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PRZEDMOWA

N

iniejszy tom jest zbiorem najważniejszych prac Profesor Anny Żarnowskiej doty
czących dziejów kobiet i rodziny w XIX i początkach XX wieku. Nie wyczerpuje
rzecz jasna dorobku zmarłej w 2007 roku uczonej ani nawet jego bardzo istotnej części
poświęconej tej właśnie problematyce. Nie odzwierciedla też w całej rozciągłości ogrom
nej roli jej wysiłku badawczego i organizatorskiego, kluczowego dla rozwoju polskich
studiów feminologiczno–historycznych. Do przedrukowanych tu artykułów i studiów
należałoby dodać jeszcze liczne wstępy do kolejnych tomów serii „Kobieta i…”, teksty
niepublikowanych wystąpień na konferencjach i sympozjach naukowych, niezapisane
nigdzie wykłady dla studentów i doktorantów. A przecież w grę wchodzą także znacznie
bardziej ulotne rozmowy z dziesiątkami autorów, których Anna Żarnowska inspirowała
i zachęcała do pisania. Były też setki, jeśli nie tysiące godzin żmudnych prac redakcyj
nych, kompetentnego i konsekwentnego poprawiania cudzych tekstów. Bez tego wy
siłku dorobek historiografii odnoszący się do dziejów kobiet i kwestii kobiecej byłby
nie tylko znacznie uboższy, ale i mniej solidny warsztatowo oraz mniej doskonały pod
względem formy, zwłaszcza terminologicznej precyzji, walorów języka i stylu.
Wszystko to zajmowało tak wiele czasu, że tylko wielka siła woli pozwalała na
równoległe prowadzenie własnej aktywności badawczej najwyższej próby. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat życia Anny Żarnowskiej powstało przecież kilkadziesiąt
tekstów naukowych, których pełne opisy bibliograficzne przyniosła poświęcona jej
księga jubileuszowa1.
Obecny tom jest zatem tylko wyborem. W znacznym stopniu dokonała go skądi
nąd sama Autorka, która w ostatnich latach życia nosiła się z myślą zaprezentowania
czytelnikom swych rozproszonych prac, choć nie podejmowała w tym kierunku do
statecznie gorliwych wysiłków, uznając inne sprawy za ważniejsze. Wybór ten miał być
Zob. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955–2002, zestawiła E. Tylińska, [w:] Społeczeństwo
w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa Profesor Anny Żarnowskiej, Warszawa 2003,
s. 17–30. W niniejszym tomie przedrukowujemy ją na stronach XXI–XL, z drobnymi poprawkami
i uzupełnieniami za lata 2002–2008.

1
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Przedmowa

może poprzedzić bardziej syntetyczne opracowanie dziejów kobiet na ziemiach polskich
w XIX i początku XX wieku, które to zamierzenie niesłusznie chyba uważała za przed
wczesne. Podpisani niżej redaktorzy tej książki uzupełnili wybrany wcześniej zestaw
studiów i szkiców o jedną tylko pozycję, wydaną juz po śmierci Autorki2 — w przeko
naniu, że dobrze komponuje się z całością. Dodano też studium Marii Nietykszy i Marii
Wierzbickiej, które stanowi całościową charakterystykę pisarstwa historycznego Anny
Żarnowskiej3. Pod każdym tekstem umieszczono adres bibliograficzny pierwodruku.
Trudno nie wspomnieć przy okazji o zakrojonych na dość szeroką skalę próbach kon
tynuowania dzieła Autorki. Zajmują się tym m.in. dwie zainicjowane i kierowane przez
nią grupy robocze, skupiające historyków o różnych specjalnościach i opcjach metodolo
gicznych: Zespół Badawczy Historii Społecznej XIX i XX wieku, działający w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komisja Historii Kobiet afiliowana do
2011 roku przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, następnie zaś przy Polskim Towa
rzystwie Historycznym. Staraniem Zespołu organizowane są corocznie seminaria im.
Anny Żarnowskiej, poświęcone zawsze tematyce wchodzącej w skład jej zainteresowań
badawczych. Formuła tych krótkich, jednodniowych spotkań obejmuje za każdym ra
zem wykłady profesorów, poświęcone na ogół kwestiom teoretycznym i historiograficz
nym oraz wystąpienia młodszych pracowników nauki, którzy prezentują swoje projekty
badawcze4. Znacznie obfitszy jest dorobek Komisji Historii Kobiet (w kierowaniu jej pra
cami Annę Żarnowską zastąpiła prof. Jadwiga Hoff, a następnie prof. Teresa Kulak). Jej
coroczne, kilkudniowe nieraz konferencje zaowocowały juz czterema tomami studiów,
a kolejny znajduje się w druku5. Grono badaczek i badaczy historii kobiet i historii społecz
nej ziem polskich XIX i XX wieku poszerzyło się zatem i mimo nieustannych trudności
finansowych i kłopotów organizacyjnych pracuje systematycznie i regularnie. Ogromna
w tym zasługa Autorki niniejszego tomu, która potrafiła dać trwały impuls nieczęstym
przecież w dzisiejszej humanistyce polskiej wieloletnim pracom zespołowym.
2
Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości
— dylematy i ograniczenia, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się
kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku, pod red. A. Janiak–Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca
Warszawa 2008, s. 5–21 (przedruk w niniejszym tomie s. 205–217).
3
Jest on uzupełnioną i rozszerzoną wersją wstępu do wspomnianej księgi pamiątkowej, por. M. Nie
tyksza, M. Wierzbicka, Profesor Anna Żarnowska — główne nurty badań, [w:] Społeczeństwo w dobie
przemian…, s. 9–16.
4
Dotychczas odbyło się pięć seminariów im. Anny Żarnowskiej, które objęły następujące tematy:
„Miasto — przestrzeń i ludzie” (2008); „Badania struktur społecznych — wczoraj i dziś” (2009); „Ro
dzina i życie rodzinne jako problem badawczy” (2010) „Pamięć zbiorowa w badaniach historycznych”
(2011) oraz „Życie codzienne i „niecodzienność” jako problem w badaniach historycznych”(2012).
Mamy nadzieję na wspólną publikację części referatów, które zostały wygłoszone na tych spotkaniach.
5
Por. Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, pod red. P. Perkowskiego, T. Stegnera,
Gdańsk 2009; Pamięć historyczna kobiet, pod red. M. Przeniosło, K. Sierakowskiej, Kielce 2009; Ko
bieta i procesy migracyjne, pod red. A. Chlebowskiej, K. Sierakowskiej, Warszawa 2010; Kobieta w go
spodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, pod red. K. Sierakowskiej, G. Wyder,
Zielona Góra 2011. W niedługim czasie należy liczyć na publikację pokłosia konferencji w Przemyślu
(„Kobieta na pograniczu kulturowym”, maj 2011).
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PROFESOR ANNA ŻARNOWSKA
— GŁÓWNE NURTY BADAŃ

