ekonomicznie, stale poszukującej pracy zarobkowej, określa
nej przez współczesnych często mianem „proletariatu umysłowego”. Ta swoista
„nadprodukcja” inteligencji odnosiła się przede wszystkim do zawodów technicz
nych i „urzędniczych”; była wynikiem opóźnionego procesu uprzemysłowienia,
15 Przykładem takiej sytuacji może być postać babki Okrasińskiej w autobiograficznej powieści Lucjana Rudnickiego
Stare i nowe (t. I, Warszawa 1949).
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jak też ograniczenia dostępu Polaków do administracji, szkolnictwa itp. w zaborze
pruskim i rosyjskim. Sytuacja ta sprawiała, że znaczna część rodzin w środowisku
zawodowej inteligencji żyła na względnie niskim — w porównaniu np. z niemiec
kim Bildungsbiirgertum — poziomie materialnym. Toteż właśnie w tym środowi
sku społecznym rodziło się najwięcej bodźców działających w kierunku przełamy
wania sztywnych barier między życiem publicznym i prywatnym. To właśnie
w rodzinach inteligencji najwcześniej i najwyraźniej rozwijały się aspiracje
kształcenia dzieci (stopniowo obejmujące również córki) dla zapewnienia im
awansu lub co najmniej stabilizacji dotychczasowego statusu społecznego.
Dla całej inteligencji — tak w jej męskiej, jak i w kobiecej części — charakte
rystyczne były rozbudzone aspiracje kształceniowe, wyrastające z potrzeb mate
rialnego życia codziennego, ale wiążące się także z poczuciem „patriotycznej misji”.
Przekonanie inteligencji o ciążącej na niej —jako na wykształconej elicie społe
czeństwa, względnie narodu — „misji” wobec szerokich rzesz na wsi i w mieście
(pozbawionych dostępu do oświaty w języku ojczystym, możliwości poznania
narodowej historii itd.), dawało o sobie znać mniej lub bardziej wyraźnie w końcu
XIX i na początku XX w., (a szczególnie w rewolucyjnych latach 1905-1907. Po
stawy takie nie zawsze, szczególnie wśród kobiet obciążonych obwiązkami macie
rzyńskimi, popierane były realnymi działaniami. Jednak już same w sobie były
zaprzeczeniem tendencji do izolowania rodzinnego „światka” od zewnętrznego
świata spraw publicznych. W kręgach radykalnej inteligencji manifestowało się to
w formie programu swoistego społecznikostwa, programu świadomego przełamy
wania przegród dzielących życie na sferę prywatną i publiczną i angażowania się
w życiu społecznym jako niezbędnego elementu szczęścia jednostki w życiu pry
watnym.
W tym środowisku po raz pierwszy program taki adresowany był tak do męż
czyzn, jak i do kobiet. Charakterystyczne, że wśród tych ostatnich zdarzały się, np.
w pierwszej fazie organizowania się radykalnej młodzieży studenckiej dla propa
gandy socjalizmu, na przełomie lat 70-80-tych XIX w. — przypadki pojmowania
tego programu w sposób ekstremalny. Dochodziło do rezygnacji z życia prywat
nego, z własnej rodziny i do pełnego poświęcenia się sprawie szerzenia wśród
rzesz wyzyskiwanych — oświaty, świadomości krzywdy społecznej i potrzeby
walki o likwidację nierówności społecznych. Nie było przecież przypadkiem, że
narodnickie hasło „pójścia w lud”, w Polsce znalazło poparcie przede wszystkim
wśród kobiet. Ciekawe, że „siłaczki” w rodzaju Filipiny Płaskowickiej czy Fau
styny Morzyckiej były zjawiskiem występującym nie tylko wśród polskiej, ale
jeszcze częściej wśród rosyjskiej inteligencji36. Także krystalizujący się na przeło
mie XIX i XX wieku w Królestwie Polskim i w Galicji ruch feministyczny podjął
świadomą próbę wprowadzenia kobiet na forum życia publicznego, nie łącząc tego
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jednak z wymogiem rezygnacji kobiet z życia rodzinnego i sprawowania przez nie
funkcji macierzyńskich. Wręcz odwrotnie: traktował te funkcje jako najważniejsze
społeczne zadania kobiety. W praktyce jednak również wiele aktywnych femini
stek nie zdołało uniknąć opłacenia swej aktywności na forum publicznym, na polu
organizowania ruchu kobiet do walki o równouprawnienie — ograniczeniem i zu
bożeniem własnego życia prywatnego.
Najbardziej harmonijną wizję partnerskiego małżeństwa, opartego na pełnej
równości i poszanowaniu obu partnerów i ich indywidualnych zainteresowań
i aspiracji oraz na wspólnocie ideowej — próbowali budować socjaliści. „Z jednej
strony kochanie nas uszczęśliwia, z drugiej — rozumiemy się nawzajem i mamy
wspólne ideały”, „małżeństwo z nas będzie inne od przeciętnych — pozwolę je
sobie nazwać społecznym, bo zbliżamy się nim «do ideału przyszłego małżeń
stwa»” — pisał w 1892 r. 20-letni Kazimierz Kelles-Krauz do swej narzeczonej36
37.
1 dalej, uzupełniając te wynurzenia o partnerskim związku, wyraźnie formułował
przekonanie, że małżeństwo i macierzyństwo nie wyczerpują społecznej roli
„współczesnej kobiety”, dla której „jak i dla każdego” — „częścią składową celu
i szczęścia najwyższego” jest „działalność społeczna”38. Praktyka życia codzien
nego, nacisk tradycyjnych norm obyczajowych, kłopoty materialne młodych inte
ligentów nie sprzyjały jednak realizacji tych postulatów nawet w rodzinach socja
listów. Co więcej ruch socjalistyczny, co najmniej do roku 1905, a i później — tak
w Królestwie Polskim, jak i w Galicji, nie przestał być elementem politycznego
życia mężczyzn. Niemal wyłącznie męski był skład robotniczych organizacji so
cjalistycznych w Królestwie Polskim. Nieporównanie liczniej angażowały się do
konspiracji socjalistycznej inteligentki39. Jednak także ten ruch, mimo deklaracji
o równouprawnieniu, nie zdołał, w praktyce, we własnych nawet ramach, odejść
od tradycyjnego modelu ścisłego podziału ról i zróżnicowania form organizacji na
męskie i kobiece. Wiele kobiet angażujących się w konspiracji socjalistycznej po
zostawało na statusie „sympatyczek”, mimo, że swą działalnością (przemyt niele
galnych wydawnictw, ukrywanie konspiracyjnych działaczy, utrzymywanie za
konspirowanych lokali partyjnych, przechowywanie nielegalnych wydawnictw
i broni itp.) narażały się na represje nie mniej niż ich towarzysze, uczestniczący np.
w zebraniach kółek partyjnych. W Królestwie Polskim wyraźniejszy wyłom
w tym tradycyjnym podziale ról przyniosły dopiero lata rewolucji 1905 r. umożli
36 F. Perl, Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim (do powstania PPS), Warszawa 1958, s. 55,
37 K. Kelles-Krauz, Listy, 1.1, s. 47 i 89.
38 Tamże, s. 143.
39 Bliżej na ten temat zob. artykuł Pawła Samusia ..Socjalistki w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku.
Szkic do portretu zbiorowego” w niniejszym tomie.
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wiając w miarę jawny rozwój organizacji partyjnych, związków zawodowych,
stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych itd.

*
Analizując czynniki osłabiające w polskich warunkach ciśnienie mieszczań
skiego modelu rodziny zamykającego kobietę w kręgu rodzinnej prywatności, nie
można nie wymienić tradycyjnego patriarchalizmu ziemiaństwa, jego aspiracji do
odgrywania roli przywódczej w społeczeństwie, a szczególnie do patronowania
„dołom społecznym”. Wyrazem tego była silnie zakorzeniona tradycja niesienia
„kaganka oświaty” wśród chłopskich dzieci przez dwór, a przede wszystkim przez
„dziedziczkę”, jej córki i synów. Siły tej tradycji dowodzą m.in. liczne przykłady
wypełniania tej misji nie tylko przez żony i córki ustabilizowanych rodzin zie
miańskiej arystokracji'11', ale także przez wywodzące się z rodzin ubożejącego zie
miaństwa przyszłe działaczki i działaczy socjalistycznych. Nie pozostawało to bez
wpływu na skład społeczny pierwszych pokoleń działaczy polskiego ruchu socja
listycznego. Nie należały do odosobnionych sytuacje, gdy ucząca się w szkołach
średnich lub studiująca młodzież, a szczególnie dziewczęta — sympatyzując z so
cjalizmem rozpoczynała swą działalność w konspiracji socjalistycznej od naucza
nia chłopskich, a następnie w mieście — robotniczych dzieci. Dość przywołać tu
przykład córki właściciela zadłużonego majątku ziemskiego spod Łęczycy — Ma
rii Koszutskiej, odgrywającej następnie wybitną rolę wśród ideologów i przywód
ców PPS-Lewicy, a następnie KPP40
41.
Nie można ignorować siły tej tradycji i wielu przykładów angażowania się
kobiet ze środowiska ziemiańskiego w różnych formach na rzecz specyficznie
pojmowanej „sprawy publicznej”, w imię podnoszenia autorytetu swojej rodziny
i jej roli we własnym środowisku społecznym — zgodnie z własnym, swoistym
rozumieniem interesu narodowego. Jednak także trudno przecenić siłę ciążenia
tradycji przeciwnej. Jeszcze w końcu XIX w. w patriotycznych rodzinach zie
miańskich to synów, a nie córki, przygotowywano od dziecka do działalności
w życiu publicznym w przyszłym państwie polskim wysyłając ich na studia wyż
sze zagranicę. Finansowanie tych studiów traktowano niemal równorzędnie z wy
pełnianiem — niełatwego dla wielu rodzin — obowiązku obywatelskiego. Nato
miast aspiracje kształceniowe córek pozostawały ciągle ściśle wewnętrzrodzinną,
prywatną sprawą; nierzadko były uważane za kosztowny i kłopotliwy dla rodzi

40 Zob np. wspomnienia Marii Czapskiej (Europa w rodzinie. Warszawa 1989, s. 157, 251 i n.).
41 N Gąsiorowska, (Wstęp doj M. Koszutska, Pisma i przemówienia, t. I, Warszawa 1961, s. 10.
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ców kaprys, podobnie, jak ich zainteresowania polityczne i angażowanie się w ży
ciu publicznym42. Te właśnie tradycyjne wzory bardzo silnie ciążyły na sytuacji
kobiet i socjalizacji młodych dziewcząt w środowiskach chłopskich na wsi oraz
rzemieślniczo-robotniczych w miastach. Zgodnie z nimi kontakty ze światem ze
wnętrznym, z życiem społecznym, wykraczającym poza lokalne wspólnoty są
siedzkie i krewniacze, a tym bardziej — poza granice społeczności własnej wsi,
małego miasteczka lub przedmieścia, rezerwowano wyłącznie dla mężczyzn. Łą
czyło się z tym tak rozpowszechnione w tych środowiskach przekonanie o nie
przydatności języka rosyjskiego dla dziewcząt i wstrzymywanie się z posyłaniem
ich do szkoły; naukę szkolną przeznaczano dla synów.
A przecież proces uobywatelniania się kobiet nie dokonywał się automatycz
nie. Wykształcenie, choćby elementarne, było tu wprawdzie warunkiem nieo
dzownym, ale niewystarczającym. Nawet zawody umysłowe me zawsze dawały
kobietom szanse zdobycia równorzędnej z mężczyzną pozycji w życiu społecz
nym. Tak pozostało także w okresie międzywojennym, a na dobrą sprawę — do
dziś. Nie wszystkie kobiece zawody umysłowe predestynowały do awansu do
inteligencji. Ich wykonywanie nie było równoznaczne z przełamaniem „mie
szczańskiego” — a warunkach polskich także — ziemiańskiego modelu podziału
ról i terenu działania (me tylko między małżonkami) na kobiecą sferę prywatności
i męską sferę spraw publicznych. Siła ograniczeń obyczajowych, tradycji patriarchalnej okazywała się niezmiennie przemożna, na co niezliczone dowody dostar
czają świadectwa pamiętnikarskie, odnoszące się do stylu życia skrajnie radykal
nej nawet inteligencji43. Tak więc przykład polski nie potwierdza hipotezy Jurgena
Kocki, zdaniem którego społeczna dyskryminacja kobiet na ogół ulegała ograni
czeniu już wcześniej zanim jeszcze doszło do ich prawno-publicznego i cywilno
prawnego zrównania z mężczyznami. Możliwe jednak, że hipotezę tę potwierdza
ją przykłady innych krzyków, że taka zależność przeobrażeń społecznych i kultu
rowych charakterystyczna jest dla mieszczańskich społeczeństw zachodnioeuro
pejskich44.
Istotną rolę w modernizowaniu stosunków społecznych, w przyspieszaniu pro
cesu społecznej demokratyzacji i uobywatelnienia mogło odegrać państwo. I taką
właśnie interwencyjną funkcję na tym polu państwo spełniało w wielu krajach
Europy zachodniej. Społeczeństwo polskie w procesie uobywatelnienia, aż do

42 Z Kirkor-Kiedroniowa, op. cit., s. 41-42,61 i in.
43 Zob. np I Krzywicka, Wyznania gorszycielki. Warszawa 1992.
44 J. Kocka, Vorwort zu: Blirgerinnen und Biirger. Geschlechter erverhallnisse im 19. Jahrhundert, praca zbiorowa
pod red U. Frevert, Góltingen, s. 9.
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1918 r., takiego wsparcia ze strony demokratyzujących się struktur państwowych
niemal nie miało. Przed odbudową państwa polskiego postawy obywatelskie kobiet,
jak i ich prestiż w społeczeństwie, budowane były bez możliwości oparcia się na
zinstytucjonalizowanych formach demokracji, bez poparcia państwa, a często odwrot
nie — wbrew państwu. Prestiż ten wyrastał przede wszystkim z szerokiego zaangażo
wania kobiet w walce z państwami zaborczymi, postrzeganymi na ogół — z pew
nymi wyjątkami dla Austrii
jako siła co najmniej obca, a często wręcz wroga.
W epoce zaborów zainteresowania i aspiracje kobiet na ziemiach polskich,
wykraczające poza sferę rodzinnej prywatności —jeśli nie liczyć coraz częstszych
przypadków zarobkowania i innych zabiegów o zapewnienie rodzinie środków
utrzymania — kształtowane były przede wszystkim przez doświadczenia wspól
nego z męską częścią społeczeństwa oporu wobec dyskryminacji narodowej, cza
sami także religijnej oraz przeciwdziałania groźbie pauperyzacji i degradacji spo
łecznej. Na przełomie wieków XIX i XX obok tendencji integrujących polskie
społeczeństwo, coraz silniej przecież dawały o sobie znać tendencje przeciwsta
wne, wyrastające z pogłębiających się konfliktów społecznych. W tej skompliko
wanej sytuacji konflikty, które rodziła nierówność szans kobiet i mężczyzn, znala
zły się na dalszym planie.
Trudno powiedzieć, jaka część kobiet na ziemiach polskich miała, już w końcu
XIX w., pełniejszą świadomość dyskryminacji, czy choćby tylko — nierówności
szans w rodzinie, społeczeństwie — państwie, zdominowanych przez układy patriarchalne. Na początku XX wieku jeszcze niewielkie grupy kobiet występowały
z postulatami równouprawnienia płci, a jeśli nawet, to ich realizację wiązały chyba
najczęściej — z odbudową w przyszłości państwa polskiego. 1 temu nadrzędnemu
celowi doraźnie podporządkowywały swoje specyficzne, kobiece interesy i walkę
o równouprawnienie płci.
Zjawisko to trudno uznać wyłącznie za specyfikę polskiego ruchu emancypacji
kobiet. Także w Niemczech na przestrzeni lat 1848-1871 feministki stopniowo
traciły rozpęd w walce o zrównanie praw politycznych mężczyzn i kobiet. Wraz
ze stabilizowaniem się w Niemczech mieszczańsko-burżuazyjnego społeczeństwa
i zaostrzaniem konfliktów społecznych w jego ramach punkt ciężkości swych
działań przesuwały na obronę tych zdobyczy przed zagrożeniem ze strony „dołów
społecznych”45.

U. Gerhard, Andere Ergebnisse, tamże, s. 213.
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Debiuty polityczne kobiet w epoce rozbiorowej
i początkach epoki porozbiorowej 1772-1831

Niniejszy artykuł jest garścią refleksji na temat sprecyzowany w tytule, formu
łowanych na marginesie różnych prac badawczych i kwerend odnoszących się do
początków epoki porozbiorowej. Autor pragnie co najwyżej zasygnalizować kilka
istotnych problemów, wymagających skrupulatnych badań i ustaleń faktograficz
nych. Choć dzieje tego burzliwego okresu są stosunkowo dobrze znane, brak do
tychczas opracowania niniejszego tematu — poza popularnymi szkicami Włady
sława Konopczyńskiego (o kobietach konfederacji barskiej1) oraz Stanisława Wasylewskiego popularyzatora dziejów szeroko pojętej kultury XV1II-XIX stulecia1
23.
O udziale wybitnych kobiet w wydarzeniach politycznych znajdujemy wzmianki
w opracowaniach i niektórych źródłach dotyczących tych wydarzeń lub pracach
poświęconych poszczególnym kobietom
Tymczasem udział kobiet w polityce w tym okresie stanowi niebagatelny
składnik ówczesnych dziejów Polski. Przełomowy charakter epoki przejścia od
rozwiniętego Oświecenia do zwycięstwa Romantyzmu sprawiał, że w aurze desta
bilizacji dotychczasowych form życia politycznego i początków procesów demo
kratyzacji, coraz częściej pojawiały się — zazwyczaj epizodycznie — kobiety.
Dotyczyło to niemal wyłącznie najaktywniejszych przedstawicielek arystokracji
i najbogatszej szlachty.
Kilka kobiet z tego środowiska zaznaczyło swą wybitną aktywność już w pier
wszej połowie XVIII stulecia. Na czoło wysuwała się Izabela z Morstinów Czar

1 W. Konopczyński, Kiedy nami rządziły kobiety, Londyn 1960.
2 St. Wasylewski, Na dworze króla Stasia, Poznań 1931, tenże, Portret kobiecy w Polsce XVIII w., Warszawa 1926.
3 Por. Czartoryscy, Trzydzieści sześć życiorysów, Kraków 1938, (odbitka z Polskiego Słownika Biograficznego) s. 3477, 116-135; Lubomirska z Czartoryskich Izabela (oprać. J. Michalski), PSB t XVII, s. 625-629.
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toryska (1671-1758), żona Kazimierza, kasztelana wileńskiego, twórcy podstaw
majątkowo-rodzinnych potęgi rodu Czartoryskich. Znając salony francuskiej ary
stokracji założyła ona bodajże pierwszy, a równocześnie najsłynniejszy salon polityczno-kulturalny, „gdzie kobiety mogły na stopie równej z mężczyznami prze
bywać i czynny brać udział [...] Niejedna ważka kabała zrodziła się tam i to nie
tylko za młodych lat księżnej, ale i w starości”4.
Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego kobiety z arystokracji i za
możnej szlachty uczestniczyły w życiu towarzysko-salonowym i należały do ma
sonerii. Utworzyły nawet własną, kobiecą lożę5. Natomiast — mimo tak częstego
naśladowania czy kopiowania francuskich form życia towarzyskiego i polityczne
go — polskie arystokratki nie zorganizowały jeszcze typowych salonów. Mogło to
wynikać ze znacznie słabszej bazy społecznej tej instytucji w ówczesnej Polsce
oraz odmiennej sytuacji francuskiej arystokracji i polskiej magnaterii Pierwsza
nieporównanie bardziej interesowała się nowinkami kulturalno-politycznymi
Oświecenia. Dyskusje w salonach paryskich stanowiły formę opozycji wobec
dworu monarszego, reprezentującego słabnący, ale ciągle panujący absolutyzm.
Salony te grały rolę ośrodków oddziałujących na opinię publiczną i motywujących
potrzebę zasadniczych reform państwa i społeczeństwa. Zainteresowania polskiej
magnaterii nie dotyczyły raczej oświeceniowej publicystyki politycznej i społecz
nej, ograniczając się głównie do literatury pięknej, przede wszystkim — senty
mentalnych powieści Jana Jakuba Rousseau6. Dążąc do utrzymania istniejącego
systemu prawno-państwowego i społecznego, magnateria nie była zainteresowana
w propagowaniu reform oświeceniowych.
Historycy odnotowują natomiast inne formy indywidualnej aktywności kobiet
na polu polityki w owym czasie. Kobiety odgrywały bowiem ogromną rolę w two
rzeniu koterii politycznych, których podstawą nie były konkretne cele czy progra
my, lecz koligacje rodzinne. Duże znaczenie miały małżeństwa bogatych kobiet
z wielkich rodów; widać to wyraźnie na przykładzie książąt Czartoryskich
w XVI11 stuleciu. Dzięki ożenkom trzech kolejnych pokoleń książąt oraz małżeń
stwom kobiet z tego rodu, Czartoryscy weszli w koligacje z kilkunastoma rodzi
nami magnackimi Rzeczypospolitej, a nawet z rodami władców Polski, Wirtem
bergii i Rosji7. Największą, pozytywną rolę odegrała Maria Zofia Sieniawska,

4 Czartoryska Izabela z Morstinów, PSEM IV, s. 241 (oprać St. Sidorowicz).
3 L Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821), Warszawa
1980, s. 200-204 i in.
6 Por. J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm. Warszawa 1977. s. 108-110.
7 Por. W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959 (szczególnie tablice 181, 143,152,182); Czartoryscy, s. 240 304.
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wdowa po wojewodzie Stanisławie Denhoffie, później żona Augusta Czartory
skiego — najposażniejsza panna młoda w Rzeczypospolitej. Wniesiony przez nią
majątek stał się podstawą materialnej potęgi Czartoryskich, a energiczne, umiejęt
ne kierowanie sprawami rodziny doprowadziło do wytworzenia się ściślejszych
więzi w ramach rodowych koligacji. Stało się to podstawą obozu Familii, dominu
jącego w początkach panowania Poniatowskiego8. Nieznane poprzednio, skromne
Puławy stały się główną rezydencją rodu i Familii, ośrodkiem kulturalnym i poli
tycznym, rywalizującym często z dworem królewskim.
Znaczący wpływ, odnotowany przez współczesnych i historyków, zyskiwały
ambitne kobiety w dwu najważniejszych — do czasów Sejmu Czteroletniego,
środowiskach politycznych: w obozie Czartoryskich i stronnictwie królewskim.
W pierwszym dominowały Elżbieta Lubomirska i Izabela z Flemingów Czartory
ska (siostra i żona formalnego przywódcy — księcia Adama Kazimierza Czarto
ryskiego). Początkowo podobno podkochiwały się w pięknym kuzynie — królu,
ale zawiedzione, z tym większą zaciętością już po kilku latach od elekcji Ponia
towskiego pogłębiały fatalny antagonizm między „Familią” i królem. Apogeum
tych działań stanowiła słynna afera awanturnicy Dogrumowej (w latach 17851786). Pod wpływem tych trzech kobiet Czartoryski zaangażował się w bezpod
stawne oskarżenie króla o zamiar otrucia go. Hałaśliwa walka tocząca się w publi
cystyce i Sejmie zakończyła się skazaniem Dogrumowej i potępieniem księcia.
Podobnie niezbyt chlubną rolę odgrywały kobiety w otoczeniu króla. Tworzyły
wprawdzie miłą, pełną towarzyskiej ogłady i przyjemnych zabaw atmosferę jego
dworu, ale przede wszystkim — przekupione darami ambasadora carskiego —
umacniały niechęć króla do wojny przeciw Rosji w obronie Konstytucji 3 Maja.
Skłaniały go do ponownego porozumienia z Rosją, co zakończyło się bezwarun
kową kapitulacją Poniatowskiego wobec Targowicy i Katarzyny II.
Najwybitniejszą, czy raczej najbardziej znaną i najdłużej czynną politycznie
kobietą była na przełomie XVIII i XIX w. żona księcia Adama Kazimierza Czar
toryskiego, wzmiankowana już księżna Izabela. Jej debiut był dość typowy dla
ówczesnej generacji kobiet-ary stokrotek. Pełna kokieterii otoczona była gronem
wielbicieli, do którego — z powodów politycznych (i podobno z inicjatywy teścia
oraz jego brata) dołączyła ambasadora carycy w Warszawie, Mikołaja Repnina. Jej
oddziaływanie na zakochanego ambasadora nie wpłynęło wprawdzie na losy Rze
czypospolitej i nie powstrzymało I rozbioru i katastrofy państwa u schyłku

8 Czartoryscy, s. 76 n.
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XVIII w., ale podobno złagodziło rosyjskie restrykcje materialne w stosunku do
Czartoryskich w okresie konfederacji barskiej.
Stopniowo ograniczając swą kokieterię i zmieniając styl życia zaczynała anga
żować się w demonstrowanie patriotyzmu, w formach typowych i dostępnych dla
kobiet jej sfery. Nakłaniała swego ulubionego syna — Adama Jerzego — do no
szenia tradycyjnego szlacheckiego stroju i szlacheckiej czupryny, udzielała mu rad
w trakcie jego politycznego debiutu. Z wielkim zaangażowaniem, wraz ze swą
najstarszą córką i gronem przyjaciółek, przysłuchiwała się obradom sejmowym,
zwłaszcza Sejmu Czteroletniego, popierając obóz patriotyczny. W swej rezydencji
wprowadziła tematykę patriotyczną do amatorskiego teatru dworskiego (przede
wszystkim w formie tzw. żywych obrazów, odtwarzających wielkie wydarzenia
historyczne). Dzięki podobnym scenom, napisanym przez poetę puławskiego —
Kniaźnina, zyskała niesłychaną popularność.
Zapewniło jej to przydomek „matki Spartanki”, wzywającej synów do ofiarnej
służby dla ojczyzny.
Za tymi manifestacjami słowno-teatralnymi szły także konkretne czyny. Księż
na zaangażowała się w popularyzowanie Tadeusza Kościuszki jako głównego bo
hatera wojny 1792 r., co po dwóch latach przyczyniło się w jakimś stopniu do
wysunięcia go na wodza powstania9. Izabela Czartoryska i Maria Wirtemberska
z wielkim entuzjazmem przyjmowały Kościuszkę bezpośrednio po wojnie 1792 r.,
a sama Izabela podobno gotowa była oddać mu rękę młodszej córki Zofii (później
szej żony ordynata Stanisława Zamoyskiego). W okresie przygotowań i trwania
powstania kościuszkowskiego, Czartoryska i jej kuzynka Konstancja Zamoyska
z Czartoryskich udzieliły pomocy finansowej Naczelnikowi, co stało się formalną
przyczyną nałożenia przez Katarzynę II sekwestru na majątki Czartoryskich w za
borze rosyjskim.
W następnych latach księżna Izabela i kobiety z jej kręgu (przede wszystkim
Teofila Sapieżyna i jej synowa Anna, córka wzmiankowanej Zamoyskiej) poma
gały materialnie patriotom z kraju przedostającym się do Legionów Polskich we
Włoszech. Anna, żona Aleksandra Sapiehy, jako jedna z pierwszych przywiozła do
kraju i popularyzowała Mazurek Dąbrowskiego10.
Powyższe fakty świadczą o istotnych zmianach w sposobie traktowania poli
tyki przez angażujące się w nią kobiety z arystokratycznych rodów. Najwyraźniej
9 A Trębicki, Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie. O rewolucji roku 1794,
Warszawa 1967, s. 208, 211,215-217, 220, 226 i in. Bibl. Czart. w Krakowie, rkps Ew 3611: Józef Gluziński, „Matka
— Polka. Wspomnienia o Annie z Zamoyskich Aleksandrowej Sapieżynie”.
10 J. Skowronek, Z maganckiego gniazda do napoleońskiego wywiadu. Aleksander Sapieha, Warszawa 1992, s. 44-45.
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odchodziły one od działań motywowanych wyłącznie dążeniami do sukcesów
politycznych przedstawicieli własnej rodziny, charakterystycznymi dla poprzedniego
okresu. Było to szczególnie widoczne w przypadku Teofili Sapieżyny. W począ
tkowym okresie swej aktywności, w dobie konfederacji barskiej, ton nadawały
„typy niewiast pełnych energii i woli, które chwytają za sztandar polityki rodowej
[...]. Cechą tej polityki kobiecej jest podmiotowość, która wszystko sprowadza do
celów osobistych i rodzinnych i odznacza się konsekwencją” — tak w predylekcjach i uprzedzeniach, „jak w namiętnej nienawiści do tych, co stają na drodze”".
Izabela Czartoryska nie utożsamiała się tak mocno z polityką i wywyższaniem
własnego rodu. Co najwyżej pragnęła sukcesów i znaczenia ukochanego syna,
księcia Adama Jerzego. Udzielała mu rad w okresie jego debiutu politycznego,
zaangażowała się w propagowanie jego planów polskich pod koniec lata 1805 r.
i mobilizowała dla nich poparcie w kręgach polskiego ziemiaństwa11
12. W ciągu
następnych kilkunastu lat starała się jeszcze kilkakrotnie lansować go, jako poli
tycznego współpracownika, Napoleonowi I, a następnie Aleksandrowi I, ale bez
zbytniego narzucania. Jej zaangażowanie w patriotyczną działalność polityczną do
końca nosiło piętno teatralno-sentymentalnych gestów. Oto np. damy ze środowi
ska puławskiego zaprezentowały na jednym z balów na cześć Aleksandra I w War
szawie „stroje morlackie” (czyli greckie), manifestując w ten sposób swą sympatię
dla narodu greckiego, toczącego bohaterską walkę o niepodległość1314
.
Trwałym elementem aktywności politycznej kobiet z najwyższych sfer stawała
się ich obecność na sesjach sejmowych wśród „arbitrów”, tzn. widzów przysłu
chujących się obradom. Zazwyczaj entuzjazmowały się wystąpieniami znajo
mych, a zwłaszcza członków rodziny. Podczas sejmu 1812 r. Izabela Czartoryska
propagując walkę o przywrócenie wielkiego i suwerennego państwa polskiego,
nawiązała do swej postawy z okresu Sejmu Czteroletniego. Manifestowała wów
czas posługując się symboliką patriotyczno-tradycjonalistyczną i gorliwie lanso
wała swego męża — starego Adama Kazimierza Czartoryskiego jako przywódcę
konfederacji ogólnonarodowej powołanej w czerwcu 1812 r.'1

11 L. Dębicki, Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie
Archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie wysnuta L IV, Lwów 1888, s. 80.
12 J. Skowronek, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969» s. 212-213, K. Bartoszewicz, Utwo
rzenie Królestwa Kongresowego w 1815 r., Kraków 1915; por Izabela z Flemingów Czartoryska, Listy księżny, do
starszego syna księcia Adama, zebrałaS. Duchińska, Kraków 1891, s. 4, 16, 26, 28, 30-32 (listy niedatowane) i M. A.
z Czartoryskich Wirtemberska, Z kręgu Marii Wirtemberskiej, wybór i oprać. A. Aleksandrowicz-Urlich, t. I i II,
Warszawa 1978.
13 N. Kicka, Pamiętniki Warszawa 1972, s. 182
14 Por. M. Wirtemberska do 1. Czartoryskiej, Warszawa, 24 marca 1809 r., L. Dębicki, Puławy. Monografia t. IV,
Lwów 1888, s. 173.
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Kontynuacją tej aktywności politycznej były utrzymane również w teatralnej
konwencji powitania Aleksandra I jako twórcy i władcy Królestwa Polskiego.
Przyjeżdżającego do Warszawy cara witały entuzjastyczne okrzyki; przystrajano
i iluminowano magnackie rezydencje. W odezwie „Polek” wzywając Aleksandra
do przywrócenia „Królestwa Polskiego w dawnych granicach” autorki nazywały
go „Tytusem, Antoninem, Karolem Wielkim i Protektorem Nauk”. Zarazem doko
nywały tu — bodajże po raz pierwszy — szerokiej, samodzielnej interpretacji
najświeższych wydarzeń politycznych. Pozostanie polskiej armii przy boku Napo
leona aż do jego upadku uznawały za manifestację stałości i wierności, cechujące
naród polski: „wierność narodu dla tronu i pokoju, pomaganie innym narodom1516
”.
Manifestowanie entuzjazmu dla wybitnych osobistości politycznej sceny było
bodajże najczęściej spotykaną formą aktywności publicznej kobiet z wyższych
sfer. Chętnie inicjowały one kult konkretnych postaci. Głównymi obiektami takich
działań stali się Kościuszko, książę Józef Poniatowski, a w kręgu puławskim —
kilkakrotnie Aleksander I. Najtrwalej i najmocniej popularyzowany był Kościu
szko, nawet po katastrofie powstania 1794 r. w latach swego pobytu we Francji.
Utworzyło się wtedy wokół niego stałe kółko wielbicielek, wśród których znalazły
się m.in. Wiridiana Kwilecka (żona gen. Fiszera), a przede wszystkim wzmianko
wana już Anna z Zamoyskich Sapieżyna (będąca prawdopodobnie łączniczką mię
dzy Naczelnikiem a Puławami).
W kobiecym kręgu Czartoryskich dużą popularność zyskał ks. Józef —
w okresie Sejmu Wielkiego i walki w obronie Konstytucji 3 Maja, a po wielu
latach (zasłużonej) niełaski — ponownie w ostatnim okresie Księstwa Warszaw
skiego (1811-1813). Ciekawe, że do gorących jego wielbicielek należała wspo
mniana poprzednio „kandydatka do ręki Kościuszki” — Zofia z Czartoryskich
Zamoyska. Żegnała go ona w gronie innych entuzjastek pod Krakowem wiosną
1813 r., gdy wyruszał w drogę do Saksonii i na pola lipskiej bitwy. Nie wykluczo
ne, że również w tym wypadku osoby te pełniły rolę dyskretnych łączniczek mię
dzy ks. Józefem a Adamem Jerzym Czartoryskim, liderem orientacji prorosyjskiej,
który za wszelką cenę usiłował pozyskać Poniatowskiego dla idei akcesu wraz z
armią Księstwa Warszawskiego do tej orientacji.”
Inicjatywą zmierzającą do oddziaływania na opinię publiczną i postawę poli
tyczną elit społecznych stało się zorganizowanie pierwszego narodowego muzeum
15 Gławnyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw Rossijskoj Fiedieracji (Moskwa), fond 846, opis [6, dieło 3891, k. 11 n.
Niepodpisany list — odezwa „Polek” do Aleksandra I, 19 września 1814.
16 J.Skowronek, Książę Józef Poniatowski, Wrocław, 1986, s. 240n., 244, 248; por. tenże, Honor czy jedyna szansa?
Polityczne dylematy Józefa Poniatowskiego w 1813r [w:] Francja-Polska XVlll-XJXw. Warszawa 1983, s. 130-141.
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w Puławach przez Izabelę Czartoryską i jej córkę Marię. Zgodnie z dewizą umie
szczoną nad wejściem do muzeum jego twórczynie akcentowały dużą rolę tradycji
historycznej w aktualnych i przyszłych działaniach politycznych. W jego zbiorach
dominowały obiekty związane z wybitnymi postaciami naszych dziejów politycz
nych i wojskowych — Sobieskim, Kościuszką, Poniatowskim. O politycznych ce
lach tej inicjatywy świadczyły fakty: już choćby samo otwarcie Świątyni Sybilli,
które nastąpiło jesienią 1805 r. „Stało się to w momencie wizyty cara Aleksandra
I w Puławach i oczekiwania na jego aprobatę dla planu A. J. Czartoryskiego zmie
rzającego do przywrócenia państwa polskiego. W księdze najznakomitszych gości
na pierwszym miejscu wpisał się wtedy Aleksander I, po czym Izabela Czartoryska
zamknęła ją dla dalszych wpisów. Niezależnie od tych chwilowych okoliczności
Świątynia Sybilii służyła propagandzie patriotycznej, chociaż ograniczonej do
bardzo wąskiego kręgu odbiorców.
Nieporównanie szersze i trwalsze było znaczenie innej akcji propagandowouświadamiającej: popularnego wykładu historii Polski, w duchu patriotycznoumoralniającym przeznaczonego dla ludu, a zawartego w zbiorze opowieści (czy
pogadanek) Pielgrzym w Dobromilu autorstwa Czartoryskiej i Wirtemberskiej17.
Uświadamianie ludu uznano za dziedzinę, w której udział kobiet jest szczególnie
cenny. Wynikało to zapewne z opiekuńczej roli, jaką nieraz pełniły żony i córki
ziemian w stosunku do rodzin chłopskich, dotkniętych jakimś nieszczęściem. Ko
biety łatwiej mogły znaleźć wspólny język z ludem, co gwarantowało lepsze, peł
niejsze efekty akcji propagandowych.
W okresie znacznej aktywizacji społeczeństwa w dobie Księstwa Warszaw
skiego, odnotować wypada pierwszą próbę zorganizowanej działalności politycz
nej środowiska kobiet z wyższych warstw społeczeństwa. Był to projekt Związku
Wskrzeszenia Polskiego Rycerstwa, oparty na refleksjach zawartych w rękopisie
„O rycerstwie”. Jego autorem był Adam Jerzy Czartoryski, ale wiele myśli, a mo
że i pierwsza inicjatywa, należały do Marii Wirtemberskiej. Deklarowany cel or
ganizacji i jej działań — to „dobro społeczności i poświęcenia się Ojczyźnie”.
Natomiast w codziennej pracy członkowie Związku (lub Towarzystwa) winni dą
żyć do poprawy postawy moralnej społeczeństwa, a zwłaszcza do rozwoju jego
aktywności w sferze narodowej. Chodziło o postęp utylitarnej oświaty, rozwój
i popularyzowanie języka polskiego, co łączono z walką przeciw cudzoziem17 S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964, s. 25-28; J. Skowro
nek, Zainteresowania historyczne środowiska puławskiego na przełomie XVIH-XIX w. i ich związki z ideologią i ży
ciem politycznym (w:) Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w., pod red. J. Maternickiego, Warszawa
1981, s. 133-136; J. Gluziński.,.Matka — Polka”, Bibl. Czart. Ew., rkps 3611, s. 22.
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szczyźnie w wyższych sferach społecznych, wreszcie „rozwój miłości nauki
i kunsztów”18.
Program ten sforumułowany w latach 1810-1816 nosił wyraźne piętno sentymentalno-rycerskie, tak charakterystyczne dla twórczości starszej siostry księcia
Adama — Marii Wirtemberskiej. W Towarzystwie bardzo istotną rolę miały grać
kobiety. Podobnie, jak w średniowieczu winny stawać się damami serca nowo
czesnych rycerzy, którzy pod barwami swych wybranek będą realizować cele
organizacji. Była to swoista utopia organicznikowska ubrana w rycerski kostium
historyczny. Brak jakichkolwiek danych o próbach realizacji tej inicjatywy, można
więc przypuszczać, że pozostała w sferze planów.
Nowe formy i programy działań politycznych w ostatnich latach szlacheckiej
Rzeczypospoltiej przyniosły również wzrost zaangażowania kobiet. Widać to
zwłaszcza podczas powstania kościuszkowskiego. W tej nowej na gruncie pol
skim, rewolucyjnej formie życia politycznego swój udział zyskiwały także kobie
ty. Kościuszko w specjalnej odezwie apelował do kobiet polskich o aktywny,
zgodny z ich naturą i powołaniem, udział w walce całego narodu o wolność. Po
winny one organizować opiekę nad rannymi żołnierzami, gromadzić i przygoto
wywać niezbędne opatrunki, ale także mobilizować żołnierzy do bohaterstwa
w walce, a społeczeństwo — do większej ofiarności na potrzeby insurekcji19.
W akcję na rzecz powstania 1794 r. angażowały się także kobiety z ludu, zwła
szcza w największych miastach. Zapewne uczestniczyły w insurekcji warszaw
skiej — w zwycięskiej walce przeciw rosyjskiemu garnizonowi w kwietniu
1794 r. i w wystąpieniach ludowych w stolicy i Wilnie przeciw przywódcom Tar
gowicy, zakończonych powieszeniem zdrajców. Prawdopodobnie była to aktyw
ność zbliżona do działań kobiet paryskich w początkach Wielkiej Rewolucji Fran
cuskiej — chociaż z pewnością o wiele mniej radykalna i na nieporównanie mniej
szą skalę. Niestety, brak badań na ten temat, a sondaż źródłowy nie przyniósł
pozytywnych rezultatów. Zresztą milczenie źródeł nie musi oznaczać zupełnego
braku wydarzeń czy działań tego typu. Obserwatorzy mogli je pomijać w swych
relacjach jako nieistotne czy raczej — niegodne odnotowania, nie mieszczące się
w ówczesnych normach, nic nieznaczące wyjątki.

18 [A. J. Czartoryski], ,,O rycerstwie”, Bibl. Czart, Ew., rkps 700: por. Droga do niepodległości czy program defen
sywny? Praca organiczna — programy i motywy, oprać, i wstęp T. Kizwalter i J. Skowronek, Warszawa 1988, s. 18
i 78-79 (wstęp), 79-82 (fragmenty).
” Najwyższy Naczelnik siły zbrojnej narodowej do kobiet polskich, Kraków 24 marca 1794 r., [w ] T Kościuszko —
jego odezwy i raporta, wstęp i objaśnienia L. Nabielak, Kraków 1918, s. 48-49; Odezwa Rady Zastępczej Tymczaso
wej do mieszkańców miasta Warszawy względem okopania tegoż miasta, 27 kwietnia 1794 r., tamże, s. 137-138.
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Sygnałem znacznie poważniejszego zaangażowania się kobiet z ludu w po
wstanie 1794 r. był fakt opisany przez świadka tych wydarzeń. Oto w czasie oblę
żenia Warszawy jedna z przekupek sprzedając żywność obrońcom i szturmującym
obserwowała stanowiska wojsk pruskich i zbierała o nich informacje, przekazując
je stronie polskiej20.
W sumie więc udział kobiet w polskim życiu politycznym w XVIII stuleciu
był znaczny, większy aniżeli w innych krajach tej części Europy. Wynikało to
z dużej aktywności Polek z rodów magnackich w poprzednim okresie i wiązało się
z bardzo dynamicznym rozwojem i wzbogaceniem form i zakresu życia politycz
nego pod koniec XVIII w.
Natomiast dominacja stabilnych, konserwatywnych struktur biurokratycznych
w mocarstwach zaborczych spowodowała radykalne ograniczenie form i możli
wości politycznych działań kobiet. Może dlatego w tym nowym okresie na plan
pierwszy wysuwa się kreowanie i manifestowanie kultu bohaterów współczes
nych i patriotycznej tradycji historycznej.
Natomiast podobnie jak w całej Europie nie odgrywały w tym czasie żadnej
politycznej roli faworyty czy koterie alkowiane. Zresztą w naszej tradycji politycz
nej niemal zupełnie nie występował ten typ politycznego wpływu kobiet, może
z wyjątkiem Barbary Radziwiłłówny i ówczesnych przywódców jej rodu przy bo
ku króla Zygmunta Augusta. Odnotowywaną i zapewne wyolbrzymianą przez
współczesnych rolę grały kobiety z otoczenia ostatniego króla Rzeczypospolitej
(oraz te, które przestały należeć do tego środowiska). Niemal zupełny brak poli
tycznej roli faworyt w dużym stopniu wynikał zapewne ze słabości i niewielkich
kompetencji monarchy.
W pierwszych dziesięcioleciach XIX w. kilka kobiet zyskało miejsce u boku
władców i ludzi mających wielkie znaczenie w życiu politycznym. Do najbardziej
znanych należą markiza de Vauban, królująca przy ks. Józefie Poniatowskim, Ma
ria Walewska przy boku Napoleona I, Joanna Grudzińska żona w. ks. Konstantego
czy kochanka Aleksandra I Naryszkina (z domu Czetwertyńska). W tym ostatnim
przypadku przekonanie o sile związku Aleksandra I z piękną Polką było tak po
wszechne, że plotki wiązały przyjazd do Petersburga najsłynniejszej w owych
latach aktorki, pięknej panny Georges, z próbą wyparcia Naryszkinej z serca cesa
rza. Ale żadna z tych kobiet nie odegrała znaczącej, potwierdzonej przez współ
czesnych i historyków roli politycznej. Co najwyżej markizę Vauban podejrzewa
no o konszachty z szefem wywiadu austriackiego na Księstwo Warszawskie, puł
20 K . W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy, Kraków 1909, s. 10-11.
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kownikiem Adamem A. Neippergiem. W 1813 r. za jej pośrednictwem usiłował
książę Adam Czartoryski pozyskać Poniatowskiego dla orientacji prorosyjskiej.
Można przypuszczać, że w obu wypadkach pani Vauban nie zdołała jednak osiąg
nąć rezultatów, oczekiwanych przez jej politycznych partnerów.
Podobnie — wbrew upartej legendzie propagandowo-iiterackiej — trudno
przypisywać Joannie Grudzińskiej pozytywny wpływ na traktowanie Polaków
i spraw polskich przez jej małżonka. Wielki książę Konstanty pozostał wybucho
wym autokratą (o czym świadczyły aż nadto ton i treść jego belwederskich roz
mów z A. J. Czartoryskim i Niemojowskim, sposób traktowania aresztowanych
młodych opozycjonistów z Maurycym Mochnackim na czele oraz całkowicie nie
konstytucyjne leakcje na wyrok Sądu Sejmowego). Niewielkie złagodzenie tonu
czy reakcji wielkiego księcia w ostatnich latach przed Nocą Listopadową należy
tłumaczyć raczej tym, że zrozumiał on zależność własnego losu od losu Królestwa
Polskiego, od zachowania pełnej autonomii państwowej tego tworu.
Od 1825 r. zniknęła również inna popularna forma aktywności kobiet — towa
rzyszenie obradom sejmu, połączone z wyrażaniem poparcia dla wystąpień opozycyjno-liberalnych i patriotycznych. Zlikwidowano bowiem jawność obrad sej
mowych wprowadzając zakaz obecności na sali „arbitrów”.
Posunięcia te nie spotkały się z jakimikolwiek gestami niechęci czy manifesta
cyjnej dezaprobaty. Można to uznać za sygnał milczącego przyjęcia decyzji naj
wyższych władz ograniczających swobodę życia politycznego i to w epoce rozwo
ju idei wolnościowych i romantycznych. Kobiety z wyższych sfer, chcąc nie
chcąc, godziły się na te decyzje, nie poszukując rekompensaty na innych polach
życia politycznego.
Na ziemiach polskich poza Królestwem trudno wskazać konkretne kobiece
działania polityczne. Nie wykluczone, że w istocie ich nie było, ale dla rozstrzyg
nięcia powyższej wątpliwości należałoby przeprowadzić gruntowniejsze badania.
Nowy okres intensywnej aktywności wiązał się z powstaniem listopadowym
i jego następstwami. Odrodziły się wówczas formy działań analogiczne do tych
z insurekcji kościuszkowskiej, ale pojawiły się także nowe! Najszerzej rozwinęły
się inicjatywy opieki i pielęgnacji rannych powstańców w lazaretach i w domach
prywatnych. Dzięki lewicy domagającej się zagwarantowania jakichś ulg dla chło
pów inicjatywy powyższe zostały wzbogacone o akcje filantropijne i udzielanie
pomocy biednym lub poszkodowanym rodzinom chłopskim. Przewodziły tu zna
ne i popularne później w kraju i na emigracji damy: żona obrońcy Woli we wrze
śniu 1831 r. generała Józefa Sowińskiego — Katarzyna i słynny „anioł opiekuń
czy” emigracji, Klaudyna Potocka. Kółko zorganizowane przez nie kontynuowało
swe prace również po upadku powstania. Opiekowało się wtedy rodzinami emi
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grantów i represjonowanych uczestników walki, dopóki podejrzliwe rządy Paskiewicza nie położyły kresu jego istnieniu.
Prasa powstańcza odnotowywała również próby budzenia przez kobiety rycer
skiego ducha młodych Polaków i mobilizowania opinii publicznej. Powstało m.in.
kółko patriotycznych panien, które wysyłały wrzeciona (symbol zniewieściałości)
młodym mężczyznom uchylającym się od powstańczej służby wojskowej.
Prawdopodobnie większa niż w 1794 r. była aktywność kobiet z ludu. W War
szawie w przeddzień Nocy Listopadowej przekupki staromiejskie coraz mocniej
manifestowały swą niechęć i niezadowolenie z aktualnej sytuacji materialnej,
a zwłaszcza — z nadużyć policji. Przyczyniały się w ten sposób do kształtowania
nastrojów sprzyjających wybuchowi powstania, a ściślej
zaangażowaniu ludu
w przyszłą walkę. Później uczestniczyły w starciach podczas Nocy Listopadowej.
Większa niż w 1794 r. aktywność lewicy powstańczej również wpłynęła na zaan
gażowanie kobiet z warstw ludowych, widoczne też w innych wydarzeniach po
wstania listopadowego. Uczestniczyły one nawet w tak radykalnych działaniach,
jak krwawe zamieszki w Warszawie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1831 r. kiedy to
wieszano podejrzanych o zdradę i de facto obalono rząd powstańczy. Udział ko
biet w tych zajściach wykazywał więcej niż w 1794 r., analogii z wydarzeniami
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (choć jego rozmiary były znacznie mniejsze).
Przypuszczenie to potwierdza fakt, że jedna z kobiet uczestniczących w rozru
chach została skazana na karę śmierci.
Po powstaniu listopadowym, a zwłaszcza od piątego dziesięciolecia XIX w.,
bardziej patriotycznie nastawione kobiety zaczęły się włączać do konspiracji nie
podległościowych. Początkowo były jednakże obiektem agitacji młodych konspi
ratorów. Stopniowo zaczynały uczestniczyć w konkretnych nielegalnych działa
niach. Główne ich zadania to pomoc w przewozie „bibuły” i utrzymywania stałej
łączności między różnymi kółkami w kraju (nie spotkałam wzmianki o udziale
kobiet w utrzymywaniu czy nawiązywaniu podobnej łączności między krajem
a emigracją).
Dużą rolę odgrywały w tym okresie kobiety w salonach warszawskich. Często
należały do osób prowadzących salony lub nadawały im ton. Niepodobna jednak
uznać, że salony w epoce Paskiewicza mogły zyskać w jakimkolwiek stopniu cha
rakter polityczny21. Dopiero w okresie odwilży posewastopolskiej, a zwłaszcza
w latach poprzedzających powstanie styczniowe, pojawiały się sygnały świadczą

21 Por. J. Kamionkowa-Straszakowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w, Warszawa 1970, s. 72
i in.; K. Kucz, Pamiętnik miasta Warszawy z r. 1856, Warszawa 1954, s. 139.
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ce o procesie upolityczniania się salonów warszawskich. Środowiska inteligencko-postępowe, demokratyczne i patriotyczne, miały swój ośrodek w postaci
„Miodogórza” Narcyzy Żmichowskiej i „kominkowe spotkania” u Skimborowiczów. Bezpośrednią formą manifestowania niechęci do Rosjan podczas zebrań
towarzyskich bywało odwracanie się pań plecami do sali i trwanie tak nawet ponad
godzinę, by tylko nie oddawać powitalnych ukłonów przybywającym oficerom
rosyjskim. W salonie Kossakowskiej np., gdzie przyjmowano Rosjan, po wejściu
gen. Kotzebue’go, kilkanaście polskich dam manifestacyjnie go opuściło22.
Nieco wcześniej, bo już w latach czterdziestych XIX w. młode patriotki zaczę
ły angażować się w bezpośrednią działalność konspiracyjną. W okresie osłabienia
struktur i działań konspiracyjnych zorganizowane zostało odrębne, bardzo aktyw
ne tajne koło „entuzjastek”, związane ze spiskiem Henryka Krajewskiego23. Ta
ważna, samodzielna inicjatywa kobieca miałajak gdyby podwójne oblicze Zjednej strony — stanowiła integralną część ruchu narodowego (w którym nie ekspo
nowano wówczas kwestii walki zbrojnej o wolność), z drugiej — można w niej
dostrzegać przejawy dążeń do emancypacji kobiet, do zagwarantowania im pełno
prawnego udziału także w życiu politycznym narodu. Skądinąd grupa „entuzja
stek” otwiera nowy okres i nowe formy zaangażowania kobiet. Stanowi zarazem
przedmiot dociekań i dalszych studiów, zamieszczonych w niniejszym tomie.
Można uznać, że dość długi okres wstępny włączania się kobiet w różne strefy
życia politycznego trwał lat kilkadziesiąt. Powolność zmian w tej dziedzinie wy
nikała z utrzymywania się starej struktury społecznej, umacnianej w rezultacie
likwidacji szlacheckiej Rzeczypospolitej i przejściajej ziem pod panowanie trzech
mocarstw. Trzeba również uwzględnić fakt, że konieczność organizowania pol
skiego życia politycznego w formach konspiracyjnych oraz dominacja przygoto
wań powstańczych o charakterze wojskowym sprawiły, że kobiety z większym
trudem włączały się do tych poczynań.
Równocześnie aktywizacji kobiet sprzyjały takie czynniki, jak katastrofa pań
stwa, a więc i wszelkich struktur politycznych i administracyjnych — co wymu
szało na ówczesnych pokoleniach patriotów tworzenie nowych struktur i form. Na
zainicjowanie trwałego udziału kobiet w życiu politycznym pozytywnie wpływał
sentymentalizm preromantyczny, (załaszcza w formach kreowanych przez Marię
Wirtemberską) a po 1818 r. — romantyzm. Zauważalna w twórczości literackiej
i artystycznej tej epoki swoista apologia kobiety sprzyjała zwiększaniu się jej roli.
22 R. Rzewuska, Memoires t. II, Romę 1939, s. 473, 492 i in., por. W. Łoziński, Salon i kobieta, Warszawa 1921,
passim.
*’ J. Berghauzen, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850, Warszawa 1974, s. 272-274.
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Równocześnie sytuacja okresu międzypowstaniowego — emigracja tysięcy najak
tywniejszych politycznie mężczyzn, zsyłki i więzienia wielu innych, rozwój kon
spiracji — wszystko to stwarzało kobietom większe możliwości, a nawet — ko
nieczność działania w sferze życia publicznego.
Sygnałami dokonujących się przeobrażeń były odnotowane wyżej: udział ko
biet w zamieszkach ulicznych w nocy z 14 na 15 sierpnia 1831 r. w Warszawie, ich
debiuty w działalności nielegalnych kółek po 1831 r., wreszcie — utworzenie i ak
tywność grupy „entuzjastek”. Polem działania kobiet z arystokracji i ziemiaństwa
stawały się przede wszystkim (a może raczej — wyłącznie) filantropia i propagan
da patriotyczna, samodoskonalenie się społeczene, a wreszcie — próby (w for
mach legalnych i nielegalnych) oddziaływania w obydwu tych sferach na inne
środowiska społeczne, przede wszystkim chłopskie.
Ważnym i nader rozległym obszarem politycznego działania kobiet stawała się
w tym czasie sfera patriotycznego wychowania dzieci, pełnienie ról ofiarnych żon,
matek czy sióstr działaczy patriotycznych. Bywały to role polityczne najtrudniej
sze i najważniejsze, bo realizowane w codziennym życiu. Nieraz prowadziły do
aresztów klasztornych lub dobrowolnego towarzyszenia mężom na syberyjskim
zesłaniu. Symbolem dokonujących się przemian będzie zastąpienie oświeceniowo-sentymentalnego modelu „Matki-Spartanki” romantycznym i bardziej nowo
czesnym, a przy tym konkretnym i narodowym, mickiewiczowskim modelem
„Matki-Polki”.
Tak więc mimo odczuwanego już, w sferze gospodarczo-społecznej, zacofania
ziem polskich w stosunku do Zachodu, mimo braku własnej państwowości proce
sy angażowania się kobiet w różnorodną działalność polityczną czy para-polityczną rozwijały się dość dynamicznie. W tej dziedzinie najwyraźniej nie było dystan
su w stosunku do zachodniej Europy.
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Wiktoria Śliwowska

Kobiety w konspiracjach patriotycznych
lat czterdziestych XIX wieku
(Ewa Felińska, Eleonora Wolańska i inne)

Za sprawą literatury pięknej i publicystyki, (m.in. dzięki zasłużonej dla tej
tematyki Dionizji Wawrzykowskiej Wierciochowej), a po części także historyków,
w świadomości społecznej Polaków utrwaliło się przekonanie o ogromnej roli,
jaką kobiety odegrały w polskim ruchu niepodległościowym oraz o powszechnej
aprobacie dla podejmowanych przez nie działań. Tymczasem materiały źródłowe
przekonują, iż sprawa nie była wcale tak prosta i że swoje prawo do równopraw
nego uczestnictwa w walce z zaborcami dziewczęta i kobiety sobie wywalczyły
powoli i nie bez oporów.
O samym uczestnictwie Polek w konspiracjach doby międzypowstaniowej mia
łam okazję już pisać1. Pragnę zatem zwrócić uwagę na kilka spraw ogólnych oraz na
parę przypadków szczegółowych, które były dotąd z różnych przyczyn pomijane.
Badacze próbowali już rozwiać kilka mitów narodowych, co —jak wiadomo
—jest zajęciem bezskutecznym. Żadne, oparte na najbardziej szczegółowych ma
teriałach, rozprawy dokumentujące np. fakty społecznej dezaprobaty dla „dziewicy-bohatera” Emilii Plater*2*czy też adiutanta Mariana Langiewicza — Henryki
Pustowojtówny nie zdołały podważyć ich legendy. W czasach współczesnych nie
do przyjęcia jest bowiem przyznanie się, iż uczestnictwo kobiet w oddziałach
powstańczych było szokującym zjawiskiem i wcale nie podnosiło ich prestiżu,
a sprawa dopuszczenia płci pięknej do konspiracji stanowiła długo przedmiot spo
iw Śliwowska, Polskie drogi do emancypacji (O udziale kobiet w ruchu niepodleglościwym w okresie międzypowstaniowym 1833-1856), [w:] Losy Polaków w XIX i XX w., Warszawa 1987, s. 210-247.
2 Zob. J, Bachórz, O Emilii Plater i „Śmiercipułkownika”, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwer
sytetu Gdańskiego", Prace Historyczno-Literackie, 1973, nr 2.
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rów i początkowo miała wśród młodzieży spiskowej więcej przeciwników niźli
zwolenników. Godzono się oczywiście z udziałem pań w tradycyjnych formach
współdziałania z męską częścią konspiratorów. Aprobowano ich uczestnictwo
w organizacjach dobroczynnych, w akcjach pomocy uwięzionym, opieki nad ran
nymi w dobie powstań, przechowywania literatury zakazanej czy przewożenia jej
przez kordon, jak się w owych latach mówiło. Jednakże już tworzenie tajnych
komórek kobiecych, a potem udział kobiet w kółkach samokształceniowych i ko
lejnych organizacjach konspiracyjnych napotykały na liczne opory.
Nie jest rzeczą przypadku, iż mimo tak znacznego udziału Polek w ruchu nie
podległościowym, pozostawały one bardzo długo w cieniu i nie pełniły żadnych
funkcji organizacyjnych. Anna Skimborowiczowa i Narcyza Zmichowska, które
w tzw. Organizacji 1848 roku odgrywały pierwszoplanową rolę, nie wchodziły do
jej władz i nie znały rozmiarów mistyfikacji uprawianej przez męską część spisku
(nota bene to one właśnie — wbrew rozpowszechnianej opinii — umiały w śledz
twie zachować milczenie, zdekonspirował zaś związek najpierw Narcyz Tcho
rzewski, który załamał się psychicznie po półtorarocznym pobycie w Cytadeli,
a następnie jeden z przywódców związku, Romuald Świerzbieński, który poszedł
na całkowitą współpracę z prowadzącymi śledztwo)3.
Nasza wiedza o wielu wybitnych działaczkach niepodległościowych jest
więcej niż skromna. Przykładem mogą służyć Anna Różycka (1816-1856)
i Antonina Lissowska (ur. 1802)4. Pierwsza czynna była w spiskach lat
czterdziestych na terenie Galicji i w Królestwie Polskim, uwięziona zaś zo
stała przez władze austriackie; druga prowadziła w tym samym czasie tajny
punkt przesyłkowy w Mysłowicach i aresztowana została przez policję pru
ską. Nikt dotąd nie odnalazł akt ich procesów toczących się w Wiedniu
i w Berlinie... Szczątkowe informacje, jakie posiadamy o ich poczynaniach
i zachowaniu w śledztwie, świadczą o tym, iż były to konspiratorki wielkiej
klasy, osoby niepospolitego hartu ducha i odporności psychicznej. Z kolei akta
Komisji Śledczej urzędującej w Cytadeli Warszawskiej spłonęły w czasie ostatniej
wojny, a wraz z nimi zeznania Entuzjastek, członkiń Organizacji 1848 r. Jedynie
dzięki Annie Minkowskiej, która opublikowała niezwykłe wystąpienia Narcyzy
Zmichowskiej, wiemy, jak umiała ona bronić swych przekonań w warunkach
więziennych5.

5 Zob. Wiosna Ludów w Królestwie Polskim. Organizacja 1848 roku, pod red. W. Djakowa, S. Kieniewicza i W
Śliwowskiej, Wrocław 1994.
* Zob. W A. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska, W M Zajcew, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach
1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław 1990, s. 386, 271.
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Z „próby ciemnicy” młode konspiratorki wychodziły obronną ręką. I wcale nie
dlatego, że były w tych latach traktowane lepiej niźli ich koledzy, że nie używano
wobec nich przemocy. Im również groziła wysyłka na Sybir, jak tego doświadczy
ły uczestniczki spisku Szymona Konarskiego — Ewa Felińska, Józefa Rzążewska
i Paulina Wilczopolska, które były zsyłane ,,w głąb Rosji” bądź zamykane na
wiele lat w klasztorach (ta kara — choć mniej uciążliwa niż Sybir — wyrywała je
nieraz na długo z rodzinnych domów, o czym na ogół się zapomina). Zdarzały się
też wypadki maltretowania uwięzionych kobiet; przydarzyło się to np. Michalinie
Rogalewiczównie (więzionej w Cytadeli Warszawskiej) i Eleonorze Wolańskiej
(przetrzymywanej w Cytadeli Kijowskiej).
Tej ostatniej chciałabym poświęcić nieco więcej miejsca; po pierwsze z tej
racji, że pozostaje ciągle postacią zupełnie nieznaną, po drugie zaś, ponieważ
jej własnoręczne zeznania — odnalezione w Kijowie — zadają po raz kolejny
kłam przeświadczeniu, iż kobiety w więzieniach XIX-wiecznej Rosji, nawet
w pierwszej połowie tego stulecia, były traktowane z należną ich płci atencją6.
Trzydziestodwuletnia Eleonora Wolańska (ur. 1804 r.) aresztowana została
w związku ze sprawą Władysława Gordona, studenta Uniwersytetu św. Wło
dzimierza, organizatora tajnego kółka powiązanego za pośrednictwem Piotra
Borowskiego z Szymonem Konarskim. Gordon zwrócił na siebie uwagę nad
zoru policyjnego w 1837 roku, kiedy usiłował wręczyć zebrane wśród mło
dzieży spiskowej pieniądze dwóm swym kolegom, wcielonym karnie do Spe
cjalnego Korpusu Orenburskiego. Gdy zdał sobie sprawę, że nazwisko jego
zostało ujawnione, podjął próbę ukrycia się, by uniknąć aresztowania. I wła
śnie Eleonora Wolańska — do której zwrócił się o pomoc Borowski — korzy
stając z paszportu udostępnionego jej przez dawnego znajomego, pułkownika
Augusta Derpera, umożliwiła Gordonowi ucieczkę za granicę. W zorganizowa
nie owego „przerzutu” za kordon zamieszanych było sporo osób. W toku pro
wadzonego przez wiele miesięcy śledztwa wypłynęło nazwisko Wolańskiej,
która we wrześniu 1838 roku znalazła się w kazamatach kijowskich. Tutaj 27
czerwca 1839 roku spisała na kilku kartkach prawdziwy akt oskarżenia swych
dręczycieli wymownie przez nią zatytułowany: Objaśnienia dziesięciomie
sięcznego więzienia od 10 września do 27 czerwca, przejścia jego najboleśniej
sze i na całe życie pamiętne.
s Zeznania te opublikowane w „Przeglądzie Historycznym” (1920, s. 186-202) zostały przedrukowane przez M.
Romankównę w N Żmichowska, Listy t. n, Wrocław 1960, s. 397-431.
6 Akta śledcze z 1838/1839 r. dotyczące E. Wolańskiej odnalazłam w czasie kwerendy w Kijowie; materiały o jej
losach w latach sześćdziesiątych odnalazł i opracował historyk kijowski G. I. Marachow
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Warto zatem przytoczyć kilka fragmentów owego „objaśnienia” Wolańskiej —
dokumentu niezmiernie rzadkiego, jako że o tego typu „niedozwolonych prakty
kach” wiemy na ogół jedynie z późniejszych wspomnień przekazujących bądź
własne przeżycia autora bądź zasłyszane, krążące z ust do ust przekazy. Ten nie
codzienny głos z kazamatów rzuca światło zarówno na metody śledztwa, jak i na
przyjętą przez tę dzielną kobietę linię obrony.
„Chorą wzięta, posadzona sama jedna, bez usługi i wygód życia — pisała
rozchybotanym charakterem pisma — szczególnie [dotkliwych] dla chorego, po
twornych przeżyłam 9 tygodni i byłam przez JW Majora zapytaną, czyja to dałam
paszport mnie zupełnie nieznanemu człowiekowi Gordonowi. Zawsze mówiłam,
że nie wiem tych osób, które tu wspominano. [...]! bardzo się niedelikatnie ze mną
obchodził, lżył mię najpodlejszymi wyrazami i powiedział, że mi kajdany zaraz
nałoży; będąc męczoną, słaba i bez pomocy i światła, chciałam, żeby powiedzieć,
żem popełniła jaką zbrodnię, żeby zasłużyć na karę śmierci i skończyć nędzne
życie, ale Bogu się podobało, żeby przedłużyć moją mękę. Nic nie powiedziałam,
bo nic nie wiedziałam, i tak przeszło 9 tygodni”. Następnie Wolańska opisała, jak
przystawiono do niej prowokatora, niejakiego Orłowskiego, który namawiał ją
różnymi sposobami do „szczerych zeznań”, straszył m in. przykładem Teresy Ro
dziewiczówny (u której ukrywał się Konarski), że jej „ostrzygli włosy i dali
zgrzebną koszulę i rózgami dali. Musiała wszystko powiedzieć, czego nie było”.
I dodawał: „Pani, jeśli nie napiszesz cokolwiek, to będą męczyć, wiecznie bę
dziesz siedzieć w ciemnicy”5. Itd., itp.
Wolańska nie dała się jednak złamać, a to, co zdołano z niej wydusić na kon
frontacjach, następnie odwołała jako niezgodne z prawdą i wymuszone pogróżka
mi. Na mocy decyzji generał-gubernatora Dymitra Bibikowa została internowana
w Aleksandrowskim Klasztorze Uspieńskim w diecezji włodzimierskiej, w któ
rym spędziła dwa lata (otrzymała zgodę na powrót do Kijowa w sierpniu 1840 r.
i przez następnych 10 lat pozostawała pod dozorem policyjnym78910
). Nie zaprzestała
jednak działalności konspiracyjnej: w następnym dziesięcioleciu znowu w jej mie
szkaniu zbierali się studenci, którym udostępniała zakazaną literaturę. Zajmowała
się też — jak uprzednio — wspomaganiem uwięzionych i zesłanych działaczy
niepodległościowych
7 Mowa o plac-majorze Cytadeli Kijowskiej Gaj werońskim.
8 Centralne Archiwum Ukrainy w Kijowie (dalej CAU), zesp. 470, inw. 1, vol. 236, k. 16-17.
9 Dozór „zdjęto” 30 listopada 1850 „z czasowym zakazem wyjazdu za granicę” (Centralnyj Gosudarstwiennyj Isto
riczeskij Archiw (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w S.-Petersburgu), zesp. 1286, inw 12, vol. 1045, k.
l-2v.
10 Pisze o tym G. I. Marachow (Eleonora Wolańska i kijowscy konspiratorzy 1837-1856, w druku).
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Podobnie jak Eleonora Wolańska dziesiątki bezimiennych dziś dla nas dziewcząt
i kobiet tworzyło grunt dla konspiracyjnych poczynań doby międzypowstaniowej.
Pamiętać przy tym należy, że za takowe uchodziły również „przestępstwa czytel
nicze”, że się posłużę celnym określeniem Marii Janion. Kobiety przewoziły przez
granicę wydawnictwa emigracyjne, wpisywały do kajetów zakazane wiersze i prozę.
Tylko część z nich „wpadała” przy różnych rewizjach w domach i na komorach
celnych. I znowu, kiedy w toku kwerendy natrafiamy na materiały śledztwa pro
wadzonego w tego rodzaju sprawach, zdumiewa wykrętność odpowiedzi dawa
nych przez panienki przyłapane na podlegającym surowej karze, gorącym uczynku.
One również z reguły nie podawały nazwisk osób, od których otrzymały „dowody
przestępstwa”, twierdząc, iż kajety znalazły w miejscu publicznym, bądź zabrały,
nieświadome ich zawartości, jako pamiątkę po zmarłych rodzicach itd., itp. 1
Z równą maestrią prowadziły przez całe dziesięciolecia akcję wspomagania
więźniów i zesłańców11
12.
I znowu dodać wypadnie, iż cała ta ogromna i jakże ważna dziedzina pracy
konspiracyjnej pozostawała — z konieczności zresztą — w cieniu innych, mę
skich poczynań. Entuzjastka Emilia Gosselin (córka oficera napoleońskiego, który
po wyprawie na Moskwę osiadł w 1812 r. na stałe w Królestwie Polskim) nie tylko
prowadziła akcję oświatowo-propagandową wśród rzemieślników warszawskich
(1847-1849) ucząc ich m.in. literatury i histoni Polski, lecz stanęła następnie na
czele swoistego biura pomocy dla ofiar represji postyczniowych. Zaprzyjaźniona
z księdzem Benwenutym Mańkowskim (przyszłym zesłańcem, a następnie kape
lanem w oddziale powstańczym 1863 r.), uchodziła — nie bez podstaw — za
autorkę jego głośnych patriotycznych kazań. To u niej znalazł schronienie ostatni
powstańczy naczelnik m. Warszawy Aleksander Waszkowski. Ani ona, ani Maria
z Maykowskich Unicka, poetka i powieściopisarka, o której wiadomo, iż to spod
jej pióra wyszedł słynny Manifest Komitetu Centralnego Narodowego, ani która
kolwiek z innych wybitnych uczestniczek Powstania Styczniowego13 nie znalazła
się nie tylko w żadnym z kolejnych Rządów Narodowych, ale nawet we władzach
cywilnych na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym. Bowiem stosunek do kobiet
i przeświadczenie o tym że nie ma dla nich miejsca w życiu publicznym pozosta
wał w państwie podziemnym tej doby odbiciem stosunków i przekonań dominu
11 Przykłady zob. W Śliwowska. Obieg wolnego stówa w zaborze rosyjskim rv dobie międzypowstaniowej, [w ]
Piśmiennictwo —systemy kontroli—obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. II Warszawa 1992,
s. 58-86.
12 Zob. „Przegląd Historyczny”, t. LXVIII, 1987, z. 3, s. 411-449; Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich
w XIX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990, s. 207-226.
13 Por. M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. Udział kobiet w Powstaniu Styczniowym. Materiały, Miejsce Piastowe 1933
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jących na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Jak wiadomo, w ówczesnym
społeczeństwie kobiety mogły być akuszerkami, guwernantkami, przełożonymi
pensji dla dziewcząt itp., ale nie miały prawa do uprawiania innych zawodów,
a zwłaszcza do obejmowania jakichkolwiek odpowiedzialnych stanowisk (poza
komitetami dobroczynnymi). Tak samo było w konspiracji; jeżeli nawet uznano —
po dłuższych sprzeciwach i oporach — ich przydatność, nadal pełniły rolę drugo
planową, ważną, ale nie eksponowaną: kurierek, sanitariuszek, właścicielek lokali
kontaktowych, autorek anonimowych ulotek, itp. Do innych funkcji nie były do
puszczane, a może nawet same jeszcze do nich nie pretendowały. Pozostawały
ciągle w cieniu komisarzy narodowych, dyrektorów wydziałów Rządu Narodowe
go, naczelników cywilnych i wojskowych, wreszcie dowódców oddziałów. Ich
nazwiska bardzo rzadko przedostawały się do panteonu narodowej chwały.
Nie ulega wszelako wątpliwości, iż znaczny udział dziewcząt i kobiet w ruchu
niepodległościowym przyczyniał się do ich emancypacji: wymagał wszak samo
dzielności w podejmowaniu decyzji i w działaniach, aresztowania zaś mężów, sy
nów i braci stawiały wiele żon, matek i sióstr wobec konieczności wykonywania
licznych „męskich” obowiązków, imania się pracy zawodowej, prowadzenia ad
ministracji majątków itp., bądź podążenia w daleką drogę na wygnanie. Trudno też
nie docenić „wychowawczej” roli samego kontaktu z aparatem przemocy i wię
zieniami. Wszystko to musiało wpływać na zmianę mentalności kobiet i ich oto
czenia, a w konsekwencji odbić się na całokształcie dążeń do równouprawnienia,
z jakimi stykamy się na ziemiach polskich na przestrzeni całego wieku XIX.
Wszelako zerwać z anonimowością, zapewnić sobie samodzielną pozycję spo
łeczną udało się jedynie nielicznym. Rozgłos uzyskały one głównie za sprawą
aktywności na polu piśmiennictwa, jednakże autorytet moralny, jakim się cieszyły,
płynął bezsprzecznie z ich udziału w ruchu niepodległościowym.
Dobitnym tego przykładem jest Ewa z Wendorffów Felińska, urodzona i wy
chowana na Litwie, a zamieszkała przez całe życie — z paroletnią przerwą syberyjsko-saratowską — na Wołyniu. Z oznakami czci i szacunku spotykała się już za
życia: odpowiadała wszak idealnemu portretowi Polki-patriotki, cnotliwej matki
i żony, gospodarnej ziemianki o społecznikowskich zamiłowaniach, zesłanki-męczennicy za sprawę narodową i wreszcie utalentowanej pisarki. Dr Wacław Lasoc
ki, powstaniec styczniowy i Sybirak, na całe życie zapamiętał, jak będąc chłopcem
zetknął się z przybyłą właśnie z zesłania żywą bohaterką: „szaty jej — pisze we
wspomnieniach — zdały mi się relikwiami narodowymi”14.
W. Lasocki, Wspomnienia z mojego życia oprać. M, Janik i P Kopera, t. I: W kraju. Kraków 1933, s. 69,
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W latach „odwilży” posewastopolskiej i manifestacji patriotycznych po raz
pierwszy nawiązano jawnie do kultu konarszczyków: w Wilnie odbywały się ma
nifestacje w miejscu rozstrzelania Szymona Konarskiego na Pohulance, zamawia
no nabożeństwa w jego intencji15. Felińska, którą Konarski niezwykle cenił („du
szę moją i uczucia znała dostatecznie i była dla mnie prywatną przyjaciółką” —
pisał w jednym z zeznań; „dla mnie zastępowała miejsce matki, brata, rodziny
mojej i przyjaciela” — dodawał w innym16), tych dni nie doczekała: zmarła 19
grudnia 1859 r. i pochowana została skromnie na cmentarzu parafialnym w Skurcu
niedaleko rodzinnego Wojutyna, obok męża Gerarda i czworga pierwszych dzieci.
Jej nazwisko i imię, opatrzone najpochlebniejszymi przymiotnikami, wypłynę
ło niespełna trzy lata później w prasie warszawskiej, kiedy to usiłowano usposobić
pozytywnie do jej syna, Zygmunta Szczęsnego, wzburzoną opinię publiczną, która
miała nowomianowanemu metropolicie warszawskiemu za złe otwarcie sprofano
wanych przez wojsko kościołów. Wówczas to w „Gazecie Warszawskiej”, w „Ga
zecie Polskiej” i innych przedstawiono arcybiskupa jako „syna najgodniejszej
z niewiast, która wielkie przymioty serca łączyła z niepospolitymi darami umy
słu”; podkreślano, że to po niej ksiądz Szczęsny odziedziczył „moc duszy i cha
rakteru”17. Oskar Awejde wspomina w swych Zapiskach, opracowanych w Cyta
deli Warszawskiej w 1865 r„ że arcybiskupa Felińskiego wprawdzie „nie znoszo
no, nienawiścią jednak nie darzono i zdrajcą nie nazywano: chroniła go przed
powszechną niechęcią i mianem zdrajcy pamięć o jego nieszczęsnej matce”18*.Już
wkrótce miało się okazać, że zesłańczy los matki nie ominął i jej ukochanego
syna... W latach następnych będą więc ją wspominać także jako matkę wybitnego
duszpasterza-męczennika. Michał Janik pisząc w XX stuleciu o polskiej literatu
rze syberyjskiej następującymi słowy prezentować będzie czytelnikom pamiętniki
Ewa Felińskiej: „Szlachetna ta matrona godną jest pamięci już jako matka Szczęs
nego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego z czasów Powstania Styczniowe
go”1'. Ten ostatni w swych pamiętnikach i książce, poświęconej siostrze Pauli
nie20, złożył hołd pamięci swej rodzicielki, przypominając między innymi najbar
dziej „utajnione” przed społeczeństwem epizody jej życia: udział w spisku

15 Zob. Ruch rewolucyjny na Litwie i Białorusi 1861-1862, Moskwa 1964, s. 267.
16 Z zeznań S. Konarskiego w Wilnie 2 listopada 1838 r.,CAU, zesp. 470, inw 1, vol. 184, k. 48-51.
17 Cyt. za: [W. Przyborowski], Historia dwóch lat 1861-1862 przez Z. L. S. t. IV, Kraków 1896, s. 55.
18 O. Awejde, Zeznania śledcze i zapiski o powstaniu styczniowym, Moskwa 1961, s. 44
’’ M. Janik, Literatura polska syberyjska. Biblioteka Powszechna t XVII, Złoczów [1928], s. 47-48,
20 Z. S. Feliński, Paulina, córka Ewy Felińskiej Lwów 1885; tenże, Pamiętniki, oprać. E. Kozłowski, Warszawa 1986
(1 wyd. Kraków 1897).
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Konarskiego. Mógł sobie na to pozwolić pisząc i wydając swe książki w Galicji
(pamiętniki ukazały się zresztą już po jego śmierci).
Piotr Chmielowski publikując w Warszawie szkic o Ewie Felińskiej — pisarce,
w biografii jej wzmiankuje wprawdzie o aresztowaniu i zesłaniu, nie wymienia
jednak — ze względów cenzuralnych — ani nazwiska Konarskiego, ani też nie
podaje, jaką rolę w spisku odgrywała i czym się naraziła na tak surową karę ta —
jak pisze — „obywatelka w całym znaczeniu tego słowa”21.
Tak oto z biegiem lat stała się Felińska bezsprzecznym autorytetem moralnym,
jedną z najbardziej szanowanych Polek swoich czasów, poczytną pisarką, której
przemyślenia, zwłaszcza na temat wychowania, w pełni doceniano. Należała nie
wątpliwie do najwybitniejszych osobowości kobiecych, jakie wydały Kresy Rze
czypospolitej w dobie porozbiorowej. Nawet sceptyczny wobec wszelkich spi
sków i insurekcji Walery Przyborowski pisał o niej w 1905 r. z ogromną atencją:
„słynna Ewa z Wendorffów Felińska za spisek Konarskiego zesłana na Sybir”,
która swymi wspomnieniami „zyskała sobie od razu piękną kartę w dziejach pi
śmiennictwa ojczystego”22. W wysokiej ocenie jej postawy i dorobku życia zgodni
byli przedstawiciele różnych obozów. „Uznaną autorką”, „kobietą wielkiego
uczucia, niepospolitego umysłu i ogromnej mocy charakteru”23 była tak samo dla
socjalisty Bolesława Limanowskiego, jak i dla przedstawiciela obozu ugody.
Jednakże mimo iż autorka Wspomnień z podróży do Syberii zajęła poczesne
miejsce w podręcznikach historii i historii literatury, w kompendiach i wydawnic
twach encyklopedycznych, znajomość jej życia i dzieł pozostaje nadal nikła, zwła
szcza jeśli się zważy, iż jej książki, przede wszystkim zaś znakomite pamiętniki
z dzieciństwa i zesłania24 nie były nigdy wznawiane i są praktycznie niedostępne
dla szerszych kręgów czytelniczych.
Współcześni długo mieli Konarskiemu za złe wciągnięcie Felińskiej i związa
nych z nią kobiet do spisku, a w ich wspomnieniach — obok wzmianek pochleb
nych — natrafić można na zarzuty, iż w toku śledztwa dała się zwieść prezesowi
Komisji Śledczej w Wilnie, księciu Trubeckiemu, i składała nazbyt szczegółowe
zeznania kompromitujące wiele osób25. Prawdziwości tych słów nie można było
do niedawna sprawdzić z racji niedostępności większości akt śledczo-sądowych,

21 P Chmielowski, Autorki polskie wieku XIX. Studium literacko-obyczajowe, Warszawa [ 1885], s. 485-541.
22 [W. Przyborowski], Dzieje 1863 roku przez autora,, Historii dwóch lat” t. IV, Kraków 1905, s. 35.
23 B. Limanowski, Historia demokracji polskiej w dobie porozbiorowej 1.1, Warszawa 1946, s. 338.
24 E. Felińska, Pamiętniki z życia..., t. I V, Wilno 1856-1859: Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie
i Saratowie spisane przez..., t. LIII, Wilno 1852 1853.
23 Pisze o tym Z. Starory piński na podstawie słów swej matki; zob. Z. Starorypiński, K Borowski, Między Kamieńcem
i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców 1863 roku, oprać. S. Kieniewicz, Warszawa 1986, s. 39. 47.
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zwłaszcza tych przechowywanych w Kijowie. Sama obwiniona nie pozostawiła
żadnej relacji o swym udziale w spisku i przebiegu śledztwa; wszystko, co wiemy
na ten temat, pochodzi z drugiej ręki. Co więcej, nie zdołaliśmy dotąd odnaleźć jej
bogatej korespondencji i innych papierów, które zgromadził w Dźwiniaczce
w Galicji Z. S. Feliński po powrocie z zesłania26. Korzystał z nich spisując pamięt

niki i opowieść o siostrze, kreśląc — zgodnie ze swymi ówczesnymi poglądami —
wielce jednostronny portret matki — cnotliwej matrony wiejskiej, przeciwnej
wszelkim doktrynom społecznym.
Ubóstwo bazy źródłowej, rozproszenie materiałów, odbiły się negatywnie na
jedynej, jak dotąd, opowieści biograficznej o Ewie Felińskiej27. Oparty na domy
słach i nie respektujący nawet faktów wyłożonych we wspomnieniach bohaterki,
pretendujący do literackości żywot działaczki spiskowej i zesłanki pełen jest nie
domówień i przeinaczeń, do których, jak się zdaje, nie uprawnia przyjęta forma
zbeletryzowanej opowieści (koleje życia bohaterów występujących pod własnymi
nazwiskami winny być zgodne z rzeczwistymi faktami28). Lektura Płomienia na
śniegu jeszcze mocniej unaocznia konieczność opracowania szczegółowej biogra
fii Ewy Felińskiej na podstawie całokształtu dostępnych dziś dokumentów29.
Nowe światło na postawę Felińskiej w śledztwie oraz jej działalność w tajnym
związku rzucają bogate materiały źródłowe z zespołu Kijowskiej Komisji Śled
czej; obejmują one — czego badacze zajmujący się konarszczyzną nie podejrze
wali — nie tylko dokumentację kijowską, lecz również wileńską. Wielkorządca
kijowski, Dymitr Bibikow, dopiął bowiem tego, że jego „poddani” — mieszkańcy
trzech gubernii: podolskiej, wołyńskiej i kijowskiej — przesłani zostali z Wilna do
Kijowa razem z oryginałami złożonych tam zeznań i skonfiskowanymi papierami.
Ukazują one w sposób znacznie pełniejszy historię udziału Ewy Felińskiej w Sto
warzyszeniu Ludu Polskiego (bo takiej nazwy używano także na tych terenach;
pojawiająca się w licznych pracach nazwa „Związek” jest nieuprawnionym tłuma
czeniem wtórnym z rosyjskiego) na Wołyniu i Podolu. Do Stowarzyszenia tego

26 Znajdowały się tam także listy E. Felińskiej z zesłania, które odebrała od swych korespondentów, kiedy przygoto
wywała do druku własne wspomnienia nadając im ex post formę dziennika (zob. Z. S. Feliński, Paulina, op. cit., s. II).
27 H. Muszyńska-Hoffmanowa, Płomień na śniegu. Opowieść o Ewie Felińskiej i jej dzieciach. Warszawa 1986.
28 Dotyczy to zwłaszcza J. Rzążewskiej-Wakulińskiej, o której E. Felińska tak pisała w liście do J. Starorypińskiej z 3
października 1846: „Chce Pani wiedzieć o Józi Wakulińskiej; wyszła ona szczęśliwie zamąż w Berezowie za lekarza
tamecznego. Ma męża młodego, dobrze się prowadzącego, talent zaś jego zabezpiecza na zawsze familię od niedosta
tku. Mają tylko jedną córeczkę. Są przeniesieni z Berezowa do Pietropawłowska, części południowej guberni tobol
skiej. Odsłużywszy lata należne za naukę, mógłby już wrócić do kraju, ale dla widoków niepewnych nie chce rzucać
miejsca pewnego” (Biblioteka Jagiellońska, rkps IV 7844, k 55-57).
29 Materiały te winny się znaleźć w tomie poświęconym konarszczykom na Wołyniu i Podolu, przygotowywanym do
druku w serii Polski ruch wyzwoleńczy w XIX wieku (zwanej od koloru obwoluty „zieloną serią”).
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przystąpiła jako kobieta w pełni dojrzała, wdowa, prowadząca samodzielnie gos
podarstwo po mężu, matka, wychowująca sześcioro dzieci W tajnym związku
zajmowała się, jakbyśmy dziś powiedzieli, sekretariatem Konarskiego, prowadziła
jego korespondencję krajową i zagraniczną, była dlań „skrzynką kontaktową”
i pomocnicą (o czym zresztą wspominał Z. S. Feliński, który ze spiskiem jako
młody chłopiec był także związany), przyjaciółką i powiernicą.
Opierając się na aktach śledczych Felińskiej, Rzążewskiej, Wilczopolskiej i in
nych, przesłuchiwanych w Kijowie niewiast, łatwiej będzie odtworzyć dzieje sa
modzielnej komórki kobiecej SLP i losów jej uczestniczek. W papierach Feliń
skiej znaleziono dokument programowy Związku Kobiecego oraz jego statut, po
zostające pod wyraźnym wpływem odezw do Polek pióra Lelewela i Konarskiego
(dotąd mylnie niekiedy poczytywano zan dokument ofiarowany przez Emilię Mi
chalską Muzeum Rapperswilskiemu i opublikowany przez Henryka Mościckie
go30. Drugim, równie ważnym dokumentem, także nieznanym naszym badaczom,
jest Ustawa Handlowa przepisana ręką Felińskiej, a znaleziona w papierach Igna
cego Rodziewicza. Początkowo jej autorstwo Felińska brała na siebie, dopiero pod
wpływem innych zeznań przyznała, iz współuczestniczyła w opracowaniu tej usta
wy wraz z dr Antonim Beaupre. Przeznaczona dla zamierzonego towarzystwa ak
cyjnego Ustawa Handlowa miała na względzie ożywienie gospodarcze regionu,
wciągnięcie próżnującej, często nie z własnej winy, młodzieży ziemiańskiej do
pracy na polu gospodarczym, a zarazem — do czego konarszczycy się nie przy
znawali, a o co ich nie bez podstaw podejrzewała Komisja Śledcza — utworzenie
dogodnego kamuflażu do nielegalnych poczynań tajnej organizacji.
Materiały śledztwa — w tym zeznania samej Felińskiej i innych członków
związku — odsłaniają tę stronę jej działalności, która miała na celu przyciągnięcie
młodych szlachcianek do pracy konspiracyjnej pod przykrywką nie zabronionych
przez władze poczynań filantropijnych, wpajanie im zamiłowania do pracy, do
wyrzeczeń, rezygnacji ze zbytku, uczestnictwa w szerzeniu oświaty i w działa
niach zmierzających do polepszenia doli włościan. Do pracy tej przystąpiła wbrew
powszechnej dezaprobacie, wbrew przekonaniom, którym dawano po wielokroć
wyraz, iż kobiety jako zbyt lekkomyślne i gadatliwe z natury rzeczy do konspiracji
się nie nadają. Praktyka
o czym była już mowa — zdementowała te opinie.
Wnikliwa lektura całości akt Ewy Felińskiej przekonuje, iż z początkowo ob
ranej postawy wypierania się wszystkiego musiała zrezygnować, kiedy dostała do

30 H. Mościcki, Pod herleni carów. Warszawa 1924, s. 103-120; por. S. Szpotański, Kona rszezy zna (Przygotowania
powstańcze w Polsce w 1835-1839 r), Kraków b. d., s. 60.
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wglądu kompromitujące ją zeznania Ignacego Rodziewicza, potwierdzone — co
gorsza — przez Szymona Konarskiego, a następnie obszerne wyjaśnienia Wojcie
cha Umińskiego31, ujawniające jej rolę jako sekretarki ,,emisariusza”. W takiej
sytuacji (według ówczesnego prawa rosyjskiego obwinienie potwierdzone przez
dwóch świadków stanowiło dla sądu wystarczający dowód winy oskarżonego)
Ewa Felińska zmieniła taktykę obrony: starała się, z jednej strony, przyznawać do
wszystkiego, o czym Komisja Śledcza miała już wystarczająco dokładne infor
macje oraz dowody rzeczowe, z drugiej zaś, by przekonać jej członków o swej
„szczerości” i powziętej rzekomo decyzji nie ukrywania niczego, opowiadała
szczegółowo o tym wszystkim co miało wszelkie znamiona akcji charytatywnej,
nie tylko nie zabronionej, ale popieranej przez władze, bowiem —jak sądziła —
nie będzie to poczytywane za przestępstwo. Obszernie opisała więc, jak i kiedy
założono została szkółka dla ubogich dziewcząt w Krzemieńcu, kto w niej uczest
niczył (co jej właśnie miano następnie za złe, gdyż kilka pań z hrabianką Eleonorą
Komorowską na czele zostało za to internowanych w klasztorach). Mówiąc o in
nych sprawach, pozostających w bezpośrednim związku ze Stowarzyszeniem Lu
du Polskiego, usiłowała zachować powściągliwość i dyskrecję, nader często odpo
wiadając „nie wiem”, „nie znam”, „nie słyszałam” o osobach i sprawach, które
znała, i o których wiedzieć i słyszeć musiała.
Rozpowszechnianiem pogłosek o niegodnym zachowaniu się w śledztwie konarszczyków, w tym Ewy Felińskiej, zajmowały się same władze zainteresowane
ich dyskredytowaniem w oczach współbraci, o czym przekonuje historia Rękopisu
więziennego Kaspra Maszkowskiego, najwyraźniej spreparowana przez prezesa
Kijowskiej Komisji Śledczej — Nikołaja Pisariewa na podstawie tekstu napisane
go rzeczywiście w celi więziennej w Kijowie, z myślą o przekazaniu go za grani
cę32. Jedną z ofiar tych celowych działań wielkorządców kijowskich padła Feliń
ska, którą w przypisach do owego rękopisu obwiniono wręcz, iż „wyjawiła wielu
współuczestników, w tym samego Maszkowskiego”. Było to wierutnym kłam

31 CAU., zesp. 470, inw. 1. vol. 181. W oparciu o zeznania W Umińskiego sporządzono pytania dla E. Felińskiej, na
które odpowiadała 22 stycznia 1839, a 25 stycznia t r. odbyła się jej konfrontacja z Umińskim; protokoł o jej przebie
gu zamyka akta E. Felińskiej (tamże, vol 184, k. 120).
Nie jest rzeczą przypadku, iż zachowały się jedynie kopie rosyjskiego tłumaczenia Rękopisu więziennego Ma
szkowskiego, natomiast zniknęły zarówno oryginał polski jak i papiery zarekwirowane w czasie rewizji w celi wię
ziennej w Kijowie. Tekst opatrzony przypisami M. E. Pisariewa miał przekonać zwierzchników, iż wykrycie „prze
stępczych” działań w guberniach południowo-zachodnich jest wyłączną zasługą miejscowych władz. Dokument ten
pt. Rukopiś w tiur'mie, soczinienije dworianina Wbłynskoj gubiernii Kaspra Maszkowskogo ukazał się w czasopiśmie
„Russkij Archiw” (1909,1.1, s. 483-534) i był bezkrytycznie cytowany przez wszystkich badaczy spisku Konarskiego.
Tymczasem porównanie tego tekstu z materiałami śledztwa i odnalezionymi w Bibliotece Narodowej grypsami Ma
szkowskiego przekonuje, iż mamy do czynienia z falsyfikatem. Przygotowujemy na ten temat odrębną publikację.
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stwem: o roli Kaspra Maszkowskiego w tajnym stowarzyszeniu powiedział
w Wilnie Ignacy Rodziewicz, a w Kijowie Jan Krechowiecki. Na pytanie zadane
12 sierpnia 1838 r. w Wilnie, jaką funkcję pełnił Maszkowski i ile zebrał pieniędzy
dla Konarskiego, pani Ewa odparła jednym zdaniem: „Jak mi się zdaje, był rewi
zorem w guberni wołyńskiej, od kogo zaś i wiele zebrał pieniędzy, tego nie wiem”.
Kiedy zaś w Kijowie 22 stycznia 1839 przytoczono jej słowa Teofila Czapskiego,
iż oprócz Konarskiego przyjeżdżał do niej, do Wojutyna, Maszkowski jako przed
stawiciel Zboru Ziemskiego Stowarzyszenia Ludu Polskiego z zadaniem werbo
wania „wspólników” i mianowania zgodnie z ustawą — sekretarzy związku, od
powiedziała: „Był u mnie Teofil Czapski pod tą porą, kiedy był Konarski, ale czy
był on przyjęty przez Konarskiego do Towarzystwa Demokratycznego, tego nie
wiem. Kasper zaś Maszkowski przyjechał do mnie i mówił, mając w Łucku interes
rozwodowy ze swoją żoną [na ten tylko temat]; jako znajomy przyjechał do mnie.
Jakie zaś były jego działania tyczące się towarzystwa, tego nie wiem, bo mnie jako
kobiecie nic nie powierzano”33.
Twierdzeniem, iż „jako kobieta” o niczym nie była informowana, usiłowała się
cały czas zasłaniać, jednakże wprawni w swym rzemiośle członkowie Kijowskiej
Komisji Śledczej odsłaniali co i raz fakty przeczące temu. Zebrany przez nich
materiał dowodowy pozwolił uznać ją za winną udziału w tajnym związku i godną
wysłania na Sybir na osiedlenie z utratą praw stanu i konfiskatą majątku. Ponieważ
kara ta — zaproponowana przez Bibikowa — wymagała oddania obwinionej pod
sąd wojskowy, Mikołaj I, choć uznał wyrok za w pełni uzasadniony, polecił zamie
nić go na „wieczne zamieszkanie” w Berezowie w guberni tobolskiej, nie pozba
wiając wygnanki praw stanu; uważał bowiem, iż „oddanie Felińskiej pod sąd
wojskowy nie przystoi”, a sprawę należy rozstrzygnąć w trybie administracyjnym,
bez rozgłosu. Wzamian za skonfiskowany majątek wyznaczono jej zasiłek roczny
wysokości 500 rubli34.
Tak oto pierwsza w Polsce samodzielna działaczka niepodległościowa, konspiratorka, autorka tekstów programowych przeznaczonych dla tajnej komórki Sto
warzyszenia Ludu Polskiego została pierwszą polską zesłanką na Syberię, która
udała się tam wraz z dwiema współoskarżonymi, Józefą Rzążewską i Pauliną Wilczopolską — pod przymusem, a nie jak jej poprzedniczki — dobrowolnie, w ślad
za mężem czy narzeczonym (w takim charakterze pojechała do Permu w 1831 r.
” Z zeznań E. Felińskiej z 12 sierpnia 1838 (CAU., zesp. 470, inw. 1, vol. 184, k 38-40) i z 22 stycznia 1839r. (tamże,
k. 112-117).
M Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw (Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowo-Histo
ryczne w Moskwie), zesp. I, inw 1, vol. 12083, k. 39-40.
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Róża Sobańska, a w 1837 r. do Orenburga Albina Wiśniewska, by poślubić tam
zesłanego w sołdaty Wincentego Migurskiego). Wkrótce potem, już po powrocie
z zesłania, stanie się też Ewa Felińska pierwszą autorką książki o swej drodze na
Sybir i pobycie na zesłaniu — Wspomnień z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie — świadczącej ojej nieprzeciętnym talencie, otwarciu na świat,
życzliwej ciekawości wobec obcych, umiejętności obserwacji, które w połączeniu
z niezwykłą odpornością fizyczną i psychiczną pozwoliły jej nie tylko przetrwać,
ale następnie to swoje doświadczenie przetrawić i nadać mu kształt pasjonującej
opowieści o życiu na wygnaniu. Opowieści, w której wątek martyrologiczny zo
stał zaznaczony bardzo dyskretnie — nie bez wpływu cenzury, oczywiście. Ale nie
tylko względy cenzuralne kazały jej tłumić nutę męczeńską, zwłaszcza w stosunku
do własnej osoby; wynikało to raczej z jej charakteru, silnej woli, której wyrabia
nie od dziecka uważała za swoje podstawowe zadanie, a następnie uznała za ważki
element procesu wychowania młodzieży. Nie była pisarką-cierpiętnicą, żywiła
najgłębsze przekonanie, iż mazgajstwo i obnażanie własnych słabości nie przystoją, podobnie jak wystawianie na pokaz swych zasług. Swym życiem i całą tak
z nim nierozerwalnie zespoloną twórczością tworzyła wzorzec ziemianki-działaczki patriotycznej na kresach, wzorzec, niestety, daleki od powszedniego dnia
tych prowincji i bynajmniej nie łatwy do naśladowania.
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Kobiety i powstanie styczniowe

Symbolem wielkiego poświęcenia kobiet dla sprawy narodowej w latach
1861-1864 jest Anna Henryka Pusto wójtówna, adiutant Mariana Langiewicza1.
Ale z równym co ona oddaniem służyło sprawie narodowej wiele innych, które
Maria Bruchnalska nazwała „cichymi bohaterkami”1
2. W zwięzłym artykule nie
jest możliwe pełne ukazanie roli kobiet w powstaniu styczniowym. Skala ich za
angażowania była bowiem znaczna; skądinąd licznie uczestniczyły również we
wcześniejszych konspiracjach patriotycznych3.
Wybuch walki zbrojnej w 1863 r. poprzedziły manifestacje religijno-patrio
tyczne i stan wojenny. Kobiety włączyły się natychmiast w nurt życia polityczne
go. Można mówić o trzech formach ich aktywności. Najpierw należy wymienić
zabiegi mające na celu rozbudzenie świadomości narodowej, następnie organizo
wanie pomocy dla ofiar prześladowań carskich i wreszcie udział w pracach pod
ziemnego państwa.
Aby doprowadzić do walki zbrojnej, czerwoni musieli w pierwszej kolejności
pobudzić społeczeństwo do aktywności politycznej. Okazją do tego stał się naj
pierw w czerwcu 1860 r. pogrzeb Katarzyny Sowińskiej, żony bohaterskiego
obrońcy Warszawy z 1831 r., a potem obchody trzydziestej rocznicy wybuchu po
wstania. Przełomowym momentem były jednak manifestacje, które odbyły się
w Warszawie 25 i 27 lutego 1861, a następnie 8 kwietnia tego roku. Po wydarze

1 Por. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Najdziwniejszy z adiutantów. Opowieść o Annie Henryce Pustowójtównie,
Warszawa 1968; R. Bender, Henryka Puslowójtow w manifestacjachprzedpowstaniowych 1861 r, [w:] Losy Polaków
w X/X-XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin,
Warszawa 1987, s. 576 597.
2 Por. M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym. Miejsce Piastowe 1933.
1 O zaagnażowaniu kcbiet w ruchu spiskowym w okresie między powstaniowym zob.: W Śliwowska, Polskie drogi
do emancypacji (o udziale kobiet w ruchu niepodległościowym w okresiemiędzypowstaniowym 1833-1856), [w:] Losy
Polaków w XIX i XX wieku..., s. 210-247
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niach warszawskich nastąpiło ożywienie życia politycznego na prowincji Króle
stwa Polskiego. Miejscem manifestacji stały się głównie kościoły, a społeczeń
stwo korzystało z każdej okazji, by zamanifestować uczucia patriotyczne. Uroczy
ście obchodzono więc rocznice wydarzeń historycznych, organizowano procesje
i pielgrzymki do miejsc kultu religijnego. Wznoszono krzyże i przydrożne ka
pliczki; wszędzie rozbrzmiewały pieśni „Boże coś Polskę” i „Z dymem pożarów”.
We wszystkich tych przedsięwzięciach bardzo aktywną rolę odegrały kobiety.
Można nawet powiedzieć, że to one nadawały ton uroczystościom, ukazując się
w nich na przemian w strojach żałobnych lub narodowych, one też tworzyły ko
mitety witające pielgrzymki. Wspomnijmy tylko o uroczystości, która odbyła się
w Warszawie 12 sierpnia 1861 r. w rocznicę unii lubelskiej. Walery Przyborowski
tak oto pisał o tym wydarzeniu: „Kobiety na ten dzień zrzuciły żałobę i przebrały
się w suknie jasne o barwach narodowych (...) Od rana kościoły były przepełnione
modlącymi się (...) Po południu rozpoczęło się wspaniałe corso w Alejach Uja
zdowskich, z mnóstwem pięknych kobiet, barwnie ustrojonych, które jak kwiaty
błyszczały na tle bujnej zieleni tej ślicznej ulicy. W Ogrodzie Saskim spacerowało
także wiele kobiet, przybranych w szarfy trójkolorowe, napełniając przepyszne
kasztanowe aleje ruchem i gwarem”4.
Ale kobiety nie ograniczyły się tylko do budzenia świadomości narodowej
poprzez aktywne uczestnictwo we wszelkich uroczystościach religijno-patriotycz
nych. Podejmowały się także agitacji w środowiskach mieszczańskich a nawet
chłopskich. Ustalono, że taką rolę spełniała m.in. Tekla Zalewska, urodzona
w Miechowie w rodzinie zubożałej szlachty, wdowa po byłym oficerze wojsk Kró
lestwa Polskiego. Od lata 1860 r. rozpoczęła ona agitację w środowisku młodzieży
rzemieślniczej i szkolnej w Radomiu. Tamtejszy gubernator próbował ostudzić jej
zapał osadzając ją kilkakrotnie w areszcie. Za każdym jednak razem po wyjściu na
wolność Zalewska wracała do prac spiskowych. Docierała do ważniejszych miast
guberni radomskiej (Kielce, Olkusz, Będzin, Miechów, Opatów) i namawiała mło
dzież do prowadzenia przygotowań do walki zbrojnej. Wielkie zasługi położyła
również przy organizacji uroczystości religijno-patriotycznych na Świętym Krzy
żu, które odbyły się 14 września 1861 r. oddziałując na nastroje w całym Króle
stwie Polskim. To właśnie ona nauczyła „Mazurka Dąbrowskiego” chłopów ze
wsi u podnóża Gór Świętokrzyskich, ci zaś śpiewali następnie tę pieśń podczas
wspomnianych uroczystości. Fakt ten wywarł ogromne wrażenie5.
4 W. Przyborowski, Historia dwóch lat, t. V, Kraków 1896, s. 138.
5 Centralne Archiwum Historyczne w Moskwie, fond 109, 1 ekspedycja, dieło 23. cz. 316, k, 325; Archiwum Pań
stwowe w Radomiu (dalej: AP Radom), Akta miasta Radomia 606, k. 42-43, 138, 192; W. Caban, Z dziejów powstania
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Rozwój życia narodowego niósł za sobą ofiary. W 1861 r. na ulicach Warszawy
wiele osób zginęło od kul żołnierzy carskich. Cytadela Warszawska była znów, jak
za najgorszych czasów nocy paskiewiczowskiej, przepełniona aresztowanymi. Do
więzień trafiali zarówno ci, którzy demonstracyjnie paradowali po ulicach w stroju
żałobnym lub narodowym, jak i osoby zaangażowane w organizację tajnego pań
stwa6. Kobiety starały się nieść pomoc ofiarom represji. Jako pierwsze do akcji
przystąpiły panie z kręgu dawnych „Entuzjastek”, czyli Narcyza Żmichowska,
Emilia Gosselin, Paulina Krakowowa, Anna Skimborowiczowa i w błyskawicz
nym tempie zebrały około 40 tys. rubli na organizację pogrzebu pięciu poległych
27 lutego 1861 i na zasiłki dla ich rodzin. Część tych środków przeznaczono dla
najuboższych mieszkańców Warszawy7.
Po wypadkach lutowych, zaczęły powstawać w sposób spontaniczny tajne
stowarzyszenia zwane „piątkami”8. Główną ich organizatorką była Seweryna
Pruszakowa-Duchińska, pisarka i działaczka społeczna. Ponadto w skład pier
wszej „piątki” wchodziły: Kazimiera Wóycicka, żona znanego publicysty i hi
storyka, Emilia Hennelowa i Józefa Gregorowiczowa — żony publicystów,
a także Wanda z Wolskich Umińska. Wszystkie panie uczestniczyły w przed
sięwzięciach filantropijnych. Celem stowarzyszenia było: 1) zbierać składki;
2) spieszyć z opieką moralną i materialną dla uwięzionych i ich rodzin; 3) czu
wać nad przebiegiem śledztwa i wyjednywać widzenia dla rodzin; 4) zaopatry
wać wysłanych na Syberie w odzież oraz pieniądze; 5) kontaktować się z ko
mitetami opiekuńczymi złożonymi z kobiet rosyjskich9
Należy wyjaśnić, że nazwa „piątki” wywodzi się stąd, iż każda z pięciu kobiet
należących do tej samej komórki musiała zorganizować następne „piątki” i tylko
ona była z nimi w kontakcie.
Jak bardzo potrzebna była działalność kobiet skupionych w „piątkach”, świad
czy opinia Teodory Kiślańskiej. Jej matka, Emilia Heurichowa, była jedną z najczynniejszych kobiet w ruchu patriotycznym lat 1861-1862. Po latach Kiślańska

styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa-Kraków 1990, s. 25-28. T. Zalewska została zesłana do
guberni kostromskiej.
6 W Warszawie w ciągu zimy 1861 roku aresztowano tygodniowo 200-300 osób. Na prowincji Królestwa skala
aresztowań była znacznie mniejsza, ale zdarzały się też przypadki, że po ulicznej demonstracji trafiało do aresztu
kilkadziesiąt osób. Por. AP Radom, Akta miasta Radomia 606, k 136-137, 146-149; R. Bender, Ludność miejska
Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 1861-1862, Lublin 1961, s. 44 77; S. Kieniewicz, Warszawa w po
wstaniu styczniowym, wyd. 4, Warszawa 1983, s. 98-99.
’ Tamże, s. 67.
8 Dokładnej daty nie da się ustalić. Por D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa (Zdziejów
humanitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża), Warszawa 1965, s. 86.
9 M. Bruchnalska, op. cit., s. 146-154.
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napisała w swym pamiętniku: „Do domu drogiej matki naszej jak do rodzinnego
przychodzili ludzie zmęczeni, głodni, często obdarci, niepewni, czy jutro jeszcze
będą mogli nazywać się wolnymi, a każdy znalazł opiekę i pomoc i czuł się bez
piecznym. Tych, którzy obawiali się nocować w swoim mieszkaniu lub mieszka
nia wcale nie mieli, trzeba było lokować gdzieś bezpiecznie. Kogo poszukiwano
musiał być wyprawionym z miasta chwilowo, lub wyprawionym zagranicę. Uła
twienia pod tym względem były duże. Były blankiety paszportowe, klucze od
wielu mieszkań pustych, w których były ubrania, gdy się kto przebrać musiał. Były
co dzień konie, powóz lub wóz na żądanie”1011
.
Trudno dociec, ile takich „piątek” powstało w latach 1861-1862 w Warsza
wie i na prowincji Królestwa Polskiego. Wydaje się jednak, że nie popełnię
błędu stwierdzając, że poza stolicą w latach poprzedzających walkę zbrojną
były one rzadkością11.
Wiele kobiet skupionych w „piątkach” podejmowało pracę na rzecz nielegal
nego państwa. Jeżeli chodzi o Warszawę, wymienić trzeba przede wszystkim
wspomnianą już E. Heurichową12, Karolinę Kraszewską, Pelagię Zgliczyńską,
późniejszą żonę Jarosława Dąbrowskiego czy Marię Unicką. W domu Heurichowej przechowywano kasę Komitetu Centralnego Narodowego oraz urządzono
drukarnię gazety „Ruch”. W wyniku denuncjacji w końcu grudnia 1862 r. policja
przeprowadziła rewizję. W czasie jej trwania znaleziono całkowicie złożony 10
numer „Ruchu”, kilkadziesiąt egzemplarzy numerów wcześniejszych oraz mnó
stwo proklamacji. Na gorącym uczynku został zatrzymany drukarz Romuald
Andrzej Kłosowicz. Przy składaniu, odbijaniu i kolportowaniu „Ruchu” poma
gała Kłosowiczowi lokatorka domu E. Heurichowej, Karolina Kraszewska —
żona konduktora Kolei Warszawsko-Bydgoskiej. W następstwie rewizji are
sztowano również spokrewnionego z Heurichową Bronisława Szwarcego, jed
nego z najczynniejszych członków Komitetu Centralnego Narodowego.
W czasie śledztwa Emilia Heurichową nie przyznawała się do niczego. Ale
policja nie uwierzyła, że właścicielka domu nie słyszała stuku maszyn drukujących

10 E Heurichową i T z Heurichów Kiślańska, Wspomnienia matki i córki z powstania. Warszawa 1918, s. 24
11 Autor ani razu nie zetknął się z tego typu informacją w odniesieniu do guberni radomskiej stanowiącej 20% obszaru
Królestwa Polskiego, a kwerendą zostały objęte wszystkie materiały źródłowe dotyczące powstania styczniowego,
przechowywane w archiwach Moskwy, Warszawy, Kielc i Radomia.
12 D. Wawrzykowska-Wierciochowa (W kręgu miłości..., s. 85) twierdzi, że E. Heurichową i inne kobiety tworzyły

tzw. „kumy”, które również miały nieść pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Nie jest to do końca przekonywujące
Wydaje się bardziej prawdopodobne, że „kumy” to zmieniona nazwa „piątki”. Zresztą w życiu potocznym częściej
używano lego określenia, bo miało ono charakter bardziej familijny, a tym samym nie zwracało uwagi władz policyj
nych i wojskowych.
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prasę powstańczą. Ostatecznie wraz z K. Kraszewską otrzymały one wyroki ska
zujące na zamieszkanie w guberni wiatskiej13.
Pelagia Zgliczyńska również była związana z „piątkami”, ale bardzo szybko
została wciągnięta w wir działań podziemnych. Poprzez Jarosława Dąbrowskiego
związała się z rewolucyjną organizacją oficerów rosyjskich w Polsce. Najpierw
umożliwiła ucieczkę Andrzejowi Potiebni, który 27 czerwca 1862 dokonał brawu
rowego zamachu na ówczesnego namiestnika carskiego gen. Aleksandra Liidersa,
a po aresztowaniu Dąbrowskiego podejmowała wszelkie działania mające umoż
liwić mu ucieczkę14.
Silne związki z podziemnym państwem miała Maria z Maykowskich Unicka,
poetka i powieściopisarka. Jej mąż Tomasz był kasjerem Wydziału Skarbu Rządu
Narodowego, a jej brat Jan Maykowski — członkiem Komitetu Centralnego Na
rodowego i autorem manifestu powstańczego. Ostateczną redakcję manifestu spo
rządziła właśnie Unicka. O ile historycy nie są zgodni w ocenie treści tego doku
mentu, to jednomyślnie uznają go za pełen poezji i patosu, co musiało wywierać
silne wrażenie na każdym, kto się z nim zapoznał15.
Ile kobiet na prowincji Królestwa Polskiego włączyło się do tworzenia ko
mórek podziemnego państwa i współpracowało z nim? Odpowiedź na to pyta
nie jest niezwykle trudna. Wydaje się jednak, że rola kobiet była tu mniejsza.
Tak przynajmniej można wnioskować z milczenia źródeł. Pewnym wyjątkiem
byłaby Jadwiga Prendowska, która miała wielki udział w przygotowaniach do
wybuchu powstania w województwie sandomierskim, gdzie naczelnikiem woj
skowym został Marian Langiewicz16.
Wraz z wybuchem walki zbrojnej nastąpiła aktywizacja kobiet. One bowiem
niosły wszechstronną pomoc rannym, represjonowanym i rodzinom poległych
w walce. Prowadziły prawie wszystkie szpitale i lazarety, nie tylko w Królestwie
Polskim, ale również w Galicji i w Wielkim Księstwie Poznańskim. Ponadto peł
niły służbę kurierską, a niektóre wzięły udział w walce z bronią w ręku.
Rząd Narodowy świadomie całą akcję pomocy dla rannych i represjonowa
nych skierował na tory działalności społecznej. W Warszawie natychmiast do dzia

13 E. Heurichowa i T z Heurichów Kiślańska, op. cit., s. 30; H. Cederbaum, Powstanie styczniowe Wyroki Audyto
ria?u Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866, Warszawa 1917, s. 6-7; W. Przyborowski, op. cit., 1.1. s. 428.
14 Por. P. Dąbrowska, Pamiętnik, wyd. F. Szyfman,,,Twórczość” 1946, nr 11; W Djakow, Rewolucyjna organizacja
oficerów rosyjskich w Polsce (1861-1863), [w:] W Djakow, I Miller, Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie
styczniowe, Wrocław 1967, passim; J Zdrada, Jarosław Dąbrowski, Kraków 1973, passim.
15 S. Kieniewicz, Manifest 22 stycznia 1863 roku. Warszawa 1989, s. 141-159.
16 W. Dąbkowski, Wybuch powstania styczniowego w województwie sandomierskim (Działalność Langiewicza w dni
ach 13-22 stycznia 1863), ,,Rocznik Świętokrzyski" t. II, 1971, s. 75-77
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łań przystąpiła Seweryna Pruszakowa, która rozbudowała istniejącą sieć „piątek”.
Należały do nich kobiety i dziewczęta z kół inteligencji warszawskiej, które raz na
tydzień płaciły określoną składkę na cele patriotyczne i dobroczynne. „Piątki”
warszawskie starały się dotrzeć do tysięcy powstańców uwięzionych w Cytadeli1 .
Nieco inaczej wyglądała sprawa organizacji pomocy dla potrzebujących poza
Warszawą. Wszystko bowiem zależało od pomysłowości ludzi stojących na czele
władz powstańczych w województwie, powiecie, mieście czy parafii17
18. Powsta
wały więc różnego rodzaju komitety kobiece (np. w Kaliszu, Piotrkowie czy Czę
stochowie), które prowadziły działalność w trzech sekcjach: opieki nad rannymi,
opieki nad aresztowanymi i opieki nad rodzinami zabitych i rannych19. Dopiero 18
czerwca 1863 Rząd Narodowy chcąc ujednolicić wszelkie przedsięwzięcia kobiet
wydał instrukcję dla komitetów pomocy rannym i rodzinom poległych. Zgodnie z tą
dyrektywą komitety pomocy miały się składać „z 4 obywatelek bez różnicy wy
znań, pozostających pod przewodnictwem proboszcza parafii lub obywatela poważa
nie ogólne mającego”. Mogły być one zakładane w każdym mieście lub parafii, zy
skując wcześniej akceptację właściwego naczelnika miasta lub okręgu (parafii).
Do obowiązków komitetów należało: 1) udzielać pomocy i roztoczyć wszech
stronną opiekę nad rannymi oraz rodzinami rannych i poległych w walce; 2) przy
gotowywać środki opatrunkowe; 3) przygotowywać bieliznę dla powstańców; 4)
prowadzić akcję uświadamiającą wśród włościan o celach powstania i zachęcać
ich do wstępowania w szeregi wojska narodowego20.
Dalej instrukcja powiadała, iż komitety winny odbywać posiedzenia raz na
tydzień, a wszelkie decyzje miały zapadać większością głosów. Fundusze stano
wić miały dobrowolne ofiary zarówno w gotówce, jak i w postaci odzieży i żyw
ności. Wszelkie sprawozdania odnoszące się do wydatków pieniężnych komitety
obowiązane były składać władzom cywilnym powstania danego rejonu. Wreszcie
punkt dziewiąty instrukcji powiadał: „w miastach, jako też w parafiach gdzie
ludność bogatsza, komitet niewiast mocen jest wytworzyć organizację "pią
tek”. Na tej podstawie wolno sądzić, iż komitety te były organizacjami pracu
jącymi na w pół legalnie21, a działalność „piątek” miała charakter konspiracyjny.
17 Szerzej zob. S. Kieniewicz, Warszawa w powstaniu..., s. 163.
18 Rząd Narodowy w reulaminie wydanym 28 marca 1863 bardzo ogólnie zakreślał formy sprawowania opieki nad
rodzinami obywateli walczących w szeregach powstańczych. Por. Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego
i Rządu Narodowego 1862-1864, pod red. E. Halicza, S. Kieniewicza i I. Millera, Wrocław 1968, s. 73-74.
19 Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego 1862 1864, pod red. W Djakowa i S. Kicnie
wieża, Wrocław 1986, s. 50.
2X1 Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego..., s. 141 142.
21 Tamże, s. 142. Komitety mogły działać prawie legalnie dlatego, iż władze carskie uznawały je za organizacje
dobroczynne, a tego typu działalność nie była zabroniona nawet w Rosji. Struktura organizacyjna komitetów niewiast
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Jednym słowem te ostatnie w planach władz powstańczych miały do spełnienia
zadania, które wymagały ścisłej tajemnicy.
W niektórych regionach Królestwa Polskiego komitety kobiece przystąpiły do
zakładania bractw opatrzności. Powstawały one przy kościołach, a tworzyły je
same kobiety. M. in. bractwa takie funkcjonowały w województwie łomżyńskim
i krakowskim (najaktywniej w powiecie miechowskim, gdzie przybrały wezwanie
Matki Boskiej Bolesnej). Z odezwy bractwa miechowskiego wydanej latem
1863 r. dowiadujemy się, że jego celem było: „Nakarmić głodnego, napoić sprag
nionego, podróżnych w dom przyjąć, chorych nawiedzać, nagich przyodziać,
umarłych pogrzebać”22.
Trudno podawać liczne przykłady opieki materialnej, a szczególnie moralnej
jakie udzieliły komitety rannym i skazanym. Ograniczmy się do podania jednego.
Sprawa dotyczy postawy Kamili Buczkowskiej, nauczycielki prywatnej działają
cej w kieleckim komitecie niewiast, który opiekował się setkami rannych przeby
wających w szpitalu rządowym. Tu właśnie po bitwie pod Małogoszczą (24 lutego
1863) trafił 20-letni Roch Mikołajski, czeladnik rzemieślniczy z Warszawy. Jego
stan zdrowia był bardzo ciężki, bo amputowano mu nogi i rękę. Młody organizm
przetrzymał jednak skomplikowaną operację i zaczął powracać do zdrowia. Po
amputacji opiekę nad Mikołajskim objęła K. Buczkowska i dzięki jej troskliwości
ranny już w lipcu opuścił szpital. Jednocześnie Buczkowska postanowiła się już
opiekować nim do końca życia, wychodząc za niego za mąż. Bolesław Anc, czło
nek władz powstańczych województwa krakowskiego, opisując to zdarzenie do
dał, iż na ślub para młodych oraz towarzyszące im osoby przybyli ubrani w stroje
żałobne. Opowiadana przez Anca historia wydała mi się fikcją literacką. Była
jednak możliwość jej sprawdzenia w aktach stanu cywilnego. Ślub taki odbył się
29 lipca 186323.
Wielką rolę odegrały kobiety w prowadzeniu szpitali i lazaretów powstań
czych. Pierwszy taki szpital powstał w Bodzentynie. W nocy z 22 na 23 stycznia
powstańcy zdobywali tutaj garnizon rosyjski. Po skończonej walce zostało wielu
rannych. Wtedy grono kobiet bodzentyńskich pod kierownictwem nieznanej bliżej
Józefy Niwińskiej założyło lazaret, który utrzymywano przez blisko pół roku.
Władze rosyjskie zlikwidowały go dopiero wtedy, gdy kobiety umożliwiły uciecz
była podobna do struktur „piątek”. Istniało również duże podobieństwo jeżeli chodzi o zakres działania. Stąd też
w niektórych publikacjach myli się te organizacje. Por J Maliszewski, Powstanie styczniowe Notatki biograficzne
uczestników, Warszawa 1932, s. 96; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości..., passim
22 Dokumenty terenowych władz ... s. 107.
23 B. Anc, Z lat nadziei i walki. Brody 1907, s. 77-84; AP Kielce, Akta stanu cywilnego parafii Kielce, księgi ślubów
z 1863 r , nr 112.
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ki podleczonym partyzantom. Niwińska oraz przybyła z Warszawy Józefa Krajew
ska (siostra Rafała, późniejszego członka Rządu Narodowego) w obawie przed
aresztowaniem mustały się ukryć24.
Mniej więcej w tym samym czasie powstał szpital w Wąchocku, gdzie jak
wiadomo Marian Langiewicz założył obóz. Tu zbierali się wszyscy sprzysiężeni
z województwa sandomierskego. Byli też wśród nich pierwsi ranni. Po wyjściu
Langiewicza z Wąchocka z początkiem lutego 1863 r., szpital dzięki ofiarności
okolicznych kobiet (zarówno ze środowiska ziemiańskiego, jak i żon urzędników
górnictwa) funkcjonował nadal i to przez cały okres powstania25.
W okresie kampanii zbrojnej Langiewicza (22 stycznia — 18 marca 1863 r.)
w województwach sandomierskim i krakowskim założono szereg szpitali i lazare
tów. Było to niewątpliwą zasługą Jadwigi Prendowskiej, która otrzymała od Lan
giewicza polecenie organizowania służby zdrowia26. Do szpitali powstałych z jej
inicjatywy ochoczo zgłaszały się kobiety różnych stanów, by ulżyć rannym w cier
pieniach27. Do najbardziej znanych należały szpitale w Sandomierzu, Kurozwękach, Staszowie, Koprzywnicy i Klimontowie. Ten ostatni mieścił się w pomie
szczeniach dworskich należących do hr. Karoliny Ledóchowskiej. Ona też była
inicjatorką jego założenia, a wspomagały ją okoliczne ziemianki: Seweryna Kar
czewska i Władysławowa Zapałowska. Szpital mógł pomieścić 40 chorych. Opie
kę medyczną sprawowało trzech lekarzy. Natomiast wszelkie pozostałe czynności
pomocnicze spełniały kobiety28.
Gęstą sieć szpitali i lazaretów utworzono również w województwie lubelskim.
Tylko w drugim półroczu 1863 r. na Lubelszczyźnie pod opieką kobiet znajdowało
się około półtora tysiąca rannych29.
Obraz samarytańskiej postawy kobiet nie byłby pełny, gdyby nie wspomniano
o ich pracy w szpitalach Galicji i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jeżeli chodzi
o Galicję, tu szpitale zakładały Lwowski Komitet Niewiast i Krakowski Komitet
Niewiast30. Pierwszy obejmował swoją działalnością całą Galicję Wschodnią i sta
nowił zaplecze sanitarne dla oddziałów powstańczych operujących w wojewódz

24 M. Bruchnalska, op. cit., s. 284.
25 AP Radom, Zarząd Dóbr Państwowych 10 163, nlb., J. Prendowska, Moje wspomnienia, Kraków 1962, s. 173.
26 J. Prendowska, op. cit., s. 140.
27 Tamże, s. 182.
28 F Białokur, Materiały do opracowania służby zdrowia w powstaniu styczniowym 1863-1864, Warszawa 1927, s. 44
29 Tamże, passim.
30 Lwowski Komitet Niewiast tworzyły członkinie stowarzyszenia „klaudynek” Najważniejszą rolę odgrywały He
lena Pawlikowska, Leonia Wildowa, Felicja Boberska i Zofia Orzechowiczowa. Natomiast w Krakowskim Komitecie
Niewiast najbardziej zangażowane były Zofia Wodzicka, Anna Jerzmanowska, Karolina Krynicka, Wiktoria Ostro
wska i Matylda Koziebrodzka. Obydwa komitety stworzyły sieć komitetów lokalnych.
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twie sandomierskim i lubelskim oraz na Podolu i Wołyniu. Drugi natomiast obej
mował Galicję Zachodnią, stanowiąc zaplecze dla oddziałów walczących w woje
wództwie krakowskim.
Spośród prowadzonych przez komitety kobiece w Galicji Wschodniej wymie
nić należy głównie szpitale w Ciesznowie, Sokalu i Brodach. Szpital w Ciesznowie powstał na początku maja 1863 r., po bitwie stoczonej przez Antoniego Jezio
rańskiego pod Kobylanką (woj. lubelskie). Główną inicjatorką jego założenia była
Zofia Orzechowiczowa, żona znanego lekarza lwowskiego. W swych pracach
nieustannie wspomagana była przez komitety niewiast z Przeworska i Przemyśla.
Szpital w Sokalu zorganizowała 28-letnia Klara Majewska. Znajdowali tu
schronienie powstańcy, którzy odnieśli rany w bitwach i potyczkach na Wołyniu.
Wspomagany był przez kobiety związane z lwowskimi klaudynkami31.
Po bitwie pod Radziwiłłowem (Wołyń — 2 lipca 1863) zaszła natychmiastowa
konieczność urządzenia szpitala, bowiem opieki medycznej potrzebowało kilkuset
powstańców. Zorganizowały go mieszkanki Brodów, także związane z ,,klaudyn
kami”32.
Z kolei w Galicji Zachodniej, która objęta była siecią komitetów kobiecych
podległych Krakowskiemu Komitetowi Niewiast, najbardziej znane szpitale znaj
dowały się w Krakowie i Krzeszowicach. Kobiety krakowskie pierwszej pomocy
rannym powstańcom udzieliły po bitwie miechowskiej (17 lutego 1863). W na
stępnych tygodniach liczba rannych szybko się zwiększała. W tej sytuacji Kra
kowski Komitet Niewiast zdecydował się na prowadzenie kilkunastu lecznic
w mieszkaniach prywatnych. W Krzeszowicach szpital znajdował się w pomie
szczeniach dworskich Potockich. Prowadziła go Arturowa Potocka, wspierana by
ła przez kilkadziesiąt anonimowych kobiet z Krakowa i Krzeszowic33.
W Wielkopolsce szpitale i lazarety w pasie nadgranicznym prowadził Wielko
polski Komitet Niewiast, któremu przewodniczyła znana ze swej patriotycznej
postawy z lat wcześniejszych Gryzelda Działyńska, żona Tytusa34. Spośród kilku
nastu szpitali i lazaretów najlepiej zorganizowany był w Strzelnie. Założyła go
słynna patriotka i społecznica Emilia Sczaniecka35.
31 Założycielką stowaizyszenia ..klaudynek” była znana ze swej samarytańskiej postawy Klaudyna Potocka, Por D.
Wawrzykowska-Wierciochowa, Promienna. Opowieść biograficzna o Klaudynie z Działyńskich Potockiej, Poznań
1976.
32 Por M. Bruchnalska, op. cit., s. 305-310; Z. Romanowiczówna, Klaudynki, Lwów 1913, passim.
” Por. W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. I-II, Kraków 1914,
passim; M, Bruchnalska, op. cit., s. 299.
"4 Ponadto w jego skład wchodziły: Bibianna Moraczewska, Paulina Mizerska, Maria Skórzewska, Anna Kosakow
ska, Henryka Mycielska, Emilia Sczaniecka, Wanda Niegolewska i Cecylia Działyńska.
35 Szerzej na ten temat por D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Emilia Sczaniecka, Warszawa 1970, passim
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Równie gorliwie co powinności samarytańskie pełniły kobiety służbę kurier
ską. Była ona bardzo ważna, jako że nie mógł się obejść bez niej ani Rząd Naro
dowy i jego agendy terenowe, ani tym bardziej oddziały powstańcze. Nie sposób
wymienić wszystkich kurierek. Z setek anonimowych i znanych z imienia i na
zwiska należałoby wspomnieć Annę Czaplicką, Augustę Teplitz, siostry Guzowskie, siostry Barcz, Anielę Ledoux, Annę Konarzewską czy wreszcie wzmianko
waną już wielokrotnie Jadwigę Prendowską.
Rząd Narodowy, by funkcjonować sprawnie musiał zatrudniać kurierów zagra
nicznych i krajowych. Tymi pierwszymi byli głównie mężczyźni, ale spotykamy
w tej roli również kobiety, np. A. Czaplicką i A. Teplitz. Pierwsza z nich utrzymy
wała kontakty z osobami, które wyjechały z Polski a zamieszkiwały na zachodzie
Europy. Jej działalność została wykryta w 1864 r. w wyniku tzw. wielkiej prowo
kacji przygotowanej przez władze carskie. Z kolei o A. Teplitz wiemy, że utrzymy
wała stałe kontakty z Dreznem, ale ich charakteru nie udało się określić36.
Siostry Barbara i Emilia Guzowskie, Teofila, Emilia i Józefa Barcz oraz A.
Ledoux reprezentują liczną grupę kurierów krajowych. Zasłynęły one głównie swą
ofiarnością za dyktatury Romualda Traugutta37. Dwie ostatnie reprezentują kurier
ki, które rozwoziły rozkazy i rozporządzenia dowódców powstańczych. Należała
do nich również J. Prendowską, mieszkanka Mirca w powiecie opoczyńskim38. Ta
ostatnia w pierwszych dniach powstania została mianowania kurierką przez Lengiewicza, otrzymując zadanie utworzenia sieci stacji pocztowych w wojewódz
twie sandomierskim i krakowskim. Do współpracy pozyskała wiele kobiet zarów
no ze środowiska ziemiańskiego, jak i mieszczańskiego39.
Prendowskiej nie załamywały żadne niepowodzenia, wprost przeciwnie, doda
wały jej nowych sił. Była kobietą o wyjątkowo mocnym charakterze i bardzo sil
nej indywidualności. W momencie zagrożenia osobistego odrzuciła propozycję
wyjazdu zagranicę. Była zdania, że „trzeba umrzeć na stanowisku”. Gdy władze
austriackie uwięziły Langiewicza podjęła akcję uwolnienia go. Kiedy plany te nie
powiodły się, nie opuściła walczących rodaków lecz zdecydowała się dalej pełnić
służbę kurierską, tym razem na rzecz Rządu Narodowego. Podejmowała się wtedy
56 H Cederbaum, op cii., s. 307-310; F. Ramotowska, Akta wielkiej prowokacji z roku 1864, ..Teki Archiwalne” t.
XIV, 1973, s. 79-90; Taż, Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864 (Skład, organizacja, kancelaria), WarszawaŁódź 1978, s. 280.
17 Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego. Akia Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864, pod red.
E. Halicza, Warszawa 1960, t. II, cz. 1, s. 143; cz. 2, s. 30-31, 36-37, 71. Akta te dają pełne wyobrażenie o roli jaką
spełniały kobiety poprzez służbę kurierską na rzecz Rządu Narodowego.
’8 Jadwiga i Józef Prendowscy byli dzierżawcami Mirca. Józef pełnił wysokie funkcje w organizacji cywilnej na
obszarze województwa sandomierskiego i został za tę działalność zesłany na Syberię.
” J. Prendowską, op. cit., s. 85, 88, 112 113, 159-160, 163-164.
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najbardziej ryzykownych zadań, a w chwilach zagrożenia dbała przede wszystkim
o to, by ktoś z jej powodu nie ucierpiał40. Nie załamała się więc w czasie przesłuchań
w Cytadeli Warszawskiej, jak również podczas kilkuletniego pobytu na Syberii.
Wielką determinację wykazała także A. Konarzewska. Najpierw była kurierką
w oddziale Walerego Wróblewskiego, następnie u bliżej nieznanego Sumińskiego.
Kiedy te dwa oddziały zostały rozbite, Konarzewska związała się z „partią” ks.
Brzózki. Z jego polecenia jeździła kilkakrotnie do Warszawy po instrukcje do
Rządu Narodowego. Dwa ostatnie jej wyjazdy przypadły już na styczeń 1865 r.
Później ukrywała ks. Brzózkę. Dowiedziawszy się, że w okolicy znajduje się wiele
broni wydała rozkaz, a było to już w kwietniu 1865 r., by dostarczyć ją w umówio
ne miejsce, bo walka rozpocznie się na nowo. W czasie śledztwa w Cytadeli za
chowywała się bardzo dzielnie, nie sypiąc nikogo41.
W mniejszym stopniu zaakcentowały kobiety swe poparcie dla walki 1863 r.
poprzez służbę z bronią w ręku. M. Bruchnalska ustaliła nazwiska 33 walczących
w oddziałach. Ponadto jej zdaniem walczyło jeszcze kilkanaście kobiet, których
personaliów nie udało się ustalić42. Do tych ustaleń trzeba się odnosić z pewnym
niedowierzaniem, przede wszystkim dlatego, że w większości oparła swe oblicze
nia na tradycji ustnej. Ponadto ta zasłużona badaczka postaw kobiet w powstaniu
styczniowym do walczących z bronią w ręku zaliczyła również te panie, które
spełniały rolę kurierek lub pielęgniarek, a zginęły na polu bitwy.
Ważnym powodem niewielkiej liczby kobiet, które za przykładem Pustowójtówny stanęły do walki z bronią w ręku, było negatywne stanowisko dowódców
oddziałów partyzanckich. Otóż zdecydowana większość z nich uważała, że miej
sce kobiety jest przy ognisku domowym, a jeżeli kobiety chcą służyć sprawie
narodowej, to winny się zająć organizacją opieki nad rannymi i ich rodzinami4344
.
Kobiety walczące z bronią w ręku służyły głównie w kawalerii. Nic dziwnego,
bo były to dziewczęta z rodzin ziemiańskich i jazda konna nie była im obca. Do
takich należała m in. panna Biłłek. która służyła w oddziale dowodzonym przez
Zygmunta Chmieleńskiego. Została ranna w bitwie pod Warzy nem. Po wyleczeniu
ran w rządowym szpitalu w Kielcach zesłano ją na Syberię .
A jaki był skład społeczny kobiet zaangażowanych w nurt walki narodowowy
zwoleńczej 1863 roku? Trudno odpowiedzieć ściśle wspierając się danymi liczbo
40 Tamże, s. 145.
41 H Cederbaum, op. cit., s. 357
42 Por. M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. s. 201-254.
43 Por. A. Drążkiewicz, Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r., Lwów 1890, s. 143. 'tylko nieliczni dowódcy, jak
Langiewicz czy Zygmunt Chmieleński zezwalali niewiastom walczyć z bronią w ręku.
44 Z. N. Krzywda, Wspomnienia obozowe z roku 1863 i 1864, Lwów 1883, s. 40.
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wymi, ponieważ — jak wspominano — setki kobiet pozostaje w dalszym ciągu
anonimowych. Z kolei o pozycji społecznej i zawodowej bardzo wielu, które zna
my z imienia i nazwiska, nic nie możemy powiedzieć. Zebrany materiał skłania
jednak do przyjęcia kilku stwierdzeń. W manifestacjach religijno-patriotycznych,
które odbywały się głównie w miastach i miasteczkach, dominowały kobiety ze
środowisk inteligencko-mieszczańskich. W przypadku stowarzyszenia „piątek”
i komitetów niewiast mówić trzeba o kobietach pochodzenia szlachecko-ziemiańskiego i inteligencko-mieszczańskiego. Pierwsze przeważały na prowincji; drugie
— w Warszawie i w większych miastach.
Ani razu natomiast nie spotkano się z informacją, by w organizacjach tego typu
brały udział włościanki. Prawdopodobnie mimo zachęt nie decydowały się one na
współpracę z kobietami, jak to wtedy określano, z warstw oświeconych' . Oczy
wiście nie oznacza to, ze włościanki nie udzieliły żadnego wsparcia walce 1863 r.
Bardzo zróżnicowany był bowiem skład społeczny kobiet, które niosły pomoc
rannym i ich rodzinom Podobną opinię trzeba wyrazić w odniesieniu do kurierek.
Dominowały oczywiście kobiety ze środowisk szlachecko-ziemiańskich i inteli
gencko-mieszczańskich, ale widoczny był tu już udział kobiet ze stanu włościań
skiego. Tak np. służba kurierska w Puszczy Kozienickiej, kiedy operował tam
oddział Władysława Kononowicza, była złożona całkowicie z kobiet wiejskich.
Z kolei włościanka Rozalia Zysk przenosiła druki Rządu Narodowego45
46.
Ale kobiety wiejskie wspomagały powstanie jeszcze innymi sposobami, zwła
szcza w ostatniej fazie walki w rejonie Gór Świętokrzyskich. W wielu relacjach
pamiętnikarskich wspomina się, że zaopatrywały one oddziały powstańcze w żyw
ność, a nawet szyły dla nich odzież z własnych materiałów nie dopominając się
zapłaty. Setki powstańców w okresie zimy 1863/1864 roku znalazły schronienie
w chatach wiejskich, a kobiety mimo obietnicy nagród nie wydawały ich władzom
carskim47. Ten aktywniejszy udział ogółu ludności chłopskiej w ostatniej fazie
powstania spowodowany był wieloma czynnikami. Nie można jednak wątpić, że
na taką postawę miały również wpływ działania agitacyjne ze strony komitetów
kobiecych48.