O

d początku swej pracy badawczej Anna Żarnowska związana była z Instytutem
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w seminarium historii ru
chów społecznych XIX i XX wieku zadecydował o kierunkach poszukiwań i tema
tyce wczesnych publikacji. Niewątpliwie miał też wpływ na późniejsze, samodzielne
już wybory — podejmując różne wątki badawcze pozostała wierna szeroko rozumia
nej historii społecznej Polski XIX i XX w.
Rozprawa doktorska poświęcona genezie rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycz
nej w 1906 r. 1 jest monografią ważnego etapu dziejów tej partii i mieści się przede
wszystkim w nurcie badań historii politycznej. Autorka starała się jednak — jak de
klaruje we wstępie — prześledzić dojrzewanie rozłamu wielostronnie, „nie ograni
czając się do krytycznej analizy założeń ideologicznych i politycznych tej partii (…)
usiłując odpowiedzieć na pytanie, co reprezentowała PPS w przeddzień rewolucji za
równo pod względem społecznym, jak i ideowo–politycznym oraz jak pogłębiający
się podział wewnętrzny i dojrzewający rozłam w PPS wpłynął na rolę tej partii w re
wolucji 1905–1907 w Królestwie Polskim”2.
W okresie przygotowywania doktoratu zainteresowania Anny Żarnowskiej sku
piały się na Królestwie Polskim w latach 90. XIX wieku oraz początku wieku XX,
szczególnie zaś rewolucji 1905–1907. Ważniejsze publikacje z tego okresu dotyczą
wybranych aspektów dziejów PPS przed rewolucją 1905 r. oraz położenia i ruchu
strajkowego proletariatu. Zasługuje na uwagę udział w przygotowaniu edycji źródeł,
1
2

A. Żarnowska, Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904–1906, Warszawa 1965.
Tamże, s. 6.
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zwłaszcza pism Kazimierza Kelles–Krauza i Marii Koszutskiej, a także prace biogra
ficzno–bibliograficzne.
W drugiej połowie lat 60. Anna Żarnowska włączyła się do bardzo wówczas
ożywionych badań nad ewolucją społeczeństwa polskiego od struktury stanowej do
uwarstwienia typowego dla społeczeństw kapitalistycznych. Zapowiedzią nowej pro
blematyki, która okazała sie dominująca w pracach Żarnowskiej w latach 70. i 80.,
był artykuł pt. „Miejsce klasy robotniczej w społeczeństwie polskim w końcu XIX
i początkach XX wieku”3. Stanowi on próbę charakterystyki postępu proletaryzacji
w powiązaniu z procesami urbanizacji i industrializacji — porównawczo, w głów
nych dzielnicach ziem polskich: Królestwie Polskim, Poznańskiem, Pomorzu Gdań
skim, Śląsku Opolskim i Galicji. W badaniach tych klasa robotnicza obejmuje obok
robotników przemysłowych, na których dotąd skupiało się zainteresowanie histo
ryków, także robotników zatrudnionych w innych działach gospodarki oraz służbę
domową. Analiza uwzględnia różnorodne czynniki warunkujące przekształcenia
społeczno–zawodowe prowadzące do proletaryzacji. W ten sposób zarysowane zo
stało szerokie, trójzaborowe tło do badań nad klasą robotniczą Królestwa Polskiego
w dobie popowstaniowej (do 1914 r.) w okresie znacznego przyspieszenia tempa prze
mian gospodarczych i społecznych w tej dzielnicy Polski.
Do najważniejszych prac tego nurtu badań Anny Żarnowskiej należy monogra
fia opublikowana w roku 1974, obejmująca lata 1870–19144. O szerokim rozumieniu
terminu „klasa robotnicza” była już mowa. Warto jednak przytoczyć uzasadnienie
autorki dla takiego ujęcia: „W interesującym nas okresie pojęcie klasy robotniczej
można naszym zdaniem rozciągnąć — z pewnym zastrzeżeniem — również na gru
py półproletariackie, jak przede wszystkim służbę domową, szczególnie w dużych
uprzemysłowionych miastach, na inne usługi (np. praczki domowe) czy nawet na
chałupników jako na grupę graniczną o zmiennym statusie społecznym. Pełniły one
bowiem rolę jak gdyby stałej rezerwowej kadry roboczej dla przemysłu, budownic
twa, transportu itp., przepływ między nimi dokonywał się stale”5. Do klasy robotni
czej Żarnowska zaliczała też robotników rolnych i półproletariat rolny utrzymujący
się głównie z pracy najemnej, w szczegółowych analizach ograniczyła się jednak do
klasy robotniczej zarobkującej poza rolnictwem. Natomiast w odniesieniu do tej wła
śnie części klasy robotniczej skupiła się na największych ośrodkach miejsko–prze
mysłowych, motywując to względami metodycznymi i merytorycznymi6.
Zważywszy na ówczesny stan badań nad społeczeństwem Królestwa na przełomie
wieków, autorka nie stawiała sobie za cel napisanie historii klasy robotniczej. Starała
się znaleźć odpowiedź na dwie kwestie: miejsce klasy robotniczej w zmieniającej się
strukturze ekonomiczno–społecznej oraz skład tej klasy i jej wewnętrzną spoistość.
3
4
5
6

„Dzieje Najnowsze”, t. 1, 1969, nr 4, s. 3–24.
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974.
Tamże, s. 12.
Tamże, s. 13.
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Punktem wyjścia jest charakterystyka wzrostu liczebnego i składu zawodowego kla
sy robotniczej oraz relacje do ogółu ludności kraju. Natomiast odpowiedzi na posta
wione kwestie są wynikiem kolejnych elementów analizy składu narodowościowego,
źródeł i dróg rekrutacji, procesów ruchliwości społecznej (związków z innymi war
stwami i klasami społecznymi), a także charakterystyki rodziny i stanu rodzinnego
robotników oraz zasięgu oświaty elementarnej. „Klasa robotnicza…” stanowi podsu
mowanie istotnego etapu badań nad dziejami tych środowisk, wzbogacając zarazem
ogólny obraz przemian struktury społecznej Królestwa, procesów uprzemysłowienia
i urbanizacji. Książka stała się też niewątpliwie inspiracją do kontynuowania i pogłę
bienia pewnych wątków badawczych oraz podjęcia nowych.
Szczególną uwagę poświęciła Anna Żarnowska robotnikom Warszawy, miasta,
które środowisku robotniczemu stwarzało warunki bardzo odmienne od ośrodków
i skupisk typowo przemysłowych. Obok artykułów w periodykach i pracach zbioro
wych powstała też książka7, w której ważne miejsce zajmują kwestie aspiracji zawo
dowych i edukacyjnych, czasu wolnego, udziału w życiu politycznym itp. Trzeba też
odnotować cykle prac dotyczących aktywizacji politycznej klasy robotniczej i kształ
towania się jej kultury politycznej, a także kultury robotniczej i jej historycznych tra
dycji, związków kulturalnych ze środowiskami pochodzenia robotników, zwłaszcza
ze wsią i kulturą ludową. Z inspiracji Anny Żarnowskiej i pod jej redakcją powstał
tom „Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce” (Warszawa 1986), który w gronie
autorów skupił historyków i etnografów.
Anna Żarnowska miała znaczący autorski udział w przygotowaniu tomu wstęp
nej syntezy dziejów polskiej klasy robotniczej, który obejmuje Królestwo Polskie
w latach 1870–19188.
Wyniki badań odnoszących się do tej problematyki wielokrotnie przedstawiała
na międzynarodowych spotkaniach historyków ruchu robotniczego w Linzu. Konfe
rencje te stanowiły też dla niej źródło metodologicznych inspiracji oraz nowych py
tań badawczych, twórczo stosowanych w dalszej pracy nad społecznymi rezultatami
procesów industrializacji ziem polskich w końcu XIX i na początku XX w. Ułatwiły
też przedstawienie niektórych zagadnień na tle porównawczym, z uwzględnieniem
zwłaszcza dróg formowania się proletariatu w krajach niemieckich.
Bardzo wcześnie uwzględniła również Anna Żarnowska postulaty wyjścia poza
tradycyjne opisy i charakterystyki struktur społecznych oraz ich przemian. W swoich
książkach i artykułach doceniła znaczenie studiów nad życiem codziennym i rodzin
nym, które pozwalają lepiej zrozumieć kulturę poszczególnych grup społecznych.
W zmianie warunków codziennego bytowania słusznie dostrzegła bardzo istotny
czynnik społecznej modernizacji, czynnik przez wiele lat niedoceniany z uwagi na
fascynację procesami makroekonomicznymi oraz postępem technicznym w produk
cji, komunikacji czy łączności.
7
8