45 Pamiętnik Eweliny (rękopis w posiadaniu prywatnym).
46 W Dąbkowski, Powstanie styczniowe w Puszczy Kozienickiej, Warszawa 1974, s. 108; H Cederbaum, op. cit.,
s. 175.
47 K Zienkiewicz, Wspomnienia obozowe powstańca 1863 roku, oprać. S. Pomarański, Warszawa 1932, s. 160-164;
Pułkownik Rębajło, Obława moskiewska, [w:] W czterdziestą rocznicę powstania stycznowego, Lwów 1903, s. 363
380; Z. N Krzywda, op. cit., s. 17, 22-23.
48 Szerzej o zmianach zachodzących w postawach ludności chłopskiej rejonu Gór Świętokrzyskich zob. W. Caban,
Chłopi z rejonu Gór Świętokrzyskich a powstanie styczniowe, ,,Rocznik Świętokrzyski” t. XVI, 1989, s. 35-58.
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Obraz udziału kobiet w powstaniu styczniowym nie byłby pełny gdyby nie
wspomniano o wielu pochodzących z licznych krajów Europy, a nawet USA, któ
re w różny sposób wspierały walkę narodowowyzwoleńczą. Powstanie stycznio
we, jak wiadomo, wzbudziło dość powszechne sympatie zagranicznej opinii pu
blicznej. Nic więc dziwnego, że kobiety przystąpiły do tworzenia specjalnych
komitetów pomocy Polsce. Powstały one w Rosji, Anglii, Francji, Szwecji, Belgii,
Szwajcarii i USA. Wszystkie te komitety zbierały składki, które następnie przeka
zywano na rzecz szpitali powstańczych i wydawały odezwy do swych społe
czeństw, informując o celach toczącej się walki49.
Najaktywniej wspierały powstanie kobiety rosyjskie mające kontakty z rewo
lucyjnymi demokratami z kręgu Aleksandra Hercena. Jeszcze pod koniec 1862 r.
powstał Petersburski Komitet Opiekuńczy. Zajmował się więźniami i zesłańcami
polskimi, a na jego czele stała Pelagia Ettingerowa, żona nadwornego lekarza50.
Komitet Petersburski stale kontaktował się z Warszawą. W roli łączniczki wystę
powała Aleksandra Pietrowowa, żona tajnego radcy dworu, która ściśle współpra
cowała z warszawskimi stowarzyszeniami „piątek”. To właśnie ona, uzyskując
sobie tylko znanymi drogami informacje o dacie wysyłki poszczególnych partii
zesłańców z Cytadeli w głąb Rosji, natychmiast uprzedzała Petersburski Komitet
Opiekuńczy, by przygotował pomoc dla nieszczęśliwców51.
Oprócz Petersburga podobne komitety opiekuńcze funkcjonowały w Mo
skwie, Kownie, Mińsku i Grodnie. Te dwa ostatnie były komitetami mieszanymi,
bo obok Rosjanek zasiadały w nich Polki.
W tym miejscu odnotować trzeba jeden przypadek udziału kobiety-cudzoziemki
w walce z bronią w ręku52. Odnosi się to do Mani Antoniny Lix pochodzącej
z Francji. Od 1856 r. pracowała ona jako guwernantka w domu Łubieńskich w pod
krakowskich Szycach i tu zaskoczyło ją powstanie. Walczyła pod rozkazami Bończy i Zygmunta Chmieleńskiego. Na krótko dostała się do niewoli rosyjskiej53.
Kończąc rozważania o roli kobiet w powstaniu nie sposób pominąć opinii
szwajcarskiego podróżnika Franciszka L. von Erlacha, który napisał: „Odgrywały

49 M. Bruchnalska, op. cit., s. 188 i następne
M D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki narodu polskiego, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Ra
dzieckiego” 1956, nr 3-4, s. 118.
51 P Łossowski, Z. Młynarski, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym, Wrocław 1959, s. 160
161
52 Niektórzy historycy za M. Bruchnalską powtarzają, że z bronią w ręku walczyła Zofia Dobronoki, córka rosyjskie
go komisarza policji w Warszawie. Jest to bezpodstawne, bo Dobronoki była pielęgniarką w oddziale M. Langiewicza
i zginęła w bitwie pod Małogoszczą.
51 E. Kozłowski, Cudzoziemcy w powstaniu styczniowym, [w:] T. Bojarska, E. Kozłowski, Stanisław Bechi i inni
cudzoziemcy w powstaniu styczniowym, Włocławek 1986, s. 26.
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one w powstaniu tak niesłychanie ważną rolę, że zagranicą nie można o tym wy
robić sobie pojęcia jeżeli się tego naocznie nie widziało. Kobiety są prawdziwą
duszą powstania. Przed kobietami wszyscy pochylają się z szacunkiem” 54.

F. L von Erlach, Partyzantka w Polsce w roku 1863, oprać E. Halicz, Warszawa 1963, s. 148.
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Kobiety w walce o niepodległość w czasie
pierwszej wojny światowej

Określenie: walka o niepodległość wydawałoby się oczywiste, w rzeczywisto
ści jednak dalekie jest od jednoznaczności. Zwłaszcza w przeszłości spierano się
gorąco, czyje działania doprowadziły do odzyskania państwowości, stanowiąc
autentyczną, niekwestionowaną walkę o niepodległość.
Zdaniem piłsudczyków na to miano zasługiwał jedynie czyn zbrojny. Wielkie
znaczenie przypisywali Legionom i walce Polskiej Organizacji Wojskowej. Nie
przeszkadzały im skromne rozmiary tych inicjatyw. Co więcej, w ekskluzywizmie
irredenty dopatrywali się dodatkowych cech jej wyjątkowości. „Bez względu na
procentowe, liczbowe zestawienia — pisał Michał Sokolnicki — Józef Piłsudski
ze strzelcami oraz Legiony, to ci najśmielsi, to jądro narodu, ucieleśnienie pragnień
wielu pokoleń”1.
Odmiennego zdania byli narodowi demokraci. W ich opinii, orężne opowie
dzenie się po stronie państw centralnych godziło w najżywotniejsze interesy pol
skie. „Polityką niepodległości — stwierdzał Roman Dmowski — nie jest ta, która
o niej mówi, ani nawet ta, która jej chce, jeno ta, która do niej prowadzi i ma
jakiekolwiek widoki do prowadzenia”1
2. Tym warunkom, zdaniem Dmowskiego,
odpowiadała jedynie polityka obozu narodowego, prowadzona konsekwentnie od
końca XIX wieku.
Skrajne stanowiska usiłował pogodzić Michał Dobrzyński, wybitny historyk
a jeszcze zręczniejszy polityk. „Każda z orientacji zadanie swoje spełniła — pisał
w 1920 roku — Austriacka dlatego, że ochroniła Polskę przed utopieniem się

1 M. Sokolnicki, O metodzie dziejów odzyskania niepodległości, „Niepodległość”, t. III, 1931, s. 197.
2 R Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t I, Warszawa 1988, s. 248.
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w rosyjskim morzu, a podniosła myśl państwa polskiego i urzeczywistniła ją
w proklamacji z dnia 5 listopada 1916 r. Rosyjska orientacja dlatego, że chociaż
szczęśliwie pokonana, nie pozwalała ograniczać odbudowy państwa polskiego do
zaboru rosyjskiego i utrzymywała myśl połączenia ziem polskich. Orientacja trze
cia, koalicyjna, łącząc w sobie myśli przewodnie obu poprzednich: zjednoczenie
ziem polskich i utworzenie z nich państwa, dotarła wreszcie do celu, który tkwił
na dnie duszy wszystkich Polaków, ale o którym w pierwszych latach wojny każdy
mógł tylko marzyć”3.
Współczesna historiografia skłania się ku przyznaniu racji Michałowi Do
brzyńskiemu. Walkę o niepodległość traktuje jako złożony, wielowątkowy proces,
sumujący wszelką polską aktywność, naznaczoną rysem niepokomości wobec
zaborców4. Taki punkt widzenia nakazywałby prześledzić kobiecą aktywność we
wszystkich dziedzinach życia publicznego, niezwykle zresztą intensywną w latach
pierwszej wojny światowej.
Niniejszy tekst nie stawia sobie aż tak ambitnego zadania i poświęcony jest
udziałowi kobiet w czynie zbrojnym, zorganizowanym i kierowanym przez Józefa
Piłsudskiego. Pomija więc aktywność kobiet na niwie politycznej, oświatowej,
samopomocowej, kulturalnej, gospodarczej, samorządowej, prasowej, czy publi
cystycznej.
Warto jednak rozpocząć od uwagi dotyczącej tego szerszego planu. Pod presją
potrzeb wojennych w Europie nastąpiło przyspieszenie procesów emancypacyj
nych. Coraz więcej kobiet podejmowało pracę w dziedzinach tradycyjnie męskich.
Zwłaszcza w Niemczech i we Francji kobiety musiały zastępować mężczyzn na
wszystkich właściwie stanowiskach pracy. Z czasem, nieco wstydliwie i tylnymi
drzwiami, dopuszczone zostały nawet do armii szczelnie dotąd izolującej się przed
feminizacją.
Na ziemiach polskich presja militamo-ekonomiczna nie dała o sobie znać aż
w tak wielkim wymiarze. Owszem, wielu mężczyzn przywdziało mundur i na
długo opuściło dom i rodzinę, co wymuszało na kobietach zachowania do tej pory
im niedostępne, czy nieznane. Szybko odnotował tę zmianę sytuacji czuły rejestra
tor nowych zjawisk, jakim była literatura piękna, by przywołać chociażby pisar
stwo Juliusza Kadena-Bandrowskiego, czy Zofii Nałkowskiej.
Specyfika ziem polskich, zarządzanych i okupowanych przez zaborców, spra
wiała jednak, że owo męskie podciśnienie nie wystąpiło w stopniu zmuszającym
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’ M Bobrzyński, Wskrzeszenie państwa polskiego. Szkic historyczny, 1.1, Kraków 1920, s. 2.
4 J Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978, passim.
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do emancypacyjnej rewolucji. W rezultacie wszechobecna przed 1914 rokiem do
minacja mężczyzn utrzymała się również w latach Wielkiej Wojny.
Z dość jednolitym obrazem męskiej supremacji kontrastowała znaczna obec
ność kobiet w czynie zbrojnym, zorganizowanym i kierowanym przez Józefa Pił
sudskiego. Źródeł tej nadreprezentacji nie można wytłumaczyć jedynie gorącym
patriotyzmem zwolenniczek inredenty. W innych środowiskach patriotyzm nie był
przecież mniejszy, a nie owocował takimi formami aktywności.
Duży udział kobiet w czynie zbrojnym tłumaczyć należy specyfiką jego spo
łecznego zaplecza. Irredentę wspierała przede wszystkim inteligencja. Ze szcze
gólnym zapałem mundury przywdziewała zwłaszcza młodzież. Tak się natomiast
składało, że w tym środowisku — studiującej młodzieży inteligenckiej — eman
cypacja poczyniła największe postępy. Chociaż więc służba wojskowa była pro
fesją najwolniej ulegającą feminizacji, to w tym konkretnym przypadku kobiety
najszybciej i najskuteczniej zyskiwały status partnerski.
Jak bardzo liczyło się owo młodzieńczo — inteligenckie odrzucenie antyfeministycznych uprzedzeń i stereotypów, nalepiej świadczył fakt dopuszczenia kobiet
do prac wojskowych, najpierw w ruchu narodowo-niepodległościowym, czyli
„zarzewiackim”, a dopiero później w ruchu socjalistyczno-strzeleckim5. Wyda
wało by się przecież, że powinno być odwrotnie. Irredenta socjalistyczno-strzelecka znacznie wyprzedzała narodowo-niepodległościową, jeśli chodziło o zakres
i tempo przygotowań wojskowych. Co więcej, jej organizatorzy mieli za sobą
doświadczenia rewolucji 1905 roku w Królestwie, jednoznacznie poświadczające,
jak przydatne w walce orężnej bywały kobiety. Nie bacząc na wszystkie te argu
menty, kierownicy ruchu strzeleckiego początkowo nie wyrażali zgody na tworze
nie oddziałów żeńskich6. Przesądzało o takim stanowisku powszechnie obowiązu
jące przekonanie o niedostępności służby wojskowej dla kobiet. Ogromna musiała
być siła tego stereotypu, skoro ulegali mu ludzie, wydawałoby się niepodatni na
takie uprzedzenia. Kierownicy ruchu strzeleckiego wywodzili się przecież z sze
regów socjalistycznych, gdzie idea emancypacji miała najwięcej zwolenników.
O obezwładniającej sile oddziaływania antyfeministycznych uprzedzeń świadczył
najlepiej fakt, że kiedy jesienią 1912 roku Rada Oficerska Związków Strzeleckich
dopuściła tworzenie oddziałów żeńskich, to na ich komendantów obowiązkowo
wyznaczano mężczyzn. Kobiety (i to też nie od razu) mogły co najwyżej piastować
funkcję zastępcy komendanta oddziału. Warto dodać, że samą decyzję wymusił
5 Zarzewie 1909-1920. Wspomnienia i materiały, oprać. A. Garlicka, A. Garlicki, Warszawa 1973, s. 23-89.
6 J. Benedekówna, Nasz oddział macierzysty we Lwowie, [w;] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o nie
podległość 1910-1915, Warszawa 1927, s. 7.
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swego rodzaju szantaż sytuacyjny. O powołaniu oddziałów żeńskich przesądziła
obawa, że dziewczęta odepchnięte od Związku Strzeleckiego przejdą do Polskich
Drużyn Strzeleckich. A ponieważ ostro rywalizowano o wpływy, porzucono antyfeministyczne uprzedzenia, byle by tylko nie dać się wyprzedzić konkurencji.
Środowisko zarzewiackie, wyrosłe w kręgu nawykłej do partnerstwa młodzie
ży studenckiej, wolne było od uprzedzeń, których nie mogli się do końca wyzbyć
kierownicy irredenty strzeleckiej. Od chwili zawiązania w 1909 roku tajnej armii
polskiej jej członkiniami, na równych prawach z kolegami, były kobiety. Spora
w tym zasługa wybitnych indywidualności kobiecych, na czele z Marią Konopac
ką, jedną z architektek całego ruchu7.
W 1910 roku we Lwowie powstał pierwszy oddział żeński Polskich Drużyn
Strzeleckich, kierowany przez Janinę Zakrzewską. Odbywał on stałe wykłady
z zakresu wojskowości, musztry, obchodzenia się z bronią. Prowadzono też zaję
cia specjalistycznne. Kobiety przeznaczano bowiem przede wszystkim do służby
pomocniczej: sanitarnej, zaopatrzeniowej, kwatermistrzowskiej, łączności.
Od początku 1911 roku oddział żeński Polskich Drużyn Strzeleckich działał też
w Krakowie. Poza zajęciami sanitarnymi, nie licząc oczywiście ogólnowojskowych, organizował on wykłady z łączności, intendentury i służby wywiadowczej.
Oddziały żeńskie istniały też w Przemyślu, Stanisławowie, Sanoku, Kołomyi,
Czortkowie, Nowym Sączu, Leżajsku, Chlebowicach. Od lutego 1913 roku fun
kcjonował przy Komendzie Naczelnej Polskich Drużyn Strzeleckich Wydział Żeń
ski pod komendą Zofii Dobijanki, posiadający uprawnienia komendy okręgowej8.
Jak już wspomniano, w Związkach Strzeleckich oddziały żeńskie utworzono
dopiero w 1912 roku. Stosownie do formułowanych w tym czasie przez Józefa
Piłsudskiego planów wojny partyzanckiej, kobiety widziano przede wszystkim
w służbie sanitarnej, kuriersko-wywiadowczej i dywersyjnej. W poważnej mierze
ważyły na tych wyobrażeniach doświadczenia Organizacji Bojowej Polskiej Partii
Socjalistycznej z lat 1905-1908, w której kobiety odegrały istotną rolę9.
W marcu 1913 roku krakowski oddział żeński Związku Strzeleckiego wziął po
raz pierwszy udział w strzeleckich ćwiczeniach potowych. Od tej pory zarówno
placówka krakowska, jak i lwowska, regularnie uczestniczyły już w ćwiczeniach,
pełniąc funkcje patroli wywiadowczych i sanitarnych, oraz — co wywoływało
najmniej entuzjazmu — gotując posiłki ćwiczącym.

7 „Zarzewie” 1910, nr 5, s. 161-164.
8 H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935, s. 254.
’ J. Pająk, Organizacje bojowe partii politycznych w Królewstwie Polskim 1904-1911, Warszawa 1985, passim.
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Sierpień 1914 roku przyniósł próbę urzeczywistnienia planów powstańczych.
6 sierpnia Józef Piłsudski na czele strzelców przekroczył granicę Królestwa Pol
skiego i podjął, jak sam to określał, „agitację czynem”. Zgodnie z wcześniejszymi
wyobrażeniami, kobiety miały odegrać w powstaniu bardzo istotną rolę. Przystą
piono więc od początku sierpnia 1914 roku do intensywnej mobilizacji oddziałów
żeńskich, zarówno Związków Strzeleckich, jak i Polskich Drużyn Strzeleckich,
łącząc je, podobnie jak w przypadku mężczyzn, pod wspólną komendą. Komen
dantką połączonych oddziałów żeńskich została Janina Antoniewiczówna10*.
Patriotyczne uniesienie, które ogarnęło Galicję po wybuchu wojny, sprawiło,
że ochotniczki zgłaszały się bardzo licznie. Pierwszego dnia zarejestrowano ponad
setkę kandydatek do powstańczej armii. Większość marzyła o skierowaniu na
front, ale tymczasem przeznaczono je do różnego rodzaju prac pomocniczych,
najczęściej gospodarczych i administracyjnych na zapleczu.
„Wkoło nas był entuzjazm — wspominała jedna z ochotniczek — była wiara
w słuszność sprawy i jej zwycięstwo. Czyż mogła nie być radosną praca, gdy
rozpoczynała się nowa walka o niepodległość Polski i jak wierzyliśmy wszyscy,
już ostatnia. (...) Składano w ofierze wytarte stare obrączki, ostatnie klejnoty
i oszczędności. Pamiętam jakąś staruszkę służącą, która przyszła do jednego z biur
skarbowych i wysupłując z chusteczki pomiętą dwudziestokoronówkę, prosiła ze
łzami, żeby to przyjąć dla wojska polskiego, tłumacząc się przytem, że nie posiada
nic więcej”11.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby powstańcze plany Józefa Piłsudskiego po
wiodły się, kobiety odegrałyby w tej walce niezwykle istotną rolę. Powstanie jed
nak nie wybuchło, a z gruzów planów insurekcyjnych, dopełnionych przez mili
tarne poczynania zwolenników rozwiązania trialistycznego, zrodziły się Legiony
Polskie. Patronował im powołany do życia 16 sierpnia 1914 Naczelny Komitet
Narodowy. W jego agendach cywilny obok mężczyzn, niezwykłe ofiarnie praco
wały kobiety.
W samych Legionach Polskich, regularnej formacji wojskowej walczącej
w ramach armii austro-węgierskiej, nie było oczywiście miejsca dla kobiet. Kilka
najdzielniejszych wzięło udział w tej walce, skrywając się pod męskim przebra
niem. Był to jednak element swoistego folkloru a nie zjawisko społeczne, warte
odnotowania i opisu.

10 H Kudelska, Mobilizacja oddziału żeńskiego Związku Strzeleckiego w Krakowie, [w:] Wierna służba, s. 41-46.
" Tamże, s. 45.
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W tym oceanie męskiej walki była, przynajmniej na początku wyspa, niemalże
w całości opanowana przez kobiety. Stanowił ją Oddział Wywiadowczy, począ
tkowo Wojsk Polskich, bo taką dumną nazwą posługiwały się oddziały strzeleckie,
a później 1 Pułku i 1 Brygady Legionów Polskich. Służyło w nim 46 kobiet, wy
konujących najmniej wdzięczne a zarazem najbardziej niebezpieczne zadania wy
wiadowcze. Efekty ptacy tego zespołu były ważnym atutem w ręku Józefa Piłsud
skiego. Austriacy i Niemcy nie potrzebowali bowiem polskiego żołnierza. Ludzi,
przynajmniej na początku wojny, mieli pod dostatkiem. Bardziej cenili informacje
wywiadowcze i ewentualne działania dywersyjne na zapleczu rosyjskim. Temu
właśnie zapotrzebowaniu wychodził naprzeciw Oddział Wywiadowczy.
Zdobywanie z wielkim poświęceniem przez jego członkinie dane o wojskach
i działaniach rosyjskich przekazywane były do sztabów austriackich i niemiec
kich, z zamysłem wzmocnienia pozycji Piłsudskiego W późniejszej literaturze
przedstawiano tę działalność jako prowadzenie wywiadu jedynie na użytek od
działów legionowych. Wywiadowczynie i kurierki rzeczywiście mogły nie wie
dzieć, jakie było przeznaczenie gromadzonych przez nie informacji. Te najbardziej
wtajemniczone też nie spieszyły się z ujawnianiem stanu swojej wiedzy. W sporze
politycznym, prowadzonym już w Drugiej Rzeczypospolitej, ze zrozumiałych
względów starano się ukryć te sprawy jak najgłębiej. Jak wiele sam Józef Piłsudski
zawdzięczał Oddziałowi Wywiadowczemu, świadczył najlepiej prawdziwy deszcz
odznaczeń, który spłynął na to skormne liczebnie grono Blisko połowa kurierek
odznaczona została odznaką „Za wierną służbę”. W wolnej Polsce z 46 członkiń
Oddziału Wywiadowczego siedem odznaczono Krzyżem Virtuti Militari a aż sie
demnaście Krzyżem Walecznych.
Kobiety odegrały też istotną rolę w służbie sanitarnej Legionów Polskich oraz
w placówkach zaplecza. W sumie jednak czyn legionowy był dziełem mężczyzn
i inaczej być nie mogło w ówczesnych warunkach prowadzenia wojny.
O wiele istotniejszą rolę kobiety odegrały w dziejach Polskiej Organizacji
Wojskowej, założonej na rosyjskim zapleczu w 1914 roku i działającej przez cały
okres wojny, aż po przejęcie władzy z rąk Austriaków i Niemców w paździemikri
— listopadzie 1918 roku. Warunki konspiracji, zarówno na tyłach rosyjskich, jak
i pod okupacją państw centralnych, niwelowały szanse obydwu płci a niejedno
krotnie wręcz premiowały kobiety.
W tym przypadku korzystnie działały antyemancypacyjne stereotypy, silnie
zakorzenione w żandarmerii i policji, tak rosyjskiej, jak i niemieckiej. Wielu wsyp
udało się uniknąć z tej prozaicznej przyczyny, że żandarmi, najwraźniej pod presją
środowiskowych konwenansów, nie zdobywali się na przeprowadzenie szczegó
łowej rewizji osobistej. Z niejednego pamiętnika widać też, że chwila dyskretnie
pozostawiona młodej damie na ubranie się na osobności, wykorzystywana była na
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zniszczenie kompromitujących dowodów działalności konspiracyjnej. Wbrew
utartym stereotypom, większą galanterią odznaczali się Rosjanie niż Niemcy.
Można przypuszczać, że bardziej obcesowe traktowanie kobiet przez. Niemców,
w jakimś sensie było rezultatem bardziej zaawansowanej w Niemczech niż w Ro
sji emancypacji, sprawiającej, że dostrzegano w kobiecie pełnowartościowego
konspiratora.
Jak bardzo istotny był udział kobiet w pracach Polskiej Organizacji Wojsko
wej, świadczy najlepiej informacja odnosząca się do stanu osobowego najpoważ
niejszej placówki konspiracyjnej, jaką latem 1915 roku była Warszawa. 15 czer
wca 1915 t. r., na krótko przed wycofaniem się Rosjan, Polska Organizacja Woj
skowa liczyła tu 212 mężczyzn i aż 64 kobiety12.
W czasie okupacji niemieckiej i austriackiej, kiedy Polska Organizacja Woj
skowa przygotowywała się do tworzenia armii polskiej u boku państw central
nych, rola kobiet w spisku uległa pomniejszeniu. Urosła ona na nowo po zerwaniu
z Niemcami i Austriakami, latem 1917 roku. W na powrót podjętych przygotowa
niach powstańczych kobiety znowu zyskały na znaczeniu.
W dzień swoich imienin, 19 marca 1917 roku, na uroczystą odprawę warszaw
skiego oddziału żeńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej przybył Józef Piłsud
ski. Gorąco podziękował przejętym peowiaczkom, mówiąc, że trzy czwarte pracy
niepodległościowej jest dziełem kobiet. W tym okolicznościowym komplemento
waniu miłego grona, wśród którego znajdowała się nieobojętna komendantowi
Aleksandra Szczerbińska, było rzecz jasna nieco przesady. Ale nawet po uczynie
niu stosownej poprawki, ta ocena służyć może za trafne podsumowanie udziału
kobiet w walce o niepodległość Polski.

W Jędrzejewicz, POW i batalion warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1939, s. 149.
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Maria Nietyksza

Tradycyjne i nowe formy aktywności publicznej
kobiet w warunkach zaborów

Miejscem właściwym kobiecie — wedle przekonań zakorzenionych głęboko
w tradycji i obyczaju — był dom i rodzina. Obok roli żony i matki przypadały
kobiecie także zadania wykraczające poza wąsko rozumiane gospodarstwo domo
we. Były one zależne od środowiska i zamożności, różne w rodzinach rzemieślni
czych i kupieckich, chłopskich i ziemiańskich. W czasach przedrozbiorowych,
zwłaszcza wśród posiadającej szlachty, kobiety zyskiwały znaczącą, samodzielną
pozycję, zarządzając majątkiem pod nieobecność mężów.
Na forum publicznym kobiety zaznaczyły swą obecność w wieku XVIII prze
de wszystkim w dwóch dziedzinach: w literaturze (bardzo jeszcze skromnie) oraz
w polityce. Pod względem społecznym było to zjawisko ograniczone do wąskiej
grupy arystokracji. Odgrywając niejednokrotnie bardzo istotną rolę w życiu poli
tycznym, kobiety działały najczęściej niejako ,,w drugiej linii”; oparciem dla ich
poczynań był głównie krąg rodzinny, związki pokrewieństwa. Przełomowe dla
Polski wypadki polityczne pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XVIII w.,
wciągnęły do aktywnego uczestnictwa kobiety z różnych środowisk społecznych,
także z ludu (głównie w miastach)1.
Przemiany gospodarcze i społeczne w XIX w., zwłaszcza przyspieszone
w drugiej połowie stulecia, sprawiały że coraz więcej kobiet stawało wobec po
trzeby, a często konieczności utrzymania siebie i rodziny. Coraz częściej towarzy
szyło temu budzenie się ambicji edukacyjnych i zawodowych. Nie tylko jednak
względy praktyczne, ale ogólny postęp społeczny tworzył grunt dla rozwoju dążeń
emancypacyjnych kobiet.
1 O początkach aktywności politycznej kobiet pisze w niniejszym tomie Jerzy Skowronek
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W Polsce pozbawionej własnej państwowości i podzielonej między zaborców,
warunki polityczne wywierały szczególnie silny wpływ na życie społeczne, także
na położenie kobiet, ich postawy i podejmowane działania.
Prawna sytuacja kobiet mniej była zależna od polityki państw zaborczych wo
bec polskich poddanych, niż regulacje prawne w innych dziedzinach życia. W tym
zakresie Polki podlegały prawodawstwu jednolitemu, w ramach każdego z państw
zaborczych. Toteż położenie prawne było bardziej zróżnicowane niżby to wynika
ło ze wspólnej tradycji i obyczaju.
Konspiracje i powstania, śmierć, więzienia, zsyłki i emigracja wielu męż
czyzn, konfiskata majątków, ruina materialna bądź pauperyzacja rodzin ziemiań
skich — wszystko to niosło ze sobą odmianę losu kobiet, niezależnie od ich zaan
gażowania w sprawy publiczne.
Jednakże polityczne dzieje Polski w XIX w. w sposób bardziej zasadniczy
i dogłębny kształtowały pozycję kobiety w polskim społeczeństwie. Osobisty sto
sunek kobiety i jej otoczenia do haseł emancypacji, miały drugorzędne znaczenie.
Rola kobiety w rodzinie i życiu publicznym sprzęgła się bowiem mocno z uczu
ciem patriotyzmu i obowiązkami wobec ojczyzny. Historyk literatury tak charak
teryzuje tworzenie się w świadomości narodowej wzorca „Kobiety Polki”: „Prze
strzeń publiczna (z wyjątkiem terenu Kościoła) zagarnięta jest prawie całkowicie
przez zaborcę. A zatem obowiązek utrzymania narodowej tożsamości nie może
być wypełniony na tym polu. Dziedzictwo polskości musi być przekazywane in
nymi kanałami — w przestrzeni prywatnej. I tak kobieta, dość nieoczekiwanie jak
na normę XIX-wiecznej Europy, znajduje się w samym sercu spraw publicznych
i pracy narodowej, awansując (szczególnie po powstaniu listopadowym) na nie
mal najważniejszego obrońcę duchowych granic Rzeczypospolitej”2.
Historycy Kościoła badający dzieje polskich społeczności chrześcijańskich,
także zwracają uwagę na przenikanie się spraw publicznych i sfery życia prywat
nego. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabierała rodzina i dom. W la
tach międzypowstaniowych, a więc w okresie „wzmożonych represji narastał pro
ces, w którym rodzina stała się główną, centralną komórką życia narodowego.
Właśnie ona przejęła na siebie, przynajmniej częściowo i zastępczo, to co w nor
malnie funkcjonującym państwie winno być domeną życia publicznego. W pew
nych dziedzinach życia społeczności polskiej owego okresu zatarciu uległo roz
graniczenie na publiczne i prywatne, bo to co było publiczne — było nie tylko

2 J. Prokop, Kobieta Polka, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J Bachórza i A. Ko walczy kowej,
Wyd. II, Wrocław 1994, s. 414. Tamże szerzej o Kobiecie Polce w literaturze polskiej XIX w., s. 414-417.
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obce, ale i wrogie, a to co się działo w sferze prywatnej posiadało sens publiczny
— na prywatny użytek. Stopniowo zaczął się wykształcać i utrwalać model «domu
twierdzy», nie mający nic wspólnego z angielskim kultem prywatności, z odsepa
rowaniem”3.
Wzorzec „rodziny-twierdzy” powstał w środowisku ziemiańsko-inteligenckim, lecz dość szybko zaczął przenikać do szerszych kręgów społecznych, przede
wszystkim miejskich4.
Bastionem polskości stała się więc rodzina i dom. Powszechnie akceptowana
funkcja kobiety, jako matki, wychowawczyni i pierwszej nauczycielki zyskiwała
wymiar patriotycznej misji. Młode pokolenie z domu wynieść miało wartości
chroniące przed wynarodowieniem. Dom też, stanowiąc strefę zamkniętą przed
bezpośrednią ingerencją zaborców, stał się oparciem dla różnorodnych działań
w duchu narodowym — artystycznych, oświatowych, politycznych. Ich formy
zależały od miejsca, czasu, środowiska, aktualnych potrzeb. Były więc bardzo
różnorodne; wymienić tu można salon literacki i artystyczny, nauczanie i kształce
nie na różnych poziomach, rozmaite roboty konspiracyjne. Kobiety uczestniczyły
w nich coraz liczniej i coraz bardziej samodzielnie.
Zasługi dla umacniania polskości i podtrzymywania ducha zyskiwały kobietom
powszechny szacunek we własnym społeczeństwie i szczerą niechęć zaborców.
Ta ostatnia kwestia nie została dotychczas gruntownie zbadana, przewija się
jednak w literaturze przedmiotu. Tak na przykład Rudolf Jaworski wspomina
o opiniach hakatystów na temat postaw patriotycznych Wielkopolanek. Wiktoria
Śliwowska, w artykule dotyczącym lat 1833-1856, przywołuje oceny namiestnika
Teodora Berga i historyka Mikołaja Berga - roli kobiet polskich bezpośrednio
przed i podczas powstania styczniowego5.
Warto więc cofnąć się do czasów paskiewiczowskich, korzystając z informacji
przekazanych w pracach Szczerbatowa. Otóż przytacza on korespondencję Miko
łaja 1 z Paskiewiczem z grudnia 1831 i stycznia 1832 r., w której bardzo ważnym
wątkiem był niepokój cesarza o zgubny wpływ rewolucyjnego ducha i idei liberał
nych na rosyjskich wojskowych stacjonujących w Królestwie. Uznane za „narzę
dzie destrukcji” — obok „szasad rewolucyjnych” — pojawiają się w tej korespon
’ E. Jabłońska-Deptuła, J. Skarbek, W dobie między powstaniami (1832-1864) [w:| Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys
przemian 966-1979, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, s. 419.
4 Tamże, s. 420.
’ R. Jaworski, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na początku XX wieku [w] Kobieta i społeczeństwo
na ziemiach polskich w XIX w., pod red. A. Żarno wskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990, s. 32; W. Śliwowska, Polskie
drogi do emancypacji (o udziale kobiet w ruchu niepodległościowym w okresie miądzypowstaniowym 1833-1856)
[w:] Losy Polaków w XIX-XX w.. Warszawa 1987, s. 210-211.
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dencji polskie kobiety. W kolejnych listach znajdujemy takie oto sformułowania:
„Lękam się kobiet! Ten szatański naród zawsze działał przez nie
„Dumanie
przeszkodzi wcale Polakom, że będą się starali skazić przekonania młodzieży,
a kobiety posłużą im za pierwsze w tym względzie narzędzie, jak to zawsze bywało”.
Cesarz zalecał odesłać z Królestwa wszystkich, którzy nie są tam niezbędni, pozosta
łym często zmieniać miejsce stacjonowania i do koniecznego minimum ograniczyć
kontakty z miejscową ludnością. Paskiewicz monarchę uspokajał, lecz co do nastro
jów w Królestwie nie miał złudzeń, a opinie o Polkach — podzielał. Pisał wprost
„Polacy nas nienawidzą” snuł plan jak ich „skompromitować w oczach Jakobi
nów zagranicznych, zwłaszcza kobiety, które są fanatycznymi patriotkami [...]"6.
Omawiając sytuację w dziedzinie szkolnictwa, cele i działania władz rosyj
skich podejmowane w tatach trzydziestych i czterdziestych, Szczerbatow stwier
dzał, że dziewczęta polskie pozostawały poza wpływem szkół państwowych,
kształtował je dom i pensje prywatne. Konkludował: „W ogólności wychowanie
i wykształcenie dziewcząt polskich, znajdowało się wyłącznie w rękach osób pry
watnych i duchowieństwa. Tłumaczy to ową odporność, jaką kobiety polskie
umiały zachować wobec narodowości rosyjskiej i rosyjskiej państwowości.
W tym kierunku prowadzone wykształcenie kobiece, sprowadzało wiele nie
szczęść na ludność, rozwijało i podtrzymywało w kraju bezcelową, ale upartą nieprzyjaźń ku Rosji i jej zasadom państwowym”7. Znamienne to zdania.
Cytowane opinie o postawach i roli polskich kobiet —jeśli nawet przesadzone
i zbyt uogólniające — kształtowane były w pierwszej połowie stulecia przede
wszystkim na podstawie obserwacji zachowań i działań dość wąskiego kręgu spo
łecznego, którego formy aktywności mieściły się na pograniczu sfery prywatności
i życia publicznego, a wzmożona aktywność wiązała się z powstańczymi zrywa
mi. Na drodze do szerszego udziału w życiu publicznym stały zarówno bariery
formalno-prawne, jak i obyczajowe. Mimo rosnącego prestiżu kobiet w polskim
społeczeństwie, mężczyźni zwolna i niechętnie dopuszczali je do równoprawnego
uczestnictwa nawet w tych instytucjach i organizacjach, których cele mieściły się
w zakresie akceptowanych bez zastrzeżeń zainteresowań kobiecych, jak dobro
czynność i działalność kulturalno-oświatowa. Stąd zapewne dążenie kobiet do
tworzenia organizacji i stowarzyszeń czysto kobiecych i to nie tylko pracujących
w różnych dziedzinach na rzecz kobiet, lecz także stawiających sobie cele ogólno
społeczne. Dobrym tego przykładem, jeszcze u schyłku stulecia, było powołanie
6 A. Szczerbatow, Kampania polska księcia Paskiewicza w 1831 r., przekład z francuskiego. Warszawa 1899, s. 168
172.
7 A. Szczerbatow, Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832-1847), Warszawa 1900, s. 201
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kobiecej organizacji oświatowej w Królestwie — Kobiecego Koła Oświaty Ludowej — i jego osiągnięcia*.
Spróbujmy, na ile pozwala stan badań niepełnych i rozproszonych, scharak
teryzować główne nurty i formy aktywności publicznej kobiet polskich
w XIX w. Trzeba jeszcze raz podkreślić znaczenie uwarunkowań politycznych
czasu zaborów, które sprawiały, że wiele inicjatyw kulturalnych, oświatowych
czy dobroczynnych zyskiwało wymiar polityczny. Niejednokrotnie też nie spo
sób wyraźnie rozgraniczyć typy aktywności, różne ze względu na przyświecające
im cele, gdyż zależnie od sytuacji - potrzeb i możliwości — splatały się ze sobą
i przenikały wzajemnie.
XV początku stulecia
jak wynika z ustaleń Jerzego Skowronka — pewną
aktywność polityczną przejawiała wąska grupa pań z arystokracji i bcgatego ziemiaństwa. Wyrażała się ona głównie poprzez demonstrowanie w różny sposób
postaw patriotycznych, manifestowanie entuzjazmu dla wybitnych postaci sceny
politycznej, obecność na sesjach sejmowych (w Księstwie Warszawskim i w pier
wszych latach Królestwa Kongresowego). Próba oddziaływania na opinię publicz
ną, wprawdzie ograniczoną do elity społecznej, było założenie pierwszego mu
zeum pamiątek narodowych w Puławach przez Izabelę Czartoryską. Inicjatywa ta
miała, jak pokazała przyszłość, trwałe znaczenie dla kultury narodowej.
Dla aktywności politycznej kobiet przełomem było powstanie listopadowe.
Kobiety podjęły działalność na rzecz powstania w różnych formach, które miały
także swoją kontynuację później. Nieliczna grupa, uczestnicząca bezpośrednio
w walce zbrojnej, znalazła naśladowczynie w powstaniu styczniowym. Grono ko
biet, głównie ze sfery ziemiańskiej, energicznie zabiegało o społeczne fundusze na
cele powstańcze oraz na pomoc materialną dla rodzin wojskowych, a wkrótce
także na rzecz — coraz liczniejszych wdów i sierot.
Akcję opiekuńczą nad pozbawionymi środków do życia rodzinami żołnierzy
zainicjowali Anna i Franciszek Nakwascy, powołując w grudniu 1831 r. w War
szawie Komitet Opiekuńczy8
9. Charakterystyczne, że „W skład Komitetu jako in
stytucji publiczno-prawnej wchodzili sami mężczyźni”10. Całość zadań—od zdo
bywania funduszy po praktyczną pomoc i opiekę - realizowały przede wszystkim
kobiety.
8 Zob. M. Nietyksza, Kobiety w ruchu oświatowym. Królestwo Polskie na przelotnie wieków [w:] Kobieta i edukacja
na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, T. II, cz, 2, Warszawa 1992, s. 96-100.
9 Zmiany nazwy Komitetu i pełne ich brzmienie — zob. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i boha
terstwa (Z dziejów humanitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża), Warszawa 1965, s. 31
Tamże omówienie działalności Komitetu — s. 31 -34.
10 Tamże, s. 32.
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Także w grudniu 1831 r. utworzony został w Warszawie, już przez same kobie
ty, Związek Dobroczynności Patriotycznej Kobiet11. Inicjatorkami było kilka zna
nych w stolicy pan, wśród których znalazły się m.in. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (pierwsza przewodnicząca), Katarzyna Sowińska, Amelia Wulfers i Be
nigna Małachowska. Do grona najczynniejszych członkiń należała też Anna
Nakwaska11
12. Nieco później przystąpiła do Związku grupa kobiet z Wielkopolski,
z Emilią Sczaniecką, Celestyną Działyńską i Klaudyną Potocką. E. Sczaniecka
przed przybyciem do Królestwa prowadziła w Poznańskiem zbiórkę pieniędzy na
cele powstania, na które przeznaczyła też znaczne własne fundusze13.
Zadania jakie postawił sobie Związek Dobroczynności Patriotycznej obejmo
wały m.in. te same cele, dla których powstał Komitet Opiekuńczy. Współdziałanie
było więc naturalne, zwłaszcza dzięki szczególnie aktywnemu udziałowi w obu
organizacjach A. Nakwaskiej i B. Małachowskiej. Przede wszystkim jednak Zwią
zek skupiał się na przygotowywaniu pomieszczeń i wyposażenia dla szpitali woj
skowych, pielęgnowaniu rannych i chorych żołnierzy, a także chorych na cholerę
— cywilnych i wojskowych. Członkinie zobowiązały się do comiesięcznej skład
ki, prowadzono też zbiórkę pieniędzy i kosztowności oraz środków opatrunko
wych, lekarstw, bielizny i pościeli dla rannych. Uczestniczyło w tej akcji wiele
kobiet w Warszawie i na prowincji Królestwa, zawiązały się komitety w Krakowie
i Poznaniu. Związek ściśle współdziałał z wojskową służbą sanitarną, która nie
mogła sprostać zadaniom wobec bardzo znacznej liczby rannych.
Twórczynie i organizatorki Związku Dobroczynności Patriotycznej wywodzi
ły się z ziemiaństwa i inteligencji, do jego prac włączyły się jednak kobiety ze
wszystkich środowisk społecznych.
W okresie największego napływu rannych do Warszawy, społeczeństwo orga
nizowało pomoc spontanicznie, tworząc małe lazarety w domach prywatnych;
główny ciężar obowiązków spoczywał na kobietach.
Związek Dobroczynności nie zaprzestał działalności po zajęciu Królestwa
przez wojska rosyjskie. Część spośród jego najaktywniejszych działaczek opuściła
Warszawę: udawały się na emigrację (Hoffmanowa, Małachowska, Potocka) lub
11 Takiej nazwy używa D. Wawrzykowska-Wierciochowa w cytowanej wyżej książce (s. 36 i nast.). Spotykamy
w literaturze także nieco inaczej brzmiące nazwy Związek Patriotyczny Dobroczynności Pań Polskich (H. LuczakKozerska, Emilia Sczaniecka [w:] Wielkopolanie XIX wieku, pod red. W Jakóbczyka, T 1, Poznań 1966, s. 157);
Towarzystwo Dobroczynności Patriotycznej Kobiet (Działy ńska Gryzelda Celestyna, Encyklopedia Katolicka, t. IV,
Lublin 1985).
12 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, s. 36-38. Tamże charakterystyka struktury or
ganizacyjnej Związku.
13 Udział Wielkopolanek - zob. przypis 11 oraz D Wawrzykowska-Wierciochowa, Promienna. Opowieść o Klaudynie z Dziafyńskich Potockiej, Poznań 1976, s. 127-162.
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wracały do Wielkopolski (Sczaniecka, Działyńska). Pozostałe pracowały nadal,
jawnie, pod kierunkiem nowej przewodniczącej generałowej Sowińskiej. Ak
centowały cele humanitarne, po cichu zaś starały się ochraniać najbardziej
zagrożonych uczestników powstania, ukrywając ich przed władzami rosyjski
mi i ułatwiając wyjazd z kraju. Działalność Związku wygasła prawdopodobnie
w 1834 r., po aresztowaniu generałowej Sowińskiej i osadzeniu jej na kilka lat
w klasztorze w Łomży14.
Powstanie listopadowe dało początek organizowaniu się kobiet polskich do
służby sanitarnej dla walczących z bronią w ręku oraz opieki i pomocy na rzecz
ofiar powstańczych zrywów, represjonowanych uczestników konspiracji niepod
ległościowych i różnych prac nielegalnych, a także ich rodzin.
Działalności humanitarnej, która weszła później w zakres zadań Polskiego
Czerwonego Krzyża, poświęciła D. Wawrzykowska-Wierciochowa cytowaną wy
żej (zob. przypis 9) monografię. Obejmuje ona cały interesujący nas okres (do
odzyskania niepodległości) i uwypukla rolę kobiet jako inicjatorek wielu poczy
nań i ich głównych wykonawczyń. Odsyłając do tego opracowania, zwróćmy jed
nak uwagę na główne tendencje w rozwoju form aktywności kobiet w dziedzinie
pomocy humanitarnej.
Fale aresztowań, które objęły w latach trzydziestych zabór rosyjski i Galicję,
a w latach czterdziestych także zabór pruski, spowodowały społeczną mobilizację
na rzecz pomocy więźniom. Chodziło zarówno o pomoc materialną, jak i ducho
wą. Czynne były szczególnie kobiety, mniej niż mężczyźni narażone na konse
kwencje wspierania „przestępców politycznych”. Swej akcji starały się nadać ce
chy pracy filantropijnej lub opieki indywidualnej w kręgu rodziny i przyjaciół.
Angażowały się w tę akcję rodziny więźniów oraz wiele kobiet, których najbliżsi
krewni nie zostali dotknięci represjami. Liczne były natomiast rodziny, które po
trzebowały pomocy po stracie ojców i synów i — jak wskazują (bardzo niestety
niepełne) źródła na ten temat — starano się z taką pomocą do nich dotrzeć.
Opieką objęto też zesłanych w głąb Rosji i na Syberię, szeroką akcję pomocy
zorganizowały kobiety na kresach i w Królestwie. Szczególnym szacunkiem otaczano
kobiety, które dobrowolnie udawały się na zesłanie, by towarzyszyć mężom, bra
ciom, narzeczonym, czasem synom. W oddaleniu od kraju stawały się oparciem
nie tylko dla swych najbliższych, lecz także dla wielu samotnych zesłańców15.
14 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa. Rozdz II poświęcony jest społecznej akcji
opiekuńczej podczas i bezpośrednio po powstaniu listopadowym.
,ł Szerzej na ten temat — zob. W Sliwowska, Kobiety w ruchu pomocy zesłańcom polskim na Syberii w pierwszej
połowie XIX wieku [w:] Kobieta i społeczeństwo, s. 207-226.
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Doświadczenia kobiecych służb sanitarnych w powstaniu listopadowym i ak
cja samopomocy społecznej na rzecz więźniów i zesłańców politycznych w latach
następnych zaowocowały w Wielkopolsce w 1848 r. i w Królestwie Polskim w la
tach 1860-1864. Przede wszystkim zostały wykorzystane przez same kobiety. Naj
bardziej zaangażowane w sprawy publiczne, w przewidywaniu nadchodzących
wypadków, podjęły wysiłki organizacyjne i starania o przygotowanie jak najszer
szego kręgu współtowarzyszek do udzielania pierwszej pomocy i pracy pielęg
niarskiej w szpitalach. W Wielkopolsce do najczynniejszych należały Emilia
Sczaniecka i Celestyna Działyńska, które rok 1831 spędziły w Warszawie. Zawią
zano Dyrekcję Opieki nad Rannymi oraz Komitety Opieki dla Rannych w powia
tach. Organizacja działała sprawnie i efektywnie, skupiając kobiety z różnych śro
dowisk społecznych.
Przed powstaniem styczniowym można już mówić o próbach zorganizowa
nych działań kobiet najpierw w Warszawie w okresie manifestacji patriotycznych,
w związku z gwałtownym wzrostem liczby represjonowanych oraz ofiar śmiertel
nych, których rodziny potrzebowały pomocy. W Warszawie do najczynniejszych
należały Entuzjastki. Podczas powstania konieczne było organizowanie służb sa
nitarnych oraz opieki nad rodzinami poległych i uwięzionych, w warunkach zu
pełnie innych niż w powstaniu listopadowym. O wiele większe znaczenie niż
przed trzydziestu laty, miała teraz społeczna pomoc rannym — szpitalna, a najczę
ściej domowa — wobec ogromnych trudności w funkcjonowaniu powstańczej
służby zdrowia. Wówczas najistotniejszą rolę odegrało założone w 1861 r. Stowa
rzyszenie „Piątek” (nazwa od pięcioosobowej grupy kobiet, stanowiącej podstawę
struktury organizacyjnej), obejmujące swym działaniem całe Królestwo. Stowa
rzyszenie miało ustawę, która stanowiła, że „Do Stowarzyszenia «Piątek» może
należeć każda kobieta bez różnicy pochodzenia społecznego i narodowości, wy
znania, wieku itp., lecz zasługująca na zaufanie”16. W założeniu i w praktyce była
to organizacja demokratyczna, choć — obok ziemianek — reprezentowane w niej
były głównie różne środowiska miejskie.
Nie ulega wątpliwości — aczkolwiek źródła pozostawiają liczne znaki zapyta
nia — że w latach międzypowstaniowych wiele kobiet zaangażowało się nie
tylko w działania patriotyczno-humanitarne, lecz także w innego rodzaju dzia
łalność niepodległościową. Czynnie wspomagały konspiracje polityczne i woj
skowe, przewoziły tajną korespondencję i nielegalne druki, utrzymywały zaka
zane kontakty z emigrantami. Taryfa ulgowa wobec dam, stosowana bezpośred

i
i
<
(

f
I
\
I
I
r
t
c
k
i
1;

n
R
a
śi

P
P
c
b
P
P>
z
n
1«
ś\

’6 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, s, 89.
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nio po powstaniu listopadowym, dość szybko ulegała zawieszeniu. Kobiety posą
dzone o udział w spiskach, aresztowane i poddane śledztwu w zaborze rosyjskim
czy austriackim, z reguły zachowywały się wspaniale, milczały. Ponosiły też coraz
surowsze konsekwencje własnych działań i własnych postaw17.
Zdobyły też zapewne na tyle liczący się kapitał zaufania męskiej części współ
rodaków, że ich pomoc została doceniona przez władze powstańcze. W Wielkopolsce w 1848 r. „praca zaopatrzeniowa i pielęgniarska kobiet, które stworzyły
wówczas ten swoisty Czerwony Krzyż, weszła do planu organizacyjnego wojsko
wej służby zdrowia i stanowiła w niej ważną pozycję”18.
W zaborze rosyjskim w 1863 r. organizacje kobiece: wspomniane wyżej Sto
warzyszenie „Piątek” oraz powstające w całym kraju Komitety Niewiast, zyskały
rangę agend Rządu Narodowego. Stowarzyszenie, obok humanitarnych, podjęło
takie zadania, jak zbieranie funduszy na cele ściśle wojskowe oraz prowadzenie
obywatelskiej poczty powstańczej, tj. „przewożenie po całym kraju nielegalnej
korespondencji, instrukcji, rozporządzeń, kolportaż wydawnictw, przewożenie
i ukrywanie ludzi, brom i amunicji”19. Wypełnianie tych funkcji wymagało dzia
łania w ścisłej konspiracji. Toteż akcja humanitarna przekazana została inspirowa
nym i często finansowanym przez „Piątki”, na pół jawnym Komitetom Niewiast.
Rząd Narodowy wydał przepisy regulujące ich powstawanie w zaborze rosyjskim,
a także w pozostałych zaborach, następnie nadano im strukturę organizacyjną ści
śle związaną z organizacją władz powstańczych20.
Pomoc humanitarna dla powstania styczniowego w Galicji i Wielkopolsce
przerosła swymi rozmiarami współpracę międzyzaborową podczas poprzednich
powstań. Początkowo spontaniczna, wkrótce zorganizowana działalność rozpo
częła się wraz z falą wielkich manifestacji warszawskich, wyprzedziła więc wy
buch walk. Komitety Kobiece powołane w głównych miastach (Lwów, Kraków,
Poznań) koordynowały pracę komitetów terenowych. Już od pierwszych miesięcy
powstania pomoc humanitarną za kordonem prowadzono w porozumieniu
z przedstawicielami powstańczego rządu. Liczba uczestniczek, zasięg społeczny
ruchu i skuteczność pomocy udzielanej rannym (znakomicie funkcjonowały za
kordonem powstańcze szpitale), uwięzionym oraz rodzinom ofiar powstania —
świadczą o skali potrzeb, ale też o sprawności organizacyjnej i poświęceniu niosą

17
ta
”
19
20

W. Śliwowska, Polskie drogi do emancypacji. Bardziej szczegółowo o udziale kobiet w konspiracjach iat 40-tych
sama autorka pisze w niniejszym tomie.
D. Wawrzykowska- Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, s. 71.
Tamże, s. 90.
Tamże, s. 103-104. W niniejszym tomie o kobietach w powstaniu styczniowym pisze Wiesław Caban.
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cych pomoc. Wysoka też była cena, jaką zapłaciła znaczna grupa najaktywniejszych
działaczek. Aresztowania dotknęły nie tylko uczestniczki powstania, lecz także orga
nizatorki akcji samarytańskiej, poza Królestwem — zwłaszcza członkinie Komi
tetów Niewiast we Lwowie i w Krakowie. W zaborze rosyjskim — w Królestwie
i na ziemiach zabranych — łącznie kilka tysięcy kobiet otrzymało wyroki21.
Pomoc więźniom, zesłańcom i emigrantom politycznym potrzebna była do
końca czasów niewoli. Lata osiemdziesiąte przyniosły jednak nowy etap w akcji
społecznej samopomocy. Wiązał się on z rozwojem nowoczesnych form życia
politycznego, a przede wszystkim — ruchu socjalistycznego. Pojawiła się nowa
kategoria więźniów politycznych, powiększała się grupa więźniów należących do
najuboższych warstw społecznych. Na wzór zachodnioeuropejski zaczęły powsta
wać, w kraju nielegalne, Towarzystwa Czerwonego Krzyża Pomocy Więźniom
oparte na powiązaniach partyjnych. Skupiały one w kierowniczych gremiach dzia
łaczy lewicy społecznej i radykalnych inteligentów, głównie mężczyzn. Do najwy
bitniejszych kobiet należały Maria Paszkowska i Cezaryna Wojnarowska. Ta faza
upartyjnienia pomocy humanitarnej okazała się przejściowa. Zwrot rozpoczął się
podczas rewolucji 1905-1907. Zaangażowanie szerokich kręgów społeczeństwa
polskiego w ówczesnych wypadkach politycznych i masowość represji przyczyni
ły się do zwycięstwa koncepcji Stefanii Sempołowskiej stworzenia jednej organi
zacji pomocy więźniom politycznym, niezależnie od ich poglądów i partyjnej
przynależności. Jednak także na przełomie XIX i XX wieku, tak jak w latach
wcześniejszych, gdy rodził się i rozwijał zorganizowany ruch pomocy humanitar
nej, jego podstawę kadrową stanowiły kobiety22.
Uczestnictwo kobiet w partiach politycznych i organizacjach niepodległościo
wych, we wszystkich trzech zaborach napotykało na trudności i opory — bliżej
o tej kwestii pisze w niniejszym tomie Anna Żarnowska.
Inną dziedziną aktywności publicznej, bliską tak ważnej dla Polek w XIX w.
działalności humanitarnej inspirowanej uczuciami patriotycznymi — była dobro
czynność. Opieka nad ubogimi, chorymi, sierotami znajdowała się jeszcze
w XVIII w. całkowicie w rękach kościelnych instytucji charytatywnych, głównie
zakonów. Likwidacja znacznej ich liczby w okresie Oświecenia oraz w czasach
Królestwa Kongresowego zrodziła potrzebę podjęcia tej działalności także przez
organizacje świeckie. Towarzystwa dobroczynności zaczęły na ziemiach polskich
powstawać na początku XIX w. Wśród ich twórców znajdujemy kilka pań z ary
21 Tamże, s. 85-176 — omówienie działalności Komitetów Niewiast w Galicji i Wielkopolsce oraz represji popowsta
niowych wobec kobiet we wszystkich trzech zaborach.
22 Tamże, s. 193-213.
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stokracji zaangażowanych w sprawy kraju. Zofia Zamoyska była inicjatorką War
szawskiego Towarzystwa Dobroczynności (założonego w 1814 r.). W Poznań
skiem inicjatorami byli Tytus Adam i Gryzelda Celestyna Działyńscy. Towarzy
stwo powstało w połowie lat czterdziestych. W tej prowincji kobiety odegrały
szczególnie ważną rolę jako działaczki instytucji charytatywnych. W Poznaniu
towarzystwo przyjęło nazwę „Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich pod
Opieką NMP”, a w 1853 r. przekształciło się w „Towarzystwo Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo”. Przewodniczyła mu do 1870 r. Działyńska. Na emigracji
w Paryżu Towarzystwo Dam Polskich założyła w 1834 r. Anna Czartoryska.
Z niektórymi towarzystwami w kraju współpracowały szarytki .
W pracy Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności kobiety bardzo licznie
uczestniczyły w latach popowstaniowych. Rozwinęły przede wszystkim działal
ność wychowawczą i oświatową w ochronkach i szwalniach oraz w czytelniach
Towarzystwa. Reprezentowały głównie środowisko warszawskich inteligentek
związanych z ruchem oświaty nielegalnej23
24.
Towarzystwa Dobroczynności, jak pokazuje tych kilka przykładów, tworzyły
w XIX w. pole dla działalności społecznej kobiet z różnych środowisk, różnych
formacji intelektualnych i duchowych. Siostry zakonne realizowały swoje powo
łanie w bezpośredniej pracy z chorymi i dziećmi przez cały wiek XIX; tak było
dawniej, tak było i później. Inspiratorki i fundatorki, osoby z warstw zamożnych,
to początkowo arystokratki i ziemianki, z czasem coraz liczniejsze były w tym
gronie kobiety spośród burżuazji i zamożnego mieszczaństwa, a także inteligencji.
Te ostatnie angażowały się zwłaszcza w pracę oświatową, podejmowaną przy za
kładach dobroczynnych. Wiele instytucji dobroczynnych (szpitale, sierocińce,
przytułki dla starców) miało charakter wyznaniowy, patronował im Kościół kato
licki lub gminy wyznaniowe — protestanckie, żydowskie. Działalność społeczna
w omawianej dziedzinie przyciągała przede wszystkim osoby o przekonaniach
konserwatywnych, ale znaczną część wspomnianych wyżej kobiet czynnych
w Warszawie i w tajnej oświacie i w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynno
ści, zaliczyć można do inteligencji radykalnej25.
Historycy Kościoła i kultury religijnej w Polsce zwracają uwagę na zjawisko
bardzo dla XIX w. znamienne — nurt aktywizacji religijnej kobiet26. Nie było to
23 K. Kuźniak, Dobroczynności towarzystwa, Encyklopedia Katolicka, t. 3.
M D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Udział kobiet w ruchu społeczno-kulturalnym w Warszawie 1880-1914, s. 284-285.
25 Udział kobiet w organizacjach dobroczynnych w Galicji — zob. artykuł Walentyny Najdus w niniejszym tomie.
26 Zob. m.in.: Chrześcijaństwo w Polsce (XIX wieku dotyczą rozdziały H. Dylągowej, E Jabłoński ej-Deptuły
i J. Skarbka, D. Olszewskiego); Historia katolicyzmu społecznego w Polsce. 1832 1939, Praca zbiorowa. War
szawa 1981; J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków

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

94

Mana Nietyksza

zjawisko specyficznie polskie, jednak dodatkowe uzasadnienie dla jego obecności
na ziemiach polskich, historycy Kościoła dostrzegają w „wyjątkowej pozycji spo
łecznej i moralnej kobiety”2 .
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych powstało ponad dziesięć zgroma
dzeń żeńskich „zapoczątkowując niezwykle prężny ruch zakonotwórczy przysto
sowany do bieżących potrzeb społecznych. Cechą charakterystyczną większości
z nich, wiążącą się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, było dążenie do
utrzymania się z własnej pracy”27
28. Ks. D. Olszewski zwraca uwagę na związki
pierwszych żeńskich zgromadzeń czynnych z programem pracy organicznej na
ziemiach polskich — np. służebniczki Bojanowskiego w Wielkopolsce, czy feli
cjanki związane z Towarzystwem Rolniczym w Królestwie Polskim. Według tego
historyka praca nowopowstałych zgromadzeń zakonnych „koncentrowała się
przede wszystkim na sprawach społecznych, oświatowych, charytatywnych, wy
chowawczych. Uwagę zwraca związek ruchu zakonnego ze środowiskiem miej
skim, który ujawnia się coraz wyraźniej w miarę, jak zbliżamy się do obecnego
stulecia. Podkreślenia wymaga okoliczność, że proces «urbanizacji» nowych zgro
madzeń zakonnych ukierunkowany był ku niższym warstwom środowiska miej
skiego, które w okresie kapitalizmu były dotknięte szczególną dyskryminacją spo
łeczno-ekonomiczną. Adaptacja nowopowstałych środowisk zakonnych do rodzą
cych się potrzeb społeczno-kulturalnych pozostawała więc w ścisłym związku
z całokształtem przeobrażeń społecznych, jakie dokonywały się w tym czasie na
ziemiach polskich”29.
Jako polski fenomen określa się rozwój zgromadzeń bezhabitowych. Ich twór
cą był kapucyn ojciec Honorat Koźmiński. Dziewięćdziesiąt procent członków
zgromadzeń honorackich stanowiły kobiety. Na wsi pracowały siostry służki,
wśród robotnic — siostry fabryczne. Ruch honoracki, konspiracyjny, objął całe
Królestwo (rozszerzał się też na obszar cesarstwa), miał swoje domy we wszyst
kich centrach przemysłowych. Największy rozkwit osiągnął na początku XX w.
i właśnie wtedy, decyzją episkopatu Królestwa Polskiego z 1907 r. został zahamo
wany poprzez zredukowanie go wyłącznie do grup życia wspólnego30. W tym
czasie zrzeszał ponad osiem tysięcy kobiet, a liczba ich podopiecznych sięgała
prawie stu tysięcy31.
1986; K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986; ks. D. Olszewski, Szkice z dziejów kultury
religijnej, Katowice 1986.
27 E. Jabłońska-Deptuła, J. Skarbek, W dobie między powstaniami (1832-1864), [w:] Chrześcijaństwo w Polsce, s. 422.
2g Tamże
29 Ks. D. Olszewski, Szkice, s. 284.
30 J, Skarbek, W dobie rozbiorów i braku państwowości (1772-1918) [w:l Zarys dziejów Kościoła, s. 243-244.
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Tylko w Galicji w dobie autonomii życie zakonne rozwijało się swobodnie,
dzielnica ta stała się więc jego ośrodkiem.
W drugiej połowie XIX w. nowe zgromadzenia zakonne stworzyły niemałej
liczbie polskich kobiet możliwości działania dla dobra społecznego w różnych
dziedzinach. Być może, w nowych zakonach najsilniej splotły się tradycyjne for
my aktywności zwrócone ku potrzebom innych ludzi — z wyzwaniami, które niósł
rozwój nowoczesnej cywilizacji.
Nie ulega wątpliwości, że funkcje wychowawcze i pedagogiczne kobiet, reali
zowane przede wszystkim w rodzinie, były najgłębiej zakorzenione w tradycji.
W latach niewoli zyskały one nowy, patriotyczny wymiar. W tej też dziedzinie
kobiety najszerzej rozwinęły swa aktyw ność poza domem. Już w Księstwie Warszaw
skim, Izba Edukacyjna zaprosiła do współpracy nad zreformowaniem szkolnictwa
żeńskiego oraz kontroli nad istniejącymi szkołami grono pań, głównie z arystokra
cji i zamożnego ziemiaństwa. W dyskusji nad modelem kształcenia i wychowania
dziewcząt podjętej w autonomicznym Królestwie Polskim, znaczący okazał się
głos kobiet, który do opinii społecznej docierał poprzez słowo drukowane — tak
np. w pisarskiej i publicystycznej twórczości Anny Nakwaskiej i Klementyny
Hoffmanowej można dostrzec inspirację pedagogiczną i patriotyczną31
32.
To prawda, że w XIX w. zajęcia pedagogiczne należały do nielicznej grupy
prac zarobkowych dostępnych dla kobiet z pewnym wykształceniem. Już w okre
sie międzypowstaniowym kobiety, które chciały uzyskać niezależność finansową,
podejmowały najczęściej pracę nauczycielską. Tak było wśród Entuzjastek, w krę
gu Narcyzy Żmichowskiej. Tak było i później. Nie ulega jednak wątpliwości, że
wielu nauczycielkom i działaczkom oświatowym, szczególnie w okresie nasilonej
rusyfikacji i germanizacji, towarzyszyło w ich drodze życiowej poczucie misji. Do
takiego wniosku prowadzi przesiedzenie życiorysów około dwudziestu działaczek
z Królestwa, w większości urodzonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych XIX w.33
W Królestwie Polskim, w latach popowstaniowych, kobiety odegrały znaczą
cą rolę w ruchu oświatowym, który mógł się tam rozwijać niemal wyłącznie w for
mach nielegalnych. Próbę podsumowania obecnego stanu badań na ten temat

31 D. Olszewski, Okres wzrastającego ucisku i głębokich przemian społecznych (1864-1914) [w:] Chrześcijaństwo
w Polsce, s. 497.
32 Zob. A. Winiarz, Kształcenie i wychowanie dziewcząt w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1905)
[w:] Kobieta i edukacja, t. II, cz. 2, s, 6-12.
33 M. Nietyksza, op. cit., s. 102-103.
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przedstawiła autorka niniejszego tekstu w poprzednim tomie34, nie ma więc po
trzeby bliżej się tu nad tą kwestią zatrzymywać.
W zaborze pruskim nasilenie kursu germanizacyjnego także skłoniło kobiety
do podjęcia zorganizowanych działań35. Pewnym ułatwieniem była możliwość
legalnego zakładania stowarzyszeń kulturalnych, oświatowych i gospodarczych,
które mogły stać się oparciem dla akcji tajnego nauczania. Jednak legalna instytu
cja oświatowa, która powstała w nurcie pracy organicznej, została zdominowana
przez mężczyzn i zajmowała się kształceniem chłopców. Tak było z Towarzy
stwem Naukowej Pomocy, istniejącym od 1841 r. To z pewnością także istotny
czynnik sprzyjający uaktywnieniu się kobiet na tym polu pracy społecznej. Same
podjęły starania o szersze możliwości edukacyjne dziewcząt, powołując w 1869 r.
w Toruniu Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt — instytucję, podo
bnie jak analogiczna „męska” — o charakterze samopomocowym W 1871 r.
utworzono filię w Poznaniu, a wkrótce Towarzystwo objęło swym działaniem cały
zabór pruski36.
Dopiero jednak w połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił rozwój stowarzy
szeń kobiecych, w związku z czasowym zezwoleniem władz na prywatną naukę
języka polskiego w lokalach szkolnych, poza lekcjami. Historycy Wielkopolski
ten nowy rodzaj organizacji społecznych — stowarzyszenia kobiece, uznają za
poważny czynnik „ożywienia życia kulturalnego i wychowania narodowego”37.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza stowarzyszenie „Warta” w Pozaniu, formalnie
„Towarzystwo Przyjaciół Wzajemnego Pouczania się oraz Opieki nad Dziećmi”,
w którym w praktyce główny wysiłek skierowany został na tajne nauczanie38.
Skupiono się na nauczaniu języka polskiego i historii Polski, akcją objęto dzieci
ze środowisk niezamożnych. Organizacja tajnego nauczania wskazuie na wiele
analogii z działalnością w tej dziedzinie prowadzoną przez kobiety w Króle
stwie39. Utworzono sekcję pedagogiczną, której zadania obejmowały przygotowa
nie metodyczne i dydaktyczne osób nauczających, dobór książek, opracowywanie
podręczników i pomocy naukowych. Naukę prowadzono w małych kompletach,

34 M. Nietyksza, op. cit., s. 91-119.
35 Zob. zwłaszcza: Dzieje Wielkopolski, t. 2, pod red. W. Jakóbczyka, Poznań 1973; W. Jakóbczyk, Studia nad dziejami
Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967; L. Gomolec, Aniela i Zofia Tułodzieckie [w:] WielkopolanieXIX w., t. 2, Poznań 1966
36 Sz. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław 1980, s. 52,87
37 Dzieje Wielkopolski, t. 2, s. 584.
3H Bliżej o „Warcie” — zob.: Cz. Skopowski, Towarzystwo ,, Warta” w Poznaniu w latach 1894-1939, „Studia
i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. VI, z. 2, 1961, s. 173-208 oraz Dzieje Wielkopolski, t. 2, s. 584587; W. Jakóbczyk, op. cit., s. 121-126; L. Gomolec, op. cit., s. 387-399.
39 M. Nietyksza, op. cit., s. 97-101.
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w mieszkaniach prywatnych. Sekcja pedagogiczna organizowała także odczyty
dla rodziców i biblioteczki dla dzieci.
Członkinie „Warty” czynnie wsparły strajk szkolny. W ramach jawnej działal
ności prowadzono zajęcia z dziećmi zimą w wynajętych salach, latem w ogró
dkach jordanowskich, organizowano kolonie letnie i wycieczki,
Stowarzyszenia kobiece powstały też w wielu miastach prowincjonalnych.
Z inicjatywy działaczek poznańskich w 1909 r. utworzono federację, która przyję
ła nazwę „Zjednoczenie Polskich Kobiecych Towarzystw Oświatowych w Rzeszy
Niemieckiej”, z siedzibą zarządu w Poznaniu. Główne cele federacji, to szerzenie
oświaty oraz szkolenie członkiń do różnorodnych prac społecznych40.
W Galicji, dzięki swobodom narodowym doby autonomicznej, nie było po
trzeb organizowania się dla przeciwdziałania wynarodowieniu. Jednakże niedosta
tki polskiego szkolnictwa publicznego, zwłaszcza niski poziom i wątła sieć szkół
elementarnych, skłaniały do podejmowania społecznych akcji oświatowych. Pro
wadzono je przede wszystkim w ramach legalnie tworzonych stowarzyszeń i in
stytucji. Najważniejsze z nich to: Towarzystwo Oświaty Ludowej (założone
w 1879 r.), którego głównym celem było szerzenie czytelnictwa, Towarzystwo
Szkoły Ludowej (założone w 1891 r.), które skupiło się na organizowaniu oświaty
elementarnej dzieci i dorosłych, oraz Uniwersytet Ludowy im. A. Mickiewicza
(założony w 1899 r.), który rozwinął szeroką akcję odczytową.
Kobiety czynne były we wszystkich nurtach prac oświatowych w różnych ro
lach, tylko w Towarzystwie Szkoły Ludowej utworzyły odrębne Koło Pań. Bliżej
o formach uczestnictwa kobiet w ruchu kulturalno-oświatowym w Galicji pisze
w niniejszym tomie Walentyna Najdus.
Odmienny niż w pozostałych dwóch zaborach status prawny Polaków w za
borze austriackim, swobodny rozwój narodowej kultury, pozwalały kobietom
w Galicji skupić energię na staraniach o takie możliwości edukacyjne dla
dziewcząt, aby zmienić na korzyść ich szanse życiowego startu. Zabiegały więc
o przekształcenie oficjalnego systemu szkolnego w taki sposób, ażeby zapew
niał zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także stawiały sobie cel ambitniej
szy — stworzenie żeńskiego szkolnictwa średniego, które dawałoby przygoto
wanie do studiów wyższych. Na tej drodze trzeba było przezwyciężać zarówno
opory we własnym społeczeństwie, wynikające z tradycyjnego postrzegania
miejsca kobiet w rodzinie i życiu publicznym, jak i opór władz w Wiedniu,

<0 Dzieje Wielkopolski, t. 2, s. 587.
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niechętnych radykalnym zmianom w szkolnictwie żeńskim w całym państwie41.
Na zakończenie wypadałoby chociaż wymienić formy aktywności ograniczone
do wąskich liczebnie grup, lecz o szerokim zasięgu oddziaływania. Zasługują więc
na uwagę kobiety piszące, które od początku XIX w. zapewniły sobie miejsce
w nurcie ważnym społecznie — w piśmiennictwie „dla ludu”; pisarki, poetki,
dopiero w drugiej połowie stulecia uzyskały pełnoprawną pozycję w wielkiej lite
raturze. Warto też wspomnieć o udziale kobiet w działalności fundacyjnej o róż
nym charakterze, zwłaszcza o fundacjach kulturalnych i charytatywnych. To także
droga, która prowadzi przez cały wiek XIX.
Czasy zaborów stworzyły na ziemiach polskich szczególne warunki, w których
wychowanie w polskości było jednym z głównych zadań rodziny, a prywatne do
my stały się oparciem dla różnorodnych działań kulturalnych, oświatowych, spo
łecznych i politycznych podejmowanych wbrew woli zaborców i przeciw nim.
Można by tak rzecz ująć, że kobiety polskie wkraczały do życia publicznego, nie
opuszczając domów. Zarazem ogólny trend przemian gospodarczych i społecz
nych, a także zmiany obyczajowe prowadziły do rzeczywistej emancypacji kobiet.
Świadomość zadań ogólnospołecznych i ogólnonarodowych sprawiała jednak, że
nawet wśród kobiet najbardziej zaangażowanych w sprawy publiczne, program
emancypacji ich płci schodził na dalszy plan. Starano się, aby różnice poglądów
w tej kwestii, zdawałoby się kluczowej dla kobiet, nie utrudniały współpracy.
Te szczególne uwarunkowania polskiego życia w XIX stuleciu są główną przy
czyną trudności wyraźnego rozgraniczenia sfery prywatnej i publicznej, zwłaszcza
w odniesieniu do kobiet. Nie ulega jednak wątpliwości, że ich obecność w życiu
kulturalnym, społecznym, narodowym — zaznaczała się coraz wyraźniej, do
spraw publicznych włączały się kobiety z coraz szerszych kręgów społecznych,
najpóźniej ze środowiska chłopskiego. W instytucjach i organizacjach legalnych
i tajnych, do pełnoprawnego uczestnictwa dopuszczane były niechętnie, mimo
całego szacunku, długo usuwane na margines lub traktowane jako dekoracja. Toteż
uciekały się do tworzenia wyłącznie kobiecych organizacji, kreując w ten sposób
własny świat, w którym mogły w pełni rozwiniąć swe możliwości i talenty.
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41 B. Czajecka,,, Z domu w szeroki świat". Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914,
Kraków 1990. Zob. także artykuł Walentyny Najdus w niniejszym tomie.
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Walentyna Najdus

O prawa obywatelskie kobiet
w zaborze austriackim

Austriacki kodeks cywilny, obowiązujący w państwie Habsburgów od 1812 r.
do rozpadu tego śród kowo-europejs kiego imperium, traktował kobietę jako istotę
niesamodzielną, wymagającą stałej opieki mężczyzny, podporządkowaną mu za
równo w rodzinie, jak i w życiu publicznym1.
Ojciec przekazywał dzieciom swą przynależność do rodu, stanu, gminy i pań
stwa, lecz jego córka po ślubie przyjmowała nazwisko i status stanowy męża,
„prawo swojszczyzny” w jego gminie, a jeśli był on obcokrajowcem, zmieniała
również obywatelstwo (§§ 28 i 92 kodeksu cywilnego). „Mąż jest głową rodziny”,
do niego należy „kierowanie gospodarstwem domowym” — głosił § 91. Żona
powinna przebywać w mieszkaniu męża, pomagać mu w gospodarstwie domo
wym i zarobkowaniu, wykonywać jego zarządzenia i czuwać, by zastosowali się
do nich wszyscy domownicy (§ 92). Do obowiązków małżonka należało: „dawać
żonie, według swego majątku przyzwoite utrzymanie i zastępować ją we wszyst
kich wydarzeniach” (dziś powiedzielibyśmy: we wszystkich okolicznościach —
§91). Jako „prawny zastępca żony” mąż powinien także administrować jej mają
tkiem osobistym (łącznie z posagiem). Nie miał jednak prawa go uszczuplać, był
bowiem jego dożywotnim użytkownikiem, lecz nie właścicielem12.

1 Powszechna księga ustaw cywilnych dla dziedzicznych krajów niemieckich Monarchii austriackiej z późniejszymi
odnośnymi ustawami i rozporządzeniami, opracowana przez Dra Maxymiliana Zatorskiego i Dra Franciszka Kasparka
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cieszyn 1875; Kodeks cywilny obowiązujący w Austrii od 1 1 1912 r
W dodatku ustawy późniejsze w miejsce zmienionych, wydał adw. Józef Górski, Podgórze 1912; Kodeks cywilny
obowiązujący w Austrii od I 1 1812 r. z uwzględnieniem wszystkich zmian i uzupełnień, łącznie z trzema nowelami
wydał dr Franciszek Konieczny, Lwów 1918 r.
2 Tamże.
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Obowiązujący w Austrii w XIX w. prawny model supremacji mężczyzn w peł
ni odpowiadał stosunkom społecznym w Galicji i — co niemniej istotne — poglą
dom przeważającej większości warstw oświeconych jej społeczeństwa. Świadczyć
o tym może m.in. treść tygodnika „Niewiasta”, przeznaczonego dla Polek zamie
szkujących dwory i dworki ziemiańskie w Galicji, wychodzącego w Krakowie od
1860 r. Artykuł redakcyjny w pierwszym numerze deklarował, że zadaniem nowe
go czasopisma dla kobiet jest „rozważnymi, przydatnymi i potrzebnymi radami
służyć w ich właściwym zakresie, w którym są twórczyniami i opiekunkami do
mowego pokoju i szczęścia, kapłankami świętego ognia, przy którym się ogrzewa
serce mężczyzny, w zewnętrznym świecie ustawicznie oziębiane”. Zapowiedział
artykuły „odnoszące się do życia płci żeńskiej pod względem familijnym i obywa
telskim”, opowiadania historyczne, biografie sławnych kobiet. Zapewnił, że re
dakcja poświęci szczególną uwagę wychowaniu dzieci, przypomni „zwyczaje
i obyczaje przodków naszych” itd., zgodnie z tradycyjną rolą, przeznaczoną ko
biecie w patriarchalnym społeczeństwie. Z inicjatywy jednego z korespondentów
pismo zamieszczało także „wiadomości z działu nauk przyrodniczych, odnoszące
się do kobiecej gospodarki”3.
Stały współpracownik pisma, X. W. Serwatowski przekonywał czytelniczki, że
powołaniem kobiety jest dzielić dobrą i złą dolę męża, jej przeznaczeniem — być
matką. Kobieta z natury jest bierna — utrzymywała „Niewiasta” — a walka poli
tyczna nie jest jej domeną4. W latach 1861-1862, w czasie demonstracji odbywa
jących się w warszawskich kościołach, a także na znak solidarności w kościołach
galicyjskich i podczas walk powstańczych w 1863 r. „Niewiasta” przekonywała,
że zadaniem kobiety jest patriotyczne wychowanie dzieci: Dziewczynę wychowy
wać należy w domu na przyszłą strażniczkę domowego ogniska; chłopca nato
miast w szkole, by rozwinąć w nim umiejętność współzawodnictwa w życiu pu
blicznym. „Pamiętajcie, że wychowujemy nie tylko dziedzica lub dziedziczkę
imienia i majątku, hrabiego, księcia lub szlachcica — ale, że wychowujemy oby
watela”, Wychowanie musi być chrześcijańskie, lecz wolne od dewocji i narodo
we, „zacierające różnice społeczne wobec jedności myśli powszechnej”. Panien
kom ze dworu radzono zająć się szerzeniem oświaty i świadomości narodowej na
wsi. Ciemnota sprzyja demagogom i kiełkowaniu „przesadnych uroszczeń”, jeśli
się nie uda założyć szkółki, należy zbierać wiejskie dzieci we dworze lub po

’ Od redakcji, „Niewiasta" (Kraków) 1 października 1860, nr I.
4 Ks. W. Serwatowski, Niewiasta w obowiązkach religijnych, tamże; Tenże, Niewiasta, tamże, 7 października 1861,
nr 40; Godność i przeznaczenie płci pięknej, tamże 8 stycznia 1861
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nabożeństwie w kościele i uczyć nie tylko czytania i pisania, lecz także robótek
ręcznych, szycia i gotowania3*5.
Po niefortunnej woinie z Prusami i klęsce pod Sadową monarchia Habsburgów
rozpoczęła reformy ustrojowe, mające unowocześnić i zintegrować wielonarodo
we państwo. Wprowadzona w 1867 r. konstytucja i towarzyszące jej ustawy po
twierdziły dotychczasowe stanowisko sfer rządowych, że kobiety nie powinny
brać udziału w życiu politycznym. Ustawa o stowarzyszeniach z 15 listopada
1867 r. w § 30 orzekała: „Obcokrajowiec, kobieta i małoletni nie mogą być przy
jęci na członków stowarzyszenia politycznego”. Stawiając na tym samym pozio
mie kobiety i małoletnich, przypisywano kobietom polityczną niedojrzałość6.
Obowiązywał reskrypt ministerialny z 31 lipca 1862 r., iż „niewiasty w klasie
wyborców miast i gmin wiejskich od prawa wyboru i wybieralności są wykluczo
ne, w klasie wielkich posiadaczy gruntowych prawo to wykonywać mogą”.
W praktyce jednakże korzystały one tylko z czynnego prawa wyborczego. Za rzą
dów austriackich nie było posłanek ani radczyń miejskich.
12 sierpnia 1866 Sejm uchwalił ustawę o miejskim i wiejskim samorządzie
gminnym Prawo głosu przyznał każdemu pełnoletniemu obywatelowi państwa
austriackiego, zamieszkującemu daną gminę przynajmniej od roku, opłacającemu
podatki bezpośrednie od posiadanych nieruchomości, przedsiębiorstwa zarobko
wego, lub innych źródeł dochodu. Liczbę wyborców dodatkowo ograniczał próg
fiskalny: pozbawiono prawa głosu 1/3 podatników opłacających najniższy poda
tek w danej mie jscowości1. W 1896 r. dziewięć mieszkanek miasta Biała jako pier
wsze podjęło akcję na rzecz praw wyborczych dla kobiet. Po bezskutecznej inter
wencji w magistracie i starostwie odwołały się do Najwyższego Trybunału Pań
stwa w sprawie pominięcia ich na liście wyborców do Sejmu, mimo, że spełniają
wszystkie warunki wymienione przez ustawę z 1866 r. Trybunał miał rozstrzyg
nąć, czy słowo „każdy” (jeder) użyte w tej ustawie miało oznaczać ogół obywateli,
czy tylko mężczyzn. Sąd uznał zasadność „rekursu” i orzekł, że płatniczkom poda
tków bezpośrednich w wymaganej wysokości, mieszkankom 15 większych miast

3 O różnice wychowania chłopców i dziewcząt, tamże 17 grudnia 1860. nr 12; P Wilkońska. Siekierki 20 IX 1861,
tamże 1 października 1860, nr 1; Co nieco o wychowaniu dziewcząt wszystkich, (list ks. Wojciecha z Medyki), tamże r.
1863, nry 16, 17, 18.
6 Manzsche Ausgahe der Osterreichischen Gesetze. IV Band, Wien 1912, Vereinsrecht, s. 163.
’ W Najdus, Szkice z historii Galicji t. I, Warszawa 1958, s. 341 351, K Grzybowski, Galicja 1848-1914, Kraków
Wrocław 1959, s. 212-216 i 269-270; J. Bieniarzówna i 1 Małecki, Dzieje Krakowa l. 111; Kraków w latach 17981918, Kraków 1979, s. 226; B. Czajecka, Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriac
kim w latach 1890-1914, Kraków 1990
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w Galicji przysługuje prawo wyborcze do rady miejskiej i w kurii miejskiej do
Sejmu Krajowego (mieszkańców małych miast włączono do kurii wiejskiej).
Miasta wydzielone — Lwów i Kraków — otrzymały odrębne statuty i odrębne
ordynacje wyborcze. W Krakowie przyjęto system kurialny: wyborców podzielo
no na trzy kurie. Kobiety mogły głosować tylko w I kurii inteligencji, do której
zaliczono duchownych wszystkich wyznań, urzędników, nauczycieli wszystkich
stopni nauczania (włącznie z profesurą), wojskowych, artystów itp. oraz najwyżej
opodatkowanych. Prawo głosu przyznano żeńskim klasztorom (jako instytucjom),
nauczycielkom szkół publicznych, utrzymywanych z budżetu państwowego, kra
jowego lub gimnnego, nielicznym jeszcze urzędniczkom zatrudnionym w aparacie
państwowym bądź samorządowym (także emerytowanym), posiadaczkom dyplo
mów wyższych uczelni, wreszcie właścicielkom nieruchomości, przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych, opłacającym podatki bezpośrednie w określonej
wysokości. Wprowadzono więc potrójny cenzus: wykształcenia, zatrudnienia
i majątkowy. Lwów przyjął podobny system cenzusowy, lecz odrzucił kurialny.
Przyznając niektórym kobietom prawo głosu, nadal odmawiano im biernych praw
wyborczych. Kobiety, uprawnione do głosowoania do rad miejskich mogły głoso
wać w kurii miejskiej, również do Sejmu Krajowego; natomiast w wyborach par
lamentarnych głosowały tylko właścicielki dóbr tabularnych, osobiście uczestni
cząc w akcie wyborczym. W wyborach do rady miejskiej i do Sejmu Krajowego
wszystkie wybroczynie mogły głosować tylko za pośrednictwem pełnomocnika.
Zgodnie z zasadą sformułowaną w kodeksie cywilnym, że mąż ma zastępować
żonę we wszystkich okolicznościach, pełnomocnikiem wyborczym mężatki był jej
małżonek. Żeńskie klasztory, które podobnie jak i pozostałe zgromadzenia zakon
ne otrzymały po jednym głosie, musiały również posługiwać się pełnomocnikami.
Wyborczynie nigdy nie miały pewności, czy pełnomocnicy oddali głos na wyty
powanego przez nie kandydata8.
Większość stowarzyszeń funkcjonujących w Galicji w drugiej połowie
XIX w., była dla kobiet niedostępna. Nie mogły być członkiniami cechów; utru
dniano im też wstęp do nowych stowarzyszeń przemysłowych, które zajęły miej
sce cechów. Nie przyjmowano ich także do tzw. „wolnych” (dobrowolnych) orga
nizacji samodzielnych rzemieślników, opierających się na zasadzie pomocy wza
jemnej (np. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Rękodzielników i Przemysłowców
Mieszczan Lwowskich pod wezwaniem bł. Jana z Dukli, zorganizowane
w 1860 r., lub o 22 lata młodsze Towarzystwo Wzajemnej Pomocy „Rodzina” we
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H Witkowska, O prawach politycznych kobiet, [w:] Głos kobiet w kwestii kobiecej, Kraków 1903, s. 42-55.
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Lwowie oraz ich ukraiński odpowiednik „Pobratym” z 1874 r.). Organizacja Wza
jemnej Pomocy zecerów, odlewaczy czcionek i pokrewnych zawodów nie przyj
mowała kobiet zatrudnionych jako pomoc drukarska. W kulturalno-oświatowej
organizacji czeladniczej „Skała” oraz w, początkowo czeladniczej, a następnie
ogólnorzemieślniczej „Gwieździe” (założonej w 1868 r.) i jej ukraińskim odpo
wiedniku „Zari” (zał. 1884 r.) kobiety mogły brać udział tylko w charakterze go
ści, ale me jako członkinie. Nawet utworzone jako placówki towarzysko-kulturalne ukraińskie „Mieszczańskie Bractwa” (pierwsze założone w 1891 r.) nie prze
widywały członkostwa kobiet. Dopiero „Siły” — socjalistyczne stowarzyszenia
kulturalno-oświatowe (pierwsza założona w 189) r.) zaofiarowały kobietom
członkostwo.
Kasyna ziemiańskie, urzędnicze i mieszczańskie były typowymi klubami mę
skimi. Najrozmaitsze kluby sportowe: jeźdźców, wioślarzy, cyklistów, a od począ
tku XX w. - także automobilistów, szachistów, footbolistów i fotografów — ama
torów, nie mówiąc już o towarzystwach strzeleckich i łowieckich, zrzeszały wy
łącznie mężczyzn. Na przełomie XIX i XX w. zaszły już jednak pewne zmiany na
tym polu: w Towarzystwie Tatrzańskim spotykamy taterniczki, a sędziwe towa
rzystwo gimnastyczne „Sokół” zaczyna zrzeszać „sokolice”. Podobnie czyni
ukraiński „Sokił"9.
Dostępne dla kobiet były organizacje filantropijne, zwłaszcza zajmujące się
opieką nad dziećmi, dziewczętami poszukującymi pracy w mieście, samotnymi
matkami czy ubogimi wdowami. Do najstarszych organizacji kobiecych tego typu
należał Komitet Ochron dla Małych Dzieci, funkcjonujący w Krakowie od 1846 r.;
także bractwa kościelne i przyklasztorne chętnie organizowały kobiety (jak np.
założona w 1877 r. we Lwowie „Sodalicja dzieci Marii” przy klasztorze sióstr
Sercanek, zorganizowana w 1897 r. „Sodalicja Nauczycielek” i czynna od 1904 r.,
działająca przeważnie w środowisku mieszczańskim, „Sodalicja Pań Polskich”).
Znamienne, że organizacje filantropijne dawnego typu unikały łączenia we
wspólnym gronie przedstawicieli różnych płci. Przy stowarzyszeniu męskim za
kładano więc autonomiczne „Koła Pań”. Tego rodzaju „Koło Dam” powstało przy
najstarszej bodaj organizacji filantropijnej, „Arcybractwie Miłosierdzia” (które
notabene dotrwało do czasów Polski niepodległej). Czasami zakładano dwa rów
noległe stowarzyszenia o podobnej nazwie i zadaniach. Tak więc we Lwowie

9 W Najdus, Ewolucja stowarzyszeń rzemieślników galicyjskich. 1772-1918, [w ] Drobnomieszczaństwo XIX i XX w.,
pod red. S. Kowalskiej-Glikman t. III, Warszawa 1992, s. 68-131, tamże Wzorzec kształtowania się nowoczesnych
więzów społecznych wśród ludności ukraińskiej Galicji Wschodniej w dobie konstytucyjnej (oddane do druku).
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i Krakowie funkcjonowały: Męskie Towarzystwo św. Wincentego a Paulo i Towa
rzystwo Dam Dobroczynności św. Wincentego a Paulo. Nawet „Czerwony
Krzyż”, założony w Galicji w 1879 r., składał się pierwotnie z dwóch odrębnych
towarzystw, które w 1891 r. zjednoczyły się pod wspólną nazwą Krajowe Stowa
rzyszenie „Czerwonego Krzyża” Mężczyzn i Dam w Galicji10.
Stowarzyszenia filantropijne stanowiły utartą drogę demonstrowania aspiracji
społecznych „pań z towarzystwa”. Godność przewodniczącej powierzano najczę
ściej przedstawicielce starego arystokratycznego rodu o szerokich koligacjach
i odpowiednim majątku, ewentualnie żonie starosty lub burmistrza. U schyłku
XIX w. Marcelina ks. Czartoryska przewodniczyła Towarzystwu Opieki Szpital
nej nad Dziećmi (w Krakowie nie było państwowego szpitala dla dzieci). Komite
towi Ochron dla Małych Dzieci patronowała w Krakowie Teresa ks. Lubomirska.
W Towarzystwie Dam Dobroczynności św. Wincentego a Paulo w Krakowie pre
zesowała na początku XX w. Romanowa hr. Potocka, itp. Na ten tradycyjny szlak
filantropii weszło także wbrew swym pierwotnym założeniom Towarzystwo „Pra
cy Kobiet”, utworzone w 1877 r. we Lwowie przez Felicję z Wasilewskich Boberską, przełożoną pensji dla dziewcząt. Przewodniczącą Towarzystwa została Maurycowa hr. Dzieduszycka. W tym samym kierunku oscylowało, założone przez
uczennice Boberskiej, stowarzyszenie oświatowo-wychowawcze „Klaudynek”.
Szczególnie intensywnie rozwijały się stowarzyszenia filantropijne wśród spo
łeczności żydowskiej. W tym środowisku miały one typowo mieszczański charak
ter przy poważnym udziale inteligencji. Kobiety również tu angażowały się głów
nie w pracy stowarzyszeń zapewniających opiekę i pomoc materialną ubogim sie
rotom, zaniedbanym i niedożywionym dzieciom z wielodzietnych, niezamożnych
rodzin, a także samotnym dziewczętom i wdowom, pozbawionym środków do
życia. Zadania poszczególnych stowarzyszeń były ściśle określone: i tak np. ist
niało stowarzyszenie zajmujące się wyposażeniem ubogich narzeczonych: stowa
rzyszenie pań dla wspierania ubogich położnic; stowarzyszenie kobiet dla wspie
rania wdów; kobiece stowarzyszenie kuchni rytualnej dla izraelitów przebywają
cych w szpitalach publicznych, stowarzyszenie ku niesieniu pomocy ubogim
chorym i ozdrowieńcom ze szpitali krakowskich, stowarzyszenie pań dla wycho
wania biednych sierot żydowskich itp. Szczególną opieką otaczano uczącą się
młodzież (np. „Pomoc Szkolna” i stowarzyszenie zaopatrywania ubogich uczen
nic wyznania mojżeszowego w odzież i obuwie). Założono również żydowską

10 Kalendarze krakowskie Józefa Czecha na lata 1891-1913', J. Wiczkowski, Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz
przewodnik po mieście. Lwów 1907.
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czytelnię dla kobiet. W funkcjonującym w Krakowie „Ognisku Kobiecym”, zbie
rały się przeważnie (ale nie wyłącznie) Żydówki, podobnie jak protestantki —
w Ewangelickim Kole Pań11.
Kobiety ze środowiska polskiej inteligencji prowadziły ożywioną działalność
społeczno-oświatową (walcząc m.in. z wtórnym analfabetyzmem). Założone
w Krakowie w 1879 r. Towarzystwo Oświaty Ludowej (TOL), za główny kieru
nek działania uznało szerzenie czytelnictwa. Uruchomiło wydawnictwo popular
nych tanich książek, zakładało bezpłatne wypożyczalnie książek i czytelnie pism,
wspierało dotychczas funkcjonujące biblioteki i czytelnie publiczne, organizowa
ło w nich głośną lekturę i popularne pogadanki. Wprowadziło zwyczaj nagradza
nia książkami najlepszych uczniów szkół ludowych.
Kobiety włączyły się także w pracę założonego w 1891 r., z inicjatywy Adama
Asnyka, „Towarzystwa Szkoły Ludowej”, organizując — starym zwyczajem —
Koło Pań TSL. Jednak tym razem znalazły się me tylko w zarządach filii tereno
wych, ale i w Zarządzie Głównym TSL. Towarzystwo zakładało szkoły i szkółki,
komplety nauczania dorosłych analfabetów, kursy zawodowe, czytelnie.
Aktywnie pracowały kobiety w założonym w 1899 r„ w stuletnią rocznicę uro
dzin Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Ludowym jego imienia. UL rozwinął
imponującą działalność odczytową. Wciągnął do tej akcji profesorów i docentów
wyższych uczelni, lekarzy, inżynierów i prawników, a na prowincji nauczycieli
szkół średnich. Organizował wycieczki do muzeów. Wykładowcy omawiali najno
wsze wynalazki oraz ich zastosowanie. Przedmiotem wykładów były także prawa
obywatelskie i sposoby ich wykorzystania oraz uprawnienia władz. Także w Zarzą
dzie Głównym UL znalazły się kobiety; kierowały sekretariatem i biblioteką centralną
Uniwersytetu. Przodowała Helena Radlińska, absolwentka Uniwersytetu Jagielloń
skiego, nauczycielka gimnazjalna, działaczka oświatowa i niepodległościowa11
12.
Na początku XX w. zróżnicowały się orientacje polityczne ogólnokrajowych
organizacji oświatowych. TOL zachował swój liberalny charakter. UL stał się
pokazową placówką współpracy postępowej inteligencji z socjaldemokratami, na
tomiast TSL zdominowały sympatie narodowo-demokratyczne (aczkolwiek nie
we wszystkich filiach). Towarzystwo to działało głównie na „kresach” (tj. - jak
oceniano — na terenach „zagrożenia narodowego”: przez germanizację na Śląsku

11 Kalendarz krakowski J. Czecha na rok 1907 wyliczył 65 żydowskich stowarzyszeń dobroczynnych, oświatowych
i towarzyskich w samym tylko Krakowie.
12 St. Konarski, Radlińska Helena, Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB) t. XXIX, s. 696-703; Dziesięciolecie
Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, 1899-1909, Kraków 1909; Uniwersytet Ludowy im. A
Mickiewicza w Krakowie. Statystyka i zamiary, Kraków 1913.
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Cieszyńskim i w pogranicznej Białej oraz przez ukrainizację — na wsi wschodniogalicyjskiej). Angażowanie się kobiet w jednej z tych organizacji było nieraz
wyrazem świadomego wyboru politycznego, na ogół jednak dokonywało się pod
wpływem środowiska społecznego i kontaktów osobistych.
Także walka o uprzemysłowienie Galicji, czyli program popierania produkcji
krajowej, ujawniał pewne aspekty polityczne. Wyrażały się one m.in. w bojkocie
towarów niemieckich (w odpowiedzi na „gwałty pruskie”) i w lansowaniu towa
rów krajowych, a wcześniej — w latach osiemdziesiątych XIX w. - w poparciu
analogicznych wielkopolskich inicjatyw gospodarczych. Założone w 1886 r., dla
poparcia Banku Ziemskiego w Poznaniu, galicyjskie Towarzystwo Oszczędności
Kobiet, na przełomie XIX i XX w. włączyło się w kampanię promocyjną towarów
krajowych. Przewodniczyła mu Adamowa ks. Sapieżyna, ale w prezydium zasia
dała także Maria Wysłouchowa, jedna z animatorek ruchu ludowego w Galicji.
Terenem rozwijającej się aktywności kobiet stały się również Towarzystwa Pomo
cy Przemysłowej. Wśród nich wyróżniło się Stowarzyszenie Kobiet Towarzystwa
Pomocy Przemysłowej we Lwowie. TPP wzywały do współdziałania całego spo
łeczeństwa, bez różnicy stanu, zawodu i wyznania, w obronie krajowego przemy
słu, rzemiosła i handlu przed zabójczą dla nich austriacką i niemiecką konkuren
cją, którą zaostrzyła kartelizacja. W towarzystwach tych, od 1904 r. zjednoczo
nych w Ligę Pomocy Przemysłowej, i w prowadzonej przez nie kampanii
uczestniczyło aktywnie wiele kobiet.
Aktywizacja zawodowa kobiet popychała je do udziału w organizacjach zawo
dowych. Postępująca feminizacja grona pedagogicznego wiejskich szkół spowo
dowała napływ kobiet do Towarzystwa Nauczycieli Szkół Ludowych. Znalazło to
m.in. wyraz w przyjęciu przez filię krakowską nazwy Towarzystwa Nauczycieli
i Nauczycielek Szkół Ludowych. Były także inicjatywy lokalne; i tak we Lwowie
z dwóch kółek koleżeńskich, założonych w 1891 i 1893 r., powstał w 1904 r.
Związek Nauczycielek, który zmierzał do założenia schroniska dla nauczycielek
przyjeżdżających do Lwowa z prowincji w celu zdobycia kwalifikacji. Związek
zamierzał z czasem rozszerzyć schronisko i udostępnić pokoje samotnym starym
nauczycielkom. Podobne zadanie postawiło sobie Stowarzyszenie Kobiet Zawodu
Pocztowo-Telegraficznego. Powstało także Koło Artystek Scen Polskich.
W pierwszym dziesięcioleciu XX w. umocniła się pozycja rękodzielniczek
w stowarzyszeniach przemysłowych. Jedno z najliczniejszych, łączące właścicieli
pracowni krawieckich w Krakowie, przybrało nazwę — Stowarzyszenie Przemy
słowe Krawców i Krawczyń. Wyłącznie kobiecy skład miało stowarzyszenie modniarek. Z roku na rok rósł także udział robotnic w związkach zawodowych, choć
nadal stanowiły one nieliczną grupę. Wyjątkiem był zdominowany przez kobiety
Związek Zawodowy Robotnic i Robotników Fabryk Tytoniowych. Specyfiką ru
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chu zawodowego w Galicji było jego upolitycznienie i więzy łączące z PPSD.
W środowisku robotniczym działały także stowarzyszenia chrześcijańsko-socjalne. Dotarli oni m.in. do robotnic z zakładów tytoniowych, do pracownic warszta
tów konfekcyjnych, do szczególnie licznych w Galicji, dotychczas niezorganizowanych służących, dla których powołano do życia Stowarzyszenie Sług pod we
zwaniem św. Zyty11
*13.
Wspomnieć wreszcie należy o kołach gospodyń wiejskich, które powstawały
w miarę rozwoju kółek rolniczych. Były one domeną wpływów ludowców, któ
rych siła opierała się na więzach sąsiedzkich.
Dwudziestolecie 1890-1910 było w Galicji okresem formowania się nowo
czesnych partii politycznych. Każda z nich usiłowała zdobyć zwolenniczki, jed
nakże w żadnej kobiety nie odegrały kierowniczej roli; nie dopuszczano ich także
do redakcji głównych pism partyjnych. Były przede wszystkim redaktorkami pism
kobiecych i dziecięcych, chociaż wśród aktywistek partyjnych znalazły się silne
osobowości, szczególnie w gronie socjalnych demokratów i demokratów. PPSD
pierwsza doceniła możliwości przywódcze i intelektualne kobiet w życiu politycz
nym. W czerwcu 1908 r. na XI zjeździe PPSD do 21- osobowego zarządu partyj
nego powołano Zofię Moraczewską ze Stryja, a na XIII Zjeździe tej partii w grud
niu 1913 r., do zarządu wybrano cztery kobiety: Marię Konopacką z Krakowa,
Dorotę Kłuszyńską ze Śląska, Helenę Landauową ze Lwowa i Zofię Moraczewską
ze Stryja. Ekonomistki Landauowa i Konopacka weszły także do Komitetu Wyko
nawczego PPSD14.
Przynależność kobiet do organizacji partyjnych PPSD, mimo że zabraniono im
udziału w stowarzyszeniach politycznych, była możliwa ze względu na luźny cha
rakter ówczesnych partii, w ramach których więzy organizacyjne sprowadziły się
do periodycznych, (przeważnie ogólnomiejskich) zebrań gromadzących wyłącz
nie osoby zaproszone, co w świetle ustawy z 1867 r. było legalne i nie podlegało
kontroli policyjnej. Legalna była również przynależność kobiet do organizacji
zawodowych i oświatowych zakładanych przez PPSD. W związku z tym wyłonił
się problem zasadniczy: czy kobiety mają należeć do wspólnych organizacji
z mężczyznami, czy też, dawnym zwyczajem, zakładać odrębne koła kobiece.
11 W Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919, Warszawa 1983, s. 467 i 550;
tejże. Klasowe związki zawodowe w Galicji, „Przegląd Historyczny” 1960, z. 1; Ruch zawodowy w Polsce. Zarys
dziejów t. I; 1869-1918. Warszawa 1974, cz. 2; A. Pilch, Galicja i Śląsk Cieszyński oraz źródła podane w przyp. 13).
14 W Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska. 1890-1919. Warszawa 1983, s. 466 i 555.
Życiorysy Doroty Kłuszyńskiej, Heleny z Gumplowiczów Landau-Bauerowej, Zofii z Gostkowskich Moraczewskiej,
PSB t. XIII, s. 76-78; t. XVI,s. 465-466; t. XXI, s. 677-679; zob. także: R. Pachucka, Pamtętniki. 1886-1914, Wrocław
1958, s. 116, 118-119.
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W stowarzyszeniach chrześcijańsko-socjalnych na ogół wybierano to drugie, tra
dycyjne rozwiązanie; w PPSD wypróbowano oba. W 1907 r. powstała odrębna
Organizacja Kobiet PPSD, zapoczątkowana na Śląsku Cieszyńskim gdzie z inicja
tywy Doroty Kłuszyńskiej od 1902 r. zakładano wśród robotnic i żon górników
koła zwolenniczek PPSD. W trakcie przebudowy organizacyjnej partii, na mocy
uchwały XII zjazdu PPSD z 1911 r., autonomiczna Organizacja Kobiet została
zlikwidowana; jej członkinie miały się połączyć z zasadniczym trzonem partii, co
nie wszędzie się powiodło. Ponadto o koła kobiece upomniały się ośrodki PPSD
w Galicji Wschodniej, argumentując, że robotnice w męskim towarzystwie czują
się skrępowane i niechętnie zabierają głos. Jednakże konferencja socjalnych demokratek, obradująca 5 grudnia 1913 r., sugestie te odrzuciła15.
Dla partii politycznych Galicji, z postępowymi włącznie, sprawa równoupraw
nienia kobiet była tylko jedną z kwestii społecznych do rozwiązania i to — na ogół
— nie najważniejszą. Było to jedną z przyczyn powstania odrębnego ruchu eman
cypacyjnego kobiet16. Feministki galicyjskie zaktywizowały się stosunkowo póź
no, dały się poznać w latach dziewięćdziesiątych XIX w., buntując się przeciwko
pętom obyczajowym, np. przeciwko normom nie pozwalającym dziewczynie na
pojawianie się na ulicy samotnie, przeciwko drastycznym ograniczeniom życia
towarzyskiego, skrupulatnej domowej cenzurze „panieńskiej” lektury itp.17.
Czołowe bojowniczki ruchu o emancypacji kobiet wiedziały, że zmiany oby
czajowości zależą od przeobrażenia stosunków społecznych, uniezależnienia ko
biet od nieustannej męskiej „opieki”, co wymagało, jak dowodziły, osiągnięcia
materialnej niezależności. Ziemiankom mogła ją zapewnić notarialnie sporządzo
na intercyza ślubna, która wykluczałaby wspólnotę majątkową przyszłych mał
żonków i zapewniała mężatce swobodę w rozporządzaniu swą własnością. Młoda
kobieta ze środowiska inteligencji mogła liczyć tylko na pracę zawodową. Wyma
gało to zdobycia odpowiednich kwalifikacji i rozszerzenia zakresu tzw. „zawo
dów kobiecych”. Podjęto walko o szkolnictwo zawodowe o gimnazja dla kobiet
i dostęp na uniwersytet, a jednocześnie o zreformowanie całego szkolnictwa, uno
15 W Najdus, PPSD Galicji i Śląska, op. cit., s. 467 i 550.
16 W Najdus, PPSD Galicji i Śląska, op. cit., s. 467 i 550.
IT Klasycznym przykładem dziewczyny, która wyłamała się z ówczesnych kanonów obyczajowych była Helena
Dłuska z Zakopanego, córka małżeństwa dwóch lekarzy społeczników Kazimierza i Bronisławy (ze Skłodowskich)
Dłuskich. Postaci Heleny nie zniekształcał gorset, obce jej były salonowe konwenanse Należała ona do pierwszych
polskich taterniczek. Od siedemnastego roku życia była członkiem Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego
(od 1908 r.), a od 1912 także sekcji Ochrony Tatr. Ze sportu wyczynowego musiała zrezygnować wskutek okaleczenia
stopy podczas samotnej wspinaczki, ale nadal uprawiała turystykę górską. Gdy opuściła Zakopane, poczuła się
osamotniona. Plotkowano o nieodwzajemnionej miłości. Zareagowała w młodopolskim stylu — samobójstwem. Z. i
W Paryscy, Encyklopedia Tatrzańska, Warszawa 1973 oraz informacja autora.
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wocześnienie programów i koedukację na wszystkich szczeblach nauczania (sto
sowana w Galicji tylko w szkole ludowej).
Sięgnięto po formy walki stosowane przez wszystkie ruchy społeczne: wiece,
memoriały przekazywane władzom przez delegacje wyłonione na zgromadzeniu
publicznym. Pierwszy kobiecy wiec we Lwowie odbył się 10 kwietnia 1892 r.
w ratuszu. Przewodniczyła 37-letnia Felicja z Nossigów Próchnikowa, w młodo
ści nauczycielka, w latach dziewięćdziesiątych XIX w. sekretarka i jedna z prele
gentek Czytelni Naukowej, zdolna publicystka, należąca do grona lwowskich so
cjalnych demokratek”1. Wiec ujawnił istnienie drugiego nurtu w ruchu kobiecym.
Reprezentowały go kobiety pracujące zawodowo jako ekspedientki sklepowe,
księgowe, telefonistki, pomocnice w pracowniach rękodzielniczych i zakładach
drukarskich, robotnice fabryczne. Domagały się jednakowego traktowania i „rów
nej płacy za równą pracę” niezależnie od płci. Przed 1 wojną światową postulat ten
udało się zrealizować tylko nauczycielkom w szkolnictwie ludowym.
1 grudnia 1895 r. ukazał się we Lwowie pierwszy numer dwutygodnika „Ster”.
Był on nie tylko przeznaczony dla kobiet, lecz przez kobiety redagowany i wyda
wany. Wobec szczupłej liczby prenumeratorek utrzymał się zaledwie dwa lata.
„Ster” informował o działalności stowarzyszeń oświatowych, o akcji odczytowej
prowadzonej przez Czytelnię dla Kobiet, subsydiowanej przez Towarzystwo Po
mocy Naukowej dla Polek, krytycznie oceniał minimalistyczne programy kształ
cenia dziewcząt, omawiał postępy ruchu feministycznego za granicą. Założycielką
i redaktorką naczelną „Steru” była Paulina z Kuczalskich Reinschmitt, wywodzą
ca się ze szlachty polskiej z pow. kamienieckiego na Ukrainie. Matka jej należała
w młodości do kręgu „entuzjastek”. W latach 1885-1889/90 Paulina studiowała
w Genewie i Brukseli. W 1889 r. uczestniczyła w II Międzynarodowym kongresie
kobiecym, a po powrocie do kraju była czynna w warszawskich stowarzyszeniach
kobiecych. Do Lwowa przybyła z 40-osobową delegacją warszawską na ogólno
polski kongres pedagogów w 1894 roku18
19.
Kazimiera z Klimontowiczów Bujwidowa (żona profesora Odona Bujwida)
przybyła do Krakowa z Warszawy i dzięki niebywałej energii wysunęła się na
czoło miejscowych feministek. Pracowała społecznie w Kole Pań Towarzystwa
Szkoły Ludowej (TSL). Przez 11 lat (1896-1906) pełniła funkcję prezesa Stowa
rzyszenia Pomocy Naukowej dla Polek im. Kraszewskiego. Była czynna również
18 A. Garlicka Próchnikowa z Nossigów Felicja, PSB t, XXVIII, z. 118, s. 558-560; S. Nicieja, Adam Próchnik,
Warszawa 1986: W. Najdus, Ignacy Daszyński, 1866-1936, Warszawa 1988, s. 94-98.
19 Po rozejściu się z mężem Paulina i jej otoczenie podkreślały nazwisko rodowe. J Hulewicz, Kuczalska-Reinschmitt
Paulina, PSB t. XXVIII, z. 68, s. 69-70; Bujwidowa z Klimontowiczów Kazimiera, tamże t. III, s. 193.
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w wyłonionym przez to ostatnie Towarzystwie Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej
w Krakowie, które założyło pierwszą na ziemiach polskich pełnowartościową
średnią szkołę żeńską. Uzyskana w niej matura, uprawniała absolwentki do podję
cia studiów na uniwersytetach austriackich, a więc także — galicyjskich.
W grudniu 1902 — styczniu 1903 r. z inicjatywy Bujwidowej, Stowarzyszenie
Pomocy Naukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego przeprowadziło w Krakowie
cykl 12 wykładów wygłoszonych przez 10 wybitnych Polek20. Teksty wykładów
ukazały się w druku pt. „Głos kobiet w kwestii kobiecej”. Autorki różniły się
wiekiem, zawodem, przekonaniami politycznymi. Wśród nich radykalny nurt
w ruchu feministycznym reprezentowała Felicja Nossing-Próchnikowa, działacz
ka PPSD. Nurtowi temu reprezentantki drugiego skrzydła feminizmu w Galicji
sugerowały, że identyfikuje walkę kobiet „o równą płacę za równą pracę” z ich
walką o prawa ogólnoludzkie. Oba kierunki próbowała pogodzić M. Turzyma
(Maria Wiśniewska), redaktorka krakowskiego dwutygodnika kobiecego „Nowe
Słowo”, który ukazywał się w latach 1902-1907. W 1904 r. do bezpłatnego doda
tku do tego pisma pt. „Robotnica” udało się Turzymie przyciągnąć do współpracy
socjalistki. W 1905 r. „Robotnicę” firmował „Związek Kobiet”. Po upadku „No
wego Słowa”, na krótko (do jesieni 1907 r.) przejął „Robotnicę” dziennik PPSD
„Naprzód”; redagowała ją wówczas Cecylia z Goldów Gumplowiczowa (żona
geografa, działacza PPS i PPSD, Władysława Gumplowicza)21.
Od 1908 r. ukazywało się w Cieszynie pismo „poświęcone sprawom organiza
cji kobiet pracujących” pt. „Głos Kobiet”, redagowane przez Dorotę Kłuszyńską
(żonę działacza PPSD, lekarza Henryka Kłuszyńskiego). W latach 1908-1910 wy
chodziło jako dodatek do „Robotnika Śląskiego”. Po usamodzielnieniu się, do
1915 r. wychodziło w Boguminie jako organ PPSD, próbując rozszerzyć krąg
swych czytelniczek na Galicję Zachodnią.
We Lwowie działał od 1894 r. „Klub Rusinek” i „Związek Ukrainek". W 1891 r.
miał miejsce w Stryju pierwszy wiec Ukrainek; przewodniczyła mu literatka Na
talia Kobryńska. Zachowały się protokoły z dwóch wieców Ukrainek we Lwowie:
z 25 lutego 1906 i z 5 lutego 1911 r. Pierwszy zagaiła Biłecka, drugi — Daria
Starosolska, redaktorka miesięcznika „Meta”, ukazującego się we Lwowie od
1907 r. jako „organ ukraińskich postępowych kobiet”. „Meta” dzieliła się ze swemi słuchaczkami spostrzeżeniami dotyczącymi problematyki społecznej. Śmiało.
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20 Prelegentkami i autorkami tekstów zamieszczonych w Głosie kobiet w kwestii kobiecej były: Maria Balsigerowa,
Kazimiera Bujwidowa, Zofia Daszyńska secundo voto Golińska, Maria Dulębianka, Iza Moszczeńska, Felicja Nossig-Próchnikowa, Paulina Kuczalska-Reinschmitt, Maria Wiśniewska ps Turzyma, Gabriela Zapolska.
21 H. Dobrowolski Gumplowiczowa z Goldów Cecylia, PSB t. IX, s. 156-157.
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jak na owe czasy, poruszyła „Meta” sprawę konieczności regulacji urodzin. Na
wiecach i w piśmie górował postulat należnych kobietom praw politycznych2’.
W 1912 r. popularny dziennik urkaińskiej narodowej demokracji „Diło”, z ini
cjatywy „Zinoczoi Hromady”, zbliżonej doń politycznie organizacji kobiecej, wydał
cztery numery dodatku dla kobiet pt. „Żinocze Diło”, z podtytułami, odpowiadający
mi nazwom czterech pór roku. Nr 1 „Wiesna” wzywał kobiety do walki o równą
z mężczyznami płacę i o ochronę socjalną. W nr 2 „Lito” postawiona została spra
wa politycznego równouprawnienia kobiet, czynnego i biernego prawa głosu .
Po upadku „Steru” w 1897 r., Lwów przez czas dłuższy był pozbawiony pol
skiego pisma feministycznego. Paulina Kuczalska po powrocie do Warszawy za
częła tam w 1907 r. wydawać „Ster” jako pismo Związku Równouprawnienia
Kobiet Polskich w Królestwie. Rzeczniczki równouprawnienia we Lwowie uznały
„Ster” warszawski za organ własny, prenumerowały go, wysyłały do redakcji
artykuły i korespondencje, a nawet rękopisy broszur, które ukazywały się nakła
dem „Biblioteki Równouprawnienia Kobiet” w Warszawie. Deklarowały sięjako
członkinie Związku. Artykuły napływały również z Krakowa24.
Usiłując obejść zakaz zakładania politycznych stowarzyszeń kobiecych, za
miast Związku powołano w Krakowie Komitet Równouprawnienia Kobiet, koor
dynujący akcje polityczne (nie wymagało to legalizacji). Z kolei w Stryju Zofia
Moraczewska założyła Związek Kobiet jako organizację oświatową. Ten typ orga
nizacji kobiecej przyjął się także w Galicji Zachodniej.
Dynamicznie rosnącą partią było w Galicji Polskie Stronnictwo Ludowe. Pi
smem dla kobiet spod zielonego sztandaru ludowców była „Przodownica”, wyda
wana w Krakowie w latach 1899-1910 a redagowana przez Marię Siedlecką, zna
ną także ze swojej działalności w TSL25. Pismo adresowane było do gospodyń
wiejskich, miało charakter patriotyczny i niepodległościowy. Szerzyło idee solida
ryzmu społecznego w imię interesu ogólnonarodowego. Zachęcało do uprawy wa
rzyw, do hodowli bydła opasowego i poszerzania hodowli drobiu. Doradzało
w sprawach racjonalnego żywienia, higieny, urządzenia domu, usiłując wychowy
wać swe czytelniczki na racjonalne gospodynie i oświecone matki, natomiast po
mijało sprawę upośledzonej pozycji kobiet w wiejskich społecznościach, ich spe
cyficzne potrzeby i postulaty. Odpowiednikiem „Przodownicy” dla Galicji
" Centralnyj Dziarżaunyj Istorycznyj Archiw u Lwowi (dalej: CDIALw), f. 319, op. 1, nry 208 i 209 Protokoły
wieców Ukrainek we Lwowie', „Meta" organ ukrainśkich postupowych żinok, 15 września 1908, nr 14.
23 Tamże, nry 1,2, 3.
24 Systematycznie wysyłały swe artykuły do redakcji „Ster” w Warszawie Maria Dulębianka ze Lwowa i Władysława
Weychcrt-Szymanowska z Krakowa. Niektóre korespondentki posługiwały się pseudonimami, np. ..Lwowianka"
25 W Kole Pań TSL w Krakowie Siedlecka współpracowała z Bujwidowq i Turzymą.
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Wschodniej była wydawana we Lwowie w latach 1900-1904 „Zorza” i jej konty
nuacja (od 1906 r.) „Zorza Ojczysta”. Natomiast zdecydowanie polityczny cha
rakter miał „Głos Kobiet”, dodatek do „Kuriera Lwowskiego” w latach 19111914. Był rzecznikiem równouprawnienia kobiet, upominał się o prawa wyborcze
dla nich, a szczególnie prawo bezpośredniego głosowania. Nie angażował się par
tyjnie, podobnie jak „Przegląd Kobiecy”, dodatek do „Gazety Wieczornej”.
Wśród pism o kierunku narodowo-demokratycznym odpowiednikiem popu
larnego „Polaka” była „Niewiasta Polska”, ukazująca się w Krakowie w latach
1899-1905. natomiast kierunek chrześcijańsko-społeczny reprezentowała „Nie
wiasta Katolicka”, która w latach 1901-1906 wychodziła w Krakowie; wznowiona
w 1911 r. w Krośnie, przetrwała jako dwutygodnik do 1914 r. Pismo propagowało
tradycyjny wzór kobiety: uległej żony, troskliwej matki, zaradnej gospodyni, po
bożnej strażniczki domowego ogniska. Własne pisemko przeznaczone dla kobiet,
w postaci dodatku do „Wieńca i Pszczółki” pod tytułem „Niewiasta”, wydawał
w Bielsku poczynając od 1900 r., ks. Stanisław Stojałowski. Zwracało się ono do
kobiet wiejskich i mieszkanek wsi, zatrudnionych w fabrykach Bielska i Białej,
a także do wyjeżdżających na sezonowe roboty rolne do Niemiec. W piśmie na
rzekano, że kobiety wiejskie mało czytają, krytykowano ich ciemnotę i bierność,
zarzucano im „bezrozumną pobożność”. Spodziewano się, że robotnice fabryczne
i reemigrantki przyniosą na wieś „światło prawdy i postępu”26.
W ostatnim piętnastoleciu przed I wojną światową obserwujemy więc szybki
wzrost liczebności czasopism i organizacji kobiecych, zróżnicowanych pod
względem terytorialnym, społecznym i politycznym, a nawet zawodowym. Jed
nak ani te pisma, a tym mniej — organizacje — nie zdobyły sobie masowego
poparcia. Większość kobiet pozostała bierna. Warto dodać, że jednocześnie wystę
powała wyraźna tendencja do zjednoczenia ideowo zbliżonych do siebie rozpro
szonych organizacji. Tak w 1915 r. we Lwowie powstało Zjednoczenie Polskich
Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych, pod prezesurą Eleonory ks. Lubomirskiej27. Częściej jednoczono siły dla przygotowania wspólnej akcji, wspólnego
26 "Niewiasta", dodatek do „Wieńca i Pszczółki”; przytoczone wypowiedzi zaczerpnięte zostały z dwóch czołowych
artykułów — „Bóg się rodzi — światłość wschodzi” i „Do niewiast — robotnic fabrycznych”, opublikowanych 25
grudnia 1904, nr 1, rok V
Na 31 organizacji, które przystąpiły do Zjednoczenia Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych 26 znaj
dowało się we Lwowie i w Krakowie. Do Zjednoczenia wstąpiły: Związek Ziemianek, trzy koła terenowe ziemianek,
Kongregacja Ziemianek, Polski Związek Niewiast Katolickich, Koło Polskich Mieszczanek, Towarzystwo Matek
Chrześcijańskich, sześć towarzystw charytatywnych, trzy kołaTSL, dwa katolickie związki zawodowe, Sodalicja Pań
Polskich i Sodalicja Nauczycielek, Związek Nauczycielek, Stowarzyszenie Sług Katolickich im. św. Zyty, Towarzy
stwa Panien Ekonomek, Stowarzyszenie Pracy Kobiet, Towarzystwo Popierania Przemysłu Kobiecego, Towarzystwo
Oszczędności Kobiet, dwie kongregacje przyklasztorne (CKIALw f 835, op. 1, nr 1936 i Listy Eleonory ks. Lubo-
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wiecu, wspólnego memoriału do władz, wreszcie zjazdu, nawet w skali ponadzaborowej. Odbyło się kilka ogólnopolskich zjazdów kobiecych: w 1899 r. w Zakopa
nem, w 1905 r. w Krakowie i w październiku 1907 r. w Warszawie dla uczczenia ju
bileuszu Elizy Orzeszkowej. Zjazd krakowski silnie akcentował swój charakter
polityczny. Sformułował demokratyczne postulaty politycznego równouprawnie
nia kobiet, przyznania im pełni praw obywatelskich, przede wszystkim powsze
chnego, równego, bezpośredniego i tajnego głosowania oraz prawa wybieralności,
zmiany praw cywilnych, zwłaszcza prawa małżeńskiego, równouprawnienia
w dostępie do szkolnictwa wszystkich stopni, likwidacji koncesjonowanej prosty
tucji, walki z alkoholizmem. Zjazdowi w Zakopanem przewodniczyła Maria Sied
lecka, w Krakowie Paulina Kuczalska-Reinschmitf ".
Postulat prawa wyborczego dla kobiet wysunął się na poczesne miejsce w ga
licyjskich wydawnictwach kobiecych poczynając od 1905 r., gdy walka ugrupo
wań postępowych o powszechne prawo głosowania weszła w swoje najostrzejsze
stadium. Wymienić tu trzeba np. broszury Marii Wiśniewskiej (ps. M. Turzyma)
„Wyzwalająca się kobieta” z 1906 r„ Pauliny Kuczalskiej-Reinschmitt „Wybor
cze prawa kobiet” z 1907 r., wydaną w związku z wyborami do parlamentu au
striackiego na zasadzie nowej ordynacji wyborczej. W 1908 r. Maria Dulęba opu
blikowała broszurę „Polityczne stanowisko kobiety”. W 1912 r. Dora Kłuszyńska
w wydawanej przez PPSD serii „Latarnia. Misje socjalistyczne dla ludu robocze
go”, zamieściła książeczkę „Dlaczego kobiety walczą o prawa polityczne”, a Zo
fia Daszyńska-Golińska już w 1918 r. wydała „Prawo wyborcze kobiet”. „Ster”
i „Głos kobiet” (zarówno cieszyńsko-bogumiński, jak i lwowski) poświęcały
sprawie prawa wyborczego kobiet liczne artykuły, felietony i korespondencje.
Sytuacja polityczna w Galicji była jednak dla uzyskania przez kobiety praw
wyborczych niekorzystna. Konserwatyści wszystkich odmian i zwolennicy orien
tacji chrześcijańsko-społecznej dowodzili, że kobieta nie może zostać ani radną,
ani posłanką, bo zaniedbałaby ognisko domowe i swoje obowiązki macierzyńskie.
Demokraci obawiali się, że większość wyborczyń, zwłaszcza na wsi, posłuszna
wskazaniom kleru, oddałaby swe głosy na kandydatów prawicy, toteż nie wycho
dzili poza gołosłowne zapewnienia o poparciu postulatów równouprawnienia.
PPSD w 1906 r. ograniczyła własne hasło „powszechne prawo głosowania bez
różnicy płci”, usunęła człon ostatni, sądząc, że łatwiej uda się przeforsować postu
lat powszechnego głosowania nie obciążając go na razie kwestią kobiecą. Nato-*
mirskiej z lat 1913-1914 (kopie); CDIALw f. 835 op. I nr 1237; Statut Zjednoczenia Polskich Chrześcijańskich
Towarzystw Kobiecych, Lwów 1914).
M W. Najdus, Szkice z historii Galicji t. II, 1905-1907, s. 477-481
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miast PSL nie wycofało się z postulatu pełnej powszechności prawa wyborczego
i objęcia nim ogółu dorosłych obywateli. Twardo domagał się czynnego i biernego
prawa wyborczego dla kobiet „Kurier Lwowski” Wysłoucha. W odróżnieniu od
Koła Polskiego, Ukraiński Klub Poselski przyjął do swego programu politycznego
postulat czynnego i biernego prawa wyborczego dla kobiet.
Podczas wyborów do Sejmu Krajowego w 1908 r. Lwowski Związek Równo
uprawnienia Kobiet demonstracyjnie wysunął własną kandydaturę — malarki Ma
rii Dulębianki na posła m. Lwowa. Otrzymała ona zaledwie 511 głosów, a ponie
waż głosowanie do Sejmu było jawne, stwierdzono, że poparło ją 410 wybor
ców i 101 wyborczyń. Złożyły się na ten wynik zarówno polityczna bierność
kobiet, jak i przypuszczalna samowola pełnomocników. Głosy, które padły na
Dulębiankę zostały unieważnione.
W 1911 r. w dniu otwarcia Sejmu we Lwowie około 20-osobowa delegacja
polskich i ukraińskich stowarzyszeń kobiecych udała się do Sejmu z petycją
w sprawie czteroprzymiotnikowego prawa głosu bez różnicy płci. Wręczono ją
Juliuszowi Leo, prezesowi Komisji Reformy Wyborczej Sejmu29.
Gdy w zaborze pruskim zakaz należenia kobiet do stowarzyszeń politycznych
został uchylony w 1908 r., w austriackim obowiązywał do 1913 r., lecz już w la
tach poprzedzających formalne jego zniesienie nie zawsze i nie wszędzie się z nim
liczono. Np. funkcjonował jawnie polityczny Lwowski Związek Równouprawnie
nia Kobiet. Staraniem Marii Gerżabkowej, energicznej działaczki społecznej, od
dział tego Związku powstał również w Stanisławowie. Nie rezygnowano jednak
z ostrożniejszej nazwy „komitet”; i tak w Krakowie nadal funkcjonował Komitet Po
litycznego Równouprawnienia Kobiet, a we Lwowie w 1912 r. utworzono Komitet
Pracy Obywatelskiej Kobiet Polskich z Marią Dulębianką jako przewodniczącą.
W związku z przygotowywaną rewizją statutów Lwowa i Krakowa jako miast
wydzielonych, do krakowskiej Rady Miejskiej wpłynął projekt nowej ordynacji
wyborczej, przewidującej powszechne, równe, bezpośrednie i tajne głosowanie,
jednak tylko dla obywateli płci męskiej, z pominięciem kobiet. Groziło to utratą
prawa głosu przez nieliczne kobiety, które je dotychczas posiadały. 12 stycznia
1912 r. delegacja złożona z przedstawicielek różnych stowarzyszeń kobiecych
wręczyła wiceprezydentowi miasta kompromisową petycję. Godząc się na czaso
we ograniczenie praw wyborczych kobiet do wąskiej tylko elity, złożonej z kobiet
majętnych i wykształconych, delegacja postulowała obniżenie cenzusu wykształ-

29 M. Dulębianka, Wieści ze Lwowa, 25 kwietnia 1913, nr 8; Pawlewski Bronisław PSB t. XXV, z. 105, s. 419-421,
B Czajecka, Z domu w szeroki świat, op. cit., s. 226-227.
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cenią w tej grupie z uniwersyteckiego dyplomu na świadectwo ukończenia trzyletniej
szkoły wydziałowej (po siedmiu latach nauki), a także rozciągnięcia na te uprawnione
kobiety zasady głosowania bezpośredniego (a zatem likwidacji instytucji pełnomoc
ników). Była to właściwie próba złagodzenia, a nie usunięcia upośledzenia kobiet,
toteż petycja spotkała się z gwałtownym atakiem ze strony socjalistek30.
W 1913 r., podczas kampanii wyborczej do Sejmu, krakowski Komitet Poli
tycznego Równouprawnienia Kobiet przekształcił się w Komitet Wyborczy. Prze
prowadził ankietę wśród kandydatów na posłów, pytając ich jak zapatrują się na
postulowane prawa polityczne dla kobiet. W zależności od odpowiedzi, zalecał
popierać lub zwalczać określonych kandydatów. We Lwowie ankietowania
kandydatów na posłów sejmowych i radnych podjął się Komitet Pracy Obywa
telskiej Kobiet. Mnożyły się wiece kobiece, organizowane zarówno przez sto
warzyszenia i komitety kobiet, jak i przez partie polityczne. Rosnące zaintere
sowanie sprawą kobiecą znalazło wyraz także w zorganizowaniu we Lwowie
w 1913 r. „Ligi mężczyzn dla obrony praw kobiet”. Prezesem wybrany został
mąż jednej z czołowych działaczek ruchu feministycznego we Lwowie Henryki
Pawlewskiej, profesor chemii Bronisław Pawlewski, w latach 1909-1910 rektor
Politechniki lwowskiej. Do Ligi należeli wybitni przedstawiciele inteligencji,
związani z różnymi partiami politycznymi31.
Po wybuchu I wojny światowej przy Naczelnym Komitecie Narodowym po
wstała „Liga Kobiet NKN” jako organizacja autonomiczna, nastawiona głównie
na niesienie pomocy legionistom oraz ich rodzinom. Liga miała swe przedstawi
cielki w powiatowych i miejskich komitetach narodowych oraz w centralnych in
stytucjach NKN (np. w prezydium Departamentu Organizacyjnego NKN) i vice
versa. Przestrzegano także zasady wzajemnej obecności na zjazdach zarówno Ligi
Kobiet (w czerwcu 1915 i 1916 r., w listopadzie 1917 r.) oraz na zjazdach przed
stawicieli komitetów narodowych NKN.
Liga Kobiet dbała o wyjeżdżających na front legionistów, o zwalnianych ze
służby wojskowej inwalidów i przewlekle chorych, o rannych legionistów w gali
cyjskich szpitalach, o rodziny walczących, a zwłaszcza o sieroty po poległych.
Dbała także o pogrzeby i mogiły tych, którzy nie przeżyli zabiegów szpitalnych.
Liga wyposażyła i uruchomiła nawet własne szpitale (odebrane jej w 1916 r. przez

10 Depulacja krakowskich towarzyszek w prezydium miasta, „Glos Kobiet” (Bogumin), 19 lutego 1912, nr 2; Depu
tacja kobiet w Sejmie, tamże; Wł. Weychert-Szymanowska, Akcja kobiet wobec reformy statutu m. Krakowa, „Ster”
15 lutego 1912, nr 4; H Pawlewska, Z ruchu kobiecego we Lwowie, tamże, 15 października 1912, nr 18.
” St. M. Brzozowski Pawlewski Bronisław, PSB t. XXV, s. 419-421; Z. Popławski, Dzieje politechniki lwowskiej.
1844-1945, s. 97, 145, 302, 311 i in.
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austriacki „Czerwony Krzyż”). Zakładała tanie kuchnie, gospody, herbaciarnie,
ogniska, ochronki, kolonie w Zakopanem dla dzieci chorych lub zagrożonych
gruźlicą, „Dom Rodzinny” we Lwowie dla sprowadzonych z prowincji sierot po
poległych legionistach. Niezbędne fundusze zdobywała nie tylko w tradycyjny
sposób drogą składek członkowskich i zbiórek ulicznych, lecz także zakładając
drobne przedsiębiorstwa handlowe i usługowe (jak np. sklepy a nawet hale targo
we, pralnie, szwalnie i pracownie sztucznych kwiatów, wydawnictwa kartek po
cztowych i kalendarzy). Zbierała odzież i bieliznę, lecz także we własnym zakresie
organizowała jej wyrób, przekazując ją oddziałom legionowym i osieroconym
rodzinom. Za jedno ze swoich czołowych zadań uznała Liga szerzenie idei legio
nowej. Od 1 stycznia 1917 r. wydawała w Krakowie własne pismo „Na posterun
ku” (w podtytule: „tygodnik kobiecy poświęcony sprawom społecznym, ekono
micznym, pedagogicznym i etycznym”) pod redakcją Zofii Daszyńskiej-Golińskiej. Prezesem zarządu Naczelnego Ligi była Aniela Krzyżanowska,
a sekretarzem lekarka Ada Markowa. Liga Kobiet — choć zdominowana przez
swą działalność o charakterze humanitarnym — była organizacją polityczną, bez
pośrednio zaangażowaną słowem i czynem w walkę niepodległościową.
Po kryzysie przysięgowym Liga Kobiet przyłączyła się do ugrupowań, żądają
cych samorozwiązania NKN, a gdy z tym zwlekano, wystąpiła z NKN na mocy
decyzji swego Zarządu Naczelnego, zaaprobowanej przez III zjazd delegatek kół
terenowych Ligi (1-2 listopada 1917 r.)32.
Podczas I wojny światowej wzmożony ruch organizacyjny ujawnił się także
wśród kobiet ukraińskich. W 1917 r. we Lwowie z dotychczasowej luźnej „Żynoczej Hromady” utworzono „Sojuz Ukrainok” z rozbudowującą się siecią terenową
na obszarze Galicji Wschodniej. Z rozmachem zaplanowano działalność Związku:
od pracy oświatowej (przy pomocy własnego wydawnictwa, czytelni, odczytów,
kursów, itp.), poprzez organizowanie opieki nad dziećmi (ochronki, bursy, ośrodki
wakacyjne itp.), do rozwijania przemysłowej i chałupniczej działalności produk
cyjnej kobiet. Związek nawoływał kobiety do nauki, oszczędności i pracy33.
Sumując: lata dziewięćdziesiąte XIX w. i pierwsze dwudziestolecie XX w. by
ły w Galicji okresem rozwijającego się ruchu kobiecego i postępującego jego upo
litycznienia.*31

32 Archiwum Państwowe m. Krakowa (APKr), zesp. NKN, Liga Kobiet NKN, nr 524, 525, 526, W Najdus Zygmunt
Marek Prawnik i Polityk, 1872-1931 Warszawa 1992, s. 110-112.
31 Schematyzm nauczycielski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z kalendarzem informacyjnym, na rok 1914,
Lwów 1913; Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1910, Lwów 1910:
Urzędy pocztowe i stacje telegrafu
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Mnożyły się różnego typu stowarzyszenia kobiece. Coraz liczniej także prze
nikały kobiety do stowarzyszeń, będących do niedawna wyłączną domeną męż
czyzn; wchodziły do zarządów i komisji rewizyjnych wielu stowarzyszeń, z regu
ły najpierw do zarządów oddziałów terenowych, dopiero z czasem do ich zarzą
dów głównych. Mimo ustawowego zakazu pojawiły się komitety i stowarzyszenia
kobiece o charakterze wyraźnie politycznym, choć oficjalnie występowały jako
towarzystwa humanitarne, bądź też kulturalno-oświatowe. W warunkach prawno
ustrojowych Galicji nie mogły stać się masowe. O stosunkowo skromnej liczbie
zorganizowanych kobiet często decydowało również, nie zawsze w pełni świado
me, dążenie wielu stowarzyszeń kobiecych do wyłączności narodowościowej,
względnie wyznaniowej34. Aż do wybuchu wojny światowej podstawowa masa
kobiet w Galicji pozostawała jeszcze bierna (toteż i prasa kobieca nie mogła stać
się wielkonakładową). Masowo zaktywizowała kobiety dopiero wojna światowa.
Wprawdzie warstwa kobiet zroganizowanych pozostawała nadal wąska, jednak
masowe ich zaangażowanie w życiu publicznym znajdowało już wyraz w żywio
łowych często wystąpieniach ulicznych w 1917 r., a zwłaszcza w 1918 r. Pierwszą
ogólnokrajową i rzeczywiście masową organizacją kobiecą stała się Liga Kobiet
NKN. W końcu czerwca 1916 r. liczyła ona 12 660 członkiń w stu kołach tereno
wych35. Zadecydował o tym niewątpliwie jej patriotyczny charakter, ale w niemniejszym stopniu także nadzieje na usamodzielnienie Polski, rozbudzone walką
między zaborcami. Istotną rolę odegrało dotychczasowe doświadczenie organiza
cyjne i wyrobienie aktywu. Polityczny ruch kobiecy stanowił jedną z cegiełek,
które podmurowały demokratyczną strukturę II Rzeczypospolitej.

M Tak np. gdy do ..Związku Kobiet" w Stryju coraz liczniej zaczęły wstępować Żydówki, Polki wycofały się i skupiły
w ..Pracy" (AAN, Oddział VI. zesp. Jędrzeja i Zofii Moraczewskich), Z. Moraczewska, Z dziejów naszej organizacji.
W Stryju, „Głos Kobiet” (Bogumin) 19 stycznia 1912, nr 2.
” W. Najdus, Zygmunt Marek, s. 110.
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Kobiety w życiu politycznym Galicji na
przełomie wieku XIX i XX

W okresie nas interesującym w Galicji istniały obok siebie dwa typy ugrupo
wań politycznych: tradycyjne i nowoczesne1. Wśród pierwszych najważniejsze to
zachowawcy, zwani stańczykami oraz demokraci i liberałowie (bezprzymiotnikowi). Działali przede wszystkim w środowiskach polskich. Ugrupowania tradycyj
ne były nieliczne, nie wytworzyły własnych struktur organizacyjnych, stanowiły
niepisane porozumienie osób o podobnych poglądach, celach, wartościach. Kobie
ty wśród stronników obu orientacji nie były zauważane. Co najwyżej podczas
konferencji i spotkań zwolenników, czy to stańczyków czy demokratów, doglądały
kuchni lub stołu, ewentualnie prowadziły konwersacje w salonych. Same zresztą
nie zdradzały jakiegoś szczególnego zainteresowania działalnością polityczną.
Natomiast w ugrupowaniach nowoczesnych, kształtujących swoją polityczną
tożsamość w latach 90-tych XIX w., takich jak PPSD, ND czy SL/PSL znalazło się
miejsce dla kobiet. Z założenia były to ugrupowania masowe, adresujące swoje
programy do reprezentantów ludu miejskiego i wiejskiego. Pomijanie kobiet nie
byłoby uzasadnione niczym racjonalnym. Natomiast uzasadnione było podjęcie
rozległej działalności wśród nich i na ich korzyść.
Najbardziej znaczący był udział kobiet w partii socjaldemokratycznej. Socjalistki pojmowały równouprawnienie jako kwestię społeczną. Zatem były przeko
nane, iż tylko partie socjalistyczne, które włączyły do swego programu likwidację
wszelkiego ucisku i nierówności, mogą doprowadzić do pełnego wyzwolenia ko
biet i sukcesu ich „stanowych ' dążeń.

1 Kobiety brały udział w życiu politycznym głównie jako członkinie i sympatyczki partii i ruchów politycznych,
przeto niniejszy tekst skupia się właśnie na tej sferze ich aktywności.
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W ramach partii socjaldemokratycznej uformował się i rozwijał, choć nie bez
trudności, samodzielny ruch socjalistek. Uważano bowiem, iż specyfika losu —
jak mówiono „proletariatu kobiecego, — w pełni uzasadnia tworzenie odrębnych
struktur organizacyjnych. Polscy socjaldemokraci, odwołując się do doświadczeń
socjaldemokracji austriackiej i niemieckiej, byli przeświadczeni, iż dzięki temu
idea socjalistyczna szybciej dotrze do kobiet. Dodatkowym argumentem były
względy obyczajowe i religijne. W przekonaniu bowiem nawet niektórych człon
ków PPSD wspólna praca w organizacjach „koedukacyjnych” była czymś niesto
sownym, jako że mogła rodzić pokusę grzechu.
Początki samodzielnego ruchu socjalistek były zachęcające, budziły co prawda
emocje ale i nadzieje. Już pierwsza konferencja kobiet, która odbyła się 15 grudnia
1890 w sali ratuszowej we Lwowie (w przeddzień zjazdu założycielskiego gali
cyjskiej partii socjaldemokratycznej), choć skupiła głównie kobiety wykształ
cone, została uznana za duży sukces. Za jeszcze większy uznano następną,
urządzoną w tym samym miejscu 10 kwietnia 1892. W konferencji tej wzięły
już udział przede wszystkim socjalistki ze Lwowa oraz „z prowincji”. Łącznie
było obecnych blisko 200 osób. Obradami kierowały kobiety-inteligentki: Fe
licja Nossig-Próchnikowa, która zagaiła, a następnie przewodniczyła dyskus
jom oraz Jadwiga Czaykowska i Ukrainka Frankowa, które sekretarzowały. Na
podkreślenie zasługuje aktywny udział robotnic na czele z Wandą Koszycką, refe
rującą sprawę położenia kobiet zatrudnionych w przemyśle. Jej przemówienie
kończył utrzymany w socjaldemokratycznej konwencji wniosek: „Naprzód więc,
towarzyszki, do pracy się zabierzmy, przyłączmy się do partii socjalno-demokratycznej, która jedynie wypisała na swym sztandarze zupełne równouprawnienie
kobiet tak pod względem politycznym, jak i ekonomicznym”2.
W wiecu tym poza robotnicami uczestniczyły także nauczycielki oraz urzęd
niczki prywatne i zatrudnione na poczcie. O ich losie mówiła Regina Goldfarbowa. Od tego momentu samodzielny ruch socjalistek będzie miał zawsze „na wido
ku” także dobro i interesy „kobiecego proletariatu umysłowego”.
Rezultatem konferencji, która przebiegała w atmosferze burzliwego wiecu, by
ło wydanie odezwy do kobiet zawierającej postulaty zniesienia pracy nocnej ko
biet, równości płacy, redukcji czasu pracy, szerszego dostępu do oświaty i kształ
cenia, opieki nad matką i dzieckiem, równouprawnienia politycznego (przy czym
ogólnikowo tylko wspomniano o demokratycznych wyborach „bez różnicy płci”).
Były to dezyderaty, które w rozbudowanej postaci i w wersji bardziej radykalnej
A. Próchnik, Kobiety w polskim mchu socjalistycznym, Warszawa 1948, s, 52.
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będą towarzyszyć samodzielnemu ruchowi kobiecemu aż do końca istnienia pań
stwa austriackiego. Na zakończenie wiecu wybrano ośmioosobowy komitet dla
wykonania uchwał. Dziś nie ulega wątpliwości, iż w ten sposób powstał pierwszy
zarys programu polskich socjalistek w zaborze austriackim.
Pionierskie wiece i konferencje kobiecej części partii socjaldemokratycznej
w Galicji pozostawały w związku z decyzją jej pierwszego kongresu, który zalecał
(na wzór austriackiej socjaldemokracji) zakładanie odrębnych organizacji kobie
cych. Jednakże mimo tej decyzji, do połowy lat 90-tych samodzielny ruch socjali
stek nie zdołał się uformować3. Zresztą tylko nieliczne członkinie partii socjalde
mokratycznej działały bezpośrednio w jej strukturach4. Dopiero w roku 1897 na
stąpiła realizacja poprzedniej uchwały — a to za sprawą przybyłej z zaboru
rosyjskiego członkini Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich (ZZSP) Zofii
Filipowiczówny5. Osiedliwszy się w Krakowie założyła ona Stowarzyszenie Ko
biet Pracujących, organizację podlegającą co prawda władzom PPSD, ale o dużej
wewnętrznej samodzielności. Współpracowały z nią siostry Perlmutterówny (An
na, Laura, Salomea) oraz Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa, żona Zygmunta.
Ta ostatnia podczas V zjazdu PPSD (wrzesień 1897) opowiadała się zdecydowanie
za samodzielnym ruchem kobiet. Zyskała poparcie i w efekcie zjazd przyjął nastę
pującą rezolucję: .,Kongres wzywa komitety okręgowe, aby rozpoczęły akcję za
zakładaniem organizacji kobiet pracujących i wciąganiem robotnic, jak i dla zapo
biegania konkurencji, którą kobieta, jako mniej odporna i łatwiej dająca się wyzy
skiwać, robi pracy męskiej"6.
Jednakże sieć stowarzyszeń robotnic nie zdołała się rozwinąć. Decyzja zjazdu
nie przyniosła więc trwałych skutków organizacyjnych, przynajmniej do końca
wieku XIX. Śmierć Filipowiczówny w roku 1900 też miała na to pewien wpływ.
W związku z tym ani VI ani VII zjazd PPSD do tego problemu już nie wracał. Nie
znaczyło to, by socjalistki w ogóle zaniechały wysiłków na rzecz samodzielnego
ruchu kobiecego, lecz były to próby pozbawione rozmachu, a przy tym nie skoor
dynowane, oparte na wytrwałości i wierze jednostek7. Tak to przynajmniej wyglą
dało w Galicji.

1 Pewne sukcesy na polu organizowania kobiet mieli natomiast tzw. ,,niezawiśli" Zawdzięczali je m.in. energii
i pomysłowości krawcowej J Przygodzkiej, która w roku 1892 współorganizowała stowarzyszenie „Świt”.
* Dokładniej na ten temat zoo. artykuł Walentyny Najdus w niniejszym zbiorze
5 Jej opowiadania i wiersze publikowano w prasie socjalistycznej trzech zaborów.
6 A. Próchnik, op. cit.. s. 53. Zob. także W Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska, Warsza
wa 1983, s. 350.
7 Por. W Najdus. j.w
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Nieco inaczej rzecz się przedstawiała na Śląsku Cieszyńskim, który poczy
nając od początku XX wieku, aż po rok 1914 stał się głównym ośrodkiem
socjalistycznego ruchu kobiecego na ziemiach polskich zaboru austriackiego.
Swoją siłę zawdzięczał Ślązaczkom — polskim robotnicom oraz żonom i cór
kom górników, hutników, pracowników przemysłu chemicznego i metalowe
go8. Samodzielny ruch socjalistek nie tylko zdobył tam rozległe wpływy wśród
kobiet, ale także poważną pozycję w życiu społecznym i politycznym. Ten polsko-śląski fenomen można tłumaczyć znacznie wyższym niż w Galicji poziomem
wykształcenia i społecznego wyrobienia kobiet, a także wpływem czeskiego oraz
niemieckiego ruchu socjalistek.
Wymierne sukcesy ruchu kobiecego na Śląsku były związane, jak zwykle
w podobnych sytuacjach, z działalnością osób „z zewnątrz”, tj. ze środowisk inte
ligenckich. Należy pamiętać o Jadwidze Kunickiej, a przede wszystkim o Dorze
(Dorocie) Kłuszyńskiej, działaczce kobiecej znanej nie tylko w Przedlitawii, ale
również w kręgach europejskich socjalistek. Rozpoczęła pracę w roku 1902 mie
szkając najpierw w Piotrowicach, później w Boguminie. Już w roku 1907 20 kół
kobiecych skupiało na Śląsku Cieszyńskim 500 członkiń, w roku 1909 25 kół
liczyło ich 700, a w przeddzień wybuchu 1 wojny ponad 40 kół z udziałem około
2000 osób. Co roku delegatki poszczególnych kół obradowały podczas tzw. „ślą
skiego sejmiku kobiet”. O dynamice ruchu kobiecego świadczy fakt, iż w latach
1910-1911 organizowano ponad 100 zgromadzeń i wieców rocznie.
W latach 1904-1908 także w Galicji zaczęły powstawać samodzielne organi
zacje kobiet PPSD. Wiązało się to z rewolucją w zaborze rosyjskim i w Rosji,
z walką o prawa wyborcze w Galicji i Austrii, a także z sukcesami socjalistek na
Śląsku Cieszyńskim. Najwcześniej powstały koła w Krakowie, następnie we Lwo
wie oraz w Stryju. Do roku 1912 zorganizowano je w następujących miejscowo
ściach: Andrychów, Biała, Buczacz, Borysław, Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Sta
nisławów, Tarnów, Tarnopol, Nowy Sącz. Najwięcej kobiet skupiały obwody kra
kowski i lwowski, mniej przemyski i stanisławowski. Poza Krakowem i Lwowem
pozostałe koła nie liczyły więcej niż 30-40 zrzeszonych.
Rozwój ruchu kobiecego doprowadził do powstania w roku 1907 pierwszych
komitetów „kobiecych”. Podlegały im nie tylko koła i stowarzyszenia socjalistek,

8 Kilkanaście robotnic wyróżniało się aktywnością, zaangażowaniem i sporym wyrobieniem politycznym. Należały
do nich m.in.: Joanna Czernohorska, Zofia Swaczynowa, Surówkowa, Wysocka, Michejdowa z Karwiny; Joanna
Delongowa i Ludmiła Bonczkowa ze Stonowy, Krystyna Michałkowa i Spendolowa z Dąbrowy; Mikowa, Niklówna-KIejerska, Kowalewska z Morawskiej Ostrawy oraz Zwyrtkowa, Winnikowa, Pardylowa, Raczkowa, Romanowa,
Bednarska, Kowalczykowa.
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ale także (od roku 1907) kobiety — „mężowie zaufania”. Spełniały one bardzo
ważną rolę animatorek ruchu, były zaczynem organizacji, kół, związków kobie
cych. Do momentu wyłonienia tych, które mogły prowadzić samodzielne działania
i spełniać funkcje kierownicze, jako „mężowie zaufania” prowadziły one i orga
nizowały bieżącą działalność przez siebie powołanych grup. Cała, stopniowo formalizująca się struktura socjalistycznego ruchu kobiecego podlegała uchwałom
konferencji zaangażowanych w ruchu kobiet, które zbierała się co dwa lata. Kon
ferencja ta podlegała z kolei naczelnym organom PPSD, a w ostatecznej instancji
zjazdowi partyjnemu .
Istotny wpływ na dynamikę i skuteczność działania kobiet w Galicji miały
świeżo przybyłe z zaboru rosyjskiego działaczki PPS oraz studentki. Wymieńmy
te, które szczególnie się wyróżniły: Maria Paszkowska, Stanisława Woszczyńska
(Ewa Czarniecka), Jodkowa (Maria Konopacka), Helena Dehnelowa, Cecylia
Gumplowiczowa. Obok nich aktywny był szereg inteligentek — socjalistek z Ga
licji wspieranych przez coraz liczniejsze grono robotnic. Wśród nich najbardziej
zaangażowane to: Anna Kozubkowa i Anna Kurkówna-Rutkiewicz.
Najsilniejszą i najlepiej funkcjonującą była organizacja krakowska. Już w roku
1912 skupiała ponad trzysta robotnic oraz około 120 studentek, nauczycielek,
pracownic poczty i telegrafu oraz innych inteligentek. Wśród robotnic poważną
część stanowiły zatrudnione w dużej fabryce tytoniowej. Pozostałe pracowały
w małych firmach: drukarniach i introligatomiach, w pracowniach modniarskich
i produkujących bibułki, w salonach fryzjerskich i prasowalniach, w krawiec
twie9
1011
. Nie brakowało służących. Dodajmy, iż w niektórych lokalnych kołach ko
biecych jak w Buczaczu czy Tarnopolu stanowiły one nawet większość11. Zrozu
miałe, iż struktura zorganizowanych oddaje skład zawodowy kobiet pracujących
w miastach galicyjskich.
Świadectwem ożywienia ruchu kobiecego było zwołanie w lutym 1911 r.
w Krakowie pierwszej konferencji kobiet Galicji i Śląska z udziałem 29 delegatek.
Reprezentowały organizacje o różnym charakterze i odmiennych nazwach: przy
kładowo — jarosławską „Zgodę”, lwowski „Naprzód” czy „Pracę” ze Stryja.
Wybrały centralny komitet kobiet12. Kobiety-socjalistki, delegatki na konferencję
były jednak świadome nie tylko rozmiarów sukcesu ruchu, ale także granic jego
9 B. Czajecka, „Z domu w szeroki świat. ”, Kraków 1990, s. 221
10 AAN, Archiwum PPSD t. V: Sprawozdanie KW PPSD za 1 IV 1908 — 30 IX 1911. Zob, leż A. Próchnik, op. cit.,
s. 57.
11 „Robotnica”, 1904 nr 3. Por J. Buszko, Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej (1848 1918), Kraków
1986, s. 345.
12 „Głos Kobiet”, 1912, nr 5.
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samodzielnego rozwoju. W przekonaniu niejednej tracił on impet i stopniowo wy
czerpywał swoje możliwości. Potrzebne było zatem, o czym mówiono w Krako
wie, połączenie organizacji kobiecych z „normalnymi” komórkami partyjnymi
Decyzji jednak jeszcze nie podjęto, a do sprawy powrócono na XII zjeździe PPSD
w roku 1911. Zjazd ten, w zgodzie z głosem trzech delegatek ruchu kobiecego
(m.in. Doroty Kłuszyńskiej), postanowił dokonać połączenia organizacji kobie
cych i męskich. Jednocześnie kobietom zapewniono udział w partyjnych wła
dzach lokalnych (komitety) oraz naczelnych. W przekonaniu niemałej liczby ak
tywnych w ruchu kobiecym socjalistek decyzja ta dowodziła gotowości kobiet do
udziału w życiu publicznym na równi z mężczyznam oraz była wyraźnym świa
dectwem takiego równouprawnienia w ramach PPSD. Uchwała ta zakończyła pio
nierski, czy też aposotolski okres w dziejach kobiet zaangażowanych w ruchu so
cjalistycznym.
Podczas dyskusji na spotkaniach i konferencjach terenowych w Galicji i na
Śląsku z reguły popierano wypowiedzi tych uczestniczek, które były za likwidacją
odrębności. Co najwyżej przestrzegano przed zbyt szybkim i gwałtowanym urzeczy
wistnianiem zjazdowej uchwały. Kobiety zabierające głos w dyskusjach konferencyj
nych wyrażały też nadzieje, iż dzięki połączeniu zniknie problem słabości sił agitatorskich i propagandowych dotychczasowego ruchu kobiecego a także (stopniowo)
zaczną zanikać konserwatywne opinie i przesądy na temat niebezpieczeństwa dla
moralności, wynikające jakoby ze wspólnej pracy mężczyzn i kobiet. Kobiety —
doktrynerki dorzucały: „socjalizm jest jeden, a nie dwa: męski i kobiecy”13.
„Zjednoczenie” nie przyniosło jednak spodziewanych rezultatów. Już w kilka
miesięcy później socjalistki zaczęły zwracać uwagę na trudności lub wręcz szkod
liwość organizacyjnej fuzji. Działaczki poczuły się zwolnione z prac na rzecz
ogółu, na rzecz PPSD, zaczęły ustępować silniejszej męskiej części działaczy.
W niektórych kołach w miejsce programowego współdziałania płci pojawiła się
rywalizacja. Zaczęto sobie wzajemnie zarzucać prowadzenie „męskiej” bądź „ko
biecej” polityki. Ponieważ męzczyzn było znacznie więcej, rezultaty sporów wy
dawały się być oczywiste. Jedynie tam, gdzie pracowały socjalistki energiczne
i oddane sprawie, bądź tam gdzie mimo decyzji o połączeniu takowe nie nastąpiło,
kobiety dalej działały aktywnie. Na Śląsku, a również w Krakowie, w Stryju, Bia
łej czy Nowym Sączu niektóre koła kobiece „funkcjonowały” po staremu.
Wyrazem niepewności a nawet rozczarowania kobiet do „zjednoczenia” była
konferencja 5 grudnia 1913, która tradycyjnie już odbyła się w Krakowie poprze
11 Tamże, 1912 nr 3.
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dzając kolejny zjazd PPSD. Uczestniczyło w niej 30 delegatek z 9 miejscowości
Galicji i Śląska. Wśród nich były m.in.: A. Kurkówna, D. Kłuszyńska (autorka
referatu wprowadzającego), Helena Landau, Helena Malinowska, M. Konopacka,
Z. Moraczewska. Sprawozdawca „Naprzodu” wyróżnił tylko jedną robotnicę,
Schlampsową, delegatkę ze Stryja. Skład delegatek oraz dyskusja dowodziły, iż
nadal (poza Śląskiem) elitę przywódczą ruchu socjalistycznego stanowiły osoby
wykształcone, inteligentki.
Skutki „zjednoczenia” były tematem, który zdominował dyskusję podczas kra
kowskiej konferencji. Kilka delegatek reprezentujących organizacje Galicji
Wschodniej postawiło nawet formalny wniosek, by powrócić do poprzedniego
modelu organizacyjnego, do samodzielnego ruchu kobiecego. Argumentowały, iż
w następstwie „zjednoczenia” nastąpił wyraźny spadek niewieściej aktywności.
Wniosek nie znalazł jeszcze zrozumienia i po dyskusji został oddalony.
Jednakże po konferencji krakowskiej zwolenniczki „starego ładu” organiza
cyjnego, prowadząc silną działalność agitacyjną zaczęły zyskiwać coraz większe
poparcie wśród kobiet. Świadectwem zmiany opinii poszczególnych środowisk
socjalistek była kolejna konferencja kobieca zwołana do Przemyśla. Tym razem
większość uzyskały zwolenniczki anulowania decyzji XII zjazdu. W rezolucji
przyjętej na zakończenie przemyskiej konferencji żądały ponownego powołania
przez najbliższy zjazd partyjny odrębnych organizacji kobiecych. Zjazd odbył się
w ostatnich miesiącach przed wbybuchem wojny w 1914 r., co rzutowało na tema
tykę obrad i jego atmosferę. Na kwestię kobiecą nie znaleziono już miejsca.
Na aktywność ruchu kobiecego w poważnym stopniu wpływały gazety, propa
gując m.in. wypróbowane i skuteczne formy działania. Od października 1904 r.
ukazywał się miesięcznik „Robotnica”, z podtytułem: „poświęcony interesom ko
biet pracujących zawodowo” i z mottem „Kobiety pracujące — łączcie się”. For
malnie pismo nie było wydawane, ani finansowane przez PPSD, choć prasa par
tyjna z „Naprzodem” i „Prawem Ludu” na czele zachęcała kobiety do czytania
„Robotnicy”. Redakcja pisma (początkowo 8-stronicowego dodatku do „Nowego
Słowa”) znajdowała się w rękach Marii Turzymy, niezależnej feministki, współ
działającej z socjalistkami, ale nie należącej do ruchu. Od 1905 r. „Robotnica”
wychodziła jako organ feministycznego Związku Kobiet, podlegającego silnym
wpływom socjalistycznym. Redakcję objęła Cecylia Gumplowiczowa. Wreszcie
w roku 1906 pismo stało się dodatkiem do „Naprzodu”, lecz po wydaniu 8 nume
rów przestało się ukazywać. Mały i malejący nakład, znane trudności finansowe
PPSD i „Naprzodu”, stosunkowo słaby odbiór (czego świadectwem były m.in.
nieliczne korespondencje) doprowadziły do tak radykalnej decyzji.
W kolejnym roku do rąk robotnic trafiło nowe pismo kobiece „Głos kobiet”
z podtytułem: „Pismo poświęcone sprawom organizacji kobiet pracujących”.
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O podjęciu tej nowej próby zadecydowała pierwsza konferencja organizacji kobie
cej PPSD Śląska Cieszyńskiego w Orłowej w listopadzie 1907 r., realizację po
wierzając Śląskiemu Komitetowi Obwodowemu PPSD. „Głos kobiet” zaczął wy
chodzić raz w miesiącu jako dodatek do „Robotnika Śląskiego”. Kierownictwo
pisma objęła D. Kłuszyńska, której mieszkanie stało się siedzibą redakcji a zara
zem administracji pisma. Pierwszy numer ukazał się na Boże Narodzenie 1907 r.
Od roku 1911 „Głos kobiet”, już jako pismo samodzielne, zaczęło wychodzić dwa
razy w miesiącu. Większość, a początkowo zdecydowana większość nakładu była
kolportowana na Śląsku Cieszyńskim. Robotnice śląskie bywały autorkami tek
stów, w tym licznych korespondencji. W jednej z nich można przeczytać apel o
„rozrzeszanie” „Głosu kobiet”, „bo to jedyny sposób, żeby uświadomienie dotar
ło do najbardziej wrogo usposobionych rodzin. Kobiety, które czytają, już się
zajmują sprawami ogólnemi i na plotki mniej mają czasu”14. Rzeczywiście „Głos”
zaczął docierać do coraz to nowych środowisk kobiecych, w tym także w Galicji.
Dzięki wysiłkowi socjalistek w Krakowie oraz na Podkarpaciu (Zofia Moraczewska) stał się pismem kobiecym całego zaboru austriackiego.
Prasę kobiecą uzupełniała literatura agitacyjna. Kilka pozycji godnych jest
odnotowania. I tak w roku 1903 w krakowskim wydawnictwie i serii „Latarnia”
została wydana broszura Felicji Nossig-Próchnikowej pt. „Emancypacja kobiet”.
W tym samym wydawnictwie ukazała się szeroko komentowana w Galicji broszu
ra Dory Kluszyńskiej, napisana w „stylu naprzodowym”. Jej autorka precyzowała
postulaty ruchu kobiecego w zakresie spraw politycznych, socjalnych, a także na
rodowych. Na jej treści zaciążyła „jednoczycielska” decyzja XII zjazdu PPSD,
stąd liczne refleksje i uwagi o potrzebie współdziałania kobiet i mężczyzn w jed
nej organizacji. W tym duchu był też utrzymany ostatni wniosek: „Razem z towa
rzyszami przypuścić należy szturm do gmachu niesprawiedliwości i wyzysku, na
których zbudowany jest ustrój kapitalistyczny”. Wreszcie w przeddzień wojny, 7
czerwca 1914 ukazała się przygotowana przez niezmordowaną Kłuszyńską jedno
dniówka pt. „Dzień Kobiet”. Poza programowym „wstępniakiem” Hermana Diamanda („Polscy posłowie socjalistyczni a równouprawnienie kobiet”), należy
podkreślić wagę tekstów Salomei Perlmutterowej, Heleny Ławskiej (LandauowaBauerowa) oraz Z. Moraczewskiej. Ten ostatni nawiązywał do bieżącej sytuacji
(„Idea militarna a kobiety polskie w chwili obecnej”). Poza tym temat relacji kwe
stii kobiecej i socjalizmu poruszano w innych wydawnictwach periodycznych

Tamże, 1912 nr 1

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

Kobiety w życiu politycznym Galicji na przełomie wieku XIX i XX

127

PPSD, takich jak coroczne kalendarze robotnicze czy „pamiątki” wydawane dla
uczczenia święta pierwszomajowego15.
Formy i środki działalności samodzielnego ruchu kobiecego były typowe
dla ówczesnych organizacji o podobnym profilu w państwie austriackim. Przez
długie lata istotny wpływ na nie miał osławiony §30 ustawy z 13 listopada
1867, który zakazywał kobietom w całym państwie udziału w organizacjach
i stowarzyszeniach politycznych. Dlatego mogły one zakładać tylko takie or
ganizacje, których charakter nie kolidował z owym paragrafem. Najczęściej
były to stowarzyszenia oświatowe i kulturalne, co zresztą nie znaczyło, by polity
ka była w nich zupełnie nieobecna.
Główną formą aktywności były spotkania, z reguły kameralne, połączone
z wykładami i referatami. Tematyka ich była różnorodna: równouprawnienie płci,
uobywatelnienie kobiet, przyroda i świat, postęp wiedzy i jej znaczenie, perspek
tywy edukacji kobiet, zdrowie i higiena, konsumy „współdzielcze”, korzyści pły
nące z „socjalistycznych” sklepów, kuchnia i przetwory domowe16 Referentki
korzystały ze znanych wówczas środków technicznych, eksponatów, obrazów,
ilustracji, przezroczy czyli tzw. „latami magicznych”.
Istotną formą aktywności były też wiece i demonstracje, które cieszyły się
zrozumieniem i poparciem kobiet, zwłaszcza że ich tematyka (najczęściej wybor
cza) żywo je obchodziła. Najgłośniejsze manifestacje kobiece (Kraków, Lwów,
Karwina) skupiały po ponad tysiąc uczestniczek. Na aktywny i liczny udział ko
biet mogli także zazwyczaj liczyć organizatorzy balów maskowych oraz świątecz
nych „Wigilii” i „święconego”. Tłumy przyciągały coroczne dni kobiet, ustalane
przez ruch międzynarodowy na 9 marca, także 12 maja czy 14 czerwca.
Socjalistki brały również bezpośredni udział w działalności PPSD. Na szcze
gólne podkreślenie zasługuje ich obecność podczas zjazdów partyjnych, poczyna
jąc od piątego w 1897 r. Uczestniczyła w nim J. Sikorska-Klemensiewiczowa; od
tego momentu kobiety zawsze były delegowane na zjazdy partyjne. Stopniowo
liczba delegatek rosła (z trzech do siedmiu). Na ostatnim zjeździe przed wojną
kobiet było już 10, tyle bowiem wybrała kobieca konferencja przedzjazdowa.
Kilkakrotnie wybierano je do prezydium zjazdu. Po raz pierwszy w roku 1899
zaszczytu tego dostąpiła 25-letnia Zofia Mokłowska (z d. Hiszpańska). W później

15 Przykładowo w ,,Pamiątce I maja 1892 r." i w „Kalendarzu Robotniczym r. 1897” (pt. Niewola kobiet) znalazły
się teksty Próchnikowej. W „Pamiątce majowej 1896 r.” i w „Pierwszym Maju 1897” pomieszczono materiał Heleny
Rawskiej (pseud.).
16 J. z Sikorskich Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1961, s. 282 nn. Por W.
Najdus, op. cit., s. 284,
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szych zjazdach w prezydium zasiadała m.in. Drzewiecka ze Lwowa oraz robotnica
ze Śląska — Michałkowa.
Socjalistki z Galicji uczestniczyły także w zjazdach austriackiej socjaldemo
kracji, występując w składzie grupy przedstawicieli PPSD (m.in. Z. Moraczewska,
J. Kunicka, H. Landau, S. Perlmutterówna, M. Konopacka, D. Kłuszyńska, Zofia
Pohoryle z Tarnopola). Pierwszą kobietą w Komitecie Wykonawczym (KW)
PPSD była Maria Konopacka-Jodko, wybrana dopiero w 1908 r. Częściej socja
listki powoływane były do Komisji Kontrolującej (m.in. Bronisława Bobrowska,
Jadwiga Markowska).
Bardzo aktywne były kobiety podczas kampanii wyborczych. Pisano wówczas,
że działał na nie zaraźliwie przykład kobiet z SPD. Wręcz niezastąpione, często
u boku mężów czy braci, były w redakcjach, poczynając od „Światła” i „Prawa
Ludu”, a kończąc na „Naprzodzie”. Nie tylko jako współredaktorki, nieraz dzia
łając ze względu na obowiązujące przepisy anonimowo, ale także jako autorki
m.in. tekstów poetyckich oraz bojowych artykułów agitacyjnych. Sporo pracy
wykonywały w corocznych przygotowaniach święta pierwszomajowego. Już
w roku 1894 na wiecu pierwszomajowym obecne były Maria Krauzowa i M. Przygodzka. Pracowały w założonej w roku 1909 Krakowskiej Komisji Oświatowej
PPSD oraz w szkole partyjnej PPSD17. Wraz z działaczkami z zaboru rosyjskiego
aktywne były w krakowskim i lwowskim Związku Pomocy dla Więźniów Poli
tycznych. W czerwcu 1914 funkcje przewodniczącej lwowskiego Związku Pomo
cy objęła Wala Buberowa.
Nie brakowało kobiet również w związkach zawodowych. W odróżnieniu od
organizacji partyjnych ruch zawodowy był zawsze wspólnym polem działania
kobiet i mężczyzn. Co prawda nie brakowało wśród kobiet głosów opowiadają
cych się za rozdziałem. Jeszcze w roku 1912 w „Głosie kobiet” można było odno
tować takie opinie.
Już na początku lat 90-tych robotnice pojawiły się w „Sile”, najczęściej na
wieczorkach tańcujących, z zasady w towarzystwie mężów, braci lub ojców.
Uczestniczyły w pracach koł oświatowych oraz w przedstawieniach teatralnych,
jednak na członkostwo decydowały się wyjątkowo: jedynie w szczególnych sytu
acjach. W kierownictwie „Siły” były nieobecne. Wyjątek stanowiła krawcowa
Amelia Bonhardówna, która w roku 1892 weszła do zarządu „Siły” lwowskiej.
Charakterystyczne, że na 000 osób skupionych w „Siłach” kobiety stanowiły tylko
6%. Według „Robotnika Tytoniowego” na 4994 zatrudnionych w 1910 r. w fabry
J. Buszko, op. cit., s. 344.
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kach tytoniowych do organizacji zawodowej należało tylko 886 osób. W Krako
wie na 1131 zatrudnionych związkowcy stanowili 368 osób; w tym mężczyzn było
tylko 95, resztę (273) stanowiły kobiety18.
W Galicji ruch socjalistyczny nie wytworzył wśród kobiet jednolitej pod
względem wyznaniowym i narodowym struktury organizacyjnej. Ukrainki i Ży
dówki działały we własnych organizacjach. Jedynie w wypadku poważniejszych
przedsięwzięć koordynowały wysiłki, podobnie jak Polki, Czeszki i Niemki na
Śląsku. W niektórych miejscowościach udało się im doprowadzić do wyłonienia
wspólnych nieformalnych komitetów. Miało to związek z postępującą decentrali
zacją ruchu socjaldemokratycznego w Przedlitawu i secesją poszczególnych partii
krajowych/narodowych oraz zwycięstwem zasady separatyzmu w PPSD, w na
stępstwie czego obok polskiej zaczęły funkcjonować odrębnie socjaldemokracja
żydowska i ukraińska.
Niestety nie dysponujemy ścisłymi danymi o udziale kobiet wśród członków
PPSD. Z niepełnych informacji wynika, iż w poszczeóglnych organizacjach miej
skich stanowiły one od kilku do kilkunastu procent, a więc niewielką mniejszość
ogółu członków PPSD. Były to jednak liczby niemałe w porównaniu z procento
wym udziałem kobiet w innych znaczących partiach i ruchach politycznych zabo
ru austriackiego i Śląska Cieszyńskiego.
Niektóre spośród socjalistek, zwłaszcza sposród inteligentek, działały jedno
cześnie w ruchu feministycznym. W tej sytuacji pytanie: czy bardziej czuły się
feministkami, czy socjalistkami — bynajmniej nie było tylko teoretyczne. Nieza
leżnie od odpowiedzi na nie (musielibyśmy rozważać każdą feminosocjalistkę
z osobna) ten dualizm miał swoje konsekwencje zarówno dla ruchu socjalistycz
nego jak i feministycznego. Obecność feministek w PPSD prowadziła do jej
uwrażliwienia na kwestię kobiecą, spowodowała silniejsze akcentowanie w dzia
łalności partii równouprawnienia płci, a nawet wymuszała na socjalistach stopnio
we rewidowanie swoich dotychczasowych (dodajmy: z reguły tradycjonalistycznych) poglądów na rolę kobiety i jej miejsce w państwie i społeczeństwie. Z kolei
obecność socjalistek w ruchu feministycznym prowadziła do jego zabarwienia na
kolor czerwony, co następnie zaczęło rodzić opor tych feministek, które nie chciały
utożsamiać się z czerwonym sztandarem. Udział socjalistek w ruchu feministycz
nym pogłębił i tak już niemałe w nim różnice, żłobił w nim coraz wyraźniejsze
szczeliny w kwestiach politycznych i ideowych Polaryzacja galicyjskiego femini-

'• .Robotnik Tytoniowy”, 1910 nr 4
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zmu doprowadziła do wyraźnej artykulacji nurtu narodowego oraz tzw. burżuazyjnego. Oba z mocą podkreślały, iż feminizm i socjalizm to zupełnie różne światy.
Jak oceniali samodzielny ruch kobiecy socjaliści — mężczyźni, świadkowie
jego narodzin i rozwoju? Dostrzegali jego sukcesy ale nade wszystko wskazywali
na trudności i słabości, których źródłem były, ich zdaniem, głównie cechy „oso
bowościowe” kobiet: brak konsekwencji i wytrwałości, zmienność nastrojów, nie
ufność, indywidualizm, skłonność do emocji. Nawet przekonane socjalistki,
uczestniczące w zebraniach partyjnych miały manifestować, „swoje burżuazyjne
marzenia o wrastaniu w społeczeństwo kapitalistyczne”. Zygmunt Marek gorzko
zauważył, że „kobiety przeważnie samą tylko wyobraźnią i porywami serca ideę
pochwytują. Do rozumu, do przekonania, przenika u nich idea bardzo rzadko”19.
Socjaliści wyraźnie nie doceniali tych czynników, które określały obiektywne wa
runki urzeczywistniania się ruchu kobiecego: rozproszenie „stanu niewieściego”,
niski ogólny poziom jego wykształcenia, tradycyjna absencja kobiet „z ludu”
w sferze polityki czy w ogóle w życiu publicznym. Siła tej tradycji, nieskorej do
ustępstw, sankcjonowanej przez religię i zwyczaje, dawała o sobie znać także
w życiu PPSD. Nawet członkowie partii socjaldemokratycznej nie mogli być wol
ni od ciążenia tradycji. „Mąż, czytamy w prasie kobiecej, który na zgromadzeniu
głosuje za prawami dla kobiet, a w domu uważa się za głowę rodziny, zadaje kłam
własnym swoim publicznym wystąpieniom... Kobieta musi zająć w rodzinie na
leżne jej miejsce, mąż musi zrozumieć, że jeżeli obchodzi się z żoną jak z równym
sobie człowiekiem, dopiero jest prawdziwym socjalistą”20.
Zobaczmy, jak wyglądała pozycja kobiet w innych partiach politycznych Ga
licji i Śląska Cieszyńskiego. Przegląd zacznijmy od endecji, partii o trzech wyraź
nie rozgraniczonych poziomach organizacji i decyzji. Najwyższy — stanowiła
nieliczna stosunkowo i konspiracyjna Liga Narodowa. Kobiety były w niej niewi
doczne, przynajmniej wywodzące się z Galicji i Śląska. Jedynie trzy znalazły się
na jej liście. Obok najbardziej znanej Zofii Kirkor-Kiedroniowej, działającej na
Śląsku (także pruskim) w składzie Ligi mieliśmy jeszcze Karolinę Domagalską
oraz Felicję Popławską, żonę Jana Popławskiego. W partyjnym aparacie władzy
były nieobecne. Drugi poziom organizacyjny stanowiła jawna i nastawiona na
masową działalność Demokracja Narodowa. Ale również na tym poziomie kobie
ty, choć obecne, nie zaznaczyły swojego szczególnego miejsca. Dopiero na trze
cim poziomie, niesformalizowanym, skupiającym rozmaite instytucje kulturalne,

19 ,,Głos Kobiet”, 1912 nr 5.
20 Tamże, 1913 nr 6.
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oświatowe i społeczene, udział kobiet był znaczący. Przewodziły rozmaitym ko
łom „Oświaty narodowej”, stanowiły poważną część spośród tych, którzy z refe
ratami czy odczytami wyjeżdżali w „teren”. Krzewiły oświatę, organizowały życie
narodowe i kulturalne wśród ludności włościańskiej na kresach Galicji i na Śląsku
Cieszyńskim, pracowały na rzecz rozbudzenia poczucia więzi etnicznej polskiego
chłopa czy robotnika.
Swoją obecność oraz niemałą aktywność zaznaczały w komórkach Związku
Młodzieży Polskiej na emigracji. Najczęściej były to studentki, które „po naukę”
wyjeżdżały na uczelnie europejskie. Jednak po powrocie do kraju z reguły nie
odnawiały swoich kontaktów z ruchem inspirowanym przez Narodową Demokra
cję, doceniając walory pracy zawodowej i uroki życia rodzinnego.
Stosunek endecji do ruchu feministycznego był mało życzliwy. Stanisław Głąbiński czy Jan Popławski uważali feministki za osoby egzaltowane, szkodzące
walką o realizację „stanowych”, kobiecych interesów całości ruchu narodowego
i idei Polski narodowej. To powodowało, iż kobiety z Narodowej Demokracji,
w części przynajmniej, trzymały się z daleka od ruchu feministycznego. Zdaniem
Pauliny Kuczalskiej-Reinschmitt w roku 1905 zdarzało się, iż emancypantki były
usuwane z organizacji narodowych '.
Kobiety z kół, towarzystw i czytelni, związanych z obozem narodowym, brały
udział w licznych imprezach i przedsięwzięciach patriotycznych, pomagały
w pracy komitetów wyborczych, współpracowały z pismami stronnictwa, zwła
szcza z „Polakiem”. Spełniały zatem role potrzebne, z pewnością ważne, ale jed
nak nie te określające kierunki pracy stronnictwa i jego program. Nie wytworzyły,
nawet nie próbowały wytworzyć, samodzielnego ruchu kobiet Demokracji Naro
dowej w Galicji (podobnie jak i w Królestwie).
Jeszcze skromniejszy był w Galicji wkład kobiet w historię ruchu ludowego
i stronnictw ludowych. „Pierwsze fale ruchu ludowego — wspominał Wincenty
Witos — wyrzuciły na powierzchnię bardzo niewiele kobiet”. Zatem ludowcy to
grono prawie wyłącznie męskie. Nawet ich żony i córki trzymały się, bądź były
trzymane z daleka od partii chłopskiej. Spośród kobiet, które zaznaczyły swoją
obecność, poza Marią Wysłouchową, wybijała się Barbara Stapińska, żona przy
wódcy PSL Jana Stapińskiego. Witos pisał po latach, że swoją pozycję zdobyła
w stronnictwie „sama, dzięki swoim zaletom. Tych zalet miała ona niemało. Była
to kobieta ambitna, zdecydowana, przy tym zręczna i układna, odznaczająca się
dużym osobistym wdziękiem. Ponieważ utarło się przekonanie, że jej wola decy„Nowe Słowo”, 1905 nr 1, s. 418.
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dowala nieraz o wszystkim w Stronnictwie, kręciły się wokół niej takie roje ludzi,
że tam trudno było się czasem dostać. Występowała też na zgromadzeniach i mó
wiła dobrze ujmując sobie chłopów tak swoimi występami, jak i osobistymi roz
mowami, które lubiła i umiała z nimi prowadzić. Niektórzy wymyślali na babskie
rządy, ale w oczy nie śmieli jej nic powiedzieć”22.
Choć zdarzały się kobiety, które przeciwstawiały się proboszczom i urzędni
kom i dyskutowały ostro z wiejskimi nauczycielami, lecz nawet one nie odważyły
się na samodzielną działalność publiczną, a tym bardziej — polityczną. Nawet
najodważniejsze powstrzymywała obawa przed ośmieszeniem bądź potępieniem
przez wioskową opinię publiczną. W tradycyjnym układzie, uświęconym przez
religię, podział ról społecznych był wyraźny i jednoznaczny. Miejsce kobiet w or
ganizowaniu życia zbiorowego przewidziane było co najwyżej na weselach
i chrzcinach, podczas świąt religijnych czy wiejskich. Ten stan rzeczy mogła zmie
nić tylko rewolucja w zakresie oświaty i postępu cywilizacyjnego. Ale do tego nie
chcieli dopuścić ani proboszczowie, ani wioskowe autorytety. Także wiejskie na
uczycielki były mało aktywne w obawie przed utratą prestiżu i bojkotem ze strony
rodziców dzieci w szkole. Co najwyżej brały udział w kolportażu „Przyjaciela
Ludu ’ oraz prasy kobiecej adresowanej do kobiet wiejskich.
Pierwszą kobiecą gazetą w Galicji była „Przodownica”, wydawana od roku
1899 przez Marię Siedlecką, propagatorkę hasła: „przez oświatę do wolności”.
Decyzję o wydawaniu „Pizodownicy” podjął zjazd „zacnych” kobiet polskich,
który odbył się „ w górskiej wsi zwanej Zakopane”23. Gazeta miała „przodować
w oświacie i cnotach”. Z „Przodownicą” współpracowała Maria Wysłouchowa,
lecz różnice zdań co do programu pisma spowodowały, iż ta ostatnia zaczęła
wydawać nowe pismo przeznaczone dla kobiet wiejskich i małomiasteczkowych
pt. „Zorza”, miesięczny dodatek do „Przyjaciela Ludu”.
Obie gazety bardzo różniły się od socjalistycznych pism kobiecych. Po pier
wsze nie prowadziły radykalnej propagandy feministycznej, słabo angażowały się
w sprawy ściśle polityczne, natomiast poza licznymi radami gospodarczymi, zale
ceniami dotyczącymi zdiowego odżywiania się i higieny osobistej, zawierały po
gadanki narodowe, patriotyczne, a także religijne. Pomimo umiarkowania co do
treści i formy zostały surowo ocenione przez duchowieństwo w Galicji. Biskup
Łobos w liście do Konstancji Sanguszkowej pozwolił sobie zauważyć: „pp. Wys
łouchowa i Buj widowa chcą nasze wiejskie kobiety opętać i do radykalnej agitacji

— W. Witos, Moje wspomnienia. Warszawa 1978, s. 81,239-240.
3 „Przodownica", 1899 nr 1
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wciągnąć. Niech nas Pan Jezus ochroni od nieszczęścia”24. Duchowieństwo oba
wiało się, iż zbyt szybkie uoby watelnienie społeczności wiejskiej przyniesie zgub
ne skutki dla religijności opartej (z czego dobrze zdawał sobie sprawę Kościół)
bardziej na przyzwyczajeniach i nawykach niż na głęboko przeżywanej wierze.
Od początku wieku zaczęły się także ujawniać ukraińskie inteligentki, które
założyły we Lwowie stowarzyszenie pracy kobiet „Trud”. Pracowały wśród
dziewcząt w miastach, ale przede wszystkim wśród kobiet wiejskich. Szerzyły
oświatę, pomagały w organizowaniu spółdzielni rolniczych i kas zapomogowopożyczkowych, tworzyły wiejskie organizacje kulturalne. Wydawały też dodatki
przeznaczone dla kobiet, ukazujące się (choć nieregularnie) przy takich pismach
jak „Swoboda” i „Hromadskij Hołos”.
Obok ruchu socjalistycznego najliczniejsze zastępy kobiet zgromadził ruch
niepodległościowy, który kształtował się w ostatnich latach przed wybuchem
I wojny światowej. Garnęły się do niego po pierwsze socjalistki i demokratki
o niepodległościowej orientacji, po drugie — młode inteligentki i studentki z Ga
licji, a zwłaszcza z ziem zaboru rosyjskiego. Dla nich ruch niepodległościowy,
stanowił przede wszystkim kontynuację wysiłku kilku pokoleń polskich kobiet
wspierających w miarę możliwości walkę z zaborcami. Stosowne tradycje nie by
ły więc tutaj bez znaczenia.
Część kobiet była zatrudniona bezpośrednio w „robocie” militarnej część dzia
łała, i to z powodzeniem w strukturach politycznych ruchu, w tym na odpowie
dzialnych stanowiskach. I tak w Komisji Opiekuńczej Komitetu Obywatelskiego
Polskiego Skarbu Wojskowego (PSW) przewodniczyła wspomniana wyżej Maria
Siedlecka, Komisji Odzieżowej Wanda Bilewska. Helena Radlińska w pewnym
okresie (1914 r.) była pełnomocnikiem Zarządu PSW do podpisywania asygnat,
prowadziła też Sekretariat Komisji SSN, była członkiem Komisji Prasowej (Pob
tycznej) TKSSN. Delegatką Związku Chłopskiego z Królestwa w TKSSN była
Konstancja Klempińska a Iza Moszczeńska — Związku Patriotów.
Bezpośrednio w działalności militarnej, w służbie kuriersko-wywiadowczej
i dywersyjnej, sanitarnej, gospodarczej w okręgu krakowskim i lwowskim brało
udziałw latach 1912-1914łącznie ponad 100 kobiet (liczba wahała się w poszcze
gólnych miesiącach). Liczniejsze, aczkolwiek luźniej związane z obozem niepod
ległościowym uczestniczyły w wykładach z historii wojskowości z dziejów poli
tycznych Polski. Przykładowo w Krakowie w sali TUL im A. Mickiewicza w czte
rech wykładach uczestniczyło 211 kobiet i 338 mężczyzn. W innym miejscu
24 K Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji. Warszawa 1956, s. 75.
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Krakowa, wykładów nieznanego wówczas bliżej Józefa Piłsudskiego wysłuchało
65 kobiet i 127 mężczyzn2 Ruch niepodległościowy z pewnością odciągnął pew
ną liczbę kobiet sposród inteligencji od działalności w pozostałych partiach poli
tycznych, zwłaszcza w PPSD.
O udziale kobiet nie tylko w ruchu niepodległościowym ale w ogóle w par
tiach politycznych głównie decydowało wykształcenie i pełnione w związku
z tym role społeczne i miejsce w hierarchii prestiżu. Wyraźnie „nadreprezentowane” były zwłaszcza kobiety pochodzące z zaboru rosyjskiego, aktywne, dynamicz
ne, pełne zapału i świeżych pomysłów. Udział robotnic z Królestwa w ruchach
i partiach politycznych Galicji był znikomy, niewiele większy od tych, które po
chodziły z ziem zaboru austriackiego (poza Śląskiem), bliski zeru — kobiet z ro
dzin wiejskich. Droga do zwiększenia liczby tych, które mogły wziąć udział
w swoistej rewolucji kobiecej, biegła przez kształcenie się, przez oświatę i kulturę.
W tym należałoby widzieć klucz określający w ogóle miejsce „kwestii kobiecej”
w tym zaborze. Potwierdza to fakt, iż także wśród Ukrainek i Żydówek prym
zdecydowanie wiodły intehgentki — „Siłaczki”, bardzo silnie zaangażowane,
zdecydowane, pełne heroizmu.
Pomimo aktualności zdania Ignacego Daszyńskiego wypowiedzianego w roku
1905: „Tylko przez politykę kobieta się wyzwoli” i pomimo całej serii artykułów
w prasie kobiecej-socjalistycznej: „Czy kobiety powinny zajmować się polityką”
ich udział w akcjach bezpośrednio politycznych, nawet najbardziej rozpolityko
wanych socjalistek był więcej niż skromny. Lecz wynikało to nie ze skromności
czy z ich niedojrzałości ale z obowiązujących przepisów prawnych. Kobiety nie
miały żadnych szans by móc zasiąść na ławach poselskich Izby Posłów Wiedeń
skiej Rady Państwa (obowiązujące przepisy tego nie dozwalały — ordynacja wy
borcza), by pełnić ważne funkcje rządowe. Stopniowo zaczęły się pojawiać na
poczcie, w policji, w administracji. Ale droga do karier politycznych czy rządo
wych tak w Wiedniu jak i we Lwowie przed rokiem 1914 jeszcze w ogóle się nie
rozpoczęła.

25 Z. Zawiszanka, Poprzez fronty. Pamiętnik wywiadowczym 1 pułku Legionów z 1914 r, Warszawa 1928, s. 27;
Wierna Służba. Wspomnienia uczetniczek walk o niepodległość 1910-1915, Warszawa 1927, s. 9 nn.
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Kobiety w społecznościach żydowskich
w monarchii habsburskiej: etapy emancypacji

Dla europejskich Żydów wiek XIX łączy się nierozerwalnie z pojęciem eman
cypacji, chociaż w Europie Wschodniej — zwłaszcza w Galicji — proces ten,
przebiegający zresztą z dużymi wahaniami, zaznaczył się dopiero w wieku XX. To
właśnie w Europie Wschodniej aż do II wojny światowej, zachowała się tradycja
żydowska, na zachodzie Europy już zapomniana. W ostatnich dziesięcioleciach
powstała obfita literatura naukowa, stworzona przez autorów żydowskich i nieżydowskich, poświęcona różnym etapom emancypacji Żydów. Nie powinien być
przytym zaskoczeniem fakt, że procesu emancypacji kobiet w społecznościach
żydowskich — zgodnie z tradycyjnym ujęciem historiografii nie traktuje się od
rębnie w stosunku do kwestii żydowskiej tj. — do kwestii emancypacji Żydów
w ogóle. Przeważnie nie zwraca się uwagi na to, że dla kobiety z rodowodem
żydowskim emancypacja miała dwa aspekty1: oznaczała jej wyzwolenie jako ko
biety i jej równouprawnienie jako reprezentantki mniejszości wyznaniowo-narodowościowej. Mamy więc tu do czynienia ze złożonym procesem, posiadającym
decydujące znaczenie nie tylko dla przemian zachodzących w społeczności ży
dowskiej. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej sprzyjać może ujawnieniu no
wych aspektów mechanizmów modernizacji innych również grup społecznych12
1 Monika Ruthers z uniwersytetu w Bazylei pracuje, pod kierunkiem prof Heiko Haunianna, nad dysertacją poświę
coną kobietom ze środowisk żydowskich w Europie wschodniej i w Rosji w końcu XIX wieku pt. „Kim będziesz w
przyszłości? Nikim, oczywiście!” Przyczynek do badań nad życiem codziennym. W jednym z listów do niżej podpi
sanej M. Ruthers wspomniała, że proces emancypowania się kobiety w społeczności żydowskiej prawdopodobnie
przechodził przez kilka stopni: 1 emancypowanie się w jej własnym środowisku, 2. emancypowanie się (wraz z męż
czyznami) jako mniejszości w świecie zdominowanym przez kulturę chrześcijańską.
2 Bliżej na temat sytuacji kobiety i jej emancypacji w społeczności żydowskiej zob. m.in. J. Dick, Vcm einer Weil in
die andere Jiidinnen im 19. und 20. Jahrhundert, Wiedeń 1993; J. S., S. Schilling, S. Weigel (red.), Jlidische Kultur
und Weiblichkeit in der Moderne (w druku) [1994], P Nave’ Levinson, Was wurde aus Saras 7ochtem?, Gutersloh
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Trzeba podkreślić, że wyżej wymienione tytuły dotyczą opracowań opierają
cych się przeważnie na przykładach kobiet w społecznościach żydowskich w kra
jach zachodnio europejskich, głównie niemieckich. Istnieje więc niebezpieczeń
stwo, że dają one obraz jednostronny, że niedostatecznie zostały w nich uwzględ
nione specyficzne warunki życia Żydów na Wschodzie..
Pole obserwacji, jakim jest dla nas Europa zachodnia i — środkowo-wschodnia
w XIX i na początku XX wieku, charakteryzuje się dużą różnorodnością warun
ków i odmiennością etapów modernizacji i zachodzącej w jej ramach emancypacji
Żydów. Jeśli w zachodniej części Europy można mówić o daleko posuniętej asy
milacji ludności żydowskiej3, to w jej strefie wschodniej była ona jeszcze daleka od
osiągnięcia tego celu, budzącego zresztą wśród niej samej ostre kontrowersje.
W ośrodkach z przewagą ludności żydowskiej Żydzi bronili się przed zmianami
tradycyjnego stylu życia, które jednak jak się wydaje, postępowały niepowstrzy
manie.
Przyjęcie jako pola obserwacji rozległego obszaru monarchii habsburskiej z jej
wieloetniczną ludnością uzasadnione jest właśnie ową modelową różnorodnością
oraz bliskim sąsiedztwem różnych narodowości, które sprzayja studiom porów
nawczym. Mamy tu do czynienia z szerokim spectrum, z współistnieniem kolej
nych stadiów emancypacji i integracji ze społeczeństwem nie-żydowskim: od Ga
licji — ostoi tradycyjnego judaizmu i Bukowiny z Czemiowcami — duchowego
centrum symbiozy niemiecko-żydowskiej, poprzez oświeconych, obojętnych reli
gijnie Żydów w Czechach, aż do Wiednia, gdzie wielka burżuazja żydowska przy
dawała swym kobietom blasku w życiu publicznym, a te spośród nich, które na
leżały do elity intelektualnej nie były już odgradzane nieprzekraczalnymi bariera
mi od świata zewnętrznego.
Węgry, a zwłaszcza Budapeszt, gdzie żydowskiemu mieszczaństwu udało się
nawiązać wyjątkowo bliskie stosunki z węgierską arystokracją, wymagają odręb
nych studiów. Pozwoliłyby one zapewne uchwycić interesujące, szczególne cechy
wyemancypowanej społeczności żydowskiej. W tym artykule to ostatnie zjawisko

1989; B. Johannes, Jiidische Familienerziehung, Zurych 1974, (szczególnie s. 117 i nn o roli żydowskiej kobiety
i matki w wychowaniu w rodzinie); J Frishman, Ais Mann und Frau erschuf sie sie, (w:) Jiidische Lebenswelten.
Essays, Berlin 1991/1992, s. 88 i nn.
3 Z ogromnej na ten temat literatury zwróćmy uwagę na dwie publikacje, poświęcone rozważaniom na temat pojęcia
asymilacji: S. Volkov, JUdisches Leben und Antisemitismus. Aufsatzsammlung, Monachium 1990, (przede wszyst
kim s. 128 129 i 132 — gdzie autor zwraca uwagę na podobieństwo sytuacji Żydów i kobiet w XIX wieku); oraz
artykuł rozważający paradygmat procesu ,,uoby watelniania" Żydów (T. Maurer, Die Entwicklung der jUdischen
Minderheit in Deutschland (1780-1933), (w ) „Internationales Archiv fur Sozialgeschichte der deutschen Literatur",
R 4. Sonderheft, Tiibingen 1992, s. 11 i nn.).
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musi pozostać na marginesie4. Niewielkie rozmiary tego studium pozwalają zre
sztą tylko na naszkicowanie problematyki, niewystarczająco dotychczas zbadanej.
Dorothea McEwan w swym artykule o miasteczku (szteti) na Morawach wspomi
na o braku ,,w źródłach” informacji o kobietach żydowskich, o ,,biologicznych
wymiarach ich losu”, oraz o nieobecności kobiet w ,,pisanej” historii Żydów5.
Badaczowi pozostaje więc tylko żmudna droga poszukiwania i wykorzystania in
formacji o losach jednostek, które mogłyby służyć jako przykłady losu Żydówek
w XIX wieku. Umożliwi to pokazanie różnorodnych dróg, jakimi wkraczały ko
biety w żydowski ruch emancypacyjny.
Wywodzący się z XVIII-wiecznych Niemiec ruch oświeceniowy, związany
nierozłącznie z nazwiskiem Mosesa Mendelsohna, stanowił wstępny etap zapo
czątkowanej i doprowadzonej do końca w XIX wieku prawnej emancypacji Ży
dów. Powszechnie wiadomo, że w tej sprawie rolę decydującą odegrało wprowa
dzenie i upowszechnienie świeckiego szkolnictwa. Nie mniej istotne było to, że
kobiety żydowskie mogły i chciały korzystać z możliwości kształcenia się. Można
powiedzieć, że emancypacja dotarła do tradycyjnych gmin żydowskich na wscho
dzie na fali oświaty i wykształcenia. Tutaj jednakże, odmiennie niż na zachodzie,
nie doszło do próby zrównania żydowskiej mniejszości z nie-żydowską większo
ścią w ramach kolejnych stanów i warstw. Nie doszło nawet do włączenia grupy
ortodoksyjnych Żydów do wykształconej społeczności chrześcijańskiej. Przeciw
nie — emancypacja Żydów doprowadziła tu do zamętu i do głębokiego rozłamu,
których oddziaływanie sięgnęło aż II wojny światowej. Na Wschodzie o wiele
intensywniej niż na Zachodzie odczuwano, że emancypacja i asymilacja stanowiły
poważne zagrożenie dla trwałości całej religijnej i kulturalnej tradycji Żydów.
Świadczy o tym bogata i znacząca twórczość wielu pisarzy, urodzonych i żyjących
w monarchii Habsburgów6. To najczęściej w ich utworach można znaleźć wzmia
nki o, często wręcz tragicznie przebiegających procesach odchodzenia młodego
pokolenia, w tym także kobiet, od rodzin żyjących nadal w zgodzie z religijną
i kulturową tradycją7 Mamy także pamiętniki kobiet opisujących życie w trady

* Wstępną orientację w sytuacji Żydów w monarchii habsburskiej daje obszerny artykuł Wolfganga Hauslera (Das
osterreichische Judentum zwischen Beharrung und Fortschritt, (w:) Die Habsburg er Monarchie 1848-1918, praca
zbiorowa red.: A. Wandnjszka i P Urbamtsch t. IV, s. 633-669), zawierający m.in. rozważania dotyczące Żydów
węgierskich. O kobietach nie dowiadujemy się lam oczywiście niczego!
5 D. McEwan, Das Stell in Mahren. Die Frauen der Familie Fischer in bomnitz, „Osterreichische Osthefte”, R. 35,
1993 zeszyt I. s. 99 nn.
6 Np. Manes Sperber, Isaak B. Singer, Karl Emil Franzos, Joseph Roth („Hiob”), Julian Stryjkowski („Głosy w cie
mności", „Echo"), Andrzej Kuśniewicz („Nawrócenie").
’ W wymienionej wyżej powieści Julian Stryjkowski opisuje los córki z pobożnego żydowskiego domu, której
próbom dostosowania się do świata chrześcijańskiego towarzyszą niepowodzenia. Przerażona, cofa się przed ostatecz
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cyjnym środowisku. Na szczególną uwagę zasługuje pamiętnik Pauliny Wengeroff. Obejmuje on długi czasokres i relacjonuje powolny rozpad żydowskiej wielkoburżuazyjnej rodziny na Wschodzie*9. Również Bella Chagall w swych wspo
mnieniach z czasów dzieciństwa z wielką prostotą przedstawia życie kobiet w ro
dzinie żydowskiej8. Dzięki takim bardzo subiektywnym przekazom uzyskujemy
wgląd w świat żydowskiej kobiety i dowiadujemy się o wyznaczonej jej roli straż
niczki i opiekunki tradycji, której opoką jest rodzina.
Dla zrozumienia niezwykłości fenomenu, jaki stanowiła wyemancypowana
kobieta żydowska, pojawiając się pod koniec XIX wieku we wszystkich war
stwach społeczności żydowskich, trzeba sobie zdać sprawę ze szczególnej roli
i pozycji kobiet w ortodoksyjnym środowisku żydowskim. Nawet jeśli w XIX
wieku znajdujemy wiele analogii w życiu żydowskich i nie-żydowskich rodzin
mieszczańskich, jak również pozycji w nich kobiet, trzeba pamiętać o tym, że
w środowisku żydowskim rodzina zawsze odgrywała i nadal odgrywa rolę szcze
gólną, wbudowaną w religijny system wartości. Mimo wielkiego szacunku, jakim
jest otaczana, w czym nie należy się dopatrywać — zgodnie z dzisiejszym pun
ktem widzenia — maskowania się patriarchalizmu, kobieta jest właściwie tylko
funkcją rodziny. Ojej statusie w rodzinie decyduje fakt, że jest ona matką względ
nie córką — a nie fakt, że jest kobietą, co więcej — mniej istotne jest to, że jest
żoną swego męża niż fakt, że jest matką jego dzieci. W tradycyjnym ujęciu kobieta
jest nie tyle przeciwnym biegunem męszczyzny, co ucieleśnieniem określonego
zadania. Jej powinność sprowadza się do sankcjonowania istnienia rodziny. Jest to
zadanie religijne, od którego wypełnienia zależy trwanie Żydów jako odrębnej
formacji religijnej i społecznej9.
W rozproszonych w nowszej literaturze naukowej wzmiankach odnoszących
się do tej problematyki znajdujemy potwierdzenie takiej oceny pozycji kobiety
żydowskiej, wyznaczniki jej pozycji nie zmieniają się, a kontekst erotyczny pozostaje nieobecny10. Natomiast inne, także religijnie uzasadniane zadanie kobiety:
ną konsekwencją — chrztem. Pod naciskiem rodziny rezygnuje ze swego osobistego szczęścia. Proces uwalniania się
od tradycji prowadzi do swego przeciwieństwa: do powrotu do judaizmu, jak to ma miejsce np. w znanym przypadku
Jifi Langera z Pragi, który, pochodząc z rodziny religijnie obojętnej, zwraca się ku chasydyzmowi.
x B. Chagall, Brennende Lichter, Hamburg 1974.
9 Por B Hahn, Die Jttdin Pallas Athene, (w:) J. Dick, B. Hahn, op. cit. Barbara Hahn odsyła do książki, ważnej dla
odtworzenia samoświadomości kobiety żydowskiej z końca XIX wieku: N R Lazarus (Nahida Remy), Das jiidische
Weib (Berlin 1886). Przeciwstawia się tam żonę i matkę w rodzinie żydowskiej chrześcijańskiemu ideałowi dziewic
twa (i odpowiednio męskiemu ideałowi ascezy i abstynencji) (s. 17 nn i s. 187 nn). Nahida Remy, przechrzczona
Żydówka, powróciła do judaizmu, a w swej książce przedstawiła własne doświadczenia życiowe w światach obu
religii. W świecie ortodoksyjnego judaizmu pozycja kobiety pozostała aż do dnia dzisiejszego niezmieniona. Por: E
Avichail, Judentum Untersuchungen, Monachium 1989.
10 Zob. np. T Somogyi, Die Schejnen und die Prosien. Zum Schonheitsideal der Osijuden ., Berlin 1985, s. 114 nn.
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stworzenie mężowi optymalnych warunków dla studiowania Tory, daje jej wiele
możliwości bardziej dynamicznego działania. Prowadzi to dość często do takiej
sytuacji, że to ona sama swą pracą zapewnia realne bytowanie rodzinie. W tym
sensie, w zgodzie z wyżej wyłożonymi religijnymi założeniami, kobieta zajmuje
pozycję nie poniżej, ale obok mężczyzny. Na taką sytuację zwraca wielokrotnie
uwagę Nahida Remy11. W tych warunkach kobieta żydowska była więc z reguły
przyzwyczajona do samodzielnego działania i pod tym względem być może prze
wyższała nawet kobiety ze środowisk chrześcijańskich. Załamywanie się takiego
patriarchalnego porządku musiało nieść za sobą poważne konsekwencje dla spo
łeczności żydowskiej, która stanowiąc z reguły mniejszość w społeczeństwie ze
szczegółnądeterminacją strzegła swej spoistości wewnętrznej solidarności.
Powracając do wybranego terenu obserwacji, to znaczy do krajów monarchii
habsburskiej, możemy stwierdzić, że pod koniec XIX wieku, w zależności od
społecznego i kulturalnego otoczenia, istniały tam różne stadia rozszerzania się
pola swobodnego działania kobiet w społecznościach żydowskich. Wiedeń, stoli
ca, jest tu przykładem miasta, które dzięki swej anonimowości i otwartości na
modernizację, dawało najwięcej szans przekroczenia tradycyjnych ram bez ryzyka
gwałtownego zrywania z własną sferą rodzinną i kulturową11
12. Pod koniec XIX
wieku dotyczyło to już nie tylko pań z najwyższych sfer jak np. Fanny von Arnstein, którą już na początku XIX wieku można było spotkać ,, wśród arystokratycz
nych [nie-żydowskich — N. K.] piękności” Wiednia13. Kobiety, jeżeli ich status
społeczny im na to pozwalał, mogły już teraz — niezależnie od wyznania —
podejmować działalność w nowych zawodach, a zwłaszcza korzystać z możliwo
ści kształcenia. Nie oznacza to, oczywiście, że wszystkie Żydówki w Wiedniu poszły
tą drogą, można jednak przyjąć, że m.in. także przewaga nurtu reformatorskiego
w gminach żydowskich Wiednia, przyczyniła się do uzyskania przez kobiety
większej swobody.
Życie w mieście ma to do siebie, że w środowisku ludzi pracujących całkowite
wyizolowanie się nie jest możliwe. Tym bardziej dziwi, że Hellmut Andics, we
wspomnianej monografii o Żydach w Wiedniu, prawie wcale nie porusza sprawy

oraz także: M Zborowski, E. Herzog, Das Schtetl, Monachium 1991, s. 96 nn.
11 N. Remy, op, cit.
12 W „Echu” Juliana Stryjkowskiego matka oburza się na swoją „wyemancypowaną" córkę Marię (Chamanja), która
podczas pobytu w Wiedniu (!) związała się z ruchem feministycznym i decyduje się na samotne wychodzenie na ulicę:
„Chodziła po ulicy? Tak sobie. W cudzym mieście? We własnym można zbłądzić Sama? Co ona robiła na ulicy?
Tak po prostu chodziła? Sama?” Na to przyjaciółka córki. „Przecież to nie było w lesie”. Ukazany tu został ogromny
dystans między Wiedniem a galicyjskim szteti oraz przełom, jakim była emancypacja.
H. Andics, Die Juden in Wien, Wien 1988, s. 219 n.
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kobiet. W obszernym indeksie znajdujemy zaledwie kilka kobiecych nazwisk. Je
śli miasto jest skrajnym przykładem zmiany warunków życia kobiety żydowskiej
(i nie tylko żydowskiej!), to na prowincji, zwłaszcza w galicyjskim „sztetl” (mia
steczku), odnajdujemy jego przeciwieństwo. Wyrwanie się z zamkniętego i wyi
zolowanego świata zawsze wymaga siły i świadomego działania osoby, która chce
się wyzwolić. Jako Żydówka i jako kobieta ze swoimi dążeniami do emancypacji
może się ona narazić na sprzeciw nie tylko ze strony własnej rodziny, ale — ze
strony całej gminy, której solidarność wydaje się zagrożona. Trzeba jednak przy
tym pamiętać, że dotkliwa bieda większości galicyjskich Żydów przyzwyczaiła
ich do poszukiwania wyjścia z sytuacji, nawet tych, które wydawały się bezna
dziejne. Angażowanie się wielu kobiet z tego regionu w ruchach socjalistycznych
tym się właśnie tłumaczy, jakkolwiek stanowiły one w masie żydowskich kobiet
tylko nieznaczną mniejszość.
Wewnętrzne spory toczące się wśród Żydów wokół reformy i ortodoksji znane
nam są ze wszystkich krajów monarchii habsburskiej, zwłaszcza z tych, gdzie
ludność żydowska trudniła się rolnictwem, jak na Bukowinie, Morawach i na
Węgrzech. W tamtejszym judaizmie ścierały się ostro trzy prądy: chasydzki, orto
doksyjny i reformowany i w wielu przypadkach dochodziło do rozluźnienia się
barier izolujących gminę żydowską od świata zewnętrznego.
Czescy Żydzi ze swym centrum w Pradze zajmują miejsce szczególne z powo
du stosunkowo wcześnie ujawniającego się i szeroko rozpowszechnionego indyferentyzmu w sprawach religijnych, czemu prawdopodobnie sprzyjał takiż indyferentyzm chrześcijańskiego otoczenia, datujący się od czasów przymusowej rekatolicyzacji14. Franz Kafka skarży się w swym „Liście do ojca”15, że nie danym mu
był dostęp do religijnej społeczności żydowskiej. Podobne informacje znajdujemy
także w innych źródłach dotyczących żydowskiego mieszczaństwa. Jednym z po
wodów szybkiej sekularyzacji Żydów w Czechach było to, że w tym kraju było
niewiele większych gmin żydowskich, i żyjący w rozproszeniu (diasporze) Żydzi,
bez minjan16 i synagogi, a więc i bez rabinów, nie mogli wypełniać swych obo
wiązków religijnych. Wilma Iggers na przykładzie kobiet z jej własnej żydowskiej

14 W. Iggers, Die judische Frau in Bóhmen und Mahren und ihr Verhaltnis zur Religion. (Rękopis wykładu na
uniwersytecie w Wiedniu — kopia w posiadaniu autorki]; tejże, Jiidinen in Bóhmen und Mahren urn 1900, (w:) J
Dick, op. cit., s. 157 nn., pod red. tejże: Die Juden in Bóhmen und Mtihren. Ein hisforisches Lesebuch, Monachium
1986.
IJ F. Kafka, Briefan den Vater, Frankfurt 1990.
16 „Minjan" oznacza minimalną liczbę 10-ciu pobożnych Żydów (mężczyzn), konieczną dla odbywania rytualnych
modłów.
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rodziny dowodzi, że w tym środowisku także kobiety nie przywiązywały wielkiej
wagi do intensywnego życia religijnego1 .
Z tego co w ogóle wiemy o kobietach żydowskich, żyjących w „sztetl” na
Morawach17
18, niewiele wskazuje na wyjątkowość ich sytuacji. Tradycyjne wzory
i postawy były silnie zakorzenione wśród tamtejszych Żydów. Centrum rabinizmu
w południowych Morawach znajdowało się w Mikułowie. Niektórzy wspomniani
przez Dorotę McEwan członkowie rodziny Fischerów z Łomnicy na Morawach —
tak kobiety, jak i mężczyźni — po pierwszej wojnie światowej przyjęli chrzest19.
Z dotychczasowych ustaleń i hipotez, dotyczących sytuacji kobiet żydowskich
w krajach monarchii habsburskiej wynika, że nie można mówić o sytuacji kobiety
żydowskiej w ogóle; odnosi się to również do mężczyzn w tych społecznościach.
Zawsze trzeba uwzględniać nie-żydowskie otoczenie tak przedstawicielek, jak
i przedstawicieli tych społeczności, ich warunki socjalne, poziom wykształcenia,
dojrzałość polityczną, możliwości działalności zawodowej. Im szybciej następo
wało otwarcie lub rozpad tradycyjnej gminy żydowskiej, tym łatwiej było także
kobietom przekraczać uświęcone zwyczajem bariery. Jest rzeczą zrozumiałą, że
w pierwszej kolejności podejmowały one, podobnie jak i kobiety chrześcijanki,
działania w tych sferach życia, których tradycja religijna im nie wzbraniała, a na
wet wyraźnie zalecała. Jaka więc była to działalność, którą podejmowały kobiety
w społecznościach żydowskich od końca XIX wieku aż do I wojny światowej?
1) Dobroczynność jest tradycyjnie jednym z wysoko cenionych przez żydow
skie nakazy religijne zadaniem i obowiązkiem, przeznaczonym głównie dla pani
domu. Zaangażowanie ludzi zamożnych w akcje socjalne na rzecz ubogich znaj
duje wyraz w pielęgnowaniu od stuleci działalności w stowarzyszeniach, w któ
rych kobiety (zwłaszcza żony bogatych lub pobożnych mężów) odgrywały główną
rolę. Tak na przykład w Wiedniu na przełomie wieków działały niezliczone ży
dowskie instytucje dobroczynne20. Kobiety były założycielkami szkół, domów
opieki, kuchni ludowych itp. Wzrastała liczba Żydówek-studentek medycyny i le
karek; to także świadczyć może o społecznym i humanitarnym zaangażowaniu.
2) Społeczne znaczenie salonów, w których spotykała się elita finansowa i in
telektualna, prawie zawsze opierało się na kobiecie, zwykle pięknej i wykształco
nej żonie bogatego lub wpływowego męża. Również w społeczności żydowskiej
17 W. Iggers, Die judische Frau, op. cit.
'8 D. McEwan, op. cit.
19 Trudno powiedzieć, czy stosunek do nowej wiary zawsze był tak powierzchowny, jak to opisuje Clarissa Fischer,
która przystępując do Komunii zwierzyła się wnukowi: „Tak, ja przyjmuję ten opłatek, bo wtedy znacznie lepiej mnie
traktują”. D. McEwan, op. cit., s. 116.
20 Zob. H. Gold, Geschichte der Juden in Wien, Tel Aviv 1966, s, 117 nn.
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kobieta w ten właśnie sposób wstępowała w życie publiczne. Nigdy jednak nie
traktowała ona swobody poruszania się w towarzystwie nie-żydowskim jako za
chowania zrozumiałego samo przez się. Zupełnie wyjątkowo zdarzało się, że bły
skotliwa i obyta w świecie Żydówka mogła uzyskać szersze wpływy. Świadczyć
o tym może kilka przykładów: poczynając od Fanny von Amstein aż do Betty
Zuckerkandl. Ta ostatnia jako publicystka pochodząca z Galicji, mogła nawet po
przez swą siostrę, spokrewniona z Georges’m Clemenceau, uczestniczyć w wiel
kiej polityce.
Betty Zuckerkandl może być uznana za prototyp kobiety ze środowiska oświe
conej inteligencji żydowskiej. W jej działaniach wspierali ją mężczyźni: ojciec —
Moritz Szeps, pochodzący z Galicji, założyciel znanej gazety wiedeńskiej oraz
mąż — Emil Zuckerkandl, znany wiedeński przyrodnik. Mamy tu częsty przykład
emancypacji, która postępowała jeszcze pod ochroną i w ramach układu patnarchalnego; przykład ten dotyczy emancypowania się zarowno kobiety, jak i Żydów
ki. Zjawiska takie możemy zaobserwować w całym ruchu emancypacyjnym ko
biet.
3) Powodzenie i awans Żydów związane były z ich zintegrowaniem się z wy
kształconą społecznością mieszczańsko-burżuazyjną. Warunkiem emancypowa
nia się kobiet ze społeczności żydowskiej było również przede wszystkim wy
kształcenie. W ortodoksyjnym środowisku żydowskim wykształcenie było przez
długi czas dla kobiet nieosiągalne. Im bardziej energicznie konserwatywni i orto
doksyjni Żydzi w wielu miejscowościach bronili się przed przenikaniem świec
kich treści nauczania do tradycyjnego żydowskiego systemu nauki szkolnej, tym
częściej właśnie dziewczęta uzyskiwały dostęp do szkoły świeckiej, żydowskiej
względnie nieżydowskiej. Ponieważ studiowanie Tory było zarezerwowane dla
mężczyzn, powinni oni byli tylko temu poświęcać swoją uwagę. Stąd aktywność
kobiet bardziej niż mężczyzn skierowana była ku praktycznym sprawom życio
wym, a rozwijanie ich zdolności intelektualnych i kształcenie szybciej „wydosta
wało się na zewnątrz” wykraczając poza ramy tradycyjnej, religijnej rodziny.
O tym, że młodzi mężczyźni nie chcieli pozostać w tyle i studiowali Hegla, ukry
tego pod Torą i Talmudem, można przeczytać w wielu pamiętnikach21. Z pewno
ścią jednak można przyjąć, że dla żydowskiej rodziny i dla żydowskiej tradycji
decydujące znaczenie miał fakt, że przed kobietami otwarta została droga do nie-

21 Simon Dubnow, żydowski historyk, pochodzący z Białorusi, podaje w swych wspomnieniach, że to studiowanie
niemieckich filozofów zapoczątkowało jego zerwanie z pobożnym domem rodzicielskim. (S. Dubnow, Mein Leben,
Berlin 1937).
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żydowskiego świata. O tempie, w jakim przystosowywały się one do tego świata,
świadczą obserwacje ich zachowań na zachodzie Europy, gdzie szybko dostoso
wywały się do mody i stylu życia mieszczańskiego społeczeństwa chrześcijańskie
go i w ten sposób rezygnowały co najmniej z części swej żydowskiej tożsamości.
To one właśnie, te, które zawsze były odpowiedzialne za trwałość rodziny jako
najmniejszej i najważniejszej cząstki gminy religijnej, miały także możliwość li
kwidacji tego podstawowego elementu, a przynajmniej utorowania swoim dzie
ciom drogi do wyjścia z niej.
W dziedzinie oświaty zaznaczył swoją obecność szereg wybitnych kobiecych
osobistości, wywodzących się z rodzin żydowskich. Eugenie Schwarzwald, zało
życielka wiedeńskich szkół Schwarzwald-Schulen, była ukraińską Żydówką. Fry
deryka Lazarusówna, siostra Herminy Lazarus (żony socjalisty Hermana Diamanda) miała również żydowski rodowód; znana jest jako reformatorka pedagogiki,
bliska ideom Janusza Korczaka. Przed I wojną światową spotykamy Żydówki
dziennikarki i pisarki nie tylko w Wiedniu, ale także w innych miastach Austrii2223
dowiadujemy się o nich zwykle przypadkowo. Na przykład o pani dr S. Rubin
stein, która studiowała w Pradze i w Lipsku, a w 1874 uzyskała stopień doktora
filozofii. Organizowała ona popularne kursy literatury pięknej. Niejaka Rusią
Lampl, urodzona w 1901 w Galicji wschodniej, po przeniesieniu się ze Lwowa do
Wiednia została publicystką piszącą w trzech językach: niemieckim, angielskim
i hebrajskim. Bezimienne pozostały liczne nauczycielki w szkołach prywatnych
i publicznych. Ten bowiem zawód (pozbawiony wysokiego prestiżu!) był naj
łatwiej dostępny dla kobiet, które wykonując go mogły demonstrować swoje wyemancypowame .
Rzeczywiste wyjście z zaczarowanego koła specyficznych kobiecych zawo
dów i powołań obserwujemy na innej płaszczyźnie, a mianowicie — politycznej
(w szerokim znaczeniu tego pojęcia); wyrażało się to w dwóch formach działania:
a) w ruchu kobiecym
b) w działalności partii politycznych.
Berta Pappenheim urodziła się w 1860 roku w ortodoksyjnej rodzinie kupca
Siegmunda Pappenheima w Wiedniu. Uczęszczała do prywatnej katolickiej szko
ły, jako że nie było wówczas w Wiedniu żydowskich szkół prywatnych. Gdy miała

• 23

22 Hugo Gold w swych wspomnieniach o Żydach w Wiedniu i w Austrii wymienia wiele kobiet, nie poświęca im
jednak równie wiele miejsca jak mężczyznom, których zasługi omawia szczegółowo. Także Wilnia Iggers informuje
o czynnych na polu literatury w Pradze i w Czechach kobietach z żydowskim rodowodem.
23 Z Emancypantek Bolesława Prusa wiemy, jak trudna była droga kobiet także w chrześcijańskich środowiskach,
która wiodła ku emancypacji najczęściej poprzez instytucje oświatowe. Stryjkowski także każę swojej wyemancypo
wanej bohaterce Żydówce Chamarii, wybrać zawód nauczycielki.
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28 lat, przeniosła się z matką do Frankfurtu. Była tam założycielką sierocińców
i organizatorką jadłodajni dla uciekinierów przed pogromami w Europie wschod
niej, aktywnie angażowała się w zwalczanie prostytucji, której ofiarą padały prze
de wszystkim dziewczęta ze skrajnie ubogich żydowskich rodzin z Galicji24.
W 1904 r. założyła „Żydowskie Stowarzyszenie Kobiet” („Judischer Frauenbund”), włączone następnie do „Związku Niemieckich Stowarzyszeń Kobiecych”
(„Bund deutscher Frauenvereine”). Celem stowarzyszenia była oświata szkolna
i pozaszkolna oraz ochrona kobiet w społecznościach żydowskich25. Życie Berty
Pappenheim jest przykładem walki, jaką musiała stoczyć kobieta, która, choć
emancypowana, chciała jednak zachować przywiązanie do judaistycznej religii.
Pozostała niezamężna z własnego wyboru, ale pod koniec swego życia musiała
przyznać, że wymagania ortodoksyjnego trybu życia i dążenia emancypantek do
samorealizowania się kobiet stanowią sprzeczność nie do pokonania. Nawet wów
czas, gdy ta droga prowadzi poprzez zaangażowanie społeczne, stanowiące część
składową zasad religijnych judaizmu2627
.
Również te kobiety z rodzin żydowskich, które w znacznej liczbie angażowały
się w działania partii socjalistycznych, jak Helena Landau-Bauerowa lub Cecylia
Gumplowiczowa, walczyły o równouprawnienie kobiet i to nie tylko tych, które
należały do wyższych i średnich warstw społecznych, których życie i tak było
lżejsze, ale także robotnic. Agitacja taka miała zapewne wpływ na angażowanie się
robotnic żydowskich w strajkach, przede wszystkim na ziemiach znajdujących sę
pod zaborem rosyjskim.
Także z działalności politycznej w PPSD i PPS znanych jest wiele nazwisk
kobiet z rodzin żydowskich, które zdołały wyrwać się z getta niewiedzy, biedy
i bezprawia. Próbowały one razem z mężczyznami, drogą propagowaniaidei so
cjalistycznych, uzyskać poprawę położenia swych żydowskich współobywateli.
Robotnice, jak np. Rebecca Sandberg czy Zofia Szejn zostały zesłane na Sybir;
kobiety z warstw średnich społeczności żydowskiej występowały z publicznymi
mowami. W swej monografii poświęconej żydowskiej sekcji PPSD i ŻPSD Hen
ryk Piasecki podaje wiele szczegółów aktywności kobiet2 . Wiele śladów w źród
łach wskazuje na to, że kobiety ze środowisk żydowskich demonstracyjnie akcen
towały swoją polityczną emancypację. Wszystkie te kobiety, których życiorysy są

24 Na ten temat zob.: L. Engelstein, Die Ausloschung der jUdischen Frau, (w:) J. Dick, op. cit., s. 167 nn.
25 A Colin, Metamorphosen einer Frau. Von Anna O. zu Bertha Pappenheim, (w:) J. Dick, op. cit., s. 197 nn
26 Tamże, s. 213.
27 H. Piasecki, Sekcja żydowska PPSD i Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna, Wrocław 1982; tenże, Żydowska
organizacja PPS, Wrocław 1978.
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przeważnie nieznane, to Żydówki, które uczyniły wielki krok „z getta w świat”
(jest to tytuł książki Mischket Lieberman, urodzonej w jednym z galicyjskich sztetina, książki, która wypędziła jej rodziców do Berlina). Ich nazwisk, wspomina
nych przez Piaseckiego marginesowo (głównie jako nazwiska towarzyszek męż
czyzn, zajmujących kierownicze stanowiska), nie można znaleźć w żadnej z ży
dowskich encyklopedii, które poświęcają tak wiele miejsca nawet tym
męszczyznom, którzy odegrali niewielką rolę.
Nie musimy stale przywoływać Róży Luksemburg, aby opisać wkład żydow
skich kobiet w dzieło modernizacji i politycznego uświadomienia kobiecego świa
ta w XIX i XX wieku. W każdym razie trzeba pamiętać o wielkich jeszcze lukach
w tej dziedzinie badań.
Przed kilku laty autorka tego szkicu rozmawiała z wielce szanowanym nesto
rem historii emancypacji Żydów w Polsce, Arturem Eisenbachem. Zapytany, jakie
znaczenie przypisywałby on emancypacji kobiet w środowisku żydowskim, prze
de wszystkim wskazał na Różę Luksemburg (!), a następnie wyraził przekonanie,
że o rzeczywistej emancypacji kobiet w społecznościach żydowskich w Europie
wschodniej można mówić dopiero w odniesieniu do XX wieku. Sądzę jednak, że
rzut oka na zaangażowanie kobiet z żydowskich środowisk w Królestwie Polskim,
czy też w monarchii habsburskiej już na przełomie wieków we wszystkich wspo
mnianych wyżej dziedzinach pozwala na odmienne wnioski. Jestem przekonana,
że nawet jeszcze przed przełomem wieków mamy do czynienia nie tylko z odo
sobnionymi przypadkami. Pewna żydowska lekarka z okręgu cieszyńskiego28,
(81-letnia miała w chwili przeprowadzania z nią wywiadu) wspominała swą matkę
i jej siedem sióstr, które, pochodząc z najuboższej sfery, zdołały samodzielnie za
pewnić sobie egzystencję. Najstarsza, po ukończeniu nauki krawiectwa, otworzyła
w Krakowie salon mody, w którym zatrudniała większość swych sióstr, a który był
chętnie odwiedzany przez „wielki świat” Krakowa. Zapytywana przeze mnie ich
siostrzenica opowiadała, że jako dorastająca dziewczyna pilnie korzystała z bib
lioteczki ciotek, w której oprócz polskich i niemieckich klasyków znajdowały się
także dzieła Ibsena i Strindberga, co świadczyło o nowoczesnych gustach właści
cielek księgozbioru. A kobiety te miały za sobą tylko dwa lata nauki w szkole
elementarnej. „Głód wiedzy u kobiet był ogromny” — stwierdzała ankietowana
lekarka. To brzmi niemal jak bajka, kiedy słyszymy, że matka tej lekarki pasąc
krowy we dworze, który dzierżawili jej krewni, czytała książki klasyków niemiec
kich wypożyczone w dworskiej bibliotece! O szczególnym przywiązaniu do reli
Zapis nagrania na taśmie magnetofonowej — w posiadaniu autorki.
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gii ankietowana nie umiała nic powiedzieć. Oboje jej rodzice wyrastali w wielkiej
nędzy i jak się wydaje nie byli zbyt mocno związani z ortodoksyjnym judaizmem.
Całe jej rodzeństwo miało oprócz żydowskich także chrześcijańskie imiona i wła
dało, prócz niemieckiego, także językiem polskim i czeskim.
Tu pojawia się inny problem, a mianowicie — problem żydowskiej tożsamo
ści, podejmowany wciąż od nowa w niezliczonych publikacjach. Jakie są wy
znaczniki tej tożsamości w warunkach postępującej emancypacji Żydów? Kto je
szcze jest, a kto — być przestaje — Żydem względnie Żydówką? Nawet w słow
nikach biograficznych żydowskie pochodzenie nie zawsze jest ujawniane; w tej
sprawie panuje całkowita dowolność. Przykładem może tu być Franz Kafka, okre
ślany raz jako czeski, innym razem jako niemiecki pisarz. Trzeba jednak pamiętać,
że w czasach zagrożenia, albo też z powodu oportunizmu, — co zresztą sprowadza
się do tego samego — wielu Żydów wołało ukrywać swoje pochodzenie. Tylko
silna więź z judaizmem wymagała przyznawania się do swej tożsamości także
w niebezpieczeństwie. To jeszcze przecież nie świadczy o braku rzeczywistego
poczucia solidarności, które do dziś daje o sobie znać mimo wszelkie podziały.
Jest godne uwagi, że w wielu przypadkach u wyemancypowanych kobiet ze
środowisk żydowskich podkreśla się właśnie to co „nie-żydowskie”. W jednej
z biografii Róży Luksemburg znajdujemy rozdział zatytułowany „Nie-żydowska
Żydówka: z Zamościa do Zurychu”29. Czy rzeczywiście było tak niezwykłą rzeczą
dla Żydówki przeniesienie się „z Zamościa do Zurychu”? W Europie wschodniej
dla wielu wyemancypowanych kobiet z inteligencji Zurych był pożądanym miej
scem studiów. Dlaczego więc wybór tej drogi przez wykształconą kobietę wywod
zącą się z rodziny żydowskiej miałby świadczyć o jej sprzeniewierzeniu się ży
dowskiej tożsamości? Tak to bywa, gdy pojęcie wspólnoty Żydów utożsamia się
z ortodoksyjnym judaizmem.
Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa pisze o Rozalii Felsenhardtówme,
działaczce socjalistycznej partu „Proletariat”: „Już dziadkowie i rodzice Felsenhardtówny uważali Polskę za swą ojczyznę, brali udział w manifestacjach patrio
tycznych... Rodzina ta nie miała charakteru typowo żydowskiego, drobnomieszczańskiego...”30 (podkreślenie N. K.). Dzięki lekarskiej praktyce ojca Rozalia
Felsenhardtówna zetknęła się z biedotą żydowską. Pracując jako nauczycielka tak
że służyła żydowskim dzieciom z różnych warstw społecznych. Powierzchowne
podejście do problemu tożsamości żydowskiej (ze strony nie-Żydów) prowadzi do
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29 R. Abraham, Rosa Luksemburg A Life for ihe Imemaiional, Nowy Jork 1989.
* D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Bydła wszystkich świeciło słońce, Lublin 1989
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pomijania, zwłaszcza gdy chodzi o emancypację żydowskich kobiet, skompliko
wanych społecznych i psychologicznych implikacji związanych z wyrwaniem się
z „getta”, co nie musiało oznaczać zerwania poczucia więzi ze wspólnotą żydowską.
Po drugie utożsamianie Żydów z drobnomieszczaństwem jest zbyt daleko idącym
uogólnieniem, i nie da się utrzymać, chociaż związek między uobywatelnieniem
i „zburżuazyjnieniem” części Żydów a ich emancypacją by, bardzo bliski31.
Dla nieżydowskiego badacza jest sprawą trudną do rozstrzygnięcia, czy
w przypadku jednostek w pełni zintegrowanych i zasymilowanych należy przy
woływać fakt ich żydowskiego rodowodu, czy też nie. Jeśli w społeczeństwie
nieżydowskim wzmianka o żydowskim pochodzeniu uchodzi za dyskryminującą,
jest to świadectwem ukrytego (lub jawnego) antysemityzmu tego społeczeństwa. In
formacja o rodowodzie żydowskim wydaje się równie potrzebna i uzasadniona, jak
w analogicznych przypadkach wzmianki o pochodzeniu niemieckim, czeskim itd.
Aby we właściwym świetle przedstawić wagę wkładu Żydówek do ruchu
emancypacji kobiet, trzeba przynajmniej postarać się prześledzić ich drogę życio
wą w ramach społeczności żydowskiej, jak i ich ewentualną drogę wychodzenia
z tej społeczności. W dyskusjach toczących się w środowiskach żydowskich waż
ny problem, wymagający szerszych badań interdyscyplinarnych, stanowi zjawisko
wychodzenia kobiet z ciasnych ram ich tradycyjnej roli, ich angażowanie się poza
środowiskiem żydowskim albo nawet całkowite odwrócenie się od judaizmu. Hi
storyk nie może się tu objeść bez pomocy etnologów, teologów i socjologów.
Zgodnie z definicją, za Żyda uważany jest ten, którego matka jest Żydówką,
chociaż również i to kryterium wskutek coraz częstszych małżeństw mieszanych
staje pod znakiem zapytania. Z ortodoksyjne męskiego punktu widzenia muszą się
wydawać groźne dla trwałości wspólnoty żydowskiej przypadki, gdy kobieta wy
łamuje się z tradycyjnego modelu zapewnienia ciągłości rodzinie żydowskiej. Wi
docznie początkowo w społecznościach żydowskich nie zdawano sobie w pełni
sprawy z tego niebezpieczeństwa, gdy bez większych trudności umożliwiano
dziewczętom dostęp do świeckiego wykształcenia. Trzeba by podjąć specjalne
badania, aby stwierdzić, w jakim stopniu emancypowanie się kobiet przyczyniło
się do różnicowania się wspólnoty judaistycznej. Należałoby również odpowie
dzieć na pytanie, czy to aby nie proces emancypowania się kobiet obok prawnej
emancypacji (dotyczącej ogółu Żydów) nie był tym czynnikiem, który doprowa
dził do pełnego równouprawnienia żydowskiego społeczeństwa. Jeśli kobieta wy
wodząca się z tradycyjnej społeczności żydowskiej, ale — wyemancypowaną,
Por. S. Volkov, Verbiirgerlichung... (w:) Jildischesleben op. cit.
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zaliczamy do współczesnego jej społeczeństwa większości, to w wielu przypad
kach jest to z pewnością uzasadnione. Powinniśmy jednak zawsze pamiętać, jak
wielkie problemy dla kobiet w ogóle, a szczególnie dla tych, należących do stale
zagrożonej społeczności mniejszościowej, stwarza świadome porzucenie tradycyj
nego środowiska, nawet wówczas, gdy chodzi już tylko o formalność.
Monarchia habsburska, którą przed pierwszą wojną światową we wszystkich
krajach zamieszkiwały liczne żydowskie społeczności mniejszościowe, daje
szczególnie wiele okazji, aby poświęcić więcej uwagi sytuacji kobiet w tych
wspólnotach i procesowi ich emancypowania się. Badania porównawcze dotyczą
ce tego regionu Europy byłyby ważnym wkładem do studiów nad dziejami kobiet.