A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985.
Por. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955–2008 w niniejszym tomie, s. XXI–XL
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Należy sądzić, że obserwacje te przyczyniły się do znacznego rozszerzenia pola
zainteresowań i podjęcia nowej problematyki badawczej. Ta nowa dziedzina — to
historia kobiet, która od przełomu lat 80. i 90. zajęła w pracy badawczej i organiza
torskiej Anny Żarnowskiej najważniejsze miejsce. Zasługuje więc na odrębne, szcze
gółowe omówienie (zob. poniżej).
Tematyka wcześniej uprawiana pozostała jednak nadal obecna; niektóre wątki
zostały rozwinięte i wzbogacone, a przy nich pojawiły się nowe. W badaniach nad
kulturą robotniczą zaakcentowane zostały czynniki adaptacji wychodźców ze wsi do
warunków życia w mieście przemysłowym, szczególnie w okresie intensywnego na
pływu. Obok oczywistych związków tych imigrantów z kulturą ludową, pojawia się
kwestia relacji: robotnicy a kultura mieszczańska9.
Ośrodki wielkomiejskie stały się charakterystycznym elementem przemian go
spodarczych i społecznych doby pouwłaszczeniowej w Królestwie Polskim. Warsza
wa i Łódź, jako środowisko życia i pracy najliczniejszych grup robotników, stanowiły
pole obserwacji Anny Żarnowskiej od początku jej studiów nad klasą robotniczą.
W 2004 r. zaś opublikowała artykuł pt. „Próby kształtowania autowizerunku w wiel
komiejskiej opinii publicznej. Przedsiębiorcy Warszawy i Łodzi na przełomie XIX
i XX wieku”10. Analiza porównawcza uwzględnia różnice między ośrodkami miej
skimi (charakter funkcjonalny, skład społeczno–zawodowy mieszkańców), zróż
nicowanie badanych grup przedsiębiorców Warszawy i Łodzi pod względem ich
pochodzenia społecznego, narodowościowego, stanu majątkowego, poziomu wy
kształcenia. Sam proces bardzo wnikliwej analizy porównawczej zaprezentowany
przez Annę Żarnowską, ukazujący odmienne — na ogół — postawy, zmierzający
do odkrycia ich motywów, jest niezmiernie interesujący. Bardzo interesujące, choć
niezaskakujące, są też wnioski Autorki: „Przedstawione spostrzeżenia dotyczą wy
branych tylko pól aktywności przedstawicieli warszawskiego i łódzkiego środowiska
burżuazyjnego (a szczególnie przedsiębiorców) spośród tych, które na przełomie XIX
i XX w. wykorzystywali oni dla budowania swego społecznego prestiżu. Odmienno
ści postaw obu analizowanych środowisk są uderzające, podobnie jak różnice w prze
biegu procesu integrowania się tych środowisk z wielkomiejskimi społecznościami
Warszawy i Łodzi.
Nawet te fragmentaryczne obserwacje, jak sądzę, pozwalają dostrzec w omawia
nych społecznościach obecność dziedzictwa wielu tradycji kulturowych i docenić
siłę, z jaką ta różnorodność tradycji odciskała się na zachowaniach przedsiębiorców
w przestrzeni społecznej dwóch największych miast Królestwa Polskiego”11.
W sferze zainteresowań Anny Żarnowskiej pozostawały nadal dzieje ruchu ro
botniczego12, szczególnie kultury politycznej. Profesor Żarnowska należała do histo
9
10
11
12

Por. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej…, zwłaszcza lata 1989, 1990, 1992, 1993, s. XXXI–XXXIII.
„Przegląd Historyczny” t. 95, 2004, z. 2, s. 195–210.
Tamże, s. 210.
Por. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej…, lata 1992, 1993, 1995, s. XXXIII–XXXV.
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ryków, którzy opowiadają się za traktowaniem kultury politycznej nie jako zjawiska
elitarnego, lecz odnoszącego się do postaw i zachowań politycznych szerokich kręgów
społecznych. Ze znacznym opóźnieniem, dopiero w 1993 r., ukazały się materiały sesji
naukowej, która odbyła się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
w 1985 r., poświęconej przemianom kultury, zwłaszcza politycznej, pod wpływem re
wolucji 1905 roku. Tytuł wydawnictwa dobrze oddaje jego tematykę: „Społeczeństwo
i polityka. Dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na
początku XX wieku”13. Tom współredagowany przez Profesor Żarnowską zawiera też
dwa referaty jej autorstwa: „Rewolucja 1905–1907 a kultura polityczna społeczeństwa
Królestwa Polskiego” i „Rewolucja 1905–1907 a kultura polityczna robotników”14.
Problematykę przemian w mentalności polskiego społeczeństwa u progu XX wie
ku raz jeszcze podjęła Anna Żarnowska w obszernym artykule: „Spojrzenie na re
wolucję 1905 r. w polskiej historiografii — garść refleksji”15. Punktem wyjścia jest
stwierdzenie dominującego znaczenia w polskiej historiografii czysto politycznych
kryteriów określania dla wieku XIX cezur wewnętrznych i traktowania — z reguły
— kilkunastu lat XX w., poprzedzających pierwszą wojnę światową, jako przedłuże
nia wieku XIX. W konsekwencji prowadziło to do niedoceniania badań nad moder
nizowaniem się społeczeństwa wraz z postępem uprzemysłowienia i urbanizacji oraz
nad przemianami w sferze mentalności (z wyłączeniem świadomości narodowej).
Rzutowało też w istotny sposób na podejście do rewolucji 1905 r., „nie pozwalało bo
wiem na docenienie wagi lat rewolucji dla przeobrażeń społecznych i kulturowych na
ziemiach polskich — w najszerszym tych terminów rozumieniu (z uwzględnieniem
przemian nie tylko w sferze świadomości narodowej, ale także kultury na wszystkich
jej poziomach i obszarach włącznie z kulturą polityczną, kulturą życia codziennego
i obyczajowością)”16. W badaniach nad rewolucją wielu historyków ograniczało się
do jednego tylko aspektu — „kontynuacji walki narodowo–wyzwoleńczej przeciw
zaborczej władzy”17.
Profesor Żarnowska objęła analizą okres niemal stulecia, uwzględniając różno
rakie uwarunkowania, także polityczno–ideologiczne. Zakończyła zaś stwierdze
niem pojawienia się symptomów powrotu do badań źródłowych nad początkami
XX wieku i zasadności takich badań z punktu widzenia potrzeb współczesności:
„Wielostronne konsekwencje zrywu rewolucyjnego na ziemiach polskich w począt
kach XX w., nabierają szczególnego znaczenia dla analizy dziejów powikłań polskiej
modernizacji. Zmusza to historyków do bliższej obserwacji zmian, które zapocząt
kowała epoka rewolucji 1905 r., do cofnięcia się do początków wieku XX w poszu
kiwaniu korzeni współczesnych przemian społeczno–kulturowych, wśród których
13
14
15
16
17

Pod red. A. Żarnowskiej i T. Wolszy, Warszawa 1993, ss. 203.
Por. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej…, rok 1993, s. XXXIII.
„Kwartalnik Historyczny”, r. 113, 2006, nr 4, s. 59–94.
Tamże, s. 59–60.
Tamże, s. 60.

XIII

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

Maria Nietyksza, Maria Wierzbicka

zjawiska kształtowania się tożsamości kulturowej i narodowej oraz demokratyzacji
kultury politycznej zajmują niewątpliwie czołowe miejsca”18.
Pod koniec lat 80., jak już wspomniano, Anna Żarnowska stała się inspiratorką
badań nad historią kobiet, dziedziną bardzo w Polsce zaniedbaną, szczególnie w po
równaniu ze stanem historiografii europejskiej. Jak wiadomo, w latach 70. XX wie
ku nastąpił w świecie zachodnim ogromny wzrost ruchów feministycznych, który
w sferze intelektualnej zaowocował skrajnym żądaniem napisania historii „na nowo”,
z punktu widzenia kobiet. Pojęcie historii „gender” (płci kulturowej), po pierwszym
okresie prób i błędów, z upływem około dziesięciu lat zaczęto jednak coraz poważniej
traktować jako kategorię historii społecznej; dobrym przykładem tych dyskusji są
studia: „Feminism and History”, wydane pod redakcją jednej z liderek tego kierun
ku, Joan Wallach Scott19. Anna Żarnowska podjęła podobną problematykę, przeciw
stawiając ją tradycyjnej „historii kobiet”, dominującej w latach 60. i 70. XX wieku.
Stanowisko swoje ujęła następująco: „Eksponowanie postaci i sytuacji wyjątkowych
nie może zastąpić szerszych źródłowych studiów nad przesunięciami w podziale ról
na męskie i kobiece oraz przestrzeni ich aktywności w społeczeństwie, a także nad
przemianami szans życiowych zarówno kobiecej, jak i męskiej części populacji. A te
właśnie zjawiska zakreślają — moim zdaniem — pole badawcze nowoczesnej historii
kobiet, jak i szerzej rzecz ujmując — historii gender”20.
Wokół tak pojętej problematyki skupiły się zainspirowane przez Annę Żar
nowską badania, prowadzone przez historyków reprezentujących różne dziedziny
i ośrodki. W latach 1990–2006 opublikowano dziewięć tomów studiów zbiorowych,
pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca: I. Kobieta i społeczeństwo na
ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 1990, 2 wyd. 1995; II. Kobieta i edukacja
na ziemiach polskich w XIX i XX w. cz. 1–2, Warszawa 1992, 2 wyd. 1995; III. cz. 1:
Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wie
ku, Warszawa 1994, cz. 2: Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918–1939;
IV. Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej
w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, Warszawa 1996; V. Kobieta
i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Warszawa 1997; VI. Kobieta i praca.
Wiek XIX–XX, Warszawa 2000; VII. Kobieta i kultura czasu wolnego, Warszawa
2002; VIII. Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek
XIX i XX, Warszawa 2004, IX. Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno–kulturowe
aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Warszawa 2006. Studia te łączy wątek prze
wodni: pytanie o stopień modernizacji społeczeństwa i o kierunek procesów moder
nizacyjnych. Równie istotny wydaje się wątek drugi: pytanie o stan „świadomości
Tamże, s. 94.
Por. Feminism and History. Edited by Joan Wallach Scott, Oxford Reading in Feminism, Oxford–
New York 1996; tu m. in. J.W. Scott, Gender. A Usefull Category of Historical Analysis (s. 152–180). Kilka
lat wcześniej J.W. Scott wydała Gender and the Politics of History, Columbia University Press 1988.
20
Por. A. Żarnowska, Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej, „Kwartalnik Hi
storyczny”, r. 108, 2001, nr 3, s. 99–116 (przedruk w niniejszym tomie, s. 251–269).
18
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społecznej, narodowej, wyznaniowej, zawodowej, obywatelskiej — w kobiecej i mę
skiej części społeczeństwa”21. Dodajmy tu od razu wątek trzeci, obejmujący kwestię
samoświadomości kobiet, która kształtowała się stopniowo, by pod koniec XIX wie
ku nabrać mocy i wyrażać się zarówno w żądaniach dotyczących edukacji i pracy, jak
i w rozwijającym się coraz bardziej ruchu feministycznym.
Kolejno pojawiające się pytania badawcze sygnalizowała Anna Żarnowska
w zwięzłych przedmowach do poszczególnych tomów wspomnianego wyżej cyklu;
prócz tego była autorką ośmiu zamieszczonych w nich artykułów (wszystkie zostały
przedrukowane w niniejszym tomie). Dwa z nich dotyczyły sytuacji kobiet w rodzi
nach robotniczych: „Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku
XIX i na początku XX wieku” (t. I) oraz: „Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach ro
botniczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku” (t. II, cz. 1). W stu
diach tych wskazywała na wyjątkową trwałość w Polsce dychotomicznego podziału
na warstwy oświecone i nieoświecone, a także na tradycyjny układ stosunków w ro
dzinie robotniczej, gdzie żona pozostawała podporządkowana mężowi. Układu tego
nie zmieniała nawet praca kobiety, jedynie włókiennictwo dawało kobietom szansę
zdobycia względnej samodzielności ekonomicznej. Pisząc zaś o aspiracjach oświato
wych kobiet ukazywała m.in. jak pomału rozszerzał się krąg kobiet biorących udział
w tajnym, a po 1906 r. także jawnym nauczaniu dorosłych.
Kolejne dwa studia poświęcone były aktywności zawodowej kobiet: „Kierun
ki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.)” (t. II, cz. 2) oraz:
„Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i in
teligenckim na przełomie XIX i XX wieku” (t. VI). Pisząc o masowym zatrudnieniu
kobiet we włókiennictwie i produkcji odzieży autorka stwierdziła, że w Polsce ilo
ściowy udział kobiet wśród ogółu robotników w przemyśle kształtował się podobnie
jak na Zachodzie, specyfika stosunków przejawiała się w trwałym znaczeniu pra
cy pozaprzemysłowej i w stosunkowo niewielkim odsetku pracownic umysłowych.
Przedmiotem drugiego studium była rola pracy „w kształtowaniu i różnicowaniu
ról społecznych kobiet i mężczyzn”, przy czym w rodzinach robotniczych liczyła się
przede wszystkim konieczność zarobkowania, zaś aspiracje zawodowe niemal nie
wchodziły w grę. Inaczej w rodzinach inteligenckich i pochodzenia ziemiańskie
go: w stosunku do dziewcząt długo przedkładano wykształcenie ogólne nad naukę
zawodu, a przy tym „pytania o aspiracje kształceniowe i o ich relacje z aspiracjami
zawodowymi odnosić sie mogły w tym czasie niemal wyłącznie do kobiet niezamęż
nych” (t. VI, s. 39). Stosunek do pracy w obu środowiskach miał przez długi czas cha
rakter głównie instrumentalny, utrzymywał się też stereotyp niższej wartości pracy
kobiet. Ambicje zawodowe kobiet, możliwość ich realizacji w działalności zawodowej
były rzadkością, zwłaszcza, że w Królestwie Polskim przed pierwszą wojną światową
szkolnictwo zawodowe było słabo rozwinięte i wręcz hamowane. Stopniowo jednak
narastało wśród wielu kobiet przekonanie, że zdobycie kwalifikacji zawodowych
21