Tłum. Irena Koberdowa i Anna Żarnowska
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Matki i dzieci: Związek Polek w Ameryce i
druga generacja imigrantów 1898-1930

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiło się wprawdzie wiele prac poświęconych
kobietom-imigrantkom, jednak jak tego dowodzi dyskusja na łamach „Journal of
American Ethnic History”1 — studia na styku problematyki etnicznej i kobiecej
wciąż posiadają sporo luk. Mało np. wiadomo o relacjach pomiędzy pierwszym
i drugim pokoleniem imigrantów (w interesującym nas przypadku między matka
mi i dziećmi). Na ile odmiennie obydwa pokolenia reagowały na presję otaczają
cego je świata, na miejsce zajmowane przez imigrantów w społeczeństwie, prob
lemy akulturacji, naciski amerykanizacyjne? Różnice zaś oczywiście istniały. Im
też w znacznym stopniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Feminizm „domowy”, „moralny” i „zawodowy”12
Stowarzyszenia kobiece, początkowo zakładane przy parafiach, powstawały
już w latach 70-tych XIX w. Pierwszym ugrupowaniem świeckim miała być zało
żona w Chicago w 1886 r. grupa Grosz Polski. Niecały rok później Teofila Samolińska zorganizowała Centralne Towarzystwo Polek, organizację tyleż społecznokulturalną, co patriotyczną. Ostatecznie w sierpniu 1898 r. kilka kobiet (m.in. Teo-

1 Por. S. Stahl Weinberg, The Treatment ofWomen in Immigration History: 4 Cali for Change, „Journal of American
Ethnic History”, II (1992), no 4, s. 25-26; D. Gabaccia, H. R. Diner, M. S. Seller, Comments, tamże; E. Pleck,
Challenges to Traditional Authority in Immigrant Families, [w:] The American Family in Histohcal Perspecitve, ed.
M. Gordon, New York 1983, s. 504-505; D. Gabaccia, Immigrant Women: Nowhere at Home, „Journal of American
Ethnic History”, 10 (1991), no 4, s. 61 -87
2 S. Buechler, The Transformation ofthe Woman Suffrage Movement; The Case of Illinois, 1850-1920, New Brun
swick 1986, s. 121-122. Feminizm „domowy” stara się powiększyć zakres obowiązków i odpowiedzialności kobiet
o prawa i zobowiązania wobec społeczeństwa; feminizm „moralny” rozwiązywać miał problemy społeczne, odwołu
jąc się do zasad moralnych; feminizm „zawodowy” prowadzić miał do awansu zawodowego kobiet, stworzenia
możliwości indywidualnej kariery.
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fila Samolińska, Stefania Chmielińska, Gabriela Laudon, Maria Rokosz), które
reprezentowały cztery organizacje kobiece, powołały Związek Polek w Ameryce
(ZPA). W 1902 r. skupiał on 28 grup i 1400 członkiń i publikował pismo „Głos
Polek”; w 1910 r. w 78 grupach zrzeszał 5812 osób; w 1917 r. już 23 000. Organi
zację stworzył entuzjazm kobiet w grupie imigrantek raczej „nietypowych”: wy
kształconych emancypantek, o inteligenckim lub szlacheckim rodowodzie.
Wszystkie zaliczyć można do polonijnej klasy średniej. Tak np. Maria Rokosz była
żoną Stanisława Rokosza, w latach 1899-1901 wiceprezesa Związku Narodowego
Polskiego (ZNP), właściciela baru, współzałożyciela „Dziennika Narodowego”,
a podczas I wojny jednego z czołowych polonijnych działaczy związkowych
w Chicago, organizatora związku zawodowego w rzeźniach (zamordowanego
w 1921 r.). Stefania Chmielińska, później prezeska ZPA, prowadziła kwiaciarnię;
Teofila Samolińska to literatka i dziennikarka. Należały one do grupy najwcze
śniejszych imigrantów, a wśród chłopskich przybyszów w Ameryce propagowały
i umacniały poczucie narodowej tożsamości3.
Cele działalności ZPA trafnie oddaje korespondencja nadesłana dla „Głosu
Polek z Cleveland:
„Znajoma moja (...) uskarżała się bardzo na brak czasu. Tak wiele mam zajęcia,
mówiła mi, że nawet chwilki nie mogę poświęcić dla siebie, nie mam czasu czytać,
ani myśleć, ani zabawić się, ani nawet do kościoła pójść i pomodlić się w niedzielę.
Czasami potrzebna mi jest bardzo chwila wytchnienia, ale pracy mam zawsze tak
wiele i to takiej pracy nigdy nie skończonej, że o wypoczynku ani mowy (...) ma
kilkoro dzieci i większych i mniejszych, ale pomoc z nich w domu niewielka,
gdyż starsze chodzą do szkoły, młodsze jeszcze żadnej pracy wykonać nie potrafią,
owszem same wymagają nieustannej pieczy nad sobą. Sama dla nich szyje, sama
pierze i gotuje, sama czyści mieszkanie, sama wreszcie wszystkimi interesami
domowymi zarządza. W podobnym położeniu jest wiele bardzo naszych kobiet,
można powiedzieć, że przeważnie wszystkie w takich tu żyjemy warunkach, a za
ledwie wyjątki mogą urządzić się inaczej. Gdyby jednak praca domowa pochłania
ła nas wyłącznie i całkowicie, to cóż stałoby się ze społeczeństwem naszym za lat
kilka? Gdyby każdy myślał tylko o sobie i dbał o osobiste wygody, to rozpłynęli

3 W J. Galush, Purity and Power Chicago Polonian Feminists, 1880-1914, „Polish American Studies”, XLVII
(1990), no 1, s. 5-8,10,16; T. Radziłowski, Let UsJoinHands: ThePolish Womens Alliance, [w:] Immigrant Women,
ed. M. Schwartz Seller, Philadelphia 1981, s. 174; A. Brożek, Polonia amerykańska, 1854-1939, Warszawa 1977,
s. 67 (podaje jako datę powstania towarzystwa „Grosz Polski” rok 1884); A. Olszewski, Historia Związku Narodo
wego Polskiego, t, VI, Chicago [1967], Szkice biograficzne, s. 21; A. Walaszek, Polscy robotnicy, praca i związki
zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1880-1922, Wrocław-Warszawa 1988, s. 186.
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byśmy się w amerykaniźmie i znaku by po nas nie pozostało (...) Nawet tak ważna
sprawa i tak przede wszystkim dotycząca kobiet dzisiaj i w przyszłości jak sprawa
równouprawnienia nie znajduje wcale prawie poparcia u kobiet polskich”4.
Ten stan rzeczy starały się teraz zmienić coraz bardziej aktywne polonijne
emancypantki. ZPA powstał nie tylko jako protest przeciw odmowie przyjmowa
nia kobiet do Związku Narodowego Polskiego. Mówiła jedna z założycielek:
„Przychodzi na pamięć ta niechęć, wątpliwość, czasami szyderstwo naszych włas
nych ojców, braci i mężów, ich zgryźliwe docinki... nie wystarczy im już ognisko
domowe, samodzielności im się zachciewa, równouprawnienia, głosowania, same
chcą gospodarzyć, chcą z nami konkurować i nas uczyć jak dla Ojczyzny, Narodu
i nas tu samych wydajniej pracować”5. Właśnie tego domagały się twórczynie ZPA
— równych praw. Prawa do współdecydowania o losie polonijnych społeczności.
Organizacja skupiała oczywiście głównie robotnice (choć zapewne te bardziej
aktywne), oferowała im ubezpieczenia, a jednocześnie starała się przebudować
społeczne i narodowe postawy członkiń. W pełni świadoma i dumna z tego soju
szu inteligencji i robotników była Stefania Laudyn. redaktorka „Głosu Polek”.
Wiele imigrantek polskich w Ameryce odkryło wtedy, że mają i powinny egze
kwować własne prawa; częściej niż kobiety z innych grup narodowych szukały
pomocy policji, gdy traktowano je żle i brutalnie: występowały aktywnie w para
fialnych konfliktach (jak w 1880 r. w Detroit67
); brały widoczny udział w prote
stach i strajkach robotniczych Związek uformowany pod wpływem pozytywi
stycznych haseł polskich, ale i ideałów amerykańskiej Ery Progresywnej popierał
te wystąpienia. Piętnował nie tylko barbarzyństwo zatrudniania dzieci w fabry
kach, ale i cały system przemysłowy. Starał się także zmieniać rzeczy wistość
dzielnic polonijnych: stąd filipiki przeciw alkoholizmowi, przeciw znęcaniu się
nad żonami i dziećmi, przeciw dyskryminacji spotykającej „etników”. Zwalczano
stereotypy, złe tradycje, zgodnie z którymi kobiety zajmowały się jedynie domem
i podejmować mogły tylko niektóre zajęcia. Od początku ZPA walczył o pełny
dostęp kobiet do szkolnictwa zawodowego' Wreszcie (doceniając rolę Kościoła

4 A. R, Korespondencja z Cleveland, „Głos Polek” [dalej GP], nr 9 z 27 II 1913, s. 10-11
5 H B. Wołowska, Wczoraj i dziś. Dodatek do GP, wyd. jubileuszowe, maj 1948, nr 1, s. 1
6 L. Woodcock Ten ller, Who Is the Church ? Conflict in a Poiish Immigrant Parish in Lale Nineteenth-Century Detroit,
„Comparative Studies ofSociety and History”, 25 (1983), no 2, s, 248, 255
7 Rozmowa ze Stefanią Laudyn-Chrzanowską, Chicago, grudzień 1980; E Pleck, Wife beating in Nineteenth Century
America, „Victimology”, 4 (1979), s. 60-74; A. Walaszek, op. cit., s. 87-90, 141 147; J. Pula, E. E, Dziedzic, United
We Stand. The Role of Polish Workers in the New York Mills Textile Strikes, 1912 and 1916, New York 1990; J. Barrett,
Womenś Work, Family Economy, and Labor mihtancy The Case of Chicago's Immigrant Packinghouse Workers.
1900-1922, [w:] Labor Divtded. Race and Elhnicity in the United States. Labor Struggles 1835-1960, ed.s. R Asher,
Ch. Stephenson, Albany 1990, s. 249-266.
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jako ważnej, pielęgnującej język i kulturę instytucji społecznej Polonii) stanowi
sko ZPA bywało jednak antyklerykalne89. „Głos Polek” publikował rozmaite dy
daktyczne artykuły, porady jak usprawnić pracę domową kobiet, dbać o zdrowie,
drukował teksty literackie. Relacjonował historię walk emancypantek w Europie,
Ameryce, w Polsce, konflikty o prawa wyborcze kobiet.
„Szerzenie oświaty wśród swoich, ludności polskiej, przez dążenie do niej
i zachęcanie innych do nauki i pracy nad sobą przez szerzenie kultury rodzinnej”,
„pozyskanie wpływu na młode pokolenie” Związek podniósł do rangi obowiąz
ku1011
. Tak to motywowano: czy ogół kobiet (...) dorósł również do zdania sobie
sprawy z tego, że w rękach swoich posiada tak potężną broń reformatorską jak
możność stworzenia nowych ludzi i wpojenia w ich serca nowych myśli, nowych
ideałów życia? (...) Mogłybyśmy rękami naszych dzieci ludzkość zreformować".
Wychowanie dzieci i młodzieży to przeto broń w walce „o wytworzenie nowego
człowieka”, o równouprawnienie kobiet, zmianę systemów wartości i wizji świa
ta: „pragniemy dziś rzeczy zupełnie odmiennych od tego, czego od kobiet wyma
gano dawniej. Matkami i wychowawczyniami były kobiety dotychczas. Złemi
matkami i złemi wychowawczyniami jednakże nazwać je musimy [...] co zrobiły
matki [...] dla sprawy równouprawnienia kobiet? Toć wychowywałyśmy zarówno
chłopców, jak dziewczęta. Jeżeli narzekamy na niewolę kobiety, jeżeli się skarży
my na wiekowe krzywdy jakoby przez mężczyzn nam wyrządzane, to spytajmy
się jednak same siebie: kto tych mężczyzn takimi jakimi są wychował, kto ich
nauczył tego, żeby bezkarnie drugich, a zwłaszcza słabszych krzywdzić im było
wolno? Gdyby każda matka od dziecka wpoiła w syna swego poczucie sprawied
liwości, gdyby nauczyła głęboko odczuwać krzywdę bliźniego, gdyby zaszczepiła
w nim miłość wolności, ukochanie prawdy — nie miałyby kobiety potrzeby wal
czyć o prawa polityczne, o równą pracę, o dopuszczenie do zyskowniejszych,
a wyłącznie dla mężczyzn zarezerwowanych zawodów, o zrównanie w prawie cy
wilnym, o prawo opieki nad własnym, przez siebie urodzonym dzieckiem, o pra
wo do wiedzy, do światła?”11.1 dalej: „Dziecko powinno od pierwszych lat swoich
patrzeć na świat i wiele w nim rzeczy rozumieć. Powinno wiedzieć, że poza ścia
nami jego ciepłego wygodnego domu, są mieszkania biedaków, ciemne, wilgotne
i nie opalone, że mieszkańcy ich chorują z głodu, że więcej na świecie biedy niż
rozkoszy, że więcej chleba czarnego niż ciastek, więcej łachmanów, niż aksamitu.

8 H. W., Korespondencja, GP, nr 2 z 9 I 1913, s. 6-7.
’ T. Radziłowski, op. cit,, s. 175-179.
10 Obowiązki członkini Związku Polek, GP, nr 5 z 30 1 1913.
11 Matka reformatorka społeczna, GP, nr 1 z 6 I 1916, s. 1 -2; nr 3 z 20 I 1916, s. 1.
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W dziecku powinno się budzić współczucie, a nie pogarda dla nędzy i wyrabiać
chęć zaradzenia złemu*’12. Wreszcie: ,,Pozwól dzieciom pobrykać wesoło. Nie
wymagaj, aby zawsze cicho siedziały. Jeżeli duch i ciało dziecka mają się roz
wijać prawidłowo, to musi ono mieć swobodę w poruszaniu się i ćwiczyć głos,
mówiąc, śpiewając, a nawet i niekiedy pokrzykując. Musi ono móc uczynić
zadość swej fantazji przy zabawie”13. A przecież, stwierdzano: ,,W wielu przy
padkach rodzina dzieci swych nie wychowuje właściwie”. „One chowają się
same, przykładem i księgą mądrości dla nich są starsi koledzy, których także
przeważnie wychowała ulica”14.
Dzieci powinny uczyć się i kształcić, to jedyna szansa awansu moralnego
i zawodowego. W przeciwnym wypadku młodzież skazana będzie na podrzędne,
niewykwalifikowane prace. „Wierzymy, że matki polskie i ojcowie rozumieją ko
nieczność oświaty wyższej dla swych dzieci”15. Nie zawsze jednak tak było. Oto
protest, który zresztą dopiero wiele lat później dotarł do adresata — M. S. Szym
czaka: „Moja córka chodziła do publicznej szkoły do piętnaści lat. Była zmuszona,
żeby chodziła do Continuation szkoły do szesnaście lat. Teraz ma szesnaście lat
i cztery miesiące i jeszcze chcą ją zmusić chodzić do szkoły [...] Czy to sprawied
liwe, żeby moja córka musiała chodzić do szkoły?”16. ZPA starał się nie tylko
namawiać ludzi, by przedłużali czas edukacji swoich dzieci. Zabiegał także o mo
dernizację szkół parafialnych (rzadko wtedy krytykowanych)17. Starano się o bar
dziej humanitarne, indywidualne traktowanie dzieci w szkołach. „Głos Polek”
piętnował wszelkie kary cielesne (tak w domu, jak w szkole), ale to nowoczesne
podejście nie było bynajmniej typowe. Potępiając brutalność, polonijne tygodniki
namawiały jednak rodziców raczej do surowości.

„Feminizm patriotyczny”18
Gdy ZPA zyskał równoprawność w głównym nurcie życia społeczności polo
nijnych, zmodyfikował też swe programy i ideały wychowawcze. Przestawiono
akcenty. Sukces organizacyjny ZPA sprawił, że zmieniało się stanowisko innych
12 Czego nam nie dostaje? GP, nr 1 z 2 1 1913, s. 1 -2; także. Rola kobiety w społeczeństwie, GP, nr 17 z 24IV 1913, s. 2.
13 Dobre rady dla matek, GP, nr 49 z 4 XII 1913.
14 Czego nam nie dostaje, GP, nr 1 z 2 I 1913, s. 1.
15 Uwagi, GP, nr 33 z 17 VIII1916.
16 List do M. S. Szymczaka, 19 X 1932, Polish American Democratic Organization, Chicago Historical Society,
Chicago [dalej CSH], Box 1, fold. 5.
17 Stefania Laudyn, redaktorka „Głosu Polek" uważała, że duchowieństwo otacza młodzież najlepszą opieką. Rza
dziej polonijne emancypantki, jak psycholog dr Anna Wyczółkowska, postulowały założenie „postępowej” szkoły
w Chicago. Por. K. Groniowski, Spór o model kultury polonijnej w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX
wieku, [w:] Kultura skupisk polonijnych. Warszawa 1981, s. 49-50.
18 J. Galush, op. cit., s. 6, 16.
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organizacji wobec kobiet. Nie tylko przyjmowano je i ubezpieczano w Zjednocze
niu Polskim Rzymsko-Katolickim i ZNP, lecz uzyskały one także prawo do repre
zentacji we władzach centralnych19. W ZNP na istnienie grup kobiecych zezwolo
no dopiero w XX wieku, a Wydział Kobiet powstał w kwietniu 1906 r.20 W tych
okolicznościach ZPA zyskał uznanie i mógł włączyć się we wszystkie ważniejsze
polityczne przedsięwzięcia Polonii zyskując na autorytecie. Stępiło to radykalizm
dotychczasowego programu organizacji. Wtedy także (wzorem innych stowarzy
szeń polonijnych), pod koniec wojny i po jej zakończeniu, w wychowaniu dzieci
akcentować zaczęto przede wszystkim elementy polskiego patriotyzmu i kultury.
Postępująca „aku kuracja” i,,amerykanizacja” dzieci to jeden z najpoważniej
szych problemów, wobec którego ZPA musiał się określić. Spory pomiędzy
pokoleniami dotyczyły języka, struktury i funkcjonowania rodziny, tradycji
władzy rodzicielskiej, toczyły się wewnątrz rodziny i dotyczyły stosunków
rodzinnych. Dwa pokolenia nie rozmawiały często tym samym językiem. Nie
ma powodu, by nie odnieść do Polonii uwag wypowiadanych na temat sytuacji
w rodzinach włoskich: ,,imigranci mówić mogli do dzieci dialektem, one zaś
odpowiadały im po angielsku, dzieci mogły rozumieć, ale nie potrafiły mówić
językiem paese"21. Rodzice starali się decydować o tym, jakiego języka uży
wano w domu. W rodzinach polskich, w domu mówiono z reguły po polsku.
,,A!e między sobą, z kolegami z naszego pokolenia, mówiliśmy po angielsku
i nawet trochę mi było trudno mówić po polsku”22. Główny grzech dzieci po
lonijnych: „nie chcą mówić po polsku”23. „Widziałem w New Yorku dzieci
niby to wielkich patriotów, a po polsku nie umie [sic! - tak w oryg.] mówić”
sarkastycznie zauważał ktoś24. Walcząc z tym publikowany dla dzieci tygodnik
zamierzał „w dziatwie polskiej budzić zamiłowanie do języka polskiego do
ukochania naszych ideałów narodowych i do cnoty”25.

” Z. Stefanowicz, Wydział Kobiet w Zjednoczeniu Polskim Rzymsko-Katolickim w Ameryce, [w:] Pamiętnik Złotego
Jubileuszu Wydziału Kobiet Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Chicago 1949, b. p.
20 „napotykałyśmy na różne przeszkody — a szczególnie na braki zrozumienia ze strony niektórych Związkowców,
którzy głośno krytykowali nas mówiąc, że ‘baby’ powinny zająć się organizowaniem kuchni, domu i dziećmi, a nie
organizowaniem grup żeńskich. Pomimo tych docinków wzięłyśmy się do tej pracy" wspomninała uczestniczka
Pierwszego Zjazdu Wydziału Kobiet Z. N. P, „Dziennik Związkowy", XII 1956, wycinek w Instytucie Polonijnym
UJ; A. Olszewski, Historia Związku, t. U, s. 33; Pamiętnik Jubileuszowy na 25-lecie równouprawnienia kobiet
w Związku Narodowym Polskim i na pamiątkę wręczenia nowego sztandaru, Chicago 1925.
21 R. A. Orsi, The Madonna of 115th Street. Faith and Community in Italian Hartem, 1880-1950, New Haven 1985,
s. 107, 111
22 Illinois Institute for Juvenile Research, CHS, box 9, fold. 8, s. 6.
13 GP z 12 października 1916, s. 5.
24 Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. 1, Warszawa 1977. s. 203.
25 „Przyjaciel Dzieci" (Chicago) z 10 stycznia 1917, s. 1.
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Przemianę młodych imigrantów w ,.Amerykanów” ułatwiały przede wszyst
kim szkoły publiczne. ,.uczyli mnie [wspomina pewien Włoch] wszystkiego na
temat demokracji. [...] Potem walczyliśmy o wszystko to czego uczono nas
w szkole”26. Chodziły do takich szkół przede wszystkim dzieci włoskie i żydow
skie. Polacy, Słowacy, Czesi wysyłali dzieci raczej do szkół etnicznych27. Ponie
waż liczba polonijnych dzieci w szkołach publicznych rosła, wiele uwagi poświę
cano „amerykanizacyjnej” roli szkoły. S. Laudyn utyskiwała, że polonijne dzieci
nie umiały czytać po polsku. Chłopcy spotkani przez nią na ulicy „szwargoczą po
angielsku, a na pytanie kim są odpowiadają «We’re Polish»”. Autorka obwiniała
właśnie szkolną ,,forsowną tresurę w patnotyźmie amerykańskim”28.
ZPAjuż w 1913 r. stanowczo przeciwstawiał,,polskość” i „amerykańskość”.
Nawoływał do obrony tej pierwszej. W szkole publicznej — pisano — „biedne
dziecko polskie zaczyna [...] wierzyć [...] iż jego własna narodowość jest tak dru
gorzędną i nic nie znaczącą, że w końcu dziecko ze wstydem przyznaje się do
niej”. Przeto: „Niechże matka dba o to, by dziecię jej nie chowało się jak to po
większej części tu u nas w Ameryce się dzieje — na ulicy; by dla dziecka tego dom
rodzinny był przystanią po tych godzinach szkolnych, w których obcy mu narodo
wością nauczyciele wpajają weń w niezrozumiałym języku obcego ducha; niechże
dba, by elementarz polski dzień w dzień znalazł się przynajmniej przez kilka chwil
w rękach dziecka, niechże się postara, by dziecko nauczyło się po polsku, by
poznało, że narodowość jego w niczem nie jest gorsza od innych, niech się postara,
by przez książkę i gazetę polską wzmocnić ducha polskiego i budzić w dziecku
szlachetną dumę narodową, by w przyszłości, gdy już wyjdzie spod opieki mat
czynej przyznawały się śmiało do polskości”29. „Byłam raz świadkiem jak maleń
kie, może 4 letnie chłopiątko przeglądało książkę z rycinami. Jedna z rycin przed
stawiała »Pochód Polaków na Syberię«. Pacholę nie zrozumiało znaczenia ilustra
cji, trzeba więc było zaspokoić ciekawość jego przystępnym opowiadaniem [...]

26 G. R Mormino, Immigrants on the Hill: ItalianAmericans inSt. Louis, 1882-1982, Urbana-Chicago 1986, s. 198199;G. Abbott, The Immigrant and the Community, New York 1921, s. 225.
27 Na lemat podejścia do szkolnictwa rozmaitych grup etnicznych por S. Berrol., Ethnicity and American Children,
[w ] American Childhood: A Research Guide and Historical Handbook, J M. Hawes, N. R Hiner, eds , Westport
1985, s. 352-353; B Weiss ed , American Educati on and the European Immigrants 1840-1940, Urbana-London 1982,
s. 31-43; J. Perlman, Ethnic Differences: Schooling and Social Structure among the Irish, /(alians, Jews and Blacks
in an American City, 1880-1935, Cambridge-New York 1988; A. Walaszek, Dzieci, dzieciństwo i etniczność w Stanach
Zjednoczonych Ameryki do lat trzydziestych XX wieku, „Przegląd Polonijny” 19(1993), nr 2, s. 50-54.
S. Laudyn, Szkoły parafialne a publiczne, Chicago 1914, s. 26-32. Było to stanowisko analogiczne do reprezento
wanego przez inne organizacje polonijne np Związek Narodowy Polski, por. R Shpak Lissak, Pluralizm and Progressives Hull House and the New Immigrants, 1890-1919, Chicago-London 1989, s. 135.
19 Matka Polka, GP, nr 15 z 10 IV 1913, s. 1-2; J Karłowiczowa, Historia Związku Polek w Ameryce, Chicago 1938,
s. 192-193.
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Następnie rączką przykryło część obrazka, na którym byli wyrysowani podli Mo
skale i schyliwszy główkę usteczkami dotknęło postacie biednych wygnańców.
Maleńka istota składała pocałunek, zadatek miłości, jaka budzić się zaczęła w ser
cu jego”30. Takie to obrazy kreślono, gdy przed wojną rozważano, co w edukacji
dzieci powinno być najważniejsze. I były to nowe akcenty wychowawczych pro
gramów ZPA. „Głos Polek” w „Dziale dla dzieci” pisał teraz: „bądźcie dumne
z tego, żeście dziećmi polskimi, bo Polska wielkich ludzi daje światu całemu tak
dawniej jak i teraz. Przeczytajcie sobie opis ciekawy jak to małe chłopcy [tak
w oryg. - red.] idą i dziś na wojnę, uciekają z domów od rodziców, aby tylko
wojować z wrogami za swoją ojczyznę — Polskę”31.

Tworzenie grup ubezpieczeniowych dla dzieci i młodzieży od 2 do 17 roku
życia proponowała Emilia Napieralska już w 1908 r. Powstały one dopiero
w 1918 r., jako tzw. Wianki. Wydział Małoletnich ZPA powstał również wtedy32.
Wydział Oświaty ZPA starał się prowadzić od 1917 r. szkoły sobotnie. W 1921 r.
istniały tylko cztery z 230 dziećmi, a uczono w nich czytania, pisania, gramatyki,
historii i literatury polskiej. Wtedy też rozgorzał w ZPA znamienny spór. Część
członkiń sugerowała, by likwidując sobotnie i letnie szkółki przeznaczyć środki na
edukacyjno-rekracyjną działalność Wianków. Powiadano, iż wystarczająco spraw
nie funkcjonowały setki szkół parafialnych. Obrończynie szkół ZPA dowodziły
jednak, że były one jednak inne — dawały szansę złamania monopolu szkoły
parafialnej33. Ta grupa zapewne wciąż chciała widzieć Związek takim, jakim był
on w swym pierwszym emancypacyjno-heroicznym okresie w początku wieku
(kiedy to i wzory wychowawcze akcentowały wartości odmienne). Postulowano
wprowadzenie w szkółkach ZPA języka angielskiego i innych podstawowych ele
mentów nauczania, które odpowiadałyby programowi szkół amerykańskich34.

30 Uczmy dziatwę kochać ojczyznę, GP, nr 28 z 10 VII 1913, s. 2.
11 Dział dla dzieci, GP, nr 6 z 11 II 1915, s. 3; por. także np. wiersz w Dziale dziatwy, nr 32 z 5 VIII 1920, s. 5.
52 GP z 29 XII 1921, s. 1; nr 33 z 19 VIII1926, s. 1, nr 36 z 2 IX 1926, s. 7; nr 37 z 15 IX 1927, s. 5; nr 3 z 19 1 1928,
s. 1 Mimo sporych wysiłków liczba Wianków raczej topniała — o trzynaście, tj. do 234; w 1928 r. do 225. Od 1927
roku do Wianków należeć mogły już dzieci jednoroczne. Poprzez Wianki i poza nimi Związek prowadził także
rozmaite rekreacyjne i edukacyjne akcje, dostosowane do wieku zajęcia sportowe; pogadanki na temat higieny, przy
rody, gier i zabaw, organizował pikniki, i obozy letnie (od 1917 r.) dla dzieci z imigranckich dzielnic. Dr Anna Krygier
i Emilia Napieralska gromadziły pieniądze, by latem wysyłać dzieci na farmy i nad jeziora. Zachęcano do wyjazdu na
obozy pod namiotami, urządzane przez polskich skautów i inne organizacje ,, zamiast biegać po ulicach, siedzieć
na schodach brudnych często i w dusznych zaułkach, proście rodziców waszych, by was wywozili na wieś, na farmę”
(GP, nr 26, 1 VII 1915, s. 3.) ..... należy odłączyć parę lub kilka tygodni na bezwzględny wypoczynek pośród
kwitnących łąk, zazielenionych łanów zbóż, woni kwiatów, orzeźwiających szumów przejrzystych wód i szelestu
drzew. Są to błogie chwile, w których młody umysł zbliżony z naturą czerpie natchnienie na trud życia" tłumaczono
tyleż dzieciom, co rodzicom (Do dziatwy, GP9 VI 1921, nr 23, s. 7).
” Wydział Oświaty Związku Polek i racja jego bytności, GP, nr 33, 18 VIII 1921, s. 3; Wianki, GP, nr 16,21 IV 1921,
S. 7; Głosy przedsejmowe, GP, nr 28, 14 VII 1921, s. 3, nr 26, 30 VI 1921, s. 2; nr 30, 28 VIII 1921, s. 2, 35.
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Ostatecznie Sejm ZPA z 192Ir. choć utrzymał szkółki, a nawet zalecił ich rozbu
dowę, to jednak za rację ich istnienia uznał utrwalanie wśród dzieci „polskości”35.
W szkołach i w grupach Wianków Wydział Oświaty urządzał patriotyczne obcho
dy, wieczory, akademie, „popisy” dziewcząt36. Dzieci, pisano: „razem ćwiczą
[się] w jakiemś zadaniu łączącem ich wszystkich wspólnie, gdzie wyrabia
się w nich poczucie solidarności i dumy narodowej”37. Jednocześnie rozpo
częła się kampania w obronie młodzieży „zagrożonej amerykanizacją”
w szkołach publicznych, a także przykościelnych. „Ratujmy naszą mło
dzież” apelował „Głos Polek”38 i nie różnił się pod tym względem od in
nych pism polonijnych, ani od prasy innych grup etnicznych39. W 1927
wykształcenie w szkołach parafialnych jedynie chwalono: „Siostra nauczy
cielka kocha to polskie dziecko tak, jak tylko matka kochać je może” 40.
Okres „patriotycznego feminizmu”, który zdaniem Williama Galusha charak
teryzować miał początki działalności ZPA (do 1914 r.), rozciągnąć, moim zda
niem, należy po lata dwudzieste. Więcej nawet. Od roku 1913 działania ZPA
w znacznie poważniejszym stopniu niż poprzednio nakierunkowane były na obro
nę polskiej kultury i języka, wychowanie „patriotyczne”. Aktywność polskich
działaczek zawsze nierozłącznie była związana z problemami rozwoju i utrzyma
nia w Ameryce polskiej tożsamości narodowej i kulturalnej (w polityczne sprawy
Polski Związek się jednak nie angażował)41. Dlatego też Związek miał niewiele
kontaktów z amerykańskim ruchem kobiecym. Przeszkadzała bariera językowa
i kulturowa i brak zrozumienia ze strony Amerykanek.

M Dział Dziatwy, GP nr 30, 22 VII 1913, s. 3.
55 Rezolucja Sejmu XIII ZPwA, GP, nr 35, 1 IX 1921, s. 5. Kontrowersje na ten temat pojawiały się i później, por.
Głosy przedsejmowe. Detroit, GP, nr 28, 14 VII 1927, s. 2.
36 GP. 2011 1913, no 8, s. 2; nr 21,27 V 1926, s. 7.
37 GP, nr 26, 30 VI 1927, s 1.
38 GP. nr 52 z Tl XII 1922, s. 2; nr 48 z 29 XI 1922, s. 1., nr 17, 29 IV 1926.
39 Por. Z Fejós, The Hungarian-American press and the second generation: forms, aims andprospects, „Znanstvena
Revija” (Maribor), 3 (1991), no 2, s. 518 , L Cohen, Making a New Deal. Industrial Workers in Chicago, 1919-1939,
Cambridge 1990, s. 54 i n. na temat obaw w społecznościach włoskich, czeskich i żydowskich; A. Kostiainen, To Be
orNot To Be — An American, a Finn or a Finnish-American, w: Finnish Idenlity in America, ed. A. Kostiainen, Turku
1990, General History, University of Turku, Publication No 11, ss. 109 i n.
40 Czem jest Siostra nauczycielka w szkole polskiej, GP, nr 17, 12 V 1927, s. 1 O etnicznych szkołach parafialnych
w USA por Dorota Praszałowicz, Amerykańska etniczna szkoła parafialna. Studium porównawcze trzech wybranych
odmian instytucji, Wrocław-Warszawa 1986, ss. 157 159.
41 Por Pamiętnik 30-letniej rocznicy założenia Związku Polek w Ameryce i rozwinięcia sztandaru organizacyjnego
w dniu 4-go listopada 1928 roku, Chicago, Illinois. 1898-1928, Chicago 1928, s. 315. Negatywny był stosunek ZPA
do I Zjazdu Polaków z Zagranicy w Warszawie, a przystąpienie do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy
(w 1933 roku) nie miało głębszych konsekwencji. ZPA nie wszedł do Światpolu — por T Radzik, Polonia amery
kańska wobec Polski, 1918-1939, Lublin 1990, s. 256-260, 283.
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S. S. Weinberg doszła do wniosku, że w grupie żydowskich imigrantek w Ame
ryce postawy matek ułatwiały dzieciom (córkom) wchodzenie w nowy świat4243
.
Podobnej uwagi nie podobna wypowiedzieć w odniesieniu do kobiet postępują
cych zgodnie z ideałami wychowawczymi ZPA. Wysiłki tej i innych organizacji,
by zachowywać i pielęgnować tożsamość narodową i kulturę polską skazane były,
jak się okazało, raczej na niepowodzenie.
Dzieci i młodzież sprzeciwiały się brakowi prywatności w zatłoczonych mie
szkaniach, patriarchalnej dominacji, a sygnały o postawach i inspiracjach nadcho
dzące spoza środowisk etnicznych wzmacniały tylko buntownicze postawy'’. Dra
styczne, przerażające przypadki maltretowania dzieci cytowane są w pracach do
tyczących konfliktów rodzinnych i gwałtów w rodzinach44. Rodzice często
uważali dzieci za swą własność. Podporządkowywali je sobie (a kary za nieposłu
szeństwo były zazwyczaj bardzo srogie). Oto niektóre wypowiedzi na ten temat:
„[Matka] zawsze mi mówi co robić. Nic nie mówię — nie robię tego po prostu
i już — nie zwracam na to najmniejszej uwagi”45. „Mój ojciec sądził, że wszystko
powinno być tak, jak w Polsce, gdy on był mały. Moja matka uważała, że powinno
być tak, jak w Ameryce. Tak, jak my, nosiłaby buty. Mówiłaby »Ludwikowi po
trzeba butów«. A mój stary powiedziałby »Niech chodzi boso; psuje się dzieci, gdy
cały czas chodzą w butach«46. Napięcia pomiędzy pokoleniami w Ameryce rodzi
ło przyjmowanie odmiennych wartości i odmienny stosunek do kultury kraju po
chodzenia. Dzieci imigrantów ponad etniczną przedkładały „amerykańską drogę”.
Odkryły przy tym, że to, czego nauczyły się w domu nie wystarczało, by zorien
tować się w amerykańskich wzorach, normach, zachowaniach. Większość z nich
mogło czuć wręcz niechęć do swego pochodzenia. Urodzeni w Ameryce wstydzili
się europejskich rodziców, wyśmiewali ich, kwestionowali oparte na tradycjach
starego kraju prawa i zasady. Dawali wyraz swej „amerykańskiej” wyższości. W la
tach 20-tych w przemysłowym miasteczku stanu Massachusetts dzieci polonijne ce
chowała „wyrozumiała lub otwarcie złośliwa wzgarda wobec rodziców, których
uważano za głupich, nieświadomych amerykańskiego sposobu życia i dróg”47.

42 S. S Weinberg, The World ofOur Mothers. The Lives of Jewish Immigrant Women, New York 1988, s. 33, 38.
43 G, R Mormino.op cit.,s. 197; Por. National Archives, Washington D. C , Bureau of Labor Stali siks Record Group
257, Ethelbert Stewart Collection, Papers Relating to Chicago Tenants, 1905; A. Walaszek, Lokatorzy slumsów —
okolice chicagoskich rzeźni w 1905 roku, „Przegląd Polonijny” 10(1984), nr 2, s. 6-24.
44 L Gordon, Heroes ofTheir Own Lives. The Polilics and History of Family Violence, Boston 1880-1960, New York
1988; wzmianki na temat brutalności rodziców wobec dzieci pojawiają się nader często. Por np „Naród Polski", nr 20
z 17 V 1905, s. 4.
45 Characteristic of home, mps, s. 14, Chicago Area Project, CHS, box 110, fold. 1
46 Juslice and the Chdd in New Jersey. Report ofNew Jersey Juvenile Delmquency Commissum, Trenton 1939, s. 51
47 E. Pleck, Challenges, s. 513.
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Wiele czynników umożliwiało taki bunt. Dzielnice etniczne rzadko były jed
norodne, z reguły zaś mieszane etnicznie48. Dzieci miały przyjaciół niemieckich,
litewskich, polskich, irlandzkich. Bawiły się razem, biły, porozumiewały. Więk
szość też pracowała, a to nieuchronnie skazywało na kontakty ze światem ze
wnętrznym i zmieniało sposób widzenia świata. Zarabiane pieniądze umacniały
niezależność w rodzinie. Wpływ na zachowania młodego pokolenia mogła mieć
działalność amerykańskich domów opieki społecznej i kultury (settlement houses), organizowane tam kursy, odczyty, wizyty społeczników. Przedstawiciele róż
nych grup mogli się spotykać w klubach z młodzieżą żydowską, włoską, irlan
dzką. Zmieniały się rytuały życia codziennego49.

Kultura masowa, kuszące dobra, nowe miejsca i formy rozrywek (kino, film
i radio) również wzmacniały postawy buntownicze, dostarczały okazji i narzędzi,
pozwalających demonstrować wobec rodziców niezależność i przystosowanie do
Ameryki. W Chicago uczniowie chodzili do kina raz lub dwa razy w tygodniu50.
S., chłopiec z Chicago ,,w zeszłym tygodniu chodził do kina codziennie, w nie
dzielę nawet dwa razy [...] płacił pieniędzmi, które miał, by kupować sobie obia
dy”. Filmy, tanie tygodniki i magazyny, gazety, zapewniały dzieciom dostęp do
świata amerykańskiego, świata, o który tak trudno było się otrzeć biedakom. Me
dia pomagały młodym ludziom odkryć, że mają jakieś prawa, w tym do własnego
życia społecznego, rozrywek51. Także moda i stroje, ubiory, fascynacja przedmio
tami, nowinkami technicznymi dzieliły pokolenia. Kobiety-imigrantki przyzwy
czajone były do „niezmiennych ubiorów, które osądzały jedynie poprzez ich ja
kość”. Młodzież z kolei obawiała się często, że koledzy i przyjaciele będą ich
osądzać na podstawie sposobów zachowań, ubioru, wyglądu rodziców. Dziewczę
ta krytykowały zatem ubiór rodziców, wygląd mieszkań. Gdy matka kupiła do

4* Por np A. Walaszek, Rzeczywistość oswojona: imigranci w amerykańskim mieście. 1870-1920, ..Etnografia Pol
ska”, 36 (1992), nr 2, s. 72; E. Morawska, A Replica of the 'Old Country’ Relationship in the Ethnic Niche: East
European Jews and Gentiles in Small-town Western Pennsylvania, !880s-1930s. „American Jewish History” (1987),
no 1, s. 64-66; O. Zunz, The Changing Face of Inequality: Urbanization, Industrial Development and Immigrants in
Detroit, 1880-1920. Chicago-London 1982, s. 59-87
49 L Cohen, Making a NewDeal, s. 145; G. R. Mormino. op. cit., s. 195-211; D. Pacyga, TheRussel Square Communily Committee An Ethnic Response to Urban Problems, „Journal of Urban History”, 15 (1989), no 2; Tenże, Polish
Immigrants and Industrial Chicago Warkers on the South Side, 1880-1922, Columbus 1991, s. 55-58.
50 Report of the Boys’Aihletic Club Work, 1922-1923, mps, Hiram House Papers, Western Reserve Historica! Society,
Cleveland (dalej HH), box 32, fold. 4, s. 3.
51 L. Cohen, op. cit., s. 145; F. Broska, op. cit., s. 22, Chicago Polonia Orał History Project, CHS (dalej CPOHP); St.
MichaeTs Club, Chicago Area Project, CHS, box 110, fold 1, s. 6; J Addams, The Spirit ofYouth and the City Streets,
Urbana-Chicago 1972, s. 83-84; N. M. Cowan, R. Schwartz Cowan, Our Parents’ Lives: The Americaniwtion of
Eastem European Jews, New York 1989, s. 69; S.S. Weinberg, The World, s. 117; A. Orsi, op. cit., s. 123.
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gościnnego pokoju staromodny dywan z wizerunkiem psa, jej zakłopotana córka
przestała zapraszać do domu przyjaciół52.
Dzieci imigrantów, nastolatki, młodociani „przestępcy”, młodzi robotnicy i li
cealiści — wszyscy chcieli mieć udział w konsumpcji i korzystać z kultury maso
wej. Młodzi ludzie pracujący w zakładach Hawthome Works w Chicago przezna
czali zarobki na kupowanie sobie „wytwornych ubiorów”. Dzieci imigrantów
przejawiały często większy niż Amerykanie entuzjazm wobec nowinek i wynalaz
ków. Lizabeth Cohen uważa, że napięcia między pokoleniami uznać można za
przejaw konfliktu dotyczącego sprawiedliwszego udziału ludzi w korzystaniu
z kultury masowej i z konsumpcji. „Zbrodnie” popełniane przez młodych, „łatwe
pieniądze” jakich szukali członkowie gangów, „można oceniać jako »zbrodnie
kultury masowej«, poza-legalne strategie, zmierzające do pełniejszego uczestnic
twa w konsumpcyjnym społeczeństwie”53. Kradzieże w sklepach to plaga polonij
nych dzielnic54.
Drugie pokolenie imigrantów niekoniecznie jednak przystosowywało się do
głównego nurtu amerykańskiej kultury. Młodzież wybierać mogła spośród wielu
możliwości, ale łatwiej było jej przyjmować jako własne drogi raczej marginalne
i alternatywne (np. w latach dwudziestych i trzydziestych wielu muzyków jazzo
wych w Detroit pochodziło z rodzin polonijnych)55. Od presji rodziny i ograni
czeń kultury etnicznej młodzi ludzie uciekali w świat bliskich przyjaźni z równieśnikami i w świat ulicznych gangów. Gangi uliczne akceptowały różnorodność,
oferowały bezpieczne schronienie tym, którzy mogli mieć trudności adaptacyjne56.
Reakcje starszego pokolenia na te zachowania, fascynacje konsumpcją i kultu
rą masową były tyleż ostre, co nieskuteczne. Piętnowano „w wyższych szkołach
nowy ruch — grube malowanie twarzy", starano się zachęcać do skromności.
„Strzeżmy się hodować w młodzieży naszej, dziewczynach zwłaszcza, zamiłowa
nia do strojów i próżności” pisała prasa kobieca57. „Często daje nam się spotykać
dziewczątka nasze ubrane nie tylko nieodpowiednio, ale nawet dziwacznie,
a uczesanie tak przesadne, że choć panienka posiada ładną twarzyczkę, to zupełnie
ta piękność pozostaje niewidoczną, gdyż całą uwagę pochłania patrzenie na ubra
nie”. „O ile miałam sposobność słyszeć zdanie niektórych panienek, to na uwagę
52 T Radzilowski, The Second Generation: The Unknown Polonia, „Polish American Studies'' 43 (1986, Spring), no
1, s. 9; L. Cohen, op. cit., s. 423; Wywiad z Lillian Ćwik, CPOHP, box 2, s. 40; D. Pacyga, Polish, s. 154.
53 L. Cohen, op. cit., s. 144, 422-423; S.S. Weinberg, op. cit., s. 92.
M S. Breckinridge, G. Abbott, The Delinquent Child and the Home A study of the Delinquent Words of the Juvenile
Court of Chicago, New York 1912, s. 184, 276, 282.
51 T Radzilowski, The Second Generation, s. 10.
36 A Orsi, op. cit., s. 123, literatura na temat przestępczości nieletnich por A. Walaszek, Dzieci, dzieciństwo, s. 57-58
57 GP nr 46 z 16X1 1916, s. 4; nr 16 z 22 IV 1915, s. 6.
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matki co do ich stroju zwykła odpowiadać: a co tam mama wie!”58. Zaszokowani
ludzie skarżyli się: „Tutaj nie można dzieci wychować jak rodzice sobie życzą,
ponieważ ulica źle działa na nich i po drugie w szkole niedobrze na dzieci wpły
wają, amerykanizują za prędko i obniżają autorytet rodzicielski i nieprzychylnie
się odnoszą do cudzoziemców”59. Takie zdania znaleźć wówczas można było
w prasie każdej grupy etnicznej. „Dzieci wariują i nie uczy się ich żadnego sza
cunku dla rodziców”. Pozwala się im „bawić na ulicach i kolegować z kimkol
wiek”60. Zdawano sobie jednocześnie sprawę, że dzieci były tłumaczami Ameryki.
Dosłownie i metaforycznie. Pierwsze pokolenie imigrantów musiało w znacznej
mierze polegać na drugim, by móc funkcjonować w Ameryce61.
Programem utrzymania, pielęgnowania języka i kultury polskiej z lat dwudzie
stych i trzydziestych XX wieku Związek Polek nie różnił się szczególnie od innych
organizacji polonijnych. Był to jednak program, który — gdyby w pełni realizo
wać go w praktyce — nie pomagałby dzieciom i młodzieży w znajdywaniu miej
sca w Ameryce. Nie był też dla dzieci i młodzieży atrakcyjny. Dlatego też dzieci
same starały się znaleźć drogi do społeczeństwa i kultury amerykańskiej.

38 GPz 1 V 1913, s. 19.
39 Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. I, s. 438
M A. Orsi, The Madonna, s. 107; L Cohen, op. cit, s. 143-144. Na temat węgierskiej grupy etnicznej por. Fejós, The

Hungarian-American, s. 517 531.
61 S.S. Weinberg, op. cit., s. 112, 155-156, 280; G R Mormino, op. cit., s. 202. por także G. Abbott, immigrant,
s. 225; A. Orsi, op. cit., s. 112, H. Hutchins, The Spirit of the Ghetto. Studies of the Jewish Quarter in New York, New
York-London 1902, s. 32.
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W społecznościach lokalnych i w parafii.

Kobiety w życiu publicznym wsi polskiej
na przełomie wieków

Opinie współczesnych badaczy dziejów wsi na temat aktywności publicznej
kobiet wiejskich w Królestwie na przełomie XIX i XX w. są powtórzeniem sądów
formułowanych przez uczestników tworzącego się ówcześnie ruchu ludowego
(zwłaszcza z okresu rewolucji 1905-1907 i kilku następnych lat). Niemal dla
wszystkich punktem wyjścia było przeświadczenie, że „ciemnota i przesądy trzy
mają je [tzn. kobiety wiejskie — WM] mocno w swoich uściskach”, a ostateczny
wniosek brzmiał „kobiety wiejskie stanowią ostoję fanatyzmu i wstecznictwa,
ponieważ tracą czas na bezmyślne dewoctwo i marnują pieniądze na cele nie przy
noszące najmniejszych korzyści”1.
Stawiając taką diagnozę działaczki i działacze wiejscy podejmowali; od osta
tnich dziesięcioleci XIX wieku poczynając coraz to nowe inicjatywy, których
celem było tworzenie grupy włościanek gotowych do udziału w pracach organiza
cji oświatowych, spółdzielczych, a później także — politycznych, które miały
wspomagać procesy uobywatelniania i modernizacji warstwy chłopskiej. Na przy
wołanie zasługuje zwłaszcza Kobiece Koło Oświaty Ludowej oraz szkoły gospo
darcze dla córek włościańskich z Kruszynkiem na czele2. Kolejne roczniki absol
wentek Kruszynka i Gołotczyzny powiększały grupkę dziewcząt wyemancypowa
nych, chętnie piszących do gazet i udzielających się w pracach organizacyjnych na
wsi, a czasem i poza środowiskiem wiejskim. Jej najwybitniejszą reprezentantką
1 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z dziejów kobiety wiejskiej, Warszawa 1961, s. 81
5 Kobiece Koło Oświaty Ludowej(1883-1894), ,,Przegląd Historyczno-Oświatowy", 1960 nr 3; T Wieczorek, Histo
ria szkół rolniczych w Polsce, Warszawa 1969; M. Biernacka, Oświata w rozwoju kulturowym wsi polskiej, Wrocław
1984.
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była Maria Bieniekówna. Po ukończeniu szkoły w Kruszynku pracowała tam jako
nauczycielka; ponadto była instruktorką do spraw kobiecych w Towarzystwie Kółek
Rolniczych im. Staszica a także działaczką Związku Równouprawnienia Kobiet i ko
respondentką „Steru”. Od 1912 r. grupka ta współtworzyła pismo „Świt — Młodzi
Idą” (czyli dodatek do „Zarania”) oraz — redagowaną przez Adama Chętnika —
„Drużynę”. Brała też czynny udział w organizowaniu pierwszych kół gospodyń oraz
kół młodzieży wiejskiej. Nie sposób przecenić znaczenia tego kręgu dziewcząt.
Dał on początek licznemu udziałowi kobiet wiejskich Królestwa w organizacjach
konspiracyjnych, szczególnie oświatowych, w dobie I wojny światowej i okresie
międzywojennym1*3. Sprawy, które tu sygnalizujemy były niejednokrotnie przed
miotem zainteresowania badaczy i nie wymagają dokładniejszego omówienia4.
Znacznie ciekawsza wydaje się inna kwestia. Otóż narzekania na ciemnotę
i uleganie zabobonom przez kobiety wiejskie, które często spotykamy na łamach
pism radykalnych, po dokładnej analizie nie wydają się jednoznaczne. Kiedy bo
wiem czytamy zamieszczone w „Zagonie” żale korespondenta redakcji kierowane
pod adresem żony: „Dyć moja kobieta, co należy do kółka różańcowego, przynosi
stamtąd jakąś „Rolę” co ciągle to na Żydów wymyśla, to na pisma ludowe”5. Jak
widać nie chodzi tu o bierność, lecz o hołdowanie odmiennym niż mąż autoryte
tom. Kilka tygodni później znajdujemy w tymże piśmie następną korespondencję
odnoszącą się do kobiet wiejskich. Otóż proboszcz z Brzeźnicy pod Kozienicami
tak przemawiał z ambony: „Matki i żony! Nakazuję Wam, gdy przyjdziecie do
domu, zapalcie gromnice dziś poświęcone i przy ich świetle, na ich płomieniu
spalcie „Zagon”. Jeżeliby który mąż nie pozwolił na to, zawiadomcie o tym”6.
Przytoczone źródła wskazują, że w wielu rodzinach wiejskich kobiety i owszem,
czytały, lecz inne gazety niż ich mężowie. Obawy z tym związane żywili także
redaktorzy, czy raczej redaktorki pism ludowych wywodzące się z inteligencji.
Zośka z Bielik [Zofia Okęcka] opisuje, jak usłyszała jakiś wrzask u sąsiadów.
Biegnie na pomoc i widzi „najmłodszy dzieciak... bardzo się rozbił, zakrwawił...
chłop się za łeb drze, starsze dzieci krzyczą. Pytam — „Gdzie Wasza?”
— „W Kościele”.
— „A po co dzisiaj?”

1 Chmielecka Maria z d. Bieniek, (w:) Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989; por. M.
Mioduchowska, Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928, Warszawa 1984.
4 Por. Historia chłopów polskich, red. S Inglot, t. II-III, Warszawa 1972-1980; Zarys dziejów ruchu ludowego, t. I-II,
Warszawa 1963-1970.
5 Stary znajomy z puszczy kampinoskiej, O różnych biedach na wsi, „Zagon” 1907, nr 2.
6 „Zagon” 1907, nr 6.
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— „A to widzicie do kółka chrześcijańskiego ksiądz ją wpisał i co raz musi iść
do spowiedzi, do modlitw różnych odmawiania, a zanim wróci zejdzie czasu do
południa”.
Weszła Mateuszowa — „Czym to w karczmie na wódce była, czy co?” Chłop
czapkę na głowę i w nogi”7.
Cytowane anegdoty a także szereg innych przykładów wydaje się świadczyć,
że kobiety wiejskie w znacznie mniejszym stopniu niż powszechnie przyjmujemy
pozostawały w tyle za swoimi mężami co do poziomu oświecenia i aktywności
poza obrębem rodziny. Zacznijmy od spraw związanych z oświatą. Właśnie kobie
ta była zwykle pierwszym nauczycielem dziecka, które zaczynało edukację od
poznawania liter w książeczce do nabożeństwa. W sporządzonym przez Helenę
Brodowską zestawieniu ujawnionych przez władze carskie szkółek wiejskich ko
biety stanowiły niemałą grupę około 1/4 nauczycieli ze stanu chłopskiego8. Ponad
to kobiety wzięły znaczący udział w wystąpieniach na rzecz spolszczenia szkół
wiejskich w okresie rewolucji 1905 roku.
Dobitnym świadectwem kobiecej aktywności mogą być wydarzenia na wsi
Królestwaw latch 1905-1907. Oceniając je Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa tak pisze o ówczesnych postawach kobiet: „Niektóre z nich brały udział w re
wolucyjnych akcjach osobiście. Pozostałe ponosiły ciężkie konsekwencje udziału
swych mężów i ojców. Korzystając z przywilejów swej płci, czyli traktowania ich
jako nie zawsze odpowiadających za swe czyny, kobiety osłaniały swych mężów
przed żandarmską ręką czy kozacką nahajką, donosiły żywność i bieliznę. Gdy
chłopi dostali się do „kozy”, prowadziły gospodarkę i wychowywały dzieci, za
biegały o zwolnienie mężów z aresztu. Władze carskie lekceważyły jeszcze spora
dyczne społeczno-polityczne wystąpienia kobiet i rzadko je na dłużej zatrzymy
wały w areszcie. Później zaprzestano i tego, gdyż wzburzone masy chłopskie za
zamknięcie żon i matek rozbijały areszty”9. Kobiety brały też udział w manifesta
cjach i demonstracjach, płacąc przy tym tak samo, jak mężczyźni (np. we wsi
Łanięta)10. Można powiedzieć, że kobiety-chłopki w dobie rewolucji robiły wię
cej, niż od nich oczekiwano. M. in. w piśmie „Polak” przytacza się przykład
gminy stróźęckiej, gdzie po aresztowaniu mężów: „mężnie zachowują się także

7 Zośka z Bielik, Zaradźmy złemu, „Siewba” 1908, nr 1, s. 3.
8 H. Brodowska, Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904, Warszawa 1967, s. 235. Wśród
osób oskarżonych o tajne nauczanie w szkołach pięciu guberni w latach 1870-1904 było 77 kobiet — z których 24 to
chłopki. Nauczycieli — chłopów było w tej grupie 104. Warto jednocześnie pamiętać, że w miarę upływu czasu udział
kobiet w nauczaniu raczej wzrastał, niż malał.
9 W Wawrzykowska-Wierciochowa, Z dziejów..., s. 65-66.
10 Walki chłopów w rewolucji 1905-19071.1, Warszawa 1958, s. 870-876.
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ich żony, obarczone przeważnie licznym drobiazgiem. Pomimo biedy, pomimo
płaczu i zapytań ojców o dzieci, co pomimowoli wyciska łzy na powieki matek,
cieszą się one, że mężowie cierpią za świętą sprawę, a w pracy fizycznej i moralnej
nad ciemniejszymi swoimi współbraćmi energicznie zastępują swych mężów”'1.
Trzecim polem aktywności publicznej kobiet obok oświaty i udziału we
wszystkich nadzwyczajnych wydarzeniach w życiu wsi, były sprawy związane
z religią. Budziły one najwięcej kontrowersji i dały podstawę do wysuwania
w stosunku do ogółu kobiet najcięższych zarzutów. W rodzinie chłopskiej kobieta
zajmowała się wszystkim, co związane jest ze sprawami religii i kościoła. To ona
dbała o wyuczenie dzieci tekstów podstawowych modlitw, ona reprezentowała
rodzinę w kontaktach z parafią, ona znacznie częściej niż przeciętny mężczyzna
i z większym zaangażowaniem uczestniczyła w obrzędach religijnych. Z punktu
widzenia Kościoła była więc niejako odpowiedzialna za zbawienie wszystkich
członków swej rodziny. Stan ten powszechnie akceptowano. Nie wydaje się więc
dziwne, że po 1907 roku niektórzy „żony swoje na członków [Związku Katolic
kiego — WM] zapisywali, salwując sobie w ten sposób dobre imię między postę
powymi, a na wszelki wypadek rezerwę w obozie katolickim”11
12. Podobne przeka
zy źródłowe upoważniają do następującego wniosku: tak jak dla powstającej grupy
aktywnych działaczy chłopskich w Królestwie głównym autorytetem były czaso
pisma ludowe, tak dla ogółu kobiet funkcję tę spełniał Kościół katolicki. Jeżeli
przypomnimy, że w omawianej epoce bierze początek aktywna polityka społeczna
katolicyzmu, zaczyna powstawać sieć organizacji katolickich zrzeszających osoby
świeckie (bractwa religijne, stowarzyszenia, potem Związek Katolicki) pojawia
się prasa propagująca cele stawiane przez Kościół — (np. „Polak-Kato lik”) to
„sojusz baby wiejskiej i plebanii” wydaje się w pełni naturalny, wręcz nieunikniony.
Oczywiście związek ten miał cały szereg bardzo poważnych konsekwencji.
Kobiety wiejskie stały się główną siłą wspierającą organizacje religijne działa
jące w ramach parafii. Nie pełniąc funkcji kierowniczych stanowiły większość
członków bractw religijnych, kółek różańcowych, zgromadzeń tercjarskich. Od
grywały dominującą rolę przy organizowaniu obchodów świąt i jubileuszy ko
ścielnych oraz pielgrzymek. Wchodziły też do organizacji świeckich tworzonych
przez duchownych lub znajdujących się pod ich patronatem, zwłaszcza do kół
gospodyń wiejskich powoływanych w ramach Centralnego Towrzystwa Rolnicze
go oraz przez Stowarzyszenia Ziemianek, jak również do kół Polskiej Macierzy
11 Tamże, s. 577,
12 „Zaranie” 1909, nr 6, s, 109-110, cyt za: R. Bender, Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim
1905-1918, Lublin 1978.
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Szkolnej i Związku Katolickiego13. Warto podkreślić, że sygnalizowane tu formy
aktywności publicznej kobiet wiejskich w Królestwie dopiero czekają na swojego
badacza; bez ich opracowania na podstawie rzetelnych badań źródłowych skazani
jesteśmy na snucie domysłów i wiarę w intuicję badawczą. Były to wprawdzie
organizacje patronackie, a więc ich funkcjonowanie było dość dalekie od wzorców
i zasad obowiązujących w nowoczesnym społeczeństwie doby industrialnej. Nie
zależnie jednak od tego stanowiły przecież płaszczyznę działalności społecznej
znacznej grupy kobiet. A że wspierały środowiska prawicowe czy nawet reakcyjne
— to już zupełnie inna kwestia.
Oddziaływanie kościoła i duchowieństwa wpływało na stosunek kobiet wiej
skich pozostających w kręgu religijnych poglądów i postaw do emancypacji i fe
minizmu. Oto przykład wypowiedzi potępiającej te zjawiska, a raczej ich odbicie
w krzywym zwierciadle: „Bo doprawdy, włosy na głowie powstają, a serce ból
srogi uciska, na wspomnienie tej bezecności bezwstydnej, cześć kobiecą hańbią
cej, owych pań warszawskich, co to o „miłości wolnej” publicznie rozprawiają (...)
my niżej podpisane jesteśmy pewne, że kobiety wszystkich miast i miasteczek
i wszystkich wiosek naszych pójdą za przykładem blamowianek [tzn. autorek po
przedniego podobnego listu — W. M.] i głosem swym uczciwym napiętnują rów
nież to zgorszenie straszliwe, jakie w ostatnich czasach ku nam od Warszawy idzie
(...) Niechże wiedzą, co my o nich myślimy, te niecne, bezwstydne Warszawianki,
które nie chcą żyć jako stworzone na obraz i podobieństwo Boże, ale żyć chcą
gwoli jedynie ażeby zaspakajać swe żądze i „miłości wolnej” czyli zwierzęcej
używać do syta.
Niechże one wiedzą, że my kobiety wiejskie rozumiemy to dobrze, że ich
bewzstydnictwo i ich zachęta publiczna do wszelkich sprośności doprowadzają
kraj do haniebnego upadku, gdyż i u nas tu odgłosy tego zepsucia słyszeć się
dają”14. Co prawda przytoczony we fragmentach list parafianek z Belska w powie
cie grójeckim powstał zapewne na biurku księdza proboszcza, ale parafianki zgo13 Problematyka ta pozostaje po dziś dzień bardzo mało znana. Wynika to po części z charakteru dostępnych źródeł,
które zazwyczaj nie podają danych liczbowych uwzględniających podział na mężczyzn i kobiety. Jest to szczególnie
dotkliwe w odniesieniu do Związku Katolickiego, zob. Jan Mrówka, Ze zjazdu w sprawie Bożej, ..Rola" 1909, nr 9
i nast , S. Gajewski, Społeczna działalność duchowieństwa »v Królestwe Polskim 1905-1914, Lublin 1990, s. 71 nn
Także w odniesieniu do stowarzyszeń religijnych — bractw, kółek różańcowych dysponujemy zazwyczaj danymi
ogólnymi. I tak np. F Stopniak raz tylko, w odniesieniu do Wąwolnicy, informuje o udziale kobiet wśród członków
bractwa. Otóż w latach 1891 1895 przystąpiło w tej parafii do bractwa 1071 mężczyzn i 1824 kobiety, (tenże. Kościół
na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa 1975, s. 385). Bardzo mało wiemy też o udziale
i aktywności kobiet w organizacjach powstających pod patronatem ziemiańskim; por M. Kostrzewska, Koła Gospo
dyń Wiejskich a oświata w Polsce międzywojennej, (w:) Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
cz II, Warszawa 1992, s. 135-138.
14 Glos kobiet z Belska, ..Rola" 1909, nr 2.
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dziły się firmować ów tekst. Tym samym stały się stroną w dyskusji na temat ruchu
równouprawnienia kobiet w Królestwie Polskim. Zapewne zresztą ich osobiste
opinie na temat „bezbożnictwa” i „wolnej miłości” pokrywały się z sądami zawar
tymi w proteście. Można też sądzić, że i w przeciwnym obozie zdarzały się przy
padki wykorzystywania dla własnych celów politycznych mieszkańców wsi nie
w pełni świadomych tego, co czynią, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Sumując należy pokreślić, że na terenie wiejskim w początkach XX wieku
Kościół i wspierane przezeń ugrupowania utrzymały dominujący wpływ na posta
wy i kierunki aktywności publicznej kobiet. Nie oznaczało to automatycznie ich
„zacofania” w stosunku do mężczyzn, ale odmienny charakter aktywności, często
pozostający w konflikcie z działaniami mężów15. Zasygnalizujemy jeszcze jedną
istotną sprawę. Otóż kobiety wiejskie nie były bezwolnym narzędziem w rękach
Kościoła. Gdy uznawały, że nie daje on gwarancji zbawienia i oparcia w życiu
codziennym, potrafiły nawet całkowicie wyłamać się spod jego wpływów. Nie
przypadkowo właśnie kobiety przyczyniły się do powstania Kościoła mariawic
kiego i uzyskania przezeń znaczącej pozycji na wsi w pierwszych latach XX wie
ku16. To one były „ambasadorami swej rodziny w Królestwie Niebieskim” i od
nich zależała ostateczna decyzja — jak i do kogo winni się domownicy modlić.
Fakt, że niemałe grupy mariawitów były w stanie wytrzymać ogromną presję (nie
kiedy nawet fizyczną) i obronić istnienie swego wyznania stanowi jeszcze jedno
bardzo spektakularne świadectwo przygotowania i umiejętności kobiet wiejskich
do występowania na arenie szerszej niż podwórko własnego gospodarstwa.

15 Tu chyba należy szukać wyjaśnienia dla zakazu przyjmowania do Polskiego Związku Ludowego kobiet, a nawet
zastrzeżenia w przysiędze organizacyjnej, że nawet żona nie będzie wiedziała o przystąpieniu do partii (D. Wawrzy
kowska-Wierciochowa, Z dziejów..., s. 61).
16 Wniosek ten nie został sformułowany w dotychczasowej literaturze przedmiotu (zob. zwłaszcza K Mazur, Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991), jednak analiza doniesień prasowych z lat 1906-1914 pozwala sądzić, że znaczenie
kobiet wśród obrońców księży — mariawitów oraz w walce o utrzymanie parafii mariawickich było ogromne. Zob.
np. opis próby odzyskania parafii Sławków przez księży misjonarzy. Najsilniejszy opór stawiły kobiety, a niektóre
,.stawiały się tak hardo wymyślając na kościół i księży, że lud podrażniony wziął jedną z nich w obroty” (4 to jak
kłamią Kozłowici. „Rola”, dodatek do nr 14, 1909). W dodatku do nr 23 ,,Roli" z tegoż 1909 roku dowiadujemy się,
że „księża kozłowici nie mogąc sami zapuszczać się po nowy połów (...) poczynają się wyręczać różnymi „braciszka
mi”, a zwłaszcza „siostrzyczkami” — włóczą się oni od wsi do wsi" Z kolei w artykule Jana Mrówki, Jeszcze
o wrogach naszej wiary świętej Mankietnikami albo też Kozłowitami zwanych („Rola”, dodatek do nr 15, 1906)
znajdujemy następującą relację: „W czasie gwałtów mankiem i c kich w par. Błonie największą zawziętością odznacza
ły się baby, miały one pełne fartuchy popiołu zmieszanego z pieprzem, wapnem i tabaką — garściami zasypywały
oczy broniącym prawowitego proboszcza i kościoła”. Oczywiście dla udokumentowania opinii o istotnej roli kobiet
dla rozwoju mariawityzmu konieczne są szczegółowe badania, a nasze spostrzeżenie traktować należy ze znaczną
ostrożnością. (Por. T. Krawczak, Rewolucja 1905-1907 a życie religijne. Ruch mariawitów, [w ] Społeczeństwo i po
lityka — dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, pod red. A
Żarnowskiej i T Wolszy, Warszawa 1993, s. 115-136).
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Kobiety a rewolucyjna przemoc w Rosji
w ostatnich dziesięcioleciach
XIX i na początku XX wieku

Fenomen licznego i aktywnego uczestnictwa kobiet w rosyjskim ruchu rewo
lucyjnym był tak widoczny i bulwersujący, że od początku przyciągał uwagę i bu
dził zdziwienie, zgorszenie, aplauz lub co najmniej zainteresowanie. ,,Starannie
edukowane dziewczęta rzucające bomby” — piszą w wydanej niedawno książce
o carskiej ochranie Elżbieta Kaczyńska i Dariusz Drewniak — do dziś fascynują
socjologów i psychologów”1. Oczywiście fascynują także historyków. Tylko

w ostatnich dwudziestu latach rosyjskie rewolucjonistki, a więc również terrorystki, doczekały się w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych co najmniej kil
kunastu poświęconych im studiów, autorstwa m.in. Beate Fieseler, Leopolda Helmsona, Margaret Maxwell, Roberta Mc Neala, Cathy Porther1
2; lista ta daleka jest
od wyczerpania. Piszą też o nich autorzy opracowań syntetycznych, poświęconych
dziejom kobiet rosyjskich; w tej obfitej literaturze na czoło wybijają się gruntowne
książki Barbary Alpern Engel, Roberta Stitesa i Lindy Edmondson3. Wspomnieć

1 E. Kaczyńska. D. Drewniak. Ochrana. Carska policja polityczna, Warszawa 1993, s. 46
2 B. Fieseler. The Making of Russian Female Social Democrats, 1890-1917,,, International Review of Social History”
t. XXXFV, 1989 nr 2, s. 193-226; L. Helmson i in., The Making ofThree Russian Revolutionaries: Voices fmm the
Menshevik Past, Cambridge 1987; M. Maxwell, Narodniki Women. Russian Women Who Sacrificed Themselvesfor
the Dream of Freedom, London 1990; R H Mc Neal Women in the Russian Radical Movement, .Journal of Social
History” t. V, nr 2 (1971-1972), s. 143-163; C Porther, Women in Revolutionary Russia, Cambridge 1987 Tematyka
ta pojawia się również w zbiorach artykułów dotyczących ogólnie kobiet rosyjskich, por. np. Russia s Women. Accomodation. Resistance Transformation, red. B E. Clements, B A Engel, Ch. D. Worobec, Berkeley 1991; Women in
Russia, red. D. Atkinson, A Dallin, G. Warshofsky Lapidus, Stanford 1977
3 B. Engel, Mothers and Daughters. Women ofthe Intelligentsia in Nineteenth-Century Russia, Cambridge 1983; R.
Stites. The Women s Liberation Movement in Russia. Feminism, NihilismandBolshevism, 1860-1930, Princeton 1978;
L. Edmondson, Feminism in Russia, 1900-1917, London-Stanford 1984.
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też wypada o dorobku historiografii dawnego Związku Radzieckiego, w tym o li
cznych kompendiach i monografiach biograficznych, spełniających niekiedy rolę
pośrednich źródeł4. Obfitość ta tylko po części tłumaczy się zwiększonym w osta
tnich latach zainteresowaniem tematyką feminologiczną.
O znacznych rozmiarach uczestnictwa kobiet w antycarskiej opozycji i rewo
lucyjnej walce przekonują obliczenia, których podstawą są dwa obszerne zbiory
biogramów: niedokończone, wielotomowe wydawnictwo „Diejatieli riewoljucjonnogo dwiżenija w Rossii. Bio-bibliograficzeskij Słowar. Ot predszestwiennikow diekabristow do padienija carizma” (Moskwa 1927-1934) oraz dwukrotnie
wznawiany i uzupełniany informator „Politiczeskaja katorga i ssyłka. Biograficzeskij sprawocznik O[bszczest]wa politkatorżan i ssylno-posielencew” (Moskwa
1927, 1929 i 1934). Rejestrują one życiorysy osób o bardzo różnym stopniu zaan
gażowania, od amatorów nielegalnej literatury, członków rodzin aktywistów czy
nawet tylko sympatyków nielegalnych kółek i partii, ludzi represjonowanych ra
czej przypadkowo, poprzez szeregowych agitatorów i „żołnierzy rewolucji”, aż do
teoretyków, organizatorów, przywódców partyjnych i uczestników wyspecjalizo
wanych organizacji bojowych, przygotowujących zamachy na dygnitarzy rządo
wych, dowódców wojska i policji czy agentów i prowokatorów. Ścisłe oddzielenie
ról pełnionych w tajnych organizacjach nie zawsze jest możliwe; jednak późniejsi
przedstawiciele podziemnych elit zaczynali z reguły od terminowania w konspira
cyjnym rzemiośle, a ich dalsze losy bywały kwestią przypadku.
W pierwszej połowie XIX wieku kobiety nie ujawniały w praktyce jakże licz
nych rodzajów postaw i zachowań, które uznawano w Rosji za „antypaństwowe”.
Doprowadzony do końca lat pięćdziesiątych tego stulecia pierwszy tom wspo
mnianego słownika „Diejatieli riewoljucjonnogo dwiżenija w Rossii...” nie wy
mienia ani jednej z nich, podczas gdy mężczyznom poświęca aż 1002 biogramy.
Nie uwzględniono nawet członkiń represjonowanych rodzin, w tym i słynnych
żon zesłanych dekabrystów, pomimo że ich osoby stały się później ważnym ele
mentem legendy poświęcenia i ofiary, przyciągającej do kół walczących o wol
ność nowe pokolenia młodzieży obojga płci.
Sytuacja zaczyna się zmieniać w latach sześćdziesiątych XIX w. Na 1565 osób
wymienionych w odnośnym tomie, kobiet jest 101 czyli 6,5%. Ich odsetek gwał
townie rośnie w kolejnej dekadzie, w latach siedemdziesiątych jest ich bowiem aż

4 Np. Politiczeskaja katorga i ssyłka. Btograficzeskij sprawocznik O[bszczest]wa politkatorżan i ssylno-posielencew,
t. I-II, Moskwa 1934 (I wyd. 1927); Diejatieli riewoljucjonnogo dwiżenija w Rossii. Biograficzeskij słowar. Ot predszestwiennikow diekabristow do padienija carizma (Moskwa 1927-1934).
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1469 na 7009 osób uchwyconych przez autorów słownika i uznanych przez nich
za godne, by w nim figurować. Wynosi to aż 20,1%. Zweryfikujmy częściowo te
dane, sięgając do innych źródeł. Zakrojone na ogromną skalę śledztwo, które
dotknęło w latach 1875-1877 uczestników tzw. „pochodu w lud” (chożdienije
w naród) i innych członków rewolucyjnych kółek, a które stanowiło przygotowa
nie do słynnego „procesu 193” z lat 1877-1878, objęło około 770 osób, w tym 612
mężczyzn i 158 kobiet. Tych ostatnich było więc 21,8%5. To bardzo dużo, zwa
żywszy, że mamy do czynienia z zestawieniami represjonowanych, wypada zaś
sądzić, że aparat przemocy wówczas jeszcze bardziej konsekwentnie i bezlitośnie
prześladował mężczyzn.
Tak wysokie odsetki mógłby ktoś próbować wytłumaczyć stosunkowo łagod
nymi, bardziej „kobiecymi” formami antycarskiej działalności w tym okresie.
Zorganizowany terroryzm jako ważny element programu politycznego narodników na dobrą sprawę bierze swój początek dopiero po strzale Wiery Zasulicz do
generał-gubernatora petersburskiego Fiodora Trepowa 25 stycznia 1878 r. (przeło
mowe znaczenie tego faktu dosyć zgodnie podkreślają pamiętnikarze, publicyści
i historycy6), ale w następnym dziesięcioleciu, w latach osiemdziesiątych, z ich
nasileniem represji i odpływem rewolucyjnej fali, sytuacja niemal się nie zmienia.
W próbce, ograniczonej ze względu na sygnalizowane już luki w wydawnictwie
stanowiącym podstawę naszych analiz (3890 biogramów osób, których nazwiska
zaczynają się na litery od a do z, a więc na pierwszych osiem liter alfabetu rosyj
skiego), kobiet jest 762, czyli 19,6%. Mamy zatem do czynienia z tym samym
rzędem wielkości. Wskaźniki nieoczekiwanie spadają dopiero w okresie później
szym. Wśród zarejestrowanych członków partii socjaldemokratycznych z okresu
od początku lat dziewięćdziesiątych do rewolucji 1917 roku, Beate Fieseler usta
liła odsetek kobiet na około 15%. Wreszcie wśród żyjących w ZSRR w końcu lat
dwudziestych weteranów ruchu rewolucyjnego skłonnych do uczestnictwa w or
ganizacji kombatanckiej (lub mogących być jej członkami), cytowana autorka
stwierdza 11,5% kobiet7 (moje własne obliczenia oparte na tych samych kompen
diach biograficznych podnoszą ten wskaźnik do 13%).
Zagadkę względnego spadku udziału kobiet w nielegalnych partiach lewicy
i w ruchu rewolucyjnym (gdyż w liczbach bezwzględnych, w związku z umaso-

5 Zob. M. Wawrykowa, Rewolucyjne narodnictwo w latach siedemdziesiątych XIX w., Warszawa 1963, s. 365,
6 Por. M. Wawrykowa, op. cit., s. 448 n., L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801-1917, Warszawa 1977, s. 303-304; tenże,
Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878-1881, Wrocław 1960, s. 32 nn. (tu przegląd współczesnych
komentarzy dotyczących czynu Wiery Zasulicz).
7 B, Fieseler, op. cit., s. 195.
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wieniem antycarskiej opozycji, grupa ta w początku XX w. wzrastała), zdaje się
częściowo tłumaczyć zmiana składu społecznego rewolucjonistów-przeciwników
caratu. „Nihiliści” i „nihilistki” z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX
wieku to przede wszystkim osoby wywodzące się z ziemiaństwa, inteligencji oraz
średniego i drobnego mieszczaństwa. Rzecz uderzająca, podobne jest pochodzenie
znacznej części socjaldemokratek z pierwszych dwóch dziesięcioleci naszego stu
lecia, chociaż do partii mienszewików i bolszewików napływająjuż wówczas spo
re grupy robotników a nawet chłopów. Najwyraźniej jednak głównie mężczyzn.
Oczywiście wizerunek ruchu, w którym uczestniczą kobiety jedynie z elit spo
łecznych, byłby nie do końca prawdziwy i nie wyjaśniałby tak wysokiego ich
odsetka. Nieco inaczej przedstawia się ta kwestia, jeśli rozważając społeczną pro
weniencję rewolucjonistek tego pokolenia, zastosowalibyśmy trochę archaiczną
kategorię „pochodzenie plebejskie”. Zmieściłaby się tutaj bardzo liczna grupa
działaczek i szeregowych uczestniczek, wywodzących się z ubogiego, przeważnie
żydowskiego drobnomieszczaństwa. Na trop ten naprowadza przegląd życiorysów
wielu czołowych postaci kobiecych z kierownictw partii i organizacji walczących
z caratem, zwłaszcza na przełomie wieków i później. Brak jednak informacji źród
łowych odpowiednio ścisłych i tak licznych jak poprzednio, nie można więc wnio
skować na podstawie wielotysięcznych próbek.
Obserwacja ta każę przypomnieć o specyficznych przyczynach rewolucyjnego
zaangażowania, które często związane było z uciskiem narodowym. Skądinąd
czynnik ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nadreprezentacja przedsta
wicieli mniejszości narodowych wśród bojowników o wolność polityczną i rów
ność społeczną w Rosji jest rzeczą dobrze znaną i często podnoszoną w literaturze
i publicystyce — szczególnie tej o nacjonalistycznym odcieniu. Widać ją wyraźnie na
przykładzie Polaków i Polek — uczestników działań grup narodnickich i nowoczes
nych partii politycznych. Pisali o tym m.in. Ludwik Bazylow i Zygmunt Łukaw
ski, a specjalnie w odniesieniu do kobiet — Maria Wawrykowa oraz, w sposób
popularny, Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa i Bożena Krzywobłocka8.
Trwa spór o ile, oprócz dyskryminacji politycznej, społecznej i narodowościo
wej, do pobudzania kobiecej aktywności rewolucyjnej przyczyniła się dyskrymi
nacja samych kobiet. Generalnie rzecz biorąc przeważa pogląd, iż akcenty eman
cypacyjne, żywe w latach sześćdziesiątych w legalnych i nielegalnych ugrupowa
" Por. Z. Łukawski, Polacy w rosyjskim ruchu rewolucyjnym 1894-1907, Warszawa 1984, M. Wawrykowa, Kobiety
polskie w rosyjskim ruchu rewolucyjnym w lalach 70-tych XIX stulecia [w ] Prace historyczne Instytutu Polsko-Ra
dzieckiego, t 1, Wrocław 1956; B Krzywobłocka, Towarzyszki tamtych dni, Poznań 1982, D Wawrzykowska-Wier
ciochowa, Nie po kwiatach los je prowadził... Kobiety polskie w ruchu rewolucyjnym, Warszawa 1987.
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niach i ruchach społecznych oraz wyraźnie obecne w publicystyce, uległy następ
nie wyciszeniu przez obóz głoszący ideę rewolucji, która automatycznie rozwiąże
wszystkie problemy. Jest faktem, że od drugiej połowy lat siedemdziesiątych dys
kusje prasowe na ten temat nie były w Rosji tak częste, jak uprzednio. Równocze
śnie kobiece kółka, które zakładały wcześniej rosyjskie studentki w Szwajcarii
oraz słuchaczki kursów w Moskwie i Petersburgu, zradykahzowały się i zaczęły
ściśle współdziałać z mężczyznami, skądinąd na zasadzie pełnego równouprawnienia.
Działaczki drugiej Ziemli i Woli, Narodnej Woli oraz Czomogo Pieriedieła podczas
dyskusji programowych nie forsowały raczej kwestii „wyzwolenia kobiet”. Ruch
feministyczny w ścisłym tego słowa znaczeniu ukształtował się w Rosji dopiero
w pierwszych latach XX w., w dobie rewolucji 1905 r. Od początku był on zresztą
podzielony i jedynie w części, choć licznej i wpływowej, popierał soc]aldemokratów i eserowców. Wiele entuzjastek i entuzjastów socjalizmu odrzucało niektóre
hasła i formy działania ówczesnych emancypantek jako nazbyt „burżuazyjne”9.
Podobnie, jak w innych społeczeństwach znajdujących się we wczesnej fazie
modernizacji, również i w Rosji schyłku XIX w. dominowały tradycyjne poglądy
na temat społecznych ról kobiety. Na ich straży stały bariery obyczajowe, prawnoekonomiczne i administracyjne. W niektórych dziedzinach redukowały one do ze
ra kobiecą aktywność zawodową. Według sumarycznych danych spisu powsze
chnego z 1897 r., kobiety stanowiły w rosyjskim imperium zaledwie 0,4% lekarzy
(i to me licząc wojskowych) oraz jeden promil inżynierów. Nie było ich w ogóle wśród
ogromnej armii urzędników, wśród pracowników sądownictwa i adwokatów. Stano
wiły co prawda 8,6% elitarnej grupy określanej w statystykach jako „uczeni i lite
raci” oraz 37,1% nauczycieli czynnych w szkolnictwie państwowym i prywat
nym10. Praca pedagogiczna (zwłaszcza opieka nad małymi dziećmi i kształcenie
dziewcząt) uchodziła jednak, jak wiadomo, za zajęcie odpowiednie dla kobiety.
Zauważmy, że tylko ten ostatni wskaźnik przewyższa przedstawiony uprzednio
odsetek rewolucjonistek (por. s. 3-4). Jeśliby zatem uznać ich działalność za „pro
fesjonalną”, za drogę życiową podobną do kariery zawodowej, byłby to jeden
z najbardziej i najwcześniej sfeminizowanych „zawodów” w carskiej Rosji. Jest
to oczywiście dyskusyjny punkt widzenia, wydaje się jednak częściowo uprawo
mocniony. Już pobieżny wgląd w życiorysy najwybitniejszych rosyjskich działa
czek partii rewolucyjnych wskazuje, że właśnie zablokowanie aspiracji zawodo
wych i społecznych było przyczyną frustracji i nierzadko prowadziło do radykali9 Zob. R. Stites, op. cit., s. 191 nn.
10 Pierwaja wsieobszczaja pieriepis Rossijskoj impierii 1897 g. Obszczij swod po impierii, t. II, S. Peterburg 1905,
s. 260-284; por. L Jerman, Intielligiencija wpierwoj russkoj riewoljucii, Moskwa 1966, s. 9-13.
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zacji poglądów i postaw. Jakże często zaczynało się od buntu przeciwko konser
watywnemu środowisku rodzinnemu, przeciwko presji na wczesne zamążpójście
i niechętnemu stosunkowi do wykształcenia kobiet! Jakże często droga prowadziła
od samokształcenia, poprzez studia w Szwajcarii lub petersburskie czy moskiew
skie kursy do kontaktów z kółkami rewolucyjnymi! Zwłaszczy gdy okazywało się,
iż zdobyte wykształcenie nie jest skutecznym narzędziem zmieniania świata. Me
chanizm ten dostrzegały władze i rodziny przyszłych „nihilistek”; starały mu się
przeciwdziałać, ale przeważnie bez skutku. Zarówno wysiłki czynników oficjal
nych, jak i rygory stosowane przez rodziców, często przynosiły odwrotne rezulta
ty. W roku 1873 wydany został np. reskrypt carski zakazujący studentkom rosyj
skim nauki w Zurychu i uzasadniający tę decyzję opinią, iż w tamtejszej kolonii
rosyjskiej panuje socjalizm i wolna miłość. Zakaz wywołał powszechne oburzenie
i choć część studentek podporządkowała się mu, dla innych stanowił bodziec do
wkroczenia na drogę wiodącą ku zdecydowanej walce z caratem*11.
Młode buntowniczki znajdowały też sposoby na wyzwolenie się spod władzy
konserwatywnych ojców i surowych matek. Służyły temu niekiedy fikcyjne mał
żeństwa, uwalniające spod rodzinnej kurateli. Oznaczały one przeważnie wejście
na stałe w krąg opozycyjnej czy rewolucyjnej młodzieży. Ułatwiały też ukrywanie
się przed policją. Zdarzało się jednak, że zerwanie z hołdującym tradycji środowi
skiem społecznym bynajmniej nie wiodło do „nihilizmu”. Wybitny działacz, so
cjaldemokratyczny Paweł Axelrod wspomina, że gdy w czasach swej narodnickiej
młodości, wiosną 1874 r. prowadził agitację w Kamieńcu Podolskim, grono zwer
bowanej przezeń młodzieży żydowskiej uprosiło go o ratowanie „od tyranii ma
tki” młodej dziewczyny nazwiskiem Polgielm. Wywiózł ją więc do Kijowa i umie
ścił u Jekateriny Breszko-Breszkowskiej, której dom był ośrodkiem rewolucyjnej
konspiracji. W następstwie jednak dziewczyna ta nie została gorliwą towarzyszką
podziemnych prac, lecz kochanką najpierw jednego, a później drugiego oficera
żandarmerii12. Ale w ogromnej większości przypadków kończyło się na asymilacji
z kręgiem konspiratorów. Tajne kółko czy komórka partyjna stawały się jedynym
układem odniesienia; przeważnie utożsamiano się z grupą bez żadnych zastrzeżeń.
Gdy wkraczała ona na drogę politycznego terroryzmu, więź ta sprzyjała odrzuce
niu wszelkich wątpliwości. Dochodziły do tego jeszcze związki uczuciowe, któ
rych znaczenia w środowisku rewolucjonistów nie sposób przecenić, choć w wy-

11 W. Figner, Trwały ślad, cz. 1, Warszawa 1962, s. 97; szerzej na ten temat: B A. Engel, op. cit., s. 127 oraz D.
Neumann, Student innen aus dem Russischen Reich in der Schweiz, Zurich 1987, zwłaszcza s. 38 nn., 117 nn.
11 P Axelrod, Pierieżitoje i pieriedumannoje, cz. 1, Berlin 1923, s. 118-119.
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choć w wy-

tworzonych przez nich relacjach często bywały przemilczane. Niekiedy dopiero
w ślad za nimi szło przejęcie systemu wartości, idei i poglądów politycznych partnera.
Czy jednak liczne, jak mogliśmy się przekonać, uczestniczki nielegalnych kó
łek i partii nie odgrywały w nich ról pomocniczych i drugoplanowych? Czy nie
bywały to — parafrazując znane rosyjskie powiedzenie — „okołoriewoljucjonnyje żenszcziny”?13. Choć wiele było i takich, sondażowa analiza składu grup kie
rowniczych rewolucyjnego podziemia zadaje kłam podobnemu przypuszczeniu.
W wyłonionym w czerwcu 1879 r. na zjeździe w Woroneżu Komitecie Wykonaw
czym Ziemli i Woli na 18 członków było 6 kobiet (Wiera Figner, Sofia Iwanowa,
Anna Jakimowa, Tatiana Lebiediewa, Maria Oszanina i Sofia Perowska)14. Groźna
Organizacja Bojowa Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, sprawczyni zamachów
na ministra spraw wewnętrznych Wiaczesława von Plehwego i wielkiego księcia
Sergiusza, liczyła wiosną 1906 r. 28 osób, wśród których było 6 kobiet15. Wybitną
rolę odgrywały w latach rewolucji 1905-1907 r. członkinie jeszcze bardziej rady
kalnej partii eserowców-maksymalistów; jedna z nich, Natalia Klimowa, była pra
wą ręką jej przywódcy, Michaiła Sokołowa16. Nieco mniej było kobiet w kierow
nictwie mienszewików i bolszewików; niemal nie słychać o ich obecności wśród
czołowych anarchistów17.
Wróćmy raz jeszcze do statystyk obrazujących udział kobiet w zawodach inte
ligenckich w Rosji schyłku XIX w. Abstrahując od niewielkiej liczby inteligentek,
żadne z nich — poza niektórymi aktorkami — nie mogły liczyć na osiągnięcie w krę
gu swych zajęć takiego rozgłosu, pozycji i prestiżu, co „zawodowe” rewolucjonistki.
Kwestia bezpośredniego udziału kobiet w zamachach terrorystycznych budziła
niekiedy wątpliwości u ich współtowarzyszy. Borys Sawinkow opowiada o swych
starciach z Eugeniuszem Azefem, który podczas przygotowań do zamachu na pe
tersburskiego gradonaczalnika von der Launitza wytypował na miotaczkę ładunku
wybuchowego członkinię Organizacji Bojowej PSR Walentynę Kołosową-Popo
wą, będącą właśnie w ciąży. Autor „Wspomnień terrorysty” gorąco zaprotestował
i zagroził wycofaniem się z akcji. Stwierdził przy okazji, iż uważa, że organizacja
może zlecić kobiecie zadanie tego typu wyłącznie w przypadku, gdy nikt inny nie
byłby w stanie jej zastąpić. Azef wycofał się wskutek tego szantażu. Nie ulega
wątpliwości, że Sawinkow pisze o tym głównie dlatego, iż chce ukazać w jak
najgorszym świetle swego ówczesnego zwierzchnika, zdemaskowanego później
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W oryginalnej wersji—..okołolitieraturnyje żenszcziny”
L. Bazy Iow, Działalność narodnictwa rosyjskiego, s. 103 104.
B. Sawinkow, Wspomnienia terrorysty, Warszawa 1991, s. 221
D. Pawłów, Esery-maksymalisty wpierwoj russkoj riewoljucii, Moskwa 1989, s. 167-168.
Por. W Kołodziej, Działalność anarchistów w Rosji w latach 1905-1907, Warszawa 1988.
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jako prowokatora. Sam fakt wydaje się jednak prawdziwy, a przedstawiony tu
konflikt — znamienny18.
Poszukując ideowych i emocjonalnych korzeni rosyjskiego etosu rewolucyj
nego — etosu poświęcenia i ofiary, posiadających wartość samą w sobie — bada
cze zwracają uwagę na model chrześcijańskiej, prawosławnej religijności. Nie
zawsze uświadamiane wzorce, trwale obecne w kulturze, promieniowały również
na adeptów narodnictwa, później zaś socjalizmu. Przypuszczenie to znajduje czę
ściowe potwierdzenie w źródłach. Słynna „babcia rewolucji” Jekatierina BreszkoBreszkowska, jak zaświadcza jej biograf, miała w dzieciństwie z upodobaniem
czytywać żywoty świętych, szczególnie zaś żywot św. Barbary męczennicy19.
Wracała do nich i na starość, gdy stała się osobą po swojemu, nieortodoksyjnie
religijną. Członkini Organizacji Bojowej PSR Maria Bieniewska swój udział
w aktach terrorystycznych tłumaczyła... wskazaniami Ewangelii, interpretując
w szczególny sposób ustęp św. Mateusza, w którym mowa jest o konieczności zło
żenia bezgranicznej ofiary20. W wielu indywidualnych wyborach na plan pierwszy
wysuwała się gotowość śmierci (w trakcie walki lub na szafocie, jako że począwszy
od współorganizatorki zamachu na Aleksandra II — Sofii Perowskiej zdarzało się
w Rosji — choć bardzo rzadko — że za przestępstwa polityczne wydawano na
kobiety wyroki śmierci i wykonywano je). Jeszcze bardziej prawdopodobna była
perspektywa męczeństwa: w więzieniu, na katordze lub na zesłaniu. Wyobrażenie
przyszłego cierpienia ułatwiało decyzję wstąpienia na drogę terroryzmu, sankcjo
nowało jak gdyby przekroczenie — w ramach nowej moralności — tradycyjnych
etycznych tabu.
Odejdźmy jednak od amatorskiego psychologizowania, aby przyjrzeć się wi
zerunkom rewolucyjnych heroin, kreowanym przez ich towarzyszy, sympatyków
i przeciwników. Materiał źródłowy, przeważnie o charakterze paraliterackim, jest
tu wyjątkowo bogaty: wspomnienia pośmiertne, pamiętniki, wreszcie artykuły
publicystyczne o charakterze mniej czy bardziej propagandowym. Ich schemat
bardzo często przypomina właśnie żywoty świętych. Oto jedna z najpopularniej
szych publikacji tego typu: napisana w latach osiemdziesiątych XIX wieku na
emigracji książka Siergieja Stiepniaka-Krawczyńskiego „Podpolnaja Rossija”,
wznawiana później wielokrotnie i czytana przez kilka pokoleń. O jej znaczeniu
świadczy chociażby fakt, że cytowany już Paweł Axelrod charakteryzując
w swych pamiętnikach znaną sobie osobiście Wierę Zasulicz, uznał za stosowne
lg B Sawinkow, op. cit., s. 130-131.
” W. Czernow, Pieried buriej. Wospominanija, N. York 1952, s. 149.
20 B. Sawinkow, op. cit., s. 223-224; por. Mt. 16, 25.
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przytoczyć słowa Stiepniaka-Krawczyńskiego, posługując się niejako tekstem ka
nonicznym zamiast własnej refleksji21. Przytoczmy i my pierwsze zdania, którymi
autor ten otwiera rozdziały poświęcone trzem najwybitniejszym bohaterkom re
wolucyjnego narodnictwa. Hesia Helfman: „Istnieją wspaniałe heroiny i skromne
pracownice, które wszystko składają na ołtarzu sprawy, niczego nie wymagając
wzamian”. Wiera Zasulicz: „Kartkując wielką księgę historii niełatwo jest,
a prawdopodobnie w ogóle nie można znaleźć nazwiska, które osiągnęłoby tak
szybko tak szeroki, bezsporny rozgłos”. Sofia Perowska: „Biła od niej dobroć,
choć jej uroda nie należała do tych, które oślepiają od pierwszego wejrzenia, ale
do tych, które im bardziej się w nie wpatrywać, tym bardziej podobają się”22.
Również ciąg dalszy roi się od superlatywów, niekiedy bardzo pomysłowych.
Zarówno w tej, jak i w innych publikacjach autorów wywodzących się z kół
rewolucyjnych lub tylko sympatyzujących z nimi, podkreśla się — niekiedy jed
nym tchem — kobiecą miękkość i męską twardość bohaterek. Szczególnie jest to
widoczne, gdy opisuje się ich stosunek do zamachów z bronią w ręku. Wiera Figner tak pisze na ten temat: „Proponowano nam [tj. jej i siostrom Korniłowym —
A. S.] udział w walce politycznej (...) Rozum mówił, że trzeba wstąpić na tę samą
drogę, którą kroczą nasi upojeni walką i uskrzydleni powodzeniem towarzysze,
polityczni terroryści, ale czułyśmy inaczej, serce mówiło co innego (...) Po pew
nym jednak namyśle przezwyciężyłyśmy nasze skłonności i nastroje”23. Wspomi
nana przez Borysa Sawinkowa jego podkomendna i bliska towarzyszka z Organi
zacji Bojowej PSR Dora Brylant zdaje się nie odczuwać tych rozterek. „Milcząca,
skromna i wstydliwa Dora żyła tylko jednym — wiarą w terroryzm” — pisze
Sawinkow24. Później jednak parokrotnie dodaje, że przemoc była dla niej czymś
wstrętnym, że po udanym zamachu na w. ks. Sergiusza zamiast triumfować —
szlochała, itd.25. I znów podobne przykłady można by mnożyć. Odnośne zapisy
świadczą o głębokich konfliktach wewnętrznych; są też wyrazem ogromnych na
pięć psychicznych w obliczu nieustannego zagrożenia. Gdyby jednak wzorem hi
storyków kultury, dopatrywać się tutaj rozmaitych toposów i archetypów, nasuwa
się motyw Chrystusa w Ogrójcu. Wielokrotnie powtarza się też skojarzenie z po
wołaniem zakonnym. Obejmuje ono zarówno kobiety, jak i mężczyzn26.
21 P, Axelrod, op. cit.,cz, l.s. 191
22 S. Stiepniak (S. Krawczyński], Podpolnaja Rossija, S. Peterburg 1906, s. 90, 94, 104
23 W. Figner, op. cit. cz. 1, s. 248; por, B.A. Engel, op. cit., s. 176.
24 B. Sawinkow, op. cit., s. 51. W poprzednim pokoleniu rewolucjonistek, czołowych działaczek Ziemli i Woli, brak
skrupułów miał cechować Marię Oszaninę (B A. Engel, op. cit., s. 178). Trzeba jednak pamiętać, że źródła, których
twórcy starają się oddać stan psychiczny innych osób, należą do najbardziej zwodniczych.
25 B. Sawinkow, op. cit., s. 119, 136.
26 Tamże, s. 136. Spostrzeżenie to zostało też w złośliwy, choć celny sposób sformułowane przez S. Franka, współ
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Andrzej Szwarc

Jest rzeczą oczywistą, że koła oficjalne i sekundująca im prawicowa publicy
styka usiłowały przeciwstawić białej legendzie szlachetnych i ofiarnych rewolu
cjonistów i rewolucjonistek — legendę czarną. Próby takie widoczne są już w la
tach sześćdziesiątych XIX w., zwłaszcza w tekstach, które wyszły spod piór Mi
chaiła Katkowa. Choć do naszych dni doszło jedynie słabe echo tych usiłowań
(podczas, gdy apologie po 1917 roku były nieustannie powtarzane), potępień i za
rzutów kierowanych pod adresem „ludzi podziemnych” nie należy lekceważyć,
z uwagi na wysokie nakłady „Moskowskich Wiedomostiej”, „Nowogo Wremieni”
oraz podobnych czasopism. Sekundowała im niemała część rosyjskich pisarzy; prócz
najgłośniejszych „Biesów” Dostojewskiego, krytyczne akcenty widoczne są w po
wieściach „Ojcowie i dzieci” oraz „Nowizna” Turgieniewa; zdarzały się i paszk
wile w rodzaju opowiadania „Sidła” („Tienieta”) Kornieja Tchorżewskiego (1885).
Oficjalna, rządowa propaganda antyrewolucyjna była na ogół nieudolna i pry
mitywna, skrępowana własnymi ciasnymi konwencjami, a przy tym zwykle spóź
niona. Z wyraźnym zamiarem przełamania sukcesów sięgającej po rząd dusz lewi
cy, petersburskie ministerstwo spraw wewnętrznych wyprodukowało demaskator
skie wydawnictwo „Chronika riewoljucjonnogo dwiżenija w Rossii 1878-1887
godow” (Moskwa 1906). Oto jak charakteryzuje się w nim niejaką Zofię Lóschem
von Herzfeld, członkinię „Ziemli i Woli” aresztowaną w Kijowie w styczniu
1879 r.: „Była to prawdziwa rewolucyjna Herod-baba, ordynarna i zuchwała; nie
liczne tylko kobiety z ruchu socjalistycznego osiągały ten stopień fanatyzmu”
(w oryginale: „Była nastojaszczej reiwoljucjonnoj boj-baboj, gruboj i dierzkoj,
niemnogije żenszcziny socjalisticzeskogo dwiżenija dochodili do takoj stiepieni
fanatizma”27).
Polską wersję antynihilistycznej propagandy, stonowanej jednak i zniuansowanej ze względu na krytyczny stosunek do caratu i prawosławia, dobrze repre
zentuje wydana w 1894 r. książka ks. Stanisława Załęskiego (znanego m.in. jako
autor wielotomowego dzieła o jezuitach w Polsce), zatytułowna „Geneza i rozwój
nihilizmu w Rosji”. Załęski, nieźle zorientowany w źródłach urzędowych i mate
riałach wytworzonych przez samych narodników, tak pisze o interesującym nas
problemie: „Panienki inteligentnych rodziców, wychowane zazwyczaj mało lub
bezreligijnie, już w piętnastym roku życia uciekały z domu, zapisywały się na

autora głośnego almanachu „Wiechi”, krytycznego wobec rewolucjonistów („Rekapitulując (...) możemy określić
klasyczny typ inteligenta rosyjskiego jako wojującego mnicha nihilistycznej religii doczesnego szczęścia” — S. Frank
Etika nigilizma. K charakteristikie nrawstwiennogo mirowozzrienija russkoj intielligiencii, [w:] Wiechi. Sbomik
statiejo russkoj intielligiencii, wyd. 5, Moskwa 1910, s. 204.).
27 Cyt. za L. Bazy Iow, Działalność narodnictwa rosyjskiego, s. 77.
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«kursa» lub wziąwszy pozorny ślub z nihilistą jako zamężne, a więc prawnie usamowolnione kobiety wyjeżdżały za granicę po naukę [i tam znów] zapisywały się
na kursa medyczne i na listę socjalistycznych szumowin”28. Wytrawnym okiem
specjalisty dostrzega ów autor parareligijny charakter ideowego zaangażowania
niektórych rewolucjonistów, jest to jednak dla niego religia bluźnierców czy wręcz
czcicieli szatana. Z drugiej strony zdarzają się u Załęskiego fragmenty posiadające
charakter obiektywnej relacji czy nawet zdradzające ukryty podziw. O uczestnicz
kach „pochodu w lud" pisze tak: „Szły (...) jako akuszerki, cudowne lekarki, jako
zwykłe robotnice w polu i w warsztatach, jako nauczycielki. Nader zręcznie wy
konywały agitatorskie rzemiosło”. I zaraz, jednym tchem, dodaje: „Szły różne
kursistki i niedouczone lekkoduchy płci obojej”29.
Powyżej zasygnalizowano jedynie kilka problemów nasuwających się
w związku z licznym uczestnictwem kobiet w walce rewolucyjnej, a zwłaszcza
w akcjach terrorystycznych. Pominięto aspekty, które wykraczają poza perspekty
wę „feminologiczną”, takie m.in. jak przemoc władzy a przemoc rewolucjoni
stów, kwestie taktyki, spory wewnątrzpartyjne i międzypartyjne. Pominięto rów
nież świadectwa, które nie zostały wytworzone przez żadną ze zwalczających się
stron — a należałoby poszukać odnośnych wypowiedzi liberałów oraz innych
„centrystów”. Niezwykle interesująca byłaby także próba wyjścia poza krąg pamiętnikarzy, pisarzy i publicystów i dotarcia do świadomości szerszych warstw
społeczeństwa. Pełniejsza charakterystyka stosunku rosyjskiej opinii publicznej do
kobiet, biorących udział w konspiracji i akcjach bojowych, wymagałaby jednak
długotrwałych i żmudnych badań, uwzględniających również archiwalia. Postawi
łem sobie skromniejsze zadanie, pragnąc tylko zabrać głos w dyskusji. Wśród jej
uczestników zdarzają się opinie nietypowe; niektórzy negują nawet specyfikę syg
nalizowanych tu postaw i zachowań. Barbara Alpem Engel twierdzi np., że należy
raczej mówić o fenomenie terroryzmu, nie zaś o fenomenie uczestnictwa kobiet
w terroryzmie. Natomiast zdaniem D. Browera represyjny system społeczny i po
lityczny skłaniał je w większym stopniu niż mężczyzn do uczestnictwa w aktach
przemocy, gdyż „Jedynie przemoc mogła obalić instytucjonalne i emocjonalne
bariery wyznaczające młodej kobiecie przeznaczone dla niej miejsce w społeczeń
stwie”30. Prawda zdaje się leżeć pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami.

28 S. Załęski, Geneza i rozwój nihilizmu w Rosji, Kraków 1894, s. 65.
29 Tamże, s. 85.
30 D. Brower, Training the Nihilists, Ithaca 1975, s. 22.
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Beate Fieseler

Czy polityka to wyłącznie męska sprawa?
O zaangażowaniu politycznym kobiet
w Rosji carskiej

Całkowicie nieuprawniony jest pogląd, rozpowszechniany w radzieckiej pro
pagandzie, że to właśnie w Związku Radzieckim dokonała się rzeczywista eman
cypacja kobiet, a w każdym razie — zrównano tam prawa kobiet i mężczyzn.
W czasach stalinowskich kobiety, jeśli w ogóle pojawiały się na scenie politycz
nej, pełniły głównie tylko funkcje symboliczne lub reprezentacyjne, podczas gdy
ster władzy niezmiennie dzierżyli mężczyźni. Sytuacja ta nie uległa zmianie aż do
załamania się systemu.
Równie uderzająca, jak brak kobiet realnie działających w świecie polityki,
była ich nieobecność w sowieckim panteonie. Rewolucjonistkom nie stawiano
pomników, ani nie nadawano ich imion miastom, co aż do przesytu czyniono dla
uczczenia bohaterów-mężczyzn. To wymowne, niezależnie od tego, co sądzić
można o tym sposobie wyrażania pamięci i związanym z nim kultem jednostek1.
Kobiety odgrywały co prawda pewną rolę w politycznej ikonografii, lecz była to
rola drugorzędna i podporządkowana; postacie kobiece z reguły bowiem wyrażały
tradycjonalizm i zacofanie. Podczas, gdy postać mężczyzny stała się symbolem
proletariatu miejskiego (młot), postać kobiety symbolizować miała lud wiejski,
chłopstwo (sierp)12. Również w opracowaniach historycznych poświęconych Rosji

1 Jedynie w stosunku do Nadieżdy Krupskiej, żony Lenina, dopuszczono do powstania pewnej formy podkultu,
którego wzloty i upadki zależały każdorazowo od koniunktury kultu Lenina.
2 E.Waters, The Female Form in Soviet Political Iconography, 1917-32, (w:) RussicTs Women. Accomodation. Resistance Transformation, praca zbiorowa pod red. B. E. Clements, B A, Engel i C. D Worobec, Berkeley 1991,
s. 225-242; V. Bonnell, The Representation of Women in Early Soviet Political Art, (w:) ,,The Russian Review” vol.
50, 1991, s. 267-288.
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radzieckiej, tak na wschodzie, jak i na zachodzie celowo pomijano postacie kobiet.
Partia komunistyczna występowała więc zawsze „jak jeden mąż”, a aktywność
kobiet w partii w najlepszym przypadku mogła być odnotowana w przypisach,
często z erotyczną aluzją3. Było to zgodne z już wcześniej ukształtowaną tradycją.
Już bowiem wkrótce po rewolucji październikowej Lenin wykorzystywał niekon
wencjonalny styl życia Aleksandry Kołłontaj (1872-1952) jako temat dla „mę
skich” dowcipów, którymi lubił ubarwiać swe polityczne ataki4. „Towarzysz Sta
lin” obdarzał kobiety, członkinie partii odpowiadające wzorcowi „nowej radziec
kiej kobiety”, mianem „śledzi z ideami”5.
O „wyzwoleniu kobiet” zaczęto przecież mówić w Rosji wcześniej niż od
czasu rewolucji październikowej 1917 roku. Pierwsze kroki w tym kierunku zo
stały zrobione w latach 60-tych XIX wieku, gdy inteligencja rosyjska głośno do
magała się natychmiastowego wprowadzenia zasadniczych reform. Jej radykalna
krytyka obejmowała, wśród wielu problemów społecznych tego zacofanego kraju,
także „sprawę kobiecą”. Piętnowano przede wszystkim dyskryminację prawną
kobiet oraz ich upośledzenie w dostępie do kształcenia i aktywności zawodowej.
Nie było wówczas jeszcze mowy o prawach politycznych, gdyż w carskiej Rosji
i mężczyźni, i kobiety byli ich pozbawieni. Dyskusje na temat dyskryminacji pro
wadzone przez publicystów, krytyków literackich, prawników i pedagogów, doty
czyły kobiet, ale toczyły się bez ich udziału. Tymczasem jednak zadziwiająco
szybko zaczął się rozwijać liberalny ruch kobiet na rzecz reform. Ruch ten zdomi
nowany dotychczas przez działalność samopomocową i charytatywną, przeobraża
się w walkę o zwiększenie szans kobiet w zdobywaniu zawodu i dostępu do wy
kształcenia6. Na tym polu późne lata 70-te przyniosły feministkom największe,
cenione w świecie sukcesy. Dzięki temu przejściowo Rosja zajęła w Europie
awangardową rolę otwierając kobietom dostęp do wyższego wykształcenia7.
Wkrótce, w nastroju powszechnego przełomu lat 60-tych, wkroczyli na scenę
„nowi ludzie”, początkowo tylko w powieści Czernyszewskiego Co robić?, którą
radykalna młodzież uznała za swą „biblię”. Kilka pokoleń rewolucjonistów poszło
drogą wskazaną przez tego autora. Część spośród nich — wzorem powieściowej
bohaterki Wiery Pawłowny Różalskiej — próbowała zdobyć samodzielność po
3 R C. Elwood, Inessa Armand. Revolutionary and Feminist, Cambridge 1992, s 33 nn.
* B. B. Famworth, Aleksandra Kollontai. Socialtsm, Feminism and the Bolshevik Revoiution, Stanford 1980, s. 246 nn.
5 (cyt. przez jego córkę S. Allilujewą, Das erste Jahr, Wien 1969, s. 336 nn).
6 R Stites, The Women s Liberation Movement in Russia. Feminism. Nihtlism andBolshevism, 1860-1930, Princeton
1978, R L. Goldberg, The Russian Women’s Movement, 1859-1917 (Dissertation, University of Rochester 1976).
1 R. A. F Dudgeon, Women and Higher Education in Russai, 1855-1905. (Dissertation, George Washington Univer
sity 1975); tenże, The Forgotten Minority. Women Students in Imperial Russia, 1872-1917, (w ) Russian History, vol
9, 1982, s. 1 26; C Johanson, Women’s Struggle for Higher Education in Russia, r855-1900, Kingston 1987
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przez fikcyjne małżeństwa, spółdzielcze warsztaty, komuny mieszkaniowe lub
studia. Inne i inni poszli drogą radykalnego Rachmetowa, zawodowego rewolu
cjonisty walczącego z samowładztwem.
Wiele aktywnych politycznie kobiet poprzez studia trafiało do ruchu socjali
stycznego. Uniwersytety rosyjskie, po krótkim liberalnym okresie, w 1863 zam
knęły ponownie drzwi przed wolnymi słuchaczkami. Jednak w połowie lat 7O-tych
po długiej i twardej walce udało się doprowadzić do zorganizowania w kilku du
żych miastach tzw. „Wyższych Kursów dla Kobiet”. Zanimjednak do tego doszło,
setki kobiet pragnących się kształcić napłynęły na zachód Europy, głównie do
Szwajcarii, gdzie na wyższych uczelniach do czasu wybuchu I wojny światowej
immatrykulowało się ponad 5000 kobiet z państwa rosyjskiego [w tym wiele
z ziem polskich zaboru rosyjskiego]8. Wzorem dla nich była Nadieżda Susłowa,
która w Zurychu, jako pierwsza kobieta w Europie, przeszła przez ogólnie obowią
zujący (tzn. dotąd — mężczyzn) przewód doktorski w zakresie medycyny.
To pionierskie osiągnięcie zainspirowało także Wierę Figner (1852-1943), póź
niejszą uczestniczkę „pochodu w lud” i terrorystkę: „Wiele rozmyślałam o tym,
co mam z sobą począć, aby znaleźć jakieś zajęcie, jakieś pole działania. Czy mam
pójść na scenę, a może zostać nauczycielką w szkółce ludowej? Ale do tego zawo
du nie miałam żadnych zdolności... Dążenie kobiet do studiów uniwersyteckich
było wówczas jeszcze nowością. Ale pierwsza Rosjanka, Susłowa, otrzymała wła
śnie w Zurychu dyplom medycyny i chirurgii... i ta wiadomość nagle mi uświado
miła, dokąd mam skierować swe kroki. Nie byłoby prawdą twierdzenie, że już
wówczas podjęcie pracy lekarza uważałam za swój obowiązek wobec ludu, albo
że skłaniały mnie do tego wyrzuty sumienia „skruszonej szlachcianki”. Te i tym
podobne myśli powstały dopiero później pod wpływem literatury. Wówczas kie
rowałam się tylko swymi własnymi nastrojami”9.
Od 1872 również Wiera Figner studiowała medycynę w Zurychu: szybko jed
nak bardziej zainteresowało ją środowisko emigrantów politycznych niż studia. Jej
wcześniejsze przekonanie, że przy pomocy wiedzy przyrodniczej można by złago
dzić nędzę ludu i dzięki oświacie zwalczyć przesądy, ustąpiły miejsca rozpowszech
nionej w jej pokoleniu rewolucyjnej niecierpliwości i bezkompromisowości: „To co
poprzednio wydawało mi się celem, teraz stało się środkiem. Praca lekarzy, agrono
mów, techników jako taka stała się w naszych oczach jakimś rodzajem dobroczyn
ności, jakimś paliatywem, straciła więc sens. Nie chcieliśmy leczyć objawów cho

* Patrz D. Neumann, Studentinnen aus dem Russischen Reich in der Schweiz, 1867-1914, Ziirich 1987
9 W Figner, Nachi uber Russland, t. 1, Berlin 1928 (reprint), s. 45.
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roby, ale usunąć jej przyczyny... Zawód, który wydawał się nam tak szlachetny
i wzniosły, został w naszych oczach zdegradowany stając się jakimś —■ często nie
przydatnym rzemiosłem”1011
.
,,Do zakończenia studiów brakowało mi około pół roku. Teraz — w chwili,
kiedy cel był już tak blisko, należało zniszczyć własnymi rękami nadzieje matki,
oczekiwania krewnych i znajomych, miłość własną i ambicję. Ale przecież musiałam pamiętać również o tych, którzy stoczyli ze sobą taką samą walkę, dokonali
podobnych wyrzeczeń i z największym samozaparciem poświęcili się sprawie, nie
zważając na prośby i życzenia rodziny. Nie wolno mi było również zapominać
o tych, którzy musieli znosić swój ciężki los w więzieniach. I w naszych marze
niach o przyszłości taki los także majaczył nam przed oczami. ... Postanowiłam
wracać, aby moje czyny były zgodne ze słowami. Postanowienie to było starannie
przemyślane i nieodwołalne; nigdy później go nie żałowałam. W grudniu 1875
opuściłam Szwajcarię zachowując w miłej pamięci lata, które dały mi wiedzę,
przyjaciół i cel życia, tak wzniosły, że żadna ofiara na jego rzecz nie wydawała się
zbyt wielka”11.
Skazana w 1884 na dożywotnie więzienie za działalność w terrorystycznej or
ganizacji „Narodna Wola”; dwadzieścia następnych lat spędziła Wiera Figner
w pojedyńczej celi w Schlisselburgu. Przedtem jednak wraz z niektórymi kolega
mi z Zurychu, z tzw. Frichi-Gruppe, oraz z członkiniami petersburskiego kółka
„czajkowców” próbowała wcielać w życie program „pochodu w lud”; ruch ten
zaczął się w czasie tzw „szalonego lata” 1874 roku. Niektóre z tych kobiet, prze
brane w chłopskie stroje i ze sztuczną opalenizną na twarzy, wyruszyły na prowin
cję, aby przy pomocy propagandy rewolucyjnej skłonić lud do powstania przeciw
ko carskiej władzy. Inne — przebrane za robotnice — prowadziły propagandę
w fabrykach Moskwy. Ów „pochód w lud” zakończył się także masowymi are
sztowaniami i wielkimi procesami sądowymi, nie doprowadzając przytym do żad
nego rewolucyjnego powstania. Wiele położnych, felczerek i nauczycielek szkó
łek niedzielnych łączyło swą służbę dla ludu z politycznym uświadamianiem. Nie
łatwo przyszło im zrozumieć, że te ofiarne, ale przecież przedwczesne poczynania,
nie pozostawały w żadnym stosunku do rozległości problemu, jaki należało roz
wiązać. Te „małe czyny” przypominały próbę „czerpania wody z morza przy
pomocy małej łyżeczki”, jak to określiła jedna z uczestniczek „pochodu w lud”.