Tamże, s. 106.
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stwarzało im możliwości wyrównania szans życiowych i uzyskania większej samo
dzielności, zgodnie z hasłem, iż „zdobycie przez kobietę zawodu jest równoznaczne
z przystąpieniem jej do kobiecego ruchu emancypacyjnego”22.
Trzy kolejne studia Anny Żarnowskiej, zamieszczone w omawianej serii, podej
mowały kwestie dotyczące przenikania się sfer prywatnego życia rodzinnego kobiet
i świata życia publicznego, pozycji kobiet w obu tych sferach, trudności, na jakie
napotykały w dążeniu do emancypacji. Pojawiły się w tych studiach również nowe
w twórczości naukowej Żarnowskiej pytania badawcze, odnoszące się do kultury ży
cia codziennego oraz czasu wolnego kobiet. Szczególne miejsce zajmuje jednak arty
kuł z tomu trzeciego („Kobieta i świat polityki”), zatytułowany: „Prywatna sfera życia
rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego — bariery i przenikanie (przełom
XIX i XX wieku)”, ze względu na swój systematyzujący i poniekąd syntetyczny cha
rakter23. Autorka ukazała tu specyficzne czynniki, które w społeczeństwie polskim
przyczyniały się do osłabienia roli klasycznego mieszczańskiego modelu podziału na
dwa światy: męski–publiczny i kobiecy–prywatny. Były to: wspólna postawa męż
czyzn i kobiet wobec wrogiego państwa zaborczego (wspólna też niejako rola ofiar re
presji zaborcy); czynna rola kobiet w walce o zachowanie narodowości i przekazanie
tradycji; zwiększenie się samodzielności i autorytetu kobiet poprzez zaangażowanie
w prace oświatowe i dobroczynne; potrzeba pracy kobiet i równego wykształcenia
(szczególnie silne w rodzinach inteligencji). W wyniku analizy oddziaływania tych
czynników w poszczególnych środowiskach autorka wskazała tendencje integrujące
i dezintegrujące polskie społeczeństwo w epoce zaborów; zauważyła też podporząd
kowanie kwestii kobiecej nadrzędnemu dążeniu do odbudowy państwa polskiego.
Szereg nowych pytań badawczych postawiła autorka w artykule: „Codzienność
i kultura: w kręgu rodziny i wśród innych”24. Przedstawiła tu główne problemy, zwią
zane z próbami wyodrębnienia kategorii „życie codzienne” i uwypukliła znaczenie
merytoryczne tych dyskusji, jako prób stworzenia nowego programu badawczego,
alternatywnego wobec historii struktur społecznych. Ze względu na niejednoznacz
ność kategorii „życie codzienne” uznała za słuszny wybór jednego aspektu i sku
pienie uwagi na życiu prywatnym. W tak określonym polu badawczym obserwacje
historyków miały dotyczyć: jednostki, rodziny, wreszcie „życia społeczności sąsiedz
kiej względnie towarzyskiej, zawodowej, itd.” W tych trzech aspektach rola kobiet
Por. A. Żarnowska, Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym
i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod
red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. VI, Warszawa 2000, s. 52 (w niniejszym tomie, s. 148).
23
Por. A. Żarnowska, Prywatna sfera życia rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego — bariery
i przenikanie (przełom XIX i XX wieku), [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym
w XIX i w początkach XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. III, cz. 1, War
szawa 1994, s. 5–28 (przedruk w niniejszym tomie, s 183–204).
24
Por. A. Żarnowska, Codzienność i kultura: w kręgu rodziny i wśród innych, [w:] Kobieta i kultura
życia codziennego. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. V, Warszawa
1997, s. 17–28 (przedruk w niniejszym tomie, s. 173–182).
22
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rysuje sie jako niezmiernie ważna, a zarazem mało zbadana. Anna Żarnowska zwró
ciła też uwagę na poszerzenie bazy źródłowej, postulując jej rozszerzenie poza źró
dła pisane o przekazy ustne, źródła ikonograficzne, filmowe i rożnego typu źródła
materialne. Zdaniem autorki „większość kobiet właśnie przede wszystkim w życiu
codziennym poddawała się naciskowi patriarchalizmu”, toteż problematykę tę na
leżałoby przebadać w wielu aspektach, wedle wyżej wskazanego schematu, zadając
również pytania typu gender. Przykładowo: w jakim stopniu płeć różnicuje stopień
identyfikowania się z własną warstwą/grupą społeczną, zawodową, wyznaniową? czy
na przełomie wieków kobieca solidarność jest zjawiskiem zauważalnym w szerszej
skali społecznej? jakie miejsce same kobiety przyznawały formom aktywności poza
domowej w swoim własnym życiu codziennym?
Przykładem rozważań z pogranicza historii, socjologii i etnografii może być ko
lejny artykuł w omawianej serii: „Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiej
skiej — kobiety w środowisku robotniczym — XIX i XX wiek”25. Autorka rozważa tu
czas wolny jako „odrębny fragment dnia codziennego”, śladem etnologów rozpatruje
znaczenie dni świątecznych, ale także np. obyczaje życia sąsiedzkiego (kobiece „raj
cowanie”) itp. Zwraca uwagę na rozmaitość prac, którymi w rodzinie robotniczej
obciążone były kobiety zamężne i ukazuje stopniowe poszerzanie pojmowania czasu
wolnego w kategoriach wypoczynku, w związku ze zmianami pokoleniowymi, a tak
że ze zmianami w ustawodawstwie pracy.
W tym samym nurcie badawczym mieści się tom studiów: „Równe prawa i nie
równe szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej”, pod redakcją Anny Żarnowskiej
i Andrzeja Szwarca (Warszawa 2000). Na pierwszy plan wysunęły się pytania o sto
pień unowocześnienia społeczeństwa polskiego w okresie dwudziestolecia międzywo
jennego, a więc — w tym przypadku — o zrównanie szans kobiet i mężczyzn. Wbrew
oczekiwaniom jest to problematyka mało dotychczas zbadana, więcej nawet — jak
stwierdziła we wstępie Anna Żarnowska — „publikacja nasza jest w polskiej historio
grafii pierwszą próbą sformułowania bardziej wyczerpującej odpowiedzi na pytanie:
co dało kobietom odzyskane po ponad studwudziestoletniej niewoli własne polskie
państwo?”. W artykule końcowym „Obywatelki II Rzeczypospolitej” autorka ukazała
pozytywne rezultaty tej nowej sytuacji: udział kobiet w polityce, przede wszystkim
w wyborach parlamentarnych i w gronie poselskim; pełny (formalnie) dostęp do wy
kształcenia; duże usamodzielnienie obyczajowe. Podkreśliła też strony ujemne: nie
dokończona unifikacja praw cywilnych, zawieszona nowelizacja prawa małżeńskiego,
wreszcie — lekko tylko zachwiane trwanie „wszechwładzy tradycji patriarchalnej” (co
potwierdzają wyniki prac badawczych prezentowane w omawianym tomie)26.
Por. A. Żarnowska, Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej — kobiety w środowisku ro
botniczym — XIX–XX w., [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. VII, Warszawa 2001, s. 165–180, (przedruk w niniejszym tomie, s. 159–171).
26
Por. A. Żarnowska, Obywatelki II Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety
w Polsce międzywojennej, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 297,
(przedruk w niniejszym tomie, s. 219–230).
25
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Z inicjatywy Anny Żarnowskiej odbyły się też dwa sympozja naukowe poświę
cone problematyce kobiecej, w ramach XV i XVI Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Gdańsku i we Wrocławiu w 1994 i 1999 roku. Obrady gdańskie toczy
ły się na temat: „Przemiany społeczne a model rodziny i pozycja w niej kobiety na
tle porównawczym”. Trzynaście referatów wygłosili historycy z siedmiu ośrodków
naukowych w Polsce, ujmując wybraną problematykę w rozwoju historycznym, po
czynając od XVI wieku (referaty Marii Boguckiej i Andrzeja Wyrobisza). Podobny
charakter miały obrady we Wrocławiu; referaty ugrupowano tu wokół tematu: „Ko
bieta w przestrzeni miejskiej od średniowiecza do XX wieku”. Anna Żarnowska wy
głosiła na zjeździe gdańskim syntetyzujący referat : „Modele rodziny i pozycja w niej