10 Tamże, s. 57.
11 Tamże, s. 64 nn.
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Poczęły więc poszukiwać bardziej skutecznych metod reformowania społeczeń
stwa i znalazły je w terroryzmie.
Wiera Zasulicz (1849-1919), późniejsza współzałożycielka pierwszej organi
zacji marksistowskiej „Wyzwolenie Pracy” w 1883, dała w 1878 początek fazie
zamachów politycznych strzelając z rewolweru do Trepowa, naczelnika miasta
Petersburga, znienawidzonego za swą brutalność. Stała się natychmiast idolem
młodzieży rosyjskiej, a po swym spektakularnym uniewinnieniu przez sąd przy
sięgłych, stała się znana także szeroko poza Rosją. Inne kobiety, podobnie jak
Wiera Figner i Sofia Perowska (1853-1881) — ta ostatnia stracona za współudział
w zabójstwie Aleksandra II—albo jak Jekaterina Breszko-Breszkowska (18441934, znana jako „babcia rewolucji”), która porzuciła męża i dziecko, aby „pójść
w lud”— stały się wzorcem dla następnych pokoleń rewolucjonistek, nawet dla
tych, które już odrzuciły przemoc jako środek uprawiania polityki.
Na przełomie wieków powstały pierwsze partie: marksistowska Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR), założona w 1898 oraz partia Socjalistów-Rewolucjonistów o charakterze agramo-socjalistycznym (SR), założona
w 1901, które w czasie rewolucji 1905 r. stały się partiami masowymi, chociaż
wciąż działały nielegalnie. Podobnie jak rewolucyjne organizacje z lat 70-tych
XIX wieku, skupiały one stosunkowo dużą liczbę kobiet (około 15% ogółu zorga
nizowanych), rzecz niespotykana wówczas w innych krajach Europy. Socjaldemo
kratyczna Partia Niemiec (SPD) osiągnęła podobne proporcje w swym składzie
wewnętrznym dopiero na krótko przed I wojną światową.
Rewolucjonistki można było teraz liczyć nie na dziesiątki lub tuziny, ale na
tysiące i dziesiątki tysiący; jednak motywy ich angażowania się w ruchu rewolu
cyjnym bardzo przypominają motywy pionierek z lat 70-tych. Dla przykładu: Wie
ra Figner w 1870 r. poszukiwała wyjścia z monotonnego życia na wsi, chociaż
materialnie była dobrze sytuowana; 20 lat później Ewa Brojdo (1876-1941) stała
się jedną spośród licznej grupy kobiet ze społeczności żydowskich, które pragnęły
wyrwać się z przysłowiowego zacofanego miasteczka (stetl) i przeznaczonej dla
ludności żydowskiej strefy osiedlenia w zachodnich guberniach imperium rosyj
skiego. , Idee wolnościowe, tęsknota do wolnego życia prawdziwych ludzi, dąże
nie do swobodnego rozwoju własnej osobowości, głuche niezadowolenie z bagna,
jakie nas otaczało, palące pragnienie wiedzy... wszystko to ogarniało bardziej ak
tywne grupy młodzieży... Niejasne i niesprecyzowane były to tęsknoty, podobnie
jak i dążenie do wiedzy..., ale ironiczne określenie «młoda dziewczyna z aspiracja
mi» było trafną charakterystyką [wielu rewolucjonistek nowej generacji]”12.
Również te, które jak Aleksandra Kołłontaj poszły początkowo tradycyjną
drogą: wyszły za mąż i urodziły dzieci, wkrótce buntowały się z podobnych powo
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dów: „Kochałam wciąż jeszcze mego męża, ale szczęśliwy los pani domu i żony
wkrótce stał się dla mnie «klatką»”12
13.
W carskiej Rosji kobiety miały niewielkie szanse na samodzielne, niekonwen
cjonalne życie poza tradycyjnymi więzami rodzinnymi. Bardzo wolno rozszerzały
się ich szanse zawodowe. Pomijając studia, które z racji warunków, stawianych
przy przyjmowaniu na uniwersytety i wysokich kosztów dostępne były tylko dla
nielicznych, jedyną alternatywą pozostawała właściwie tylko honorowa działal
ność charytatywna. Niemal nie było przypadku aby podjęta przez córkę decyzja
o wyjściu z domu rodzicielskiego była bezpośrednio związana z jej przejściem do
politycznej konspiracji. Radykalne zerwanie przez nią z macierzystym środowi
skiem społecznym, odrzucenie oczekiwań tego środowiska i własnej rodziny mo
gło dokonywać się tylko stopniowo i okrężnymi drogami. Jednocześnie jednak
napotykane trudności otwierały tym młodym kobietom oczy na społeczne sprzecz
ności w zbliżającym się do swego końca cesarstwie.
Nadieżda Krupska (1869-1939) rozpoczęła swą rewolucyjną drogę życiową
jako nauczycielka wieczorowej, niedzielnej szkółki dla robotników. W podobnej
szkółce Ewa Brojdo nauczyła czytać i pisać późniejszego prezydenta Związku
Radzieckiego Kalinina. Setki późniejszych socjaldemokratek uczestniczyło w la
tach 1891/92 w ponownym zrywie „pochodu w lud”, a w czasach wielkiego głodu
i epidemii cholery pracowało w jadłodajniach i szpitalach. Wiele z nich organizo
wało biblioteki ludowe lub zajmowało się więźniami politycznymi. Działając
w „szarej strefie”— między filantropią a nielegalnością — prędzej czy później
wchodziły w kontakt z ruchem rewolucyjnym. Inessa Armand (1875-1920), zanim
wstąpiła do partu socjaldemokratycznej, przez wiele lat kierowała stowarzysze
niem zwalczającym prostytucję.
Analizowane wzorcowe przykłady rewolucyjnej radykalizacji, wskazują, że
większość rewolucjonistek w XX wieku związana była ze środowiskami intelek
tualnymi i „wyższymi” sferami społecznymi. Identyfikowały się one z „awangar
dą klasy robotniczej” silniej niż same robotnice, które w niewielkim tylko stopniu
objęte były zasięgiem przyciągania SDPRR. W istocie rzeczy przed 1917 r. partia
socjaldemokratyczna daleka była jeszcze od tego, aby stać się partią kobiet-robotnic; nie stała się nią również jeszcze przez wiele lat po przewrocie październiko
wym, gdy wśród męźczyzn-członków partii już od 1905 przeważali „prawdziwi
proletariusze”.

12 E. Brojdo, Wetterleuchten iiber Russland, Berlin 1977, s. 20.
” A Kollontai, Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin, Wiedeń 1975, s. 16.
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Szeroki zasiąg analfabetyzmu (50%) i niewielka gotowość do angażowania się
w walkę strajkową obniżały prestiż robotnic w środowisku robotników-mężczyzn.
Dostrzegali oni w robotnicach przede wszystkim tanie i pokorne konkurentki na
rynku pracy, przypinając im etykietkę „zacofanych”. Tak pozostało także po rewo
lucji październikowej. Również w partii socjaldemokratycznej zajmowanie się
„elementem zacofanym” tj. działalność wśród kobiet, traktowano jako sprawę
drugorzędną. W rezultacie działalność wśród kobiet w ramach partii nie była trak
towana ani jako zadanie priorytetowe, ani — prestiżowe.
Odpowiadały temu niedostatki propagandy drukowanej dla kobiet. Broszura
autorstwa Nadieżdy Krupskiej pod tytułem Kobieta jako robotnica, została wyda
na w 1900 r. nielegalnie, a więc w małym nakładzie. Postulaty dotyczące prawnej
ochrony kobiet i powszechnego prawa wyborczego bez różnicy płci zostały
wprawdzie w 1903 r. włączone do programu partyjnego — ale nic poza tym. Dzia
łalność agitacyjno-propagandowa w fabrykach w tych gałęziach produkcji, które
zatrudniały głównie kobiety, była całkowicie zaniedbana. W ulotkach i prasie
zwracano się tylko do robotników-mężczyzn, natomiast takie tematy jak nierów
ność płac mężczyzn i kobiet, prostytucja, aborcja z powodu nędzy oraz seksualne
wykorzystywanie kobiet w zakładzie pracy były pomijane. W „partyjnym języku”
nie było nawet słów na opisanie codziennych potrzeb kobiecego proletariatu;
sprawy te były spychane wyłącznie do prasy kobiecej.
Około 1905 r. Aleksandra Kołłontaj jako jedna z nielicznych wołała z wyrzu
tem: „...jak mało nasza partia zajmowała się losem kobiet robotnic i jak niewielkie
było zainteresowanie wyzwoleniem kobiety. Co prawda istniał już w Rosji dość
silny mieszczański ruch kobiecy. Ale mój marksistowski światopogląd utwierdzał
mnie w przekonaniu, że wyzwolenie kobiety może nastąpić tylko w rezultacie
zwycięstwa nowego porządku społecznego”14. Przez następne trzy lata prowadziła
ona regularną wojnę na dwa fronty: z jednej strony przeciwko feministkom,
a z drugiej — przeciwko brakowi zainteresowania sprawą kobiet w swej własnej
partii. Nie tylko zresztą robotnicy uważali, że „polityka to sprawa nie dla kobiet”
i protestowali przeciwko przyjmowaniu ich do kół partyjnych. Aleksandra Kołłon
taj spotykała się z brakiem zrozumienia także wśród swoich partyjnych towarzy
szek. Wiera Zasulicz, która jako młoda dziewczyna marzyła, aby choć raz móc
„żyć jak mężczyzna”, odmówiła poparcia projektowi założenia klubu robotnic, tak
jakby angażowanie się w sprawy „zacofanego elementu” mogło skompromitować
ją samą. Cecylia Bobrowska (1876-1960), znana propagandzistka, napisała w swej

Tamże, s. 19. nn.

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

188 Beale Fieseler

St
&
ni
t)
ty
m
w
Pl

w
w

ni

b

*
w

u
b

s

4 -p 9

e- » --8

ni

15 Bolschewiki im zarislischen Russland. Aus Memoiren alter Bolschewiki zusammengestellt, red. C Bobrowskaja,
Hamburg [1932], s. 108 nn
16 L. H. Edmondson, Femintsm in Russia, 1900-1917, Stanford 1984
17 A. Kołłontaj, Socialnye osnowy zhenskogo woprosa, St. Petersburg 1909, s. 86
lB A. Kollontai, Ich habe viele Lehen gelebt. Autobiographische Aufzeichnungen, Koln 1980, s. 135.

2 's

j

autobiografii: „Z jakiegoś powodu nie przyszło nam na myśl, że trzeba prowadzić
agitacją także wśród kobiet-robotnic. Praca taka wydawała się zbyt niewdzięczna.
Wiele było zadań, a za mało sił, i tak doszło do tego, że praca wśród kobiet bywała
naturalną koleją rzeczy odkładana na lepsze czasy”15.
Tylko niektóre członkinie partii poważnie starały się poznać nie tylko świat
robotnika, lecz także całkiem odmienny świat robotnicy. Pierwsze socjaldemokra
tyczne czasopisma dla robotnic (jedno mienszewickie i jedno bolszewickie) uka
zały się dopiero w 1914 r., gdy fala strajków robotnic podważyła stereotypową
opinię o ich niezmiennym zacofaniu.
Z drugiej strony rosyjski ruch feministyczny na przełomie wieków dopiero
nabierał rozmachu, aby około 1905 r. skoncentrować się na walce o prawa wybor
cze kobiet16. Jednak sojusz polityczny tego ruchu z partią Konstytucyjnych Demo
kratów (kadetami) nie wystarczył dla osiągnięcia tego celu. Kobiety uzyskały
prawo głosu dopiero po rewolucji lutowej, latem 1917 r. Bojowniczki o równou
prawnienie (same nadały sobie taką nazwę) uzyskały co prawda w okresie rewo
lucyjnym 1905 r. znaczne sukcesy w werbowaniu nowych zwolenniczek, także
wśród robotnic, jednakże ze strony członkiń organizacji rewolucyjnych spotykały
się z rezerwą. Te ostatnie uważały za błędne prowadzenie odrębnej walki o prawa
kobiet, ich zdaniem rozwiązanie kwestii kobiecej mogło nastąpić tylko w ustroju
socjalistycznym. Aleksandra Kołłontaj także podzielała to przekonanie formułując
je w książce Socjalne podstawy kwestii kobiecej (1909): „Robotnica jest przede
wszystkim członkiem klasy robotniczej”17. Podobnie, jak robotnice nie brała ona
pod uwagę ewentualności, że pewne problemy kobiece mogą nie mieścić się
w granicach podziałów klasowych i mogą obejmować kobiety z różnych środo
wisk społecznych: proletariackich, drobnomieszczańskich, a nawet ziemiańskich.
Od 1905 r. Aleksandra Kołłontaj zaczęła lawirować między socjaldemokracją a fe
minizmem, narażając się ze strony swych partyjnych towarzyszy na zarzut separa
tyzmu, frakcyjności, a nawet — sprzyjania feminizmowi. „Wiosną 1905/06 musiałam nie tylko prowadzić agitację wśród mas, ale przy każdej sposobności sta
czać potyczki z bojowniczkami o równouprawnienie kobiet, broniąc jednocześnie
poglądu, że socjal-demokracja nie uznaje odrębności sprawy kobiecej; wygłasza
łam także wiele publicznych odczytów o roli kobiety”18. W sumie przed 1908 r.
występowała Kołłontaj energiczniej przeciw konkurencyjnemu ruchowi femini-
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stycznemu niż w imię interesów robotnic. W środowisku partyjnym taka linia
działania była łatwiejsza do przeprowadzenia, gdyż myślenie socjalistów tradycyj
nie obciążone było antyfeminizmem.
Na pierwszym ogólnorosyjskim kongresie kobiet w Petersburgu w 1908 r. nie
tylko nie doszło do porozumienia, lecz przeciwnie — doprowadzono do destruk
tywnej w skutkach — próby sił między socjalistkami a feministkami. W Rosji nie
mogło być mowy o zastosowaniu zalecenia Augusta Bebla: „oddzielnie maszero
wać, ale razem uderzać”. Tu „siostry” stawały naprzeciw siebie walcząc nieustę
pliwie, przy czym impuls w tym kierunku wychodził głównie od „zwolenniczek
walki klas”, które uderzając w „burżuazyjny” ruch feministyczny wierzyły, że
walczą z przeciwnikiem klasowym.
Dlatego do rzadkości należały przypadki jednoczesnej przynależności do orga
nizacji feministycznych i socjalistycznych. Takie kobiety jak Olga Wolkensztejn,
Lubow Gurewicz czy Elena Kuwszinska należały do potwierdzających regułę
wyjątków.
Ruch rewolucyjny już od wielu pokoleń sam brał na siebie zobowiązanie do
wprowadzania „demokracji płci”. Czy używanie zwrotu „towarzyszko” nie było
najlepszym dowodem równouprawnienia członkiń i członków partii socjaldemo
kratycznej? W rzeczywistości przełamane zostały tylko formalne bariery, podczas
gdy specyficzny, zależny od płci podział pracy pozostał nadal w znacznym stopniu
nienaruszony, nawet w rewolucyjnej konspiracji. Oczywiście, niekiedy dla dobra
sprawy z takiego podziału rezygnowano. Nie chcąc niepotrzebnie wzbudzać po
dejrzeń, całkiem świadomie uciekano się do eleganckich strojów i towarzystwa
dzieci dla kobiet, które w specjalnie do tego przygotowanych gorsetach (zwanych
„pancerzami”), w wózkach dziecinnych albo pojemnikach z pokarmem dla nie
mowląt („Nestle”) transportowały ulotki, amunicję i broń. Oczywiście ich praca
partyjna polegała nie tylko na tym. Pracowały jako agitatorki i propagandzistki,
wykonywały zadania techniczno-organizacyjne, funkcjonowały jako tłumaczki,
pomagały swym mężom-towarzyszom jako ich prywatne sekretarki, prowadziły
im dom i wychowywały dzieci. W środowisku emigracyjnym organizowały kan
tyny, akcje dobroczynne na rzecz kasy partyjnej, sanatoria dla rewolucjonistów
potrzebujących leczenia oraz zarabiały na utrzymanie, podczas gdy ich mężowie
spierali się o prawidłową linię partyjną. Konsekwencją tej sytuacji była m.in. nikła
reprezentacja kobiet w najwyższych instancjach partyjnych (w redakcji centralne
go organu prasowego, w komitecie centralnym, na zjazdach partyjnych). Widocz
nie działały tu hamulce, które one same mogły i chciały pokonywać tylko niekiedy.
Najwyraźniej również dla wykształconych socjaldemokratek, fakt niedopuszcza
nia ich do stanowisk kierowniczych w partii był równie naturalny i sam przez się
zrozumiały, jak i dla ich partyjnych towarzyszy-mężczyzn.
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To też nielegalna SDPRR była pod tym względem tylko lustrzanym odbiciem
społeczeństwa, które zwalczała. W postulowanym przez nią równouprawnionym
społeczeństwie świat był nadal dzielony na ten pierwszy — dla mężczyzn, i ten
drugi — dla kobiet. Także w SDPRR, podobnie jak w każdej rodzinie, do obowiąz
ków kobiet należało organizowanie życia codziennego; tak więc pracowały one
głównie za kulisami, nie pozostawiając śladów w czytelnych dla historyków źród
łach. Z pewnością jednak partia nie mogłaby funkcjonować bez ich „niezmordo
wanej, skromnej, bezinteresownej i pełnej poświęcenia” działalności (tak się za
zwyczaj pisało w nekrologach towarzyszek).
W życiu rosyjskiej partii socjaldemokratycznej, kobiety brały udział od same
go początku, z reguły jednak trzymały się z daleka od władzy. Tak było w czasach
przedrewolucyjnych i tak pozostało po rewolucji październikowej 1917 r.

Tłumaczyły: Irena Koberdowa i Anna Żarnowska
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Socjalistki w Królestwie Polskim przełomu
XIX i XX w. Szkic do portretu zbiorowego

Przedmiotem niniejszego szkicu są pokolenia socjaiistek, a ściślej przedstawi
cielki tych generacji kobiet, które przystąpiły do ruchu socjalistycznego w Króle
stwie Polskim na przełomie XIX i XX w.1 Próbę naszkicowania ich zbiorowego

portretu podejmuję, nie kusząc się o przedstawienie pełnego obrazu, na podstawie
analizy życiorysów 256 uczestniczek tego ruchu w zaborze rosyjskim2.
Jeżeli przyj mierny zaproponowaną przez Romana Wapińskiego klasyfikację
polskich pokoleń ideowych owej epoki3, możemy dostrzec w wymienionych ge
neracjach socjaiistek przedstawicielki zarówno pokolenia niepokornych, jak i po
kolenia 1905 r. W omawianej zbiorowości widoczne są dwie albo nawet trzy grupy
kobiet, które do czynnego życia politycznego weszły w różnym czasie. Pierwsza,
stosunkowo nieliczna, uczyniła to w końcu lat 80-tych i na początku 90-tych
XIX w., czyli wtedy, kiedy powstały i prowadziły działalność II Proletariat i Zwią
zek Robotników Polskich, a następnie nowoczesne partie socjalistyczne (Polska
Partia Socjalistyczna i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego); druga grupa ko
biet przyszła do ruchu socjalistycznego w latach 1900-1904, gdy została odbudo-
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wana partia socjaldemokratyczna (SDKPiL), umocniły się PPS i Bund, powstała
PPS „Proletariat”, a także ujawniły się inne przejawy ożywienia politycznego
w Królestwie Polskim, jak np. demonstracje uliczne i strajki; trzecia, najliczniej
sza grupa kobiet napłynęła do ruchu socjalistycznego w latach rewolucji 19051907. Odstęp czasu, jaki dzielił moment przystąpienia do ruchu socjalistycznego
uczestniczek dwóch ostatnich grup, był wprawdzie niewielki, niekiedy wynosił
zaledwie kilka miesięcy, jednak w przypadku kobiet wstępujących do partii ro
botniczych po wybuchu rewolucji 1905 r. odbywało się to już w odmiennych
warunkach, zważywszy choćby na zmianę form życia politycznego i jego niezwy
kłą intensywność.
Trzeba pamiętać, że udział kobiet w życiu politycznym zaboru rosyjskiego
w omawianej epoce, z wyjątkiem rewolucyjnych lat 1905-1907, był niewielki.
Tylko nieznaczny odsetek ogółu kobiet przejawiał aktywność polityczną, czy też
społeczną; jeszcze mniej, bo zaledwie garstka związała się ze strukturami nielegal
nych ugrupowań politycznych. Jak wiadomo spośród nowoczesnych masowych
nurtów politycznych w Królestwie Polskim jako pierwszy wyłonił swoją partię
ruch robotniczy, nieco później ukształtowały się formacje polityczne obozu burżuazyjnego i ruchu ludowego. W pierwszym dziesięcioleciu polskiego ruchu socja
listycznego jak obliczył Stanisław Kalabiński4, udział kobiet wśród ogółu człon
ków kółek. Gmin i Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” stanowił wpraw
dzie 10,6%, ale w liczbach bezwzględnych było to tylko 59 osób. Do końca
stulecia w kolejnych organizacjach socjalistycznych w Królestwie Polskim, z wy
jątkiem może środowiska warszawskiego, udział kobiet był z pewnością mniejszy.
Dopiero po 1900 r. zwiększyła się ich liczba w partiach socjalistycznych,
wzrósł też odsetek kobiet w poszczególnych organizacjach, nie tylko w środo
wisku warszawskim, ale i w innych, np. w łódzkim. Było to z pewnością zwią
zane z początkiem ożywienia politycznego w Królestwie Polskim i okrzepnię
ciem struktur organizacyjnych partii socjalistycznych, choć w zasadzie zacho
wały one nadal charakter organizacji kadrowych.
W latach rewolucji 1905-1907 partie te zwielokrotniły swoje szeregi stając się
organizacjami masowymi. W toku wydarzeń rewolucyjnych dokonał się przełom
w procesie aktywizacji społeczno-politycznej kobiet, przede wszystkim ze środo
wisk robotniczych, ale także inteligenckich. Trudno jednak precyzyjnie określić,
jaki był wskaźnik ich udziału w organizacjach socjalistycznych, bowiem nie za

* S. Kalabiński, Członkowie kółek socjalistycznych, Gmin i Socjalno-Rewolucyjnej Partu „Proletariat" w świetle
badań ankietowych, [w:] „Polska klasa robotnicza. Studia historyczne”, t. VI, Warszawa 1974, s. 8-9.
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chowały się szczegółowe dane liczbowe o składzie poszczególnych partii. Wiado
mo na przykład, że w łódzkiej organizacji PPS było 3000 kobiet, co stanowiło
około 15% jej stanu liczebnego we wrześniu 1906 r. Zbliżony do tego był zapewne
odsetek kobiet w łódzkiej SDKPiL, do której w tym czasie należało ich kilka
tysięcy, przy czym w jednej z jej dzielnic partyjnych (Zielona) spośród 2200 osób
w niej zrzeszonych (sierpień 1906) około 40% to kobiety5. Ten wskaźnik był jed
nak wyjątkowo wysoki nawet w środowisku łódzkim, gdzie kobiety stanowiły
niemal połowę ogółu zatrudnionych w przemyśle.
W omawianej zbiorowości większość spośród kobiet, wchodzących do ruchu
socjalistycznego u schyłku przedostatniego lub w ostatnim dziesięcioleciu
XIX w., urodziła się w latach 60-tych (14 osób) i 70-tych (21 osób) tego stulecia.
Liczyły zatem po kilkanaście, nie więcej niż dwadzieścia kilka lat, kiedy część
z nich podejmowała działalność w II Proletariacie albo ZRP, kontynuując ją potem
w PPS i SDKP, choć większość rozpoczynała „staż” rewolucyjny w dwóch osta
tnich organizacjach. W bardzo młodym wieku, jako nastolatki związały się z ru
chem socjalistycznym zarówno późniejsze wybitne działaczki jak Róża Luksem
burg, Estera Golde-Strożecka, Teresa Reznikowska-Perlowa, jak i mniej znane jak
Aniela Konkowska, Zofia Maksowa i Waleria Szylling-Wieczyńska. Zaledwie
o rok lub dwa, najwyżej o kilka lat starsze od nich w momencie rozpoczęcia dzia
łalności w organizacji socjalistycznej były, na przykład Stanisława Motz-Abramowska, Celina Bronowska, Zofia Błaszczykówna, Jadwiga Cegiełkowska, Jad
wiga Chrzanowska-Warszawska, Maria Kizińska, Maria Rogowska-Falska, Zofia
Wortman-Posnerowa, Zofia Kulesza-Praussowa, AnnaTuralska. Prawidłowość ta
dotyczy zarówno środowiska warszawskiego, jak i łódzkiego i żyrardowskiego.
Spotykamy także kobiety urodzone w latach 50-tych, które dopiero jako osoby
dojrzałe, w wieku ponad 30 lub nawet 50 lat, wchodziły do czynnego życia poli
tycznego (np. Karolina Błaszczyk, Zofia Rosołowa) lub też kontynuowały działal
ność rozpoczętą ongiś w bardzo młodym wieku w pierwszych kółkach, Gminach
Socjalistycznych i I Proletariacie (np. Wanda Zawistowska-Grabowska, Stanisła
wa Handelsman, Maria Paszkowska, Maria Koplewska-Piłsudska].
Na początku XX w. do ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim, przystą
piły nowe grupy kobiet przede wszystkim urodzone w latach 70-tych a liczniej —
w 80-tych minionego stulecia. W omawianej zbiorowości w pierwszej grupie było

5 Por. W L, Karwacki, Łódzka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewicy w latach 1906-1918, Łódź 1964,
s. 66-67; P Samuś, Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918, Łódź 1984, s. 70-73; A. Zarnowska, Geneza rozłamu w Pol
skiej Partii Socjalistycznej 1904-1906, Warszawa 1965, s. 13, 26-27, 48-49.
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25 kobiet, natomiast z drugiej ponad dwukrotnie więcej (57), - były więc to osoby
bardzo młode, liczące po kilkanaście lub niewiele ponad dwadzieścia lat w mo
mencie wstępowania do organizacji, choć zdarzały się także znacznie od nich
starsze wśród podejmujących takie decyzje. Jako „nastolatki” związały się z ruchem
socjalistycznym — przystępując do PPS — na przykład Stefania Ankerstein-Birencwajgowa, Jadwiga Heryng-Balicka, Helena Chmielecka-Bembnowa, Barbara
Czechowska-Budkiewiczowa, Albertyna Helbertówna, Bronisława Hibnerówna,
Stefania Jaroń-lwanowska, Waleria Kussowa, Mana Szukiewicz-Rudnicka, Tekla
Szekel; do SDKPiL — Stefania Unszlicht-Brunowa, Maria Krupa-Halarczykowa,
Liii Hirszfeld-Lederowa, Władysława Liihe, Barbara Spiro, Stanisława Tylec; do
Bundu — Estera Alter-Iwińska. Już jako dwudziestolatki uczyniły tak wstępując
do PPS na przykład Emma Lau-Adamska, Michalina Kamińska-Ajnenkielowa,
Anna Kamińska-Bartnikowa, Stefania Heryng-Horwitzowa (Wałecka), Kamila
Horwitz-Kancewiczowa, Konstancja Klempińska-Jaworowska, Maria Koszutska,
Jadwiga Kwiatkowska, Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska, do SDKPiL — Anna
Hirszfeld-Dobranicka, Michalina Feinstein, Michalina Garfinkel, Stefania Stań
czyk-Tarwacka, do Bundu — Edda Hirszfeld-Tenenbaum.
W latach rewolucji 1905-1907 partie socjalistyczne nie tylko wielokrotnie po
większyły swoje szeregi, ale także znacznie je „odmłodziły”, napłynęli bowiem
do nich przede wszystkim ludzie młodzi. Także wśród kobiet przystępujących
wtedy do ruchu socjalistycznego dominowały osoby młode, urodzone w latach
80-tych, a nawet na początku 90-tych XIX w., przy czym w zbadanej grupie było
68 dwudziestolatek oraz 14 kilkunastoletnich dziewcząt. Ponadto kontynuowała
działalność rewolucyjną grupa wymienionych wyżej bardzo młodych kobiet, które
do partii wstąpiły w przededniu rewolucji.
Z jakich środowisk społecznych przychodziły kobiety do ruchu socjalistyczne
go w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku?
W latach 90-tych minionego stulecia wśród socjalistek widoczny był znaczny
udział kobiet pochodzących z rodzin zamożnych, czy też zaliczanych do tzw. wyż
szych sfer. Z ideą socjalizmu wiązały się córki rodzin ziemiańskich, zdeklasowa
nej szlachty, bogatego mieszczaństwa oraz inteligencji. Skromna liczebnie była
grupa socjalistek o rodowodzie plebejskim, wywodzących się z rodzin robotni
czych, a wyjątkowo tylko z chłopskich, przy czym w momencie przystąpienia do
ruchu socjalistycznego były one już same robotnicami.
Charakterystyczną cechą tego ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim
w końcu XIX w. była niska aktywność polityczno-organizacyjna robotnic mimo
wysokiej ich aktywności zawodowej, przy czym w łódzkim przemyśle włókien
niczym, jak o tym była już mowa, stanowiły one prawie połowę ogółu zatrudnio

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

Socjalistki w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX w. Szkic do portretu zbiorowego

195

nych6. Być może decydowało o tym zaabsorbowanie kobiety pracą zarobkową,
sprawami rodziny i domu. Wiadomo przecież, że kobiety wraz z mężczyznami brały
aktywny udział w wystąpieniach robotniczych, na przykład podczas „buntu łódz
kiego” 1892 r. i innych strajków w Królestwie Polskim w owym czasie. Rozszerzał
się stopniowo zasięg oświaty elementarnej wśród kobiet zatrudnionych w przemy
śle, zmniejszał się dystans w tej dziedzinie między robotnicami i robotnikami.
Działacze ówczesnych partii socjalistycznych zdawali sobie sprawę z koniecz
ności prowadzenia pracy agitacyjnej i oświatowej wśród kobiet. Na ten temat na
I zjeździe SDKP (marzec 1894) mówiono m.in., że „dla naszego ruchu przyłącze
nie się kobiet ma wielkie znaczenie. Prócz tego nieuświadomione kobiety, jako
matki i żony, przeszkadzają nawet dużo mężczyznom. Tymczasem w tej sprawie
jeszcze dość mało zrobiono”7. W związku z tym uczestnicy zjazdu uchwalili spe
cjalną rezolucję, która zalecała zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę podjęcia
pracy organizacyjnej wśród robotnic.
Działacze PPS starali się dotrzeć do środowisk kobiet za pośrednictwem
swoich wydawnictw, prasy partyjnej i broszur. Spośród owej literatury szczególną
rolę odegrała książka Augusta Bebla „Kobieta i socjalizm”, przetłumaczona na
polski i wydana w Londynie (1897), a następnie przemycona do Królestwa Polskiego,
gdzie była rozpowszechniana. Socjaliści zakładali koła wśród robotnic, początko
wo prowadzące przede wszystkim pracę oświatową, później także polityczną.
W okresie poprzedzającym rewolucję i po jej wybuchu wraz ze wzrostem liczeb
nym partii socjalistycznych wydatnie zwiększył się w ich szeregach udział kobiet,
wywodzących się ze środowisk robotniczych i proletariatu rzemieślniczego. Do ruchu
socjalistycznego przychodziły jednak nadal licznie młode kobiety z rodzin inteli
genckich, a także mieszczańskich, kupieckich i fabrykanckich oraz ziemiańskich.
Status społeczny domu rodzinnego przyszłej socjalistki w zasadzie przesądzał
ojej drodze życiowej przed przystąpieniem do ruchu socjalistycznego. W przebie
gu tego etapu życia przedstawicielek poszczególnych środowisk możemy dostrzec
wiele podobieństwa.
Panny z rodzin ziemiańskich (szlacheckich), przyszłe socjalistki wyrastały za
zwyczaj w atmosferze patriotycznej, kultywowanej w rodzinie tradycji powstań,
zwłaszcza styczniowego, w którym nierzadko uczestniczyli ich bliscy, ojciec, stryj
lub dziadek, za swój czyn ukarani przez zaborcę więzieniem, zesłaniem lub konfi6 Zob. W L. Karwacki, Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Lodzi (do roku 1914), Łódź 1972,
s. 9-10; A Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914, Warszawa 1974, s. 217-218.
7 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, 1.1, cz, 1, wyd. H Buczek, F. Tych, Warsza
wa 1957, s. 190.
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skalą majątku. Uczestnikami powstania styczniowego byli rodzice Marii Łopuskiej, a także stryj Wandy Krahelskiej i jej ojciec, potem skazany na syberyjskie
zesłanie. W powstaniu uczestniczył również ojciec Józefy Rodziewiczówny, dwu
krotnie aresztowany i zesłany na Syberię, jej matka, stryj, ciotka i dziadkowie.
Faustyna Morzycka. której ojca zesłano za działalność powstańczą, urodziła się
w celi więziennej, a dzieciństwo spędziła na Syberii. Ojciec Marii Chmieleńskiej
był wprawdzie generałem armii rosyjskiej, ale jej dwaj stryjowie — Ignacy i Zyg
munt, to wybitni przywódcy powstania styczniowego.
Kiedy zabrakło rodziców, gdy przebywali oni na zesłaniu lub zmarli, albo też
znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej, dziewczęta ze zdeklasowanych szla
checkich domów oddawano pod opiekę krewnych lub innych osób zaprzyjaźnio
nych z rodziną. Nierzadko to owi opiekunowie, odznaczający się silną indywidu
alnością wywierali decydujący wpływ na kształtowanie się osobowości podopie
cznych. Tak było w przypadku Marii Paszkowskiej, która w wieku dziewięciu lat
oddana pod opiekę babki w Wilnie, była przez nią wychowywana w surowej dys
cyplinie i dewocyjnej religijności, czemu z pokorą poddało się dziecko, a dopiero
z czasem skutecznie zbuntowała się dorastająca dziewczyna. Na wychowanie Fau
styny Morzyckiej w dzieciństwie silny wpływ wywarła jej ciotka Faustyna, nale
żąca w przeszłości do grupy postępowych kobiet „entuzjastek” i niepodległościo
wej organizacji spiskowej w Królestwie Polskim, dobrowolnie przebywająca z ro
dziną na zesłaniu, zaś po przyjeździe do kraju młodą dziewczyną opiekował się
przyjaciel ojca z zesłania dr F. Nowicki, propagator oświaty ludowej8.
Nauki początkowe pobierały w domu, czasem na tajnych kursach, zaś niektóre
z nich edukację rozpoczynały lub kontynuowały na pensji, często w Warszawie
w tak znanych szkołach prywatnych jak pensje H. Czarnockiej (np. Natalia Gąsiorowska, Mana Koszutska. F. Morzycka), J. Sikorskiej (np. Wanda Krahelska, Iza
bela Moszczeńska), Z. Morawskiej (np. Maria Lipska-Librachowa), I. Smolikowskiej (np. Maria Łopuska) oraz w innych miastach Królestwa Polskiego, a także
poza jego granicami (np. Anna Papiewska ukończyła pensję w klasztorze bene
dyktynek w Staniątkach w pow. bocheńskim).
Uczęszczały do gimnazjów prywatnych lub rządowych w Warszawie (np. Jad
wiga Chrzanowska-Warszawska), w Płocku (Maria Jodko-Narkiewiczowa),
w Suwałkach, Radomiu albo do innych szkół średnich w państwie carskim, poza
Królestwem Polskim (np. Maria Chmieleńska ukończyła gimnazjum w Kijowie,

• Por, L. Krzywicki, Wspomnienia, L U, Warszawa 1958, s. 214-216; H. Kiepurska. Morzycka Faustyna, PSB L XXII,
Wrocław 1977, s. 29.
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Cezaryna Kozakiewiczówna w Humaniu, Barbara Budkiewiczowa w Mohylewie,
Zofia Kulesza-Praussowa w Kazaniu, a Maria Paszkowska — Instytut Maryjski
w Wilnie). Kształcenie dziewcząt ze zdeklasowanych rodzin szlacheckich, przeży
wających kłopoty materialne i niepewnych jutra, wiązało się z wielkim wysiłkiem
i wyrzeczeniami. Niektóre zatem z nich na pewien czas musiały zawiesić lub
przerwać naukę z powodu trudności finansowych, niekiedy zaś korzystały z po
mocy zamożnych opiekunów jak Józefa Rodziewiczówna, która kształciła się na
koszt ks. Wittgensteina sprawującego opiekę nad jej rodziną po śmierci ojca.
Uzyskiwały na ogół bardzo dobre wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły
średniej uczyły się w prywatnych szkołach m.in. muzycznych i plastycznych (np.
Cezaryna Kozakiewiczówna, Hanna Paschalska), na kursach akuszerek (np. Jad
wiga Chrzanowska-Warszawska, Maria Paszkowska), buchalteryjnych i handlo
wych (np. Barbara Budkiewiczowa, Anna Papiewska, Aleksandra SzczerbińskaPiłsudska) oraz nauczycielskich. Wiele z nich było słuchaczkami nielegalnego
„Uniwersytetu Latającego” w Warszawie (po 1905 r. zalegalizowanego jako To
warzystwo Kursów Naukowych), inne, jeżeli pozwalała na to ich sytuacja mate
rialna, podejmowały studia na uniwersytetach poza Królestwem Polskim. Studio
wały historię, filozofię, pedagogikę, matematykę, ekonomię, literaturę, język fran
cuski i medycynę w takich uczelniach jak Wyższe Kursy Żeńskie im. Bestużewa
w Petersburgu (Maria Paszkowska, Maria Koplewska-Piłsudska, Zofia KuleszaPraussowa), na uniwersytetach we Lwowie (Maria Łopuska), w Genewie (Maria
Jodko-Narkiewiczowa), Zurychu (Czesława Jachimowicz-Grosserowa), w Hei
delbergu (Natalia Gąsiorowska) i Brukseli (Barbara Budkiewiczowa, Maria Lipska-Librachowa) oraz w paryskiej Sorbonie (J. Chrzanowska-Warszawska, N. Gą
siorowska, M. Koszutska, Z. Praussowa, J. Rodziewiczówna).
Wśród socjalistek ze szlacheckim rodowodem, podobnie, jak i wśród innych
wykształconych kobiet w omawianej epoce, bodaj najpopularniejszym był zawód
nauczycielski. Dokonywały one takiego wyboru zapewne me tylko z powodu
szczególnego zamiłowania do tego zawodu, ale chyba także dlatego, że stwarzał
on większe niż inne dziedziny możliwości zarobkowania poprzez pracę umysłową.
Niejedna z nich już w czasie nauki w szkole średniej lub w przerwie przed rozpo
częciem studiów wykazywała zainteresowanie społeczną działalnością pedago
giczną, podejmując pracę oświatową wśród młodzieży wiejskiej lub robotniczej
(np. N. Gąsiorowska, Konstancja Klempińska-Jaworowska, M. Koszutska, Wanda
Krahelska, M. Łopuska, Faustyna Morzycka, Izabela Moszczeńska), co nierzadko
było uznawane w ich domach lub kręgach towarzyskich za obowiązek obywatel
ski. Niektóre z nich po ukończeniu szkoły średniej zdawały egzamin państwowy
uzyskując dyplom nauczycielski uprawniający do prywatnego nauczania. Praco
wały w szkołach prywatnych jako nauczycielki domowe (guwernantki) w zamoż
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nych rodzinach w Warszawie i we dworach na prowincji, niekiedy u bogatych
krewnych, nierzadko udzielając korepetycji, aby zarobić na życie lub na przyszłe
studia (np. Maria Chmieleńska, Natalia Gąsiorowska, Maria Koszutska, Janina
Komarowska, Cezary na i Wanda Kozakiewiczówny, Maria Lipska-Librachowa, F.
Morzycka, I. Moszczeńska, M. Paszkowska). Niektóre z nich zostały lekarkami
(np. Zofia Garlicka, Czesława Grosserowa) lub dentystkami (np. Jadwiga Ru
szkowska), inne poszukiwały środków utrzymania pracując jako urzędniczki lub
księgowe w instytucjach lub firmach prywatnych.
Staranne wykształcenie zdobywały również przyszłe socjalistki wywodzące
się z rodzin kupców i przemysłowców, a szczególnie — z rodzin inteligenckich.
W ich domach rodzice zazwyczaj wywierali duży wpływ na wychowanie, rozwój
intelektualny i zainteresowania społeczne dzieci, kształtowali ich sympatie do ide
ałów demokratycznych i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, niekiedy
bowiem sami byli uczestnikami walki powstańczej lub ruchu socjalistycznego.
Ojciec Stanisławy Goldman jako student uczestniczył w powstaniu styczniowym,
za co został zesłany na Syberię; podobnie powstańcem 1863 r. był ojciec Zofii
Lubodzieckiej. Dziadek Heleny Bobińskiej i Rozalii Rybackiej, uczestnik tegoż
powstania, po jego upadku był więziony za swoją działalność. Rodzice Stefanii
Horwitzowej-Waleckiej i Jadwigi Balickiej, Helena i Zygmunt Heryngowie, nale
żeli do pierwszych kółek socjalistycznych, potem przebywali w więzieniu i na
zesłaniu, a po powrocie do kraju wstąpili do PPS. Także ich babka ze strony matki,
uczestniczyła w działalności kółek socjalistycznych, zaś inni członkowie jej rodzi
ny byli uczestnikami powstania styczniowego.
Dziewczęta z wymienionych środowisk uczyły się na pensjach żeńskich
w Warszawie— np. 1. Smolikowskiej (Michalina Feinstein), J. Sikorskiej (Zofia
Wortman-Posnerowa), J. Gagatnickiej (Zofia Lubodziecka), L. Rudzkiej (Rozalia
Rybacka) oraz w innych miastach, np. w Kaliszu (Maria Frendzel-Szapiro). Uczę
szczały do gimnazjów państwowych i prywatnych w Warszawie (np. Jadwiga Heryng-Balicka, Helena Brun-Bobińska, Helena Brodowska, Stefania UnszlichtBrunowa, Felicja Barbanel-Goldberg, Stanisława Goldman, Stanisława Handelsman, Kamila Horwitz-Kancewiczowa, Stefania Horwitzowa-Walecka), Melania
Kierczyńska, Róża Luksemburg, Bronisława Marchlewska), w Łodzi (Eugenia
Nowosielska-Czelicka) i w innych miastach Królestwa Polskiego (np. Stefania
Ankerstein-Birencwajgowa, Maria Glikson, Stefania Przedecka), a także poza
nim, np. w Libawie (Edda Hirszfeld-Tenenbaum, Liii Hirszfeld-Lederowa, Estera
Lipszyc), w Wilnie (LubaLewinson-Ajzensztat), w Moskwie (Zofia Goldenberg),
w Ty flisie (Julia Freyer). W szkole wiele z nich wyróżniło się zdolnościami inte
lektualnymi, nierzadko kończyły naukę z bardzo dobrymi i celującymi wynikami.
Kilka spośród nich, tych najmłodszych, po usunięciu ich z ostatnich klas gimna
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zjalnych za nielegalną działalność polityczną lub udział w strajku szkolnym
1905 r. (np. S. Ankerstein-Birencwajgowa, S. Unszlicht-Brunowa), albo po jego
zakończeniu, same postanowiły nie wracać do gimnazjum rządowego, ale kształ
ciły się dalej, przy czym niektóre z nich wybrały kursy zawodowe np. nauczyciel
skie lub handlowe, niekiedy szkołę muzyczną, a ponadto z reguły uczęszczały na
wykłady „Uniwersytetu Latającego”, następnie Towarzystwa Kursów Nauko
wych. Dość liczna ich grupa studiowała, jednak rzadko w uczelniach rosyjskich
(np. Julia Freyer w Uniwersytecie Moskiewskim), natomiast najczęściej w zacho
dnioeuropejskich. Niekiedy wbrew woli rodziców, podejmowały decyzję o wyjeź
dzić z kraju, aby studiować na wybranym kierunku (np. Luba Lewinson-. Ajzensztat, E. Golde-Strożecka).
Studiowały filozofię, ekonomię, prawo, pedagogikę, medycynę, matematykę,
chemię, fizykę i inne nauki przyrodnicze, niekiedy dwa kierunki równocześnie, prze
noszenie się z jednej uczelni do drugiej nie należało wówczas do rzadkości. Studia
odbywały najczęściej w Szwajcarii, na uniwersytetach w Genewie (L. Ajzensztat, E.
Golde-Strożecka, J. Freyer), Zurychu (Z. Goldenberg, K. Horwitz-Kancewiczowa, M.
Kierczyńska, R. Luksemburg, M. Frendzel-Szapiro), Bemie (E. Lipszyc), ale także
w Paryżu (Felicja Alter, E. Golde-Strożecka, Stanisława Goldman), Berlinie (Emma
Adamska, Z. Goldenberg, K. Horwitz-Kancewiczowa, E. Lipszyc, M. Kierczyńska),
Brukseli (S. Brunowa, Estera Alter-lwińska), Wiedniu (J. Balicka), Turynie: Maria
Gerschof-Heryngowa (Pieczyńska), oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako
wie: H. Brun-Bobińska, Maria Gerschof (Pieczyńska). Nieliczne tylko studiowały na
politechnice (np. B. Marchlewska na wydziale przyrodniczym, a H. TannenbaumBrodowska na fakultecie chemicznym politechniki w Zurychu), w owym czasie
kobiety bardzo rzadko decydowały się na studia techniczne.
Podczas studiów niektóre z nich były zmuszone jednocześnie pracować, nie
kiedy nawet przerywały naukę z powodu trudnej sytuacji materialnej. Wiele zna
nych przypadków dowodzi, że po wybuchu rewolucji 1905 r. porzucały uczelnie,
by powrócić do Królestwa Polskiego i zaangażować się w działalność rewolucyj
ną; niektóre odkładały na później swoje plany studiów, realizując je dopiero po
upadku rewolucji podczas przymusowej często emigracji.
Po zakończeniu studiów powracały do kraju, jeżeli nie były tu zagrożone are
sztowaniem: czasem pozostawały zagranicą także z przyczyn rodzinnych lub zdro
wotnych, ale przebywając na emigracji zwykle nie porzucały działalności poli
tycznej lub społecznej. Posiadając dyplomy zagranicznych uczelni i wysokie kwa
lifikacje, np. lekarza (E. Golde-Stróżecka, J. Balicka, K. Horwitz-Kancewiczowa),
dentysty (F. Goldberg), inżyniera (H. Brodowska), bakteriologa (B. Marchlew
ska), ale z uwagi na swój nielegalny status lub zaabsorbowanie intensywną dzia
łalnością partyjną w kraju raczej rzadko mogły podjąć pracę w swoim zawodzie;
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czasem było to możliwe jedynie na emigracji. Pracowały więc zarobkowo, często
dorywczo, w różnych zawodach, na przykład jako dziennikarki, urzędniczki, księ
gowe lub modystki. Wśród socjalistek wywodzących się z tych i innych środowisk
społecznych, a posiadających wykształcenie wyższe i średnie, najwięcej bodaj
pracowało jako nauczycielki (np. Felicja Alter, Stefania Ankerstein-Birencwajgowa, Michalina Garfinkel, Eugenia Czelicka-Nowosielska, Stanisława Karaś-Handelsmanowa, Edda Hirszfeld-Tenenbaum, Zofia Muszkat-Dzierżyńska, Melania
Kierczyńska, Liii Hirszfeld-Lederowa, Władysława Liihe, Bronisława Marchlew
ska, Irena Niirnberg, Barbara Spiro).
Odmienna była oczywiście droga życiowa i poziom wykształcenia w grupie
socjalistek o proletariackim rodowodzie. Dla większości z nich edukacja szkolna
kończyła się zazwyczaj po kilku klasach szkoły elementarnej, a dopiero potem
drogą samokształcenia zdobywały i pogłębiały wiedzę. Niejedna z nich zresztą
w ogóle nie miała możliwości uczęszczania nawet do szkoły elementarnej z powo
du trudnych warunków materialnych; pozostające w takiej sytuacji od początku
były zdane na własne siły i kształcenie się bez pomocy nauczyciela.
Jednak spotykamy wśród nich również nieliczne kobiety, które zdołały zdobyć
średnie wykształcenie. Stanisława Motz-Abramowska, której ojciec był robotni
kiem piwowarskim, a potem majstrem, ukończyła gimnazjum, natomiast Józefa
Jenne, najstarsza z czworga dzieci robotnika fabrycznego z warszawskiej Woli,
ukończyła seminarium nauczycielskie. Do gimnazjum uczęszczały przez kilka lat
Joanna Gołębiowska, córka robotnika łódzkiego, Albertyna Helbertówna z rodzi
ny warszawskiego gisera, a także Felicja Kuśmierska, również córka robotnika,
która ukończyła także kursy ffeblowskie. Nie zawsze próby zdobycia średniego
wykształcenia prowadziły do zmiany ich statusu społeczno-zawodowego, niektó
re, mimo rozbudzonych aspiracji kształceniowych pozostały nadal robotnicami,
lub porzuciły pracę w zawodzie wyuczonym i szły do fabryki (np. Stanisława
Motz-Abramowska, Józefa Jenne).
Także w środowisku robotniczym były rodziny, w których dzieci, a wśród nich
przyszłe socjalistki wyrastały w atmosferze patriotyzmu i zainteresowania spra
wami społecznymi, choćby dlatego, że ich bliscy uczestniczyli w powstaniu sty
czniowym, albo w pierwszych wystąpieniach robotniczych, a następnie w działal
ności partii socjalistycznych.
Uczestnikami powstania 1863 r. byli ojcowie Stanisławy Motz-Abramowskiej,
sióstr Zofii, Władysławy i Joanny Błaszczyk oraz Michaliny SkorupińskiejAdamskiej i Bronisławy Hibnerówny. Powstańcem styczniowym i zesłańcem był
dziadek Józefiny Czajkowskiej-Galińskiej, zaś jej ojciec został aresztowany za
zorganizowanie strajku. Ojciec Jadwigi Banachowicz-Cegiełkowskiej, robotnik,
uczestniczył w strajku masowym robotników Żyrardowa w 1883 r., należał do
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I Proletariatu, potem Kasy Oporu i SDKP. Natomiast ojciec Heleny Mareckiej-Królak
był aktywnym uczestnikiem „buntu łódzkiego” 1892 r„ potem członkiem SDKP,
a następnie PPS. Rodzice Zofii, Władysławy i Joanny Błaszczyk należeli do łódz
kiej organizacji PPS, potem PPS „Proletariat”. Stryj Eugenii Muszyńskiej był
działaczem SDKP, ajej ojciec, robotnik łódzki, również współpracował z tą partią.
Tradycje rodzinne walk powstańczych, działalności rewolucyjnej czy społecz
nej odgrywały ważną rolę jako jeden z motywów angażowania się kobiet, pocho
dzących z różnych środowisk społecznych, w ruchu socjalistycznym w Króle
stwie Polskim. Młodzież z rodzin zamożnych, wiążąc się z socjalizmem kierowała
się w niemałym stopniu pobudkami moralnymi. Wrażliwość na przejawy nierów
ności i wyzysku społecznego i ekonomicznego niższych warstw skłaniały mło
dych do buntu przeciwko filisterstwu swego otoczenia, pobudzały ich pragnienie
pracy wśród mas ludowych, zgodnie z ideałami socjalistycznymi. Młode pokole
nie buntowało się przeciwko istniejącemu absolutystycznemu systemowi politycz
nemu, a dzieci polskich i zasymilowanych rodzin żydowskich występowały prze
ciwko uciskowi zaborcy i przejawom dyskryminacji narodowościowej. W owym
czasie wśród uczącej się młodzieży konspirowanie stało się swego rodzaju modą,
zjawiskiem nieuchronnym wobec braku możliwości wyładowania energii mło
dych ludzi w legalnych formach działalności społecznej i politycznej, zaś ruch
socjalistyczny był jednym z najszerszych i najlepiej zorganizowanych nurtów
podziemnego życia społecznego. Atmosferę zainteresowania sprawami społeczny
mi i sympatii dla ideałów socjalistycznych nierzadko kształtowało w domu rodzin
nym już najstarsze rodzeństwo, czasem taką rolę odgrywało i młodsze, albo też
kuzyni wcześniej związani z ruchem socjalistycznym. Ich indywidualność i auto
rytet, niekiedy w stopniu decydującym, ważyły na ukształtowaniu się poglądów
sióstr i braci, najczęściej młodszych którzy następnie szli tą samą drogą wiążąc się
z organizacją socjalistyczną. Znane są liczne takie przykłady zarówno w zamoż
nych rodzinach mieszczańskich i inteligenckich, jak też i proletariackich. W śro
dowisku warszawskim w taki sposób związali się z ruchem socjalistycznym Mi
chalina Feinstein, jej brat Władysław (potem znany jako Zdzisław Leder) i siostra
Sabina; Julian Brun i jego siostry Helena oraz Rozalia; Maksymilian Horwitz,
a w ślad za nim jego siostra Kamila; Cezaryna Kozakiewiczówna, a za nią jej
młodsza siostra Klementyna; Zofia Wortman-Posnerowa wprowadziła do PPS swą
starszą siostrę Reginę. Podobnie było w innych ośrodkach — na przykład Jadwiga
Rutkiewiczówna została socjaiistką pod wpływem starszego brata, działacza
SDKPiL, choć ona sama wstąpiła do organizacji PPS w Wilnie. Także starszy brat
wpłynął w sposób decydujący na ukształtowanie się socjalistycznego światopo
glądu Marii Rogowskiej-Falskiej, która została działaczką PPS w Łodzi, mimo że
doprowadziło to do zerwania z matką. Również Felicja Grotowska-Kuśmierska

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

202

Paweł Samuś

wstąpiła do tej partii w Częstochowie pod wpływem swego brata. Natomiast Ste
fania Konstantynowiczówna, działaczka PPS w Lublinie, wprowadziła do tej or
ganizacji swą młodszą siostrę Zofię. W ślad za Eddą Hirszfeld, działaczką łódzkiej
organizacji SDKPiL, w szeregach tej partii znalazło się kilkoro jej młodszego
rodzeństwa, m.in. siostry Anna i Liii.
Także kobiety ze środowisk robotniczych wstępowały do ruchu socjalistyczne
go za przykładem swego rodzeństwa. Michalina Kamińska-Ajnenkielowa została
wprowadzona przez swego brata do łódzkiej organizacji PPS, a Helena Chmielecka w podobny sposób trafiła do tej partii w Żyrardowie. Natomiast Maria Kowalska-Flis dzięki braciom wstąpiła do SDKPiL w Warszawie, zaś Franciszka Lipska
poprzez brata związała się z ruchem socjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. W war
szawskiej organizacji PPS działały cztery siostry Judyckie — Julia, Łucja, Paulina,
Alfreda, ich najmłodszy brat Apolinary, rodzice Izabela i Józefat, a stało się tak
przypuszczalnie za sprawą najstarszego brata dziewcząt — Stefana, bojowca PPS.
Więzy rodzinne, kontakty towarzyskie i koleżeńskie, zawodowe i sąsiedzkie
ułatwiały drogę do organizacji socjalistycznych, zwłaszcza przed 1905 r., kiedy
miały one strukturę kółkową i rozwijały się drogą łańcuchową, zaś w warunkach
konspiracyjnych wprowadzanie do nich osób, obdarzonych zaufaniem, dawało
pewne poczucie bezpieczeństwa.
W omawianym okresie, podobnie jak nieco wcześniej, w czasach pierwszych
kółek socjalistycznych i I Proletariatu, młodzież stykała się z ideą socjalistyczną
w gimnazjach w socjalizujących kołach samokształceniowych. Po raz pierwszy
zetknęło się z socjalizmem, należąc do takich kółek w starszych klasach gimna
zjalnych, wiele późniejszych, wybitnych działaczek socjalistycznych pokolenia
urodzonego na przełomie lat 60 i 70-ych XIX. Wśród nich: Róża Luksemburg,
Estera Golde-Strożecka, Jadwiga Chrzanowska-Warszawska. Natomiast na począ
tku XX w. gminazjalistki w Królestwie Polskim wstępowały już do młodzieżo
wych kół socjalistycznych, działających w ramach Związku Młodzieży Socjali
stycznej, który pozostawał pod wpływami PPS i innych partii socjalistycznych.
Niekiedy przyszłe socjalistki dopiero podczas studiów wchodziły w kręgi konspirującej młodzieży, nawiązując bliski kontakt z kółkami, skupiającymi radykal
ną młodzież studencką lub socjalistyczną. Na początku lat 80-tych, Mana Piłsud
ska (wówczas Koplewska) i Maria Paszkowska studiując na Kursach Bestużewskich w Petersburgu utrzymywały kontakty z radykalną młodzieżą, pozostającą
w orbicie oddziaływania Narodnej Woli; związały się też one z polską Gminą
Socjalistyczną. Dwadzieścia lat później Maria Jasińska-Grochulska podczas stu
diów na tychże kursach przyłączyła się do polskiej organizacji młodzieżowej po
zostającej pod wpływami PPS. Także dziewczęta i młode kobiety uczestniczące
w wykładach Uniwersytetu Latającego stykały się tam z młodzieżą o poglądach
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radykalnych lub socjalistycznnych, a następnie nawiązywały kontakt z partią so
cjalistyczną, tak było np. w przypadku Marii Lipskiej-Librachowej, czy Aleksan
dry Szczerbińskiej (późniejszej — Piłsudskiej).
Niejedna z późniejszych działaczek związała się z ruchem socjalistycznym
podczas studiów w uczelniach zachodnioeuropejskich, gdzie należąc do poszcze
gólnych sekcji Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich (ZZSP), potem —
Oddziału Zagranicznego PPS lub zagranicznych sekcji SDKPiL (np. Maria Frendzel-Szapiro, Zofia Wojtkiewicz-Garlicka, Nataha Gąsiorowska, Zofia Goldenberg, Czesława Grosserowa, Kamila Horwitz-Kancewiczowa). Niektóre tylko
sympatyzowały i utrzymywały luźne kontakty z kręgami emigracji socjalistycz
nej, by dopiero po powrocie do kraju wstąpić do partii, tak uczyniły np. Janina
Komarowska i Józefa Rodziewiczówna.
Niektóre z przyszłych socjalistek po raz pierwszy zetknęły się z ruchem socja
listycznym i jego działaczami za pośrednictwem nielegalnych wydawnictw o tre
ści rewolucyjnej, podczas pracy kulturalno-oświatowej m.in. w czytelniach War
szawskiego Towarzystwa Dobroczynności (np. M. Rogowska-Falska). Wtedy też
zwykle wchodziły do kręgów tzw. sympatyków partii socjalistycznych, udzielały
różnorodnej pomocy ich przedstawicielom, współpracowały z powołanymi przez
te partie instytucjami i stowarzyszeniami. Część z nich nie zdecydowała się na
formalne wstąpienie do partii zachowując status sympatyka, choć nie chroniło to
przed represjami policyjnymi.
Jak wspomniano pewna, ale niezbyt liczna grupa działaczek PPS i SDKP,
wcześniej współpracowała lub należała do takich organizacji jak I Proletariat (np.
Wanda Grabowska, Stanisława Handelsman, Helena Heryng, Amelia KwiecińskaKowalska, Maria Koplewska), II Proletariat (np. A. Kowalska, Maria Jodko-Narkiewiczowa, M. Paszkowska, T. Reznikowska-Perlowa) oraz ZRP (np. Jadwiga
Cegiełkowska, Jadwiga Chrzanowska-Warszawska, Bronisława Marchlewska,
Zofia Rosołowa).
Można również zaobserwować przypadki dokonywania zmiany przynależno
ści partyjnej przez kobiety-socjalistki już na początku ich działalności, choć przed
1905 r. nie było to zjawisko zbyt częste. Podyktowane było to przede wszystkim
pobudkami ideowymi, chęcią skorygowania nietrafnego wyboru, krytyczną oceną
programu i taktyki danej partii. I tak na przykład Kazimiera Płochocka-Krasowska, robotnica warszawska, należała przez kilka lat do PPS, a potem (w 1905 r.)
przeszła do SDKPiL; podobnie uczyniła Zofia Gromkowska, inteligentka, któ
ra po dwóch latach opuściła warszawską organizację PPS przechodząc do socjal
demokratycznej. Natomiast Edda Hirszfeld-Tenenbaum, która była początkowo
działaczką Bundu, a potem została skierowana do pomocy aktywistom rozbitej
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przez policję organizacji SDKPiL (1903), po pewnym czasie postanowiła pozostać
w tej partii.
Inna kwestia, którą można tu tylko zasygnalizować, to sprawa dramatycznych
postaw i wyborów, decyzji podejmowanych podczas secesji i rozłamów partyj
nych, kiedy dotychczasowa wspólnota ustępowała miejsca odmiennym koncep
cjom ideowym, politycznym i taktycznym. Kiedy w łódzkim środowisku robotni
czym powstała drogą rozłamu w partii socjalistycznej PPS „Proletariat”, wstąpiła
do niej na przykład Zofia Błaszczyk wraz z rodzicami, opuszczając na pewien czas
organizację pepesowską, z którą była związana od kilku lat.
Kiedy mowa o drogach i motywach akcesu do ruchu socjalistycznego nie moż
na oczywiście pominąć istotnego wpływu lektur legalnych i nielegalnych. Także
rola agitatorów partyjnych w pozyskiwaniu dla organizacji nowych osób, zwła
szcza ze środowisk robotniczych, również w latach 1905-1907 była bardzo ważna,
niejednokrotnie decydująca przy wyborze określonej partii.
W okresie rewolucji jedną z zasadniczych przyczyn masowego napływu zwo
lenników do partii socjalistycznych stała się wszakże niezwykła intensyfikacja
życia politycznego. Gwałtownie wzrosła aktywność polityczna klasy robotniczej,
inteligencji i innych środowisk społecznych. Dotyczyło to również kobiet, zarów
no ze środowisk proletariackich, jak i inteligenckich. Zwłaszcza robotnice, któ
rych pozycję w życiu rodzinnym i społecznym wcześniej określała tradycja,
w wielu środowiskach proletariackich silnie związana z kulturą chłopską oraz na
uki Kościoła, wyraźnie awansowały w hierarchii społecznej. Bierne dotąd jako
ogół stały się w toku rewolucji aktywnymi uczestniczkami walki ojej cele ogólne:
o wolności i demokratyczne i narodowe, o poprawę sytuacji ogółu pracujących
najemnie, ale także o zmianę pozycji społecznej kobiet.
W latach 1905-1907 strajkujące załogi fabryczne domagały się poszanowania
godności robotnic i uznania ich prawa do partnerstwa w decydowaniu o sprawach
społecznych w fabrykach oraz poprawy warunków pracy kobiet, rozszerzenie
ochrony socjalnej i opieki medycznej. W toku kampanii wyborczych do Dumy
partie socjalistyczne gwałtownie krytykowały ordynację wyborczą dyskryminującą
kobiety, pozbawiającą robotnice prawa głosu, a równocześnie propagowały postu
laty demokratycznego prawa wyborczego i szerokich swobód obywatelskich.
W strajkach politycznych i ekonomicznych, wiecach, demonstracjach i pocho
dach kobiety brały udział obok mężczyzn. Uczestniczyły one także w tworzeniu
stowarzyszeń kulturalno-oświatowych i związków zawodowych oraz w ich dzia
łalności, szczególnie licznie angażowały się w walkę o polską szkołę, były uczest
niczkami różnych form oświaty pozaszkolnej np. kursów dla dorosłych analfabe
tów itp. Ginęły od kul na ulicach miast podczas demonstracji i starć z policją oraz
wojskiem, bywały więzione i stawiane przed sądem wojskowym, rozstrzeliwane
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i karane zesłaniem, przeżywały też tragedie tracąc w wydarzeniach rewolucyjnych
swoich najbliższych9. Manifestowały czynną postawę i solidarność z walczącymi,
wstępując do partii socjalistycznych, w których niejednokrotnie pełniły poważne
funkcje i wykonywały niebezpieczne zadania. W tych burzliwych latach część
aktywnych politycznie kobiet dokonywała oczywiście także innego wyboru i wią
zała się z niesocjalistycznymi organizacjami politycznymi i zawodowymi.
Przejawem wzrastającej aktywności politycznej kobiet w ruchu socjalistycz
nym, a także w pewnym sensie symptomem awansu społecznego, był wzrost ich
znaczenia w kierownictwach poszczególnych partii.
Kobiety należały do grona założycieli II Proletariatu (S. Abramowska) i czoło
wych działaczy ZRP (J. Chrzanowska-Warszawska, B. Marchlewska), wzięły udział
w paryskim zjeździe założycielskim PPS (Maria Jankowska-Mendelsonowa, Ma
ria Szeliga), uczestniczyły w tworzeniu tzw. Starej PPS (J. Chrzanowska-Warszawska, E. Golde-Strożecka), znajdowały się wśród inicjatorów, ideologów
i przywódców SDKP (Róża Luksemburg, Cezaryna Wojnarowska). Tworzyły ko
mórki organizacyjne PPS i SDKP w kraju i na emigracji. Zdarzało się, że niektóre
z działaczek pełniły funkcje kluczowe, jak Maria Paszkowska, niezastąpiona przez
wiele lat w kierowaniu „techniką” PPS, czy Estera Golde-Strożecka, która okre
sowo kierowała organizacją warszawską tej partii.
Dla większości socjalistek w latach 90-tych XIX i na początku XX w. głów
nym polem działania była praca w „technice” partyjnej, działalność agitacyjna
i kulturalno-oświatowa oraz opieka nad więźniami politycznymi. W PPS dość
liczna grupa kolporterek, zwanych „dromaderkami”, a kierowanych przez „Hetmanicę” (M. Paszkowską), uczestniczyła w roznoszeniu nielegalnych wydaw
nictw i rozwożeniu ich do różnych ośrodków w kraju. Zajmowały się także prze
wożeniem literatury przez granicę — jak na przykład Zofia Praussowa i Józefa
Rodziewiczówna, które najpierw pomagały w organizowaniu przerzutu druków na
szlaku „Odessa” prowadzącym z Londynu przez Finlandię do Petersburga, a po
tem kierowały tą akcją.
Po 1900 r. kobiety coraz częściej pełniły funkcje, które polegały na kierowaniu
dzielnicowymi organizacjami partyjnymi lub poszczególnymi dziedzinami działa
nia; wchodziły też do lokalnych i okręgowych komitetów partyjnych. Zofia Wortman-Posnerowa, inieligentka, początkowo zajmowała się „techniką” i agitacją
9 Tylko w dniach czerwcowych walk barykadowych w Lodzi (22-24 czerwca 1905) według danych oficjalnych wśród
151 poległych, znajdowało się 31 kobiet, przy czym najstarsza liczyła 67 lat, a najmłodsza była 10-letnią dziewczynką.
Ponadto w grupie 185 rannych było 38 kobiet (Źródła do dziejów rewolucji 1905-1907 w okręgu łódzkim, wyd. P.
Korzec, 1.1, cz. 2, Warszawa 1958, s. 271-286).
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w kółkach robotniczych, po wejściu w skład Warszawskiego Komitetu Robotni
czego (WKR) PPS podjęła opiekę nad jedną z dzielnic partyjnych i przejęła pracę
organizacyjną wśród kobiet (1901), a wkrótce wraz z kilkoma innymi działaczami
objęła kierownictwo całą działalnością warszawskiej organizacji tej partii. Józefa
Rodziewiczówna, również inteligentka, od początku swej przynależności do PPS
(1901) wykonywała najtrudniejsze zadania w zakresie „techniki”, a następnie ob
jęła kierownictwo tym działem pracy partyjnej w Warszawie. Franciszka Kwiat
kowska, robotnica fabryczna, wchodziła w skład Komitetu Warszawskiego
SDKPiL (1900). Inteligentki Olga Lewinson Badiorowa i Julia Widerszal wydat
nie przyczyniły się do odbudowania organizacji socjaldemokratycznej w Łodzi,
a następnie weszły w skład Komitetu Łódzkiego SDKPiL (1901). Obydwie dzia
łaczki uczestniczyły w III zjeździe tej partii (wrzesień 1901), podczas którego
O Badiorowa została wybrana do Zarządu Głównego SDKPiL. W następnym ro
ku w skład Komitetu Zagranicznego tej partii wybrano Cezarynę Wojnarowską,
zaś na kolejnym IV zjeździe SDKPiL (1903), na którym wśród delegatów były
dwie kobiety (Zofia Goldenberg i Cezaryna Wojnarowska), ta pierwsza weszła do
wymienionej instancji, zaś druga została przedstawicielką partii w Międzynarodo
wym Biurze Socjalistycznym.
W latach rewolucji 1905-1907 socjalistki kierowały działalnością poszczegól
nych komórek partyjnych, uczestniczyły w tworzeniu związków zawodowych,
zajmowały się pracą agitacyjną, prowadząc ją także wśród żołnierzy rosyjskich.
Działały w „technice” partyjnej, pisały odezwy i broszury, redagowały prasę, pra
cowały w tajnych drukarniach przyczyniając się wydatnie do ogromnego wzrostu
socjalistycznej produkcji wydawniczej i masowego kolportażu druków, brały udział
w akcji pomocy dla więźniów politycznych. Obok tajnej działalności politycznej
udzielały się także w szeroko rozwijającym się ruchu oświatowym. Niektóre
z nich uczestniczyły w organizowaniu strajku szkolnego, prowadziły działalność
jako inicjatorki lub organizatorki powstających instytucji i stowarzyszeń kultural
no-oświatowych, kursów dla analfabetów, jako publicystyki, wykładowczynie
i prelegentki. Niekiedy odgrywały wybitną rolę w tej dziedzinie pracy społecznej
(np. Natalia Gąsiorowska, Maria Lipska-Librachowa, Iza Moszczeńska, Faustyna
Morzycka, Maria Rogowska-Falska, czy też Helena Radlińska, wtedy blisko
współpracująca z PPS).
Wiele kobiet działało również w organizacjach bojowych partii socjalistycz
nych, przy czym najliczniej w największej i najlepiej zorganizowanej Organizacji
Bojowej PPS10. Pełniły w niej ważne zadania (np. Zofia Wortman-Posnerowa
wchodziła w skład Wydziału Spiskowo-Bojowego wiosną 1905 r., a Konstancja
Klempińska-Jaworowska prowadziła biuro Wydziału Bojowego partii oraz, obok
Józefy Rodziewiczówny i Aleksandry Szczerbińskiej-Piłsudskiej, uczestniczyła
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w konferencjach OB PPS w 1906 r.), ale przede wszystkim oddawały nieocenione
usługi w tzw. technice bojowej, zarówno centralnej, jak i terenowej. Ta działal
ność, podobnie jak agitacja w wojsku, należała do szczególnie trudnych i niebez
piecznych, jako że groziły za nią surowe kary. Kobiety zajmowały się organizowa
niem i same bezpośrednio uczestniczyły w sprowadzaniu do Królestwa Polskiego
broni, amunicji i materiałów wybuchowych do konspiracyjnych składów i labora
toriów produkujących bomby, a także ich rozwożeniem do poszczególnych ośrod
ków; brały udział w tzw. przerzutach bojowców przez granicę, przygotowaniu
paszportów, dróg przejazdu i mieszkań konspiracyjnych. W działalności tej
uczestniczyły m.in. Emma Adamska, Zofia Garlicka, Wanda Grabowska, Aleksan
dra Hellman, Zofia Konstantynowiczówna, Zofia Maksowa, Maria Paszkowska,
Teresa Perłowa, Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska, Amelia Piwko, Zofia Wortman-Posnerowa, Józefa Rodziewiczówna. Prowadziły biura organizacji bojowej
i składy broni, nierzadko w swoich mieszkaniach (np. Michalina Ajnenkielowa,
Katarzyna Arwajowa, Helena Bembnowa, Zofia Bernard, Maria Glikson, Józefa
Grabowska, siostry Julia, Łucja, Paulina i Alfreda oraz ich matka Izabela Judyckie,
Wanda Kiltynowiczowa, Aniela Konkowska, Stanisława Krasuska, Marianna Kru
pińska, Waleria Kussowa, Z. Maksowa, Hanna Gomólińska-Paschalska).
Wywiad lub inne działania przygotowawcze przed akcjami bojowymi PPS na
instytucje i urzędy rosyjskie oraz przed zamachami na przedstawicieli władz za
borczych w Warszawie i w innych miastach także znajdowały się w rękach kobiet.
Przenosiły one lub przewoziły broń, amunicję i materiały wybuchowe, zajmowały
się transportem pieniędzy lub dokumentów zdobytych podczas akcji ekspropriacyjnych (np. M. Ajnenkielowa, Helena Gibalska, M. Glikson, W. Grabowska,
Aleksandra Hellmannowa, Stanisława Kmitówna, Florentyna Korfel-Święcka,
Cezaryna Kozakiewiczówna, Helena Królak, M. Krupińska, Zofia Kunicka, Han
na Gomólińska-Paschalska, A. Szczerbińska).
Kobiety brały także bezpośredni udział w działaniach bojowych, poczynając
od zorganizowanej przez PPS demonstracji zbrojnej (13 listopada 1904) na placu
Grzybowskim w Warszawie (np. A. Piwko, Z. Kulesza-Praussowa, A. Szczerbiń
ska), a następnie w akcjach ekspropriacyjnych na sklepy monopolowe, kasy i po
wozy pocztowe, pociągi przewożące pieniądze, stacje kolejowe, urzędy gminne

10 Wg obliczeń J. Pająka (tenże. Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904-191/, Warszawa
1985, s. 114) tylko do OB PPS należało 478 kobiet, co stanowiło około 6% wszystkich bojowców tej organizacji. Dane
te jednak wydają się być zawyżone, albowiem autor cytowanej pracy do kategorii bojowców zaliczył osoby, (w tym
również kobiety, tylko doraźnie pełniące zadania pomocnicze w technice bojowej łącząc je z innymi funkcjami par
tyjnymi.
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i inne instytucje, oraz w zamachach na prowokatorów, szpicli, policjantów i wyż
szych przedstawicieli władz zaborczych, w tym również podczas tzw. krwawej
środy (15 sierpnia 1906) (np. M. Ajnenkielowa, C. Kozakiewiczówna, Zofia
Owczarkówna, M. Frendzel-Szapiro, F. Korfel-Święcka). Do najgłośniejszych na
leżał zamach na gen.-gub. warszawskiego G. Skałona przeprowadzony przez Wan
dę Krahelską, Zofię Owczarkównę i Albertynę Helbertównę na ul. Natolińskiej
w Warszawie (18 sierpnia 1906). A. Szczerbińskai C. Kozakiewiczównauczestniczy
ły w akcji ekspropriacyjnej na wagon pocztowy pociągu rosyjskiego na stacji Bezdany (26 września 1908), biorąc udział w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu.
W okresie rewolucji kobiety odgrywały coraz poważniejszą rolę w kierownic
twach partii socjalistycznych. Na początku 1905 r. Biuro Centralne PPS było pro
wadzone przez Zofię Wortman-Posnerową i Marię Chmieleńską; obie wchodziły
też, podobnie jak Kamila Horwitzówna i Maria Burczyńska-Daumowa, w skład
WKR PPS. Na VII zjeździe tej partii (marzec 1905) Estera Golde-Strożecka zosta
ła wybrana do Komitetu Zagranicznego PPS. Na Radzie Czerwcowej PPS (czer
wiec 1905) wśród 34 deletatów były dwie kobiety (Z. Wortman-Posnerowa, K.
Horwitzówna), a dwie inne uczestniczyły w obradach w charakterze zaproszo
nych gości (Maria Koszutska, Ewelina Wróblewska). Zofia Wortman-Posnerowa
pracowała w Centralnym Wydziale Agitacyjnym, ponadto reprezentowała partię
na wspólnej z rewolucjonistami rosyjskimi konferencji w Helsingforsie. We wrze
śniu tego roku uzupełniono skład Centralnego Komitetu Robotniczego (CKR)
PPS, do którego dookoptowano trzech zastępców, a wśród nich M. Kosztuską i Z.
Wortman-Posnerową. Jesieniądotej instancji weszła Estera Golde-Strożecka, któ
ra odgrywała czołową rolę w kierownictwie partii na przełomie 1905 i 1906 r. Na
VIII zjeździe PPS (luty 1906) była ona jednym z głównych referentów w spra
wach programowych i taktycznych; została też wybrana do CKR. uzyskując
w wyborach największą liczbę głosów, zaś mandaty zastępców członków CKR
powierzono Z. Wortman-Posnerowej i M. Koszutskiej — wszystkie trzy repre
zentowały w kierownictwie PPS nurt „młodych” (lewicę), wywierając istotny
wpływ na program i politykę partii. Ponadto uczestniczkami VIII zjazdu PPS
były: jako delegatka organizacji warszawskiej — Helena Heryngowa oraz czę
stochowskiej — Kamila Hortwitzówna. Wśród oponentów skrzydła lewicowego
znajdowały się równie wybitne działaczki, jak Konstancja Klempińska-Jaworowska, oraz Zofia Kulesza-Praussowa, która przed rozłamam w partii była członkiem
Warszawskiego OKR PPS.
W okresie rewolucji w skład kierownictwa PPS w Warszawie i okręgu oraz
zarządów poszczególnych dzielnic partyjnych, poza wymienionymi, wchodziło
także wiele innych kobiet, jak np. Zofia Lubodziecka, Aniela Gryncendler. Socja
listki pełniły też kierownicze funkcje w innych ośrodkach, przy czym niektóre
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z nich zostały oddelegowane z organizacji warszawskiej lub zmuszone do zmiany
miejsca działania z powodu dekonspiracji. Wchodziły one obok miejscowych
działaczy w skład okręgowych i lokalnych komitetów PPS, np. w Łodzi (M. Frendzel-Szapiro, M. Gerschof (Pieczyńska), M. Koszutska, M. Łopuska), Częstocho
wie (K. Horwitzówna), Kaliszu (M. Chmieleńska) i Lublinie (S. Konstantynowiczówna, M. Chmieleńska).
W obradach IX zjazdu PPS (listopad 1906), na którym nastąpił rozłam w partii,
uczestniczyła M. Koszutska, delegatka organizacji warszawskiej, opowiadając się
zdecydowanie za kierunkiem lewicowym. Po zjeździe nie należąc formalnie do
CKR PPS-Lewicy faktycznie uczestniczyła w jego pracach. Natomiast na pier
wszym (X) zjeździe tejże partii (grudzień 1907 — styczeń 1908) odegrała czołową
rolę w obradach plenarnych i pracach komisji, m.in. programowej, została też wy
brana do CKR PPS-Lewicy. Obok tej działaczki w tymże zgromadzeniu wzięły
udział także M. Frendzel-Szapiro jako delegatka z głosem decydującym oraz Zofia
Gruszczyńska i Malwina Reynelówna, uczestniczące w obradach w charakterze
gości. Wszystkie one przebywały po upadku rewolucji na emigracji działając
w sekcjach zagranicznych PPS-Lewicy, podobnie jak E. Golde-Strożecka, M. Gerschow-Pieczyńska, K. Horwitzówna, Kazimiera Klimaszewska, Z. Wortman-Posnerowa, M. Frendzel-Szapiro. W Królestwie Polskim prowadziły wówczas dzia
łalność w kierownictwach organizacji okręgowych tej partu m.in.: Barbara Bud
kiewiczowa, Anna Dembowska, Natalia Gąsiorowska, Czesława Grosserowa,
Aniela Konkowska, Anna Kopińska, Jadwiga Neyman, M. Rogowska-Falska.
W obradach pierwszego po rozłamie X(I) zjazdu PPS-Frakcji Rewolucyjnej
(marzec 1907) wzięła udział Konstancja Klempińska-Jaworowska, jako jedna
z sześciu przedstawicieli Organizacji Bojowej oraz Helena Kierczewska, delega
tka organizacji zagłębiowskiej, zaś gościem zjazdu była m.in. Maria Piłsudska.
Podobnie w SDKPiL już w okresie rewolucji 1905-1907, wiele kobiet pełniło
funkcje kierownicze w organizacjach partyjnych i związkach zawodowych,
uczestnicząc także w konferencjach i zjazdach partyjnych. Jednak w najwyższych
instancjach tej partii kobiet było, jak się wydaje, znacznie mniej aniżeli w PPS. Na
przykład na V zjeździe SDKPiL (czerwiec 1906), wśród 60 delegatów, którym ich
organizacje powierzyły mandaty z prawem głosu decydującego, znalazły się tylko
cztery kobiety (m.in. Cezaryna Wojnarowska, Edda Hirszfeld-Tenenbaum, Maria
Tenenbaum), a dwie uczestniczyły w obradach z głosem doradczym (m.in. Anna
Gruszecka). Na tymże zjeździe do Zarządu Głównego SDKPiL nie wybrano jed
nak ani jednej kobiety, jedynie mandat przedstawiciela partii do Międzynarodowe
go Biura Socjalistycznego powierzono (przez aklamację) Róży Luksemburg. Na
kolejnym (VI) zjeździe tej partii, który obradował już po upadku rewolucji (gru
dzień 1908), wśród 27 osób posiadających mandaty delegatów z prawem głosu
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decydującego znajdowały się wprawdzie cztery delegatki (Zofia Muszkat-Dzierżyńska, Stefania Stanczyk-Tarwacka, E. Hirszfeld-Tenenbaum, Barbara Spiro),
ponadto jedna delegatka posiadało praw o głosu doradczego (Michalina Feinstein),
a kolejna — uczestniczyła w obradach w charakterze gościa (Wanda Kral). Jednak
także wówczas do ZG SDKPiL wybrano wyłącznie mężczyzn.
W SDKPiL kobiety pełniły obowiązki funkcjonariuszy partyjnych przede
wszystkim wchodząc w skład komitetów i zarządów dzielnicowych największych or
ganizacji socjaldemokratycznych w Królestwie Polskim. Tak więc w skład Komitetu
Warszawskiego tej partu wchodziły M. Feinstein i Z. Dzierżyńska. W zarządach
dzielnic partyjnych SDKPiL w Warszawie działały m.in. Stanisława Goldman,
Stefania Przedecka, Stefania Unszlichtówna (późniejsza Brunowa), Kazimiera Płochocka-Krasowska. Janina Kiasowska-Piekarzowa. Przedstawicielem partu w kie
rownictwie warszawskiej Wojskowo-Rewolucyjnej Organizacji była Zofia Goldenberg, która wchodziła również w skład Centralnej Komisji Socjaldemokratycznych
Związków Zawodowych. Stefania Przedecka została sekretarzem, potem przewodni
czącą Socjaldemokratycznego Związku Zawodowego Pracowników Igły.
W grupie kierowniczej łódzkiej organizacji SDKPiL działały m.in. Anna Dobranicka, Stanisława Goldman, Zofia Niirnherg, B. Spiro oraz Edda Hirszfeld-Te
nenbaum. Ta ostatnia pracowała w komisji kierujące] pracą partyjną wśród robot
ników niemieckich, redagowała odezwy i gazetę „Vorwarts”, była też delegatką
na zjazd londyński SDPRR (1907). Eugenia Czehcka-Nowosielska prowadziła
sekretariat zarządu miejskiego SDKPiL w Lublinie, zaś Maria Gęborek-Jelińska
była działaczką tej partii w Zagłębiu Dąbrowskim
Działacze nielegalnych organizacji socjalistycznych w Królestwie Polskim
zgodnie z zasadami konspiracji stosowali pseudonimy i przybrane nazwiska. Po
sługiwały się nimi także działaczki przybierając niekiedy po kilka, ukrywając
prawdziwe nazwiska pod zmyślonymi, tworząc pseudonimy literackie i kryptoni
my. Do najczęściej stosowanych należały popularne imiona, jak Agata, Aleksan
dra, Alina, Anna, Antka, Bogdana, Bronisława, Cecylia, Edyta, Ewa, Felicja, Gra
żyna, Halina, Helena, Irena, Jadwiga, Janina, Julia, Kamila, Katarzyna, Kazimiera,
Klara, Krystyna, Luba, Ludmiła, Łucja, Magda, Maria, Maryna, Olga, Ola, Róża,
11 Opracowano na podstawie: Protokoły V zjazdu SDKPiL (1906), oprać. A. Kochański [w:] „Archiwum Ruchu
Robotniczego”, t. VI, Warszawa 1981, s. 197-198; W. L. Karwacki, Łódzka organizacja PPS Lewicy..., s. 62-63, 72;
J, Kasprzakowa, Ideologia i polityka PPS-Lewicy w latach 1907-1914, Warszawa 1965, s 43-59, 82-89; A. Kochań
ski, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910, Warszawa 1971, s. 41-47; T Ładyka, Polska
Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914, Warszawa 1972, s. 41-42; W. Pobóg-Malinowski,
Na przełomie ideowym (Rada Czerwcowa PPS), „Niepodległość” t. VI, 1932, s. 216-218; P. Samuś, op. cit., s. 88-95;
A. Żarnowska, Geneza rozłamu. ., s, 510-518.
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Stefa, Stefania, Tamara, Teresa, Wanda, Zofia. Na pseudonimy chętnie wybie
rano imiona zdrobniałe: Anka, Baśka, Bronia, Bronka, Cecylka, Elżbietka,
Etka (Estera), Ewunia, Hanka, Felka, Frania, Jadzia, Jaśka, Karolka, Kaśka,
Kazia, Kazka, Leonia, Lilka, Magdalenka, Mania, Marusia, Marysia, Micia
(Michalina), Natalka, Sławka, Sonia, Stasiulka, Zośka. Przybierano niekiedy
także imiona żeńskie rzadziej spotykane (np. Albertyna, Alice, Dora, Hilda,
Wera) czy też mitologiczne, biblijne i literackie np. Aida, Aza, Dolores, Judyta,
Leda lub Ryksa; interesujące, że pseudonimy takie często wybierały działaczki
wywodzące się ze środowisk robotniczych.
Wśród pseudonimów znajdujemy określenia stopnia pokrewieństwa lub po
winowactwa, jak Matka, Matuś, Mateczka, Ciotka, Siostra, Babcia, Kuzynka,
ale też Wiekowa i Pawłowa, czy Smiałowa. Przybierano je zapewne także
w związku z cechami zewnętrznymi danej osoby, niekiedy być może odczytywa
nymi wspak, na przykład Biała, Czarna, Gruba, Jasna, Laleczka, Malutka, Prosta,
albo dla podkreślenia cech charakteru i usposobienia, na przykład Wierna, Ener
giczna, Sympatyczna, Dzika. Socjalistki sięgały też po nazwy ze świata przyrody,
na przykład Fijołek, Konwalia, Jaskółka, Mucha, Myszka.
Były pseudonimy związane z zawodem i wykształceniem (np. Doktorka, Pe
dagog), znajomością języka i obywatelstwem niemieckim (Hakatystka), pocho
dzeniem społecznym (Burżujka), pełnioną funkcją i rolą w organizacji (Dromaderka, Hetmanica). Spotykamy również takie pseudonimy jak Rekrutka, Ogniwko,
Tajna, Facetka, Malajka.
Nazwiska przybrane pełniły również funkcje pseudonimów organizacyj
nych i literackich. Były to nazwiska polskie stosowane z imionami żeńskimi,
ale niekiedy także z męskimi (np. Cecylia Konarska, Bronisława Lipińska,
Marianna Wiśniakówna, Józef Chmura, Maciej Rózga), czasem używane z ini
cjałami (np. R. Kruszyńska, M. Zboińska) lub bez imienia (np. Karska, Klarowska, Michalska, Wolska, Zalewska).
W portret zbiorowy socjalistek polskich omawianej epoki wpisały się sylwetki
zarówno dziesiątek czy setek działaczek tzw. szeregowych, jak i wybitnych indy
widualności, już wówczas cieszących się uznaniem w międzynarodowym ruchu
socjalistycznym, jak Róża Luksemburg czy Cezaryna Wojnarowska. Jednak tylko
nieliczne z tych postaci doczekały się szerszych opracowań biograficzynych (poza
wymienionymi także np. Maria Koszutska12), większość najwyżej zwięzłych bio

12 Por. np. J. Kasprzakowa, Maria Koszutska, Warszawa 1988; J. Kancewicz, Estera i Jan Strożjeccy, „Rocznik
Warszawski” t. IX. 1969; K Kawecka, A. Żarnowska, Estera Golde-Strużecka, „Z Pola Walki” 1959, nr 1; B Krzy-
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gramów. Niejedna spośród nich nie tylko odegrała niepoślednią rolę w ruchu so
cjalistycznym, czy nawet szerzej społecznym i politycznym, ale także wyróżniła
się nieprzeciętną osobowością. Jedną z takich indywidualności z pewnością była
przedwcześnie zmarła Stanisława Motz-Abramowska, odznaczająca się inteligen
cją i silną osobowością, w przekazach pamiętnikarskich i historiografii uznawana
za jedną z ,,piękniejszych” i najwybitniejszych postaci kobiecych związanych
z początkami ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim13. Należała do nich
niewątpliwie także Maria Paszkowska, która, jak wspominał ćwierć wieku później
jej towarzysz partyjny, była „łącznikiem między działaczami różnych sfer i poko
leń PPS oraz poniekąd gospodynią pepesowskiej Warszawy”14. Jako legendarna
„Hetmanica” zdobyła sobie niepodważalny autorytet kierując przez wiele lat tech
niką partyjną PPS i w tej trudnej i żmudnej pracy wykazała niezwykłą energię,
poświęcenie i zdolności organizatorskie.
Wybitna działaczka socjalistyczna Estera Golde-Strożecka, jak odnotował ten
że pamiętnikarz, to „kobieta wybitnej inteligencji, niezrównanej energii, zapału
i pracowitości”15. Inna czołowa działaczka PPS, Zofia Wortman-Posnerowa, któ
ra, zdaniem historyka, „trzęsła warszawskim OKR”16, to, wedle świadectwa
współtowarzyszy, „energiczna i wymowna, a przy tym bardzo ładna i szykowna
niewiasta, późniejsza «Mateczka» lewicowców”, w dodatku „bardzo utalentowa
na organizatorka”17.
Faustyna Morzycka, która związała się blisko z PPS w latach rewolucji 19051907, już znacznie wcześniej jako wybitna działaczka oświatowa wielką urodą
i pasją społecznikowską zwróciła na siebie uwagę Stefana Żeromskiego, stając się
prototypem bohaterki noweli „Siłaczka”. Zofia Błaszczykówna, łódzka tkaczka,
od młodości związana z ruchem socjalistycznym, aresztowana za swoją działal
ność razem z rodziną, pisała w więzieniu wiersze rewolucyjne, niektóre potem
ogłoszone drukiem.

wobłocka, Cezaryna Wojnarowska, Warszawa 1979; (aż, Nauczycielka z Nałęczowa, [w:] tejże. Biografie nietypowe,
Warszawa 1969; A Kochański, Róża Luksemburg, Warszawa 1976; tamże wykaz opracowań poświęconych Róży
Luksemburg, ponadto obszerny życiorys i bibliografia zob. F. Tych, Luksemburg Rozalia (Róża). PSB t. XVIII, 1973,
s. 119-129; Życie i praca Marii Paszkowskiej. Księga pamiątkowa, pod red. L. Wasilewskiego, Warszawa 1929.
” Wspomnienia Jana Stmżeckiego, oprać J. Kancewicz. R Stanisławska, F. Tych [w;| „Archiwum Ruchu Robotni
czego”, t. IV, Warszawa 1977, s. 43-44; L Krzywicki, Wspomnienia, t. II, Warszawa 1958, s. 290, 315.
14 J. Grabiec, Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem. Moje wspomnienia, Poznań 1925, s. 85.
15 Tamże: zob także: K Kawecka; A. Żarnowska, Estera Golde-Strożecka (1872-1938), ,,Z Pola Walki” 1959 Nr 1,
s. 208-228.
16 A Próchnik, op cit., s. 32.
17 J Grabiec, op cit., s. 123; W. Trzciński, Z minionych dni Polski podziemnej 1905-1918, Warszawa 1937, s. 14,64, 72.
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Wanda Krahelska, córka ziemianina, przystojna studentka Szkoły Sztuk Pięk
nych, która stała się socjalistką pod wpływem swego narzeczonego, po jego samo
bójczej śmierci w następstwie ciężkiego śledztwa policyjnego, ogarnięta pragnie
niem zemsty przystąpiła do Organizacji Bojowej PPS, a następnie została główną
wykonawczynią zamachu na generalnego gubernatora warszawskiego G. Skałona.
Po ucieczce do Galicji aresztowana i postawiona tam przed sądem, manifestowała
odwagę i ideowość, zyskując ogromną popularność dzięki swemu czynowi i po
stawie na procesie.
Bohaterskim czynom towarzyszyły niekiedy również, nieuniknione w warun
kach konspiracyjnych zaboru rosyjskiego, przejawy zdrady. Wśród kobiet w ruchu
socjalistycznym w Królestwie znane są jednak tylko nieliczne jednostki, które
dopuściły się działalności szpiegowskiej czy prowokatorskiej.
W środowisku socjalistek polskich omawianej epoki spotykamy wiele kobiet,
które próbowały prowadzić działalność w ruchu robotniczym nie rezygnując z ży
cia osobistego, zarówno z aspiracji w zakresie wykształcenia i aktywności zawo
dowej, jak też z życia rodzinnego i macierzyństwa. Równolegle dostrzegamy i od
mienne postawy — wyrzeczeń, świadomej rezygnacji nie tylko z kariery zawodo
wej, ale i z założenia rodziny. Zdarzały się przypadki pełnej abnegacji jeżeli
chodzi o życie osobiste i sprawy materialne na rzecz działalności w ruchu, jak było
np. z M. Paszkowską, Z Lubodziecką, M. Łopuską.
Niejedna z socjalistek poszukując szczęścia osobistego obdarzyła uczuciem
miłości swego towarzysza partyjnego poznanego w toku działalności rewolucyj
nej. Małżeństwa kojarzyły się niekiedy nawet w więzieniu (np. Maria Frendzel
i Bernard Szapiro) lub na zesłaniu. W środowisku socjalistycznym tzw. inteligen
tów partyjnych spotykamy wiele takich małżeństw, w których obydwoje małżon
kowie działali w ruchu robotniczym18.

18 Spośród inteligentów — działaczy socjalistycznych w związku małżeńskim pozostawali np. Stanisława z d. Motz
i Edward Abramowscy. Konstancja Klempińska i Bolesław Berger (później mężem Konstancji był Rajmund Jawor
owski), Helena z d. Brun i Stanisław Bobińscy, Barbara z d. Czechowska i Stanisław Budkiewiczowie, Maria Koszut
ska i Józef Ciszewski, Anna z d. Hirszfeld i Mieczysław Dobraniccy, Zofia z d. Muszkat i Feliks Dzierżyńscy, Maria
z Rogowskich i Leon Falscy, Honorata z d. Rechniowska i Tadeusz Gałecki (Andrzej Strug), Zofia z d. Wojtkiewicz
i Stanisław Garliccy, Helena z d. Mikulska i Franciszek Gibalscy, Zofia z d. Słonim i Jakub Goldenbergowie, Natalia
Gąsiorowska i Edward Grabowski, Czesława z d. Jachimowicz i Bronisław Grosserowie, Jadwiga z d. Lewicka i Jó
zef Gulińscy, Cecylia z d. Golde i Władysław Gumplowiczowie, Helena z d. Kon i Zygmunt Heryngowie, Maria
Gerschof (Pieczyńska) i Jerzy Heryng, Stefania z d. Heryng i Maksymilian Horwitz-Waleccy, Róża Luksemburg
i Leon Jogiches, Maria z d. Goldsteyn i Kazimierz Kelles-Krauzowie, Liii z d. Hirszfeld i Zdzisław Lederowie, Maria
z Lipskich i Ludwik Librachowie, Bronisława z d. Gutman i Julian Marchlewscy, Maria z d. Rościszewska i Witold
Jodko-Narkiewiczowie, Hanna z Gomólińskich i Franciszek Paschalscy, Teresa z d. Reznikowska i Feliks Perlowie,
Maria z Koplewskich 1 v. Juszkiewiczowa i Józef Piłsudscy, Zofia z Wortmanów i Szymon Posnerowie, Zofia z Ku
leszów i Ksawery Praussowie, Teodora z d. Mandelkorn i Edward Próchniakowie, Jadwiga z Bartoldów i Jan Rutkie-
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Ułożenie normalnego życia rodzinnego przez działaczy socjalistycznych,
zwłaszcza tzw. nielegalników w zaborze rosyjskim, nie było proste ani łatwe. Już
przy zawieraniu małżeństwa pojawiały się różnorakie trudności i komplikacje,
wynikające z przyczyn prawnych, wyznaniowych czy sprzeciwu rodziny. Negatywne
opinie rodziny lub szerszego środowiska społecznego, którym ulegały niekiedy
albo nie potrafiły skutecznie się przeciwstawić bardzo młode przecież kobiety,
bywały powodem głębokich przeżyć osobistych, choć czasami ściślej wiązały je
z ruchem socjalistycznym. Tak było na przykład w przypadku Józefy Rodziewi
czówny, która zakochała się w młodym Rosjaninie, ale wyrzekła się szczęścia
osobistego rezygnując z wyjścia za niego za mąż, ponieważ małżeństwa takie
w kręgach polskiej opinii publicznej uznawane były za zdradę i zaprzaństwo.
Z kolei zaręczyny Zofii Lubodzieckiej z malarzem Ignacym Pieńkowskim zostały
zerwane, gdyż jego rodzina sprzeciwiła się małżeństwu z narzeczoną pochodzenia
żydowskiego. Natomiast Maria Lipska zerwała z ziemiańskim środowiskiem rodzin
nym i jego tradycją, zawierając wbrew woli rodziny ślub z Ludwikiem Librachem.
Niekiedy działacze socjalistyczni pozostawali w związkach małżeńskich bez
zawierania formalnego aktu prawnego czyli wyznaniowego ślubu kościelnego
(w zaborze rosyjskim stanowiącego jedyną możliwą formę zawarcia małżeństwa)
lub cywilnego. Niektórzy formalizowali swe związki dopiero po pewnym czasie,
co z pewnością było też manifestacją buntu przeciwko panującym zasadom i nor
mom postępowania. Znamy również przypadki zawierania małżeństw fikcyjnych.
Czyniono tak zwłaszcza w celu uzyskania obywatelstwa danego kraju (np. au
striackiego czy niemieckiego), jako niezbędnego warunku dla podjęcia jawnej
działalności politycznej, albo ratowania uciekinierów z zaboru rosyjskiego, zagro
żonych najwyższym wymiarem kary. Róża Luksemburg by zdobyć niemieckie
obywatelstwo, zawarła w Bazylei (1898) fikcyjne małżeństwo z Gustawem
Lubeckiem, synem zaprzyjaźnionych z nią socjalistów niemieckich. Pozwoliło jej to
rozpocząć działalność polityczną w Niemczech. Z podobnych przyczyn Estera Golde,
aby móc podjąć działalność w PPS zaboru pruskiego zdecydowała się zdobyć obywa
telstwo niemieckie, zawierając w 1901 r. fikcyjny związek małżeński z działaczem
socjalistycznym Emilem Caspanm (formalny rozwód nastąpi, w 1904 r.). natomiast
Wandę Krahelską, która po zamachu na gen.-gubernatora G. Skałona przedostała
się do Galicji, przed wydaniem władzom rosyjskim uchroniło małżeństwo zawarte
z obywatelem austriackim A. Dobrodzickim, artystą malarzem.

wiczowie, Edda z d. Hirszfeld i Jan Tenenbaumowie, Estera Golde i Jan Strożeccy, Maria z d. Frendzel i Bernard
Szapirowie, Jadwiga z Chrzanowskich i Adolf Warszawscy.
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Stabilizacji życia rodzinnego działaczy socjalistycznych, zwłaszcza funkcjona
riuszy partyjnych i w ogóle socjalistów o statusie tzw. ludzi podziemnych, nie
służyły ani nieustanny pośpiech i napięcie spowodowane groźbą aresztowania, ani
kłopoty materialne wobec braku stałych środków utrzymania i bardzo skromne na
ogół warunki mieszkaniowe. Niekiedy obydwoje małżonkowie, zaangażowani
w pracy partyjnej, zmuszeni byli do prowadzenia konspiracyjnego trybu życia, co
nieuchronnie niosło za sobą rozłąkę, więzienie i zesłanie. Dla części osób przeży
cia te, nieraz bardzo ciężkie, stały się czynnikiem wzmacniającym ich związki
uczuciowe i wspólnotę małżeńską; dla innych okazały się próbą, której nie potra
fili sprostać. Małżeństwa rozpadały się więc, a następnie, co naturalne, poszuki
wano spełnienia szczęścia osobistego w związkach z innymi ludźmi.
Kobiety zaangażowane po stronie ruchu socjalistycznego z reguły wydatnie
wspierały swych mężów w działalności rewolucyjnej, udzielając im różnorakiej
pomocy. Niekiedy same, choć wybitnie uzdolnione, jak gdyby usuwały się na
dalszy plan w pracy partyjnej, uznając (jak np. Teresa Reznikowska-Perlowa) za
swoje główne zadanie pomaganie mężowi i opiekę nad nim. Czasem rezygnowały
w imię tego celu z kariery zawodowej lub artystycznej (np. Honorata Gałecka).
Ograniczały aktywność polityczną lub wycofywały się z czynnej działalności par
tyjnej na krótszy lub dłuższy okres, (a czasem bezpowrotnie) po urodzeniu dzieci,
by zająć się ich wychowaniem i domem, albo pracą zarobkową (np. Jadwiga
Chrzanowska-Warszawska, Estera Golde-Strożecka, Stefania Horwitz-Wałecka,
Maria Kelles-Krauz).
Były jednak małżeństwa działaczy socjalistycznych (np. Marii i Bernarda Szapiro, Marii i Kazimierza Kelles-Krauzów, Marii Koszutskiej i Józefa Ciszewskie
go), które często z trudem zdobywając środki na utrzymanie rodziny, a także na
cele partyjne, zdołały stworzyć — najczęściej jednak na emigracji — prawdziwy
i bezpieczny dom rodzinny, z którego gościnności korzystali zaprzyjaźnieni dzia
łacze, znajdując tam oparcie i schronienie.
Spotykamy też działaczki socjalistyczne, których mężowie sami nie angażowa
li się w ruchu socjalistycznym, będąc ludźmi zamożnymi, sympatyzowali z tym
ruchem socjalistycznym lub przynajmniej tolerowali działalność małżonki na tym
polu. Jedną z nich była Wanda Kiltynowiczowa, żona bogatego kupca warszaw
skiego. Nie szczędziły one energii i pieniędzy na cele partyjne, opiekę nad więź
niami politycznymi i rannymi, a ich mieszkania wykorzystywano jako miejsce
schronienia ludzi i przechowywania materiałów, niekiedy też jako bazę operacyjną
ważnych akcji.
Również wśród socjalistek o proletariackim rodowodzie spotykamy wiele ko
biet, które po założeniu rodziny, nadal wraz z mężami aktywnie uczestniczyły

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

216

Paweł Samuś

w ruchu rewolucyjnym19. Poznawały swoich przyszłych małżonków w toku

wspólnej pracy partyjnej lub w ruchu zawodowym, niekiedy nawet podczas poby
tu w więzieniu (jak np. Stefania Stańczyk i Jan Tarwacki, którzy następnie pobrali
się na zesłaniu). Do działalności socjalistycznej czasem wprowadzali je mężowie,
ale bywało też i odwrotnie: niekiedy obydwoje małżonkowie wstępowali razem do
partii socjalistycznej. Zdarzało się, że tylko jedno z nich należało do organizacji,
ale oboje na jej rzecz pracowali aktywnie i ofiarnie, pomagając sobie nawzajem
np. w powielaniu odezw i ich kolportowaniu, udostępniając mieszkanie na zebra
nia partyjne, skład literatury lub magazyn broni. Socjalistki ze środowisk proleta
riackich pracowały zarobkowo i wychowywały dzieci, nieustannie borykając się
z kłopotami materialnymi, z trudem wiążąc koniec z końcem. Pomimo tego działa
ły w ruchu socjalistycznym z wielkim poświęceniem, a czasem i narażeniem życia,
zwłaszcza wtedy gdy angażowały się w organizacji bojowej. Znane są przykłady,
kiedy po aresztowaniu męża — działacza socjalistycznego lub po jego śmierci, żona
kontynuowała jego dzieło (niekiedy jak Anna Kopińska ps. Rekrutka, przejmując
nawet pseudonim męża, który zginął podczas demonstracji na jednej z ulic war
szawskich w 1906 r.). Niejedna spośród tych kobiet kiedy męża skazano na zesła
nie, dobrowolnie wyjeżdżała w ślad za nim, niekiedy zabierając małe dzieci.
Osobny problem, który z tym się wiąże, a w niniejszym szkicu może być tylko
zasygnalizowany, to los dzieci małżeństw socjalistów. Były wśród nich urodzone
w więzieniu lub na zesłaniu. (Tak np. działaczka PPS Jadwiga z Bartoldów Rutkiewiczowa, żona wybitnego działacza tej partii, aresztowana wiosną 1904 r. urodziła
syna Jana w więzieniu na Antokolu w Wilnie; Zofia Dzierżyńska w 1911 r. urodzi
ła syna Jana w warszawskiej Serbii, gdzie uwięziono ją za działalność w SDKPiL;
Katarzyna Arwajowa, aresztowana w 1912 r. pod zarzutem działalności w PPSFrakcji Rewolucyjnej, w więzieniu piotrkowskim urodziła syna Stefana). Stefania
Horwitowa-Wałecka, córka Heleny i Zygmunta Heryngów, należących do pokole
nia pierwszych polskich socjalistów urodziła się w 1881 r. na statku na rzece Jenisej podczas podróży jej rodziców na syberyjskie zesłanie. Dzieci socjalistów dzie-
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liły dole i niedole represjonowanych rodziców, niektóre zostały wcześnie osiero
cone i pozostawiane własnemu losowi, ale także one wstępowały często na drogę
aktywności politycznej, wytkniętą przez ich ojców i matki.
W niniejszym szkicu zostały przedstawione lub tylko zarysowane niektóre,
bodaj najważniejsze, elementy portretu zbiorowego socjalistek polskich zaboru
rosyjskiego z przełomu XIX i XX w. Udział kobiet w ówczesnym życiu politycz
nym był niewielki. Wszelako te spośród nich, które związały się z ruchem socjali
stycznym, odmieniły przynajmniej częściowo, „męski” wizerunek nowoczesnych
partii. Zajmowały się nie tylko pobudzaniem świadomości klasowej i politycznej
kobiet i nie tylko wśród nich oraz pracą organizacyjną, prowadziły także działal
ność kulturalną i oświatową, równocześnie należały do pionierek ruchu emancy
pacyjnego kobiet na ziemiach polskich.
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W szkółkach i organizacjach bojowych.
Kobiety na Kielecczyźnie na przełomie
XIX i XX wieku

Prawie przez całą drugą połowę XIX wieku działalność społeczno-polityczną
w Królestwie Polskim ograniczała polityka rządu carskiego, uniemożliwiająca ist
nienie nie tylko partii politycznych, lecz i organizacji społecznych. Nieliczne in
stytucje publicznego działania, jakie pozostały po 1864 r. w postaci np. Towarzy
stwa Kredytowego Ziemskiego — były domeną mężczyzn. Dotyczyło to również
Dyrekcji Szczegółowej Kieleckiej tegoż Towarzystwa.
Z kręgu obozu ugody, a następnie Stronnictwa Polityki Realnej, skupiającego
głównie ziemian mieszkających w swoich majątkach lub w Warszawie, wywodzi
ła się niewielka grupa pań kieleckich, które udzielały się społecznie, głównie
w różnych przedsięwzięciach charytatywnych, poczynając od popularnych wów
czas kwest wielkanocnych, a kończąc na Kieleckim Katolickim Towarzystwie Do
broczynności i podobnych mu instytucjach. Kobiety z tzw. „towarzystwa” mogły
się bowiem zajmować co najwyżej działalnością filantropijną. Nawet jednak i tutaj
przypadała im najczęściej, zwłaszcza początkowo, rola wykonawczyń. Kierownic
two spoczywało w rękach mężczyzn.
Do Rady Gospodarczej, działającego od 1873 roku, Kieleckiego Towarzystwa
Dobroczynności, przez wiele dziesięcioleci nie wybrano żadnej kobiety. Dopiero
w 1912 r. w jej skład weszła Eda Możdżeńska1. W Towarzystwie tym, praca kobiet

1 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach, ,,Mariawita" 1904, nr 13-18; Kieleckie Towarzystwo Dobroczynności
[w:] ,,Kalendarz Informacyjny Ziemi Kieleckiej 1914’’, Kielce 1913, s. 126; B Szabat, Działalność kieleckich orga
nizacji dobroczynnych na polu szerzenia oświaty elementarnej (1864-1914), ,,Kieleckie Studia Historyczne" 1983,
nr 3, s. 62-84; „Gazeta Kielecka" (dalej GK) 1912, nr 33.
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była jednak widoczna. Już w 1898 r. grupa pań zrzeszonych w KTD, na czele
z Emilią Wielowiejską, córką wieloletniego prezesa Dyrekcji Szczegółowej Towa
rzystwa Kredytowego Ziemskiego, zorganizowała schronisko dla starych sług,
ochronkę dla dziewcząt oraz okresowe rozdawnictwo odzieży23. Rola kobiet
w KTD zwiększyła się wraz ze wzrostem możliwości działania, które stworzyła
rewolucja 1905-1907 roku. Utworzono wtedy czytelnię im. St. Staszica, w której
bibliotekarkami były Helena Kownacka, Zofia Rybacka, Eda Możdżeńska'. Także
otwarte wówczas przez to Towarzystwo kursy dla analfabetów prowadziły głów
nie kobiety. Były to siostry Możdżeńskie, Chrostowskie, Zofia Gajewska, Stefania
Kirchnerowa, (?) Chlebowska4. Kobiety sprawowały również opiekę nad „Salą
zajęć dla dziewcząt”, działającą przy Towarzystwie5.
Wśród organizacji i towarzystw związanych, bardziej czy mniej bezpośrednio,
z Kościołem katolickim, można wymienić kilka innych instytucji. Organizacją,
którą niektórzy zaliczają do zakonów bezhabitowych, a inni uważają za pierwszy
w Kielcach związek zawodowy, było Stowarzyszenie Katolickich Służących św.
Zyty, założone w Kielcach 7 kwietnia 1907. W skład jego zarządu, złożonego
głównie z mężczyzn — mimo czysto kobiecego charakteru Stowarzyszenia —
wchodziły również Maria Taylorowa i Irena Walichnowska6. Poza sprawami czy
sto zawodowymi, Stowarzyszenie prowadziło kursy dla analfabetów, wykłady
i pogadanki. Dysponowało również biblioteką. Od 1909 r. kierownictwo „Żytek”
przeszło w ręce sióstr zakonnych7.
W Kielcach przed I wojną światową działały także rzeczywiste zakony bezhabitowe. W mieście znajdowało się pięć domów zakonnych Córek Marii Niepoka
lanej. „Niepokalanki” prowadziły ochronkę dla chłopców, stołówkę, przytułek dla
starych kobiet oraz gospodę chrześcijańską; przejęły również kierownictwo „Sali
zajęć dla dziewcząt”8.
W 1913 roku powołano w Kielcach Stowarzyszenie Robotnic Chrześcijań
skich. W skład zarządu weszły. M. Taylorowa, E. Możdżeńska i M. Kirchnerowa

2 Towarzystwo Dobroczynności , nr 16, s. 503.
3 GK 1912, nr 1; 1913, nr 1.
4 GK 1907, nr 1
5 GK 1916, nr 21.
6 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Kielecki Gubernialny Urząd do Spraw Stowarzyszeń N 6, k. 24;
GK 1907, nr 9, s. 2.
7 P Gach, Zakony w Diecezji Kieleckiej,,,Nasza Przeszłość” 1983, t. 59, s. 102; GK 1910, nr 12; 1912, nr 8.
8 M. Mazurek, St. Wójcik, Honorackie zgromadzenia bezhabitowe w latach 1874-1914 w Królestwie Polskim i ce
sarstwie rosyjskim, [w:] Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początkach XX
wieku, t. 2, cz. 1, Lublin 1976, tab. 20.
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— panie z „towarzystwa”. Koło robotnic było w porównaniu ze Stowarzyszeniem
Robotników Chrześcijańskich nieliczne — skupiało zaledwie 30 członkiń9.
Tak więc, z wyjątkiem zakonów bezhabitowych, kobiety w tych organizacjach
były raczej przedmiotem, niż podmiotem działania. Jeśli niektóre spełniały w nich
jakąś rolę kierowniczą, to z zasady były to przedstawicielki elit społecznych.
Znikoma była również rola kobiet w Związku Katolickim, który me cieszył się
w Kielcach zbyt dużymi wpływami. Gdy 26 maja 1007 powołano w mieście Ko
mitet Organizacyjny Związku Diecezjalnego ZK, w jego składzie znalazła się —
jako jedyna kobieta — Helena Chrostowska1011
. Część wymienionych tu kobiet,
związanych ze społecznymi organizacjami katolickimi, zaangażowała się również
w działalność powstałej w 1906 roku Polskiej Macierzy Szkolnej.
Również obóz narodowy w Kielcach był domeną mężczyzn; dotyczyło to nie
tylko samego miasta. W wykazie działaczy Ligi Narodowej, zamieszczonym
w książce Stanisława Kozickiego „Historia Ligi Narodowej”, wymieniona jest
tylko jedna kobieta z guberni kieleckiej — Aniela Zdanowska, żona ziemianina11.
Nieznane jest ani jedno nazwisko kobiety z Kielc, o której z całą pewnością dałoby
się powiedzieć, że przed I wojną światową była członkinią Ligi Narodowej, czy
Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Nie oznacza to, że kobiety nie odgry
wały żadnej roli w organizacjach pozostających w kręgu wpływów endecji. Do
stowarzyszeń, w których kobiety aktywnie się udzielały należała przede wszyst
kim Polska Macierz Szkolna.
Kieleckie Koło PMS powstało z inicjatywy miejscowej inteligencji na czele
z członkami Ligi Narodowej; Bolesławem Markowskim, Stefanem Tomaszew
skim i Marianem Grzegorzewskim. W grupie inicjatywnej były również kobiety:
Maria Saska, M. Taylorowa, Maria Rawina, Maria Kubicka, Wanda Sienicka i in
ne12. Trzy pierwsze weszły także do powołanego 5 lipca 1906 Kieleckiego Zarządu
PMS13. Maria Rawina kierowała Sekcją Czytelniczą kieleckiego koła, którego
działalność zaowocowała powołaniem biblioteki PMS w Kielcach, zarejestrowa
nej na jej nazwisko. Dzięki temu po likwidacji Macierzy Biblioteka Ludowa M.
Rawiny nie została zamknięta lecz mogła działać w dalszym ciągu. Kobiety
’ Kalendarz Informacyjny..., s. 128.
10 „Echa Kieleckie” (dalej EK) 1907, nr 21, GK 1907, nr 42.
11 St. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1897-1907), Londyn 1964, s. 588. Wykaz ten zawiera 714 nazwisk,
w tym tylko 25 kobiet i obejmuje lata 1893-1928. Nawet jeśli nie jest pełny, to i tak ukazuje, jak małą rolę odgrywały
kobiety w działalności politycznej narodowców.
12 B. Szabat, Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej w Kielcach i powiecie kieleckim (1906-1907), [w:] Studia z dzie
jów Kielecczyzny XV-XX w., Kielce 1982, s. 140; GK 1906, nr 52; 1907, nr 52.
13 B. Szabat, Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 r. w guberni kieleckiej, Kielce 1971, s. 127, 128,
190; GK 1906, nr 47, 53.
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w PMS, podobnie jak w Towarzystwie Dobroczynności, zajmowały się przede
wszystkim zbieraniem funduszu na działalność Stowarzyszenia oraz prowadziły
kursy dla analfabetów. Głównym zadaniem PMS było jak wiadomo, tworzenie
polskich placówek oświatowych, przede wszystkim szkół. Kieleckie koło otwo
rzyło w mieście trzy takie szkoły, w tym jedną dla dziewcząt, kierowaną przez
Helenę Matkowską14.
Rewolucja 1905-1907 roku stworzyła, jak już wspomniano, znacznie większe
możliwości różnych form działania społecznego. Jedną z nich było organizowanie
kolonii letnich dla najbiedniejszych dzieci. Kieleckie Towarzystwo Kolonii Let
nich należało do nielicznych działających w Królestwie Polskim przed 1905 ro
kiem. Poza nim, w 1904 r., organizowano takie kolonie tylko w Lublinie, Łodzi,
Radomiu oraz Częstochowie. To ostatnie koło powołano jednak później niż kie
leckie15. Co prawda oficjalnie Towarzystwo w Kielcach zostało założone w listo
padzie 1907 r.; a zarejestrowane w lutym 1908, jednak działające nieoficjalnie Ko
ło Pań co najmniej od 1904 roku rokrocznie uzyskiwało zgodę na organizowanie
kolonii letnich. Po powstaniu TKL powołano zarząd, na czele którego stanęła
Emilia Fryczowa. W zarządzie większość stanowiły kobiety. Były wśród nich Ma
ria Saska, Eleonora Matkowska, Lucyna Lemańska, Maria Smarczewska, Gabriela
Lipińska, M. Rawina, E. Możdżeńska, M. Taylorowa, Róża Mayzlowa16. Więk
szość z nich poprzez koligacje rodzinne związana była z obozem narodowym.
Towarzystwo to, działające do I wojny światowej, było bodaj jedyną społeczną
instytucją w Kielcach, której trzon i kierownictwo stanowiły kobiety.
Partią polityczną, w działalność której kobiety kieleckie napewno były bezpo
średnio zaangażowane, był Związek Postępowo Demokratyczny. Jego działalność
w Kielcach ogniskowała się, zwłaszcza początkowo, na wychodzącym od 13 paź
dziernika 1906 piśmie „Echa Kieleckie”17. Jego wydawcami byli kieleccy postę
powcy: inż. Adam Kossuth, drukarz Marian Święcki i dentysta Stefan Papiewski,
a kierownikiem literackim Leon Ry gier — pierwszy mąż Zofii Nałkowskiej, która
zresztą pomagała mu w redagowaniu pisma. Zamieszczała również w nim utwory
literackie i artykuły publicystyczne, np. „Świętopietrze”, „Ruch kobiecy”. Tzw.
„kwestia kobieca” była problemem szeroko omawianym na łamach „Ech Kielec

14 B Szabat, Działalność Polskiej..., s. 144; GK 1906, nr 80; 1907, nr 52.
15 Społeczne znaczenie kolonii letnich, (w:] „Kobieta współczesna”. Warszawa 1904, s. 270; EK 1907, nr 58.
16 „Ustawa Kieleckiego Towarzystwa Kolonii Letnich”, Kielce 1908, ss. 11; Instytucje Dobroczynności i Samopomo
cy w Kielcach, [w ] „Kalendarz Informacyjny...", s. 126, GK 1909, nr 22; 1910, nr 9; 1912, nr 28.
Z. Nałkowska, Ruch kobiecy, EK 1907 nr27,B. Rogatko, Zofia Nałkowska, Warszawa 1980, s. 17,1901Z.J. Adam
czyk, Nałkowska w,.Echach Kieleckich", „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 2, s. 137, 144; Z. Adamczyk, ,,Echa
Kieleckie”, [w:] „Rocznik Świętokrzyski” 1980, nr 8, s. 52.
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kich”. Przedstawiano ją w artykułach, odezwach i ankietach. Do „Ech” pisywały
i inne kobiety, głównie działaczki oświatowe z Warszawy, jak Iza Moszczeńska,
Władysława Weychertówna, H. Orsza (Helena Radlińska), a zwłaszcza Aniela
Szycówna. Zamieściła ona na łamach „Ech” ankietę, skierowaną do matek a do
tyczącą ich roli w wychowaniu dzieci1
Działalnością ściśle polityczną w Związku Postępowo-Demokratycznym
w Kielcach zajmowali się mężczyźni, zwłaszcza, że ogniskowała się ona głównie
wokół wyborów do Dumy. Jednak Związek PD był znany w Kielcach przede
wszystkim z działalności kulturalno-oświatowej, w której uczestniczyła liczna
grupa kobiet. Początkowo najbardziej efektywna była praca Kieleckiego Oddziału
Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów Dorosłych, który powołany został
w Kielcach 11 listopada 1906 r. Założycielem oddziału był Adam Sotowski,
a wśród działaczy, również w zarządzie, było wiele kobiet. Sekretarzem Stowarzy
szenia została Jadwiga Matkowska — - dentystka, która sumiennie i z dużym zaan
gażowaniem pracowała w tej organizacji. Wzięła ona udział w ogólnym zebraniu
delegatów Towarzystwa, które odbyło się w Warszawie. Pozostałe działaczki to:
Kazimiera Grunertówna, Maria Klejstowa, Irena Kossuthówna, Helena Paradistalowa, Jadwiga Gąsiorowska, Maria Winczakiewicz i Emilia Radzikowska. Komis
ją naukową kieleckiego SKdAD kierowała wspomniana już J. Matkowska, a jej
sekretarką była I. Kossuthówna. Komisji Administracyjnej sekretarzowała S. Paradistalowa. Po zmianie zarządu w lutym 1907 r., w związku z decyzją o włącze
niu w jego skład przedstawicieli uczestników kursów, do władz SKdAD w Kiel
cach dokooptowano jeszcze R. Mayzlową, M. Winczakiewiczową i Annę Heimanową. Do nowego zarządu weszła również Zofia Nałkowska18
19. Pełniła ona także,
wspólnie z socjalistą Franciszkiem Loefflerem, funkcję instruktora kursów z ra
mienia komisji naukowej, regularnie wizytując zajęcia20.
Naukę na kursach dla analfabetów, których w szczytowym momencie działa
nia SKdAD było w Kielcach 12, prowadziły w większości kobiety. Spośród ośmiu
znanych nauczycieli tych kursów było siedem kobiet. Poza członkiniami zarządu
były to: Janina Zagrodzka, Janina Karpińska i Katarzyna Klejstówna21. Kursy
prowadzono przede wszystkim w lokalu pensji żeńskiej należącej do Emilii Znój18 Tamże, s. 61-62; B Szabat, Problematyka oświaty elementarnej w czasopiśmiennictwie kieleckim w latach 18701914, „Rocznik Świętokrzyski” 1977, nr 6, s. 116; M. Turzyma, Zjazd kobiet polskich, EK 1907, nr 33; Kwestiona
riusz w sprawie równouprawnienia kobiet, EK 1907, nr 52; List otwarty do kobiet kieleckich, EK 1907, nr 53.
*’ B. Szabat, Kielecki Oddział Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów Dorosłych (1906-1908), [w:] „Kieleckie
Studia Historyczne", Kielce 1974, s. 115, 116; EK 1906, nr 1,6, 8.
20 EK 1907, nr 6, 7.
21 EK 1906, nr 8.
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kiewiczowej . Oprócz właściwych kursów organizowano pogadanki dla ich
uczestników oraz odczyty dla ludności miasta. Sporą część odczytów wygłaszały
kobiety, głównie prelegentki z Warszawy.
Gdy 21 maja 1908 Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów Dorosłych zostało
zawieszone, a następnie zlikwidowane, „postępowcy” kieleccy nie zaprzestali
działalności oświatowej. Jeszcze przed powstaniem SKdAD, 1 listopada 1906
roku otwarto w Kielcach czytelnię, powołaną przez Towarzystwo Czytelni Nauko
wej. W skład zarządu tego Towarzystwa wchodzili głównie działacze i działaczki
Związku Postępowo-Demokratycznego. Czytelnia jako instytucja zbyt „postępo
wa”, została bardzo szybko zlikwidowana przez władze lokalne. W 1908 roku, na
miejsce Towarzystwa Czytelni Naukowej, powołano Towarzystwo Biblioteki Pu
blicznej które 1 lipca 1909 uruchomiło wypożyczalnię książek. Do działaczek
TBP należały: Barbara St. Kossuthowna, Stefania Wolmanowa, Emilia Fryczowa,
J. Matkowska2 Pierwszymi bibliotekarkami były: Sabina Gołuchowska, aktywna
uczestniczka strajku szkolnego w Gimnazjum Żeńskim w Kielcach, Józefa Łosakiewicz, Emilia Fryczówna, Stanisława Massalska22
24. Towarzystwo Biblioteki Pu
23
blicznej działało bez przerwy do I wojny światowej, również wtedy, gdy więk
szość instytucji oświatowych uległa likwidacji.
Działacze i działaczki Związku Postępowo-Demokratycznego w Kielcach do
minowali w jeszcze jednym legalnym stowarzyszeniu, a mianowicie — w Towa
rzystwie Kultury Polskiej, którego oddział kielecki oficjalnie powołano do życia
18 stycznia 190825. Możliwości działania Towarzystwa były jednak niewielkie. Do
chwili aresztowania w kieleckim TKP aktywnie działała J. Matkowska. Pracowały
w nim także Stefania Papiewska, E. Fryczowa, Jadwiga Loefflerowa i inne26. Po
dobnie jak Stowarzyszenie Kursów, TKP sprowadzało do Kielc licznych prelegen
tów, wśród nich kilkakrotnie I. Moszczeńską i W. Weychertównę27.
Kobiety z kręgu Związku Postępowo-Demokratycznego były aktywne rów
nież na gruncie zawodowym. Poza dentystką J. Matkowską były to głównie nau
czycielki. B. St. Kossuthowna uczyła przyrody w Męskiej Szkole Handlowej
22 Tamże, nr 10.
23 E. Malski (E. Massalski], Uwagi oświatowca w sprawach bibliotecznych, Kielce 1914, s. 17; J. Jerzmanowski [J.
Sulimierski], W starych Kielcach, Kraków 1975, s. 102.
24 L. Kowalczyk-Mroczkowska, Działalność Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Kielcach w latach 1908-1958,
„Rocznik Świętokrzyski” 1980, nr 8, s. 71,75, B St. Kossuth, Biblioteka Publiczna w Kielcach w latach 1909-1959
(mps w Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach), s. 21, GK 1910, nr 22; „Kurier Kielecki” 1913, nr 7, s. 77.
25 J. Pazdur, Z dziejów PPS w Kielcach przed r. 7914, [w:] Pamiętnik kielecki —przeszłość kulturalna regionu, pod
red. J. Nowaka-Dłużewskiego, Kielce 1947, s. 180; B. Szabat, Kielecki Oddział Towarzystwa Kultury Polskiej, „Kie
leckie Studia Historyczne” 1986, nr 4, s. 91.
M APK, Rząd Gubernialny Kielecki, 60-71, k. 26, 30, 32, 34.
27 J. Pazdur, op. cit., s. 181; „Kurier Kielecki” 1912, nr 60.
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w Kielcach. S. Paradistalowa i S. Wolmanowa, prowadziły od 1910 r. własne pry
watne szkoły. (S. Paradistalowej udało się zainicjować dwuklasową szkołę koedu
kacyjną, utrzymała się ona jednak tylko przez jeden rok szkolny, gdyż władze
oświatowe uznały właścicielkę za osobę „nieprawomyślną”). S. Wolmanowa
kierowała czteroklasową szkołą dla dziewcząt żydowskich, która istniała aż do
wybuchu 1 wojny światowej. Wśród kobiet związanych z postępową demokra
cją były również Żydówki, które jednak rzadziej niż kobiety innych narodowo
ści, angażowały się w życiu społeczno-politycznym.
Kształcenie i oświata, główne pole aktywności towarzystw związanych z
„postępowcami”, były również nieodłączną częścią działalności partii robotni
czych — zwłaszcza PPS. I w tym obozie politycznym była to sfera działań
w znacznym stopniu zarezerwowana dla kobiet. Dotyczyło to tak pracy tych
partii wśród kobiet jak i aktywności ich działaczek. Stąd zaangażowanie wielu
członkiń i członków PPS w działalność SKdAD, Czytelni Naukowej, Towarzy
stwa Kultury Polskiej, Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Było tak w skali całego
Królestwa Polskiego, lecz również i w Kielcach28*
.
W trakcie i po rewolucji 1905-1907 roku zaczyna się także kształtować maso
wy ruch związkowy. Udział w nim kobiet w Kielcach trudny jest do ustalenia,
gdyż odnośne informacje są niesłychanie skąpe. Nieco więcej wiadomo tylko
o miejscowym Stowarzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego, założonym 4 listopada
1909 przez grupę kieleckich nauczycieli m.in. przez Stanisławę Kłyszewską.
Zrzeszało ono około 50 nauczycieli, głównie szkół średnich, lecz również po
czątkowych, z miasta i powiatu kieleckego. Również tu aktywnie działały J.
Andrzejewska, B. St. Kossuthówna, Helena Żurakowska i Wanda Szulcowa"3.
Spośród działaczek socjalistycznych w wymienionych stowarzyszeniach i in
stytucjach kulturalno-oświatowych na uwagę zasługują J. Loefflerowa i J. Ma
tkowska. Ta ostatnia należała do nielicznych jeszcze w Kielcach — także w PPS
— kobiet z wyższym wykształceniem. Z zawodu dentystka, pracowała w dużym
zakładzie dentystycznym S. Papiewskiego. Skądinąd kieleckich socjalistów i po
stępowców często łączyły więzy rodzinne i wspólna praca kulturalno-oświatowa.
W żadnej jednak partii politycznej, kobiety kieleckie nie odgrywały tak znacz
nej roli, jak w PPS. Co najmniej 40 znanych z nazwiska kobiet brało aktywny

28 Pisze o tym M. Szyszko, Kwestia kobieca w polskim ruchu robotniczym, [w:] Kobiety polskie. Praca zbiorowa,
Warszawa 1981. s. 95.
J. Grzywna, Z dziejów zawodowego ruchu nauczycielskiego 1905-1918 w Kielecczyźnie, „Przegląd HistorycznoOświatowy 1974, nr 3, s. 340; GK 1909, nr 88; 1910, nr 1, 1911, nr 18, 28; 1913, nr 19; „Wychowanie w domu
i w szkole” 1911, z. 3, s. 310; „Ziemia Kielecka" 1915, nr 2, 3, 8.
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udział w działalności partyjnej w mieście i okolicach. Udział kobiet w PPS
w Kielcach można więc szacować na co najmniej 25%. W porównaniu z ogólno
krajowymi proporcjami było to dużo. M. Szyszko szacuje udział kobiet w partiach
robotniczych w tym okresie na nie więcej niż 10% członków30. Sądzić należy, że
podobnie jak w guberni kieleckiej większość z nich była mieszkankami miast.
Kobiety wchodziły także do lokalnych instancji kieleckiej PPS. Według J. Pazdura
w składzie Okręgowego Komitetu Wykonawczego w Kielcach znajdowała się Irena
Kordiaczyńska (pseudonim „Dora”). Potwierdzały to także doniesiena agentów car
skich. W skład lokalnego Komitetu Robotniczego w Kielcach wchodziła natomiast Fe
licja Śledź (pseudonim „Helena”)31. I. Kordiaczyńska była poza J. Matkowską jedną
z bardziej wykształconych socjaiistek. Z zawodu była bibliotekarką. Biblioteka, w której
pracowała, służyła jednocześnie za lokal konspiracyjny, dość bezpieczny, gdyż
częste odwiedziny różnych osób można było tłumaczyć wypożyczaniem ksią
żek32. Z rodziny inteligenckiej z tradycjami narodowo-wyzwoleńczymi pochodziła
inna działaczka kieleckiej PPS — Cecylia Stodółkiewicz (pseudonim „Alicja”, „Czer
wona Diablica”). Była córką powstańca z 1863 roku. Ukończyła prywatną pensję Celiny
Majewskiej, a następnie rządowe gimnazjum żeńskie w Kielcach, gdzie była aktywną
uczestniczką strajku szkolnego. Pracowała jako nauczycielka, będąc jednocześnie jed
ną z bardziej aktywnych działaczek PPS33. Do grupy członkiń PPS, wywodzących się
z inteligencji, należała także Stefania Łojek, z zawodu freblanka. W kieleckiej organi
zacji PPS zajmowała się głównie kolportowaniem nielegalnej literatury34. Kontakty
między grupą inteligencji kieleckiej, sympatyzującej lub związanej z PPS, utrzymy
wała stale Florentyna Korfeldowna, która uczestniczyła we wszystkich ważniejszych ze
braniach tej partii, tym bardziej, że spora ich część odbywała się w jej mieszkaniu35.
Znaczna rola kobiet w pracy PPS wynikała m.in. z założeń ideowych tej partii.
W PPS prowadzono agitację również wśród pracujących kobiet, na co zwraca
uwagę Adam Próchnik w swej książce „Kobieta w polskim ruchu socjalistycz
nym”36 Efektem tego było powstanie w Kielcach odrębnych organizacji kobie
cych PPS, np. wśród szwaczek, których koło było szczególnie aktywne. Kobiety
należały także do tzw. mieszanych czyli koedukacyjnych kół PPS w mieście37.
30 M. Szyszko, op. cit.
31 Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Oktiabrskoj Rewolucii w Moskwie (dalej CGAOR), fond (dalej f) 102, opis’
(dalej op.) 8, jedinica chronienija (dalej j) 13, cz. 6 (1907, k 271; J. Pająk, Felicja Wiejska-Śledź (1887-/935)
i Wadysław Rutkiewicz (1887-1941) — socjalistyczni działacze lewicowi, Iw ] ,,Studia Kieleckie" 1976, nr 3, s. 127.
32 AP Warszawa, Warszawski Gubemialny Zarząd Żandarmerii, 3013, k. 119.
33 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Akta Krzyża Niepodległości, t 386.
34 Tamże, t. 69.
35 CGAOR, f 102, op. 9, j. 13, cz. 1, l-z/108, k. 554.
36 A. Próchnik, Kobiela w polskim ruchu socjalistycznym. Warszawa 1948, s. 27-31,51-52.
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Kielecka PPS, razem z całym okręgiem kieleckim, po rozłamie w tej partii
opowiedziała się po stronie PPS Frakcji Rewolucyjnej*38. Rzutowało to w dużym
stopniu na charakter działalności kobiet, która związana była głównie z przygo
towywaniem do działań bojowych. Zanim jednak doszło do rozłamu, organizacje
kobiece tej partii prowadziły szeroką agitację nie tylko w Kielcach, lecz i w oko
licy. Tak było np. w czasie przygotowań do obchodów święta majowego w 1906
roku. Jedną z grup agitacyjnych posłano wówczas do Pińczowa, gdzie miała rozk
leić wydrukowane w Kielcach ulotki wzywające do przerwania pracy w dzień
majowy. W grupie tej była m.in. Felicja Śledź z organizacji szwaczek. W nocy
z 30 kwietnia na 1 maja podczas rozklejania ulotek doszło do strzelaniny ze strony
policji. Części agitatorów udało się zbiec, następnie jednak w mieszkaniu Fran
ciszki Siwickiej aresztowano dwoje sprawców — w tym również Felicję Śledź
i postawiono ich przed sądem. Było to jej pierwsze, ale nie ostatnie aresztowanie39.
W PPS kobiety brały udział prawie we wszystkich formach działalności partii,
m.in. uczestniczyły w organizowanych przez nią manifestacjach i innych akcjach
zbiorowych. Głównym jednak ich zajęciem był kolportaż prasy, ulotek i zbieranie
pieniędzy na działalność rewolucyjną i na więźniów politycznych. W zbiórkach
pieniężnych przodowały Cecylia Stodółkiewicz i Stefania Łojek40.
Kobiety z organizacji kieleckiej odwiedzały w więzieniach aresztowanych
działaczy PPS utrzymując ich stały kontakt z partią. Poza tym dostarczały więź
niom książki i zaopatrywały ich w żywność41. Większość, zwłaszcza młodych
dziewcząt zajmowała się tzw. „techniką” partyjną, dlatego nazywano je „technikierkami”. Poza kolportowaniem wydawnictw rewolucyjnych, pełniły funkcję
łączniczek, a także konserwowały broń i dostarczały ją uczestnikom kolejnych
akcji zbrojnych. Były to na ogół bardzo młode dziewczęta w wieku 20-21 lat,
a spora ich część była jeszcze młodsza. Dla przykładu S.Łojkówna i F. Korfeldówna w 1907 roku miały zaledwie pol6 lat42.
Wiele kobiet wstąpiło do Organizacji Bojowej PPS, wybierając najbardziej
niebezpieczną formę pracy partyjnej. Do kieleckiej OB należały: Florentyna Korfeldówna, Maria Tkacz, Walentyna Piętek z domu Pobocha (ps. „Walka”), Wikto
ria Sampuchowicz, Kazimiera Samburska, Kazimiera Zaręba, Emilia i Maria Cho
” AAN, Dział VI. Archiwum PPS 305/111/7, p.8, nr 6-13. k 8.
38 W. Rutkiewicz, Akcja bojowa w Łopusznie i wsypa prowokatora Lipińskiego [w: ] ..Kronika Ruchu Rewolucyjnego
w Polsce” (dalej KRRP) 1935, nr 3, s. 170; B Szabat, Ruch robotniczy w guberni kieleckiej w czasie rewolucji 19051907 r., [w:] IV setną rocznicę ruchu robotniczego, Kielce 1985, s. 106.
39 APK, Kancelaria Gubernatora Kieleckiego 2059, k. 34; J. Pająk, op. cit., s. 127; GK 1907, nr 49.
w CAW Akta Krzyża Niepodległości, t. 69.
41 CGAOR.f 102, op. 9,j 13,cz. 1, l-z/108, k. 65.
42 Tamże, op. 8,j, 13,cz. IV, 1.1/1907.
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dak, Fila (Tekla) Pawlik, Stefania Łojek43. Bardzo ważnym zadaniem, które naj
częściej powierzano kobietom z OB, było przeprowadzenie rozpoznania przed
planowaną akcją. Zajmowały się tym m.in. F. Śledź, Maria Rutkiewicz, S. Łojek,
Bronisława Nawrot. Tak było np. w czasie przygotowań do zamachu na naczelnika
więzienia kieleckiego — Mikołaja Greckiego, który wyjątkowo okrutnie obcho
dził się z więźniami politycznymi i miał na sumieniu zakatowanie na śmierć ran
nego więźnia. M. Tkacz i F. Korfeldówna śledziły poczynania naczelnika i ustali
ły, jaką trasą zwykle przejeżdżał44. Dobrze przez nie przygotowany zamach odbył
się 9 sierpnia 1907 w Alei Karczówkowskiej. Także broń zamachowcom dostar
czyły kobiety (wśród nich J. Matkowska), i one również odebrały ją po akcji45.
W kieleckiej OB PPS Frakcji Rewolucyjnej w ogóle wiele do czynienia
z bronią miały właśnie kobiety. Część z nich pełniła rolę kurierek, przewożą
cych broń, często wprost na miejsce akcji. Należała do nich np. F. Kor
feldówna, która przed zamachem na pociąg pod Szydłowcem w lutym 1908
roku, przewiozła potrzebny w tej akcji materiał wybuchowy koleją z Sosnowca
do Skarżyska46. Jedną z takich kobiet była również Maria Pobocha, żona konduk
tora, który przewoził broń z Galicji. Mieszkanie Pobochów służyło za skład broni
oraz za stałe miejsce spotkań bojowców.
Nadzór nad składami broni OB PPS Frakcji Rew. był w dużym stopniu również
sprawą kobiet. Jeden z nich znajdował się pod Chęcinami, w zagrodzie małżeń
stwa Biernatów. W czerwcu 1907 roku wykryła go policja, aresztując żonę nieo
becnego właściciela gospodarstwa — Zofię Biernatową47. Przechowywaniem bro
ni zajmowała się także mieszkanka podkieleckiego Białogonu, członkini tamtej
szej organizacji PPS, Anna Michalska. Broń była tak dobrze ukryta w szopie, że
nawet dwukrotne rewizje nie dały rezultatu48. W Kielcach podręczny magazyn
broni PPS Frakcji Rew. znajdował się w mieszkaniu Marii Nawrot i jej córek
Katarzyny i Bronisławy Optołowicz, na ulicy Starowarszawskiej. Przechowywa
no tu nie tylko broń i amunicję oraz materiały wybuchowe, lecz także nielegalną
literaturę oraz paszporty i pieniądze zdobyte w czasie akcji na sklepy monopolowe
i urzędy gminne. Skład ten wykrył agent policji śledzący członkinię OB i działacz
kę PPS — Marię Tkacz, która związana była z grupą dziewcząt, głównie młodych
43 Tamże, op. 9, j. 13, cz. 1 l-z/108, k. 18, 8-9; CAW, Akta Krzyża Niepodległości, t. 69.
44 A. Próchnik, op. cit., s. 38.
45 APK, Tymczasowy Generał Gubernator Kielecki (dalej TGGK) 92, C. 1, k. 118. lub APK, „Radostowa” 15, s. 12;
B.St. Kossuth, Wspomnienia kieleckie.
46 W. Toporowicz, Korfel (Korfeld) Święcka, [w;] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t.
III, s. 293.
47 EK 1907, nr 95; APK, TGGK 67, k. 1-2.
48 CGAOR.f. 102, op. 9,j. 13,cz. 1 l-z/1908, s. 31
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krawcowych. Wśród nich znajdowała się również Bronisława Nawrot-Optołowiczowa; 25 września 1907 władze aresztowały wszystkie wyśledzone konspiratorki, m.in. matkę i córki Nawrot, F. Śledź, E. Chodak, S. Łojek, F. Korfeld49.
W związku z wykryciem składu broni w mieszkaniu Bronisławy Nawrot-Optołowiczowej, tej ostatniej groziła kara nie mniejsza niż 15 lat katorgi. Pozostałe
dziewczęta, którym nie można było niczego udowodnić, zwolniono, pozostawia
jąc je pod obserwacją. Ponieważ „Bronka” znała wielu działaczy PPS Frakcji
Rewolucyjnej, a obawiano się, że może nie wytrzymać śledztwa, podjęto udaną
akcję jej uwolnienia. Felicja Śledź oskarżyła ją o to, że rzekomo nie zapłaciła jej
za uszyty kostium. Władze zmuszone zostały do dostarczenia B. Optołowicz na
rozprawę sądową. Wykorzystano ten fakt i w trakcie brawurowej akcji 30 stycznia
1908 uwolniono „Bronkę”, której udało się następnie wyjechać do Krakowa50.
Okazało się następnie, iż Bronisława Optołowicz zachowywała się w śledztwie
bardzo odważnie. Nie można było z niej wydobyć żadnych zeznań. Cały czas
powtarzała tylko „macie mnie więc sądźcie, nic więcej nie powiem”. Natomiast
Felicja Śledź, której rola w akcji była bezsporna, została aresztowana i skazana na
13 lat katorgi. Aresztowano również ponownie M. Tkacz, Katarzynę Nawrotównę,
S. Łojek i F. Korfełdównę51.
Kobiety związane z PPS Frakcją Rewolucyjną— np. F. Korfeldówna, uczestniczyły
również bezpośrednio w akcjach zbrojnych52.25 kwietnia 1907 w ataku na urząd gmin
ny i sklep monopolowy w Daleszycach pod Kielcami, wzięła udział dziewiętnastoletnia
wówczas Maria Tkacz. Zadenuncjowana, razem z wieloma innymi pepesowcami z Kielc
przez prowokatora M. Sankowskiego, została zatrzymana w trakcie masowych areszto
wań, jakie przeprowadzono w Kielcach po zamachu na naczelnika więzienia kieleckiego.
W czasie rewizji znaleziono u niej wiele materiałów propagandowych; została
skazana na 8 lat osiedlenia na Syberii53.
Wracając z akcji w Daleszycach już w Kielcach część bojowców natknęła się
na patrol policyjno-wojskowy. W trakcie strzelaniny zabity został jeden z bojow
ców — Wilhelm Zymmer (Cymer), ps. „Wiktor”. Organizacja PPS zorganizowała

49 AGAD, KGGW 2649, k. 144; Reakcja Stołypinowska w Królestwie Polskim 1907-1914, oprać. H. Rappaport,
Warszawa 1974, s. 115-116; EK 1907, nr 49; B Szabat, Uwolnienie z więzienia kieleckiego Bronisławy Nawrot-Optołowicz(3111908 r.) [w:],.Studia Kieleckie" 1992, nr 74, s. 95-97.
50 M. Malinowski, Porwanie towarzyszki w Kielcach [w:], Jedność Robotnicza” 1917, nr 22.
51 M. Malinowski, op. cit., CGAORM, f. 102, op. 9, j. 13, cz. 1, l-z/1908, k. 2, 17.
52 Tamże, op. 8, j. 13, cz. VI/1907, k. 99.
53 M. Wawrzyńska, Choćkowa Maria [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1, s. 408409; W Toporowicz, op. cit., s. 295.
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poległemu towarzyszowi uroczysty pogrzeb, w którym szczególną rolę odegrały
kobiety. Według relacji Wincentego Rutkiewicza „w pogrzebie brało udział z górą
2000 osób. Trumnę ze zwłokami niosły niewiasty technikierki Organizacji Bojo
wej zdobne w wieńce z czerwonymi szarfami”. Postawa uczestników pogrzebu,
była tak zdecydowana, że policja i żandarmeria nie odważyły się interweniować5455
.
W manifestacjach organizowanych przez PPS dla uczczenia poległych i stra
conych towarzyszy zwykle właśnie kobiety-członkinie partu brały na siebie ich
techniczną stronę. Było tak np. w przypadku manifestacji na miejscu straceń
pod wzgórzem Karczówki 29 października 1908 roku
Motywy działań kobiet z PPS były różne. Bardzo często znajdowały się one
pod wpływem swych ojców, mężów, czy braci. Tak było z wymienianymi już
żoną i córką konduktora Pobochy czy z Marią Tkacz, która jako siedemnasto
letnia uczennica krawiecka wstąpiła do OB PPS za namową braci.
Powiązania rodzinne, wpływające na działalność rewolucyjną kobiet można prze
śledzić na przykładzie rodziny Wrześniewskich. Karolina Wrześniewska członkini
PPS Frakcji Rew. w Kielcach zajmowała się przechowywaniem broni. Jej syn Ambro
ży Wrześniewski, był także działaczem tejże partii; został skazany za zamach na
naczelnika Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej — Włodzimierza Afanasjewa. Wyrok zapadł,
mimo że oskarżony udowodnił, iż w dniu zabójstwa nie było go w Kielcach. W rze
czywistości zamachu tego dokonała Organizacja Bojowa Narodowego Związku Ro
botniczego. Córka Karoliny Wrześniewskiej Maria — była żoną jednego z czołowych
działaczy PPS Frakcji Rewolucyjnej w okręgu radomsko-kieleckim: Aleksandra Ruteckiego; sama była również członkinią PPS. Mieszkanie jej matki — Karoliny Wrze
śniewskiej służyło nie tylko na pomocniczy skład broni, lecz również za punkt zborny
członków PPS i przystań dla tych, którzy musieli się zatrzymać w Kielcach56.
Nie zawsze przecież dla angażowania się kobiet w działalność rewolucyjną
decydujący był wpływ mężczyzn. W rodzinie Nawrotów np. aktywną działalność
rewolucyjną prowadziły wyłącznie kobiety: matka Maria Nawrotowa i jej dwie
córki Katarzyna Nawrot i Bronisława Nawrot-Optołowiczowa. To raczej one,
zwłaszcza ostatnia, oddziaływały inspirująco na innych, w tym także na mężczyzn.
Podobnie rzecz się miała z Florentyną Korfeldówną, która wciągnęła do pracy
w PPS swego o trzy lata młodszego brata Bronisława57.
M W Rutkiewicz, Akcja bojowa o Daleszyce, KRRP 1936, nr 4, s. 227-231; B Szabat, Rui:h robotniczy..., s. 107 108.
55 CGAOR, f. 102, op. 9,j. 13.cz. I, l-z/1908, k. 62-63.
56 Tamże, k. 51-52, A Artymiak, Wstęp do inwentarza zespołu Dyrekcja Szkolna Kielecka 1864 1914 (mps),
APK, S. Buras (ps. Witold), Zamach na naczelnika Dyrekcji Szkolnej Włodzimierza Afanasjewa w Kielcach, „Ki
liński” 1937, nr 4.
57 Księga Polaków uczestników rewolucji październikowej 1917-1920, Warszawa 1967, s, 427-428.
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Wśród członkiń PPS były także Żydówki, zwłaszcza w kole szwaczek. Nale
żała do nich m.in. wspomniana już członkini OB Fila (Tekla) Pawlik. W Kielcach
działały również organizacje żydowskie — Poalej Syjon oraz Bund. Niestety nie
wiele o nich wiadomo. W sprawozdaniu na I Zjazd PPS Frakcji Rewolucyjnej
znajduje się stwierdzenie, że do kieleckiej organizacji Bundu należało 60 kobiet5859
.
Nawet jeśli szacunek ten był zawyżony, to duża aktywność polityczna Żydówek
kieleckich, zwłaszcza w partiach socjalistycznych, nie może ulegać wątpliwości.
O znacznej roli kobiet w kieleckiej PPS FR wymownie świadczy przebieg
dwóch zebrań tej partii z 15 listopada 1908. Brało w nich udział około 30 osób,
a poświęcone były zadaniom partii na najbliższy okres (między innymi przygoto
wywano akcje terrorystyczne). W zebraniach tych uczestniczyła grupa kobiet,
z których osiem władze policyjne znały z nazwiska. Jedno z zebrań prowadzone
było przez Cecylię Stodółkiewicz. Dwie siostry Paszkowskie i Natalia Czeszkowa
czytały zebranym przywiezione z Warszawy proklamacje. Natomiast nieznana
z imienia uczestniczka zebrania Szalczun przedstawiła losy swego aresztowanego
i maltretowanego w więzieniu męża .
Wiele spośród kobiet działających w kieleckiej PPS Frakcji Rewolucyjnej ska
zanych zostało na katorgę lub zesłanie. Felicja Śledź w grudniu 1910 otrzymała
wyrok 13 lat katorgi. Jadwigę Matkowską w 1911 roku skazano na bezterminowe
osiedlenie na Syberii. Aresztowanej w kwietniu 1908 roku Florentynie Korfeldównie, Warszawska Izba Sądowa wymierzyła wyrok dwóch lat katorgi i bez
terminowego osiedlenia na Syberii. Znaną nam już Marię Tkacz, aresztowaną
w 1908 roku, zesłano na Syberię na osiem lat60. Te z represjonowanych, które
przeżyły, w większości włączyły się do działalności politycznej po wojnie. Tylko
niewielka część została za swą działalność uhonorowana odznaczeniami państwo
wymi; Spośród nich: Stefania Łojek-Sienkiewicz, Jadwiga Matkowska, Cecylia
Stodółkiewicz, Zofia Stodółkiewicz, Felicja Wiejska-Śledź i Maria Tkacz-Choćkowa otrzymały Krzyże Niepodległości z Mieczami.
Pisząc o udziale socjalistek w ruchu rewolucyjnym Stanisław Posner zwrócił
uwagę, że kobiety były wszędzie „i na ulicy, i w więzieniach. I ci, co ruch ten
przeżyli jako najpiękniejszą wiosnę ich życia rewolucyjnego, nigdy o Kobiecie-rewolucjonistce nie zapomną”61.

58
59
60
s.
61

Sprawozdanie z X Zjazdu PPS ( Zjazd Frakcji Rewolucyjnej), Kraków 1907, s. 43.
CGAOR, f 102, op. 9, j. 13, cz. 1, l-z/1908, k. 62-67
CAW, Akta Krzyża Niepodległości, t 6, Akta Krzyża Niepodległości z Mieczami, t. 63,283,296; J. Pająk, op. cit.,
128; W. Toporowicz, op. cit., s. 255; Księga Polaków , s. 907, M. Wawrzyńska, op. cit., s. 418-419.
Cyt. wg 1 Koberdowa, Kobiety w ruchu robotniczym, [w] Kobiety polskie. Warszawa 1986, s. 36-37.
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Jak widać, udział kobiet w życiu społecznym i politycznym w niewielkim mie
ście gubernialnym, jakim na przełomie XIX i XX w. były Kielce, był dość znacz
ny. Nie było ich wiele, lecz i wśród mężczyzn udział aktywnych nie był duży.
Ograniczone rozmiary i charakter zaangażowania społeczno-politycznego wyni
kały z jednej strony z nielegalnego charakteru działalności partii politycznych,
z drugiej — z presji środowiska, zwłaszcza wśród elit społecznych, gdzie trady
cyjnie nie tolerowano innych, poza filantropią, form aktywności społecznej kobiet.
W działalność rewolucyjną, która groziła surowymi represjami, zaangażowane
były głównie kobiety młodsze; widać to wyraźnie na przykładzie PPS.
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Mirella Kurkowska

Narcyza Żmichowska w środowisku
warszawskim lat czterdziestych XIX w.

Narcyza Żmichowska należy do wybitniejszych postaci historii Polski drugiej
i trzeciej ćwierci XIX wieku. Jeśli nawet pominie się jej sukcesy literackie, których
blask z upływem dziesięcioleci coraz bardziej bladł, pozostaje niezwykła aktyw
ność na polu patriotycznej konspiracji, pedagogiki i intelektualnych dyskusji ów
czesnych elit. Ta aktywność implikowała znaczną liczbę kontaktów personalnych.
Wśród jej znajomych odnajdujemy najznakomitsze nazwiska tamtych czasów:
Edwarda Dembowskiego, Hipolita Skimborowicza, Karola Libelta, Henryka Kra
jewskiego, Henryka Kamieńskiego, Ludwika Mierosławskiego i innych.
W biografii Żmichowskiej ważne miejsce zajmują lata czterdzieste XIX w.,
zwłaszcza okres 1839-1849, tj. od daty jej powrotu z zagranicznych wojaży do
dnia aresztowania. Spróbujmy ukazać mniej znane aspekty wzajemnych relacji
wybitnej emancypantki, literatki i konspiratorki ze środowiskiem intelektualnym
stolicy lat czterdziestych XIX w.
Dla autorów piszących o otoczeniu Żmichowskiej punktem wyjścia stały się:
Obrazek wstępny do „Poganki”, cykl artykułów H. Skimborowicza w „Bluszczu”
z 1880 roku, Słowo przedwstępne Żmichowskiej do Dzieł Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej oraz artykuł Piotra Chmielowskiego w Autorkach polskich XIX wie
ku. Pierwotnie skład Entuzjastek był ograniczany do siedmiu kobiet występują
cych w Obrazku. W Słowie przedwstępnym jako te, które odegrały największą rolę
Żmichowska wymieniła: Kazimierę Ziemięcka, Wincentę Zabłocką, Anną
Skimborowiczową, Wiktorię Lewińską, Kryspinę Siewielińską-Stelmowską, Emi
lię Gosselin. Grono to powiększa w dużym stopniu Skimborowicz, który w swoich
artykułach zalicza doń także przedstawicielki młodszego pokolenia kobiet.
W świetle tych przekazów obraz środowiska Żmichowskiej jest jednak niepełny
i niezgodny z rzeczywistością. Kluczem do wzajemnych powiązań Entuzjastek
była nie praca literacka, jak sądzili historycy literatury — np. Chmielowski czy
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Gabriel Korbut — lecz, jak wskazała Mieczysława Romankówna, „czynny udział
w akcji spiskowo-rewolucyjnej”. Trudno się więc dziwić, że dopiero badania pro
wadzone na podstawie materiałów archiwalnych, dotyczących działalności spi
skowej, przyniosły znaczące korekty tak obrazu działalności Entuzjastek i naj
bliższego otoczenia Żmichowskiej, jak i składu osobowego tego środowiska.
Klasyczna rozprawa Anny Minkowskiej o spiskach tamtych czasów, oparta na
nieistniejących już aktach śledczo-sądowych z lat 1848-1850, została uznana przez
wielu badaczy powojennych m in. przez M. Romankównę za podstawowe źródło
do tego tematu1. Przyjmując za kryterium udział w konspiracji, wykluczyła ona
z grona Entuzjastek Zofię Mielęcką-Węgierską i zaproponowała listę 14 kobiet,
które można określić mianem Entuzjastek. Z kolei w rozprawie Mariana Stępnia
wymienione zostały 22 Entuzjastki2. Najnowsze jednak badania — zwłaszcza
Wiktorii Sliwowskiej i Włodzimierza Djakowa, wykorzystujące archiwalia rosyj
skie, litewskie i ukraińskie — znacznie poszerzyły naszą wiedzę o konspiracji
okresu międzypowstaniowego3. W świetle owych materiałów znacznie po
większyła się liczba kobiet, które w mniejszym czy większym stopniu po
wiązane były z działalnością spiskową i które stale lub okresowo należały
do otoczenia Narcyzy Żmichowskiej. Niezwykle interesująca ze względu na
zawartość faktograficzną nowa praca Uczestnicy ruchów wolnościowych
w latach 1832-1855 (Wrocław 1990) traktuje wszystkie te osoby jako peł
noprawne członkinie „kółka” Narcyzy. Wydaje się jednak, że takie roz
strzygnięcie również nie jest do przyjęcia. Moim zdaniem, w zbiorowości
kobiet, zajmujących się w latach czterdziestych działalnością spiskową
i powiązanych w jakiś sposób ze Żmichowską, rozróżnić można dwa kręgi:
najbliższy Żmichowskiej złożony z 14 kobiet, które bez zastrzeżeń można nazy
wać Entuzjastkami oraz dalszy, słabiej związany z osobą pisarki, do którego zali
czyć można 19 kobiet często należących do młodszej generacji w stosunku do
pokolenia Narcyzy.

1 Zob. A Minkowska, Kraków 1970.
Warszawa 1923; M Romankówna,
eń,
Warszawa 1968.
32 WM. ŚlStięwpiowska,
[w: ]
w., Warszawa 1987;, MuzeaTaż, Walki” t. XII, Warw szawa 1979; Taż,
w. w Warszawa 1986; [W.w:]Djakow,
w(w:J
, Kwartalnik
Historywczny", 1976, nr 2. Wrocław 1984; Tenże,

Organizacja spiskowa /848 roku w Królestwie Polskim,
Narcyza Żmichowską — Gahriella.
Narcyza Żmichowską,
Polskie drogi do emancypacji (o udziale kobiet w ruchu niepodległościowym okresie międzypowstaniowym /833-1856),
Losy Polaków w XIX-XX
Ruch spiskowy w Królestwie Polskim
w epoce paskiewiczowskiej. Nowo odnalezione materiały archiwalne,
Kilka uwag do portretu polskiego spiskowca XIX
świetle dokumentów,
Style zachowań romantycznych.
Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawie. 6-7 XII1982,
Polski ruch wyzwoleńczy
a kultura w latach 1830-1860,
Kultura polska XV111 i XIX w. i jej związki z kulturą Rosji. Sympozjum w Niebo
rowie
październiku 1978,
Warszawska organizacja konspiracyjna 1848 r.,
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Obok działalności spiskowej jako kryterium przynależności do kręgu „najbliż
szego” można przyjąć: wiek, przyjaźń i korespondencję z Narcyzą, stałe kontakty
towarzyskie z bliskim jej kręgiem przyjaciół, styl życia i zachowania, poglądy na
emancypację kobiet.
Przypomnijmy sugestię Hulewicza, który dopatruje się u przedstawicieli war
stwy ziemiańskiej zdolności przewidywania i zrozumienia — w świetle trudnych
doświadczeń życiowych — potrzeby kształcenia córek, aby kolejny wstrząs gos
podarczy nie zastał ich całkowicie nieprzygotowanymi do życia4. Analiza biogra
mów kobiet z kręgu najbliższego Żmichowskiej nie ujawnia — moim zdaniem —
szczególnie „kryzysowej” sytuacji materialnej ich rodzin. Wykształcenie tej grupy
— jak można sądzić na podstawie zebranego materiału biograficznego — nie było
wynikiem systematycznie i zapobiegliwie prowadzonej edukacji. Brak też było
dbałości o nauczenie konkretnego zawodu.
Charakterystyczny dla omawianego kręgu kobiet był ich styl życia, który okre
ślić można jako „arodzinny”. Aż dziesięć spośród nich pozostawało w stanie pa
nieńskim — zdecydowana większość to kobiety bezdzietne. Tę sytuację można
interpretować jako wynik stawiania przez nie niezależności na czele hierarchii
celów życiowych. Był to ponadto, jak można sądzić, protest przeciwko instytucji
małżeństwa, przeciwko konwenansom epoki z nim związanym. Taką interpretację
potwierdza przegląd sytuacji majątkowej i kobiecych atutów niezamężnych ko
biet. Gdy weźmie się pod uwagę dosyć liczne propozycje małżeńskie składane
Entuzjastkom, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że znaczna ich więk
szość nie zakładała rodziny wcale nie z powodu istotnego zmniejszenia liczby
mężczyzn w okresie po powstaniu listopadowym, ani z braku możliwości znale
zienia kandydata na męża. Decydowały tu zmiany uznawanego systemu wartości,
względy światopoglądowe — wydaje się, iż nastąpiło wówczas pewne obniżenie
prestiżu instytucji małżeństwa. Wpływ na to w jakiś stopniu miały m.in. rosnące
wymagania części kobiet w doborze partnerów pod względem intelektualnym
(przy zwiększającej się stopniowo samodzielności przedstawicielek płci pięknej
— np. w konsekwencji aresztowań i zsyłek braci, ojców, mężów)5.
Samodzielność zmuszała do szukania na własną rękę środków utrzymania:
kobiety z kręgu Entuzjastek najchętniej podejmowały pracę nauczycielek. Nie by
ła to jedynie praca zawodowa, lecz także wypełnianie pewnych zadań obywatel
skich. Poczucie misji obywatelskiej i patriotycznej należy zaliczyć do czynników
« J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939, s, 49.
5 W. Śliwo wska, Polskie drogi..., s. 210- 212; Taż, Kobiety w ruchu pomocy zesłańcom polskim na Syberii w pierwszej
połowie XIX w., (w:] Kobiela i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., Warszawa 1990, s. 219-220.
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najsilniej cementujących spoistość grupy. Należy również podkreślić wspólnotę
zachowań oraz ubioru — charakteryzują je skromność oraz funkcjonalność. Styl
Entuzjastek, prowokacyjny z punktu widzenia tradycyjnej obyczajowości, to styl
kobiety skromnej, energicznej, z własnym zdaniem na wszelkie tematy, nie zwra
cającej zanadto uwagi na konserwatywne otoczenie.
Przystępując do opisu „dalszego" kręgu otoczenia Narcyzy Żmichowskiej,
trzeba najpierw podkreślić, iż istotną cechą kontaktów Żmichowskiej jest ich wą
ski, elitarny charakter oraz fakt, że sama pisarka starannie dobierała do swego
„kółka” poszczególne osoby. Szukała jednak i większego „światka”, i to nie tylko
takiego, z którym mogłaby się utożsamić, ale również podporządkować wraz
z nim jakiemuś autorytetowi. Przymiotnik „elitarny” wymaga komentarza. „Eli
tarność” warszawskiego otoczenia Żmichowskiej ma charakter intelektualny
i ideowy — w żadnym wypadku nie odnosi się do pochodzenia społecznego czy
wyznania. Nie należy przy tym odgraniczać kontaktów literackich i intelektual
nych Żmichowskiej od politycznych. Decyzję tę można podbudować uwagami W.
Djakowa, badacza dziejów ruchu spiskowego na ziemiach polskich w XIX w.
Stwierdza on m.in. iż „rozwój kultury narodowej i ruch narodowowyzwoleńczy
przebiegały paralelnie, istniała między nimi obiektywnie uwarunkowana bliskość
w sensie celów ideowo-politycznych, norm estetycznych i moralnych, obserwuje
my stałe ich przenikanie się wzajemne”6.
Żmichowska w korespondencji podała własny opis społeczno-towarzysko-zawodowej struktury Warszawy. Małe „kółka”, niewielkie grupki osób — uznała za
podstawowy i najważniejszy składnik mapy społecznej miasta. „Kółka” te w spo
sób luźny i dotyczący jedynie spraw podstawowych łączyć się miały w struktury
wyższego rzędu — „koterie”. W dalszej części swego szkicu społecznego Żmi
chowska stwierdza, że każde kółko składa się ze „słońca” i „z dobrą wiarą czci
cieli”, mając najprawdopodobniej na myśli jedynie grupki polityczne i literackie78.
Dostrzegamy tu potwierdzenie tezy Ireneusza Ihnatowicza, iż w okresie międzypowstaniowym, w sytuacji, gdy brakowało legalnych możliwości kształtowania
i wyrażania opinii publicznej, znaczenia nabrały właśnie prywatne inicjatywy,
tworzące namiastkę instytucji oficjalnych . Tę obserwację można powiązać ze,
wzmiankowanym przez J. Kulczycką-Saloni, procesem przemiany salonów war
szawskich, które tracą po powstaniu listopadowym swój wielkopański, mecena6 W. Djakow, Polski ruch wyzwoleńczy..., s. 51
7 N. Żmichowska, Listy (oprać. M. Romankówna) 1.1, Wrocław 1957, s, 300.
8 I. Ihnatowicz, Bywalcy salonów warszawskich w połowie XIX iv., [w ] Francja-Polska XVIII XIX w.. Warszawa
1983, s. 239,
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sowski charakter, „stają się natomiast miejscem spotkań sprofesjonalizowanej in
teligencji pracującej"0.
Żmichowska zawsze uważała niewielkie, trudne do wykrycia kółka — grupki
doświadczonych konspiratorów za najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą formę
pracy spiskowej. Była przekonana, że „kiedy nam znowu poniedziałkowa noc
padnie” wystarczy niewielkie grono, by poruszyć „miliony”91011
. Nie przekonuje
sugestia M. Stępnia, iż fragmenty w jej korespondencji, świadczące o niechęci do
konspiracji, miały zmylić niepożądanych czytelników. Można natomiast domnie
mywać, że Żmichowska dawała w ten sposób wyraz dezaprobacie wobec dosyć
niefrasobliwie prowadzonej przez Edwarda Dembowskiego pracy spiskowej11.
Formą powszechniejszą oporu społeczeństwa, zalecaną przez Narcyzę, był opór
bierny wobec władz zaborczych, np. towarzyski bojkot przedstawicieli zaborczych
instytucji, donosicieli i konfidentów. Swą bezkompromisowość w takich spra
wach pokazała Żmichowska właśnie podczas pobytu w Poznańskiem w 1844 r.12
Jest interesujące, że wśród Entuzjastek (czyli kręgu najbliszego) występowała
daleko idąca zgodność opinii, zachowań i działań; podczas gdy w stosunku do
swoich męskich przyjaciół Żmichowska tolerowała dosyć znaczne różnice w sfe
rze poglądów politycznych, społecznych, czy życiowych. Nie oznacza to oczywi
ście, że w gronie Entuzjastek i kobiet blisko z nimi związanych nie występowały
pewne różnice, na przykład w rozumieniu zagadnień emancypacji kobiet. Pewne
symptomy tego stanu rzeczy dają się obserwować na podstawie dyskusji o eman
cypacji, jaka toczyła się w 1847 r. na łamach „Przeglądu Naukowego”. W lipcu
1847 r. Julia Janiszewska, pisarka uczestnicząca czynnie w akcji pomocy więź
niom politycznym, opublikowała tam artykuł pt. Emancypacja kobiet i postęp.
W artykule tym zwraca uwagę na przemiany obyczajowe, które dały kobiecie
znaczne „usamowolnienie”. Jest zdania, że dalsza emancypacja „nie uzacnia je
bynajmniej, nie podnosi ich ducha — owszem zniża je, bo równa z mężczyznami,
a [...] mężczyźni pod wiela względami niżej od kobiet stoją”13. Nie neguje jednak

9 J. Kulczycka-Saloni, Geografia literacka Polski pod zaborami, [w:] Polska XIX wieku. Warszawa 1982, s. 482.
10 N. Żmichowska, op. cit., 1.1, s. 153.
11 Jak stwierdzał bowiem H. Kamieński: ..postępowanie jego tak było nieostrożne, że najtępszemu człowiekowi
dawałoby odgadnąć prawdę. Spiskował na ulicy i w kawiarni” (H. Kamieński, Pamiętniki i wizerunki, Wrocław 1951,
s. 69).
12 Jej zdecydowana wypowiedź przeciwko Adolfowi Doliwie, którego posądzano w Królestwie Polskim o szpiego
stwo na rzecz władz zaborczych, przysporzyła autorce wielu kłopotów. Adolf Doliwa pochodził z Królestwa Polskie
go. Żmichowska poznała go w lalach dziewczęcych w Mężeninie u Kiedrzyńskich. W 1844 r. ze względu na opinię
hulaki, a nawet szpiega carskiego przeniósł się do Poznańskiego. Por N Żmichowska, op. cit., t. 1, s. 166-167,
348-350.
13 „Przegląd Naukowy" 1847, nr 21, s. 631
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autorka potrzeby emancypacji, atakuje natomiast modę na cygara i filozofię, której
me rozumieją emancypowane snobki. Janiszewska ma tu na uwadze filozofię spekulatywną, w przeciwieństwie do zalecanej przez nią kobietom, chcącym się uczyć, filozofii praktycznej, tj. Owena, Lammenais’a, Liebiega14. Nie był to głos
przeciw emancypacji, lecz — jak to w komentarzu redakcyjnym określono —
„przeciwko źle pojęte) emancypacji kobiet”15. Równocześnie redakcja zapraszała
„drugie pióro kobiece, co tak ważny przedmiot zgłębić zechce”. Odpowiedź nade
szła 18 sierpnia tegoż roku i została wydrukowana w 25 numerze pisma pod pseu
donimem B. O. (nadesłane z prowincji). Już na pierwszy rzut oka znaleźć można
pewne podstawy, by domniemywać, że odpowiedź ta wyszła z kręgu najbliższego
Zmichowskiej. W tym krótkim tekście odrzucone zostały kolejno wszelkie zarzuty
Janiszewskiej, a mottem wypowiedzi jest cytat z Książki pamiątek Gabrielli16.
Dzięki ingerencji cenzury w ten tekst można ustalić, iż pseudonim B. O. oznaczał
Paulinę z Olechowskich Zbyszewską17. Głosem w obronie emancypacji, w sze
rokim znaczeniu tego słowa, jest także artykulik Teresy z Karskich Kossowskiej,
opublikowany w numerze 28 „Przeglądu Naukowego”18*
. Kossowska pozostawia
20
jednak w końcowej jego części bez rozstrzygnięcia pytania o granice emancypacji,
o odmienność praw natury obu płci, o zasadność naśladowania przez kobiety postępowania męzczyzn 19 .
Kością niezgody wśród członkiń kręgu Żmichowskiej, by sięgnąć do zagad
nień ściślej politycznych, był stosunek do towianizmu. Maria Bolewska podczas
swego pobytu w 1843 r. za granicą zetknęła się z towianizmem i powróciła do
kraju jako gorąca zwolenniczka Andrzeja Towiańskiego. Jako zdecydowana prze
ciwniczka tego kierunku deklarowała się Bibianna Moraczewska, która z kolei
oskarżała samą Zmichowską o ciche propagowanie towianizmu2
Istotnym wyznacznikiem poglądów Entuzjastek była patriotyczna gotowość
służenia ojczyźnie. W tym kierunku szła ich działalność, a samo powstanie tej
grupy należy łączyć z akcją pomocy rodzinom i ofiarom represji po wykryciu
spisku Ściegiennego. Spontaniczność takich inicjatyw wynikała z podobnej posta
wy światopoglądowej. Należy przy tym przypomnieć, że wychowanie i wykształH Tamże, s. 635.
15 Tamże, s. 639.
16 Tamże, nr 25, s. 848-850.
’7 M. Straszewska, Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848, Wrocław 1953, s. 341 (przypis
38 — na podstawie rkpsu Archiwum w Suchej nr 521).
“ S. 888-892.
*’ Tamże, s. 892.
20 B Moraczewska, Dziennik, Poznań 1911, s. 38: „Wypowiada ona to [chodzi o „zasady,... mające na celu miłość
ojczyzny"], lecz w gruncie rzeczy ma na celu rozwijanie towianizmu”.
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cenie dziewcząt znajdowało się ówcześnie wyłącznie w rękach osób prywatnych
oraz duchowieństwa i edukacja ta nie przyczyniała się do służalczości wobec władz
rosyjskich. Niezwiązane pokusami kariery urzędniczej kobiety stanowiły część
społeczeństwa polskiego dość podatną na idee oporu. Władze rosyjskie nie lekce
ważyły tej sytuacji21. Dodatkowy, bardzo istotny czynnik w przypadku Entuzja
stek stanowiły też rodzinne tradycje powstańcze22*
Inną formą aktywności patriotycznej grona Entuzjastek była działalność kultural
no-oświatowa i charytatywna: Żmichowska prowadziła tę akcję w 1843 r. wśród
rzemieślników warszawskich, Kazimiera Ziemięcka wśród chłopów, zakładając
ochrony i szkółki. Ta ostatnia po śmierci męża przeniosła się do Warszawy i tam
razem z Wincentą Zabłocką kontynuowała tę pracę; uczyła dzieci rzemieślników
w ochronkach, służące i kucharki. W domu Skimborowiczów także uczono służących pisania i czytania . Stefania Dzwonkowska otaczała opieką włościan
w Siennicy i w Nowym Dworze: leczyła chorych, prowadziła szkółkę dla dzieci24.
Także Waleria Lewicka z Biłgorajskich prowadziła w rodzinnych dobrach w Glinniku w powiecie bialskim na Podlasiu szkółkę dla chłopskich dzieci25. J. Baranow
ska wspominała po latach, że u Żmichowskiej widziała,,młodą dziewczynę z ma
gazynu, która w dnie świąteczne przychodziła na naukę czytania, pisania, historii
itp.’’26. Baranowska wspomina także o wychowance Narcyzy — Franusi, jak rów
nież o tym, że w 1847 r. podczas pobytu w Rzeczycy prowadziła szkółkę dla wiej
skich dzieci27. Żmichowska uczyła też historii warszawskich rzemieślników28.
21 N. Szczerbatow, Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832-1847), Warszawa 1900, s. 201.
22 W przypadku Żmichowskiej był to udział brata Erazma w powstaniu listopadowym, Dobrzyńskiej — ojca i brata,
Dzwonkowskiej — brata Adama (brat Władysław uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Ludu Polskiego i spisku
Ściegiennego), Grotthusowej — męża, Mielęckiej-Węgierskiej — ojca (żołnierza napoleońskiego, w czasie powstania
zastępcy gubernatora miasta Warszawy, a potem szefa sztabu dywizji gen. Rybińskiego, zesłanego następnie do
Wiatki), Moraczewskiej — brata (sławnego Jędrzeja — współpracownika Libelta), Zabłockiej — narzeczonego
Plichty (który zginął w powstaniu). Zabłoccy ponadto w okresie powstania oddali w darze narodowym większą część
majątku, a brat Zabłockiej, Stanisław został zesłany na Syberię. Tradycje te przypominała też korespondencja (i bez
pośrednie kontakty) z przebywającymi na politycznej emigracji członkami rodziny Widać to wyraźnie na przykładzie
samej Żmichowskiej (korespondencja z bratem Erazmem i bardzo ważny pobyt w Paryżu)
25 „Pan Hipolit znów z Andzią się przekomarzał ojej stosunek ze służącymi; sto razy słyszałam od niego, jak on
wracając z Biblioteki zastaje Augusta (służącego), jak ze szczotką w ręku stoi na środku pokoju i słucha, a pani różne
dziwy opowiada lub różne morały prawi, jak to potem ten sam August siedzi przy stole i pisze, uczy się, czyta, a robota
czeka", J. Baranowska, Wspomnienia o Narcyzie Żmichowskiej, jej rodzinie i kręgu jej przyjaciół, [ w:] N. Żmichowska
J. Baranowska, Ścieżki przez życie. Wspomnienia, Wrocław 1961 (oprać M. Romankówna), s. 199.
24 N. Żmichowska, op. cit., t. I, s. 655.
25 Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław
1990 (oprać W. J. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska, W M.Zajcew), s. 268; L. Jenike, Jeszcze słówko o Gabrielli
(Narcyzie Żmichowskiej) i entuzjastkach. Wspomnienie, „Ateneum” 1892, t III. s. 202.
26 Była to jakaś kuzynka Żmichowskiej, por. J. Baranowska, Wspomnienia o Narcyzie Żmichowskiej..., [w:]: N
Żmichowska, J. Baranowska, Ścieżki..., s. 171.
27 Tamże, s. 147, 164.
28 N Żmichowska, op. cit., t I, s. 365.
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W początkach lat czterdziestych Żmichowska intensywnie poszukiwała odpo
wiadającego jej środowiska — pierwsze kontakty zawdzięczała rodzinie i kole
żankom. Sukcesy literackie oraz salony Niny Łuszczewskiej i Kisielnickich uła
twiły znacznie postępy w tej dziedzinie29. Trzeba z uznaniem podkreślić, że nowe
znajomości wśród warszawskiego świata elit umysłowych nie zawróciły w głowie
młodej autorce, która samodzielnie kształtowała swe życie towarzyskie. Już pier
wsza wizyta w głośnym salonie Niny Łuszczewskiej wywołała u Żmichowskiej
uczucia niechęci. W liście do brata skrytykowała zastane tam towarzystwo zarzu
cając mu próżność, zawiść, małostkowość30. Od gospodyni tego salonu odstręczał
Żmichowską jej ortodoksyjny katolicyzm, który z czasem przeszedł w mistycyzm.
Ważną rolę w pierwszych kontaktach Żmichowskiej z elitami Warszawy odegrał
dom państwa Kisielnickich: „tu weszła w stosunki z wielu uczonymi i znanymi
w kraju mężami”, choć pod względem ideowym bardziej odpowiadał jej salon
Pauliny i Augusta Wilkońskich31. Po okresie wahań i rozczarowań (1841-1843)
powoli wyłaniał się krąg znajomych, którzy staną się niebawem najważniejszymi
cząstkami „światka” pisarki.
Wzmianki w korespondencji Żmichowskiej są zgodne ze wspomnieniami H.
Skimborowicza, który przyjaźń Skimborowiczowej, Zabłockiej, K. Ziemięckiej
i Żmichowskiej uważał za zawiązek grupy Entuzjastek. Około 1845 r. wzajemne
kontakty owych czterech kobiet stały się bardzo intensywne. Trzeba dodać, że
w 1845 r. pobyty Żmichowskiej w Warszawie stały się częstsze i dłuższe32.
Wkrótce potem pisarka podjęła decyzję o zamieszkaniu na stałe w Warszawie.
Jeszcze w 1843 r. znajdowała się na rozdrożu — świadczy o tym korespondencja
z bratem i Heleną Tumową33. 19 stycznia 1844 r. w liście przesłanym Helenie
Turnowej Narcyza skarżyła się, że od pewnego czasu unika literackich „stosun
ków”, bowiem wzamian „za kilka prawych serc i czystych myśli" spotkała tyle
egoizmu, małostkowości, koteryjnych uprzedzeń, iż wołała „jak ślimak w [...]
skorupce się zamknąć”34. Kryzys ten pogłębiony został żalem po śmierci brata,
zachwianiem wiary Żmichowskiej we własny talent literacki oraz brakiem pracy.
Trudna sytuacja życiowa popychała ją do postanowień o rezygnacji z pisarstwa
i zajęcia się czynną służbą na rzecz społeczeństwa. W tym okresie zrodził się
29 Tamże, s. 150 (piersza połowa sierpnia 1843 r.). Potwierdzeniem, że rzeczywiście tak było są wspomnienia Lud
wika Jenike
30 N Żmichowska, op. cit., 1.1, s. 150,
31 „Bluszcz", 1880, nr 10, s. 74.
32 N Żmichowska, op. cit., t, 1, s. 323
33 Tamże, s, 149: „niczyjemu przywiązaniu nie wierzę. Ot, myślę sobie: to dziennikarski, to salonowy, to gawędowy
stosunek, z dziś na jutro, ani warto cośkolwiek na tym piasku budować"
34 Tamże, s. 305.
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pomysł Żmichowskiej założenia pensji prywatnej w Poznanskiem. W okresie
,,przejściowym” — bo tak należy nazwać lata 1843-1845 — poznała Marię Bolewską, Paulinę Zbyszewską, Zofię Mielęcką. Na te lata przypada podróż do zabo
ru pruskiego i próba rozpoczęcia tam życia na nowo. W tym samym mniej więcej
czasie dokonała wyboru pomiędzy dwoma pismami warszawskimi o przeciwsta
wnym obliczu ideowym: „Pielgrzymem” i „Przeglądem Naukowym”. Żmichow
ska podjęła wówczas brzemienną w skutki decyzję o współdziałaniu z „Przeglą
dem” — mimo zgłaszanych przez nią zastrzeżeń do poziomu i kierunku tego pe
riodyku (zwłaszcza po wyjeździe z kraju jednego ze współredaktorów — E.
Dembowskiego)35.
Skimborowicz datując spotkania Entuzjastów i Entuzjastek od roku 1842 miał
zapewne na myśli kontakty związane z redagowaniem „Przeglądu”, który zaczął
się ukazywać właśnie od tego roku, ale jest niewątpliwe, że nie można ich utożsa
miać z sobotnimi dyskusjami Entuzjastek i Entuzjastów u Skimborowiczów. Tak
więc wypada podzielić okres funkcjonowania salonu Skimborowiczów na dwie,
odrębne części. W obu tych podokresach występuje oczywiście postać Zmichow
skiej, lecz w nieco innej roli. Do 1844 r. mieszkanie Skimborowicza było miej
scem spotkań licznej grupy ludzi pióra (np. Dembowskiego, Kamieńskiego, Zmorskiego, Norwida)36. W 1844 r. gospodarz salonu ożenił się z Anną Sokołowską
i dopiero wówczas spotkania u Skimborowiczów nabrały charakteru opisywanego
przez Żmichowską w „Obrazku wstępnym” i przez samego Skimborowicza
w cyklu artykułów „Gabryella i Entuzjastki”. Zmienił się wówczas skład osobo
wy: w 1843 roku Dembowscy, którzy niewątpliwie nadawali ton zebraniom
w początku lat czterdziestych, opuścili Warszawę. Także Kamieński musiał by
wać po 1844 r. u Skimborowiczów bardzo rzadko, skoro w swych wspomnieniach
stwierdza, iż Żmichowską przed jej aresztowaniem spotkał zaledwie jeden raz37.
Skimborowicz tymczasem zaliczał go, jak widać niesłusznie, do grona Entuzja
stów. Podobnie Obrazek Żmichowskiej — co już zauważyła M. Straszewska — jest
„fikcją literacką, swoistą kontaminacją różnych, w różnych czasach występujących
ludzi”38. Już sam fakt pominięcia całkowitym milczeniem Pauliny Zbyszewskiej
musi spowodować podejrzliwość do ścisłości wspomnień Żmichowskiej.

35 Okoliczności i fakty, związane z wyborem pomiędzy ,,Pielgrzymem" a „Przeglądem” dość wyczerpująco przed
stawił M. Stępień w swej monografii o Żmichowskiej, nie ma więc konieczności szczegółowego przedstawiania tego
zagadnienia ( M. Stępień, op. cit., s. 87-122).
36 M. Straszewska, op. cit., s. 341
37 H. Kamieński, op. cit., s. 87-88.
38 „Przegląd Naukowy”, 1847, nr 21, s. 635.
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Nie można oczywiście zbyt kategorycznie oddzielać obu okresów w funkcjo
nowaniu salonu Skimborowiczów. Różnica między nimi jest prawdopodobnie tego
samego rzędu, co zmiany w programie redakcyjnym i treści „Przeglądu Naukowe
go” po 1843 r Brakowało z pewnością radykalizmu społecznego Dembowskich,
a zwłaszcza, jak się zdajc, ostrego radykalizmu Anny Dembowskiej. Nawet Ka
mieński pisał o niej z obawą: „Boże broń Polskę od takiej mocy charakteru kobie
cego”, nawiązując do jej wypowiedzi o konieczności wieszania arystokratów^9
Zebrania u Skimborowiczów nie były oczy wiście jedynym miejscem spotkań
kręgu Żmichowskiej i „Przeglądu”. Inny ważny salon stanowiło mieszkanie matki
Władysława Ostaszewskiego. Skład osobowy uczestników tych spotkań w znacznym
stopniu pokrywał się z kręgiem osób odwiedzających salon Skimborowiczów, z tą
jednak różnicą, że byli to ludzie najbardziej zaufani, zaangażowani w działalność
konspiracyjną39
40. W. Grochowski jako bywalców salonu Ostaszewskich wymienia:
Tchorzewskich, Staniszewskiego, Morzyckiego, Krzywickiego, Żmichowską;
konspiratorów — Chrzanowskiego, Holtza, Jarmundownę, siostry Górskie41.
Żmichowska brała także udział w spotkaniach u Grochowskich i Siewielińskich (wraz z Morzycką, Rembiejewską, Eleonorą Zienuęcką, Zabłocką), poświę
conych wykładom z historii powszechnej42. „Patronowali” tym wykładom (które
odbywały się dwa razy w tygodniu od lutego 1849 do stycznia 1850) Hegel, Cie
szkowski i Tymoteusz Gronowski43.
Można więc uznać, na podstawie analizy materiałów źródłowych, że dopiero
około 1845 r. ukształtowało się w miarę stałe środowisko towarzysko-literackopolityczne skupione wokół „Przeglądu Naukowego”. Właśnie wówczas miały też
miejsce wszystkie najważniejsze wydarzenia, kształtujące trwałe relacje między
Narcyzą Żmichowską a środowiskiem ludzi pióra i konspiracji lat czterdziestych
XIX w. Prostą konsekwencją tych wydarzeń był jej udział w życiu spiskowym
końca lat czterdziestych, który doprowadził do aresztowania i procesu.

39
że
40
41
42
43

H. Kamieński, op. cit., s. 109. W. Śliwowska (Polskie drogi..-. s. 237) zwraca uwagę, iż dość powszechnie sądzono,
Anna prześcigała męża w rewolucyjności swych poglądów.
W. Śliwowska op. cit., s, 245-246.
W. Djakow, op. cit., s. 43,
W. Śliwowska, op. cit., s. 245.
Tamże, s. 246.
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Aspiracje polityczne Związku
Równouprawnienia Kobiet Polskich

Na terenie Królestwa Polskiego legalne organizacje kobiece zaczęły powstawać
w latach rewolucyjnych 1906-1907. Program równouprawnienia kobiet znalazł
wielu zwolenników również w Rosji. Powstała tu w 1905 roku organizacja
o nazwie Sojuz Russkich Żenszczin, która za pośrednictwem posłów do Dumy, doma
gała się dostępu kobiet do oświaty i całkowitego zrównania kobiet i mężczyzn w pra
wie i „służbie publicznej”1. Organizacja ta została uznana przez rząd carski.
Legalizacja związku kobiet rosyjskich ułatwiła działalność także polskim fe
ministkom. W kwietniu 1907 roku został zalegalizowany Związek Równoupraw
nienia Kobiet Polskich, na czele z Pauliną Kuczalską-Reinschmitt i Józefą Bojanowską. Związek jako główny cel działania stawiał sobie wywalczenie równou
prawnienia kobiet w dziedzinie politycznej. W dalszej kolejności podejmował
również kwestię równouprawnienia prawnego, przede wszystkim rozszerzenia
uprawnień cywilnych kobiet, domagał się dla nich równych szans z mężczyznami
w dostępie do oświaty oraz w życiu codziennym postulując przełamywanie trady
cyjnych konwenansów, odbierających kobiecie swobodę poruszania się na forum
publicznym, decydowania o doborze małżonka itp. Najistotniejszą inspiracją dla
tego typu działań na ziemiach polskich były prądy płynące z zachodu. Na zacho
dzie Europy rozwój ruchu feministycznego był już w tym czasie bardzo zaawan
sowany. W Norwegii kobiety osiągały znaczące sukcesy — zdobyły prawa wybor
cze do parlamentu; o prawa polityczne walczyły feministki angielskie. Polskie
działaczki wyjeżdżające na studia za granicę, często właśnie tam zapoznawały się
z poczynaniami zachodnich ruchów emancypacyjnych. Wysuwaniu haseł równo
1 Cyt, za „Ster” 1907.
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uprawnienia kobiet sprzyjała też sytuacja na ziemiach polskich, a szczególnie
zmiany społeczne dokonujące się w drugiej połowie XIX wieku pod wpływem
postępu urbanizacji i uprzemysłowienia. W związku z tym wiele kobiet stawało
przed koniecznością samodzielnego zarabiania na życie, co powodowało również
wzrost ich aspiracji kształceniowych. Rosła też liczba kobiet legitymujących się
wyższym wykształceniem, świadomych swoich możliwości intelektualnych,
chcących czynnie wpływać na politykę kraju.
Nasuwa się pytanie, jakie były możliwości prowadzenia działań politycznych
w sytuacji, gdy nie istniało państwo polskie? Na przełomie wieków najlepsze pod
tym względme było położenie autonomicznej Galicji, gdzie funkcjonował Sejm
Krajowy, wybierano posłów do Rady Państwa, działały instytucje samorządowe.
Związki kobiet zrzeszonych w ZRKP z działaczkami galicyjskimi były bardzo
silne, by wspomnieć o Marii Wiśniewskiej (Turzymie), Marii Dulębiance, czy
Kazimierze Bujwidowej — aktywistkach ruchu kobiecego w skali ponadzaborowej. Poczynaniami kobiet galicyjskich bardzo interesowały się feministki w Kró
lestwie Polskim, starając się wspierać i propagować ich działalność. Na łamach
„Steru”, organu ZRKP, ukazywały się artykuły omawiające walkę kobiet w Galicji
o równouprawnienie. Za przykładem Anglii (gdzie kobiety samotne uzyskały pra
wo wyborcze do samorządu już w 1869 roku), czy krajów skandynawskich, pol
skie feministki chciały uzyskać bierne i czynne prawo wyborcze do instytucji
przedstawicielskich2. W Królestwie domagały się „rychłego wprowadzenia szer
szego samorządu miejskiego i ziemskiego opartego na zasadach demokratycz
nych, to znaczy nadającego prawa wyborcze czynne i bierne wszystkim osobom
dorosłym bez różnicy płci, wyznania i majątku”3. Programowe ograniczenie, po
upadku rewolucji, głównego celu demokratyzacji ustroju do uzyskania samorzą
dów ziemskich i miejskich, zbliżało postulaty polityczne ZRKP do postulatów
zgłaszanych przez Narodową Demokrację i zachowawcze Stronnictwo Polityki
Realnej. Jednocześnie jednak znacznie konsekwentniej niż te stronnictwa formu
łował ZRKP postulaty demokratycznych praw wyborczych.
Burzliwa walka o uzyskanie dostępu do ciał autonomicznych i samorządo
wych rozgrywała się w Galicji. Kobiety organizowały wiece przedwyborcze, na
których przedstawiały swoich kandydatów, próbowały wysuwać również kandy
datki. Wygłaszano przemówienia analizujące sytuację polityczną kobiet i postępy
w walce o równe prawa polityczne. W 1907 roku feministki z zaboru austriackie

2 P Levine, Feminist Lives in Yiclorian England, Londyn 1990, s. 110.
3 'Ster ' 1911, nr 1, s, 25.
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go zorganizowały kampanię wyborczą Marii Dulębiance, starając się w ten sposób
pokazać wszystkim przeciwnikom równouprawnienia, że kobiety mają swój pro
gram działania, że orientują się w sytuacji politycznej i społecznej i mogą zdoby
wać zwolenników w wyborach podobnie, jak mężczyźni.
Związek Równouprawnienia Kobiet i organizacje z nim współpracujące do
magały się w swych programach równych praw dla kobiet niezależnie od klasy
społecznej, orientacji politycznej, czy majątku. W warszawskim „Sterze” pisano;
że ,,... stoi on na stanowisku szczerze demokratycznym, domaga się równoupraw
nienia klas wszystkich, jednakiej miary sprawiedliwości, etyki, czystości obycza
jów, swobody sumienia i praw obywatelskich dla wszystkich bez różnicy płci,
wyznania i narodowości”45
. W istocie na wiecach wyborczych czasami przeważały
liczebnie socjalistki, innym razem zaś przedstawicielki kół klerykalnych . Skąd
inąd sama idea równouprawnienia, w brzmieniu deklaracji ZRKP, skłaniała ruch
feministyczny w stronę ugrupowań o charakterze demokratycznym. W myśl tej
deklaracji feministki opowiadały się za powszechnym, bezpośrednim i tajnym gło
sowaniem do instytucji przedstawicielskiej, za takie uznawały jednak -— w odróż
nieniu od stronnictw lewicowych — m.in. także carskie Dumy. Działaczki ugru
powań kobiecych nie rezygnowały przy tern ze współpracy z prawicą polityczną.
I tak np.: w Galicji zwróciły się do posła Stanisława Głąbińskiego reprezentujące
go obóz narodowo-demokratyczny o wniesienie do Rady Państwa petycji o prawa
polityczne kobiet6. Zapraszano też posłów z ugrupowań zachowawczych na wiece
przedwyborcze. Działaczki ZRKP w Królestwie Polskim nie rozstawały się z na
dzieją, że to właśnie do rosyjskiej Dumy Państwowej zostanie wniesiony projekt
powszechnego prawa do głosowania, toteż zainicjowały akcję zbierania podpisów
pod petycją w tej sprawie. Zorganizowały też rozrzucanie ulotek pt. „O wyborcze
prawa kobiet”7. Zwoływały wiece i wydawały odezwy dotyczące kwestii kobiecej.
W 1006 roku, podczas wyborów do pierwszej Dumy, kobiety z Królestwa Polskie
go, wśród których były też działaczki nielegalnego jeszcze ZRKP, wystosowały
adres do Koła Polskiego zgłaszając postulat powszechnego prawa wyborczego bez
różnicy pici. Czytamy w nim m.in. „Łączymy więc głosy nasze z głosami tych
kobiet na całym obszarze państwowym, które równie, jak i my odczuwając usu
nięcie ich od zasadniczych praw obywatelskich, dopominają się o swój udział
w pracach i obowiązkach powszechnych”8.
4
5
ń
7
8
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Z publikacji ukazujących się przede wszystkim w „Sterze” wynika, iż femi
nistki podkreślały jedność celów ruchu kobiecego niezależnie od przyjmowanej
opcji politycznej. Postulowały też jego „apolityczność”, rozumiejąc pod tym nieopowiadanic się tego ruchu po stronie żadnego z działających ugrupowań i partii.
Sądzono zatem, że wspólnota interesów powinna łączyć kobiety ponad podziałami
wynikającymi ze zróżnicowania poglądów i postaw politycznych w polskim spo
łeczeństwie. Unikanie angażowania się w spory międzypartyjne, przyjmowanie
w szeregi ZRKP kobiet o różnych przekonaniach politycznych, wszystko to przy
czyniało się, zdaniem działaczek, do postępów demokratyzacji społeczeństwa.
Ułatwiało przełamywanie barier między klasami i warstwami. „Ruch ten wspól
nością celów łącząc jednostki antagonizmem klas rozdzielone — pisano w "Ste
rze" — demokratyzuje społeczeństwo, krzewi solidarność, wyrabia charaktery
i indywidualności, a zarazem je uspołecznia"'.
Wydaje się jednak, iż postulat apolityczności ZRKP pozostał raczej w sferze
deklaracji, zwłaszcza po roku 1910. Na taki stan rzeczy miało wpływ kilka czyn
ników. Po pierwsze Związek został w wyniku legalizacji zamknięty w określone
ramy organizacyjne. Przynależność do organizacji pociągała za sobą nie tylko
zobowiązania finansowe, ale także przyjęcie stanowiska Związku w kwestiach
politycznych i społecznych. ZRKP zaś coraz wyraźniej opowiadał się po stronie
ugrupowań lewicowych, wykazując jednocześnie coraz mniejszą tolerancją dla
osób o odmiennych poglądach. Nie wykluczano jednak, pomimo ewolucji, współ
pracy z organizacjami prawicowymi w kwestiach wspólnie uznawanych za istot
ne. Toteż działaczki Związku kładły duży nacisk na propagowanie idei równou
prawnienia, nie tylko wśród kobiet z rodzin inteligenckich, czy ziemiańskich, ale
również wśród robotnic i chłopek. Pomimo tych deklaracji zasięg oddziaływania
ruchu w środowisku robotniczym i chłopskim był niewielki. Tym bardziej, że ani
pracownic fabryk, ani dziewcząt wywodzących się z rodzin chłopskich nie trakto
wano jako równorzędnych partnerek. Postrzegano je jako „młodsze siostry”, któ
rym trzeba pomóc, głównie w zakresie oświaty (szkółki niedzielne, pogadanki na
temat higieny, kursy zawodowe). Robotnice ze swej strony też nie czuły się chyba
równoprawnymi partnerkami, dostrzegając w działaniach ruchu feministycznego
swoistą kontynuację działań patronackich. Tak np.: Maria Jastrzębska w przemó
wieniu wygłoszonym z okazji jubileuszu Pauliny Kuczalskiej-Reinschmitt mówi
ła: „My robotnice dziś coraz więcej rozumiemy doniosłość wyzwolenia kobiety

9

Tamże.
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z niewoli prawnej i ekonomicznej, toteż, tym silniej czujemy wdzięczność dla
tych, które nam niosą kaganiec oświaty”10*.
Zamieszczając w „Sterze” liczne artykuły dotyczące sposobów prowadzenia
walki o prawa wyborcze i zagranicznych osiągnięć w tej dziedzinie, feministki
usiłowały wpływać na swe zwolenniczki i potencjalne sympatyczki. Sukcesy, ja
kie odnosiły kobiety w innych krajach, miały stanowić zachętę do walki dla kobiet
polskich, określanych przez działaczki, jako osoby słabo wyrobione politycznie.
„Śmiało rzec można — czytamy w «Bluszczu» -— że nie tylko część, ale mała
część naszych kobiet dorosła do zadania kobiety obywatela, pojętego w racjonal
nej, zgodnej z duchem czasu formie”11. Szczególnym brakiem zainteresowań co
do wiedzy o sprawach politycznych odznaczały się kobiety z prowincji, czemu
sprzyjało m.in. powolniejsze przełamywanie tradycyjnych wzorów kulturowych
i norm obyczajowych. Kobieta tradycyjnie nie interesowała się polityką, pozosta
wiając tę dziedzinę mężczyznom. W dużych miastach, gdzie łatwiej było uzyskać
informacje i gdzie kobiety (szczególnie robotnice i przedstawicielki radykalnej
inteligencji) wykazywały się względnie dużą aktywnością zawodową, zwłaszcza
w okresie rewolucji 1^05 roku i później, wzrastało ich zainteresowanie życiem
publicznym i świadomy w nim udział. W mniejszych ośrodkach kobiety często
biernie poddawały się propagandzie różnych ugrupowań politycznych. Wydaje
się, że nie zawsze ich opcje polityczne były zgodne z własnym przekonaniem;
nierzadko szły za namową ojców czy braci. Czasem zdecydowały o nich wręcz
związki towarzyskie. Dodatkowe trudności we wspólnym działaniu powodo
wał brak nawyku organizowania się. Szczególne kłopoty sprawiało kobietom
systematyczne wypełnianie zobowiązań wobec organizacji. Wiele z nich nie
płaciło składek członkowskich, o czym dowiedzieć można się ze wzmianek
drukowanych w „Sterze”. W pewnym stopniu dążenie i chęć kobiet do walki
o swoje prawa paraliżowało tak zwane „patriotyczne wychowanie”.
Działaczki ZRKP i innych organizacji kobiecych często spotykały się z zarzu
tem niestosowności swoich postulatów wobec braku niepodległego państwa pol
skiego. W wielu środowiskach i ugrupowaniach politycznych uważano bowiem,
że walka o niepodległość winna być nadrzędna wobec wszystkich innych zagad
nień. Dlatego tez feministki zrzeszone w ZRKP wypowiadały się w tej kwestii na
łamach „Steru”, dowodząc, że walka o równouprawnienie nie koliduje z walką
o niepodległość. „Cóż bowiem z tego, że zdobędziemy wolność, wolnym naro

10 "Ster" 1909, dodatek nadzwyczajny.
" "Bluszcz" 1906, nr 20.

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

250

Katarzyna Sierakowska

dem się nie staniemy, dopóki połowa ludności praw obywatelskich pozbawioną
będzie” — pisano12. Paulina Kuczalska-Reinschmitt posuwała się jeszcze dalej.
Twierdziła ona, że polskie kobiety, które brały udział w powstaniach narodowych,
siedziały w więzieniach, były zsyłane na Syberię, miały moralne prawo dopomi
nania się o równouprawnienie i tym samym współdecydowania o losach narodu.
Miały więc — jej zdaniem — szersze podstawy do uzyskania pełnego zrównania
pod względem praw politycznych z mężczyznami w stosunku do kobiet z państw
zachodnich. Skoro w sytuacjach „rewolucyjnych” kobieta stawała się niemal rów
nouprawnioną, dlaczegóż nie pozwolić jej korzystać z równych praw w czasach
spokojnej pracy dla narodu? pytała Maria Dulębianka w przemówieniu wygłoszo
nym na zjeżdzie kobiet polskich w Warszawie w 1907 roku. Odpowiadając na to
pytanie stwierdzała „Mamy prawo sądzić, że ta budowa [gmachu narodowego —
przyp. K. S.] będzie lepsza i pewniejsza i silniejsza gdy i my rękę swą do niej
przyłożymy11. Jak więc widać feministki nie odrzucały walki o własne państwo.
Uważały jednak, że kobieta zrównana w prawach z mężczyzną, ma znacznie więk
sze możliwości działania dla pożytku kraju.
Poza kilkoma wzmiankami zamieszczonymi w „Sterze” nie znajdujemy
w źródłach informacji dotyczących stosunku feministek do problemu odzyskania
niepodległości. Nie prowadziły one rozważań na temat kształtu odrodzonego pań
stwa polskiego. Taki stan rzeczy wynikał prawdopodobnie nie z braku zaintereso
wania sprawą odzyskania niepodległości, ale raczej z obawy o narażenie się cen
zurze. Przy względnie wąskim kręgu sympatyzujących z ruchem, utrzymanie własne
go organu prasowego było sprawą niezwykle ważną. Z fragmentarycznych wzmianek
można jednak stwierdzić z pewnością, iż feministkom problem odrodzenia pań
stwa nie był obcy. Niektóre członkinie ZRKP należały również do Polskiej Partii
Socjalistycznej, co w pewnej mierze mogło by stanowić wskazówkę odnośnie
zainteresowania sprawą walki z carskim zaborcą i dążenia do niepodległości.
Warto zastanowić się, czy i w jakim stopniu idea równouprawnienia kobiet
była popularna w społeczeństwie polskim? W świetle przeprowadzonych ba
dań wydaje się, iż pewne kręgi społeczne żywotnie interesowały się kwestią
kobiecą. Zaliczyć do nich można radykalną inteligencję, dla której sprawa
uzyskania równych praw przez kobiety była miernikiem demokratyzacji i po
stępu społecznego. Wiele autorytetów wywodzących się z tego środowiska
czynnie angażowało się w prace ZRKP. Wspomnę tu tylko Ludwika Krzywickie-*
13

11 "Ster" 1907, nr 7, s. 225.
13 Tamże 1907, nr 7, s. 259.
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go, Józefa Lange, Jerzego Kurnatowskiego, Leona Wemica, Zofię Daszyńską-Golińską, Annę Tomaszewicz-Dobrską.
Także ruch socjalistyczny od swego zarania popierał zdecydowanie postulat
równouprawnienia. M. in. w czasopismach społeczno-kulturalnych, wychodzą
cych po 1905 roku pod auspicjami PPS-Lewicy, wiele miejsca poświęcono sytua
cji ekonomicznej i społecznej kobiety, m.in. sprawom związanym z moralnością
(prostytucja, handel żywym towarem, problem podwójnej moralności). Jednak
o walce o prawa polityczne dla kobiet mówi się na łamach tych czasopism raczej
w kontekście praw ogółu ludzi pracy, a przede wszystkim — proletariatu.
Pomimo popierania postulatów równouprawnienia socjaliści byli przeciwni
wyodrębnieniu się ruchu kobiecego robotnic. Uważali bowiem, iż podstawę
sukcesu w walce o prawa robotników stanowi współdziałanie i solidarność
proletariuszy obojga płci. Kobieta bowiem „jest obecnie w tym samym położe
niu, co i robotnik mężczyzna. Ma ona te same zadania i interesy”". Te obawy
przed utratą kobiet, członkiń i sympatyczek ruchu socjalistycznego, na rzecz orga
nizacji feministycznych, były — jak się wydaje — przedwczesne. Obecność ro
botnic w ruchu feministycznym na ziemiach polskich była niewielka. Świadczyło
to o słabym oddziaływaniu ruchu kobiecego na robotnice. Tezę o elitarnym cha
rakterze ZRKP potwierdzają też inne źródła. Próby wejścia do środowisk społecz
nych, dotąd obojętnych lub niedostępnych dla aspiracji wyzwoleńczego ruchu
kobiet, zakończyły się niepowodzeniem. Do 1914 roku ZRKP nie zdobył więk
szych wpływów ani wśród ziemianek, ani wśród robotnic i chłopek.
Postulat równouprawnienia kobiet deklarowała także PPS-Frakcja Rewolucyj
na, a w Galicji — PPSD. Działaczki galicyjskie czynnie wspomagały partię socja
listyczną w walkach wyborczych. Daszyński wypowiadał się, zresztą przychylnie,
na wiecach organizowanych przez kobiety t głównie dla kobiet, na temat równou
prawnienia i stosunku PPSD do tych zagadnień.
Stronnictwo Ludowe w Galicji także nie pozostawało obojętne wobec kwestii
kobiecej. Ludowcy popierali walkę kobiet o równe prawa. Uważali, że wyzwole
nie ludu musi pociągnąć za sobą także wyzwolenie kobiet. Ruch ludowy w oma
wianym okresie narażony był. podobnie jak ruch kobiecy, na naciski ze strony
zarówno silniejszej od niego prawicy (w rozumieniu ZRKP — endecji), jak i lewi
cy. Podobieństwo sytuacji zbliżało więc, niejako naturalnie, oba ugrupowania. W
„Sterze” z 1911 roku czytamy: ..Wyzwoleńczy ruch ludowy i ruch kobiecy mają
wiele wspólnego... wspólnym uczuciem, jak widzimy powyżej, jest owo potężne
"Wiedza” 1907,1.1, s. 626.
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pragnienie sprawiedliwości dla wszystkich ludzi, wspólnym także otrzymywanie
rad szukania oparcia w mocniejszych od siebie i wspólnym poczucie, że niezależ
ność organizacji daje rzecz najważniejszą: swobodę myśli i pracy”15. Ta podkre
ślana wspólnota celów nie doprowadziła jednak do ściślejszej współpracy.
Narodowa Demokracja, ciesząca się dużymi wpływami zarówno w Galicji, jak
i w Królestwie, włączyła do swojego programu, w celu przyciągnięcia kobiet, po
stulat przyznania im praw wyborczych, jednak w ograniczonym zakresie. W Galicji
na przykład utrzymana została zasada kurialna. Według endecji rozdzielenie sił pomię
dzy ruch kobiecy a pracę dla wyzwolenia Polski można uznać za zamach na dobro
narodowe. To stanowisko sprawiło, że niemożliwe było wyodrębnienie komórki
organizującej kobiety, działające w ramach obozu narodowo-demokratycznego.
ZRKP nie był zadowolony z formy, w jakiej różne ugrupowania polityczne
dopominały się o prawa kobiet. Twierdzono, że kwestia kobieca jest na tyle istotna,
że nie należy redukować jej do poziomu postulatu dodatkowego. Dlatego też ko
biety zaangażowane w działalność feministyczną dążyły do wyodrębnienia ruchu
kobiecego jako oddzielnego nurtu w życiu społecznym. Próba przyciągnięcia do
ruchu wszystkich kobiet, niezależnie od ich poglądów politycznych, miała podkre
ślać i jednocześnie uświadamiać społeczeństwu i jego przywódcom wagę proble
mu. Poza tym — zdaniem ZRKP — jedność ułatwiałaby działalność na rzecz
zrównania praw i wzmacniała nacisk feministek na opinię publiczną i czynniki
decyzyjne. Kobiety zrzeszone w ZRKP uważały też, że stronnictwa polityczne
umieszczając w swoich programach postulat walki o prawa dla „płci pięknej”
odciągały od organizacji feministycznych potencjalne kandydatki. Osoby słabo
wyrobione politycznie i tkwiące w tradycyjnych układach społecznych często nie
dostrzegały wagi równouprawnienia. Wiele środowisk (burżuazja, znaczna część ziemiaństwa) nie widziało potrzeby upolitycznienia kobiet. Również kobiety należące do
stronnictw politycznych często zadowalały się deklaracjami słownymi nie interesując
się ich realizacją. Świadczyć to może zarówno o uznawaniu przez nie innych priory
tetów w walce politycznej, np. walki o niej?odległość, jak również — o słabym
zainteresowaniu i niewielkim doświadczeniu kobiet w uczestniczeniu w walce po
litycznej. Działaczki ZRKP nierzadko zwracały też uwagę na fakt wykorzystywa
nia kobiet przez stronnictwa polityczne. Dlatego też w wielu przemówieniach,
odczytach, artykułach feministki, zarówno z Królestwa, jak i z Galicji próbowały
uświadamiać kobietom konieczność dopominania się o realizację równouprawnie
nia, które dotąd pozostawało w najlepszym razie tylko w sferze deklaracji.
'• "Ster" 1911, nr 2, s. 85.
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Kazimiera Bujwidowa. Poglądy
i działalność społeczna

Kazimiera Bujwidowa była jedną z najwybitniejszych działaczek galicyjskich
zmierzających do równouprawnienia i uświadomienia kobiet oraz podniesienia
poziomu oświaty i wychowania. Jej barwną i bogatą biografię prześledzić może
my na podstawie pamiętników rodzinnych, a także innych materiałów archiwal
nych i drukowanych. Zastanawiające, że postać ta nie doczekała się dotychczas
poważniejszej biografii.
Kazimiera Bujwidowa urodziła się 16 października 1867 r. w Warszawie. Była
córką Kazimierza i Ludwiki Klimontowiczów, wywodzących się ze środowiska
drobnej szlachty dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po ukończeniu pry
watnej pensji Budzyńskiej w Warszawie zdała egzaminy uprawniające do wyko
nywania zawodu nauczycielki domowej; słuchała też wykładów na Uniwersytecie
Latającym. Poślubiwszy bakteriologa, późniejszego profesora Uniwersytetu Ja
giellońskiego Odona Bujwida, przeniosła się w 1892 r. do Krakowa. Rozpoczęła
tam pracę wraz z Marią Siedlecką i Marią Turzymą w Towarzystwie Szkoły Ludo
wej, m.in. zbierając fundusze na bezpłatne wypożyczalnie książek, na gimnazjum
w Cieszynie itp. Pragnęła wówczas dalej się kształcić; jak wspomniała po latach,
„nieziszczalnym marzeniem [jej — przyp. red.] życia było ukończenie studiów
uniwersyteckiech”1. Ze względu na liczne obowiązki domowe, w tym wielokrotne
macierzyństwo, nie mogła zrealizować swych osobistych planów, postanowiła
więc dopomóc innym kobietom w Galicji. W 1895 r. rozpoczęła działalność
w Stowarzyszeniu Pomocy Naukowej dla Polek imienia J. I. Kraszewskiego, któ
rego zadaniem było udzielanie stypendiów na studia zagraniczne dla kobiet, tylko
1 Zob. B. Czajecka, Z domu w szerki świat, Kraków 1990, s. 40.
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nieliczym bowiem rodziny mogły zapewnić tak kosztowne wykształcenie. W la
tach 1902-1907 brała udział w redagowaniu pisma feministycznego „Nowe Sło
wo”. Odtąd działalność Bujwidowej poszła dwoma torami: publicystycznym
i praktycznym. Drukowała swoje artykuły także w innych czasopismach, między
innymi w „Nowej Reformie”, „Krytyce”, „Nowych Torach”, „Sterze”. Na ich
łamach przedstawiała potrzeby kobiet w Galicji oraz uzasadniała ich starania
o zdobycie praw politycznych. Domagała się reform w wychowaniu młodzieży,
zmian w programach szkół średnich, zarówno męskich, jak żeńskich. Dopuszcze
nie kobiet do studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1897 r. było w niemałym
stopniu jej zasługą. W przepisach i zarządzeniach uniwersyteckich wynalazła bo
wiem wzmiankę o prawie hospitacji i wykorzystała to jako punkt wyjścia starań
o otwarcie przed kobietami dostępu do uniwersytetu. W ten sposób Uniwersytet
został zmuszony do podjęcia decyzji w tej sprawie. Podczas pierwszej wojny świa
towej nie brała czynnego udziału w życiu politycznym i społecznym. Kierowała
wówczas zakładem leczniczym założonym przez męża. Zmarła po długiej choro
bie w Krakowie 8 paździemia 1932 roku.
W publicystyce Bujwidowej znajdowały wyraz aspiracje pedagogiczne ów
czesnych kół postępowych. Twierdziła ona, że wszelkie reformy i zmiany należy
rozpocząć od pierwszej, podstawowej instytucji, która wychowuje i uczy, tzn. od
rodziny. Wychodziła z założenia, że rodzina współczesna osłania wiele negatyw
nych zjawisk społecznych i moralnych. Jej zdaniem powszechnie uznawana hie
rarchia w rodzinie musi ulec zmianie na rzecz równości obojga małżonków jako
partnerów. W dalszej kolejności trzeba będzie zmienić zasady obowiązującego
kodeksu cywilnego. Dowodziła: „Ponieważ przyszła rodzina będzie mogła jedy
nie na zasadzie współżycia równych sobie jednostek ludzkich powstawać, przeto
wszelkie odmienne przepisy dla kobiet i mężczyzn zniknąć muszą”2.
W pracy pt. Rodzina wobec wyzwolenia kobiety pisała o wspólnocie celów,
partnerstwie w rodzinie i pełnym zaufaniu małżonków. Występowała przeciwko
podwójnej moralności, którą pragnęła wyeliminować w trosce o zdrowie przy
szłych pokoleń. Dowodziła, że kobieta-matka poprzez umiejętne wychowanie mo
że zdziałać wiele w każdej dziedzinie życia. Uzależniała jednak osiągnięcie odpo
wiedniego skutku wychowawczego od wykształcenia matki, jej stałej i systema
tycznej edukacji, nie ograniczonej do podstawowej umiejętności czytania
i pisania. Była gorącą zwolenniczką dopuszczenia kobiet do studiów wyższych.
Dostrzegała jednak bariery na tej drodze, wynikające m.irrJ z niedostatecznego
2 Tamże, s. 42.
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rozwoju średniego szkolnictwa dla dziewcząt i istnienia luki w nauczaniu między
szkołami ludowymi i uniwersytetami3. Wprawdzie rozporządzenie ministerialne
z grudnia 1900 r. polecało tworzenie dla dziewcząt liceów, których ukończenie
pozwalało im zostać „nadzwyczajną słuchaczką” uniwersytetu na wydziale filo
zoficznym4, jednakże w praktyce program liceów nie zapewniał wystarczającego
przygotowania do studiów.
Występując w 1905 r. na Zjeździe Kobiet Polskich, Bujwidowa zwracała na to
uwagę w referacie pt. „Wykształcenie kobiet”. Jako członkini i przewodnicząca
Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Kobiet im. J. Kraszewskiego, wyszła z ini
cjatywą założenia gimnazjum żeńskiego, pierwszego na ziemiach polskich nasta
wionego na przygotowanie kobiet do studiów uniwersyteckich.
Borykając się z wieloma trudnościami, sama bowiem wychowywała sześcioro
dzieci, znajdowała jednak czas na działalność społeczną. Organizowała odczyty,
prelekcje i wykłady, aby uzmysłowić kobietom niezbędność gimnazjalnego etapu
w ich kształceniu. W zabiegach w sprawie utworzenia gimnazjum popierał ją mąż,
znakomity bakteriolog, zwolennik równouprawnienia kobiet i działacz tegoż To
warzystwa Pomocy Naukowej dla Kobiet.
Bujwidowa domagała się nie tylko reformy szkół dla dziewcząt, ale i zmiany
koncepcji wychowania całej młodzeży, zarówno męskiej jak i żeńskiej. Na wspo
mnianym Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie przedstawiła swoje poglądy na
ten temat w referacie pt. „Reforma wychowania i ochrona dziecka”. Postulowała
wprowadzenie bezpłatnego nauczania zarówno elementarnego, jak też zawodowe
go i wyższego5. Jej koncepcje pedagogiczne weszły do uchwały zjazdowej, w któ
rej stwierdzano:
„1. Zjazd Kobiet Polskich uznaje, że racjonalną ochronę dać może dziecku
jedynie całkowite zabezpieczenie mu utrzymania przez społeczeństwo do chwili
gdy dziecko stanie się zdolnym do pracy człowiekiem. W tym celu żąda się:
a) zupełnej bezpłatności nauczania zarówno elementarnego, wyższego i za
wodowego,
b) zakładania i utrzymania na razie drogą samopomocy społecznej instytucji
ochrony dziecka mających na względzie żłobki, szkoły itp.
2. Zjazd Kobiet Polskich uznaje za konieczne ścisłe rozgraniczenie między
wykształceniem ogólnym i zawodowym. Celem umożliwienia nabycia należytego
wykształcenia ogólnego, należy dążyć w każdym zaborze do stworzenia, na razie
3 K. Bujwidowa, Wykształcenie kobiet, Kraków 1903, s. 9
4 Zob. K. Bujwidowa, Licea żeńskie, „Nowa Reforma" z 19 lutego 1902, s. 1
5 Zob. K Bujwidowa, Reforma wychowania i ochrona dziecka, Kraków 1905
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drogą inicjatywy prywatnej, po jednej szkole nowoczesnej — do życia obecnego
oraz właściwości narodowych przystosowanej”67
.
W swych pracach społeczno-oświatowych Kazimiera Bujwidowa opierała się
m.in. na własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach. Była też gorliwą propaga
torką programów pedagogicznych reformatorów zachodnich (jak np. Edmond Demoltns). Jego słowa: „reforma dotykać powinna zarówno chłopców jak i dziew
cząt, przecież nie chodzi nam o stworzenie typu doskonałego mężczyzny, lecz
o stworzenie typu doskonałego człowieka, a w życiu mężczyna i kobieta powinni
się wzajemnie dopełniać, wspomagać i podtrzymywać”, były mottem jej wielu
publikacji i przemyśleń na temat reform oświatowych.
Nawiązując do sprawy równouprawnienia kobiet utrzymywała, że jest to także
kwestia odpowiedniego wychowania młodych ludzi. Dlatego też szkoła powinna
być koedukacyjna; wspólna nauka, zabawa, praca zwiększy wzajemne zrozumie
nie i zbliży ideały życiowe. W jednej ze swych rozpraw napisała między innymi:
„Wychowujmy ludzi. Nie mężczyzn i kobiety (...), ale ludzi rozumnych i prawych
i sprawiedliwych bez względu na to, czy im los kobietą czy mężczyzną być prze
znaczył. Równouprawnienie, o które się dziś upominamy [...] otrzymamy z pew
nością z rąk synów naszych, jeśli ich odpowiednio wychować potrafimy" .
Obok zaangażowania w sprawy reform pedagogicznych i zmian w oświacie
Kazimiera Bujwidowa żywo interesowała się kwestią kobiecą sensu stricto. Wyra
żała swoje poglądy na ten temat w licznych artykułach na łamach wychodzącego
w Krakowie czasopisma feministycznego „Nowe Słowo”, redagowanego przez
Marię Turzymę. Zarzucała kobietom, że nie dostrzegają potrzeby dopominania się
o swoje prawa. Twierdziła, że to z nich, które należą do obozu konserwatywnego,
nie chcą w ogóle walczyć o równouprawnienie. Z kolei kobiety-socjalistki czekają
— jej zdaniem — na załatwienie tej kwestii wraz z nadejściem nowego ustroju,
a kobiety o poglądach tzw. narodowych uważają, iż istnieje wiele pilniejszych prac
dla Ojczyzny8. W istocie, zdeklarowane emancypantki i ich zwolenniczki nie były
liczne. Skupiały się w Krakowie w czytelniach dla kobiet, a dopiero od kwietnia
1904 r. w stowarzyszeniu Związek Kobiet, w którym działała także Bujwidowa.
Prowadzenie otwartej walki o prawa kobiet nie było wówczas w Galicji możliwe.
Działalność stowarzyszenia sprowadzała się raczej do akcji oświatowych i uświa
damiających wagę równouprawnienia.

6 Tamże, s. 5.
7 Por. taż, Matka jako refbrmatorka społeczna (rękopis w posiadaniu rodziny).
8 Zob. taż, Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna?, Kraków 1909.
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W październiku 1905 r. Bujwidowa uczestniczyła w wyżej wspomnianym
I Zjeździe Kobiet Polskich. Podjęta tam uchwała zwracała się do stronnictw poli
tycznych z żądaniem włączenia sprawy równouprawnienia kobiet do programów
partii politycznych. W okresie nasilającej się od 1906 r. kampanii wyborczej od
bywały się liczne zgromadzenia kobiet. Toteż w tak doniosłej sprawie, jaką było
przyznanie kobietom prawa wyborczego, nie mogło zabraknąć głosu Kazimiery
Bujwidowej. Organizowała i przewodniczyła wiecom, a także wygłaszała na nich
referaty. Starała się wykazać, że kobiety najwięcej osiągną, kiedy połączą swoje
siły i doświadczenie. W pracy pt. Czy kobieta powinna mieć te same prawa co
mężczyzna? z naciskiem ujawniała fakty dowodzące, że kobiety są całkowicie
pozbawione praw obywatelskich. Nie wolno im należeć do żadnych stowarzyszeń
politycznych, nie mogą piastować urzędów publicznych, nie mają prawa zasiada
nia w parlamencie.
Bujwidowa starała się być wszędzie, gdzie działy się rzeczy ważne dla kobiet.
Dlatego też w 1912 r. nie zabrakło jej na ogólnoaustriackim zjeździe kobiet
w sprawie praw wyborczych. Reprezentowała tam Komitet Polek, wraz z Marią
Gierżabkową ze Lwowa. Obie wygłosiły przemówienia na zgromadzeniu publicz
nym z okazji zakończenia Zjazdu. Najważniejsza uchwała Zjazdu głosiła: „Kobie
ty żądają nadania im równego, powszechnego, tajnego, bezpośredniego, czynnego
i biernego prawa wyborczego do wszystkich ciał ustawodawczych Austrii”9. Po
zakończeniu zjazdu delegacja do której należała także Bujwidowa, udała się do
premiera. Nie uzyskały jednak poparcia dla zgłaszanych przez siebie postulatów.
Pojawił się wówczas jeszcze inny problem, o którym pisała. Konieczność pełnego
uprawnienia politycznego kobiet uzasadniała Bujwidowa w broszurze pt. O samo
rządzie gimnnvm.
Obok walki o prawa polityczne i zmianę przepisów kodeksu cywilnego Kazi
miera Bujwidowa zwracała także uwagę na jeszcze inny aspekt kwestii kobiecej,
a mianowicie na zależność materialną kobiety od mężczyzny. Źródeł tej zależności
dopatrywała się w tradycyjnej roli kobiety w społeczeństwie. Uważała, że ten kon
serwatywny sposób myślenia muszą przełamać same kobiety, chociaż wiekowe
uzależnienie od mężczyzn spowodowało u nich zanik wiary w siebie. W rozpra
wie Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna? przekonywała: „ko
bieta powinna uwierzyć w samą siebie i zdać sobie ze swojej wartości sprawę.
Powinna żyć dla siebie, nie zaś dla mężczyzny lub dziecka. Powinna mieć własne
cele, własne pragnienia, dążenia i ideały, a nie być tylko reflektorem, zwierciad
’ Taż, Związek Austryjacki Praw Wyborczych Kobiet, „Ster” 1912, nr 7
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łem mężczyzny”1011
. Według niej mężczyzna powinien pomóc kobiecie w odnale
zieniu się w nowym równoprawnym układzie. Ponieważ me jest ona samodzielna,
oczekuje normalnego, partnerskiego traktowania, bez obłudnej i przesadnej kurtu
azji. Zdaniem Bujwidowej, tych stereotypów nie musiały przełamywać kobiety
pochodzące z rodzin robotniczych. Pracowały one na równi z mężczyzną, aby
utrzymać rodzinę, choć nierzadko otrzymywały za identyczną pracę o wiele niższe
niż on wynagrodzenie. Według Bujwidowej dążenie do niezależnej pozycji kobie
ty w społeczeństwie nie powinno być uzależnione od tego, czy jest ona inteligentką, czy pochodzi z rodziny arystokratycznej lub mieszczańskiej. Tymczasem
w środowiskach ziemiaństwa i bogatego mieszczaństwa praca zawodowa kobiet
w dalszym ciągu budziła dezaprobatę.
Innym przedmiotem rozważań i zabiegów Bujwidowej była inicjatywa zakła
dania Domów Ludowych. Uzasadniała potrzebę stworzenia takiej placówki
w Krakowie, nazywając ją „Mekką”, do której dążyć będą z różnych stron kraju
„pielgrzymi”. Krakowski dom miał być jednym z ośrodków polskości w czasach
niewoli narodowej. Często organizowane obchody, jubileusze i wiece, a przede
wszystkim trwałe pamiątki narodowe przyciągały do miasta liczne rzesze roda
ków. W tej sytuacji Dom Ludowy miałby do spełnienia ważną rolę, zaspokajając
potrzeby materialne i niematerialne (tania restauracja, hotel, czytelnia, biblioteki,
sale na odczyty i zgromadzenia). Według Bujwidowej podobne domy w Ostrawie
lub Cieszynie miały jeszcze inne bardzo ważne zadanie, służąc jako ognisko pol
skości. Chroniły przed wynarodowieniem i dawały oparcie do walki z zaborcą.
W Ostrawie Dom Ludowy mieścił szkołę polską im. Marii Konopnickiej, wypoży
czalnię polskich książek i czytelnię. Szczególną rolę przypisywała Domom Ludo
wym na wsi, gdzie sprzyjać mogą realizacji hasła „przez lud do oswobodzenia
Ojczyzny”11.
Kazimiera Bujwidowa swą działalnością publicystyczną i czynnym udziałem
w pracach wielu stowarzyszeń społeczno-oświatowych wniosła wiele do polskie
go ruchu feministycznego. Wyrażała dążenie demokratyczne kobiet Galicji i — nie
tylko Galicji. Odważyła się .przeciwstawić negatywnemu stereotypowi kobiety,
spychającemu ją na margines życia społecznego, ograniczającemu jej aspiracje
naukowe i polityczne.