kobiety w uprzemysławiającym się mieście na przełomie XIX i XX wieku. Tradycja
i modernizacja”27
W pracy badawczej i organizacyjnej cechowała profesor Żarnowską stała refleksja
nad dotychczasowym dorobkiem. W krytycznym przeglądzie studiów nad dziejami
kobiet w obecnej historiografii polskiej, dokonanym na przełomie XX i XXI wieku,
Anna Żarnowska sformułowała jasną i trafną, jak się wydaje, ocenę aktualnej sytu
acji badawczej, pisząc, co następuje:
„Zarówno wybór pól badań, jak i ich zakres tematyczny wskazują wyraźnie na
powiązania uprawianej w Polsce historii kobiet z historią społeczną i historią kultury
(w szerokim, antropologicznym jej rozumieniu). Nie ulega wątpliwości, że te wła
śnie orientacje w historiografii odegrały rolę metodologicznego impulsu do podjęcia
w Polsce prac badawczych w tej dziedzinie. Co więcej jest to — moim zdaniem —
dla badań historii kobiet w Polsce nadal inspiracja podstawowa, a związki z orien
tacją na historię społeczną i historię kultury stanowią dla historii gender główny
wyznacznik miejsca w polskiej historiografii”28. Dodajmy jeszcze, że wobec pewnego
nasycenia się tego kierunku badawczego problematyką historii społecznej, należało
już oczekiwać podjęcia pytań z zakresu antropologii historycznej i historii mentalno
ści, w niewielkim jedynie stopniu pojawiających się w dotychczasowych badaniach.
I profesor Żarnowska sama ten trud podjęła, inspirując przy tym, jak zwykle, wielu
badaczy, czego dowodzą dwa ostatnie tomy studiów „kobiecych”: „Kobieta i małżeń
stwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX” (2004) oraz „Ko
bieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX
Por. Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2: Przemiany społeczne a model
rodziny. Materiały Sympozjum VI zorganizowanego przez prof. Annę Żarnowską, Gdańsk–Toruń 1995;
Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–18 września 1999r. Pa
miętniki, t. 3, cz. 4, Toruń 2001.
28
Por. A. Żarnowska, Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej, „Kwartalnik Hi
storyczny”, r. 108, 2001, nr 3, s. 114 (przedruk w niniejszym tomie, s. 251–269); podobną problematy
kę podjęła autorka we wcześniejszym opracowaniu: Przemiany statusu społecznego kobiety i rodziny
w dobie industrializacji. Badania polskie lat ostatnich, [w:] Metamorfozy społeczne. Badania nad dzie
jami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, pod red. J. Żarnowskiego, Warszawa 1997 (przedruk
w niniejszym tomie, s. 231–250).
27
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i XX”(2006)29. W pierwszym z nich Anna Żarnowska zamieściła studium: „Schyłek
wieku XIX — kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego”, przynoszące
niezmiernie wnikliwą i subtelną analizę jednostkowego przypadku, jakim były wy
obrażenia Kazimierza Kelles–Krauza na temat „nowożytnego małżeństwa”. W pod
sumowaniu pisała, jakże trafnie: „(…) to właśnie młodzież inteligencka w końcu
XIX w. najostrzej zakwestionowała zarówno patriarchalne reguły podporządkowa
nia woli rodziców planów życiowych dorastających dzieci — szczególnie dziewcząt
— i dyskryminowania ich w dostępie do wykształcenia, jak i patriarchalny model
małżeństwa z rygorystycznym podporządkowaniem kobiety zamężnej mężowi”30.
Wątek ten podjęła następnie i bardzo rozwinęła w artykule, opracowanym
wspólnie z Katarzyną Sierakowską: „Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteli
genckiej w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej”31. Autorki sformułowały szereg
wniosków, a także nowych, bardzo interesujących pytań badawczych, wkraczających
w dziedzinę historii mentalności. Potwierdzona więc została inspirująca, a nawet
wzorcotwórcza rola inteligencji w zmianach zachodzących w życiu rodziny, dzięki
badaniu względnie długiego trwania, obejmującego także dwudziestolecie między
wojenne. Autorki wskazały wiele zjawisk, świadczących o nowym już charakterze ro
dziny, jak: przełamywanie rygoryzmu we wzajemnych stosunkach rodziców i dzieci,
wytwarzanie intymnej więzi rodzinnej i zarazem zapewnienie prawa do intymności,
dostrzeżenie indywidualności dziecka i specyfiki jego potrzeb, stworzenie własnego
modelu wychowawczego, który obejmował zarówno wymóg zapewnienia odpowied
niego wykształcenia dzieciom, jak i zachętę do socjalizacji i pewien etos demokra
tyczny. Mimo to nie doszło, zdaniem autorek, do zmiany tradycyjnego pojmowania
ról w rodzinie, zaś jej funkcja społeczna pozostała w dwudziestoleciu bez zmian.
W ostatnich latach życia Anna Żarnowska zainspirowała badania nad samo
organizowaniem się kobiet na tle porównawczym, poczynając od drugiej połowy
XIX wieku do czasów po drugiej wojnie światowej. Wzięła w nich udział kilkudziesię
cioosobowa grupa historyków z wielu ośrodków badawczych, również spoza Polski.
W rezultacie opublikowano dwa obszerne tomy studiów o bogatej i zróżnicowanej
problematyce, która w pewnym stopniu uzupełniała i rozwijała wcześniejszy, wspo
mniany juz zbiór prac: „Kobieta i świat polityki”32. Tom I otwiera studium, napisane
29
Por. Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Zbiór stu
diów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004; Kobieta i rewolucja obyczajowa.
Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. IX, Warszawa 2006.
30
Por. A. Żarnowska, Schyłek wieku XIX — kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego,
[w:] Kobieta i małżeństwo…, s. 295 (w niniejszym tomie s. 100).
31
Por. A. Żarnowska, K. Sierakowska, Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteligenckiej w Polsce
i Europie Środkowo–Wschodniej, [w:] Rodzina — prywatność — intymność. Dzieje rodziny polskiej
w kontekście europejskim, Zbiór studiów pod red. D. Kałwy, A. Walaszka, A. Żarnowskiej, Warszawa
2005 (przedruk w niniejszym tomie, s. 101–127).
32
Por. Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach pol
skich do 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. A. Janiak–Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca,
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wspólnie z Andrzejem Szwarcem: „Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece
na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości — dylematy i ograniczenia.
Wprowadzenie”.
Autorzy ukazali tu, jak specyfika warunków polskich, brak własnego, moderni
zującego się państwa, wpłynęła na charakter aktywności publicznych kobiet, zmusza
jąc je do walki o interesy narodowe wobec stałego ich zagrożenia i hamując działania
ściśle polityczne. Stąd też brały się formy niejako zastępcze dążeń emancypacyjnych,
przede wszystkim w tajnych pracach oświatowych i społecznych; opiniotwórcza elita
kobiet skupiała się wokół czasopism kobiecych. Bardzo trafna wydaje się konkluzja
artykułu: „(…) ruch kobiecy został postawiony przed dylematem: czy przyznać prio
rytet walce z dyskryminacja narodową, czy walce z dyskryminacją płci? Większość
aktywnych społecznie kobiet opowiadała się za pierwszą z tych racji lub co najwyżej
usiłowała pogodzić je ze sobą. Niekiedy pojawiały się akcenty feminizmu ukryte pod
powierzchnią ruchu narodowego. Warto je śledzić i wydobywać, ale nie należy wyol
brzymiać. Tak samo lub podobnie przedstawiała się zresztą sytuacja w wielu innych
krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (s. 27, w niniejszym tomie s. 219).
Rozprawy zawarte w pierwszej części „Działaczek społecznych, feministek, oby
watelek…” przynoszą potwierdzenie powyższych tez, natomiast w części drugiej
zobrazowano ruchy kobiece rozwijające się nareszcie we własnym państwie, w cał
kiem odmiennych warunkach. Także i w tym przypadku Anna Żarnowska była cier
pliwą, konsekwentną i pełną entuzjazmu inicjatorką: nie doczekała już niestety tej
p
 ublikacji.