10 Taż, U źródeł kwestii kobiecej, Warszawa 1910.
11 Por. K. Bujwidowa, Domy Ludowe, „Krytyka” nr 1, Kraków 1903, s. 1-2.
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Romualda z Bagnickich Baudouin de Courtenay
(1857-1935) i jej działalność społeczna

Nasze wiedza o kobiecym ruchu emancypacyjnym na ziemiach polskich wciąż
jeszcze jest bardzo skromna. Brak jest nawet podstawowych informacji dotyczą
cych jego instytucjonalnych form (stowarzyszenia) czy biografii działaczek. Próby
choćby najbardziej syntetycznego odtworzenia dziejów tego ruchu rozbijają się już
na wstępie o ubóstwo i rozproszenie źródeł. Jest to w dużej mierze efektem specy
ficznej drogi polskich kobiet do samodzielności zawodowej i społecznej. Często
nie zdajemy sobie sprawy, jak świeżej daty jest ta samodzielność. Nawet w rodzi
nach należących do warstw kulturotwórczych (inteligencja, ziemiaństwo) kobiece
prawo do „samostanowienia” obowiązuje od niedawna.
Jedną z działaczek emancypacyjnych na przełomie XIX i XX wieku była Ro
mualda Baudouin de Courtenay. Pomimo jednak jej zaangażowania w wielu orga
nizacjach i nieinstytucjonalnej aktywności (o charakterze szerszym zresztą niż
problematyka czysto kobieca) postać ta jest mało znana, a jeśli już — to jedynie
jako „żona profesora Jana Baudouin de Courtenay”. Archiwum Polskiej Akademii
Nauk przechowuje obszerne dzienniki Romualdy z Bagnickich Baudouin de Cour
tenay, a także szczątkowe materiały do biografii jej matki — Anny z Głucho
wskich Bagnickiej i córek — Eweliny, Zofii i Cezarii1. Dzieje tych trzech pokoleń
kobiet, których życie upłynęło w kręgu polskich środowisk kulturotwórczych, sta-
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Korzystałam też z uprzejmej informacji p. Marty Ehrenkreutz-Jasińskiej.
Polskim

słowniku biograficznym
(Romualda i Cezaria,
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nowią niezwykle ciekawą ilustrację zmian pozycji i możliwości kobiety polskiej
na przełomie wieku XIX i XX. Ciekawą właśnie przez swą typowość.
Przyszła profesorowa, Romualda Bagnicka, urodziła się 28 listopada 1857
roku w Aleksandrówce w guberni kijowskiej. Jej lodzice wywodzili się z rodzin
ziemiańskich o tradycjach patriotycznych. Czuli się duchowymi spadkobiercami
idei patriotycznych i oświeceniowych, których uosobieniem był Tadeusz Czacki,
z dumą wspominany ojciec chrzestny jednej z ciotek i ściśle związane z rodziną
środowisko wychowanków Liceum Krzemienieckiego (którego profesorem był
dziad Romualdy, Bazyli Bagnicki (1772-1832). Żywotność owych tradycji rodzi
na wielokrotnie w ciągu burzliwego wieku XIX potwierdzała ofiarą krwi i życia.
Matka Romualdy, Anna Głuchowska (1830-1915), otrzymała wykształcenie sto
sowne dla ziemiańskiej córki na Ukrainie. Póki jej bracia kształcili się w domu,
z pomocą domowych nauczycieli, korzystała i ona (a może głównie ona?) z tych
lekcji. Gdy zaś chłopców oddano do szkół, panienkę wyprawiono „dla ogłady” do
krewnych na Wołyń i na Podole. „Tam się uczyła języka polskiego, historii, którą
zawsze lubiła, dosyć dużo czytała, języka francuskiego, i gry na fortepianie. Ale
wszystko trwało krótko — i dlatego nic dobrze nie umiała (...) Ale była wprowa
dzona w gospodarstwo kobiece, znała dobrze roboty kobiece ręczne”2.
Trudno ocenić, czy takie wychowanie („domowe”, a przecież nabyte głównie
poza domem rodzinnym!) nauczyło ją cenić wartości pozamaterialne — czy też po
prostu nabiło jej głowę romantycznymi marzeniami. Dość, że panienka z nie bied
nego, ziemiańskiego domu, mając wybór między szacowanym na miliony, ale
„zdaje się łysawym” konkurentem, a błyskotliwym, ale wyzutym już z ostatniego
skrawka dziedzicznych posiadłości ziemskich i żyjącym z lekarskiej pensji Romu
aldem Bagnickim (1822-1882)— wybrała tego ostatniego. Wolę swą przeprowa
dziła mimo oporu rodziny uważającej opuszczenie przez córkę sfery ziemiańskiej
za równoznaczne ze społeczną degradacją panienki.
Po ślubie rozpoczęła się — nieunikniona wobec zawodu młodego małżonka —
wędrówka z posady na posadę, z jednej miejscowości do drugiej. Bagniccy zamie
szkali najpierw w Kapitanówce, potem w Aleksandrówce, następnie w Kalihorce
1 Brusiłowie. Ten spokojny — choć wędrowny — żywot rodzinny przerwało po
wstanie styczniowe. Skompromitowany przez udzielanie pomocy powstańcom
Romuald Bagnicki musi opuścić rodzinne strony, dające poczucie względnego
bezpieczeństwa. Wyjeżdża do Jekaterynosławia, potem przenosi się do Taganrogu.
Niepewny, jak ułożą się tam stosunku materialne, decyduje się tymczasowo pozosta
wić córkę pod opieką krewnych3. Dziewczynką zajęła się Eulalia Bojarska, córka
2 Archiwum PAN w Warszawie, III-298, j. 46 (Ewelina Małachowska, Materiały warsztatowe do wspomnień o ojcu).
’ Archiwum PAN w Warszawie, 111-298, j. 19 (Curriculum vitae Romualdy z Bagnickich Baudouin de Courtenay,
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chrzestna Tadeusza Czackiego i wuj, Oktaw Głuchowski. We wspomnieniach
Romualdy majątek wuja jawi się jako idealna kraina dzieciństwa. Z rozczuleniem
i niezwykłą precyzją odtwarza dom, ogród, zawartość biblioteki — miejsca
i przedmioty starte z powierzchni ziemi przez wojenno-rewolucyjną zawieru
chę... Tymczasem jednak dziecinnym zabawom w kresowym dworze uroku
dodawały powstańcze reminiscencje. „Z Bernasiem Głuchowskim, bratem
moim ciotecznym i towarzyszem dzieciństwa hamowaliśmy zawsze na koniach
z miotlistymi ogonami i wspaniałymi grzywami z najwspanialszych, dobrze do
branych gałęzi — w roli powstańców zawsze, dopóki wreszcie nie pozwolono
nam dosiadać prawdziwych koni”4.
Choć ten sielski okres wywarł znaczący wpływ na Romualdę i wytworzył
niezwykle silne przez całe życie więzy z rodziną matki, w istocie nie trwał on zbyt
długo. Mając lat dziesięć, a więc w okolicy roku 1867, dziewczynka dołączyła do
swych rodziców. O tym okresie życia jej i rodziny wiemy niewiele, choć dalsze
wypadki zdają się wskazywać, iż nie tylko troska o utrzymanie polskości domu
zaprzątała wtedy matkę Romualdy. W 1870 roku decyduje się ona na przenosiny
do Petersburga — bez męża. Oficjalną przyczyną było pragnienie kształcenia dzie
ci (Romualdy, Dariusza i Janiny). Jednak w istocie rozstanie małżonków było de
finitywne i miało z pewnością głębsze podłoże, niż rygory władz rosyjskich5. Po
raz drugi w swym życiu Anna Bagnicka dowiodła siły charakteru, tym razem
podejmując dobrowolnie niemały wysiłek kobiety samotnie wychowującej dzieci.
W Petersburgu Dariusz wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu, a córki podję
ły naukę w gimnazjach. Całej rodzinie nędza zaglądała w oczy — pieniądze od
ojca dochodziły nieregularnie i w ilościach najwyraźniej niewystarczających.
Dzieci z konieczności, ale i z potrzeby bycia użytecznymi, poczęły więc rozglądać
się za jakimiś sposobami uzupełnienia skromnego rodzinnego budżetu. Naturalną
koleją rzeczy udzielają korepetycji i lekcji prywatnych. Trudności, jakie Romual
da napotyka w swych staraniach o materialne usamodzielnienie się, a zapewne
i obserwacja borykania się matki z przeciwnościami materialnymi i obyczajowy
mi, skłaniają ją do rozważań nad społeczno-zawodową pozycją kobiet. Szybko
uświadamia sobie, że jej problemy ze znalezieniem stosownych środków utrzyma
nia nie są tylko wynikiem jej osobistych wad (choć jest aż do przesady krytyczna
w samoocenie), lecz przede wszystkim skutkiem jej przynależności do płci słab
szej. „Ekonomiczne stanowisko kobiety w nasze czasy jest niskie, tak bardzo

spisane przez nią samą).
4 Archwium PAN w Warszawie, III-298, j. 27, k. 36, (Romualda Baudouin de Courtenay, Pamiętniki dla rodziny, r.
1927).
5 Archiwum PAN w Warszawie, 111-298, j. 46.
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niskie,” — notuje w swym dzienniku w 1876 roku — „Na co jestem zdolną? Nie
umiem gruntownie nic, studencik każdy sto razy lepiej potrafi uczyć”6*. I dalej
,,O kobiety, jakie przewrotne stworzenia, mają prawo mówić mężczyźni, ależ cóż,
kiedy oni sami tak nas postawili, że nie możemy prostą drogą iść do celu”
Romualda nie mogła pogodzić się z biemą pozycją, jaką ówczesne obyczaje
narzucały kobietom. „Dotąd byłam stworzeniem bezużytecznym, niepodobna, że
by to trwało dłużej” — pisze w swym pamiętniku 19-letnia Romualda. Jej dążenia
są ściśle sprecyzowane „mieć stałe, dobre zajęcie — a wieczorem choć czasem
widzieć u siebie kilku rozumnych i zacnych ludzi, których słucha się z przyjemno
ścią — i to swoich, których się rozumie”8. Niezmiernie charakterystyczne to zda
nie. Nie tylko ze względu na dość ograniczony — z dzisiejszego punktu widzenia
— zakres marzeń młodej dziewczyny, lecz również przez instynktowne włączenie
kwestii narodowych do tego katalogu pragnień.
Szansą realizacji marzeń stało się uruchomienie w Petersburgu Wyższych Kur
sów dla Kobiet, kierowanych przez K. Bestużewa-Riumina910
. Miała to być instytu
cja edukacyjna równorzędna ze studiami uniwersyteckimi, niedostępnymi podów
czas dla kobiet w Rosji. Romualda, która maturę zdawała w petersburskim gimna
zjum męskim wstąpiła na wydział historyczno-filologiczny Kursów już w roku
jego uruchomienia (1878). Nie była jedyną Polką w gronie studentek: w pier
wszym roku działalności Kursów „bestużewskich” wśród słuchaczek było 59 Po
lek. Przynależność do grona uczącej się młodzieży rozszerzyła możliwości jej
aktywnej działalności społecznej. Zapewne z tego okresu pochodząjej — emocjo
nalne raczej niż racjonalne — sympatie dla nurtu socjalistycznego °. Przede
wszystkim zaś po raz pierwszy miała okazję znaleźć się na ziemiach rdzennie
polskich: w 1879 roku, jako delegatka młodzieży polskiej w Rosji, przyjeżdża do
Krakowa na uroczystości jubileuszu J. I Kraszewskiego. Zetknięcie się z atmosfe
rą miasta, żyjącego znaczną swobodą narodowej ekspresji, a w tym momencie
upajającego się patriotyczną fetą, było dla młodziutkiej studentki niezapomnia
nym wrażeniem. Do Krakowa zjechały delegacje z całej Polski, reprezentacje pol
skich środowisk rozproszonych po całym świecie, obok inteligencji, ziemiaństwa
i mieszczaństwa przedstawiciele wsi i miasteczek... Uczty, galowe przedstawienia
teatralne — i wszystko to po polsku' Jakże różna była ta atmosfera od realiów
petersburskich, gdzie działalność społeczna i patriotyczna z konieczności przybie
6 Archiwum PAN 111-298, j. 20, (R. Baudouin de Courtenay, Pamiętniki 1876).
’ Tamże, i. 20, (26 IV 1875).
' Tamże, j. 20, (9 IX 1876).
9 Por. Sankt-peterburgskije wysszje żenskjje (beslużewskije) kursy 1878-1918. Sbomik staiiej, Leningrad 1917, Prazdnowanije 25-letija S. Peierburgskich wysszich żeńskich kursów, Petersburg 1904
10 Archiwum PAN, HI-298, j. 24 (R. Baudouin de Courtenay, Pamiętniki. 41 1918).
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rała maskujące formy życia towarzyskiego. Na takim właśnie gruncie, w domu
pani Celiny Kirkorowej, spotkała Romualda swego przyszłego męża, podówczas
profesora uniwersytetu w Kazaniu, Jana Baudouin de Courtenay. Ślub odbył się 30
stycznia 1882 roku. Po podróży poślubnej do Lipska młoda mężatka musiała za
brać się solidnie do pracy: czekała na nią obrona pracy dyplomowej na temat
dziejów Litwy za wielkiego księcia Witolda, a w pół roku później — przeprowadz
ka do Dorpatu, gdzie Jan Baudouin de Courtenay objął katedrę gramatyki porów
nawczej języków słowiańskich. Pomimo absorbujących czasowo obowiązków
profesorskiej małżonki — a później i matki kilkorga dzieci — Romualda nie zre
zygnowała z pracy naukowej. Oprócz traktowanych w dużej mierze jako dodatko
we źródło dochodu — drobnych recenzji, artykułów o treści kulturalnej, korespon
dencji i tłumaczeń, publikuje też większe prace: Korespondencję poufną ex-agenta
dyplomatycznego z damą dworu i wyjątki z jej dziennika od 1813 do 1817 (Kra
ków 1886), Nowe materiały do dziejów Kościuszki (Kraków 1888) oraz w 1889 r.
w „Kwartalniku Historycznym” studium z czasów Dymitra Samozwańca (pisząc
je korzystała z dorpackiego archiwum hrabiów de la Gardie). Pisarstwo naukowe
i dalsze samokształcenie odbywało się kosztem niemałych wyrzeczeń. „Wstałam
dziś wcześniej” — pisze o 5-ej godzinie październikowego poranka 1885 roku —
„żeby napisać do świtu o kursach”11. „We wtorki i soboty czytujemy starożytnych
autorów polskich, żeby ich przecież poznać nie z podręczników, wypisów i recen
zji jubileuszowych, ale bezpośrednio (...) Mąż mój jedyny mężczyzna między
niewiastami. W ogóle jest nas ośm niewiast (...) Polki dorpackie”11
12. W 1889 roku
„Dziś nie chciałam początkowo słuchać wykładu Janka (z historii języka polskie
go) ze względu na Zosię”13... „Oczy moje nadwerężone czytaniem «Literatury
indyjskiej» Schrodera odpoczywają teraz mimo woli”14. W 1893 „zmęczyłam się
trochę słuchając od 5 do 7 wykładu ekonomii politycznej prof. Kanyszewa. Potem
wieczorem pisałam odpowiedź na (...) list Orzeszkowej”15. Trzeba było niezwykłej
chłonności umysłu, ciekawości intelektualnej — i olbrzymiej siły woli, by podej
mować tak różnorodne prace umysłowe, prowadząc jednocześnie dom, aspirujący
do pozycji polskiego ośrodka towarzyskiego i wzorowo wywiązując się z obo
wiązków macierzyńskich.
Dzieci zaś było w domu profesorostwa pięcioro: po nastarszej, urodzonej
w 1885 roku Cezarii, w 1887 roku przyszła na świat Zofia, po niej -— w 1888 —
11 Biblioteka Narodowa rkps II. 5750/2, k. 44 (R. Baudouin de Courtenay, Uwagi o dzieciach i wspomnienia rodzinne,
24. VIII, 1890).
12 BN rkps 2974 (list R. Baudouin de Courtenay do A Walickiego, 12 II 1887).
13 BN rkps II. 5750/2, (R. Baudouin de Courtenay, Uwagi , 26 XI 1889).
14 Tamże.
15 Tamże, (1893).
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Świętosław, wreszcie w 1892 — Ewelina iw 1897 — Maria. Charakterystyczne,
że Courtenayowie potrafili nawet z namiętnego nadzoru nad dziećmi czynić dzie
dzinę naukową: dla każdego z dzieci zakładano osobny rejestr obserwacji, w któ
rym odnotowywano z precyzją kolejne osiągnięcia w rozwoju ogólnym — a osob
no w rozwoju mowy16. W podzielonych na rubryki dziesiątkach zeszytów, dzień
po dniu notowane są dokonania małych „beduinków”. Z zaznaczeniem kto, kiedy,
w jakich okolicznościach dokonał obserwacji, z transkrypcją fonetyczną etc, etc...
Dziś notatki te stanowią bezcenny materiał do badań nad rozwojem mowy dziecka,
ale także — źródło informacji o warunkach życia codziennego, kulturze material
nej, obyczajach. Prowadzony równolegle do owych naukowych zapisków pamięt
nik Romualdy w tym czasie również ogranicza się do spraw pokoju dziecinnego:
od kiedy dzieci reagują na swe imię, poznają domowników, jakie przechodzą
choroby, jakie mają humory. Naturalnie, najszczegółowsze są zapiski dotyczące
najstarszej córki, Cezarii.
Dziesięć lat spędzonych w Dorpacie — to życie w kręgu kolonii polskiej, lecz
na ziemi bez wątpienia obcej. Jakim więc odświeżającym doświadczeniem było
przeniesienie się w 1893 roku do Krakowa, w środowisko czysto polskie! Kraków
ten nie był wprawdzie ową świętującą stolicą polskości, jakim zapamiętała go pani
Romualda z 1879 roku, ale nawet na codzień otwierał możliwości działania, o któ
rych w Rosji nie mogło być mowy. Romualda zbliża się do grona postępowych
działaczy oświatowych, skupionych wokół Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz
niedawno reanimowanego przez Kazimierę Bujwidową—-Stowarzyszenia Pomo
cy Naukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego. Stowarzyszenie to stawiało sobie
za cel główny pomoc materialną dla studentek — Polek, uczących się za granicą
(jako że uczelnie krajowe były dotąd dla kobiet zamknięte). Stowarzyszenie
wspierało też inicjatywy mogące otworzyć kobietom drogę na uniwersytety w Ga
licji. Podstawową barierą okazał się brak żeńskiej szkoły średniej o profilu kla
sycznym. Szkoła taka, dając możliwość uzyskania matury „męskiej”, zlikwidowa
łaby podstawowe bariery formalne na akademickiej drodze kobiet. W 1896 roku
Romualda Baudouin de Courtenay zostaje członkiem Towarzystwa Szkoły Gim
nazjalnej Żeńskiej, instytucji, która wywalczyła i sfinansowała utworzenie pier
wszego żeńskiego gimnazjum w Krakowie. Do tej właśnie szkoły uczęszczała
najstarsza córka profesorostwa, Cezaria.
O
Romualda Baudouin de Courtenay była też członkiem Czytelni dla Kobiet,
zorganizowanej przez Marię Siedlecką. Stykała się tu z takimi działaczkami kobie
cymi jak M. Wiśniewska (Turzy ma), P. Kuczalska-Reinschmitt, H. Witkowska i —
16 BN rkps II. 5742-5746 (Jan Baudouin de Courtenay, Spostrzeżenia nad dziećmi. Rozwój ogólny. Język).
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przede wszystkim — Kazimiera Bujwidowa17. Rodziny Bujwidów i Courtenay’ów połączyła serdeczna i trwała przyjaźń. Dorosłych zbliżyła wspólna dzia
łalność społeczna, podobny — nonkonformistyczny i —jak się wkrótce okazało,
nie przystający do krakowskich kanonów — światopogląd. Przyjaźń połączyła też
młodsze pokolenie — „beduinki” spędzały wakacje wspólnie z „bujwidkami",
razem uczyły się i psociły1819
.
Pogodny okres pobytu w Krakowie zakończył się niespodziewanym zgrzytem.
Miasto nie zapomniało profesorowi Janowi Baudouin de Courtenay jego wypo
wiedzi krytycznych wobec nie całkiem zgodnych z prawem praktyk podatkowych
właścicieli krakowskich kamienic. Jego kontrakt na uniwersytecie Jagiellońskim
nie został przedłużony i Courtenay’owie musieli Kraków opuścić.
W 1900 roku Jan Baudouin de Courtenay zostaje profesorem cesarskiego Uni
wersytetu Petersburskiego. Jednak nawet tu czasy się zmieniły, możliwości dzia
łania rozszerzyły niezmiernie. Wobec wybuchu w 1904 r. wojny z Japonią i zwią
zanego z nią napływu rekrutów z ziem polskich do Rosji, otwarła się potrzeba
działań ratujących tych młodych często ludzi przed wynarodowieniem i demorali
zacją. Wygodną przykrywką dla działań w tym środowisku był popularny ruch
antyalkoholowy. Romualda Baudouin de Courtenay zetknęła się z nim już na grun
cie krakowskim. Wykorzystując więc swe wcześniejsze doświadczenia uczestni
czy w zorganizowaniu herbaciarni, mającej przejąć funkcje towarzyskie szynków.
,,W antyalkoholicznej herbaciarni poza propagandą trzeźwości chodziło organiza
torom o propagandę polskości, muzyki polskiej, obyczaju w ogóle, głównie wśród
żołnierzy rzuconych do obcego środowiska. Przychodzili w niedzielę po nabożeń
stwie (kościół na I-ej rocie). Przewijało się ich około 300. Oczywiście musiało to
zwrócić uwagę policji. Nasłano prowokatorów i szpicli. W rezultacie herbaciarnię
zamknięto .
Do podobnego środowiska adresowana była działalność Stowarzyszenia Ro
botniczego „Promień” (wyodrębnionego w 1908 r. z „Sokoła”, a wspieranego
zarówno przez obie PPS jak i SDKPiL). Poza żołnierzami przychodzili tu robotni
cy pochodzenia polskiego, których los rzucił do stolicy cesarstwa. Sporo było
bardzo młodych, nawet dzieci, dla których często kursy Towarzystwa były jedyną
drogą do jakiejkolwiek wiedzy. Organizowano wycieczki do muzeów, prelekcje
17 O. Bujwid, Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942, Kraków 1990 (liczne wzmianki); B. Czajecka, Z domu
w szeroki świat... Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914, Kraków 1990, s.110114;J z Sikorskich Klemensie wieżowa. Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakow
skich z XIX wieku, Wrocław 1961, s. 272-275.
’1 BN rkps. II.5750/2, (R. Baudouin de Courtenay, Uwagi... 9. VII. 1898, 7. IX.1898), O. Bujwid, Osamotnienie ,
s. 78.
19 Archiwum PAN, III-298, j.38 (Ewelina Małachowska, Wspomnienia o ojcu).
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i pogadanki (Romualda prowadziła m.in. kurs historii Polski). Starano się też wy
chodzić naprzeciw potrzebom słuchaczy. Z różnym rezultatem. „Gdy na jednym
z odczytów oznajmiono, że o ile się zbierze 12 chętnych osób, to zostaną dla nich
zorganizowane lekcje wybranych przedmiotów, zgłosiło się od razu ku zdumieniu
poważnych działaczy oświatowych dwunastu ochoczych, proszących o komplety
tańca”2021
Antyalkoholizm pani profesorowej nie był jedynie orężem propagando
wym. Przenosiła go również na życie prywatne. „Matka przejęta była ideą antyalkoholizmu” — wspominała po latach córka, Ewelina — „więc nie podawano u nas
nawet wina, wobec czego młodzież nazywała nasz dom czyśćcem”' ’.
Działalność narodowo-oświatowa kierowana była głównie przez kobiety. Ta
ich wzmożona aktywność na arenie publicznej rodziła przekonanie, pewność, że
przedstawicielki płci pięknej zdolne są do czegoś więcej niż tylko pranie pieluch
i nadzór nad kucharką (obracamy się przecież w kręgach, gdzie służąca, czy nawet
kilka, była normą). Paniom tym dzielnie sekundują ich córki, drugie pokolenie wycho
wanek kursów bestużewskich, aspirujące do wejścia na uniwersytet na równych pra
wach z mężczyznami. Romualda emocjonuje się tą walką, nie tylko ze względów
ideowych, ale i osobistych: wśród „wolnych słuchaczek” petersburskiej uczelni,
aspirujących do dyplomów państwowych, jest i jej najstarsza córka, Cezaria22.
Wkrótce jednak sprawy emancypacji kobiecej przyćmione zostaną przez nad
ciągającą polityczną burzę. Rewolucja 1905 roku to okres, przez który trudno
byłoby przejść obojętnie. Romualda i jej mąż z zaciekawieniem śledzą zwroty na
politycznej scenie, uczestniczą w zebraniach wyborczych do Dumy (zachowały
się polsko-rosyjskie notatki profesorowej z takiego zebrania). Fala związanej z re
wolucyjnymi zmianami liberalizacji znajduje swój wyraz w masowym tworzeniu
najrozmaitszych stowarzyszeń, wypełniających dotychczasowe dotkliwe luki
w życiu społecznym olbrzymiego państwa. Także ruch kobiecy wchodzi w okres
gorączkowej organizacji. W 1905 roku grono polskich działaczek w Petersburgu
tworzy Związek Kobiet Polskich. Wśród inicjatorek nowej organizacji oprócz
Romualdy Baudouin de Courtenay wymieniane są: Jadwiga Żukowska, Lidia Si
korska, Janina Olszanowska, Lucyna Piekarska, Zofia Sadowska, Antonina i Józe
fa Leśniewskie, Izabela Czarnomska. Związane z ZKP było też stowarzyszenie
studentek — Polek „Spójnia”, prowadzące biuro informacyjne (o możliwościach
kształcenia kobiet i stypendiach oraz o możliwościach pracy). W 1907 roku doszło
do rozłamu w organizacji, a nawet do chwilowego zawieszenia jej działalności.
Tło rozłamu nie jest jasne, z pewnością pozostawał on w ścisłym związku z ana
3 0 Tamże.
21 Tamże.
13 Archiwum PAN III-298, j.20 (R. Baudouin de Courtenay, Pamiętniki ).
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logicznymi wydarzeniami przebiegającymi w tym czasie w Warszawie. Powstałe
tu na fali rewolucji Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet rozpada się
na dwie organizacje. Część działaczek (Teodora Męczkowska, Cecylia Walew
ska...) pozostaje przy dawnej nazwie, spora grupa — uważająca się za bardziej
radykalną — tworzy Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich (Paulina Kuczalska-Reinschmitt, Józefa Bojanowska). W Petersburgu Romualda Baudouin de
Courtenay znalazła się w grupie, która najpierw ogłosiła secesję ze Związku Ko
biet Polskich, by następnie przystąpić do ZRKP21
*23. W 1910 roku zostaje wybrana
przez walne zgromadzenie członkiń tego oddziału na wiceprzewodniczącą (prze
wodniczącą została Izabela Czarnomska, skarbniczką Antonina Leśniewska).
Przedstawiła wtedy swą wizję zadań stojących przed Związkiem:,, 1) stałe wieczo
ry dyskusyjne dla podtrzymania życia społecznego, 2) śledzenie ruchu kobiecego
za granicą, 3) stworzenie czytelń dla polskich dzieci, 4) zwalczanie alkoholizmu
przez akcję uświadamiającą”24. Trudno więc dopatrywać się w tych postulatach
jakiegoś szokującego radykalizmu, mało jest nawet form wychodzących poza tra
dycyjną działalność charytatywno-oświatową prowadzoną przez polskie panie
przez cały wiek XIX. Związek potrafił jednak nawiązać kontakty międzynarodowe
na tyle żywe, iż jeszcze po wybuchu I wojny światowej delegatki światowych
organizacji kobiecych przybywając do Petersburga starały się o kontakt przede
wszystkim z panią Baudouin de Courtenay (m.in. po kongresie kobiet w Hadze
w 1915 roku)25.
Wybuch I wojny światowej zwraca jednak uwagę całej polskiej kolonii Peters
burga na sprawy inne niż kwestia równouprawnienia kobiet. Na czoło w każdej
rodzinie wysuwa się lęk o najbliższych: wcielonych do wojska, lub po prostu
mieszkających na terytoriach, które nagle przekształciły się w arenę zbrojnych
zmagań. Tak więc uwaga Romualdy przez długi czas koncentruje się na losach
siostrzeńca, Kazimierza, wkrótce po wybuchu wojny rannego i wziętego do nie
woli, przebywającego w obozach jenieckich, oraz najstarszej córki, Cezarii, pozo
stającej w Warszawie. Wojenne okoliczności utrudniały nawiązanie z nimi kontak
tu, podsycając niepokój rodziny. Stopniowojednak uwaga przesuwa się na sprawy
polityczne, zwłaszcza w miarę wzrastających nadziei na zwrot w położeniu ziem
polskich. Śledzenie zapisków w dzienniku Romualdy Baudouin de Courtenay
uświadamia nam przede wszystkim, jak skąpą i bałamutną informacją dysponowa
no wówczas w Petersburgu. W końcu rodzina pani profesorowej z pewnością nie
21 J Olszanowska, Działalność kobiet polskich na kursach i obczyźnie, [w:] Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w roku
1917, Warszawa 1917, s. 117 R. Pachucka, Pamiętniki 1886-1914, Wrocław 1958, s. 177-178,186-189; C. Walewska,
Ruch kobiecy w Polsce, Warszawa 1908, cz, 2, s. 32.
24 R Pachucka, Pamiętniki. , s. 188.
25 Archiwum PAN III-298, j.2i (R. Baudouin de Courtenay, Pamiętniki... 1915 r.).
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należała do najgorzej poinformowanych, a tymczasem wiadomości o ważnych na
wet wydarzeniach odnotowywane są ze znacznym opóźnieniem i często z daleko
idącymi nieścisłościami.
Nowy zupełnie wymiar wszystkim tym niepokojom nadaje rozwój sytuacji na
scenie politycznej Rosji. W życie polskiej kolonii wkrada się lęk o własny tym
razem los, wzrasta poczucie stałego a nieprzewidywalnego zagrożenia. ,,Z czasem
i my sami — i późniejsi od nas ludzie rozumieć nie będziemy, jakeśmy mogli żyć
i wyżyć wśród tych wszystkich okropności. Samosądy, okrucieństwa, pijackie po
gromy dookoła, wstręt, obrzydliwość, całkowita niepewność jutra, raczej każdej
chwili, a w dalszem tle — wojna nieskończona”2627
. Coraz częstsze stają się infor
macje o problemach finansowych, konieczności wyprzedawania mebli, sprzętów,
trudności aprowizacyjnych. Chwilami te problemy codzienności przesłaniają
ogólniejszy wymiar toczących się wypadków. „Tyle mam teraz sprzątania, szycia,
cerowania a często i gotowania, że na nic innego nie mam czasu.”— pisze w 1918
roku pani profesorowa. — „Zazdrościłam wczoraj Racheli Jagminowej, która
opowiadała o czytaniach utworów naszych wielkich w ogniskach Dobrze w każ
dym razie, ze i to się utrzymuje wśród zawieruchy naszych czasów. Dużo w tym
pozy, robionego entuzjazmu etc, etc, ale wielki siew zapada w dusze młodzieży’
Mimo coraz bardziej uciążliwych obowiązków domowych Romualda znajduje
czas, by uczestniczyć w pracach społecznych: jest aktywną uczestniczką akcji
prowadzonych najpierw w ramach Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (głów
nie zbiórki darów), a następnie Towarzystwa Doraźnej Pomocy Kobiety Polskiej,
nastawionego m.in. na pomaganie jeńcom wojennym pochodzącym z ziem pol
skich (do organizacji ucieczek włącznie). Animatorką tej ostatniej akcji była m.in.
Jadwiga Dziubińska. „Doraźna Pomoc dawała nie tylko pomoc materialną, wal
czyła ona o prawa ludzkie dla jeńców najpierw z caratem, a potem z bolszewikami
i położenie tych nieszczęśliwych dzięki temu poprawiło się nieco”2829
.
Coraz krwawszy bieg wydarzeń rewolucyjnych nasuwa inteligenckiemu głów
nie gronu (bo w takim bez wątpienia obraca się Romualda) — porównania z rewo
lucją francuską. „Zdania się podzieliły — co lepiej, czy terror publiczny z gilotyną
urzędową, czy tutejszy, w mroku ulic i w lokalach zamkniętych”"9. Zagrożenie
fizyczne staje się jednak również czynnikiem stymulującym życie towarzyskie.
Wobec częstych przerw w komunikacji miejskiej, wywoływanego czy to krwawy
mi zajściami na ulicach, czy akcjami strajkowymi, wobec zwiększonego niebez

26
27
2•
29

Archiwum PAN Warszawa, III-298, j.24, (R. Baudouin de Courtenay, Pamiętniki... 10 XII 1917),
Tamże, (6 IV 1918).
J Dziubińska, Krwawym szlakiem niewoli. Warszawa 1920; R. Pachucka, Pamiętniki..., s. 190-194.
Archiwum PAN Warszawa, III-298, j.25, (R. Baudouin de Courtenay, Pamiętniki..., 1918).
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pieczeństwa napadu przy poruszaniu się po zmroku, każda niemal wizyta u nieco
dalej mieszkających znajomych kończy się przymusowym noclegiem w gościnie.
Kwitną więc „długie, nocne rodaków rozmowy”, wzmacnia się poczucie odrębno
ści, słabną więzy z miejscem pobytu, które jeszcze tak niedawno było domem.
Poczucie tymczasowości aktualnego położenia przekształca się stopniowo w oczeki
wanie na chwilę powrotu do kraju. Rośnie też świadomość konsekwencji powrotu tak
dużej grupy ludzkiej, o tak odmiennych od polskich doświadczeniach. „Dziś był już
siódmy dzień zjazdu Polaków wojskowych. (...) I tutaj przykłady zaraźliwe robią
swoje. Demagogia kwitnie coraz bogatsza w rezultaty, które odbić się mogą wkrótce
bardzo smutno na życiu Polski — która tak będzie potrzebowała spokoju, karności,
łącznej pracy wszystkich obywateli. Wracać koniecznie z bronią
to główne
hasło. Broń to rosyjska jednak — i w literalnym, i w przenośnym znaczeniu”30.
Fala repatriacyjna rusza spontanicznie, utyka jednak na sprawnych jeszcze
posterunkach granicznych niemieckich. ,,W Jamborgu pod gołym niebem kilka
naście tysięcy obozuje, pod Toroszynem — 70 tys. I to teraz, kiedy jeszcze śniegi.”
-— pisze Romualda w kwietniu 1918 roku. „Głód, choroby, nic nie przygotowa
no”31. Żadne jednak racjonalne argumenty nie są w stanie przekonać spieszących
do domu. Informacje o niemieckich obostrzeniach uznawane są za pańskie wykrę
ty. „Rząd polski boi się nas, nie chce bolszewików, rewolucji — i dlatego nas nie
puszcza (...) Nie puszczają polskiego ludu aż przygotują na granicy armię —
bagnetami będą spotykać polskiego robotnika i chłopów”32.
Wkrótce jednak i Baudouinowie dołączają do repatriantów, osiedlają się
w Warszawie, gdzie wcześniej już zamieszkały dwie córki — Cezaria, obecnie
Ehrenkreutz, i Ewelina. Realia życia codziennego polskiej stolicy okazują się nie
tak całkiem obce: „nasza wielomówna służąca Karolowa (...) idzie zająć kolej
w ogromnym ogonie do amerykańskiego smalcu (...) Trzeci dzień już emocjonuje
się «cała Warszawa» z powodu tego smalcu, nie mniej jak się emocjonował Peters
burg z powodu zgniłych kartofli w te dobre czasy, kiedy jeszcze choć takie dawano
w bolszewickich komitetach”33.
Ze zrozumiałym przejęciem śledzi Romualda przebieg walk o ukształtowanie
granic Polski. Aktywnie działa w miejscowym Towarzystwie Pomocy Ofiarom
Wojny, angażuje się w akcje wspomagające w trakcie plebiscytów. Jednak —
choćby z racji pochodzenia — największe emocje budzą w niej wydarzenia na
wschodzie. Radość z odzyskiwania przez państwo polskie dawno utraconych tere"
51
»
”

Tamże, j.24, (7 X11 1917).
Tamże, j.24 (19 IV 1918)
Tamże, j.24, (7 XII 1917).
Tamże, j.25, (29 III 1920)

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

272

Dorota Zamojska

nów, lęk przed ich ponowną utratą, czy to na rzecz Rosji, czy powstających dopiero
państw narodowych, skłaniają do sformułowań zaskakujących u żony kandydata
do fotela prezydenckiego z ramienia mniejszości narodowych, nie tak dawno wię
zionego w petersburskich ,, Krestach” za wypowiedzi na rzecz prawa do autonomii
narodów. Niedawna organizatorka kwesty na rzecz „rusinów-unitów jeńców”,
przyjmująca w swym domu metropolitę Szeptyckiego'4, tak komentuje fiasko roz
mów ze stroną ukraińską: „Zapewne, że to wielka szkoda, ale trzeba pamiętać
i o tym, że chciała ich (rozmów — D. Z.) pewna grupa — najlepszych i najmą
drzejszych zapewne — ale cała inna komenda narodowa nie krępowałaby się ani
trochę, żeby kopnąć swym grubym, hajdamackiem butem ową umowę zależnie od
kalejdoskopowych zmian rządów, wojny etc.”*
35. Nieco później: „Podobno toczące
się układy o unię z Litwinami, tj. rządem litewskim mało są realne, bo oni żądają
dla siebie Wilna, Grodna, Białegostoku, tj. miast, w których na lekarstwo chyba
znajdzie się jakiś Litwin”36; wreszcie: „Z uczuciem dziedzica, stęsknionego, wra
cającego do swych włości kochanych po długiej poniewierce — wchłaniamy
w siebie i Wilno, i Grodno, i Białystok, i Borysław, Schodnicę — cały ten pochód
zwycięski przeciwko zbrodniczym, rozpasanym, najokrutniejszym z okrutnych
wojskom ukraińskim — we wschodniej Galicji to uwolnienie męczeńskiej ludno
ści od tortur najwymyślniejszych”37. Takie słowa nasuwały patriotyczne emocje
przedstawicielce bynajmniej nie nacjonalistycznie nastawionych kręgów polskie
go społeczeństwa. Emocje w pełni zrozumiałe w trakcie walki, ale też odsłaniające
kruchość zaplecza podejmowanych w II Rzeczypospolitej prób rozwiązania kwe
stii mniejszości narodowych.
W okresie petersburskim Romualda kilkakrotnie wypowiadała się mało życz
liwie o Piłsudskim, zwłaszcza w związku z kryzysem przysięgowym (rozciągnię
cie autonomii typu galicyjskiego na większość ziem polskich wydawało się jej
wtedy olbrzymim osiągnięciem). Jednak w wolnej Polsce staje się jego wierną
zwolenniczką. Nie tyle może z bezkrytycznej wiary w słuszność wszystkich posu
nięć Marszałka, co w przekonaniu, że stanowi on niezastąpiony w okresie odtwa
rzania państwa autorytet nadrzędny, czynnik jednoczący i mobilizujący38. Przeko
nania o tej misji Marszałka nie podkopią w niej nawet napływające wieści o losie
więźniów brzeskich39.

39
35
“
”
31
39

Tamże, j.23. (5 VI 1917).
Tamże, j.25. (28 III 1920).
Tamże, j.25, (26 V 1919).
Tamże, j.25. (25 V 1919).
Tamże, j.24, (20 X 1917), j.25, (17 VI 1920).
Tamże, j.27. (1931).
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Nastąpiły teraz lata spokojne, skupione na życiu rodzinnym. Z dzienników
wyłania się obraz niezwykle silnych związków uczuciowych z dziećmi, zwłaszcza
z córkami. Romualda uczestniczy w ich życiu domowym, piastuje wnuki, przeży
wa ich rozwój i przypadłości zdrowotne. Siedzi także ich życie zawodowe, przede
wszystkim — robiącej karierę naukową swej najstarszej córki Cezarii, która po
święciła się badaniom etnograficznym. Romualda przeżywa gorąco obronę jej
pracy doktorskiej, pisanej w mało sprzyjających warunkach, bo podczas wojny,
równolegle z pracą zawodową (nauczycielka w gimnazjum) i niemałym obciąże
niem rodzinnym40.
U schyłku życia Romualda odnawia więzi z Kościołem, zerwane wiele lat
wcześniej: „po pięćdziesięciu kilku latach, które upłynęły od drugiej spowiedzi
u księdza w Taganrogu, kiedy byłam jeszcze kilkunastoletnią dziewczynką”41.
Niestety, nie wiemy, jaki niezręczny krok owego księdza, jakie wydarzenie, skło
niło Romualdę do trwałej rezygnacji z praktyk religijnych. Pobyt w Taganrogu
przypadł na okres dojrzewania, kiedy Romualda przeżywała wątpliwości religijne,
czy światopoglądowe. Prawdopodobnie zaprzestanie praktyk religijnych nie było
dla niej równoznaczne z odejściem od religii w ogóle. Sama przyznawała, iż nie
jest w stanie stworzyć sobie spójnego światopoglądu: „Dotąd nie potrafiłam sobie
wyrobić żadnych poglądów pewnych i opartych na pewnych danych (...) o duchu
wszystkiego, o duchu ożywiającym ciała nasze, o kwestiach życia pozagrobowego
itd (...) Od lat paru nawet przestałam się zagłębiać — indyferentyzm jakiś zastąpił
miejsce uprzedniej gorączki”42. Wiele wskazuje na to, że poglądy religijne Romu
aldy pozostawały pod silnym wpływem jej bliskiego otoczenia. Życie spędzone
u boku męża o poglądach co najmniej laickich (Kościół katolicki uznał je za na
tyle obrazoburcze, że odmówił pochówku profesora na zależnych od siebie cmen
tarzach), podtrzymywało jej własny indyferentyzm. Gdy męża zabrakło, nastąpił
powrót do wiary, stymulowany głęboką religijnością córki, Zofii. Ta młoda, uta
lentowana malarka marzyła nawet o wstąpieniu do klasztoru, jednak stan zdrowia
(zagrożenie gruźlicą) nie pozwolił jej pójść za tym powołaniem. Całe życie jednak
główną domeną jej twórczości pozostało malarstwo religijne.
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Do ostatnich chwil swego długiego życia Romualda Baudouin de Courtenay
nie zaprzestała działalności społecznej. W 1933 roku była delegatką Powiśla na
zjazd Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Zmarła w Warszawie, 26 lutego 1935
roku. Żegnając ją Leo Belmont podkreślał zdumiewającą „szerokość Jej umysło
wego horyzontu, bogactwo jej wiedzy, zdobywanej sumienną i pilną pracą, wyro
zumiałość, szlachectwo i światłość jej sądów”43.
Była przedstawicielką pokolenia kobiet-społecznic, pracą oświatowo-narodową uzasadniających na każdym kroku swe aspiracje do równorzędnej z mężczy
znami pozycji społecznej, wychowujących swe dzieci z konsekwentną celowością
porównywalną dziś tylko do trudu japońskiego ogrodnika. Zupełnie odmienny był
już start jej córek: wszystkie zdobyły wyższe wykształcenie i wydawało się im to
nie tyle wielkim osiągnięciem, co utartą koleją rzeczy44. Najstarsza, Cezaria, była
wśród pierwszych kobiet otrzymujących dyplom Uniwersytetu Petersburskiego,
była też pierwszą kobietą, jaka otrzymała nominację profesorską w wolnej Polsce,
a po II wojnie światowej została wybrana rektorem Polskiego Uniwersytetu na
Obczyźnie. Z młodszych, Zofia, uzdolniona malarka, była wykładowcą na Akade
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, a Ewelina na wydziałach rusycystyki i anglisty
ki Uniwersytetu Warszawskiego.

43 BN rkps 11.5313, Korespondencja Leo Belmonta, k. 43 (28 11 1935).
44 E. Małachowska, Jan Baudouin de Courtenay w życiu prywatnym. Wspomnienia o moim ojcu, ..Przegląd Huma
nistyczny" 1979, nr 3, s. 100.
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Kobiety i sprawa równouprawnienia
w Czechach na przełomie XIX i XX wieku

Kobieta i polityka — to zestawienie, któremu czeskie społeczeństwo nigdy nie
sprzyjało. Złożyło się na to wiele przyczyn: tradycje, warunki polityczne i stosunki
rodzinne. Wszelako podobne przeszkody istniały także w sąsiednich państwach,
a pomimo to zdarzały się tam kobiety, które w życiu publicznym i politycznym
zajęły znacznie ważniejsze miejsca niż w Czechach i na Morawach. Szczegółowa
analiza wysiłków emancypacyjnych narodu czeskiego na przełomie poprzedniego
i naszego stulecia wskazuje jednak, że udział czeskich kobiet w tych wysiłkach nie
był tak nikły, jakby się na pierwszy rzut oka zdawało.
Kobieta bywała przedsiębiorcą, robotnicą, intelektualistką; już w latach 80tych XIX w. prawie połowa czeskich kobiet, według austriackich statystyk, była
zaangażowana w pracy zawodowej1, co tworzyło dobre zaplecze dla pracy pu
blicznej oraz zainteresowań, wykraczających poza progi gospodarstwa domowego
i kuchni. Powstaje jednak pytanie, co rozumiano pod pojęciem pracy publicznej
i politycznej. Wystąpienia publiczne, artykuły w gazetach, działalność na forum
parlamentu i różne nielegalne akcje na rzecz ustrojowego przekształcenia państwa
— wszystko to, z paroma wyjątkami, było czeskim kobietom obce2.
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Niemal do końca XIX stulecia za główną dziedzinę swojego publicznego dzia
łania i interesów uznawały Czeszki kulturę i edukację. Działania na tym polu nie
były zresztą przejawem wyłącznie kobiecej aktywności publicznej. Niepowodze
nia polityki czeskiej w drugiej połowie minionego stulecia kierowały uwagę świa
domych reprezentantów dążeń narodowych (przede wszystkim mężczyzn) ku po
szukiwaniom ,, zastępczych” form działania na rzecz szerszego ogółu. Kultura,
przede wszystkim literatura i szkolnictwo, stawały się w tym czasie ważnym środ
kiem walki politycznej.
Społeczna praca kobiet w tej dziedzinie nie była zatem niczym nadzwyczaj
nym, a przy tym sprzyjała realizacji celów ich dążeń emancypacyjnych. Nie było
przypadkiem, ani niespodzianką, że w czasie kiedy władze i opinia publiczna uwa
żały działalność literacką w języku narodowym za wyraz poglądów politycznych,
literatki występowały w imieniu ogółu kobiet w Czechach i na Morawach.
Bożena Nćmcova, Karolina Svćtla, Tereza Novakova, Eliśka Krasnohorska przytaczam kilka tylko wybitnych postaci z drugiej połowy XIX wieku, które były
dla ówczesnej i następnych generacji wzorem kobiet aktywnych na forum publicz
nym. Celem ich twórczości artystycznej i pracy społecznej było wsparcie czeskie
go ruchu narodowego. Stosunkowo wcześnie zaczęły też zwracać uwagę na prob
lemy socjalne tej epoki, później doszła do tego kwestia miejsca kobiet w społe
czeństwie i ich równouprawnienia. Pisarki czeskie, choć nieliczne i dysponujące
niewielkimi możliwościami, miały dosyć wyraźny udział w pracy kulturalnej,
oświatowej, a później — także w propagandzie politycznej. Niektóre, na przykład
Bożena Nćmcova*3, nie bały się nawet ryzykownych demonstracji antypaństwo
wych, wszystkie zaś dążąc do osiągnięcia swoich celów nie ulękły się nieprzychylności władz, a także swoich męskich współpracowników4.
Działania publiczne w kulturalno-oświatowej sferze życia społeczeństwa ko
biety podejmowały już od 60-tych, a jeszcze bardziej 70-tych i 8O-tych lat minio
nego stulecia. Już wtedy wyraziło się to w dążeniach do zapewnienia dziewczętom
go czeskiego rewolucjonisty J. V. FriĆe. Ojej działalności opowiada w swoich pamiętnikach jej matka, (Paznćti
babićky /Covo/irove) (Dziennik babci Kavalirowej], Praha, Topić 1940, wyd. 8 s. 143-146.
3 Bożena Nćmcovś nieraz okazywała jawny opór władzom austriackim. Najbardziej znane było jej wystąpienie
w roku 1856 na pogrzebie znanego czeskiego literata i dziennikarza K. H. Borovskdho. Borovsky zmarł wkrótce po
powrocie z kilkuletniego internowania w Brixen i wielu czeskich działaczy bojąc się surowych represji, częstych
w okresie po roku 1849, nie miało dosyć odwagi, aby pójść na jego pogrzeb. Nćmcovś, która położyła na jego trumnie
cierniowy wieniec, zachowała się z wyjątkową odwagą.
4 O trudnościach, z którymi spotykały się w Czechach i na Morawach kobiety działające w imię umocnienia narodo
wej wspólnoty w drugiej połowie zeszłego i na początku naszego stulecia, opowiada wiele wspomnień i pamiętników.
Dokładnie pisze o nich np. autorka i bojowniczka o prawa kobiet Eliska Krasnohorska w swojej książce Żeńskootazka
ćeska [Czeska sprawa kobiei], Praha 1881, wyd. 2, s. 21-28; a z młodszych - np. pisarka Anna Lauermannova
w pamiętnikach Lide minulych dob [Ludzie z minionych czasów], Praha 1940 s. 52-55.
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fachowego oraz wyższego niż elementarne, powszechnego wykształcenia, jak
również do otwarcia przed nimi miejsc pracy, wymagającej kwalifikacji. Droga
wiodła od stowarzyszenia wytwórców i „wyższej” szkoły żeńskiej w Pradze w la
tach 60-tych poprzez dziewczęce gimnazjum stowarzyszenia „Minerwa” założone
w roku 1890, aż do pierwszych promocji kobiet na czeskim uniwersytecie w Pra
dze w roku 1901. Była ona znowu związana z nazwiskami Karoliny SvStle, a prze
de wszystkim Eliśky Krasnohorskej. Każdy krok na tej drodze wymagał wiele
wysiłku, cierpliwości i sporo politycznego sprytu. Z jednej strony trzeba było
przekonać społeczeństwo czeskie o korzyściach płynących z wykształcenia ko
biet, a z drugiej — wybrać odpowiednią taktykę i czas działania rokujące prze
zwyciężenie oporów Wiednia.
Czeska opinia publiczna bardzo powoli godziła się z dążeniem kobiet do zdo
bycia wykształcenia. Jeszcze na początku lat 90-tych gimnazja żeńskie wywoły
wały wątpliwości i opór. Eliśka Krasnohorska przypominając te czasy pisała: „Mi
mo przyjaznej opinii, z którą się spotykała idea «Minerwy», znalazło się sporo
nieprzejednanych jej przeciwników we własnych kręgach narodowej inteligencji,
w tym nawet nauczycieli. Na przykład dyrektor państwowego instytutu kształce
nia nauczycielek p. Hrys spotkał mnie pewnego razu na bulwarze nadrzecznym,
zatrzymał, groził ręką wyciągniętą w kierunku Hradczan i wróżył: «Bóg panią
będzie karać za grzech przeciw odwiecznym prawom». A czcigodna, dobrodusz
na, starsza pani Pervolfova, matka warszawskiego profesora i dwóch poważnych
nauczycielek w Pradze, przebiegła szybko niebezpieczne skrzyżowanie pod Tea
trem Narodowym, żeby mi powiedzieć: «Muszę panią upomnieć, moja panno!
Myślałam, że jest pani osobą dobrze myślącą, sprawiedliwą, ale teraz, gdy pani
sobie wymyśliła tę diabelską rzecz (gimnazjum dziewczęce), ściągnie pani na
siebie karę”5.
Do wpływowych przeciwników kobiecego wykształcenia i, rzecz jasna, ak
tywności kobiet na forum publicznym, należała większość czeskich polityków. Nie
tylko „staroczesi” na czele z Frantiśkiem Ladislavem Riegerem, ale i „młodoczesi”; ci ostatni nader ostrożnie, z rezerwą podchodzili do tych kwestii. Mimo, że
partia młodoczeska miała w swojej oficjalnej nazwie słowo wolność, a wyznawała
zasady liberalne i akceptowała idee nowoczesnego społeczeństwa obywatelskie
go, wobec aspiracji emancypacyjnych kobiet gubiła swoją „postępowość”. Wiary
godne świadectwo na ten temat raz jeszcze pozostawiła w swych wspomnieniach

’ F Krśsnohorskś, Wybór dziel, t. II, Praha 1856, s. 488-489
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EliSka Krasnohorska, nawiązująca do założenia gimnazjum żeńskiego „Minerwa”, pierwszej tego typu szkoły w Austrii.
„Był już najwyższy czas — napisała w swoich pamiętnikach — aby postarać
się o pozyskanie dla naszej prośby [założenia gimnazjum] jakiegoś czeskiego
posła do Rady Państwa, który zechciałby postarać się o jej przedstawienie.
Poszłam z tą propozycją do Julia Gregra, który wysłuchał mnie grzecznie i sym
patycznie, ale wyraził żal, że me może mi pomóc. "Niech się pani zwróci do
mojego brata Edwarda, ten nie odmówi". „Już odmówił" — odpowiedziałam
i prosiłam o rekomendację do innego posła... Namyślał się krótko i poradził
„Niech pani spróbuje u doktora Engla”. Napisałam więc do niego list z prośbą
w sprawie, która leżała mi na sercu. Nie pochwalał dążeń przedstawionych w na
szym podaniu, negował potizebę kształcenia kobiet i uważał je za postulat kieru
jących się emocjami sufrażystek... Naturalnie odmówił popierania naszej prośby.
Spodziewałam się, że nic z tego nie wyjdzie, więc zachowałam humor i spokoj.
Odpowiedziałam panu dr. Englovi, żeby, gdy będzie w Pradze, wstąpił do mnie
na chwilę rozmowy... Potem przyznał, że miałam jednak nieco racji... Dr Engel
przekazał starania o naszą prośbę posłowi Karolowi Adamkovi; dobrze go znał
i dobrze wiedział, a nawet był pewien, że w ten sposob zasłuży na jego wdzięcz
ność, a dla podania będzie to z korzyścią. 11 marca 1890 roku poseł Adamek
przekazał petycję i polecił ją Radzie Państwa... W tym samym czasie skierowały
śmy prośbę o zezwolenie na edukację kobiet do Ministerstwa Oświaty”6.
W lipcu tegoż roku wyrażono zgodę na otwarcie żeńskiego gimnazjum
„Minerwa”, a 16 września rozpoczęto zapisy uczennic i można było dokonać
inauguracji zajęć.
W latach 90-tych dążenia kobiet do zdobycia wykształcenia szkolnego zaczęły
się szybko rozwijać; był to sukces nie tylko Eli.śky Krasnohorskej, lecz także
szeregu innych, po większej części młodszych, kobiet, absolwentek „wyższych”
szkół ogólnokształcących dla dziewcząt. Swoje aspiracje życiowe wiązały one (na
przykład w przypadku Anny Lauermannowej, Marii Cervinkovej-Riegrovej oraz
innych), z życiem kulturalnym, z literaturą, sztuką. W latach 90-tych dziewiętna
stego wieku widać już jednak było, ze orientacja na pracę kulturalną lub oświatową
ma swoje ograniczenia, ze nie wyczerpuje aspiracji narodowych i, oczywiście —
potrzeb ogółu kobiet. Ruch kobiecy, podobnie, jak i inne środowiska reprezentu
jące czeskie aspiracje narodowe, zaczął się dzielić pod względem politycznym
i społecznym.
6 Tamże, s. 487
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Zróżnicowanie to uwidacznia się w społeczności czeskiej już w latach 60-tych
i 70-tych. W tym czasie jednak wszystkie środowiska reprezentujące czeskie
aspiracje narodowe, cała czeska ,,narodowa reprezentacja” występowała na
zewnątrz raczej solidarnie7. Potrzebę zachowania jedności dyktowała polityce
czeskiej sytuacja w Austrii po roku 1867. Później jednak priorytet utrzymywa
nia jednolitego frontu stopniowo tracił na popularności, zaczął przeszkadzać
w życiu publicznym i w działaniach politycznych. Różnice interesów klaso
wych, społecznych, narodowościowych, religijnych zaczęły się wyrażać
w różnicowaniu się nurtów politycznych, z których wyrastały, przeważnie na
przełomie minionego i obecnego stulecia, nowoczesne partie polityczne. Par
tią, która pierwsza wyłamała się z narodowego frontu, a nawet dystansowa
ła się wobec programu narodowego była założona w roku 1878 Socjaldemo
kracja Czeskosłowiańska (Ceskoslovanska socińlni demokracie).
Dla szerszego ogółu większe znaczenie miało wszelako w latach 8O-tych
współzawodnictwo konserwatywnych „staroczechów” z liberalnymi „młodoczechami”. Publiczna aktywność kobiet nie mogła na stałe pozostać „impregnowana”
na różnice i walki partyjne. Do politycznych rozłamów w ruchu kobiecym do
chodziło w tym samym czasie, gdy rozpadała się jednolita czeska,,reprezentacja
narodowa”. Sympatie znanych działaczek z grona Karoliny Svćtle i Eliśky
Krósnohorskej dzieliły się między „staroczechów” i „młodoczechów”.
Skądinąd na postawy polityczne kobiet, nawet wbrew ich woli, oddziaływał
także stosunek poszczególnych partii do postulatów równouprawnienia płci.
W tym przypadku nie miały one łatwego wyboru. Niemal aż do wybuchu pier
wszej wojny światowej partie w ogóle nie liczyły się z potrzebą równouprawnie
nia kobiet. Nawet socjaliści na początku nie formułowali odrębnego programu
w kwestii kobiecej. Stosunek socjalistów do tego problemu zmienił się dopiero na
przełomie stuleci. O prawa dla kobiet upominali się w latach 90-tych — pod wpły-
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wem T. G. Masaryka i Antonina Haina — tylko postępowcy i realiści, ale było ich
niewielu8.
Stosunek kobiet do partii i programów politycznych nie był jednak zależny
jedynie od sposobu ujmowania przez nie „kwestii” kobiecej. Dosyć wcześnie
przedstawicielki ruchu feministycznego w Czechach i na Morawach zaczęły brać
pod uwagę społeczne odniesienia kolejnych nurtów politycznych podejmując de
cyzje o poparciu konkretnej partii. Już generacja feministek czynnych w latach
70-tych i 80-tych (szczególnie Eliśka Krńsnohorskń) dostrzegała związek między
głównymi kwestiami socjalnymi a kwestią kobiecą. Już na początku lat 80-tych
działaczka ta doszła do wniosku, że „obserwując najbiedniejsze środowiska lud
ności pracującej nie dostrzegamy tam ruchu kobiecego w ścisłym sensie tego sło
wa, ponieważ ruch ten powstał w innych zupełnie warunkach. Uboga kobieta pra
cowała zawsze nie wysuwając emacypacyjnych żądań, dlatego że pracować musiała, gdyż inaczej nie mogłaby żyć; kobieta bogata zaś na pewno nie będzie
pracować dla chleba, nawet gdyby emancypacja kobiet uczyniła duże postępy.
Pośrodku, między żelazną koniecznością a dostatkiem bez ograniczeń, jest ten
punkt, w którym znajduje się najistotniejsza i najważniejsza część ruchu femini
stycznego; dlatego też przedmiotem jego troski jest przede wszystkim tak zwana
średnia klasa społeczeństwa. Postęp i zaspokojenie potrzeb życiowych, praca
i swoboda myśli, oto czego domaga się ruch feministyczny aktywnych kobiet”9.
Podobne do Eliśki Krasnohorskiej poglądy miała w 70-tych, 80-tych, a nawet
90-tych latach dziewiętnastego stulecia duża liczba kobiet czynnych w życiu pu
blicznym, jak choćby działaczki Stowarzyszenia Wytwórczego Amerykańskiego
Klubu Pań, Stowarzyszenia „Minerwa”, kobiecego wydziału „Sokoła” albo in
nych organizacji klasy średniej. Mimo, że były świadome wagi społecznych i po
litycznych aspektów kwestii kobiecej, głównym ich celem pozostawała troska
o dostęp kobiet do wykształcenia oraz kwalifikacji, aby podjęta w razie potrzeby
praca mogła zapewnić im samodzielność. Swoich poglądów politycznych, które
w większości przypadków określała jedna z dwóch antagonistycznych partii, nie
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O rovnosti żen [O równouprawnieniu kobiet]),
mator społeczny i prezydent państwa,
Żeńska otazka ćeska [Czeska sprawa kobieca],

Pionier polityki, refor
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ujawniały publicznie. Przyznawały się do zasad liberalnych albo konserwatyw
nych, nie czyniły tego jednak wprost, ale poprzez dobór przyjaciół lub pisma, do
którego pisały.
Pokolenie kobiet, które angażowało się w życiu publicznym na przełomie XIX
i XX stulecia, było już zupełnie inne. Otwarcie i jasno formułowały one obok
postulatów politycznych, socjalnych i narodowych także żądania wynikające ze
specyficznej sytuacji społecznej kobiet. Edukacja kobiet była dla tej generacji
feministek tylko jednym z zadań, które należy dołączyć do programów politycz
nych aby je skutecznie realizować. Głównym problemem dla tych młodych kobiet,
sympatyzujących zresztą z różnymi kierunkami politycznymi, było zrównanie
praw kobiet i mężczyzn. To właśnie w latach 1905-1907, w związku z walką o po
wszechne prawo wyborcze, ruch kobiet w Czechach i na Morawach wyraźnie się
zaktywizował. Wiece, manifestacje, petycje stały się charakterystycznymi forma
mi publicznej działalności kobiet na początku naszego stulecia. Ważną przeszkodą
w ich walce był paragraf 30 austriackiego kodeksu o stowarzyszeniach, który aż
do roku 1907 utrzymywał zakazy przynależności i pracy w organizacjach poli
tycznych osobom małoletnim, pozbawionym praw, więźniom i kobietom. Opór
przeciw temu paragrafowi zjednoczył kobiety o różnych poglądach politycznych.
Najbardziej bojowo występowały członkinie partii socjaldemokratycznej, narodowo-socjalistycznej i postępowej. Wstępując do tych partii de facto przeciwstawia
ły się one zakazowi działalności politycznej. Częściowo mogły wykorzystywać
niejasny status prawny partii politycznych, których zakres aktywności — w odróż
nieniu od stowarzyszeń — nie był tak dokładnie uregulowany. Zdawały sobie
jednak sprawę, że odnośny przepis może być wobec nich w każdej chwili zastoso
wany. O tym, jak bardzo żywa była ta, z pozoru formalna kwestia, w czeskim
ruchu feministycznym w pierwszym dziesięcioleciu naszego stulecia, świadczy
ówczesna prasa. Żądania kobiet podsumował artykuł „Czeskie kobiety w pracy
politycznej” opublikowany w czasopiśmie „Żeńska Revue” w roku 1906. Niezna
ny autor pisał: „Żądając zmiany paragrafu 30 kodeksu o stowarzyszeniach i żąda
jąc prawa wyborczego dla kobiet do wszystkich ciał ustawodawczych, weszły
kobiety na szersze forum, zdobyły posłuch, zainteresowanie i uwagę dla swoich
żądań, zmienił się przeto z obopólną korzyścią wzajemny stosunek kobiet i partii...
Równość praw kobiet w partiach politycznych (urzeczywistniona tylko w socjal
demokratycznej i czfeskiej] partii postępowej) jest ważnym etapem realizacji naj
bardziej aktualnego zadania ruchu kobiecego, którym jest uzyskanie pełnej poli
tycznej równości kobiet.
Już sam rozwój życia społecznego wzmacnia argumenty na rzecz żądań zmiany
prawa o stowarzyszeniach. Zakaz udziału kobiet w stowarzyszeniach politycz
nych staje się bezprzedmiotowy, jeżeli kobieta pracuje w stowarzyszeniu... [i] je
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żeli nie jest to tylko przypadkowe, [to] przez swoją pracę należy do partii. W tych
warunkach niemożliwy jest zakaz udziału kobiet w życiu politycznym. Udział
kobiet w praktycznej działalności partii znosi [de facto] zakaz ich uczestnictwa
w pracy politycznej, mimo, że ministerstwo spraw wewnętrznych raz jeszcze po
łożyło nacisk na ten zakaz; został on potwierdzony przez Trybunał Państwa10.
W istocie, w związku z walką o powszechne prawo wyborcze władze pań
stwowe bardzo wyraźnie wystąpiły przeciw udziałowi kobiet w życiu politycz
nym. Głównym argumentem przeciwników udziału kobiet w wyborach było,
powtarzane wciąż już od lat 80-tych, twierdzenie, że ten, kto nie ma względem
państwa żadnych obowiązków (przede wszystkim obowiązku służby wojsko
wej), nie może żądać udziału we władzy i wpływu na sprawy publiczne. Tę
zasadę wysuwali zgodnie wszyscy przeciwnicy ruchu feministycznego, wywo
dzący się z różnych organizacji politycznych; powtarzali ją i przedstawiciele
władzy, przywódcy najsilniejszych czeskich partii „staroczechów” i „młodoczechów”, a wtórowali im nawet niektórzy socjaliści i postępowcy.
Przeciw publicznej i politycznej aktywności kobiet wystąpił na przykład już
w latach 80-tych bliski współpracownik i uczeń T. G. Masaryka, H. G. Schauer11. W dwudziestym stuleciu podnoszenie podobnych argumentów już nie by
ło możliwe. Mimo wszystko nie bez znaczenia było oddziaływanie opinii za
granicy, a kobiety miały niezawodne kontrargumenty. Musiały bowiem pła
cić jednakowe podatki, choć matki nie mogły decydować o przyszłości swoich
dzieci. Przyszła też kolej na wnioski o utworzenie różnego rodzaju kobiecych
,,służb specjalnych”, które mogłyby zastąpić obowiązek służby wojskowej12.
Ponad dwadzieścia dwa tysiące podpisów pod petycją, którą złożono w 1906 r.
do komisji dla spraw reformy wyborów do Rady Państwa w Wiedniu, dowodzi, że
wysiłki czeskich kobiet nie pozostały bez echa. 13 września 1906 r. komisja ta
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Uległość kobiet

Dzieła,
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odrzuciła jednak większością głosów wniosek posła czeskiego V. Choce, który
popierał żądania kobiet. Minister spraw wewnętrznych R. Bienerth oświadczył, że
odmowa ze strony władzy wynika z tego, że „logiczną konsekwencją istnienia
czynnych praw [wyborczych] kobiet, byłoby przyznanie im także prawa biernego
— tego sobie nie uświadamia większość tych, którzy o prawa kobiet walczą”'\
Niektórzy posłowie z Czech starali się zapewnić możliwość uczestniczenia
w wyborach choćby niektórym grupom kobiet. Na przykład poseł V. Hruby popie
rał kobiety samodzielnie zarabiające na życie. Poseł K. Zavorka chciał znów, żeby
posłów do Rady Państwa mogły wybierać kobiety posiadające i gospodarujące na
dużych obszarach ziemi. Nic z tych pomysłów nie zostało uwzględnione. Jedyną
korzyścią, która wynikła z tej walki był fakt, że władze zapomniały o swoim zaka
zie politycznej działalności kobiet i ich udziału w stowarzyszeniach i partiach.
Wszyscy przeciwnicy kobiet w parlamencie doczekali się jednak bardzo
szybko, bo już w roku 1908, niemiłej niespodzianki. Ordynacje wyborcze do
sejmów krajowych nie były zmienione; obowiązywał tutaj stary system kurialny,
cenzus majątku i wykształcenia. Obowiązywało również wiele dalszych ograni
czeń, ale jednego brakowało. Ustawodawca w roku 1861 nie liczył się z tym, że
kobieta mogłaby kandydować na posła, dlatego też zapomniał o zakazie. Wyko
rzystały to trzy kobiety, pierwsze kandydatki na posłanki do czeskiego sejmu
krajowego — Karla Machova z ramienia socjaldemokracji, B. Zelinkova z Partii
Praw Państwa Czeskiego (statopravni) i Maria Tumova, którą wysunął Komitet
Praw Wyborczych Kobiet, popierany przede wszystkim przez narodowych socja
listów i postępowców.
Mimo, że początek nie był pomyślny, wyniki wyborów w przypadku niektó
rych kandydatek (na przykład Karły Machovej w Pradze na Smichowie) pokazały,
że kandydatury kobiece nie są bez szans.
Frantiśka Plaminkova, narodowa socjalistka, wybitna działaczka polityczna
w Czechosłowacji w okresie międzywojennym, która w czasie tych wyborów do
piero rozpoczynała swoją polityczną karierę, skomentowała dążenie czeskich ko
biet do wejścia do czeskiego sejmu krajowego słowami: „Czeskie kobiety prze
mówiły! Pierwszy raz wzięły udział w kampanii wyborczej w innym charakterze,
niż tylko jako pomocnice wspierające różnych męskich kandydatów. Pierwszy raz
dlatego, ponieważ dopiero niedawno sprawdziły, iż formalnie, według ordynacji
wyborczej z roku 1861, mają nie tylko prawo czynne (mogą głosować podczas
wyborów), ale także prawo bierne (mogą kandydować). Jest rzeczą dziwną, że ten
Tamże, s. 46.
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fakt tak długo nie był dostrzegany nie tylko przez kobiety, ale również przez
męzczyzn n ] 4
Przyszła senator Plaminkova bez żenady krytykowała wszystkich czeskich
polityków włącznie z przedstawicielami własnej partii za powściągliwy stosunek
do kwestii praw kobiecych i za opór przeciwko udziałowi kobiet w życiu politycz
nym. Podczas manifestacji i wieców mówiła o „arogancji mężczyzn ze wszystkich
partii wobec żądania prawa wyborczego dla kobiet”, o ich krótkowzroczności,
wyrażającej się w tym, że nie potrafili policzyć głosów tysięcy kobiet, popierają
cych postulaty narodowe, społeczne, polityczne i inne15.
Zbiorowy udział kobiet w manifestacjach żądających powszechnego prawa
wyborczego, ponawiane przez młode pokolenie kobiet, postulaty z którymi wystę
powała Karla Machova, Alice Masarykova, Olga Stranska albo Frantiśka Plaminkovó, stopniowo przekonały przeciwników prawa kobiet do udziału w życiu pu
blicznym i politycznym. W okresie przed pierwszą wojną światową, prawie
wszystkie partie (z wyjątkiem kilku katolickich) utworzyły własne organizacje
kobiece, a prawa kobiet stały się częścią ich programów.
Na przełomie 1909 i 1910 roku założyła własną organizację także jedna z tra
dycyjnych partii narodowych — partia „młodoczechów”. „Młodoczesi” do dzia
łalności politycznej kobiet przez długi czas odnosili się krytycznie, a nawet nega
tywnie. Dopuszczali, bez większych zastrzeżeń, prawo kobiet do wykształcenia,
przydatne dla zapewnienia rozwoju narodowej oświacie, ale postulaty emancypa
cji odrzucali na równi ze swymi rywalami „staroczechami”.
Powstanie „młodoczeskiej” organizacji kobiecej dokonało się z inicjatywy pi
sarki Bożeny Vikove-Kunśticke, której poglądy były zbliżone do poglądów przy
wódców partii. W swoich wykładach, artykułach, opowiadaniach i powieściach
przedstawiała ruch feministyczny jako źródło niepokoju i rozkładu. Dążenia ko
biet do zdobycia powszechnego prawa wyborczego i zmiany prawa rodzinnego,
były jej zupełnie obce. Swoich poglądów nie zmieniła w najmniejszym stopniu
nawet po założeniu kobiecej przybudówki partii „młodoczeskiej”. Przedstawiła je
podczas prelekcji „Kobieta w partii młodoczeskiej”, w której odpowiadając na
pytania, dlaczego kobiety miałyby popierać działalność partii politycznych, ucie
kała się głównie do argumentów emocjonalnych.
Jej zdaniem, kobieta instynktownie zna swoje miejsce, jest nim rodzina, życie
prywatne. Posłannictwem kobiet jest właśnie chronić sferę prywatności kulty wu-

" Tamże, r 111, 1907-1908 s. 89.
” Tamże, r. 11, 1905-1906 s. 172.
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jąc w niej wartości moralne i narodowe. Obrona rodziny i dzieci przed wpływami
niemieckimi jest również zadaniem publicznym, i to usprawiedliwia udział kobie
ty w życiu politycznym i działalności partyjnej'
Hasła ruchu kobiecego uważała za przesadne i niebezpieczne. Wprawdzie po
woływała się podczas swoich prelekcji na autorytety tego ruchu, jak Eliśka
Krasnohorska czy Tereza Novakova. W rzeczywistości więcej przejmowała z po
glądów Josefa Veseleho, który regularnie zapełniał karty „Kalendarzy dla pań
i dziewcząt czeskich”, a swoje poglądy podsumował w broszurze pod tytułem
„Kobiety czeskie. Nosicielki szczęścia swojego ludu”. Pisał tam: „Wierzę mocno,
że naród czeski wtedy dopiero będzie silny na zewnątrz i wewnętrznie szczęśliwy,
gdy kobiety zatroszczą się o sprawy narodowe, ponieważ kobieta-mężatka silnie
oddziaływuje na swojego męża, który z kręgu rodzinnego przenosi złe lub dobre
emocje do swojego miejsca pracy... Dlatego twierdzę, że najistotniejsza inspiracja,
od której zależy powodzenie i niepowodzenie w życiu domowym, towarzyskim
i narodowym jest w rękach kobiety... Człowiek szczęśliwy, silny, dumny ze swojej
żony, uważa że jest bogaty, że znalazł skarb, który ukrywa w swoim domu. Rzuca
się on w wir światowego życia, by walczyć, pracować, oszczędzać i budować
dobrobyt rodzinny i narodu”16
17.
Większość pionierek kobiecej aktywności na forum publicznym, które formu
łowały postulaty dostępu kobiet do wykształcenia i pracy w dziedzinie kultury,
w ogólnym zarysie zgadzała się z podobnymi poglądami. Te, które dożyły pier
wszej wojny światowej i czasów późniejszych, pilnie śledziły wysiłki swych na
stępczyń, które brały udział w walkach politycznych. Eliśka Krasnohorska i Tere
za Novakovó były z pewnością bliższe Bożenie Vikovej-KunStickej niż Karli Machovej, Alice Masarykovej albo Frantiśky Plaminkovej.
Sprzeczność między kulturalno-oświatową i polityczną koncepcją aktywności
kobiet w życiu publicznym szczególnie wyraźnie wystąpiła w latach 1908-1914.
Po pierwszej wojnie światowej prawo kobiet do działalności politycznej nie budzi
ło już wątpliwości, co więcej partia narodowo-demokratyczna, która powstała na
miejsce „młodoczeskiej”, całkowicie zmieniła pod tym względem swe stanowi
sko, wychodząc naprzeciw modernizacji społecznej18.

16 Por. „Ćeskó Revue” 1910 nr 2.
17 J. Vesely, Kobiety czeskie. Nosicielki szczęścia swojego ludu, Praha 1888 s. 4-8.
18 Po roku 1918 do przywódców kobiecej organizacji partii narodowo-demokratycznej (uprzednio młodoczeskiej)
należała Maria Brauberger Jej poglądy są charakterystyczne dla zmian, jakie zaszły w ruchu kobiecym, znajdującym
się pod wpływami partii politycznych podczas pierwszej wojny światowej. W jednym z artykułów w roku 1920
napisała: „Wysiłki dzisiejszej kobiety, aby osiągnąć równe prawa obywatelskie z mężczyzną, uważa się prawie za
jakąś rewolucję, która chce obalić ustrój państwa. Lecz jeżeli przyjrzymy się lepiej tym wysiłkom, spostrzeżemy, że
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Na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia naszego wieku, także
wewnątrz czeskiego ruchu kobiecego istniał jeszcze konflikt pokoleniowy, na
turalny podział na starsze i młodsze działaczki, choć nie możemy go w sposób
mechaniczny utożsamiać ze zróżnicowaniem programowym. Wszelako kobie
ty, które włączyły się do działalności publicznej w końcu lat 90-tych lub je
szcze później, nie tylko dążyły do innych celów, lecz także czyniły to w zupeł
nie inny sposób, niż ich poprzedniczki. Odznaczały się znacznie większą pew
nością siebie. Nie zdarzało się już, żeby członkostwo w kobiecej organizacji,
ćwiczenia w „Sokole” albo uczęszczanie do „wyższej” szkoły żeńskiej lub
gimnazjum objęte było zakazami czy trudno dostępne. Na samodzielność ko
biet z tej młodszej generacji nie bez obaw spoglądały niektóre pionierki ruchu
kobiecego. Oczekiwały od nich większego dla siebie uznania i wdzięczności;
doczekały się krytyki i negacji swych zasług.
Wielką polemikę między starszymi i młodszymi działaczkami czeskiego ruchu
kobiecego wywołała praktyka i profil pierwszego, z założenia wzorcowego,
dziewczęcego gimnazjum „Minerwa”. Po niecałych dwudziestu latach w stowa
rzyszeniu, które założyło gimnazjum, doszło do ostrych konfliktów, częściowo
personalnych, częściowo merytorycznych. Spór zakończył się usunięciem dotych
czasowej ekipy animatorów stowarzyszenia. Pomimo jej niekwestionowanych za
sług i składanych pod jej adresem deklaracji szacunku, zwyciężyła grupa, którą
Eliśka Krasnohorska określiła jako „radykalno-realistyczną i społecznie wolnomyślną armię młodych z Klubu Kobiet”19.
Członkinie nowej generacji wykorzystały demokratyczne przepisy stowa
rzyszenia i w roku 1908 wstąpiły do niego niemal zbiorowo, aby potem z ła
twością już, podczas walnego zgromadzenia zdominować grupę założycielek.
Walka o „Minerwę” była właśnie jednym z przejawów podziałów, które objęły
cały ruch kobiecy, a nawet więcej — cały ruch społeczny i polityczny. Ciągłe
odwoływanie się do interesu wspólnoty narodowej straciło już siłę oddziały
wania. Poszczególne kierunki i nurty polityczno-ideowe utworzyły własne orga
nizacje jeszcze zanim rozpoczęła się wojna o „Minerwę” i starały się o uzyskanie
wpływu na ruch kobiecy.
Już w roku 1908 na pierwszym Czeskosłowiańskim Zjeździe Kobiet założono
Centralne Stowarzyszenie Kobiet Czeskich, które reprezentowało pionierską ge
tak zwany "ruch kobiet" jest właśnie elementem konserwatywnym, gdyż w pewnym sensie szuka drogi powrotu do
prostszego i naturalniejszego stosunku między kobietą a mężczyzną". (Archiwum Muzeum Narodowego w Pradze,
zespół Ruch Feministyczny, sygn. 1/1-73).
19 E. Krósnohorska, Svedectvi o Minerve [Relacja o ,,Minerwie"], „Zenske listy” 1911 nr 1 s. 12.
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nerację działaczek oświatowych, a chciało być, w myśl swych intencji, instytucją
jednoczącą cały ruch kobiecy. Nie udało się to zupełnie, gdyż bardzo wcześnie
pojawił się konkurencyjny Klub Kobiet. Zrzeszał on kobiety, które sympatyzowa
ły z realistami, postępowcami, socjaldemokratami i narodowymi socjalistami.
Obok nich powstawało wiele innych stowarzyszeń regionalnych, religijnych, kla
sowych. W większości zbliżały się one do jednego z dwóch rywalizujących ze
sobą obozów politycznych. Na pograniczu między tymi obozami stało Stowarzy
szenie Kobiet z Wykształceniem Akademickim (następnie Związek Kobiet z Wy
kształceniem Uniwersyteckim), założone w roku 1908.
Jego baza członkowska była niewielka; do czasu wybuchu pierwszej wojny
światowej wykształcenie uniwersyteckie uzyskało tylko kilkadziesiąt kobiet.
Wpływ tego Stowarzyszenia był jednak dosyć duży; prawie wszystkie jego człon
kinie brały bardzo aktywny udział w formułowaniu i forsowaniu żądań kobiet.
Stowarzyszenie rozwinęło się z kobiecego kółka studenckiego Towarzystwa „Slavie”.
Na jednym skrzydle była tu np. Alice Masarykova, skłaniająca się pod wpływem
swego ojca i matki ku postępowcom i socjalistom, na drugim — chociażby Maria
Brauberger, która przed pierwszą wojną światową współpracowała z Partią Praw
Państwa Czeskiego (statopravm), a potem z narodowymi demokratami.
Korporacyjny charakter pozwalał na współpracę w tej organizacji osób o róż
nych orientacjach ideowych. Co więcej, wszystkie „akademiczki” należały do
młodego pokolenia, które udział kobiet w życiu politycznym uważało za rzecz
zupełnie oczywistą i niezbędną.
Obydwa skrzydła ruchu feministycznego, względnie grupy czy też pokolenia
kobiet, miały nie tylko swoje własne związki, ale także swoją prasę, która poma
gała im pozyskiwać opinię publiczną i przyciągać nowe zwolenniczki. Najbardziej
wpływowym czasopismem „starszych” były przez długi czas „Obserwator Kobie
cy” („Zensky obzor”) i „Gazeta kobiet” („Zenske listy”). Były to swego rodzaju
magazyny kulturalno-oświatowe, w których autorki mogły znakomicie prezento
wać swoje literackie osiągnięcia. Czasopisma te cieszyły się wielką popularnością,
możemy zakwalifikować je do kategorii „lektury dla kobiet”. Obok moralizujących opowiadań i powieści w odcinkach zawierały różne pożyteczne rady i wska
zówki. Znaleźć tu można było wszystko: od porad, jak rozwiązywać życiowe
kłopoty, aż do recept na posprzątanie mieszkania, wypranie bielizny, czy wycho
wywanie dzieci.
Poglądy i postulaty młodszego pokolenia działaczek kobiecych, forsowane
przez nie w polityce i w życiu publicznym, reprezentował, oprócz innych czaso
pism, przede wszystkim „Przegląd kobiecy” („Żeńska Revue”). Czasopismo to
poświęcało wiele miejsca wydarzeniom politycznym, komentowało działalność
Rady Państwa i sejmów krajowych w Czechach i na Morawach, zajmowało się
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przebiegiem wyborów i ich wynikami, sytuacją ekonomiczną i wpływem prze
mian gospodarczych na położenie i kształt rodziny. Szczególną uwagę zwracał
„Przegląd kobiecy” na wszystko, co nowoczesne w dziedzinie wykształcenia, na
sukcesy zawodowe kobiet w kraju i poza jego granicami. Starał się też wzbudzić
zainteresowanie czeskiej opinii publicznej socjalnymi aspektami kwestii kobiecej.
Wydająca pismo Zdenka Wiedermann i cała redakcja dbały o międzynarodową
współpracę, starały się o informacje z zagranicy, interesowały się przede wszyst
kim organizacjami kobiecymi „świata słowiańskiego”. Bardzo żywe były kontak
ty „Przeglądu kobiecego” z polskimi i południowosłowiańskimi czasopismami
dla kobiet. Nie uchylano się też od współpracy z Niemcami, co jednak wywoływa
ło zawsze krytykę ze strony „Obserwatora kobiecego”.
Zawartość prasy obu rywalizujących obozów wiernie odzwierciedlała ich po
glądy i zamiary. Jest rzeczą prawie niemożliwą precyzyjne ustalenie, który z nich
miał przed pierwszą wojną światową większe powodzenie wśród społeczności
kobiecej. Dane o nakładach i czytelnictwie nie dochowały się w redakcyjnych
spuściznach. Pośrednio możemy sądzić, że popularność „Obserwatora kobiecego”
(„Zensky obzor”) i „Gazety kobiet” („Zenske listy”) była w tym czasie duża.
W podobnym duchu redagowano także tak zwane „Kalendarze dla pań i pa
nien czeskich”, które dla wszystkich wydawców były bardzo dochodowe i nader
popularne w czeskich rodzinach. W ostatnich latach przed pierwszą wojną świato
wą doszły jeszcze, przeznaczone dla kobiet, publikacje o tematyce politycznej,
które popierały ich aktywność na forum publicznym i pomagały kobietom w przy
gotowaniach do pierwszego samodzielnego wystąpienia politycznego. „Złote cza
sy” dla tego typu pism nadeszły jednak dopiero po roku 1918, dlatego też możemy
przyjąć, że dopiero w tym czasie zwyciężyła ostatecznie opinia o zasadności
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, uczestnictwa traktowanego jako natu
ralny element życia społecznego, a nie jako działalność niemoralna czy destruk
cyjna. Od uznania zasady do jej realizacji wiodła wszelako długo droga, a rok 1918
otwierał na niej jedynie ważny nowy etap.
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„Czerwone pończochy". Początki
zorganizowanego ruchu feministycznego
w Danii na przełomie XIX i XX w.

Zarówno ruch feministyczny w Danii, jak i duński ruch robotniczy utworzyły
swoje organizacje w tym samym roku - 1871. Jest to oczywiście zbieg okoliczno
ści, ale nie ulega wątpliwości, że oba związane były z tym samym procesem
kształtowania się w drugiej połowie XIX w. społeczeństwa masowego, z postępa
mi modernizacji i zjawiskiem formowania się nowej struktury społecznej.
W Danii proces industrializacji i modernizacji rozpoczął się stosunkowo póź
no. Był to kraj rolniczy o społeczeństwie chłopskim. Jeszcze w 1834 r. odsetek
ludności miejskiej wynosiła zaledwie 21 %. W Kopenhadze mieszkało 120 tys.
osób, ale już w następnym największym mieście Odense tylko niecałe 9 tys. Poza
Aarhus i Aalborg ani jedno z pozostałych miast duńskich nie przekraczało 5 tysię
cy mieszkańców1.
Pod koniec lat trzydziestych XIX w. w duńskich fabrykach pracowały tylko 23
maszyny parowe12. Do 1848 r., tj. do chwili uchwalenia liberalnej konstytucji, było
to państwo o ustroju absolutystycznym i z systemem ekonomicznym dalekim od
liberalnej wolnej konkurencji i swobodnego rynku. Ustawy cechowe krępowały
rozwój gospodarczy jeszcze dłużej, bo do 1857 r., kiedy wprowadzono w Danii
zasady gospodarki wolnokonkurencyjnej.
Procesy modernizacji oraz industrializacji pozostają w ścisłym związku
z powstaniem nowych grup społecznych, jakie zaczęły się wówczas tworzyć.

1 H. Ch. Johansen, En samfundsorganisation i opbrud 1700-1870. Dansk socialhistorie t. IV, Kobenhavn 1979,
s. 56-57.
2 R. Skovmand, Folkestyrets fodsel 1830-1870. Danmarks historie t. XI, Kobenhavn 1964, s.89.

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

290

Grażyna Szelągowska

Mechanizm kształtowania się nowoczesnej klasy średniej i klasy robotników
przemysłowych nie odbiegał zasadniczo od podobnych procesów zachodzą
cych w innych krajach zachodniej Europy, z jednym wszakże wyjątkiem
w momencie rozpoczęcia się w Danii rewolucji przemysłowej funkcjonował tam
już rozwinięty rynek pracy kobiet.
Kobiety, wykształcone córki chłopów, urzędników, robotników, rzemieślni
ków i kupców, miały swój udział w procesie powstawania klasy średniej na
równi z mężczyznami. Podstawą był dostęp kobiet do powszechnej oświaty
elementarnej (w Danii już od 1814 r.), później (od połowy XIX w.) do szkolnictwa
średniego różnego typu i o różnych profilach3.
Istotną rolę odgrywała także tradycja pracy kobiet, nie tylko z najniższych
grup społecznych. Nie miejsce tu na szczegółowe analizy, ale wspomnieć na
leży o kilku przesłankach. Za pierwszą uznać należy sięgającą wczesnego śred
niowiecza wysoką pozycję kobiety w rodzinie ( w języku duńskim istnieje zwrot
„madmor”, czyli „matka-żywicielka”). Wzmocniło ją wprowadzenie protestanty
zmu, bowiem to właśnie do kobiety należał obowiązek nauczania Biblii. Wysoką
pozycję kobiety sankcjonował zapis w Kodeksie Królewskim (Danske Lov)
z 1680 r. regulujący status prawny kobiet i zakazujący bicia żon. Rolę społeczną
kobiety dostrzegali czołowi przedstawiciele duńskiego oświecenia, w którym
w I połowie XVIII w. rozwinął się cały nurt równouprawnienia kobiet. Pisał o tym
już w latach 40. XVIII w. w sposób bardzo nowoczesny najwybitniejszy duński
filozof i pisarz tej epoki, Ludvig Holberg. Od przełomu XVIII i XIX w. kobiety
uznawały wykształcenie i pracę za możliwość awansu społecznego oraz zdobycia
niezależności. I rzeczywiście tak było, jednak kobiety wkrótce przekonały się, że
zdominowane przez mężczyzn społeczeństwo daje im wprawdzie wykształcenie,
ale jednocześnie wyznacza z góry ustalone role i zadania.
Istotną przeszkodą dla swobodnej działalności zawodowej kobiet były ustale
nia prawne. Zmiany w tym zakresie przebiegały znacznie wolniej od przekształceń
ustrojowych. Obowiązujący do połowy XIX w. wspomniany wyżej Kodeks Kró
lewski, mimo prekursorskiego charakteru zapisu o kobietach, utrwalał zarazem
istotne ograniczenia swobody kobiet. Przede wszystkim pozbawiał kobiety praw
majątkowych; dziedziczyć mogły jedynie połowę tego, co przysługiwało męż
czyźnie. Także wdowy nie mogły swobodnie dysponować swym spadkiem,

3 Szerzej na len temat zob. Aspiracje edukacyjne i pozion wykształcenia kobiet w Skandynawii na przełomie XIX
i XX w , w Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w, t.2. cz. I i II. Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 1993, s. 45-54.
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bowiem wszystkie ich decyzje wymagały kontrasygnaty prawnego opiekuna.
Trudno jest coś powiedzieć o rzeczywistej sytuacji ekonomicznej kobiety
w XVIII-wiecznej Danii, bowiem wiele przykładów z literatury pięknej lub pa
miętnikarskiej wskazuje, że przepisy Kodeksu były często omijane, zwłaszcza
pod koniec XVIII w.4.
Wspomniana wyżej ustawa o wolności ekonomicznej z 1857 r. przyniosła
wreszcie pewne zmiany w statusie prawnym kobiet duńskich. Otrzymały pra
wo dziedziczenia na równi z mężczyznami, a kobiety samotne (niezamężne,
wdowy, opuszczone, rozwiedzione i będące w separacji) powyżej 25 roku ży
cia mogły rozpocząć działalność gospodarczą na tych samych prawach, co
mężczyźni. Wdowy otrzymały ponadto prawo prowadzenia odziedziczonego
po mężu przedsiębiorstwa. I wreszcie niezamężne kobiety powyżej 25 roku
życia otrzymały prawo swobodnego dysponowania własnym majątkiem i do
chodami, bez konieczności posiadania opiekuna prawnego. Wszystkie te przywi
leje traciły w chwili zawarcia małżeństwa5.
Kobiety zamężne uzyskały te prawa dopiero w 1880 r. (dochody) i 1889 r. (ma
jątek)6. Nie oznaczało to wcale zamierzonej dyskryminacji mężatek, którym prawo
nakazywało oddawać mężom każdy zarobiony grosz. Zjawisko posiadania przez
mężatki własnych dochodów było bowiem znikome7 Zgodnie z duńskim obycza
jem, zamężnym kobietom nie wypadało po prostu pracować i zarabiać. Nie musiały tego robić kobiety z warstw średnich, nie wspominając o najwyższych, do pracy
zarobkowej zmuszone były natomiast zamężne kobiety z rodzin uboższych.
Zupełnie odmienny stosunek do pracy zarobkowej panował w odniesieniu do
kobiet niezamężnych lub samotnych, tak z klasy średniej, jak i z grup najuboż
szych. Tradycja i obyczaj nakazywały zawrzeć małżeństwo dopiero po zdobyciu
odpowiednich środków finansowych, co powodowało, że zawierano je stosunko
wo późno (mężczyźni średnio w wieku 32 lat, kobiety - 28 lat). Społeczeństwo
duńskie akceptowało także kobietę samotną (w języku duńskim nie istnieje zwrot
o wydźwięku pejoratywnym „stara panna”), o ile utrzymywała się z własnej pra
cy. Kobiety samotne stanowiły ok. 10 %, a w Kopenhadze nawet 20 % kobiet8.
W ten sposób tworzyła się na rynku pracy grupa kobiet. Zawody, w których
pracowały, pokazują postępy industrializacji i modernizacji Danii, a także zmiany
w mentalności samych kobiet, które zaczynały wykazywać coraz większą ambicję
4
5
6
7
8

H. Ch. Johansen, op. cit., s. 166.
V. Dybdahl, Det nye samfund paa vej 1871-1913. Dansk socialhistorie t. V, Kobenhavn 1982, s. 24.
I. Dahlsgaard, Kvinden i Danmark [w:] „Sket". Det 20. aarhundredes historie, z. 13, Kobenhavn 1974, s.361
V. Dybdahl, op. cit., s. 24.
H. Ch. Johansen, op. cit., s. 59.
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osiągnięcia tego samego wykształcenia i dostępu do tych samych zawodów, co
mężczyźni. Podkreślam, że są to przede wszystkim zmiany jakościowe, a nie ilo
ściowe. Tradycja kobiety, która po wyjściu za mąż „siedzi w domu” i prowadzi
gospodarstwo domowe, jest do dziś w Danii bardzo silna zawodowo pracuje nie
wiele ponad 50 % kobiet. Można powiedzieć, że w kulturze duńskiej funkcjonują
równolegle dwa wyznaczniki społecznej pozycji kobiety: praca w przypadku ko
biet niezamężnych oraz rodzina (małżeństwo) dla kobiet zamężnych.
Dla pracy kobiet szczególne znaczenie miał sposób prowadzenia gospodarstwa
domowego. Powszechne było, zwłaszcza w gospodarstwach wiejskich, produko
wanie na własny użytek niemal wszystkich towarów od masła i chleba po tkaniny
ubraniowe i piwo. Znamienne, że produkcja ta odbywała się praktycznie bez obie
gu pieniądza, bowiem surowce także można było wyprodukować w gospodar
stwie. Zarówno w gospodarstwach domowych w miastach, jak i na wsi, można
było znaleźć mnóstwo pracy i korzystały z tego dziewczyny i kobiety z rodzin
chłopskich, robotniczych, urzędniczych, rzemieślniczych i kupieckich. Często za
trudniały się u krewnych. Jeszcze w połowie XIX w. w rodzinie urzędnika powia
towego mogło pracować 7 kobiet kucharka, pokojówka, 2 pokojówki „sypialniane”, gospodyni domowa, guwernantka i garderobiana. Średnio w każdym gospo
darstwie domowym mogła znaleźć pracę 1 kobieta9.
Industrializacja zmieniła w zasadniczy sposób gospodarstwo domowe. Na
pływ produkowanych masowo i tanich gotowych towarów fabrycznych oraz wiele
udogodnień technicznych spowodowały, że liczna kobieca służba stała się zbędna.
Zmienił się nawet model rodziny, w którym spore stadka potomstwa zastąpione
zostały dwojgiem lub trojgiem dzieci10*.
Kobieca siła robocza opuściła więc domy, domagając się dostępu do zawodów
i do odpowiedniego wykształcenia. Mniej więcej 30 % zasiliło przemysł fabrycz
ny, np. tytoniowy (Dania była poważnym producentem wyrobów tytoniowych,
dzięki własnym surowcom z kolonii w Indiach Zachodnich)11. Oferta pracy dla
pozostałych kobiet wykształconych oraz bez wykształcenia była jednak bardziej
niż skromna. Charakterystyczna dla poglądów w tym okresie jest wymiana kore
spondencji między szwedzkim pisarzem Augustem Strindbergiem, znanym z nie
chętnego stosunku do kobiet, a duńskim politykiem liberalnym Viggo Hoerupem.
Zdaniem Hoerupa kobiety powinny mieć prawo do niezależności i swobodnego

9 tamże, s. 173.
10 I Dahlsgaard, op. cit., s.361.
” tamże
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dostępu do zawodów. Strindberg natomiast uważał, że kobiety mają dostateczne
możliwości zarabiania pieniędzy na tych obszarach, które są im przypisane.
Miał na myśli następujące zawody: „Cesarzowa, królowa, przeorysza klaszto
ru, nauczycielka, artystka, modystka, krawcowa, akuszerka, fryzjerka, gospo
dyni domowa i służąca.” W odpowiedzi Hoerup stwierdził, że istotnie niektóre
z tych zawodów wydają się bardzo atrakcyjne, ale za to niesłychanie trudne do
osiągnięcia. Natomiast pozostałe, znacznie łatwiejsze do zdobycia, nie są jed
nak dla kobiet kuszące12.
Powszechne poglądy znajdują potwierdzenie w danych statystycznych. We
dług spisu powszechnego z 1870 r. na 1,7 min ludności w Danii było ok. 480 tys.
kobiet. 83 tysiące pracowało zawodowo, w tym 23 tys. w rolnictwie ( w tym żony
rolników). Odliczając pracujące dorywczo, możemy stwierdzić, że bez wątpliwo
ści pracowało zawodowo 48 tys. kobiet, tj. 10 % - 18,5 tys. krawcowych, 14,5
robotnic fabrycznych, 3,5 tys. tkaczek i ok. tysiąca drobnych sklepikarek13.
Żądanie dostępu kobiet do wykształcenia i zawodów stało się więc głównym
impulsem powstania w Danii w 1871 r. zorganizowanego ruchu feministycznego.
Jego fundamentem była działalność Fryderyka Bajera i jego żony Matyldy. F.
Bajer (1837 - 1922) był znanym pisarzem i rzecznikiem równouprawnienia kobiet,
propagatorem idei pacyfistycznej w Danii (laureat pokojowej nagrody Nobla
w 1908 r.). Był także zwolennikiem ścisłej współpracy państw nordyckich i z tego
względu utrzymywał z sąsiednimi państwami skandynawskimi stałe kontakty.
W końcu lat 60. dotarł do szwedzkiego czasopisma „Tidskrift for Hemmet”
(„Czasopismo domowe”), energicznie podejmującego kwestię kobiecą, i zadbał
o jego rozpowszechnianie w Danii14.
Korzystając ze swych licznych kontaktów zagranicznych, przede wszystkim
z międzynarodową organizacją kobiecą w Genewie, doprowadził do utworzenia
w Danii jej filii. W 1871 r. w salonie państwa Bajerów powstało Duńskie Stowa
rzyszenie Kobiet (Dansk Kvindesamfund) jako oddział organizacji międzynarodo
wej. Przewodniczącą została Matylda Bajer, a w skład organizacji weszła niewiel
ka grupa prominentnych obywateli Kopenhagi.
Jeszcze tego samego roku stowarzyszenie wycofało się z organizacji między
narodowej, tworząc instytucję całkowicie samodzielną.

11 tamże
*’ H, Ch. Johansen, op. cit., s. 167
14 "Nuliden i billeder og text", nr. 617, r. XII, Kobenhavn 1888.
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DSK szybko rozpoczęło działalność na rzecz swobodnego dostępu kobiet do
zawodów zastrzeżonych dotąd dla mężczyzn oraz odpowiedniego wykształcenia.
Uwaga organizacji skupiała się przede wszystkim na problemach kobiety nieza
mężnej, bo jak stwierdziła znana duńska pisarka 1. połowy XIX w. Thomasine
Gyllembourg - „Niezamężna pracownica ma wszystkie obowiązki służącej, nato
miast żadnego z jej praw”'5.
Pierwszym efektem działalności Stowarzyszenia było zakładanie szkół. W la
tach 1872-1876 zakładano szkoły handlowe dla kobiet, które pragnęły znaleźć
zatrudnienie w urzędach, biurach, bankach i sklepach. Dzięki działaniom DSK
kobiety pojawiły się na stanowiskach pracy na pocztach, na kolei, w administracji
centralnej. Z tego ostatniego osiągnięcia organizacja była szczególnie dumna:
pierwszą kobietę w urzędzie centralnym zatrudniono w 1875 r., w roku 1912 pra
cowało ich już 150. Następnie zaczęły powstawać szkoły plastyczne i rzemieślni
cze oraz podnoszące kwalifikacje szkoły niedzielne dla kobiet-robotnic. Członko
wie DSK otworzyli biuro informacyjne i doradcze dla pracujących kobiet oraz
biuro pośrednictwa pracy (1887 r.). Dzięki naciskom Stowarzyszenia w 1875 r.
kobiety uzyskały dostęp do wykształcenia uniwersyteckiego*16.
Do sukcesów DSK można zaliczyć także doprowadzenie do przyznania wyżej
wspomnianych praw majątkowych i swobody działalności ekonomicznej kobie
tom zamężnym. Członkowie malutkiego Stowarzyszenia w 1880 r. liczyło zale
dwie 121 osób, kobiet i mężczyzn byli dość zapracowani. Wszyscy byli godnymi
przedstawicielami średniozamożnego mieszczaństwa, głównie z kręgów liberal
nych: pastorzy, nauczyciele, profesorzy, urzędnicy, pisarze, działacze społeczni
i polityczni, artyści, kupcy17. Być może to właśnie jest powód, dla którego działal
ność duńskich feministek (i „feministów”) nie przybrała tak gwałtownych form,
jak np. w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie deklarowało dążenie do poprawy
sytuacji kobiet (oraz dzieci) „drogą regulacji prawnych”.
Swoje organizacje zaczęły zakładać jednocześnie kobiety-robotnice. Organi
zacje branżowe, tworzone na wzór związków zawodowych, były nieliczne, domi
nowały natomiast organizacje skupiające robotnice z różnych zawodów. Działal
ność związków zawodowych jest ściśle związana z powstaniem w 1871 r. duńskiej
filii „Międzynarodówki”, uważanej za pierwszą postać Duńskiej Partii Socjalde
mokratycznej. Filia dzieliła się na 20 sekcji o charakterze zawodowym (branżo

13 tamże.
16 "Kvindenog samfundet" nr 19, 1911 oraz nr. 1, 1912.
17 "Nutiden. ", nrcit.
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wym), ale między nimi istniała także „Sekcja kobieca”. Nie wiadomo nic o jej
członkiniach i wydaje się, że nie miała większego znaczenia dla działalności partii18*.
Robotnice zaznaczyły swoją obecność rok później, gdy wyrokiem Sądu Naj
wyższego duńska sekcja „Międzynarodówki” w 1872 r. została zdelegalizowana,
a jej przywódcy skazani na kary do 3 lat więzienia (był to skutek strajku murarzy,
który przekształcił się w regularną bitwę robotników z policją). Powstał wówczas
„Wolny związek kobiet” (Den frie kvindelige forening), którego podstawowym
wówczas zadaniem była zbiórka pieniędzy dla uwięzionych przywódców związ
kowych. Związek deklarował także dwa inne cele: „działanie na rzecz poprawy
pozycji kobiety w społeczeństwie” oraz „ wspieranie członków w chorobie i in
nym nieszczęściu”. Zbiórka pieniędzy przebiegała bez przeszkód, a związek za
czął organizować spotkania poświęcone równouprawnieniu kobiet i konieczności
dopuszczenia ich do współdecydowania w kwestiach politycznych i socjalnych .
Towarzysze-związkowcy odnosili się do działalności „Wolnego związku ko
biet” przeważnie z niechęcią i lekceważeniem. W tygodniku „Socialisten” (organ
duńskich socjaldemokratów) czytamy w 1873 r„ że wśród członkiń związku znajdują
się „obywatelki, które z fanatyzmem dyskutują o prawach kobiet. Są to wieiutne
bzdury, wielokrotnie bowiem podkreślano, że związek ten zupełnie nie zna się na
polityce, którą powinien pozostawić mężczyznom.” Postawa taka, to nie tylko ślady
tradycyjnych poglądów duńskiego społeczeństwa chłopskiego, ale przede wszyst
kim echo konfliktów wśród robotników, dla których robotnice były konkurencją20.
Rozumiały to same działaczki, domagając się utworzenia kobiecej organizacji
związkowej z podziałem według zawodów (związki branżowe), co miało ułatwić
konfrontację z „męskimi” związkami zawodowymi. Przewodnicząca „Wolnego
związku kobiet” nawoływała podczas jednego ze spotkań organizacji, by „Kobiety
zorganizowały się w różne sekcje branżowe i w ten sposób działały na rzecz po
prawy warunków pracy”21. Sprawę tę podjęła w tym samym roku 1873 druga
organizacja kobiet-robotnic, „Kobiecy związek socjalny” (Socialkvindelig fore
ning), który w swym programie podkreślał konieczność utworzenia kobiecych
branżowych związków zawodowych: „Należy zebrać kobiety-robotnice w takie
zawodowe korporacje, jakie utworzyli mężczyźni, by w lepszy sposób realizować
ideę emancypacji”22. Kwestii, czy tworzyć oddzielne kobiecie związki zawodowe,
czy przyłączać się do męskich, nie udało się jednak rozstrzygnąć. Historia niektó
'*
”
20
11
--

E. Wiinblad, A. Andersen, Del danske socialdemokralis historie fra 1871 lii 1921 cz I, Kobenhavn 1921, s. 41
tamże, s. 46.
tamże, s. 53.
I Dahlsgaard, op, cit., s. 362-363.
tamże, s. 363.
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rych z nich świadczy, że korzystniejsze dla kobiet było włączanie się do struktur
„męskich” związków. Nieliczne próby tworzenia branżowych związków kobiecych
ilustrują zarazem konflikty między robotnikami a robotnicami. Ich źródłem były prze
de wszystkim różnice w warunkach pracy. W przeciwieństwie do innych przemysło
wych państw europejskich, w Danii nie obowiązywały żadne regulacje pracy kobiet.
Szczegółowe badania płac robotniczych w Danii wykazały, że w latach 1860-1875
płaca niewykwalifikowanej robotnicy wynosiła 35 % płacy czeladnika i ok. 54 %
pensji robotniczej. Podobne badania dla roku 1882 wskazują, że dniówka kobiety
wynosiła 1,37 duńskiej korony, robotnika 2,37 Dkr, zaś czeladnika 3,04 Dkr. Ina
czej mówiąc kobiety otrzymywały 58 % płacy robotnika i 45 % pensji czeladni
czej. Mimo pewnego wzrostu znaczne różnice nadal się więc utrzymywały23.
Robotnice w przeważającej większości były niewykwalifikowane, bądź jedy
nie przyuczone do zawodu. Mimo to zatrudniano je często do pracy, za którą
pracodawca musiałby mężczyźnie zapłacić znacznie więcej. Ta oszczędnościowa
polityka fabrykantów miała dalsze konsekwencje, historycy wskazują bowiem, że
płace robotników-mężczyzn w zawodach, w których zatrudniano także kobiety,
były stosunkowo niższe od płac w zawodach pokrewnych, lecz opanowanych wy
łącznie przez mężczyzn24.
Pracujące kobiety „obniżały” w ten sposób płace robotników. Konflikty, jakie
na tym tle powstawały, dobrze ilustruje sytuacja w przemyśle tytoniowym, trady
cyjnie zatrudniającym kobiety. Gdy w 1871 r. utworzono prazwiązek zawodowy
pracowników przemysłu tytoniowego „Enigheden” („Jedność”, jeden z pier
wszych duńskich związków zawodowych), jego pierwszy przewodniczący stwier
dził, że celem związku miało być zwalczanie napływu kobiet do tego zawodu.
W statucie związku istniał taki oto zapis: „Żaden robotnik wytwarzający cygara,
który nauczy kobietę zwijać papierosy lub cygara, nie licząc jego własnej żony, nie
może być członkiem związku.” Postanowienie to miało nie tylko za zadanie ochro
nę mężczyzn przed konkurencją ze strony kobiet, ale uderzało także w chałupniczą
pracę kobiet25.
Paradoksalnie właśnie obawa przed konkurencją kobiet zmusiła związkowców
z „Enigheden” do zaakceptowania idei równouprawnienia kobiet. W 1875 r.
wskutek strajku robotników przemysłu tytoniowego 300 robotników straciło pra
cę. Podejrzenie, że pracodawcy zaczną teraz zatrudniać same kobiety, kazało
związkowcom zaapelować do kobiet w duchu „solidarności klasowej”. Na jed
21 tamże, s.363.
24 tamże, s.364.
25 tamże, s 364.
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nym ze spotkań przewodniczący związku oznajmił, że dzięki naukom idei socjali
stycznej związkowcy uznali, że wszyscy robotnicy niezależnie od płci powinni być
solidarni wobec kapitału. „Z tej nauki wyciągnęliśmy wniosek co do równoupraw
nienia kobiet wobec mężczyzny, i oczywiste jest, że robotnica powinna za tę samą
pracę otrzymywać płacę równą pensji robotnika”26.
Wkrótce powstała kobieca sekcja „Enigheden”. Mimo to kobiety zapewne
nadal uważane były bardziej za konkurencję niż sojuszniczki. O konfliktach
świadczy secesja kobiet ze związku w trakcie strajku w 1883 r. i próba samodziel
nej działalności związkowej. Gdy w 1887 r. powstał nowy Związek Pracowników
Tytoniowych (Tobaksarbejderforbundet), liczący 400 członkiń związek kobiecy
przyłączył się do niej. Dopiero jednak po czterech latach burzliwycn dyskusji
powstała jednolita organizacja. Związek ten jako pierwszy doprowadzi, w 1899 r.
do przyjęcia w przemyśle tytoniowym zasady równych płac dla kobiet i mężczyzn
wykonujących tę samą pracę2 .
Największa liczba kobiet pracowała w szeroko rozumianym przemyśle tekstyl
nym, zwłaszcza w dziedzinach związanych z szyciem ubrań. Dopiero jednak
w 1883 r. powstał Związek Szwaczek Ubrań Męskich (De kvindelige herreskraeddere). Spore opóźnienie w stosunku do związków z innych gałęzi przemysłu oraz
początkowo bardzo skromne rezultaty działalności wynikały ze specyficznej orga
nizacji pracy szwaczek. Przeważająca część pracowała w domu. Istniał ponadto
specjalny system „nakładczy”, który polegał na organizowaniu pracy grupie szwa
czek przez pośrednika. Oczywiste, że szwaczki zarabiały w ten sposób znacznie
mniej, niż postulował związek. System był jednak wyjątkowo korzystny dla pra
codawców i pośredników, którzy za wszelką cenę dążyli do jego utrzymania, m.in.
sztucznie obniżając zatrudnienie w fabrykach2829
.
W ciągu pierwszych lat związek osiągnął więc niewiele, poza organizacją po
mocy socjalnej dla bezrobotnych szwaczek. Zamieszczone przez związek
w 1885 r. ogłoszenie w „Socialdemokraten” (organ Duńskiej Partii Socjaldemo
kratycznej, kontynuacja „Socialisten”) mówiło, że „Bezrobotni członkowie mogą
odbierać kartki na posiłki u przewodniczącej, Madam Ankersen”2 .
W 1889 r. szwaczki postanowiły pójść w ślady robotnic z zakładów tytonio
wych i Związek Szwaczek Ubrań Męskich przyłączył się do Duńskiego Związku
Krawców (Dansk Skraedderforbund). Wzajemne stosunki między krawcami

26
27
28
29

E. Wiinblad, A. Andersen, op. cit, s. 91.
I. Dahlsgaard, op. cit., s. 363.
"Kvinden og samfundet', nr 18, 1911
tamże.
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a szwaczkami me układały się jednak tak dobrze, jak w przypadku Związku Pra
cowników Tytoniowych. Jednolita organizacja powstała dopiero w 1930 r.30
Kobiety z innych zawodów „szyjących” także próbowały stworzyć własne
organizacje. W latach 80. powstawały malutkie związki m.in. gorseciarek, bieliźniarek, szwaczek „lekkich” i „ciężkich”. W 1899 r. związki te połączyły się
w Związek Szwaczek (Syernes forbund), który w 1915 r. ostatecznie dołączył do
Duńskiego Związku Krawców31.
Kobiecych związków zawodowych o charakterze branżowym było jednak
w sumie niewiele. Największą i najważniejszą organizacją kobiecą w ostatnich
dekadach XIX w. był Robotniczy Związek Kobiet (Kvindeligt arbejderforbund),
utworzony w 1885 r. (istnieje do dziś). Jego celem było „zebranie niezorganizowanych kobiet do wspólnego wystąpienia przeciwko nieuzasadnionym naduży
ciom kapitalistów i pracodawców”32. W początkowym okresie działalności zwią
zek organizował mnóstwo spotkań, wiele z nich miało jednak charakter towarzyski
(bale, maskarady). Efektem był zastój organizacyjny, który przerwała dopiero
w 1892 r. Olivia Nielsen, nowa przewodnicząca. Związek aktywnie włączył się do
walki o poprawę warunków pracy kobiet, doprowadzając do znacznych podwyżek
płac, czy to poprzez rokowania z pracodawcami, czy swój pierwszy strajk
w 1896 r. (kobiety duńskie zastrajkowały po raz pierwszy w 1886 r., bez żadnych
rezulatów jednak).
Olivia Nielsen przewodniczyła Robotniczemu Związkowi Kobiet do swej
śmierci w 1910 r. Do tego czasu związek osiągnął wiele istotnych regulacji pracy
kobiet. Jednocześnie na porządku dziennym pojawiła się kwestia praw politycz
nych dla kobiet. Stała się ona płaszczyzną porozumienia różnych organizacji ko
biecych, robotniczych i mieszczańskich. Działalności tej przewodziło i nadawało
ton mieszczańskie Stowarzyszenie Kobiet.
Kwestia praw politycznych dla kobiet pojawiła się w duńskim ruchu femi
nistycznym w 1883 roku. DSK oświadczyło w swym dokumencie programo
wym, że będzie dążyć do „rozwoju i wykształcenia kobiet, by mogły spełniać
funkcje i obowiązki w pełni dojrzałych obywateli”, a także „będzie pracować
w celu osiągnięcia pełnej równości kobiet i mężczyzn w rodzinie, społeczeń
stwie i państwie”. Temat podjęto bardzo ostrożnie, obawiając się krytyki trady
cyjnego społeczeństwa duńskiego, i bardzo szybko zarzucono. W łonie samego

30 I. Dahlsgaard, op. cii., s. 363.
31 tamże.
32 E. Wiinblad, A. Andersen, op. cit, cz. II, s. 253.
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Stowarzyszeniaistniała zresztą silna tendencja do unikania kwestii mocno
kontrowersyjnych ‘
W 1886 r. w Duńskim Stowarzyszeniu Kobiet doszło do rozłamu. Założyciel
ka i pierwsza przewodnicząca Matylda Bajer utworzyła wraz z grupą secesjonistek
Kobiece Stowarzyszenie Postępu (Kvindelig fremskridtsforening). Podłożem
rozłamu była właśnie kwestia praw wyborczych dla kobiet*
34. Większość człon
ków jak pamiętamy, byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety preferowała
tradycyjną działalność na rzecz dopuszczenia kobiet do wykształcenia i róż
nych zawodów. Przedmiotem ich zainteresowania były regulacje prawne statu
su kobiety, m.in. dzięki stowarzyszeniu status prawny uzyskały w 1908 r. dzie
ci nieślubne (ok. 10 % dzieci duńskich rodziło się w związkach pozamałżeńskich, był to więc problem poważny)35.
Do nowej organizacji przyjmowano jedynie kobiety, obawiając się, że obec
ność mężczyzn w trakcie spotkań może je krępować i powstrzymywać od wyraża
nia swego zdania36.
W ciągu pierwszego roku działalności Stowarzyszenie Postępu nie podej
mowało jednak kwestii praw politycznych, skupiając się na codziennych, lecz
za to niezwykle popularnych problemach. Dyskutowano o żeńskich szkołach
i o koedukacji w oświacie powszechnej, domagano się regulacji pracy służą
cych, wprowadzenia posiłków w szkołach elementarnych. Szczególny rozgłos
zdobyło Stowarzyszenie walcząc o publiczne toalety dla pań, przywilejem tym
cieszyli się bowiem tylko mężczyźni37.
Kwestia praw politycznych została ostatecznie postawiona w 1888 r.
w trakcie zwołanego do Kopenhagi „Nordyckiego Zjazdu Feministek”. Prawa
wyborcze dla kobiet znalazły się wówczas w porządku dziennym zjazdu38
Dyskusje i opinie na ten temat Stowarzyszenie Postępu zaczęło rozpowszech
niać w utworzonym w tym samym roku czasopiśmie „Czego chcemy. Organ
kwestii kobiecej, pokojowej i robotniczej” (Hvad vi vil. Organ for kvindesagen, fredssagen og arbejdersagen). Jego redaktorka naczelna, Johanne Meyer
była członkiem Duńskiego Stowarzyszenia Kobiet39.

31
34
35
36
37
38
39

„Nutiden...", nr cit.
tamże.
tamże, [oraz] H Ch. Johansen, op. cit., s. 67.
„Nutiden...”, nr cit.
tamże.
tamże.
tamże.
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Czasopismo stanowiło wspólny organ wielu kobiecych organizacji, mie
szczańskich i robotniczych. Poza DSK i Stowarzyszeniem Postępu, wyrażało tak
że poglądy siedmiu związków zawodowych, m.in. Związku Szwaczek Ubrań Mę
skich, pracownic tytoniowych, tkaczek oraz Robotniczego Związku Kobiet41.
W 1889 r. pod patronatem czasopisma powstała nowa organizacja „Związek na
rzecz praw wyborczych kobiet” (Kvinde valgretsforeningen), której przewodni
czyła dawna członkini Duńskiego Stowarzyszenia Kobiet, Linę Luplau42.
W okresie tym, tj. w końcu lat 80., kwestia praw wyborczych dla kobiet zde
cydowanie wysunęła się na plan pierwszy. Ci, od których zależały decyzje w tym
zakresie, tj. duńscy politycy, mieli do niej stosunek niejednoznaczny. Konieczne
jest w tym miejscu krótkie przedstawienie duńskiej sceny politycznej i jej najważ
niejszych uwarunkowań.
Ostatnie trzy dekady XIX w. to w historii Danii okres zwany „walką o konsty
tucję”. Zasadniczy konflikt toczył się wokół kwestii wprowadzenia zasady rządów
parlamentarna powierzał jednak kierownictwo władzy wykonawczej konserwa
tywnej partu „Hoejre”. Zdominowany przez liberałów Folketing walczył z kon
serwatywnym rządem za pomocą obstrukcji parlamentarnej, na co rząd odpowia
dał stosując prowizorium ustawowe. W takiej sytuacji kwestia praw wyborczych
kobiet często wykorzystywana była w tym konflikcie, a deklarowane poparcie
liberałów dla równouprawnienia kobiet nie zawsze było prawdziwe.
W 1886 r. Fryderyk Bajer złożył wniosek w Folketingu o przyznanie kobietom
praw wyborczych do rady miejskiej w Kopenhadze. Folketing wniosek przyjął
i uchwalił odpowiednią ustawę, którą jednak Landsting odrzucił43. Rok później
Bajer ponownie wystąpił z projektem przyznania praw wyborczych w wyborach
komunalnych kobietom-płatnikom podatku dochodowego. Wraz ze złożeniem
wniosku członkinie i członkowie organizacji kobiecych przeprowadzili kampanię
zbierania podpisów, zdobywając blisko 20 tys. podpisów z całego kraju. Elegan
cko oprawione listy z podpisami zostały wręczone ministrowi spraw wewnętrz
nych. I tym razem liberalny Folketing nie oponował, uchwalając odpowiednią
ustawę, którą ponownie Landsting odrzucił. Wybitny duński polityk Carl Ploug,
jeden z twórców liberalnej konstytucji z 1849 r. o poglądach niegdyś zbliżonych
do liberalnych, później zdecydowanie konserwatywnych, ostrzegał przed przyję
ciem ustawy twierdząc, że „stanowić będzie ona jedynie ogniwo całego łańcucha,
którego celem ostatecznym będzie całkowite równouprawnienie polityczne ko
41 1 Dahlsgaard, op. cit., s. 364.
42 tamże.
41 "Nutiden. ", nr cit.
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biet”. Kobieta, mówił, wykazuje inklinacje do życia uczuciowego, mężczyzna
natomiast do rozumowego. Uczucia mogą być przydatne w przełomowych mo
mentach dziejowych, ale do codziennej działalności ustawodawczej nie nadają się.
Kobiety, zdaniem Plouga, nie są przygotowane do korzystania z prawa wyborcze
go, a ponadto nie interesują się min zupełnie4445
.
46
Odrzucenie przez izbę wyższą ustawy Folketingu wywołało pierwszą ogólno
krajową akcję protestacyjną feministek i feministów duńskich. W Kopenhadze
i w całym kraju powstawały liczne nowe organizacje feministyczne, bardzo ak
tywne w swej działalności. W całej duńskiej prasie toczyła się dyskusja wokół
kwestii praw politycznych dla kobiet. Skutki prawne tych akcji były jednak żad
ne’^. Jeszcze przez dwadzieścia lat "czerwone pończochy"(,,roedstroemper”), jak
nazywano duńskie feministki, musiały walczyć o prawa polityczne. Zgodnie
z duńską tradycją polityczną dalekie były od terroru na wzór brytyjskich sufrażystek i wypracowały własne metody. W trakcie wyborów parlamentarnych lub ko
munalnych organizacje feministyczne wypytywały kandydatów o ich stosunek do
kwestii kobiecej, często wykorzystując okazję do agitacji
O tym, że kwestia kobieca odgrywała w konfliktach politycznych końca
XIX w. rolę „usługową” świadczą jej losy wkrótce po tzw. zmianie systemowej
w 1901 r. Wprowadzono wówczas do duńskiej praktyki politycznej zasadę parla
mentaryzmu i liberałowie po raz pierwszy utworzyli rząd. W niczym nie wpłynęło
to na sytuację kobiety. W 1903 r. zgłoszono kolejny projekt ustawy o prawach
wyborczych kobiet. Został odrzucony, podobnie jak kolejny w 1904 r. poparty
przez 20 tysięcy podpisów47.
Politycy nie mogli jednak całkowicie zignorować rosnącej roli kobiet w społe
czeństwie, choć ich koncesje były początkowo bardzo skromne. W 1903 r. kobiety
uzyskały prawa wyborcze do rad parafialnych, w 1905 r. do rad opiekuńczych
(zajmujących się opieką nad dziećmi). O prawdziwym przełomie zadecydowały
dwa czynniki: impuls z pozostałych państw skandynawskich oraz podjęcie sprawy
praw politycznych kobiet przez duńskich socjaldemokratów.
W 1906 r. pełnię praw politycznych osiągnęły kobiety w Finlandii. W Nor
wegii kobiety już od 1901 r. mogły brać udział w wyborach komunalnych, a po
uzyskaniu przez Norwegię w 1905 r. niepodległości otrzymały w 1907 r. ogra

44 I. Dahlsgaard, op. cit., s.364
45 "Nutiden „ nr cit.
46 1 Dahlsgaard, op. cit., s.364.
47 Kvinden og samfundet" nr 15, 1907.
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niczone prowa wyborcze do parlamentu Stortingu. Wydarzenia te odbiły się w Da
nii szerokim echem.
Kwestia równouprawnienia kobiet zyskiwała systematycznie poparcie różnych
środowisk. W 1907 r. do jej rzeczników dołączyła szybko rosnąca Duńska Partia
Socjaldemokratyczna, zgłaszając projekt przyznania praw wyborczych kobietom.
Jednocześnie, dostrzegając znaczenie kobiecego elektoratu, jako pierwsza duńska
partia polityczna włączyła do swojego programu kwestię społecznego i politycz
nego równouprawnienia kobiet. Kobiety otrzymały także prawo wstępowania do
partii i kandydowania do jej władz48.
W 1907 r. kobiety otrzymały czynne i bierne prawo wyborcze do tzw. kas po
mocy, a w 1908 przyjęto ustawę, przyznającą kobietom prawa wyborcze do rad
komunalnych.
Wybuch I wojny światowej przyspieszył prace nad nową konstytucją duńską.
5. czerwca 1915 r. monarcha podpisał nową ustawę zasadniczą, która znacznie
demokratyzowała życie polityczne w Danii, przyznając także kobietom pełnię
praw politycznych. Z inicjatywy Gyrithe Lemche z Duńskiego Stowarzyszenia Ko
biet dzień ten uczczono pochodem, w którym uczestniczyły członkinie różnych orga
nizacji kobiecych i feministycznych. Henni Forchhammer, przewodnicząca Narodo
wej Rady Duńskich Kobiet ( Danske kvinders nationalraad, powstała w 1899 r.
jako zrzeszenie różnych organizacji kobiecych o wydźwięku nacjonalistycznym)
wręczyła monarsze adres, wyrażający radość duńskich kobiet z otrzymanych praw.
Nie użyto jednak świadomie zwrotu „dziękujemy”, chcąc podkreślić, że za usu
nięcie nieprawidłowości w ustawodawstwie nie ma powodu dziękować49.
Uzyskanie praw wyborczych przez kobiety duńskie było jednocześnie kresem
porozumienia się różnych organizacji kobiecych. Na plan pierwszy zaczęły się
wysuwać grupowe interesy każdej z nich. Wyrazem rozejścia się dróg duńskich
feministek i początku nowej jakościowo walki o równouprawnienie był fakt nieo
becności socjaldemokratek w 12-tysięcznym pochodzie. Nową konstytucję świę
towały razem z towarzyszami z partii50.