Warszawa 2008; Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na zie
miach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, pod red. A. Janiak–Jasińskiej K. Sierakow
skiej, A. Szwarca, Warszawa 2009.
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7, 1963, nr 3, s. 132–138; Markiewicz T., Narodziny idei, „Nowa Kultura”, t. 14, 1963, nr 4, s. 9;
Krawczyk Z., „Studia Socjologiczne” 1964, nr 1, s. 207–210.

Koszutska Maria [pseud. Wera, Kostrzewa], Pisma i przemówienia, t. 3, pod red. Na
talii Gąsiorowskiej, Aleksandra Zatorskiego, Anny Żarnowskiej, Warszawa 1962.
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Kostrzewy, „Nowe Drogi”, t. 16, 1962, nr 6, s. 109–114.

Rec.: Źródła do dziejów rewolucji 1905–1907 w okręgu łódzkim, t. 1–2, oprac. Paweł
Korzec, Warszawa 1958, „Acta Poloniae Historica”, t. 6, 1962, s. 157–158.
1964
Dzieje klasy robotniczej. (IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Sprawozdania
z obrad sekcji i spotkań specjalistycznych. Wnioski i refleksje), „Kwartalnik Histo
ryczny,”, t. 71, 1964, nr 1, s. 240–242.
Kolokwium specjalistyczne poświęcone dziejom klasy robotniczej. (IX Powszechny
Zjazd Historyków w Warszawie), „Z pola walki”, t. 7, 1964, nr 1, s. 197–199.
Rec.: Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich, t. 1, cz. 1–2, Warszawa
1962, „Acta Poloniae Historica”, t. 10, 1964, s. 119–121.
1965
Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej (1904–1906), Warszawa 1965, ss. 537.
▷▷ Rec.: Kasprzakowa Janina, „Z pola walki”, t. 8, 1965, nr 4, s. 212–216; Myśliński Jerzy, „Kwar
talnik Historyczny”, t. 72, 1965 [druk: 1966], nr 4, s. 1008–1010; Kancewicz Jan, „Acta Poloniae
Historica”, t. 14, 1966 [druk: 1967], s. 162–164.

Próba analizy ruchu strajkowego w Królestwie Polskim w dobie rewolucji 1905–1907,
„Przegląd Historyczny”, t. 56, 1965, z. 3, s. 432–458.
Rewolucja 1905. Wspomnienia uczestników, wyd. Anna Żarnowska, Marian Droz
dowski, „Współczesność”, t. 10, 1965, nr 9, s. 1, 11.
1966