I. Dahlsgaard, op. cit., s. 364.
tamże
tamże.
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Od Eleonory Roosevelt do feministek
lat 70-ych XX wieku

Od połowy XIX w. w Stanach Zjednoczonych coraz częściej pojawiały się
artykuły prasowe i książki, domagające się różnych zmian w prawnym statusie
kobiet w społeczeństwie, które przeżywało intensywną demokratyzację życia pu
blicznego, gwałtowny wzrost demograficzny i bogacenie się napływających do
USA milionów emigrantów. Niemały wpływ miało także zagospodarowywanie
tzw. Dzikiego Zachodu, gdzie kobieta była nie tylko pełnoprawnym osadnikiem,
ale i partnerem męża, a jej dochody z gospodarstwa stanowiły istotny wkład
w rozwój farmy. Nabierała więc ostrości sprawa braku uprawnień spadkowych
kobiet, pozbawienie ich możliwości samodzielnego wychowywania dzieci, brak
prawa do udziału w życiu politycznym i społecznym.
Przed 1890 r. pojawia się w prasie amerykańskiej dość wyraźnie preferowany
wzorzec „nowej kobiety”. Określają go nowe sposoby ubierania się, nowe ucze
sanie, nowe formy zachowań. Tę „nową kobietę” popularyzuje przede wszystkim
magazyn, „Gibson Girls” wydawany przez Charlesa Dana Gibsona; podnosi on
zalety specjalnej gimnastyki dla kobiet, ruchu na świeżym powietrzu, (zalecano
np. nowy wynalazek — rower — traktując go jako symbol swobodnego przemie
szczania się, nauki, a przede wszystkim możliwości pracy poza domem). Podej
mowano propagandę „nowego rodzaju wolności”, nowego stylu życia, coraz czę
ściej sygnalizując także potrzeby kobiet w szybko uprzemysławiającym się kraju.
Chodziło tu nie tylko o zmianę tradycyjnego stylu życia mieszkanek miast; ale
o pogodzenie się opinii publicznej z perspektywą powolnego usamodzielniania się
kobiet, szczególnie — z klas średnich.
Stawały się one bowiem coraz bardziej niezależne; duże miasto stwarzało im
możliwości samodzielnego urządzenia się i pracy na własne utrzymanie.
Wydaje się, iż przełom XIX i XX w. w pewnym stopniu stworzył szanse reali
zacji programu działaczki kobiecej, Rhety Childe Dorr: „chciałam całej wolności,
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wykorzystania wszystkich należnych mi możliwości, całej równości jaka była na
świecie. Chciałam wreszcie należeć do rasy ludzkiej, a nie do ladies”1.
R C. Dorr i inne sufrażystki twierdziły bowiem, iż w epoce industrializacji
należy znieść tradycyjne zakazy prawne i bariery obyczajowe dyskryminujące
kobiety i przygotować je jak najszybciej do samodzielnego działania w zmie
niającym się świecie.
Ta „nowa wolność” przejawiała się w tworzeniu wielu organizacji kobiecych,
w tym klubów, do których należały przede wszystkim kobiety z klas średnich,
zarówno białe jak i kolorowe. W tych klubach i lokalnych stowaizyszeniach rozwijało
się życie towarzyskie kobiet, ich różnoraka edukacja społeczna, gospodarcza i poh
tyczna. Zmiany te mogły następować przede wszystkim dzięki rozwijającemu się
szkolnictwu średniemu. W drugiej połowie XIX w. wzrasta liczba szkół, a progra
my nauczania w szkołach żeńskich i męskich ulegają ujednoliceniu i modernizacji.
Do koedukacyjnych collegów, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, coraz
częściej przyjmuje się dziewczęta. Powstają też. szkoły średnie i półwyższe
przeznaczone specjalnie dla kobiet. W konsekwencji rozwoju szkolnictwa dla
dziewcząt staje przed mmi pytanie: co dalej z nami po skończeniu collegu?
Przed 1900 r. 85 tyś. kobiet amerykańskich ukończyło college i uniwersytety,
w 1920 r. było ich już 283 tys., ale tylko części udało się znaleźć zatrudnienie
zgodne z ich kwalifikacjami, przede wszystkim w rozwijającym się szkolnictwie
średnim oraz bibliotekach publicznych.
Bardziej ambitne działały w organizacjach kobiecych, które stawiały sobie za
cel uzyskanie praw wyborczych oraz w klubach i stowarzyszeniach, pomagają
cych kobietom-imigrantkom. Inne, jak np. Jane Addams, udzielały się w stowarzy
szeniach charytaty wnych. Ona to jako jedna z pierwszych zbudowała w Chicago
dom pomocy społecznej, tzw. Hull I louse (wzorowany na podobnych założeniach
angielskich), gdzie zbierały się grupy pracujących zawodowo kobiet, by dyskuto
wać, a bardziej zaangażowane politycznie rozważały problemy udziału w wybo
rach gdy w tym czasie ich dzieci dostawały tam mleko i opiekę. Młodzież miała
tam także swoje kluby sportowe i zawodowe. Coraz popularniejsze stawało się
hasło propagowane przez Frances Willard — „Do everything" („rób wszystko”).
Jak wspomniano w niektórych klubach dyskutowano czasami o prawach ko
biet, w tym o prawach wyborczych. W New York City w jednym z klubów kobie
cych sufrażystki przeprowadzały dokładnie przygotowywane dyskusje o spra-12

1 J. Sochcn, Movers and Shakers, American Wanien Thinkers and Aclivists 1900-1970, New York 1973, s. 11.
2 S. Warc, Modern American Women. A Documeniary History, Chicago 1989
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wach społecznych, rządzie i samorządzie, potrzebie udziału w życiu publicznym.
Kluby umożliwiały nawiązanie nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich,
udzielały różnorakiej pomocy, w tym prawnej, uczyły dyskusji oraz przywództwa
w grupie. Z kobiecych klubów często wyrastały przyszłe działaczki partyjne,
szczególnie aktywne w okresie New Dealu.
Popularny w całym kraju ruch organizowania klubów kobiecych doprowadził
w 1890 r. do powołania The General Federation of Women Clubs (GFWC) tj. do
zrzeszenia się 200 klubów skupiających 20 tys. kobiet. W 1900 r. w klubach kobie
cych znalazło się już ponad 150 tys., a w 20 lat później — około 750 tys. członkiń3.
Po 1919 r. kluby kobiece stały się szkołą emancypacji od zależności i domina
cji mężczyzn w wielu aspektach życia, w tym prawnych i towarzyskich; dotyczyło
to również udziału w wyborach samorządowych i stanowych oraz działalności
w tych strukturach. Członkiniami były w większości kobiety z klas średnich; przy
należność do klubu zobowiązywała do opłacania określonej składki.
Najbardziej znany stał się klub nowojorski. Powstał w 1916 r., a kiedy
w 1917 r. w stanie New York kobiety uzyskały prawa wyborcze, liczba członkiń
znacznie wzrosła. Za zebrane przez nie pieniądze zakupiono działkę i w 1927 r.
oddano do użytku czteropiętrowy budynek przeznaczony na działalność klubową.
Nadano mu miano „centrum kobiet interesujących się sprawami miasta”.
W nowojorskim klubie kobiety należały do licznych komitetów zajmując się
sprawami pracy, prawodawstwa, miejskich finansów, budownictwa miejskiego,
bezpieczeństwa publicznego, rekreacji, spraw społecznych, w tym wychowania
i opieki nad dziećmi. Powoli zaczynały tworzyć silne lobby, z którym musieli się
liczyć członkowie zarządu miasta, chociażby ze względu na ich głosy wyborcze
i powiązania rodzinno-towarzyskie.
W różnych latach, szczególnie po I wojnie światowej, zmieniała się rola i zna
czenie działalności poszczególnych komisji klubowych i ich powiązania z działa
czami politycznymi różnych partii. W okresach walki wyborczej debatowano nad
kandydatami na stanowiska samorządowe, a także nad organizowaniem i finanso
waniem spotkań poświęconych sprawom kobiet. Wiele uwagi poświęcano zrów
naniu ich dostępu do zawodów, tradycyjnie uważanych za męskie. Mężczyzn
przyjmowano w klubie tylko w sali jadalnej jako gości.
Oczywiście, część członkiń klubu nowojorskiego nie interesowała się sprawa
mi politycznymi. Wiele jednak należało do aktywistek ruchu sufrażystek amery

3 S. M. Evans, Born for Liberty, London 1989.
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kańskich, jak Mary Garrett Hay, która prezydowała klubowi w latach 1918-1924,
czy działaczka związkowa Mary Dreier.
Do przywódczyń klubowych, a zarazem — politycznych z wczesnego okresu
należały: dr Katharine B. Davis, dawna pracownica urzędu miejskiego, Francis
Perkins, działaczka ruchu konsumentów i ruchu na rzecz reformy prawa pracy,
Belle Moskowitz, publicystka i radca do spraw przemysłu, Lillian Wald i Mary
Simkhowitz, przywódczynie ruchu na rzecz budownictwa, Sadie American i Rebekah Kohut, przywódczynie Council of Jewish Woman. prawniczki: Bertha Rembaugh i Maude Miner (ekspert w nadzorze sądowym), business woman Josephine
Goldmark, architektka Marcia Mead, aktywna w głoszeniu programu tworzenia
„więzi sąsiedzkiej”, działaczka Czerwonego Krzyża Maetha Draper, organizator
ka działalności charytatywnej Mina Brue’re, kapłanka i wykładowczyni unitariańska Marie Jenny Howe, Virginia Gild Dersleeve dziekan w Barnard College,
dziennikarki: Ida Tarbell i zatrudniona w „Herald Tribune” Helen Roger Reid.
W 1928 r. do nowojorskiego klubu należało 2500 kobiet, wśród których były
124 nauczycielki, 86 działaczek społecznych, 76 literatek i publicystek, 36 wy
dawców, 33 pielęgniarki, 27 lekarek, 24 agentek reklamowych, 23 prawniczki, 21
artystek, wykładowców, 18 dekoratorek wnętrz, 16 zajmujących się handlem i mu
zyką, 15 kierowało instytucjami, 14 pracowało w agendach rządowych, 12 w ban
kach. W sumie w klubie były zrzeszone 982 pracujące zawodowo kobiety, stano
wiły one 40% ogółu członkiń4.
Do tego właśnie klubu weszła w 1924 r. Eleonora Roosevelt; szybko wybrana
do jego zarządu, kierowała City Planning Department, któremu podlegały: budow
nictwo, drogi, parki i miejsca zabaw. Wydaje się, iż warto poświęcić nieco więcej
uwagi działalności jej i kobiet z jej kręgu.
Od 1905 r. była żoną Franklina Delano Roosevelta, który w 1910 r. rozpoczął
swą karierę polityczną w partii demokratów. W ciągu kilku lat została matką pię
ciorga dzieci. W 1912 r. po raz pierwszy uczestniczyła wraz z mężem w krajowej
konwencji partyjnej w Baltimore. Franklin D. Roosevelt wspierał wówczas, wraz
z demokratami nowojorskimi, kandydaturę W. Wilsona na prezydenta kraju, za co
uzyskał potem stanowisko Assistant Secretary of the Navy, zaś Eleonora zrobiła
wiele dla podniesienia jego prestiżu i popularności (m.in. spotykając się z żonami
kongresmenów, członków gabinetu i innych wpływowych osób). Sama Eleonora
szybko dała się poznać jako zwoleniczka przyznania kobietom pełnych praw wy
borczych. W okresie I wojny światowej, podobnie, jak wiele innych kobiet, praco
4 S. Ware, op. cit., s. 32, 33.
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wała kilka razy w tygodniu w kantynach. Zajęła się także organizacją produkcji
odzieży i innych artykułów pierwszej potrzeby (np. swetrów) dla żołnierzy prze
bywających na froncie. W 1919 r. spędzała wiele godzin w waszvngtońskich
szpitalach przy rannych.
W 1921 r. przystąpiła do League of Women Voters. Wtedy właśnie E D. Roo
sevelt uległ paraliżowi. Eleonora musiała przejąć wszystkie obowiązki wycho
wawcze wobec dzieci, opiekować się chorym mężem oraz pomagać mu w karierze
politycznej dbając o to by jego nazwisko nie zostało zapomniane w partii demo
kratycznej. Zaczęła pracę społeczno-polityczną w Women’s Division of the Democratic State Committee. Od wiosny 1922 r. w zastępstwie męża wygłaszała
przemówienia jeżdżąc po stanie New York i apelując o fundusze na potrzeby par
tii; została redaktorem miesięcznika partyjnego. Jednocześnie przyczyniała się do
tworzenia lokalnych partyjnych organizacji kobiecych.
W 1922 r. zetknęła się także z ruchem związkowym w Women’s Trade Union
League. Trzeba dodać, iż w USA po I wojnie światowej wśród pracujących zawo
dowo wzrósł udział kobiet zamężnych. Przed 1930 r. 11% białych i 37,5% czar
nych zamężnych kobiet amerykańskich pracowało. Najczęściej pracowały zarob
kowo dziewczęta między 14 a 24 rokiem życia; w większości w charakterze służ
by domowej, a tylko 2,2% znalazło zatrudnienie w urzędach. Eleonora Roosevelt
wstępując do Women’s Trade Union League5 nie tylko aktywnie pomagała zbierać
pieniądze na potrzeby związkowe, ale interesowała się programem ustawowej
ochrony pracujących kobiet, szczególnie postulatem określenia maksymalnego
dnia pracy i minimalnego zarobku. Stykając się z kobietami z różnych środowisk,
dyskutując o ich sprawach zawodowych i prywatnych, doszła do przekonania
o potrzebie wprowadzenia także w USA ustawodawstwa socjalnego, zapewniają
cego powszechne prawo do edukacji, rekreacji i ochrony zdrowia, 48-godzinny
tydzień pracy dla kobiet, prawną ochronę pracy dzieci (w tym określenie dolnej
granicy wieku dopuszczalnej przy zatrudnianiu nieletnich), lepsze traktowanie
ludności murzyńskiej. Stała się także zwolenniczką uczestniczenia USA w Trybu
nale Haskim. Prowadząc bardzo aktywnie działalność społeczną zrywała z rozpo
wszechnionym stereotypem kobiety-działaczki, rezygnującej z posiadania rodziny.
Niewątpliwie to jej aktywność polityczna przyczyniła się do tego, iż na kon
wencji stanowej demokratów w stanie New York w 1924 r. znalazło się kilkana
ście kobiet reprezentujących poszczególne regiony tego stanu. Wśród jej nowych

5 Tamże, s, 186, J. William, T Youngs, Eleonor Roosevelt, A Personal and Public Life, Boston 1985; Without President. The Life and Career of Eleanor Roosevelt, ed. J Hoff-Wilson, M. Lightman, Bloomington 1984.
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przyjaciół z tego okresu życia znalazły się Elizabeth Read, prawniczka z League of Women Voters wraz z Esther Lapp, dziennikarką zajmującą się sprawami
kobiet, Nan Cook i Marian Dickerson z Democratic State Committee. Pracowała
też w szkole w Todhunter wykładając historię. Nie rezygnowała przy tym ze
spotkań klubowych interesując się m.in. planowaniem rozwoju miasta New
Yorku (pomogła wysłać delegację kobiecą na międzynarodowy kongres po
święcony miastom i regionalnemu planowaniu). Czynnie uczestniczyła w pra
cach komitetu prawnego swego klubu.
Ostatnim rokiem jej pracy w klubie był 1928, kiedy aktywnie włączyła się
w prace nad projektem ustawy o kontroli kadr w szkolnictwie i o podwyższeniu
zarobków nauczycieli oraz nad ośmioma innymi projektami. Współpracowała
z kobietami-prawnikami, w tym z Caroline Klein Simon, republikańską aktywistką Legue of Women Voters, która została sekretarzem stanu w New York i sędzią
w sądzie odwoławczym, z Berthą Rembaugh, działaczką partii progresywistów,
zajmującą się m.in. sprawą ochrony środowiska i wody, z Dorothy Kenyon, dzia
łaczką lewego skrzydła partii demokratów, walczącą o zniesienie dyskryminacji
kobiet w partii, członkinią League of Woman Voters, the National Women’s Party,
i American Civil Liberties Union, z Susan Brandeis, córką sędziego Sądu Najwyż
szego, sufrażystką, następnie prawnikiem w mieście New York, z Eleonor Conover i Helen Montague, lekarkami, zajmującymi się szpitalami dla dzieci6 oraz
z innymi, aktywnymi działaczkami społecznymi, różnych wyznań, zawodów itd.
Do swych osobistych przyjaciółek zaliczała wiele znanych działaczek amerykań
skiego ruchu kobiecego lat 20-40-tych XX w. sama stała się bowiem jedną z naj
bardziej wówczas popularnych amerykańskich kobiet.
Duże taletny organizacyjne Eleonory Roosevelt widoczne są w okresie kampanii
wyborczej 1928 r., chociaż zrezygnowała wówczas z pracy w Women’s Division sta
nowego komitetu partii demokratycznej. Wraz z mężem brała natomiast czynny
udział w kampanii prezydenckiej 1928 r., opowiadając się po stronie A. Smitha.
Pracowała w kwaterze głównej partii demokratycznej w New York i podróżowała
wygłaszając mowy wyborcze. Jej mąż został gubernatorem tego stanu, co przer
wało jej aktywność polityczną na własny rachunek. Powoli coraz bardziej koncentro
wała się na pomocy mężowi stając się jego „oczami i uszami”. Sama określała swoją
rolę jako rolę żony polityka— partnerki, ale także — matki i gospodyni domu.
Jesienią tego roku zakończyła swoją pracę w nowojorskim klubie, gdy wraz
z mężem przeniosła się do Albany. Jednak nawiązane w tym okresie przyjaźnie utrzy-S.
S. Ware, op. cit., s. 43.
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mały się i po 1932 r., kiedy zostały ponownie wykorzystane w popieraniu kobiet,
tym razem na stanowiska federalne w okresie prezydentury F. D. Roosevelta.
F. D. Roosevelt został prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1932 r. Eleonora
w kampanii wyborczej na jego rzecz, z pomocą Molly Dowson, organizowała
kobiety należące do partii demokratycznej. Po zwycięstwie niektóre kobiety z jej
otoczenia otrzymały wysokie stanowiska w Works Progress Administration Roo
sevelta. Sprzyjało to m.in. dalszemu propagowaniu spraw kobiecych. Np. Mary
Anderson, dyrektorka Women’s Bureau zapraszała koleżanki pracujące w agen
dach rządowych na wspólne obiady w małym klubie uniwersyteckim dla wymiany
poglądów na aktualne sprawy polityczne. Sama jako First Lady organizowała
liczne spotkania z dziennikarkami zaznajamiając je z planami New Dealu, co
sprzyjało powolnemu stabilizowaniu się ich pozycji zawodowej.
Bez wątpienia istnienie klubów kobiecych, zrazu w dużych miastach stanu
New York, a potem i na prowincji przyczyniło się do wzrostu aktywności społecz
nej sporej grupy kobiet i do opanowania przez nie umiejętności działania publicz
nego. Pozwoliło to na rozszerzenie ich udziału nie tylko w pracach partii demokra
tycznej. Powstawały specyficzne kobiece grupy nacisku w sprawie reform spo
łecznych, częściowo realizowanych w ramach New Dealu. Angażowanie się
kobiet w działalność społeczną i polityczną wynikało z przekonania, iż uzyskane
przez nie prawo głosu, nie jest ostatecznym celem ruchu kobiet.
SamaEleonora Roosevelt miała swoją wizję radykalnych przemian społecz
no-ekonomicznych, które uważała za niezbędne dla okresu pokryzysowego.
Potrafiła wywrzeć silny nacisk na prezydenta i Jamesa Farleya w sprawie
uwzględnienia w budżecie prac, prowadzonych przez komitet kobiet w ramach
partii demokratycznej i jej Democratic National Committee. W czasie swoich
licznych spotkań z wyborcami starała się prezentować nie tyle zdanie męża-prezydenta, co własne. Zwłaszcza po 1940 r. udało jej się uzyskać własne miejsce
w ramach partyjnej elity demokratów.
Dawała wyraz przekonaniu, które podzielał krąg współpracujących z nią na
forum publicznym kobiet, że zdobycie choćby przez jedną z nich wysokiej pozycji
w życiu publicznym, nawet jej indywidualny sukces na tym forum może mieć
istotne znaczenie dla przełamania dominacji mężczyzn i ich oporu wobec walczą
cych o równouprawnienie kobiet.
Eleonor Roosevelt prowadziła w tym okresie różnorodną działalność, m.in. nie
rezygnowała z odwiedzin w dzielnicach i domach biedoty, w kopalniach Zachod
niej Wirginii; pomagała bezrobotnym kobietom w znalezieniu pracy. Występowa
ła przeciwko dyskryminacji czarnych Amerykanów, przyjaźniąc się z działaczką
murzyńską Mary Leod Bethune, pracującą w National Youth Administration, za
praszając przedstawicieli społeczności murzyńskich do Białego Domu, odwiedza
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jąc szkoły i dzielnice murzyńskie. Zrezygnowała z działalności w organizac
ji Daughters of the American Revolution, które podtrzymywało zasady segregacji
rasowej. Występowała na falach radiowych i na łamach prasy (np. „My Day”). Od
1940 do 1942 r. była koordynatorką w Office of Civil Defense, agencji federalnej
mającej przygotować ludność do wojny. Jednocześnie nie rezygnowała z działal
ności na rzecz rozszerzenia praw politycznych kobiet i ich udziału w życiu poli
tycznym Stanów Zjednoczonych.
W 1943 r. odbyła podróż dyplomatyczną odwiedzając Australię i Nową Zelan
dię, jako sojuszniczek Stanów Zjednoczonych. Spotykała się tam m.in. z kobieta
mi pracującymi na farmach i w zakładach przemysłowych w zastępstwie zmobili
zowanych do wojska mężczyzn. Odniosła duży sukces polityczny, potwierdzając
swoją popularność i wzrastający prestiż wśród polityków amerykańskich.
W swych wystąpieniach w trakcie tej podróży kładła silny nacisk na potrzebę
zapewnienia światu pokojowego życia po zakończeniu wojny.
W podejmowanych przez administrację federalną programach społecznych
New Dealu, czynny udział brała nie tylko Elenora Roosevelt, lecz i wiele innych
działaczek, często z nią związanych.
I tak np. Mary W. Dewoson w latach 1932-1934 była dyrektorem Women’
Division w Krajowym Komitecie partii demokratów, po niej zaś funkcję tą objęła
Dorothy McDuster, pełniąc ją do 1940 r. Gracie Abbott stała na czele Biura do
spraw Dzieci w Departamencie Pracy w latach 1921-1934, a potem miejsce jej
zajęła Katharine Lenroot, która zajmowała to stanowisko aż do 1949 r. W latach
1933-1945 Frances Perkins pełniła funkcję Secretary of Labor, zaś w latach 19331952 Nellie T. Ross znajdowała się w zarządzie mennicy federalnej; z kolei Mary
Mc Leod Bethune pełniła rolę szefa Negro Affairs Director for the National Youth
Administration w latach 1936-1944 .
W latach 30-tych XX w. wydano ,,Who’s Who of High-ranking Women in
Politics and Government”. Była to pierwsza w świecie publikacja pokazująca
wzrastającą rolę kobiet w życiu polityczno-społecznym Ameryki i oswajająca sze
roką opinię publiczną z tym nowym zjawiskiem na forum życia publicznego.
W tym bowiem czasie w Stanach Zjednoczonych kobiety zajmowały coraz czę
ściej ważne stanowiska w wielu agendach administracji rządowej nierzadko zmu
szane do przełamywania różnorakich wobec nich uprzedzeń.
Ustalono, że wśród 28 czynnych w administracji Roosevelta kobiet było 10
samotnych; czasami karierę polityczną zaczynały one po śmierci męża, (tak np.
7 Taż, Beyond Suffrage. Women in the New Deal, Harvard 1981
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było z 38-letnią Ellea S. Woodward, podobnie z R. Brigide Owen, Daisy Hariman, Lucille Foster). Reszta jednak posiadała pełne rodziny, co zaprzeczyło
rozpowszechnionemu poglądowi, iż kobieta zajmująca się polityką musi zre
zygnować z życia rodzinnego.
Eleonora Roosevelt nie zakończyła swej działalności wraz z odejściem z Bia
łego Domu. Włączyła się w 1944 r. do pracy w National Federation of Business
and Professional Women’s Club (BPW). Organizacja ta powstała przy pomocy
YWCA w 1919 r. jako stowarzyszenie, mające na celu pomóc kobietom
w znajdywaniu miejsc pracy i w przygotowaniu ich do kariery zawodowej.
W ciągu ponad 50 lat swego istnienia organizacja ta domagała się zmian pra
wodawstwa federalnego w sprawach zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych,
zrównania płacy kobiet i mężczyzn. W 1937 r. współpracując z kongresmenami, popierała Equal Right Amendment, a w 1947 r. powstało nawet specjalne
biuro do pracy nad poprawką do konstytucji w sprawie zrównania praw kobiet.
W 1944 r. BPW czyniło wiele, by słowo „kobieta” weszło do preambuły Uni
ted Nation Charter. Na konferencji poświęconej miejscu kobiet w polityce i or
ganach rządowych Eleonor Roosevelt zabrała głos postulując, by kobiety zna
lazły się w składzie wszystkich kolejnych administracji federalnych jako widomy
znak równouprawnienia, które istniało w kraju tylko teoretycznie.
Jako samodzielny polityk Eleonor Roosevelt występowała w okresie prezy
dentury Trumana, który wyznaczył ją na przedstawiciela amerykańskiego w Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie zasiadała w Humań Rights Commission.
Niezależnie od działalności kobiet w różnorakich klubach zajmujących się
sprawami charytatywnymi, czytelnictwem, nauką, polityką istniał i inny nurt ich
oddziaływania na społeczność amerykańską.
W kwietniu 1913 r. Alice Paul, młoda działaczka ruchu sufrażystek amerykań
skich, zorganizowała niewielką radykalną grupę kobiet znaną jako Congressional
Union (później przyjmie ona nazwę Woman’s Party) podejmując kolejną kampa
nię polityczną na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych. Działaczki z tej
grupy atakowały opinię publiczną wykorzystując najrozmaitsze formy: inicjowały
parady, masowe demonstracje, strajki głodowe itp; wielokrotnie też bywały are
sztowane. Poprawka do konstytucji, znana jako „Anthony Amendment” weszła
wprawdzie pod obrady Kongresu w 1878 r., ale ostatecznie ratyfikowano ją dopie
ro 26 sierpnia 1920, przyznając wreszcie kobietom amerykańskim prawo wybor
cze na równi z mężczyznami. Nie rozwiązywało to jednak wszystkich problemów,
jakie niosła ze sobą walka kobiet o pełne równouprawnienie. W latach dwudzie
stych masowy ruch kobiecy zamiera na korzyść klubowego, chociaż w niektórych
stanach kobiety zgromadzone w Wagę Eaming Women stwierdziły, iż 19-ta poprą-
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wka do konstytucji nie zniosła istniejących różnic prawnych, politycznych i spo
łecznych między obu płciami.
W 75-tą rocznicę uchwalenia przez Seneca Falis Convention „Deklaracji
o Prawach Kobiet” zaczyna działać Women’s Party, jako kolejna organizacja
krajowa, opowiadająca się za reformami konstytucyjnymi. Prowadziła ona
kampanię na rzecz pełnego równouprawnienia kobiet. Pod jej naciskiem, od
1923 r„ na każdą sesję Kongresu wprowadzano The Equal Right Amendment.
Działaczki Women’s Party pragnęły przekonać większość kobiet amerykań
skich iż ich przeznaczeniem jest nie tylko dom; powoływano się tu na powolne
przełamywanie takiego tradycyjnego rozumienia roli kobiet w okresie I i II
wojny światowej, gdy wiele z nich musiało zastąpić w przemyśle mężczyzn
wziętych do wojska. Sprzyjało to faktycznemu równouprawnieniu płci.
Koniec lat pięćdziesiątych XX w. stanowi pod pewnym względem cezurę
w dziejach amerykańskiego ruchu kobiecego. Wzrostowi zamożności i postę
powi edukacji społeczeństwa amerykańskiego towarzyszyła pewna liberaliza
cja stosunków społecznych, łączyło się z tym postulowanie równości politycz
nej dla Murzynów ze stanów południowych i akceptowanie wieloetnicznego
charakteru Ameryki, w której winny znaleźć swoje miejsce i kobiety.
W literaturze amerykańskiej, dotyczącej tej problematyki, spotyka się słowa-klucze, których znaczenie trzeba objaśnić, by zrozumieć i uporządkować
działający w Ameryce ruch kobiecy.
,,Women’s right” to termin określający działalność kobiet, które domagały
się zmiany swego statusu ekonomicznego, prawnego i edukacyjnego, zrówna
nia obu płci w zatrudnieniu i modyfikacji stosunków społecznych w społecz
ności amerykańskiej.
Termin ,,Women’s liberation” stosowano wobec ruchu kobiecego, powstałe
go w latach 60-tych XX w. Zrzeszał on radykalne feministki, które koncentro
wały się w swej działalności na analizie realnej sytuacji kobiet w społeczeń
stwie i na ujawnianiu różnych form ich zależności (tzw. „psychologia zależno
ści i ucisku”). Aktywistki ruchu tropiły przyczyny istniejącego stanu rzeczy.
Ruch miał na celu zarówno doprowadzenie do zmian w sytuacji kobiet jak i ich
mobilizowanie do radykalnego działania.
Wreszcie „Women’s movement” to określenie ogólne, obejmujące różne grupy
działaczek kobiecych, od radykalnych do umiarkowanych.
Zwiększenie się zainteresowania i poparcia opinii publicznej dla obecności
kobiet w życiu politycznym i społecznym nastąpiło w okresie prezydentury
Kennedy’ego, m.in. pod wpływem nasilającego się ruchu murzyńskiego zmie
rzającego do zniesienia segregacji rasowej.
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14 grudnia 1961 prezydent J. F. Kennedy podpisał Executive Order ustanawia
jący Presidenfs Commision on the State of Women. Raport z prac specjalnie po
wołanej komisji federalnej ukazał się 11 października 1963. Jest to pierwszy ofi
cjalny dokument omawiający sytuację kobiet amerykańskich.
Bez wątpienia istnienie samej komisji prezydenckiej stworzyło atmosferę
sprzyjającą intensyfikacji ruchu feministycznego. Przewodniczącą komisji zo
stała Esther Peterson, członek sztabu wyborczego Kennedy’ego. Raport o sy
tuacji kobiet amerykańskich oparto na wnioskach płynących z siedmiu rapor
tów cząstkowych, dotyczących praw politycznych, wykształcenia, zatrudnie
nia w urzędach federalnych, zatrudnienia u przedsiębiorców prywatnych,
budownictwa i miast, ubezpieczeń, podatków i prawnej ochrony pracy. Z do
kumentu tego jednoznacznie wynikało, iż status pracujących kobiet był niski,
ich wykształcenie także niewysokie, nadto obowiązujące ustawodawstwo fede
ralne i stanowe dyskryminowało kobiety. Zalecenia komisji prezydenckiej doty
czyły potrzeby podniesienia statusu ekonomicznego i poziomu wykształcenia ko
biet, a w Kongresie — uchwalenia Equal Rights Amendment; powracano więc do
postulatów głoszonych przez kobiety w latach dwudziestych.
Niezależnie od prac komisji federalnej, 1 listopada 1963 zainicjowano nowe
prace badawcze nad sytuacją kobiet, podjęte przez Interdepartamental Committee
on the Status of Women oraz Citizens Advisiory Council on the Status of Women.
Oba te nowe komitety w ciągu czterech lat przygotowały kilka szczegółowych
opracowań dotyczących sytuacji kobiet.
W efekcie zaleceń raportów; 10 czerwca 1963 Kennedy podpisał Equal Pay
Act, który wszedł w życie 11 czerwca 1964, stanowiąc zapowiedź zniesienia dys
kryminacji płci. W 1964 r. prezydent Johnson podpisał Civil Rights Act, którego
siódmy paragraf dotyczący the Equal Employment Opportunity zabraniał prywat
nym przedsiębiorcom i agencjom rządowym jakichkolwiek działań dyskryminu
jących pracowników z tytułu rasy, płci, koloru skóry, religii czy narodowości8.
Coraz silniej rozwijający się w latach 60-tych ruch kobiecy pozostawał m.in.
pod wpływem zwolenniczek Betty Friedan i jej opublikowanej w 1963 r. pracy
,,The Femine Mystique”. Autorka tej książki podsumowywała dotychczasowe żą
dania kobiet amerykańskich, dała analizę ich frustracji; domagając się ostatecz
nych rozwiązań prawnych zarysowała program powstającego od nowa ruchu ko
biecego. Książka Betty Friedan odegrała dużą rolę w dyskusjach o statusie kobiet
i ich miejscu w życiu społecznym kraju. Drugą pozycją, bardzo istotną dla tego
8 J. Hole, E. Levine, Rebirth ofFeminism, New York 1971.
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ruchu, stała się książka Shafly „The Power of the Positive Women”. Miała ona na
celu mobilizację kobiet dla przełamania bierności, na jaką zostały skazane przez
podporządkowanie swoich interesów domowi, dzieciom i mężowi. Autorka głosi
ła, że kobieta przez lata wstydziła się przyznać do swego niezadowolenia z prowadzo
nego dotychczasowego trybu życia i należy jej pomóc wyjść poza dom, by stała się
wreszcie aktywną obywatelką demokratycznego kraju. Książka wyrażała przeko
nanie iż kobieta pragnie sukcesu i pozytywnej akceptacji w życiu społecznym.
Publikacje te wywołały dyskusje w klubach i prasie na temat statusu kobiet
amerykańskich. Przyczyniło się to do wzrostu zainteresowania opinii publicznej
zarówno organizacjami kobiecymi jak i ich postulatami.
Liczne amerykańskie badania sondażowe wskazują, iż ukształtował się tam
typ niepracującej zawodowo kobiety, interesującej się przede wszystkim rodzi
ną i sąsiedztwem, otoczonej polityczną izolacją. Najczęściej jedynym źródłem
informacji dla tego typu pracujących wyłącznie w domach kobiet są mass me
dia, zwłaszcza telewizja; czytelnictwo prasy wśród nich zanika. Stąd jednym
z zadań amerykańskich organizacji kobiecych z drugiej potowy XX w. stało się
wyciągnięcie kobiet z domów. Przekonano się bowiem, że te, które należą do
różnych stowarzyszeń kobiecych czy choćby parafialnych, łatwiej przełamują
bierność i angażują się politycznie.
Rozszerzający się od lat 60-tych XX w. ruch na rzecz zrównania szans obu płci
zmieniał powoli, apolityczny do tej pory, wizerunek kobiety amerykańskiej. Z ba
dań nad uczestnictwem kobiet w życiu publicznym kraju wynikało np., iż w latach
1952, 1956 i l%0 nastąpił wzrost ich udziału w wyborach prezydenckich i stano
wych. Bez wątpienia i wpływ na to wywarło podniesienie się poziomu ich wy
kształcenia. Już przed 1965 r. przeciętny obywatel amerykański (niezależnie od
płci) posiadał wykształcenie średnie. W pewnym stopniu znalazło to także wyraz
w zachowaniach wyborczych kobiet w wyborach. Fakt ten musiały uwzględniać,
zarówno administracja federalna, jak i partie polityczne, szczególnie, iż coraz czę
ściej i kobiety murzyńskie uczestniczyły w wyborach stanowych i prezydenckich.
W 1966 r. powstała The National Organization for Women (NOW), która pró
buje wpływać na zmiany społeczne i prawne w miejscach pracy kobiet. Skupiło
się w niej wiele „wojowniczo” nastawionych grup kobiecych na czele z Betty
Friedon, które w październiku t. r. zorganizowały swoją pierwszą konferencję pra
sową. Organizacja ta stawia przed sobą przede wszystkim zadanie włączenia ko
biet w szybki nurt amerykańskiego życia9 i osiągnięcia pełnego partnerstwa mię
* J. Hole, E. Levine, Rebirth of Feminism, s. 85-88.
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dzy kobietami i mężczyznami. Jej deklaracja głosi m.in. „nie akceptujemy tra
dycyjnego założenia, że kobieta ma do wyboru małżeństwo i macierzyństwo
lub poważne zaangażowanie się w pracę zawodową (...) wierzymy, że prawdzi
we partnerstwo między obu płciami wymaga odmiennej koncepcji małżeństwa,
ponoszenia równych obowiązków w domu i wychowaniu dzieci, a także pono
szenie równych na nie wydatków (...) Protestujemy przeciwko złym i fałszy
wym wyobrażeniom kobiet, przedstawianym przez środki masowego przekazu,
i tekstom, prawom i praktykom prowadzonym przez większość naszych spo
łecznych instytucji (...) podobnie przeciwstawiamy się polityce i praktykom
w kościele, państwie, college’u, zakładzie przemysłowym lub urzędzie poniża
jącym godność kobiety”. Betty Friedan mówiła wprost o „męskim szowiniz
mie”, nawołując do jego likwidacji.
Przy pomocy NOW zaczęło się tworzyć silne kongresowe lobby prokobiece,
które postulowało potrzebę równości szans w sferze ekonomicznej oraz prawa
kobiety do kontroli swego ciała (m.in. do decyzji o aborcji). Podkreślano przy tym,
że przed 1970 r. kobiety stanowiły 53% głosującej ludności, a miały tylko 8%
stanowisk federalnych i stanowych.
Amerykański ruch kobiecy szybko uległ podziałom wynikającym z wieku,
różnic generacyjnych, jak różnym stopniem zamożności, czy odmiennymi poglą
dami politycznymi; różnice regionalne, nie bez znaczenia były również chociaż
w ramach NOW starano się tworzyć wszelkiego rodzaju koalicje. Jej sukcesem
stała się duża demonstracja w Waszyngtonie (26 sierpnia 1970), w trakcie której
raz jeszcze domagano się równych szans dla kobiet (Stnke Day Demonstration).
NOW nie jest jedyną przedstawicielką ruchu kobiet amerykańskich. Utwo
rzona w 1968 r. Women’s Equity Aetion League, odmiennie odnosi się do spra
wy aborcji. W tym samym roku powstały i inne kobiece organizacje, takie jak:
Federally Employed Women, Humań Rights for Women, w 1970 r. Professio
nal Women’s Caucus. Lata 1969-1970 przyniosły bowiem niezwykły wzrost
zaangażowania kobiet w różnego rodzaje organizacje, dążące do uzyskania
pełni praw, w tym — prawa do zabezpieczenia socjalnego. W publicystyce
tego okresu często używa się terminu „oppresive, patriarchal power” dla okre
ślenia panującego, niesprawiedliwego porządku społecznego. Zniesienie dominu
jącego ciągle patriarchalizmu uważa się za konieczność, za bezwzględny warunek,
aby kobiety mogły odzyskać przysługujące im prawa w społeczeństwie.
Stąd też ponawiano starania nad przyśpieszeniem prac nad projektem nowej
poprawki do konstytucji federalnej gwarantującej równość kobiet, który zyskiwał
coraz więcej zwolenników w Kongresie. W 1971 r. poparła go nawet administra
cja federalna. Dyskusje nad kolejną ewentualną poprawką konstytucyjną po
dzieliły jednak kongresmenów. Dotyczyły one spraw sądownictwa, kodeksu
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kryminalnego, szkolnictwa publicznego, praw rodziny, w tym m.in. wieku zawie
rania związku małżeńskiego. Jak się szacuje Equal Rights Amendment popierało
około 450 organizacji z około 50 min członkami. Najostrzejsze walki o ratyfikację
tej poprawki konstytucyjnej toczyły się w latach 1972-1973. Do 1975 r. ratyfiko
wały ją tylko 3 stany, a w 1977 r. uczyniły to dalsze 32 stany. Poprawka nie została
jednak ratyfikowana w ciągu przewidzianych przez konstytucję federalną czasie
sześciu lat. Przeciwko niej opowiadały się grupy konserwatywne i religijni fun
damentaliści1011
. W sumie nie przyjęła jej wymagana większość stanów.
Można postawie pytanie, czy nieratyfikowanie poprawki o prawach kobiet
zmieniło sytuację organizacji, występujących o stosowne miejsce kobiet w spo
łeczności amerykańskiej. Z pewnością nastąpiła radykalizacja postaw poszczegól
nych organizacji, domagających się prawa kobiet do decydowania w sprawach
aborcji, do wyboru kierunku wychowania dzieci, organizowania przedszkoli
i żłobków. W efekcie zarówno postępów wykształcenia kobiet, jak działalności
organizacji kobiecych, zwiększył się procent kobiet pracujących w urzędach sta
nowych i federalnych, businesie itp. Z drugiej jednak strony w latach siedemdzie
siątych rozwinęły się również ruchy kobiece podkreślające potrzebę trwałości
rodziny i norm moralnych opartych na wzorcach purytańskich.
Podsumowując te rozważania należy stwierdzić, iż w XX wieku doszło nie
tylko do radykalizacji żądań kobiet, lecz i do zwiększenia ich uczestnictwa w ży
ciu społecznym i politycznym Stanów Zjednoczonych, do uzyskania przez nie
realnego wpływu na wyniki wyborów samorządowych i prezydenckich, z czym
muszą się liczyć partie polityczne m.in. w agitacji wyborczej. Doszło także do
przełamania wielu stereotypów określających miejsce kobiet w życiu kraju
i w polityce. Wykształcone kobiety, od Eleonory Roosevelt począwszy, a na
Hilary Clinton kończąc, coraz częściej zajmują się businessem i polityką, rea
lizując niejako marzenia i postulaty amerykańskich sufrażystek połowy XIX w„
które już wtedy wyśmiewały się z powiedzonka „she has a masculine mind”11.

10 W. D. Wandersee, American Women in the 1970s On the Move, Boston 1988; J D, Barber. B Kellerman, Women
Leaders in American Politics, Englewood 1986.
11 M. Fuller. Woman in the Nineteenth Century, New York 1971, s. 43.
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Summary

The participation of women in political life, in the broadest sense of the term,
has for long been a subject of historical research and studies. Already in the past
century foreign as well as Polish researchers and writers drew attention to remarkable women selected by fate to direct the development of States, or at least influ
ence it at the side of men. But biographical observations were rarely combined with
morę generał reflections. The latter can be found in collective portraits which, as
a rule, portrayed women who participated in political life in unusual circumstances, e. g. in national uprisings in Poland. But their authors, whether men or women,
seldom went beyond the otherwise valuable recording and description of facts. We
have no intention of questioning the factual value of such works as, for instance,
those of Łucja Charewiczowa or Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. They
have been madę use of by many authors of studies included in this volume, as is
testified to by footnotes. But it was the ambition of the authors and editors of this
volume to considerably widen the traditional field of observation.
The title „Women and the World of Politics” does not mean that the studies will
deal only with women actively engaged in political parties, social movements or
conspiratorial organisations, although this subject has been given a prominent pla
ce. No less interesting seems to be an analysis of women’s participation in public
life, that is, in all forms of collective work, for this participation has been gradually
growing sińce the middle of the 19th century, forcing women to cross the boundaries of home and family life which formerly marked the limits of women’s societally accepted activity. In the Polish territories this process — as the authors of the
studies point out — developed slowly and not without difficulties, form modemization
processes were delayed and the system of govemment was undemocratic, especially in Russian Poland. The process was naturally connected with economic changes,
with the necessity of seeking paid work in industry, trade and handicrafts; this was
nearly always work in a group which, having its own interests, sometimes proclai-
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med them openly and organised itself to defend them. The inclusion of women in
vocational, communal and parish affairs could, though it did not have to, lead them
after a time into the world of politics sensu stricto and involve them in a struggle
for power and in activities promoting social programmes.
Of course, this was not the only way. The struggles for national liberation —
from the November Insurrection 1830 to the First World War — provided a short
cut. It has been repeatedly pointed out that women were forced to take up various
nontraditional roles because of the generał engagement of some milieus in patriotic
activities and the absence of men, who were fighting for their country or were
subjected to reprisals. Such a situation affected many European countries and the
United States during the two world wars, and researchers agree that this was of
decisive importance in accelerating emancipation processes. Did this factor play
an equally important role in earlier times in the situation which existed in the Polish
territories? Observations indicate that it did exist, but the durability of its effects
should not be overestimated. Until the end of the 19th century women’s place in
the family and society had been so strictly determined by tradition that the indivi
dua! persons who overcame prejudices were unable to effectively influence the
world of politics. After the defeat of each insurrection, even the women who were
deeply engaged in public affairs returned to the role of wives and mothers in order
to save the endangered existence of their families, realising well the broader natio
nal aspect of such an attitude. It was only the beginning of the 20th century that
saw the birth of an independent Polish women’s movement conscious of its distinet
aims and bent on gaining equal political rights with men. It is characteristic that its
pioneers, among them Paulina Kuczalska-Reinschmitt and Maria Dulębianka,
pointed out that their predecessors had conducted conspiratorial work together
with men and had been imprisoned and exiled with them (see the article by
Katarzyna Sierakowska). In their view that was one of the titles to equal politi
cal rights also in peaceful times. But the feminist organisations did not develop on
a large scalę, one of the reasons being the competition of modem political parties
(especially the leftist ones, which admitted women, though with some resistance,
to their ranks and activities). Nor are these organisations the main subject of our
reflections. The aim of the studies in this volume is to find a reply to the question
whether historical analysis confirms the stereotyped view that there is a timeless
opposition between the life strategies of men and women, between men’s altruism
in the public Service and women’s commitment to family life.
The volume opens with a study by Anna Zamowska, who analyses the succes
sive forms of women’s activity in public life and the reaction of the world of men
and the majority of women. Against the background of the Polish historical reality
Zamowska examines the popular view that a traditional barrier separates women
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and their interests from the extemal world of public affairs and Services to society,
which are „reserved” for men. The next few essays (by Jerzy Skowronek, Wiktoria
Śliwowska, Wiesław Caban and Tomasz Nałęcz) sum up and complete what has
so far been known about the political engagement of aristocratic women in the
early 19th century and the participation of women — mainly representatives of
the social elites — in conspiratorial organisations, insurrections and in the
struggle for independence during World War I.
The second part of the volume opens with Maria Nietyksza’s reflections on
„The Traditional and New Forms of Women’s Public Activity in Partitioned Poland”. The articles by Walentyna Najdus, Andrzej Chwalba, Nora Koestler, Adam
Walaszek and Włodzimierz Mędrzecki concern various fields of womens engage
ment otuside family life. The authors describe the many social and cultural societies as well as political parties which existed in autonomous Galicia, the organisa
tions of Polish women in the United States, and the countryside in the Polish
Kingdom, where before World War 1 both the Right and the Left endeavoured to
draw not only men into their activity, sometimes discarding their anti-feminist
prejudices in the hope of gaining broader social support for their political struggle.
With but a few exceptions our studies concern events and phenomena which only
lightly influenced the course of what is known as great politics. Nevertheless, they
played an important role in shaping the political culture of the whole of Polish
society, including women, in overcoming the barriers which had traditionally isolated women from public life, in familiarising public opinion with the new roles of
women and in promoting new active attitudes among the younger generations of
women.
Andrzej Szwarc, Beate Fieseler, Paweł Samuś and Barbara Szabat write about
female participants in radical Polish and Russian political movements, especially
about women socialists. They recall their participation in revolutionary struggles,
military operations and terroristic assaults. Naturally these extreme forms of enga
gement were not widespread and they shocked public opinion. They testified to
two trends at the beginning of the 20th century; the radicalisation of the political
struggle and the growing emancipation of women who, in a way, were giving the
lie to the opinions that their disposition differed from that of men.
The last, third, part concems feminists and their precursors. This part goes
beyond the Polish territones and Russia. Pavla Vośahlikova writes about feminists
in Bohemia’s political life at the tum of the century; Grażyna Szelągowska deals
with the interesting and little known Danish feminist movement; Izabela Rusino
wa^ essay concerns women’s organisations in the United States and the person of
Eleanor Roosevelt. The other essays deal mainly with the personality of women
who took a direct or indirect part in political life. Mirella Kurkowska, Katarzyna

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

320

Sierakowska, Agnieszka Kwiatek and Dorota Zamojska write about Narcyza Żmi
chowska, Paulina Kuczalska-Reinschmitt and other activists of the Union for Polish Women’s Rights, about Kazimiera Bujwidowa and Romualda Baudouin de
Courtenay. The authors focus attention not so much on biographical details as on
the social influence of these women.
The results of the research presented in this volutne show that in the period
under review the scope and forms of Polish society’s political life, despite their
modemization, continued to be determined by men. Women played an insignificant role in this małe world of politics. But a parał lei, separate world of women’s
socio-political activity was emerging; as a rule, this activity exceeded the conventional fields of men’s political world and was manifest in various specifically
feminine forms which madę it possible to throw a bridge between the artificially
contrasted social family functions and „public Service”.
The democratisation processes, apparent only under the surface, were soon, in
1918, to lead to an almost fuli equality, in any case to the triumph of the idea of
women’s suffrage in the new independent state. But the end of the First World War
opens a completely new epoch of women’s engagement in public life. We want to
devote the next volume of our series to this subject.

Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc
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Głuchowska Anna, późn. Bagnicka
Anna, s. 261,262, 263
Głuchowski Bernaś s. 263
Głuchowski Oktaw s. 263
Gold Hugo s. 141, 143
Goldberg Felicja, zob. Barbane Felicja
Goldberg R. L. s. 182
Golde Cecylia, późn.
Gumpiowiczowa Cecylia s. 110,
123,125,144,213,
Golde Estera, późn. Golde-Strożecka
Estera s. 193, 199, 202, 205,
208.209,211,212,214,215
Goldenberg Jakub s. 213
Goldenberg Zofia, zob. Słonim Zofia
Goldfarbowa Regina s. 120
Goldman Stanisława s. 198, 199, 210
Goldmark Josephine s. 306
Goldsteyn, późn. Kelles-Krauzowa
Maria s. 213, 215
Golińska Zofia, zob.
Daszyńska-Golińska Zofia
Gołębiowska Joanna s. 200
Gołuchowska Sabina s. 224
Gomolec L. s. 96
Gomólińska, późn. Paschalska
Hanna s. 207
Gordon L. s. 158
Gordon M. s. 149
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Gordon Władysław s. 47
Gosselin Emilia s. 49, 61, 235
Gostkowska, późn. Moraczewska Zofia
s. 107, 111,117,125,126, 128,
Górski Józef s. 99
Górski Karol s. 94
Górskie (siostry) s. 244
Grabiec Józef s. 212
Grabowska Józefa, zob. Bryńska Józefa
Grabowska Wanda, zob.
Zawistowska Wanda
Grabowski Edward s. 213
Grabowski Ignacy s. 216
Grabska, późn. Kirkorowa, nast.
Kiedroniowa (Kirkor-Kiedroniowa)
Zofia s. 6,9,27,130
Grabski Stanisław s. 6, 11
Grabski Władysław s. 6
Granowski Tymoteusz s. 244
Grecki Mikołaj s. 228
Gregorewiczowa Józefa s. 61
Gregr Edward s. 278
Gregr Julio s. 278
Grochowscy s. 244
Grochowski W s. 244
Grochulska Maria, zob. Jasińska Maria
Gromkowska Zofia s. 203
Groniowski Krzysztof s. 153
Grosser Bronisław s. 213
Grosserowa Czesława, zob.
Jachimowicz Czesława
Grotthusowa Antonina s. 241
Grotowska, późn. Kuśmierska
Felicja s. 200, 201, 202
Grudzińska Joanna s. 37, 38
Grunertówna Kazimiera s. 223
Gruszczyńska Zofia s. 209
Gruszecka Anna s. 209
Gryncendler Aniela s. 208

Grzegorzewski Marian s. 221
Grzybowski Konstanty s. 101
Grzywna Józef s. 225
Gulińska Jadwiga, zob. Lewicka
Jadwiga
Guliński Józef s. 213
Gumplowicz Władysław s. 110,213
Gumplowiczowa Cecylia, zob.
Golde Cecylia
Gurewicz Lubow s. 189
Gutman, późn. Marchlewska
Bronisława s. 198, 199, 200, 203,
205, 213
Guzowska Barbara s. 68
Guzowska Emilia s. 68
Gyllembourg Thomasine s. 294
Habsburgowie s. 99, 100, 101, 137,
139, 149
Hahn Barbara s. 138
Hain Antonin s. 280
Halarczyk Felicjan s. 216
Halarczykowa Maria, zob. Krupa Maria
Halicz Emanuel s. 64, 68, 72
Handelsman, zob. Karaś Stanisława
Hariman Daisy s. 311
Hass Ludwik s. 30
Haumann Heiko s. 135
Hausler Wolfgang s. 137
Hawes J.M.s. 155
Hay Mary Garret s. 306
Hegel Georg s. 142, 244
Heimanowa Anna s. 223
Helbertówna Albertyna s. 194, 200,208
„Helena” (pseud ), zob. Wiejska Felicja
Helfman Hesia s. 177
Hellmanowa Aleksandra s. 207
Helmson Leopold s. 169
Hennelowa Emilia s. 61
Hercen Aleksander s. 71
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Heryngowa Helena, zob. Kon Helena
Heryng Jadwiga, późn. Balicka
Jadwiga s. 194, 198, 199
Heryng Jerzy s. 213
Heryng Stefania, późn. Horwitzowa
(pseud. Wałecka) Stefania s. 194,
198,213,215,216
Heryng Zygmunt s. 198,213,216
Herzog E. s. 139
„Hetmanica” (pseud.), zob
Pruszkowska Maria
Heurichowa Emilia s. 61, 62, 63
Hibnerówna Bronisława s. 194, 200
HinerN.R. s. 155
„Hiob” (pseud ), zob Roth Joseph
Hirszfeld Anna, poźn. Dobranicka
Anna, s. 194,202,210,213
Hirszfeld Edda, późn. lenenbaum Fdda
s. 194,198,202,203,209.210,214
Hirszfeld Liii, późn. Lederowa Liii
s. 194, 198,200,202,213
Hiszpańska, późn. Mokłowska Zofia
s. 127
Hoerup Viggo s. 292, 293
Hoff-Wilson J.s. 307
Hoffmanowa H., zob. Muszyńska H.
Hoffmanowa Klementyna, zob.
Tańska Klementyna
Holberg Ludvig s. 290
Hole J. s. 313, 314
Holtz Bolesław s. 244
Hausler Wolfgang s. 137
Horska Paula s. 275
Horwitzówna Kamila, późn.
Kancewiczowa Kamila s. 194,
198, 199,201,203,208, 209
Horwitz Maksymilian (pseud.
Wałecki) s. 201,213
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Horwitzowa Stefania, zob. Heryng
Stefania
Howe Marie Jenny s. 306
Hruby V. s. 283
Hrys s. 277
Hulewicz Jan s. 109, 237
Hutchins H. s. 161
Ibsen Henrik s. 145
Iggers Wilma s. 140, 141, 143
Ihnatowicz Ireneusz s. 238
Unicka Maria, zob. Maykowska Maria
Unicki Tomasz s. 63
Inglot Stefan s. 164
Iwanowa Sofia s. 175
Iwanowska Stefania, zob. Jaroń
Stefania
Iwińska Estera, zob. Alter Estera
Jabłońska, Deptuła Ewa s. 85, 93, 94
Jachimowicz, późn. Grosserowa
Czesława s. 197,198,203,209,213
Jagminowska Rachela s. 270
Jakimowa Anna s. 175
Jakóbczyk Witold s. 88, 96
Janik Michał s. 50, 51
Janion Maria s. 49
Janiszewska Julia s. 239, 240
Jankowska, późn. Mendelsonowa
Maria s. 205
Jarmundówna s. 244
Jaroń, późn. Iwanowska Stefania s. 194
Jasińska Maria, późn. Grochulska
Maria s. 202
Jasińska Marta, zob.
Ehrenkreutzówna Marta
Jastrzębska Maria s. 248
Jaworowska Konstancja, zob.
Klempińska Konstancja
Jaworowski Rajmund s. 213
Jaworski Rudolf s. 10, 15, 20, 85
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Jelińska Maria, zob, Gęborek Maria
Jeliński Jerzy s. 216
Jenike Ludwik s. 241, 242
Jenne Józefa s. 200
Jerman J. s. 173
Jerzmanowska Anna s. 66
Jerzmanowski J. (pseud.
Sulimierski J.) s. 224
Jeziorański Antoni s. 67
Jędrzejewiczowa Cezaria, zob.
Baudouin de Courtenay Cezaria
Jędrzejewicz Janusz s. 273
Jędrzejewicz Wacław s. 79
Jodko-Narkiewiczowa Maria, zob.
Rościszewska Maria
Jodko-Narkiewicz Witold s. 213
Jodkowa Maria, zob. Konopacka
Maria
Jogiches Leon s. 213
Johannes B. s. 136
Johansen H.Ch. s. 289, 291,293, 299
Johanson C. s. 182
Johnson s. 313
Judycka Alfreda s. 202,207
Judycka Izabela s. 202, 207
Judycka Julia, późn. Królikowska
Julia s. 202,207,216
Judycka Łucja s. 202, 207
Judycka Paulina s. 202, 207
Judycki Apolinary s. 202
Judycki Józefat s. 202
Judycki Stefan s. 202
Juszkiewiczowa Maria, zob.
Koplewska Maria
Kaczmarek Marcin s. 216
Kaczmarek Marianna s. 216
Kaczyńska Elżbieta s. 169
Kaden-Bandrowski Juliusz s. 74
Kafka Franzs. 140, 146

Kalabiński Stanisław s. 19, 21, 192
Kalinin Michał s. 186
Kalita (pseud. Rębajło) s. 70
Kamieński Henryk s. 235,239,243,244
Kamińska, późn. Bartnikowa Anna
s. 194
Kamińska, późn. Ajnenkielowa
Michalina s. 194, 202, 207, 208
Kamionka-Straszakowa Janina s. 39
Kancewicz Jan s. 211, 212
Kancewiczowa Kamila, zob.
Horwitzówna Kamila
Kanyszew s. 265
Karaś, późn. Handelsmanowa
Stanisława s. 193, 198, 200, 203
Karczewska Seweryna s. 66
Karłowiczowa J. s. 155
Karpińska Janina s. 223
Karska, późn. Kossakowska Teresa s. 240
Karwacki Władysław Lech s. 193,
195, 210
Kasparek Franciszek s. 99
Kasprzakowa Janina s. 210, 211
Katarzyna II s. 31, 32
Kątków Michaił s. 178
Kavalirowa Anna s. 275, 276
Kawecka Krystyna s. 211, 212
Kelles-Krauz Kazimierz s. 19, 25,
213,215
Kelles-Krauzowa Maria, zob.
Goldsteyn Maria
Kellerman B. s. 316
Kennedy John Fitzgerald s. 312, 313
Kenyon Dorothy s. 308
Kicka Natalia s. 33
Kiedroniowa Zofia, zob. Kirkor Zofia
Kiedrzyńscy s. 239
Kieniewicz Stefan s. 35, 46, 52, 61,64
Kiepurska Halina s. 196
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Kierczewska Helena s. 209
Kierczyńska Melania s. 198, 199, 200
Kiltynowiczowa Wanda s. 207, 215
Kirchnerowa Stefania s. 220
Kirkorowa Celina s. 265
Kirkor-Kiedroniowa Zofia, zob.
Grabska Zofia
Kisielniccy s. 242
Kiślańska Teodora s. 61, 62, 63
Kizińska Maria, zob. Olejniczak Maria
Kiziński Kwiryn s. 216
Kizwalter Tomasz s. 36
Klemensiewicz Zygmunt s. 121
Klemensiewiczowa Jadwiga, zob.
Sikorska Jadwiga
Klempińska, późn. Jaworowska
Konstancja s. 133, 194, 197,206,
208, 209, 213
Kłoczowski Jerzy s. 85, 93
Klosowicz Romuald Andrzej s. 62
Kłuszyńska Dorota „Dora” s. 107,
108, 110, 113, 122, 124, 125,
126, 128
Kłuszyński Henryk s. 110
Kłyszewska Stanisława s. 225
Kmitówna Stanisława s. 207
Kniaźnin Franciszek Dionizy s. 32
Koberdowa Irena s. 148, 100, 231
Kobryńska Natalia s. 110
Kochański Aleksander s. 210, 212
Kocka Jurgen s. 27
Koestler Noras. 3, 135, 139, 146,319
Kohut Rebekah s. 306
Kołłontaj (Kollontai) Aleksandra
s. 182, 185, 186, 187, 188
Kołodziej W. s. 175
Kołosowa. późn. Popowa Walentyna
s. 175
Komarowska Janina s. 198, 203
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Komorowska Eleonora s. 55
Kon, późn. Heryngowa Helena
s. 198,203,208,213,216
Konarski Szymon s. 47, 48, 51, 52,
54, 55, 56, 105
Konarzewska Anna s. 68, 69
Konieczny Franciszek s. 99
Konkowska Aniela s. 193,207,209
Konowicz Władysław s. 70
Konopacka, późn. Jodkowa Maria
s. 76, 107, 123, 125, 128
Konopczyński Władysław s. 29
Konopnicka Maria s. 11, 12, 260
Konstanty Pawłowicz (w. książę) s. 37, 38
Konstantynowiczówna Stefania
s. 202, 209
Konstantynowiczówna Zofia s. 202,207
Kopera Feliks s. 50
Kopińska Anna, zob. Sieczko Anna
Kopiński Józef s, 216
Koplewska, późn. Juszkiewiczowa,
nast. Piłsudska Mana s. 193, 197,
202, 203,209,213
Korbut Gabriel s. 236
Korczak Janusz s. 143
Kordiaczyńska Irena (pseud.
„Dora”) s. 226
Korfeld Bronisław s. 230
Korfeldówna, późn. Swięcka
Florentyna s. 207, 208, 226, 227,
228, 229,230, 231
Korniłowe (siostry) s. 177
Korzec Paweł s. 205
Kossakowska Anna s. 40, 67
Kossowska Teresa, zob. Karska Teresa
Kossuth Adam s. 222
Kossuthówna Barbara s. 224, 225, 228
Kossuthówna Irena s. 223
Kostecki J. s. 49
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Kostiainen A.s. 157
Kostrzewska Maria s. 167
Koszutska Maria s. 26, 194, 196,
197, 198, 208, 209, 210, 213, 215
Koszycka Wanda s. 120
Kościuszko Tadeusz s. 32, 34, 35, 36
Kotzebue Paweł s. 40
Kowalczyk-Mroczkowska L. s. 224
Kowalczykowa s. 122
Kowalczykowa Alina s. 84
Kowalewska s. 122
Kowalska Amelia, zob. Kwiecińska
Amelia
Kowalska, późn. Flis Maria s. 202
Kowalska-Glikman Stefania s. 103
Kowalski Jan s. 216
Kownacka Helena s. 220
Kozakiewiczówna Cezaryna s. 197,
198, 201,207, 208
Kozakiewiczówna Klementyna s. 201
Kozakiewiczówna Wanda s. 198
Kozerska H, zob. Łuczak-Kozerska H.
Kozicki Stanisław s. 221
Koziebrodzka Matylda s. 66
Kozłowski Eligiusz s. 51,71
Kozubkowa Anna s. 123
Koźmiński Honorat s. 94
Krahelska Wanda s. 196, 197,208,
213,214
Krajewska Józefa s. 66
Krajewski Henryk s. 40, 235
Krajewski Rafał s. 66
Krakowowa Paulina (ur.
Radziejowska) s. 61
Kral Wanda s. 210
Krasnohorska Eliśka s. 276, 277,
278, 279, 280, 285, 286
Krasowska, późn. Piekarzowa Janina
s. 210

Krasowska Kazimiera, zob.
Płochocka Kazimiera
Krasuska Stanisława s. 207
Kraszewska Karolina s. 62, 63
Kraszewski Józef Ignacy s. 110, 255,
257, 264, 266
Krausharowa Jadwiga s. 7
Krauzowa Maria s. 128
Krawczak Tadeusz s. 168
Krawczyński (pseud), zob Stiepniak
Siergiej
Krechowiecki Jan s. 56
Krupa, późn. Halarczykowa Maria s. 194
Królak Helena, zob. Marecka Helena
Królikowska Julia, zob. Judycka Julia
Królikowski Stefan s. 216
Krupińska Marianna, zob. Pietrych
Marianna
Krupiński Józef s. 216
Krupska Nadieżda s. 181, 186, 187
Krygier Anna s. 156
Krynicka Karolina s. 66
Krysińska Maria, zob. Rutecka Maria
Krysiński Józef s. 216
Krzywda Zygmunt Napoleon zob.
Rzewuski Zygmunt Napoleon
Krzywicka Irena s. 27
Krzywicki Ludwik (pseud Zywicki
K.R.) s. 19, 196,212,244,250
Krzywobłocka Bożena s. 172, 211,212
Krzyżanowska Aniela s. 116
Kubicka Maria s. 221
Kucz Karol s. 39
Kuczalska Paulina, późn.
Kuczalska-Reinschmitt Paulina
s.2,4, 109, 110, 111, 113,245,
248,250, 266, 269,318, 320
Kudelska H. s. 77
Kulczycka -Saloni Janina s. 238, 239
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Kulczycki John J. s. 7, 10, 15
Kulesza Zofia późn. Praussowa Zofia
s. 193, 197,205,207,208,213
Kunicka Jadwiga s. 122, 128
Kunicka Zofia s. 207
Kurkowska Mirella s. 4, 235, 319
Kurkówna, późn. Rutkiewicz Anna
s. 123, 125
Kurnatowski Jerzy s. 251
Kuss Witold s. 216
Kussowa Waleria s. 194,216
Kuszkowska Jadwiga s. 198
Kuśmierska Felicja, zob. Grotowska
Felicja
Kuwszinska Elena s. 189
Kuźniak K. s. 93
Kvinden s. 291
Kwiatek Agnieszka s. 4, 255, 320
Kwiatkowska Franciszka s. 206
Kwiatkowska Jadwiga s. 194
Kwiecińska, późn. Kowalska Amelia
s. 203,216
Kwilecka Wiridianna (ur. Radilińska,
Fiszerowa) s. 34
Lammenais Felicite Robert de s. 240
Lamp] Rusią s. 143
Landau, późn. Bauerowa Helena
(pseud.Ławska Helena) s. 107,
125, 126, 128, 144
Lange Józef s. 251
Langer Jirij s. 138
Langiewicz Marian s. 45,59,63,68,69,71
Lapp Esther s. 308
Lasocki Wacław s. 50
Lau, późn. Adamska Emma s. 194,
199, 207
Laudon Gabriela s. 150
Laudyn, późn. Chrzanowska
Stefania s. 151, 153, 155,
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Lauermanova Anna s. 276, 278
Launitz Włodzimierz von der s. 175
Lazarus-Diamandowa H.
(pseud.Rawska Helena) s. 127, 143
Lazarus Fryderyka s. 143
Lazarus N.R. (pseud.Nahida Remy)
s. 138, 139
Leder Liii, zob. Hirszfeld Liii
Leder Zdzisław (pseud ), zob
Feinstein Władysław
Ledoux Aniela s. 68
Ledóchowska Karolina s. 66
Lelewel Joachim s. 54
Lemańska Lucyna s. 222
Lemche Gyrithe s. 302
Lenartowicz Teofil s. 12
Lenin W. I. s. 181, 182
Lenroot Katharine s. 310
Leo Juliusz s. 114
Leoffler Franciszek s. 223
Leofflerowa Jadwiga s. 224, 225
Leśniewska Antonina s. 268, 269
Leśniewska Józefa s. 268
Levine E. s. 314
Levine Philippe s. 246
Lewicka, późn. Gulońska Jadwiga s. 213
Lewicka Waleria, zob. Biłgorajska
Waleria
Lewinson Olga, późn. Badiorowa
Olga s. 206
Lewinson Luba, późn. Ajzensztat
Lubas. 199
Lewińska Wiktoria s. 235
Libelt Karol s. 235, 241
Librach Ludwik s. 213, 214
Librachowa Maria, zob. Lipska Maria
Lieberman Mischket s. 145
Liebiediewa Tatiana s. 175
Liebieg s. 240
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Lightman M. s. 307
Limanowski Bolesław s. 52
Lipińska Gabriela s. 222
Lipiński s. 227
Lipska Franciszka s. 202
Lipska Maria, późń.Librachowa Maria
s. 196, 197, 198,202,206,213,214
Lipszyc Estera s. 198, 199
Lissowska Antonina s. 46
Lix Maria Antonina s. 71
Loschern von Herzfeld Zofia s. 178
Lubodziecka Zofia s. 198,208, 213,214
Lubomirska Eleonora s. 112, 113
Lubomirska Elżbieta s. 31
Lubomirska Teresa s. 104
Luksemburg Róża s. 145, 146, 193,
198, 199,202,205,209,211,
212, 213, 214
Luplan Linę s. 300
Lubeck Gustaw s. 214
Luhe Władysława s. 194, 200
Liiders Aleksander s. 63
Ładyka Teodor s. 210
Lobos s. 132
Ławska Helena (pseud.), zob.
Landau Helena
Łojek, późn. Sienkiewicz Stefania s.
226, 227,228, 229, 231
Łopuska Maria s. 196, 197, 209, 213
Losakiewicz Józef s. 224
Łossowski Piotr s. 71
Łoziński W. s. 40
Łubieńscy s. 71
Łuczak-Kozerska H. s. 88
Łukawski Zygmunt s. 172
Łuszczewska Nina s. 242
Machowa Karla s. 283, 284, 285
Majewska Celina s. 226
Majewska Klara s. 67

Makowski Krzysztof s. 10
Maksowa Zofia s. 193, 207
Malinowska Helena s. 125
Malinowski Marian s. 229
Maliszewski Józef s. 65
Malski E. (pseud. Masalski E.) s. 224
Małachowska Benigna s. 88
Małachowska, póżn.Łempicka
Ewelina s. 261, 262, 267, 274
Małecki J. s. 101
Mańkowski Benvenuto s. 49
Marachow Grigorij J, s. 47, 48
Marchlewska Bronisława, zob.
Gutman Bronisława
Marchlewski Julian s. 213
Marecka, późn. Królakowa Helena s.
201, 207
Marecka Michalina s. 216
Marecki Wincenty s. 216
Marek Zygmunt s. 116, 117, 130
Markowa Ada s. 116
Markowska Jadwiga s. 128
Markowski Bolesław s. 221
Martynowski Stanisław s. 191
Masalski E., (pseud.), zob. Malski E.
Masaryk Charlotta s. 280
Masarykova Alice s. 280,284,285,287
Masaryk Tomasz Garrigue s. 280, 282
Massalska Stanisława s. 224
Maszkowski Kasper s. 55, 56
Matermcki Jerzy s. 35
Matkowska Eleonora s. 222
Matkowska Jadwiga s. 223, 224,
225,226, 228,231
Matkowska Helena s. 222
Maurer T. s. 136
Maxwell Margaret s. 169
Maykowska, późn. Unicka Mana s.
49, 62, 63
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Maykowski Jan s. 63
Maykowski Tomasz s. 63
Mayzlowa Róża s. 222, 223
Mazur K. s. 168
Mazurek Maria s. 220
Mazurek Stefania s. 10
Mc Duster Dorothy s. 310
Mc Ewan Dorotheas. 137, 140, 141
Mc Leod Betthune Mary s. 310
Mc Neal Robert s. 169
Mead Marcia s. 306
Mendelkorn, późn. Próchniakowa
Teodora s. 213
Mendelsonowa Maria, zob.
Jankowska Maria
Mendelson Moses s. 137
Meyer Johanne s. 299
Męczkowska Teodora s. 269
Mędrzecki Włodzimierz s. 3, 163,
166, 167, 319
Michalska Anna s. 228
Michalska Emilia s. 54
Michalski Jerzy s. 29, 30
Michałkowa Krystyna s. 122, 128
Michejdowas. 122
Mickiewicz Adam s. 97, 105, 133
Mielęcka, późn. Węgierska Zofia s.
236, 241,243
Mierosławski Ludwik s. 235
Migurski Wincenty s. 57
Mikołaj I s. 56, 85, 86
Mikołajski Roch s. 65
Mdl James Stuart s. 282
Miller Ilia s. 63, 64
Miner Manola s. 306
Minkowska Anna s. 46, 236
Mioduchowska Maria s. 164
Mizerska Paulina s. 67
Młynarski Zygmunt s. 71
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Mochnacki Maurycy s. 38
Mokłowska Zofia, zob. Hiszpańska
Zofia

Molenda Jan s. 11
Montague Helen s. 308
Moraczewska Bibianna s. 67, 240, 241
Moraczewska Zofia, zob.
Gostkowska Zofia
Moraczewski Jędrzej s. Tomasza s. 117
Moraczewski Jędrzej s. Macieja s. 241
Morawska Ewa s. 159
Morawska Z. s. 196
MorminoG.R. s. 155, 158, 159, 161
Morzycka Faustyna s. 24, 196, 197,
198, 206,212, 244
Morzycki Stanisław s. 244
Moskowitz Belle s. 306
Moszczeńska Izabela (Iza) s. 10, 110,
133, 196, 197,198,206,223,224
Mościcki Henryk s. 54
Motz, późn. Abramowska
(Motz-Abramowska) Stanisława
s. 193, 200, 205,212,213
Możdżeńska Eda s. 219, 220, 222
Mrówka Jan s. 16, 168
Muszkat, późn. Dzierżyńska Zofia s.
200,210,213,216
Muszyńska Eugenia s. 201
Muszyńska-Hoffmanowa H. s. 53
Miillerowa L. s. 94
Mycielska Henryka s. 67
Nabielak Ludwik s. 36
Nahida Remy (pseud.), zob. Lazarus N.R.
Najdus Walentyna s. 3, 21, 93, 97,
98,99, 101, 103, 107, 108, 109,
113, 116, 117, 121, 127, 319
Nakwaska Anna s. 87, 88, 65
Nakwąski Franciszek s. 87
Nałęcz Tomasz s. 3, 73, 319
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Nałkowska Zofia s. 74, 222, 223
Napieralska Emilia s. 156
Napoleon I s. 33, 34, 37
Naryszkina, zob. Czetwertyńska
Nave Levinson s. 135
Nawrot, późn. Optołowicz Bronisława
(pseud. „Bronka”) s. 228,229,230
Nawrot Katarzyna s. 228, 229, 230
Nawrot Maria s. 228, 230
Neiperg Adam s. 38
Nemcova Bożena s. 276
Neuman D. s. 174, 183
Neyman Jadwiga s. 209
Nicieja Stanisław Sławomir s. 109
Niegolewska Wanda s. 67
Nielsen Olivia s. 298
Niemojewski Andrzej s. 38
Nietyksza Maria s. 3, 83, 87,95,96, 319
Niklówna, późn. Klejerska s. 122
Niwińska Józefa s. 65, 66
Nobel Alfred Bernard s. 293
Norwid Cyprian s. 243
Nossig, późn. Próchnikowa Felicja s.
109, 110, 120, 126, 127,
Nowak-Dłużewski Juliusz s. 224
Nowicki F. s. 196
Nowosielska Eugenia, zob. Czelicka
Eugenia
Novakova Teresa s. 276, 285
Nurnberg Irena s. 200
Nurnberg Zofia s. 210
Okęcka Zofia (Zośka z Bielik) s. 164
Okrasińska s. 23
Olechowska, późn. Zbyszewska
Paulina s. 240, 243
Olejniczak, późn. Kizińska Maria s.
193, 216
Olszanowska Janina s. 268, 269
Olszewski Adams. 150, 154

Olszewski Daniel s. 93, 94, 95
Orłowski s. 48
OrsiR.A. s. 154, 159, 160, 161
Orsza Helena, (pseud.) zob.
Radlińska Helena
Oruba Katarzyna, zob. Ślusarczyk
Katarzyna
Orzeszkowa Eliza s. 113, 265
Ostaszewski Władysław s. 244
Ostrowska Wiktoria s. 66
Oszanina Maria s. 175, 177
Owczarkówna Zofia s. 208
Owen R.Brigide s. 240, 311
Pachucka Romana s. 107, 269, 270
Pacyga Dominik s. 159, 160
Pająk Jerzy s. 76, 207, 226, 227
Pajewski Janusz s. 74
Papiewska Anna s. 196, 197
Papiewska Stefania s. 224
Papiewski Stefan s. 222, 225
Pappenheim Berta s. 143, 144
Pappenheim Siegmund s. 143
Paradistalowa Helena s. 223
Paradistalowa S. s. 224, 225
Pardylowas. 122
Paryska Zofia s. 108
Paryski Witold s. 108
Paschalska Hanna s. 197
Paskiewicz Iwan s. 39, 85, 86, 241
Paszkowska Maria (pseud.
„Hetmanica”) s. 92, 123, 193,
196, 197198, 202, 203, 205, 207,
211,212,213
Paszkowskie (siostry) s. 231
Pawlewska Henryka s. 115
Pawlewski Bronisław s. 114, 115
Pawlik Fila (Tekla) s. 228, 231
Pawlokowska Helena s. 66
Pawłów D. s. 175
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Paul Alice s. 311
Pazdur Jan s. 224, 226
Perkins Frances d.306, 310
Perl Feliks s. 25,213,215
Perlman J. s. 155
Perłowa Teresa, zob. Reznikowska
Teresa
Perlmutterówna Anna s. 121
Perlmutterówna Laura s. 121
Perlmutterówna Salomea s. 121,126,128
Perowska Sofia s. 175, 176, 177, 185
Pervolfova s. 277
Peterson Esther s. 313
Piasecki Henryk s. 144, 145
Pieczyńska Maria, zob. Gerschof Maria
Piekarska Lucyna s. 268
Piekarzowa Janina, zob. Krasowska
Janina
Pieńkowski Ignacy s. 214
Pietrowowa Aleksandra s. 71
Pietrych, późn. Krupińska Marianna
s. 207, 216
Piętek Walentyna, zob. Pobocha
Walentyna
Pigoń Stanisław s. 15
Pilch Andrzej s. 107
Piłsudska Aleksandra, zob.
Szczerbińska Aleksandra
Piłsudska Maria, zob. Koplewska Maria
Piłsudski Józef s. 17, 73, 74, 75, 76,
77,78,79, 134, 272
Pisariewo Nikołaj s. 55
Piwko Amelia s. 207
Plaminkowa Frantiska s. 283,284,285
Plater Emilia s. 16, 45
PleckE. s. 149, 151, 158
Plehwe Wiaczesław von s. 175
Plewińska Zofia s. 17
Plichta s. 241
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Plong Karl s. 300, 301
Płaskowicka Filipina s. 24
Płochocka, późn. Krasowska
Kazimiera s. 203, 210
Pobocha Maria s. 228, 230
Pobocha, późn. Piętek Walentyna
(pseud. „Walka”) s. 227
Pobóg-Malinowski Władysław s. 210
Pohoryle Zofia s. 128
Polgielm s. 174
Pomarański S. s. 70
Poniatowski Józef s. 34, 35, 37, 38
Poniatowski Stanisław August s. 29,30,31
Popławska Felicja s. 130
Popławski Jan s. 130, 131
Popławski Z. s. 115
Popowa Walentyna, zob. Kolosowa
Walentyna
Porther Cathy s. 169
Posner Stanisław s. 231
Posner Szymon s. 213
Posnerowa Zofia, zob. WortmanPosnerowa Zofia
Potiebnia Andrzej s. 63
Potocka Arturowa s. 67
Potocka Klaudyna, zob. Działyńska
Klaudyna
Potocka Romanowa s. 104
Poznańska, późn. Daszyńska-Golińska
Zofia s. 110, 113, 116, 251
Praszałowicz Dorota s. 157
Prauss Ksawery s. 213
Praussowa Zofia, zob. Kulesza Zofia
Prendowska Jadwiga s. 63, 66, 68, 69
Prendowski Józef s. 68, 69
Prokop J. s. 84
Próchniak Edward s. 213
Próchniakowa Teodora, zob.
Mendelkorn Teodora
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Próchnik Adams. 109, 120, 121,
123, 191,212,226,228
Próchnikowa Felicja, zob. Nossig
Felicja
Prus Bolesław s. 143
Pruszakowa, późn. Duchińska
Seweryna s. 33, 61,64
Przedecka Stefania s. 198,210
Przyborowski Walery s. 51,52,60, 63
Przygodzka J. s. 121
Przygodzka M. s. 128
PulaJ. s. 151
Pustowojtówna Anna Henryka s. 45,
59,69
Pytel Zofia, zob. Dobrońska Zofia,
późn. Rosołowa
Rabska Zuzanna s. 7
Rachmetow s. 182
Radlińska Helena (pseud. Orsza
Helena) s. 105, 133,206,223
Radzialowski T. s. 105, 152, 160
Radzik T.s. 157
Radzikowska Emilia s. 223
Radziwiłłówna Barbara s. 37
Ramotowska Franciszka s. 68
Rappaport Herman s. 68
Rawina Maria s. 221
Rawska Helena (pseud.), zob.
Lazarus-Diamandowa Hermina
Read Elisabeth s. 308
Reid Helen Roger s. 306
Reinschmitt Paulina, zob. Kuczalska
Paulina
Rechniowska, późn. Gałecka
Honorata s. 213, 215
„Rekrutka” (pseud.), zob. Sieczko
Anna
Rembijewska s. 244
Rembough Bertha s. 306, 308

Remy Nahida (pseud.), zob. Lazarus N.R
Repnin Mikołaj s. 31
Reznikowska Teresa, późn. Perłowa
Teresa s. 193,203,213,215
Reynelówna Malwina s. 209
Rębajło pseud., zob. Kalita
Rieger Frantisek Ladislav s. 277
Rieger Maria, zob. Cervinkova Maria
Rodziewicz Ignacy s. 54, 55, 56
Rodziewiczówna Józefa s. 196, 197,
203,205, 206,207,214
Rodziewiczówna Teresa s. 48
Rogalewiczówna Michalina s. 47
Rogatko B. s. 222
Rogowska, późn. Falska Maria s.
193,201,203,206, 209,213
Rokosz Maria s. 150
Rokosz Stanisław s. 150
Romankówna Mieczysława s. 47,
236, 238, 241
Romanowa s. 122
Romanowiczówna Z. s. 67
Roosevelt Eleonora s. 4, 303, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 316, 319
Roosevelt Franklin Delano d.306,
307,309,310
Rosół Jan s. 216
Rosołowa Zofia, zob. Dobrońska Zofia
Ross Nelly T. s. 310
Rościszewska, późn.
Jodko-Narkiewiczowa Maria s.
196, 197, 203, 213
Roth Joseph (pseud. „Hiob”) s. 137
Rousseau Jean Jacques s. 30
Różalska Wiera P. s. 182
Różycka Anna s. 46
Rubinstein S. s. 143
Rudnicka Maria, zob. Szukiewicz Maria
Rudnicki Lucjan s. 23
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Rudzka L. s. 198
Rusinowa Izabella s. 4, 303, 319
Rutecka, późn. Krysińska Maria s. 216
Rutecki Aleksander s. 230
Rutkiewicz Anna, zob. Kurkówna
Anna
Rutkiewiczowa Jadwiga, zob.
Bartold Jadwiga
Rutkiewicz Maria s. 228
Rutkiewicz Wincenty s. 230
Rutkiewicz Władysław ss. 226, 227
Ruthers Monika s. 135
Rybacka Rozalia s. 198
Rybacka Zofia s. 220
Rybiński s. 241
Rygier Leon s. 222
Rzążewska, późn. Wakulińska Józefa
s. 47, 53, 54, 56
Rzewuska Rozalia s. 40
Rzewuski Zygmunt Napoleon
(pseud. Krzywda) s. 69,70
Sadowska Zofia s. 268
Samburska Kazimiera s. 227
Samogyi T. s. 138
Sampuchowicz Wiktoria s. 227
Samolińska Teofila s. 149, 150
Samuś Paweł s. 3, 25, 191, 193,
210, 319
Sandberg Rebecca s 144
Sanguszkowa Konstancja s. 132
Sankowski M. s. 229
Sapieha Aleksander s. 32
Sapieżyna Anna, z d. Zamoyska,
ż. Aleksandra Sapiehy s. 32, 34
Sapieżyna Jadwiga, ż.Adama
Sapiehy s. 106
Sapieżyna Teofila s. 32, 33
Saska Maria s. 221, 222
Sawinkow Borys s. 175, 176, 177
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Schauer H.G. s. 282
Schilling S. s. 135
Schlampsowa s. 125
Schroder s. 265
Schwartz Cowan R. s. 159
Schwartz Seller Maxine s. 149, 150
Schwarzwald Eugenie s. 143
Sczaniecka Emilia s. 67, 88, 89, 90
Sempołowska Stefania s. 92
Sergiusz Aleksandrowicz (w. książę)
s. 175, 177
Serwatowski W. s. 100
Shafly s. 314
Shpak Lissak R. s. 155
Sidorowicz St. s. 30
Sieczko, późn. Kopińska Anna (pseud.
„Rekrutka”) s. 209, 211,216
Siedlecka Maria s. 111, 113, 132,
133, 255,266
Sieniawska Maria Zofia, zob.
Czartoryska Maria Zofia
Sienicka Wanda s. 221
Sienkiewicz Stefania, zob. Łojek
Stefania
Sierakowska Katarzyna s. 2, 4, 18,
245,318, 320
Siewielińska, późn. Stelmowska
Kryspina s. 235
Siewielińscy s. 244
Sikorska, późn. Klemensiewiczowa
Jadwiga s. 121,127,196, 198, 267
Sikorska Lidia s. 268
Simkhowitz Mary s. 306
Singer Isaak Basheris s. 137
Siwicka Franciszka s. 227
Skałon Georgij s. 208, 213, 214
Skarbek Jan s. 85, 93, 94
Skimborowicz Hipolit s. 235, 242, 243

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

340

Skimborowiczowa Anna, zob.
Sokołowska Anna
Skimborowiczowie s. 243, 244
Skłodowska, późn. Dłuska
Bronisława s. 108
Skopowski Cz. s. 96
Skorupińska, późn. Adamska
Michalina s. 200, 216
Skovmand R, s. 289
Skowronek Jerzy s. 3, 29, 32, 33, 34,
35, 36, 83, 87, 319
Skórzewska Maria s. 67
Słomka Jan s. 14, 22
Słonim, późn. Goldenberg Zofia s.
198, 199, 203, 206,210
Słowacki Juliusz s. 12
Smarczewska Maria s. 222
Smith Adam s. 308
Smolikowska J. s. 196, 198
Sobańska Róża s. 57
Sobieski Jan (III) s. 35
Sochen J. s. 304
Sokolnicki Michał s. 73
Sokołow Michaił s. 175
Sokołowska, późn.
Skimborowiczowa Anna s. 40,
46,61,235, 242,243
Samogyi T. s. 138
Sowińska Katarzyna s. 39, 59, 88, 89
Sowiński Józef s. 38
Sotowski Adam s. 223
Spendolowa S. 122
Spiro Barbara s. 194, 200, 210
Sperber Manes s. 137
Stahl S. s. 149
Stalin Josip W. s. 182
Stanisławska Romana s. 212
Staniszewski Walerian s. 244

Stańczyk, późn. Tarwacka Stefania s.
194,210,216
Stapińska Barbara s. 131
Stapiński Jan s. 131
Starorypińska Julia s. 53
Starorypiński Zygmunt s. 52, 53
Starosolska Daria s. 110
Staszic Stanisław s. 164, 220
Stefan Batory s. 273
Stefanowicz Z. s. 154
Stefanowska Kryspina, zob.
Siewielińska Kryspina
Stepchenson Ch. s. 151
Stępień Marian s. 236, 239, 243
Stiepniak Siergiej
(pseud.Krawczyński) s. 176, 177
Stites Robert s. 169, 173, 182
Stodółkiewicz Cecylia (pseud.
„Alicja”, „Czerwona
Diablica”)s. 226, 227, 231
Stodółkiewicz Zofia s. 231
Stojałowski Stanisław s. 112
Stopniak Franciszek s. 167
Stranska Olga s. 284
Strindberg August s. 145, 292, 293
Stroźecka Estera, zob. Golde Estera
Stroźecki Jan s. 211, 212, 214
Strug Andrzej (pseud.) zob. Gałecki
Tadeusz
Stryjkowski Julian s. 137, 139, 143
Sulimierski J.(pseud), zob
Jerzmanowski J.
Sumiński s. 69
Surówkowa s. 122
Susłow s. 183
Swaczynowa Zofia s. 122
Szabat Barbara s. 3, 219, 221, 222,
223,224, 227, 229, 230,319
Szalczun s. 231
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Szapiro Bernard s. 213, 214, 215
Szapiro Maria, zob. Frendzel Maria
Szczerbatow Aleksander s. 85, 86,241
Szczerbińska, późn. Piłsudska
Aleksandra s. 17, 194, 197, 203,
206, 207, 208
Szejn Zofia s. 144
Szekel Tekla s. 194
Szelągowska Grażyna s. 4, 289, 3)9
Szeliga Maria s. 205
Szeps Moritz s. 142
Szeptycki s. 272
Szpotański S. s. 54
Szukiewicz, późn. Rudnicka Maria
s. 194
Szulcowa Wanda s. 225
Svetla Karla s. 276, 277, 279
Szwarc Andrzej s. 3,7, 10, 49, 85,
87, 169, 177, 290, 319, 320
Szwarc Bronisław s. 62
Szycówna Aniela s. 223
Szyfman E s. 63
Szylling, późn. Wieczyńska Waleria
s. 193
Szymanowska Władysława, zob.
Wejchertówna Władysława
Szymczak M.S. s. 153
Szyszko M. s. 225, 226
Ściegienny Piotr s. 240, 241
Ślusarczyk, późn. Oruba, a nast.
Arwajowa Katarzyna s. 207, 216
Świerzbieński Romuald s. 46
Święcka Florentyna, zob.
Korfeldówna Florentyna
Święcki Marian s. 222
Śledź Felicja, zob. Wiejska Felicja
Śliwowska Wiktoria s. 3,45,46,49,59,
85, 89,91,236, 237, 241, 244, 319

341

Tańska, późn. Hoffmanowa
Klementyna s. 88, 95, 235
Tannenbaum, późn. Brodowska Helena
s. 10, 12, 13, 14, 165,198, 199
Tarbell Ida s. 306
Targalski Jerzy s. 191
Tarwacka Stefania, zob. Stańczyk
Stefania
Tarwacki Jan s. 216
Taylorowa Maria s. 220, 221, 222
Tchorżewskoj Korniej s. 178
Tchorzewski Narcyz s. 46
Tchorzewscy s. 244
Tenenbaum Edda, zob. Hirszfeld Edda
Tenenbaum Jan s. 214
Tenenbaum Maria s. 209
Teplitz Augusta s. 68
Tkacz, późn. Choćkowa Maria s.
227, 228,229, 230, 231
Tokarz Wacław s. 67
Tołwiński Stanisław s. 12
Tomaszewicz, pozn. TomaszkiewiczDobrska Anna s. 251
Tomaszewski Stefan s. 221
Toporowicz Wiesława s. 228229, 231
Towiański Andrzej s. 240
Traugutt Romuald s. 68
Trepów Fiodor s. 171, 185
Trębicki Antoni s. 32
Trubeckoj Siergiej P. s. 52
Truman Harry s. 212
Tułodziecka Aniela s. 96
Tułodziecka Zofia s. 96
Tumova Maria s. 183
Turalska Anna s. 193
Turgieniew Iwan s. 178
Turnowa Helena s. 242
Turzyma Maria (pseud), zob.
Wiśniewska Maria
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Tych Feliks s. 195,212
Tylec Stanisława s. 194
Umińska Wanda, zob. Wolska Wanda
Umiński Wojciech s. 55
Unszlicht, późn. Brunowa Stefania s.
194, 198, 199, 210
Urbanitsch Ps. 137
Vasner Maxymilian s. 273
Vauban s. 37, 38
Vesely Josef s. 285
Vikova, późn. Vikova-Kuneticka
Bożena s. 284, 285
Vos Pavla s. 3
Volkov S. s. 136, 147
Vosahlikova Pavla s. 275, 319
Wakulińska Józefa, zob Rzążewska
Józefa
Walaszek Adam s. 3, 149, 150, 151,
155, 158, 159, 160,319
Wald Lilian s. 306
Wałecka Stefania, zob. Heryng Stefania
Wałecki Maksymilian, (pseud.), zob.
Horwitz Maksymilian
Walewska Cecylia s. 269
Walewska Maria s. 37
Walichnowska Irena s. 220
Walicki Andrzej s. 265
,,Walka”(pseud.), zob. Pobocha
Walentyna
Wandersee W.D. s. 316
Wandruszka Adam s. 137
Wapiński Roman s. 191
Ware S. s. 304, 306, 308
Warshafsky Lapidus G. s. 169
Warszawska Jadwiga, zob.
Chrzanowska Jadwiga
Warszawski Adolf s. 214
Wasilewska, późn. Boberska Felicja
s. 66, 104

Wasilewski Leon s. 212
Wasylewski Stanisław s. 29
Waszkowski Aleksander s. 49
WatersE. s. 181
Wawrykowa Maria s. 171, 172
Wawrzykowska-Wierciochowa
Dionizja s. 1,45, 59, 61,62, 65,
67,71,87, 88, 89, 90,91,93,
146, 163, 165, 168, 172, 191, 317
Wawrzyńska M. s. 229, 231
Weigel S. s. 135
Weinenberg S. S. s. 158, 159. 160, 161
Weiss B. s. 155
Wengeroff Paulina s. 138
Wemike Leona s. 138
Weychertówna, późn. WeychertSzymanowska Władysława s.
111, 115,223,224
Węgierska Zofia, zob. Mielęcka Zofia
Wiczkowski J. s. 104
Widerszal Julia s. 206
Wieczorek T. s. 163
Wieczyńska Waleria, zob. Szylling
Waleria
Wiederman Zdenka s. 288
Wiejska, późn. Śledź Felicja (pseud.
„Helena”) s. 226,227,228,229,231
Wielowiejska Emilia s. 220
Wierciochowa Dionizja, zob.
Wawrzykowska-Wierciochowa
Dionizja
Wierzbicka Maria s. 7
Wierzchosławski Szczepan s. 96
„Wiktor” (pseud.), zob. Cymmer
Wilhelm
Wiinblad E. s. 295, 297, 298
Wilczopolska Paulina s. 47, 54, 56
Wildowa Leonia s. 66
Wilkońska Paulina s. 101,242
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Wilkoński August s. 242
Willard Frances s. 304
William J. s. 307
Wilson Woodrow s. 306
Winczkiewicz Maria s. 223
Winiarz Adam s. 95
Winnikowas. 122
Wirtemberska Maria, zob
Czartoryska Maria
Wiśniewska Albina, późn. Migurska
Albina s. 57
Wiśniewska Maria (pseud.
„Turzyma”) s. 110, 111, 113,
125, 223, 246, 255, 258, 266
Witkowska Helena s. 102,261,266
Witold (w. książę) s. 265
Witos Wincenty s. 131
Wittgenstein s. 197
Wobbe Theresa s. 18
Wodzicka Zofia s. 66
Wojnarowska Cezary na s. 92, 205,
206, 209, 211,212
Wojciech z Medyki
Wojtkiewicz, późn. Garlicka Zofia s.
198, 203,207,21
Wolańska Eleonora s. 45, 47, 48, 49
Wolkensztein Olga s. 189
Wolmanowa Stefania s. 224, 225
Wolska, późn. Umińska Wanda s. 61
Wolsza Tadeusz s. 10, 168
Wołowska H.B s. 151
Woodcock Tender s. 151
Woodward Ellea s. 3 11
WorobecCh.D. s. 169, 181
Wortman Regina s. 201
Wortman, późn, WortmanPosnerowa Zofia (pseud.
„Mateczka”) s. 193, 198, 201,205,
206, 207,208, 209,211,212,213
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Woszczyńska Stanisława (pseud.
Czarniecka Ewa) s. 123
Wójcik St. s. 220
Wóycicka Kazimiera s. 61
Wóycicki Kazimierz, Władysław s. 37
Wróblewska Ewelina s. 208
Wróblewski Walery s. 69
Wrześniewska Karolina s. 230
Wrześniewska, późn. Rutecka Maria
s. 230
Wrześniewski Ambroży s. 230
Wulfers Amelia s. 88
Wyczółkowska Anna s. 153
Wysłouch s. 114
Wysłouchowa Maria s. 106, 114,
131, 132
Wysocka s. 122
Youngs T. s. 307
Zabłocka Wincenta s. 235, 241,242,
244
Zagrodzka Janina s. 223
Zajcew Władimir M. s. 46, 241
Zakrzewska Janina s. 76
Zalewska Tekla s. 60, 61
Załęski Stanisław s. 178, 179
Zamojska Dorota s. 4, 261,272, 320
Zamoyska Konstancja, zob.
Czartoryska Konstancja
Zamoyska Zofia, zob. Czartoryska Zofia
Zamoyski Stanisław s. 32
Zapałowska Władysława s. 66
Zapolska Gabriela s. 110
Zasulicz Wiera s. 171,176, 177,185,
187
Zaręba Kazimierz s. 227
Zatorski Maxymilian s. 99
Zavorka K. s. 283
Zawistowska, późn. Grabowska
Wanda s. 193,203, 207
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ZawiszankaZ. s. 134
Zborowski M. s. 139
Zbyszewska Paulina, zob.
Olechowska Paulina
Zdanowska Aniela s. 221
Zdrada Jerzy s. 63
Zelinkova B. s. 283
Zgliczyńska, późn. Dąbrowska
Pelagia s. 62, 63
Ziemęcka Eleonora s. 244
Ziemęcka Kazimiera s. 235, 241, 242
Zienkiewicz K. s. 70
Zmorski Roman s. 243
Znojkiewicz Emilia s. 223
Zośka z Bielik, zob. Okęcka Zofia
Zuckerkandl Betty s. 142
Zuckerkandl Emil s. 142
Zunz O. s. 159
Zwyrtkowas. 122

Zygmunt August s. 37
Zymmer, zob Cymmer Wilhelm
Zysk Rozalia s. 70
Żaboklicka, późn. Klimaszewska
Franciszka s. 216
Żarnowska Anna s. 2, 5, 7, 10, 14,
49, 85, 87,92, 148, 168, 190,
193, 195,210,211,212,290,
318, 320
Żeromski Stefan s. 212
Żmichowska Narcyza s. 4, 40, 46,
47,61,95, 235,236, 237,238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 320
Żmichowski Erazm s. 241
Żukowska Jadwiga s. 268
Żurakowska Helena s. 225
Żywicki K.R., (pseud.) zob
Krzywicki Ludwik
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American Civil Liberties Union s. 309
„American Jewish History” s. 159
Arcybractwo Miłosierdzia s. 103
„Ateneum” s. 249
Bank Ziemski w Poznaniu s. 106
Biblioteka Ludowa s. 221
„Biblioteka Równouprawnienia
Kobiet” s. 111
„Bluszcz” s. 235, 242, 249
Bractwa M.B.Bolesnej s. 65
Bunds. 192, 194, 203,231
Bund deutscher Frauenvereine s. 144
Centralna Komisja
Sosjaldemokratycznych
Związków Zawodowych s. 210
Centralne Stowarzyszenie Kobiet
Czeskich s. 286
Centralne Towarzystwo Polek s. 149
Centralne Towarzystwo Rolnicze s. 166
Centralny Związek Młodzieży
Wiejskiej s. 164
Citizens Advisory Council of the
Status of Women s. 313
Congressional Union s. 311
Council of Jewish Woman s. 306
Czajkowcy s. 184
Czerwony Krzyż s. 91, 104, 116, 306
Czeska partia narodowodemokratyczna s. 285, 287

Czeska partia narodowosocjalistyczna s. 279, 281, 287
Czeska partia postępowa s. 281, 287
Czytelnie dla Kobiet s. 109, 266
Czytelnia im. Staszica w Kielcach
s. 220
Ceskoslovanska socialni demokracie
s.279
„Ceskoslovensky ćasopis
historicky” s. 275
Dansk Kvindesamfund (DSK)
s. 293, 294, 298, 299, 300, 302
Dansk Skraedderforbund s. 297, 298
Danske kvinders nationalroad s. 302
Daughters of the American
Revolution s. 310
Demokracja Narodowa, zob.
Narodowa Demokracja
Dom Rodzinny s. 116
Domy Ludowe s. 260
„Drużyna” s. 164
Duńska Partia Socjaldemokratyczna
s. 294, 295, 297, 302
Dyrekcja Opieki nad Rannymi s. 90
Dyrekcja Szczegółowa Kielecka
Tow. Kredytowego Ziemskiego
zob. Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie
„Dziennik Narodowy” s. 150
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„Dziennik Związkowy” s. 154
„Dzień Kobiet” s. 126
„Echa Kieleckie” s. 221,222, 223,229
„Enigheden” zob. Stowarzyszenie
„Enigheden”
Entuzjastki s. 40, 41, 46, 49, 61, 90,
95, 109, 196, 235, 237, 238, 239,
240, 241,242, 243
„Entuzjaści” s. 243
„Etnografia Polska” s. 159
Ewangelickie Koło Pań s. 105
Federally Employed Women s. 315
Frichi-Gruppe s. 184
Den frie kvindelige forening s. 295
„Gazeta Kielecka” s. 219, 220, 221,
222, 224, 225, 227
„Gazeta Wieczorna” s. 112
General Federation of Women Clubs
(GFWC) s. 305, 306
„Gibson Girls” s. 303
„Głos” s. 19
„Głos Kobiet” s. 110, 112, 113, 114,
117, 123, 125, 126, 128, 130
„Głos Polek” s. 150, 151, 152, 153,
154, 155, 256, 157, 160, 161
Gmina Socjalistyczna s. 192, 193,202
„Grosz Polski s. 149, 150
„Gwiazda” s. 103
„Hoejre” s. 300
„Herald Tribune” s. 306
„Hromadskij Hołos”s. 133
Hull House s. 304
Humań Rights Commission s. 311
Humań Rights for Women s. 315
Hvad vi vil.Organfor kvindesagen,
fredssagen og arberdejsagen
s. 299, 300
Instytut Polsko-Radziecki s. 71

Interdepartamental Committee of the
Status of Women s. 313
„International Review of Social
History” s. 169
„Jedność Robotnicza” s. 229
„Journal of Social History” s. 169
„Journal of Urban History” s. 159
Judischer Frauenbund s. 144
„Kalendarz dla pań i panien
czeskich” s. 288
„Kalendarz Informacyjny Ziemi
Kieleckiej” s. 219
„Kalendarz Instytutu Ziemi
Kieleckiej” s. 219
Kasy Oporu s. 201
Kieleckie Katolickie Towarzystwo
Dobroczynności s. 219
„Kieleckie Studia Historyczne”
s. 219, 223, 224
Kieleckie Towarzystwo
Dobroczynności (KTD) s. 219,
220, 221
„Kiliński” s. 230
Klaudynki zob. Stowarzyszenie
„Klaudynki”
Klub Czeski s. 279
Klub Kobiet w Czechach s. 286, 287
Klub Rusinek s. 110
Kobiece Koło Oświaty Ludowej
s. 87, 163
„Kobieta Współczesna” s. 222
Koło Artystek Scen Polskich s. 106
Koło Dam przy Arcybractwie
Miłosierdzia s. 103
Koło Gospodyń Wiejskich s. 167
Koło Oświaty Ludowej s. 14
Koło Pań Towarzystwa Szkoły
Ludowej s. 97, 105
Koło Polskich Mieszczanek s. 112
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Koło Polskie w Dumie s. 247
Koło Polskie w parlamencie
wiedeńskim s. 114
Komisja Reformy Wyborczej Sejmu
w Galicji s. 114
Komitet Centralny Narodowy s. 49,
62, 63, 64
Komitwet Ochron dla Małych Dzieci
s. 103, 104
Komitet Opieki dla Rannych s. 90
Komitet Opiekuńczy s. 87, 88
Komitet Polek (w USA) s. 259
Komitet Politycznego
Równouprawnienia Kobiet w
Krakowie s. 114, 115
Komitet Pracy Obywatelskiej Kobiet
Polskich s. 114, 115
Komitet Praw Wyborczych Kobiet w
Czechach s. 283
Komitet Równouprawnienia Kobiet
we Lwowie s. 111
Komitet Wyborczy w Krakowie s. 115
Komitety Kobiece s. 91
Kongregacja Ziemianek s. 112
Konstytucyjni Demokraci s. 188
KPP - Komunistyczna Partia Polski
s. 26
Krajowe Stowarzyszenie
„Czerwonego Krzyża”
Mężczyzn i Dam w Galicji
Krakowski Komitet Niewiast s. 66, 67
„Kronika Ruchu Rewolucyjnego w
Polsce” s. 227, 230
„Krytyka” s. 256, 260
„Kurier Kielecki” s. 224
„Kurier Lwowski” s. 112, 114
Kvindelige herreskraeddere s. 297, 300
Kvindeligt arbejderforbund s. 298, 300
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Kvindeling fremskridtsforening
s. 299, 300
„Kvinden og samfundet” s. 294,
297, 301
Kvinde valgretsforeningen s. 300
„Kwartalnik Historyczny” s. 236
„Kwartalnik Instytutu
Polsko-Radzieckiego” s. 71
„Latarnia” s. 113, 126
Leage of Women Voters s. 307, 308
Legiony Polskie s. 16, 17.32, 73, 77,
78, 134
Liga Kobiet Naczelnego Komitetu
Narodowego (NKN) s. 115,116,117
Liga mężczyzn dla obrony praw
kobiet s. 115
Liga Narodowa s. 130, 221
Liga Pomocy Przemysłowej s. 106
Lwowski Komitet Niewiast s. 66
Lwowski Związek
Równouprawnienia Kobiet s. 114
„Meta” s. 110, 111
Męskie Towarzystwo św.
Wincentego a Paulo s. 104
Mieszczańskie Bractwa (Ukraińskie)
s. 103
Międzynarodowe Biuro
Socjalistyczne s. 206, 209
Międzynarodówka 1
(Międzynarodowe
Stowarzyszenie Robotników) s.
294, 295
„Minerwa” zob. Stowarzyszenie
„Minerwa”
„Miodogórze” s. 40
„Moskowskije Wiedomosti” s. 178
„Muzea Walki ” s. 236
„My Day” s. 310
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Naczelny Komitet Narodowy (NKN)
s. 77, 115
„Na Posterunku” s. 116
„Naprzód” s. 110, 125, 128
„Naprzód” zob. także
Stowarzyszenie „Naprzód”
Narodna Wola s. 184, 202
Narodowa Demokracja (ND) s. 119,
130, 131,246, 252
Narodowy Związek Robotniczy, zob.
także Organizacja Bojowa NZR
s. 230
„Naród Polski” s. 158
National Federation of Busines and
Professional Womens Club
(BPW)s. 311
National Organization for Women
(NOW) s. 314, 315
National Women‘s Party s. 308
Niepokalanki zob. Zakon Córek
Marii Niepokalanej
„Niewiasta” s. 100, 112
„Niewiasta Katolicka” s. 112
„Niewiasta Polska” s. 112
Nordycki Zjazd Feministek s. 299
„Nowa Reforma” s. 256, 257
„Nowe Słowo” s. 110, 125, 131,
256, 258
„Nowe Tory” s. 256
„Nowoje Wriemia” s. 178
„Nutiden i Billeder” s. 293, 394,
299, 300, 301
„Ognisko Kobiece” s. 105
Organizacja 1848 s. 46
Organizacja Bojowa Narodowego
Związku Robotniczego s. 230
Organizacja Bojowa Partii
Socjalistów - Rewolucjonistów
(PSR)s. 175, 176, 177

Organizacja Bojowa Polskiej Partu
Socjalistycznej (PPS) s. 76, 206,
207, 209, 213, 227, 228, 230, 231
Organizacja Czeladnicza „Siła” s. 103
Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ) s. 311
Organizacja Wzajemnej Pomocy s. 103
Organizacja Zagraniczna PPS s. 203
„Oświata Narodowa” s. 131
„Ósterreichische Osthefte” s. 137
Partia Demokratyczna Stanów
Zjednoczonych s. 306, 307, 308,
309, 310
Partia młodoczeska s. 277, 279, 282,
284, 285
Partia staroczeska s. 277,279, 282, 284
Partia Praw Państwa Czeskiego
(staropravni) s. 279, 283, 287
Partia Socjalistów-Rewolucjonistów,
zob także Organizacja Bojowa
PPS s. 185
Petersburski Komitet Opiekuńczy s. 71
Piątki (organizacja) s. 61,63, 64, 65,
70,71,90,91
„Pielgrzym” s. 243
Poalej Syjon s. 231
„Pobratym” s. 103
„Polak” s. 112, 131
„Polish American Studies” s. 160
Polska Macierz Szkolna s. 166, 167,
221,222
Polska Organizacja Wojskowa
(POW)s. 73, 78, 79
Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
s. 110, 123, 144, 191, 192, 193, 194,
195, 198, 201,202, 203, 205,
206, 207, 208, 209,21 2,214,
216, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 250, 267
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Polska Partia Socjalistyczna tzw.
„Stara” PPS s. 205
Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna
s. 209, 210, 216, 227, 228, 229, 230,
231,251
Polska Partia Socjalno - Demokratyczna
(PPSD)s. 107, 108, 110,113,119,
120,121,122,123,124,125,126,
127,128, 129, 130, 134, 14 4,251
Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza s. 191
Polski Czerwony Krzyż s. 61, 87, 89
Polskie Drużyny Strzeleckie s. 76, 77
Polski Związek Ludowy (PZL) s. 168
Polski Związek Niewiast Katolickich
s. 112
Polskie Stowarzyszenie
Równouprawnienia Kobiet s. 269
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
s. 111, 114, 119, 131, 132
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne s. 116
Pomoc SZkolna s. 104
Polska Partia Socjalistyczna tzw.
PPS „Proletariat” s. 192, 201,204
Postępowcy zob. Związek
postępowo-demokratyczny
„Prace Historyczno-Literackie”s. 45
„Prawo Ludu” s. 125, 128
Presidents Commision of the State of
Women s. 313
Proffesional Women‘s Caucus s. 315
Proletariat I s. 192, 193, 201,202, 203
Proletariat II s. 191, 193, 203, 205
„Promień” zob. Stowarzyszenie
Robotnicze „Promień”
„Przegląd Historyczny” s. 47, 49,
107, 109, 110
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„Przegląd Historyczno-Oświatowy”
s. 163, 225
„Przegląd Humanistyczny” s. 222, 225
„Przegląd Kobiecy” s. 112
„Przegląd Naukowy” s. 239,243, 244
„Przegląd Polonijny” s. 155, 158
„Przodownica” s. 111, 132
„Przyjaciel Dzieci” s. 154
„Przyjaciel Ludu” s. 132
Polski Skarb Wojskowy - PSW s. 133
Rada Gospodarcza Kieleckiego Tow.
Dobroczynności zob. Kieleckie
Towarzystwo Dobroczynności
Rada Oficerska Związków
Strzeleckich s. 75
Rada Organizacyjna Polaków z
Zagranicy s. 157
Rada Zastępcza Tymczasowa (1794)
s. 36
„Robotnica” s. 110, 123, 125
„Robotnik Śląski” s. 110, 126
„Robotnik Tytoniowy” s. 128, 129
„Rocznik Świętokrzyski” s. 63, 70,
222, 223, 224
„Rocznik Warszawski” s. 211
„Rola” s. 164, 167, 168
„Ruch” s. 62
„Russian Review” 181
„Russkij Archi w” s. 55
Sala zajęć dla dziewcząt przy
Kieleckim Tow. Dobroczynności
s. 220
„Siewba” s. 165
„Siła” zob. Stowarzyszenie „Siła”
„Skała” zob. Organizacja
czeladnicza „Siła”
„Sket”s. 291
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Socjaldemokracja Królestwa
Polskiego (SDKP) s. 191, 193,
195,201,203, 205
Socjaldemokracja Królestwa
Polskiego i Litwy (SDKPiL)
s. 192, 193, 194, 195, 201, 202, 203,
204, 206, 209,210,216
„Socjaldemokraten” s. 297
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
(SPD)s. 128, 185
Socjal-Demokratyczna Partia
Robotnicza Rosji (SDPRR)
s. 182, 185, 186, 190,210
„Socjalisten” s. 295, 297
Socjaliści - Rewolucjoniści, zob.
Partia
Socjalistów-Rewolucjonistów
Socialkvindelig forening s, 295
Socjalno-Rewolucyjna Partia
„Proletariat”, zob „Proletariat” I
Sodalicja dzieci Marii s. 103
Sodalicja Nauczycielek s. 103, 112
Sodalicja Pań Polskich s. 103, 112
Sojuz Russkich Żenszczin s. 245
Sojuz Ukratnok s. 116
„Soki!” zob. Stowarzyszenie „Soki!”
„Sokół” zob. Stowarzyszenie „Sokół”
„Spójnia” zob. Stowarzyszenie
„Spójnia”
„Ster” s. 109, 111, 113, 114, 164,
245, 246, 247, 248, 249, 250,
251,252,256,259
Stowarzyszenie „Do everything” s. 304
Stowarzyszenie „Enigheden” s. 296,
297
Stowarzyszenie Katolickich
Służących św. Zyty („Zytki”) w
Kielcach s. 220
Stowarzyszenie Kobiet s. 298

Stowarzyszenie Kobiet Pracujących
s. 121
Stowarzyszenie Kobiet
z Wykształceniem Akademickim
w Czechach s. 287
Stowarzyszenie Kobiet Zawodu
Pocztowo-Telegraficznego s. 106
Stowarzyszenie Kursów dla
Analfabetów Dorosłych s. 223,
224, 225
Stowarzyszenie Ludu Polskiego s. 53,
54, 55, 56,241
Stowarzyszenie „Minerwa” s. 277,
280, 286
Stowarzyszenie „Naprzód” s. 123, 125
Stowarzyszenie Nauczycielstwa
Polskiego s. 225
Stowarzyszenie
oświatowo-wychowawcze
„Klaudynki” s. 66, 67, 104
Stowarzyszenie Pomocy Naukowej
dla Polek im.J.I.Kraszewskiego
s. 109, 110,255,257,266
Stowarzyszenie „Praca” s. 117, 123
Stowarzyszenie Pracy Kobiet s. 112
Stowarzyszenie Przemysłowe
Krawców i Krawczyń s. 106
Stowarzyszenie Robotnic
Chrześcijańskich s. 220, 221
Stowarzyszenie Robotnicze
„Promień” s. 267
Stowarzyszenie „Siła” s. 103, 128
Stowarzyszenie Sług Katolickich im
św. Zyty s. 107, 112
Stowarzyszenie „Sokił” s. 103
Stowarzyszenie „Sokół” w Galicji
s. 103,267
Stowarzyszenie „Sokół”
w Czechach 280, 286
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Stowarzyszenie „Spójnia ” s. 268
Stowarzyszenie „Świt” s. 121
Stowarzyszenie „Trud” s. 133
Stowarzyszenie „Zari” s. 103
Stowarzyszenie „Zgoda s. 123
Stowarzyszenie Wytwórcze
Amerykańskiego Klubu Pań s. 280
Stowarzyszenie Ziemianek s. 166
Stronnictwo Ludowe (SL) s. 119,
133,251
Stronnictwo
Narodowo-Demokratyczne s. 221
Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
s. 219, 246
„Studia Kieleckie” s. 226, 229
Svemes forbund s. 298
„Swoboda” s. 133
„Światło” s. 128
„Światpol” - Światowy Związek
Polaków z Zagranicy s. 157
„Świt - Młodzi Idą” s. 164
Tidskrift for Hemmet s. 293
TKSSN - Tymczasowa Komisja
Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych s. 133
Tobaksarbejderforbundet s. 297, 298
Towarzystwo Biblioteki Publicznej
s. 224, 225
Towarzystwo Czerwonego Krzyża
Pomocy Więźniom s. 92
Towarzystwo Czytelni Naukowej s.
109, 224, 225
Towarzystwo Demokratyczne s. 56
Towarzystwo Dam Dobroczynności
św.Wincentego a Paulo s. 104
Towarzystwo Dobroczynności Dam
Polskich pod Opieką NMP s. 93
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Towarzystwo Dobroczynności w
Kielcach zob. Kieleckie Tow.
Dobroczynności
Towarzystwo Doraźnej Pomocy
Kobiety Polskiej s. 270
Towarzystwo Kolonii Letnich (TKL)
s. 222
Towarzystwo Kółek Rolniczych
im.Staszica s. 164
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
s. 219, 220
Towarzystwo Kultury Polskiej
s. 224, 225
Towarzystwo Kursów Naukowych s.
197, 199
Towarzystwo Matek
Chrześcijańskich s. 112
Towarzystwo Nauczycieli Szkół
Ludowych s. 106
Towarzystwo Nauczycieli i
Nauczycielek Szkół Ludowych
s. 106
Towarzystwo Opieki Szpitalnej nad
Dziećmi s. 104
Towarzystwo Oszczędności Kobiet
s. 106, 112
Towarzystwo Oświaty Ludowej
(TOL) s. 97, 105
Towarzystwo Panien
Ekonomicznych s. 112
Towarzystwo Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo s. 93
Towarzystwo Pomocy Naukowej dla
Dziewcząt w Toruniu s. 96
Towarzystwo Pomocy Naukowej dla
Polek we Lwowie s. 109
Towarzystwo Pomocy Ofiarom
Wojny s. 270, 271
Towarzystwo Pomocy Przemysłowej s. 106
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Towarzystwo Popierania Przemysłu
Kobiecego s. 112
Towarzystwo „Praca Kobiet” s. 104
Towarzystwo Przyjaciół
Wzajemnego Pouczania się oraz
Opieki nad Dziećmi s. 96
Towarzystwo Rolnicze s. 94
Towarzystwo „Slavie” s. 287
Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej
Żeńskiej s. 110, 266
Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL)
s. 97, 105, 109, 111, 112, 255, 266
Towarzystwo Tatrzańskie s. 103, 108
Towarzystwo „Warta” s. 96, 97
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
Rękodzielników i Przemysłowców
Mieszczan Lwowskich s. 102
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
„Rodzina” s. 102
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
„Pobratym” s. 103
„Trud” zob. Stowarzyszenie „Trud”
„Twój Styl” s. 261
„Twórczość” s. 63
Ukraiński Klub Poselski s. 114
United Nation Charter s. 311
„Uniwersytet Latający” s. 197, 199,
202
Uniwersytet Ludowy im
A.Mickiewicza s. 97, 105
Wagę Eaming Women s. 311
Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności (WTD) s. 93, 203
„Wczoraj i Dziś” s. 151
„Wiedza” s. 251
Wielkopolski Komitet Niewiast
s. 67, 91,92
„Wieniec i Pszczółka” s. 112

Wojskowo-Rewolucyjna
Organizacja s, 210
Woman‘s Bureau s. 309
Women‘s Division of the
Democratic State Committee s.
307, 308, 310
Women‘s Equity Aetion Leage s. 315
Women‘s Liberation s. 312
Women‘s Movement s. 312
Women‘s Party s. 311, 312
Women‘s Right s.
Women‘s Trade Union Leage s. 307
„Wychowanie w domu i w szkole” s. 225
„Wyzwolenie Pracy s. 185
YWCAs. 311
„Zagon” s. 164
Zakon Córek Marii Niepokalanej
„Niepokalanki” s. 220
„Zaranie” s. 164, 166
„Zari” zob. Stowarzyszenie „Zari”
„Zarzewie” s. 75. 76
„Zgoda” zob. Stowarzyszenie
„Zgoda”
„Ziemia Kielecka” s. 225
Ziemia i Wola s. 175, 177, 178
Zjazd Kobiet Polskich s. 257, 259
Zjednoczenie Polskich
Chrześcijańskich Towarzystw
Kobiecych s. 112, 113
Zjednoczenie Polskich Kobiecych
Towarzystw Oświatowych w
Rzeszy Niemieckiej s. 97
Zjednoczenie Polskie
Rzymsko-Katolickie s. 154
„Znak” s. 10
„Znanstvena Revija” s. 155
„Zorza” s. 112, 132
„Zorza Ojczysta” s. 112
„Z Pola Walki” s. 211,212
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Związek Chłopski s. 133
Związek Dobroczynności
Patriotycznej Kobiet s. 88, 89
Związek Katolicki s. 166, 167, 221
Związek Kobiecy, zob.
Stowarzyszenie Ludu Polskiego
Związek Kobiet s. 110, 111, 117,
125, 258
Związek Kobiet Polskich w
Petersburgu s. 268, 269
Związek Kobiet z Wykształceniem
Uniwersyteckim w Czechach
s. 287
Związek Młodzieży Polskiej s. 131
Związek Młodzieży Socjalistycznej
s. 202
Związek Narodowy Polski (ZNP)
s. 150, 151, 154, 155
Związek Nauczycielek s. 106, 112
Związek Patriotów s. 133
Związek Polek w Ameryce (ZPA)
s. 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 161
Związek Pomocy dla Więźniów
Politycznych s. 128
Związek Postępowo-Demokratyczny
s. 222, 223, 224, 225
Związek Pracy Obywatelskiej
Kobiet s. 274
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Związek Robotników Polskich
(ZRP)s. 193.203,205
Związek Równouprawnienia Kobiet
Polskich (ZRKP) 4, 18, 111, 164,
245, 246, 247, 247, 249, 250,
251,252, 253,269
Związek Ukrainek s. 110
Związek Wskrzeszenia Polskiego
Rycerstwa s. 35, 36
Związek Zagraniczny Socjalistów
Polskich (ZZSP)s. 121,203
Związek Zawodowy Robotnic
i Robotników Fabryk
Tytoniowych s. 106
Związek Ziemianek s. 112
Związki Strzeleckie s. 110
„Zytki” zob. Stowarzyszenie
Katolickich Służących św. Zyty
„Żeńska Otazka Ceska" s. 276
„Żeńska Revue” s. 281,282, 285,
287, 288
„Żenske Listy” s. 286, 287, 288
„Żenskij Obzor” s. 287, 288
„Żinocza Hromada” s. 111, 116
„Żinocze Diło” s. 111
Żydowska Partia
Socjalno-Demokratyczna
(ŻPSD)s. 144
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Wiesław Caban, profesor w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Kielcach, doktorat na Uniwersytecie Łódzkim(1980). Kierunki badań: dzie
je społecze i polityczne ziem polskich w XIX w. dzieje Kielecczyzny; publikacje
m. in. „Szkolnictwo elementarne na Kielecczyźnie w latach 1807-1862” (1983),
„Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich” (1989),
„Społeczeństwo Kielecczyzny 1832-1864” (1993), „Nauczycielki w szkołach ele
mentarnych w Królestwie Polskim w I poł. XIX w. ” (w: „Kobieta i edukacja na
ziemiach polskich w XIX i XX w. ” t. 2, 1992).
Andrzej Chwalba, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskie
go, tamże doktorat (1982). Kierunki badań: historia idei politycznych oraz ruchów
społecznych w XIX-XX w. ; publikacje m. in. „Socjaliści polscy wobec kultu
religijnego” (1989), „Sacrum i rewolucja” (1992).
Beate Fieseler, pracownik naukowy Fakultat fiir Gescichswissenschaft RuhrUniversitat-Bochum, tamże doktorat (1994). Zainteresowania badawcze: historia
społeczna i polityczna Rosji i Związku Radzieckiego, historia kobiet. Publikacje
m. in. „Frauen auf dem Weg in die Russische Sozialdemokratie, 1890-1917. Eine
kollektive Biographie” (1994).
Nora Koestler, emeryt, pracownik naukowy w Institut fiir Osteuropaische Geschichte w Tybindze, studia z zakresu historii literatury i języka polskiego, dokto
rat na uniwersytecie w Tybindze (1982). Kierunki badań: dzieje społeczne ziem
polskich i Europy Wschodniej na tle porównawczym. Publikacje m. in. „Intelligenzschicht u. hóhere Bildung im geteilten Polen” (w: „Bildungsbiirgertum im 19.
Jahrhundert”, t. 1 1992), „Polska inteligencja a niemieckie Bildungsbiirgertum”
(w: „Polska inteligencja XIX i XX w. ” t. 5 1987), „Kobiety polskie między spo
łeczeństwem tradycyjnym a nowoczesnym”, (w: „Kobieta i edukacja ...” t. I
1992).
Agnieszka Kwiatek, absolwentka Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie (magisterium 1993).
Włodzimierz Mędrzecki, adiunkt w Instytucie Historii PAN, studia historycz
ne na Uniw. Warsz., doktorat w Instytucie Historii PAN (1992). Kierunki badań:
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najnowsza historia społeczna Polski dzieje warstwy chłopskiej i mniejszości na
rodowych. Publikacje m. in. „Grupy narodowościowe w II Rzeczypospolitej
w świetle spisu powszechego 1931 r. ”, (w: „Dzieje Najnowsze” 1983), „Woje
wództwo Wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecz
nych i politycznych” (1988), „Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. Przełom
XIX i XX w. ”(w: „Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. ”
(1990), „Aspiracje oświatowe kobiet ze środowiska chłopskiego w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX w. ” (w: „Kobieta i edukacja . . . ” t. 1 1992).
Walentyna Najdus, emeryt, profesor w Instytucie Historii PAN, studia histo
ryczne na Uniw. Warsz. (1931), tamże doktorat (1952). Zainteresowania badaw
cze: dzieje społeczeństwa polskiego w XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnie
niem klasy robotniczej i ruchów społecznych. Publikacje m. in. „Szkice z historii
Galicji” (t. 1-2 1958—1960), „PPSD Galicji i Śląska” (1983), „Zmiany społecz
no-ekonomicznej pozycji kobiety w galicyjskim środowisku drobnomieszczańskim”, (w: „Kobieta i edukacja. . . t. 2 1992).
Tomasz Nałęcz, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamże do
ktorat (1977). Kierunki badań: historia Polski epoki popowstaniowej i w XX w.,
dzieje obozu piłsudczykowskiego. Publikacje m. in. „Polska Organizacja Wojsko
wa: 1914-1918” (1984), „Józef Piłsudski legendy i fakty (wspólnie z Darią Na
łęcz) (1986), „Irredenta polska” (1992).
Maria Nietyksza, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz. tamże
doktorat (1969). Zainteresowania badawcze: historia społeczna XIX w., ze szcze
gólnym uwzględnieniem struktur społeczno zawodowych, demograficznych i na
rodowych, historia miast i procesów urbanizacyjnych. Publikacje m. in. „Ludność
Warszawy na przełomie XIX i XX w. ” (1971), „Rozwój miast i aglomeracji prze
mysłowych w Królestwie Polskim: 1865-1914” (1986), „The Vocational Activities of Women in Warsaw at the Turn of the Nineteenth Century”, (w: „Women in
Polish Society” 1992), „Kobiety w ruchu oświatowym. Królestwo Polskie na
przełomie wieków”, (w: „Kobieta i edukacja. .. ” t. 2 1992).
Izabella Rusinowa, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamże
doktorat (1969). Zainteresowania badawcze: historia XVIII i XIX w., zwłaszcza
dzieje Stanów Zjednoczonych i emigracji z ziem polskich; publikacje m. in. „Ge
neza Stanów Zjednoczonych. Unia lat 1774-1783” (1974), „Jefferson a początki
amerykańskiego systemu partyjnego. Lata 1790-1800” (1984), „Prawo wyborcze
a ruch kobiecy w Stanach Zjednoczonych”, (w: „Kobieta i społeczeństwo. . . ”
1990).
Paweł Samuś, profesor w Instytucie Historii Uniw. Łódzkiego, tamże doktorat
(1978). Kierunki badawcze: dzieje społeczne i polityczne Polski XIX/XX w., hi-
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storia ruchu robotniczego, biografistyka. Publikacje m. in. „Życie polityczno-spo
łeczne w Łodzi”, w: „Łódź. Dzieje miasta’ t. 1 1980), „Edward Próchniak”
(1983), „Dzieje SDKPiL w Łodzi: 1893-1918” (1984).
Katarzyna Sierakowska, absolwentka Wydziału Historycznego Uniw.
Warsz., magisterium (1994), nauczycielka w szkole średniej. Zainteresowania ba
dawcze: społeczne dzieje kobiet i ruchu feministycznego na ziemiach polskich
XIX/XX w. Opublikowała: „Wzorce roli społecznej kobiety propagowane przez
Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich na początku XX w. ”, (w: „Kobieta
i edukacja. . . ” t. 1, 1992).
Jerzy Skowronek, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamże
doktorat (1966). Kierunki badań: historia idei i ruchów narodowych w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej, historia Polski i krajów bałkańskich
w XVIII-XIX w. Publikacje m. in. „Polityka bałkańska Hotelu Lambert:18331856” (1976), „Sprzymierzeńcy narodów bałkańskich” (1983), „Józef Poniatow
ski” (1984), „Adam J. Czartoryski: 1770-1861” (1994).
Barbara Szabat, adiunkt w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Kielcach, studia historyczne na uniwersytecie w Odessie (1957), doktorat na
WSP w Krakowie (1989). Zainteresowania badawcze: historia Polski XIX/XX w.,
zwłaszcza dzieje społeczno-polityczne, historia oświaty; opublikowała m. in.
„Szkolnictwo początkowe Kielc i pow. kieleckiego: 1864-1915” (1983), „Walka
o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 w gub. kieleckiej” (1991).
Grażyna Szelągowska, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz.,
tamże doktorat (1988). Zainteresowania badawcze: kształtowanie się zachodnio
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w XVIII-X1X w., zwłaszcza
w Skandynawii. Publikacje m. in. „Narodowość i naród w romantycznych kon
cepcjach norweskiej szkoły historycznej” (1984), „Związki studenckie na scenie
politycznej Danii w I poł. XIX wieku” (1990), „Aspiracje edukacyjne i poziom
wykształcenia kobiet w Skandynawii na przełomie XIX/XX w. ”, (w: „Kobieta
i edukacja. . . ” t. 1, 1992).

Andrzej Szwarc, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamże
doktorat (1978). Kierunki badań: historia społeczna i historia myśli politycznej
w Polsce XIX w., stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XIX/XX w. Publikacje
m. in. „Inteligencja warszawska i prowincjonalna we wzajemnych opiniach lat
popowstaniowych”(w: „Inteligencja polska XIX i XX w.” t. 3 1983), „Od Wielo
polskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją: 18841905” (1991), „Educational Aspirations of Women in the Kingdom of Poland at
the End of the Nineteenth Century”, (Acta Poloniae Historica 1993).
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Wiktoria Śliwowska, profesor w Instytucie Historii PAN, studia historyczne
na Uniw. Warsz., tamże doktorat (1960). Kierunki badań: dzieje Rosji i zaboru
rosyjskiego w XIX w., historia ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Publikacje m.
in. „Mikołaj I i jego czasy” (1965) „W kręgu poprzedników Hercena” (1971),
„Kobiety w ruchu pomocy zesłańcom polskim na Syberii w I poł. XIX w., (w:
"Kobieta i społeczeństwo. ..,, (1990), (współaut.) „Zesłanie i katorga na Syberii
w dziejach Polaków: 1815-1914” (1992) oraz liczne publikacje źródeł.
Pavla VoSahlikova, pracownik naukowy Instytutu Histoni Akademii Nauk
Republiki Czeskiej w Pradze, studia historyczne na Uniwersytecie Karola w Pra
dze, tamże doktorat (1975). Kierunki badań: historia polityczna oraz dzieje kultury
Czech i Słowacji na przełomie XIX/XX w. Publikacje m. in. „Slovenske politycke
smery na prelomu 19. a 20. stoleti (1985).
Adam Walaszek, profesor w Instytucie Polonijnym Uniw. Jagieł, w Krako
wie, tamże doktorat (1982). Kierunki badań: dzieje ruchów migracyjnych, zwła
szcza emigracji z ziem polskich, najnowsza historia Stanów Zjednoczonych; pu
blikacje m. in. „Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie
światowej” (1983), „Światy emigrantów. Tworzenie polonijnego Cleveland” (1994).

Dorota Zamojska, adiunkt w Archiwum PAN w Warszawie, studia historycz
ne na Uniw. Warsz. (magisterium 1984). Zainteresowania badawcze: dzieje wy
chowania w Polsce w XIX w. ; publikacje: „Cyganeria warszawska lat czterdzie
stych XIX w. ” (1989), „Inny model feminizmu”, (w: „Kobieta i edukacja. .. ” t.
1 1992), Selektywna bibliografia publikacji powojennych na temat dziejów kobiet
w Polsce w: „Der Forschungsstand zum Thema «Klasse und Geschlecht» in Zentral und Osteuropa” (1993).
Anna Żarnowska, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz., tamże
doktorat (1962). Kierunki badań: historia społeczna Polski na tle porównawczym
X1X/XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kobiet, rodziny oraz klasy
robotniczej. Publikacje m. in. „Geneza rozłamu w PPS: 1904-1906” (1965), „Kla
sa robotnicza Królestwa Polskiego: 1870-1914” (1974), „Robotnicy Warszawy na
przełomie XIX/XX wieku” (1985), „Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce”
(1986), „Women in Working Class Families in the Congress Kingdom XIX/XX”,
(w: „Women in Polish Society” 1992), „Kierunki aktywności zawodowej kobiet
w Polsce w XX w : do 1939 r. ”, (w: „Kobieta i edukacja. . . ” t. 2 1992. )
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