Die Genese der Spaltung in der Polnischen Sozialistischen Partei im Jahre 1906, „Acta
Poloniae Historica”, t. 14, 1966 [druk: 1967], s. 23–48.
Wola w rewolucji 1905 roku, [w:] Rewolucyjne tradycje proletariackiej Woli. Materiały
sesji popularnonaukowej 29–30 IV 1966, Warszawa 1966, s. 35–48.
Rec.: Kasprzakowa Janina, Anna Żarnowska, Ideologia i polityka PPS–Lewicy w la
tach 1907–1914, Warszawa 1965, „Z pola walki”, t. 9, 1966, nr 3, s. 215–218.
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1967
Hasło autorskie (wraz z Januszem Żarnowskim): Polska Partia Socjalistyczna (1892–
1948), [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1967, t. 9, s. 234–238.
1968
Społeczne skutki uprzemysłowienia Warszawy 1865–1980, Marian Drozdowski,
Hanna Jędruszczak, Maria Nietyksza, Anna Żarnowska, [w:] Pamiętnik X Po
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17–21 września 1968 r., pod
red. Antoniego Mączaka, Warszawa 1968, t. 1, Referaty, s. 414–430.
Rec.: Jastrzębski Wincenty, Wspomnienia 1885–1919, Warszawa 1966, „Kwartalnik
Historyczny”, t. 75, 1968, nr 3, s. 733–735.
Rec.: Radlak Bronisław, SDKPiL w latach 1914–1917. Formy i metody działalności,
Warszawa 1967, „Kwartalnik Historyczny,”, t. 75, 1968, nr 1, s. 215–217.
Rec.: Walecki Henryk, Wybór pism, t. 1 i 2, Warszawa 1967 [recenzja Anny Żarnow
skiej oraz polemika z recenzją: Jan Kancewicz, Janina Kasprzakowa, Janusz Ra
dziejowski, Na marginesie recenzji…], „Z pola walki”, t. 11, 1968, nr 1, s. 256–260.
1969
Miejsce klasy robotniczej w społeczeństwie polskim w końcu XIX w. i początkach
XX wieku, „Dzieje Najnowsze”, t. 1, 1969 [druk: 1970], nr 4, s. 3–24.
Schyłek stulecia. (Życie polityczne w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wie
ku), „Mówią wieki”, t. 12, 1969, nr 4, s. 9–10.
Status rodzinny robotników przemysłowych Warszawy u schyłku XIX wieku, [w:] War
szawa popowstaniowa 1864–1918, pod red. Stanisława Kalabińskiego, Ryszarda
Kołodziejczyka, z. 2, Warszawa 1969, s. 5–43.
Rec.: Kiepurska Halina, Inteligencja zawodowa Warszawy 1905–1907, Warszawa
1967, „Kwartalnik Historyczny”, t. 76, 1969, nr 4, s. 988–990.
1970
Rec.: Bieńkowski Wiesław, Kazimierz Kelles–Krauz. Życie i dzieło, Wrocław 1969,
„Z pola walki”, t. 13, 1970, nr 3, s. 176–180.
Rec.: Kiepurska Halina, Inteligencja zawodowa Warszawy 1905–1907, Warszawa
1967, „Acta Poloniae Historica”, t. 21, 1970, s. 214–215.
1971
Klasa robotnicza Warszawy na przełomie wieku, „Stolica”, t. 26, 1971, nr 20, s. 6.
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Rodzina i status rodzinny robotników przemysłu i rzemiosła Królestwa Polskie
go u schyłku XIX wieku, [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, pod
red. Stanisława Kalabińskiego, t. 2, Warszawa 1971, s. 47–78.
Głos w dyskusji nad referatem S. Borowskiego, Przemiany socjo–demograficzne na
ziemiach polskich i w niektórych krajach europejskich w XIX i XX wieku, [w:] Pa
miętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków w Lublinie 9–13 września 1969 r., t. 4,
Sekcja VI, Warszawa 1971, s. 196–201.
Rec.: Kalabiński Stanisław, Tych Feliks, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja.
Lata 1905–1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1969, „Kwartalnik Historyczny”,
t. 78, 1971, nr 1,s. 223–227.
1972
Klasa robotnicza a procesy ruchliwości społecznej na przełomie XIX i XX wieku. (Z ba
dań nad robotnikami Warszawy i innych ośrodków przemysłowych Królestwa Pol
skiego), „Z pola walki”, t. 15, 1972, nr 1, s. 29–75.
Głos w dyskusji: Konflikty społeczne w Polsce I połowy XX wieku, „Dzieje Najnowsze”,
t. 4, 1972, nr 1, s. 151–152.
O niektórych problemach programu i strategii nurtu socjalistycznego w dziejach pol
skiego ruchu robotniczego, „Z pola walki”, t. 15, 1972, nr 3, s. 71–120.
Rec.: Rewolucja 1905–1907 na Mazowszu i Podlasiu, pod red. Jerzego Antoniewicza
[i in.], Warszawa 1968, „Rocznik Mazowiecki”, t. 4, 1972, s. 524–526.
1973
O składzie narodowościowym klasy robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie
XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historyczny,”, t. 80, 1973, nr 4, s. 787–816.
Zasięg oświaty elementarnej wśród klasy robotniczej Królestwa Polskiego w drugiej po
łowie XIX wieku, „Z pola walki”, t. 16, 1973, nr1–2, s. 3–27.
Z badań nad składem społecznym klasy robotniczej w Królestwie Polskim w latach
1870–1914, [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. 4, Warszawa 1973,
s. 101–138.
1974
Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974, ss. 363.
▷▷ Rec.: Kaczyńska Elżbieta, „Kwartalnik Historyczny”, t. 82, 1975, nr 3, s. 610–614; Kulas J.,
„Kwartalnik Historii Ruchu Ludowego”, t. 14, 1975, nr 3, s. 78–81; Najdus Walentyna, „Prze
gląd Historyczny”, t. 66, 1975, z. 3, s. 520–526; Sprawozdanie: Bystrzycki A., „Z pola walki”,
t. 18, 1975, nr 2, s. 255–257; Targalski Jerzy, „Z pola walki”, t. 19, 1976, nr 1, s. 205–207.

Wypowiedzi w dyskusji Świadomość historyczna współczesnej młodzieży w Polsce,
„Dzieje Najnowsze”, t. 6, 1974 [druk: 1975], nr 4, s. 72–73.
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Klasa robotnicza Warszawy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. (Wybrane
zagadnienia), [w:] Warszawa XIX wieku 1795–1918, z. 3, pod red. Ryszarda Ko
łodziejczyka, Jana Kosima, Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1974, s. 153–174.
Rec.: Kieniewicz Stefan, „Rocznik Warszawski”, t. 12, 1974, s. 333–338.
W sprawie źródeł aktywności rewolucyjnej robotników Woli, [w:] Dzieje Woli, War
szawa 1974, s. 251–254.
Rec.: Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 roku, pod red. Ireny Pietrzak–Pawłow
skiej, Warszawa 1973, „Kronika Warszawy”, t. 5, 1974, nr 4, s. 81–84.
1975
Rewolucja 1905–1907 a aktywizacja polityczna klasy robotniczej Królestwa Polskiego,
„Z pola walki”, t. 18, 1975, nr 2, s. 3–23.
Rec.: Kiepurska Halina, Warszawa w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1974, „Kronika
Warszaw y”, t. 6, 1975, nr 4, s. 72–74.
Rec.: Tych Feliks, Związek Robotników Polskich 1889–1892. Anatomia wczesnej orga
nizacji robotniczej, Warszawa 1974; Ruch robotniczy w poszukiwaniu nowych dróg
1889–1892, „Kwartalnik Historyczny”, t. 82, 1975, nr 3, s. 615–621.
1976
Klasa robotnicza Królestwa Polskiego w rewolucji 1905–1907, „Z pola walki”, t. 19,
1976, nr specjalny, s. 61–77.
Robotnicy Żyrardowa na przełomie XIX i XX wieku. Z badań nad pochodzeniem,
strukturą i ruchliwością społeczną, „Ekonomia”, z. 36, 1976, s. 161–175, streszcze
nie s. 11.
Kierunki ewolucji struktury społeczno–zawodowej na ziemiach polskich i jej odmien
ności dzielnicowe w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Drogi integracji spo
łeczeństwa w Polsce XIX–XX wieku, „Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich, Toruń, wrzesień 1974 r.”, pod red. Henryka Zielińskiego, Wrocław 1976,
s. 138–150.
Klasa robotnicza Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Warszawa w polskim ru
chu robotniczym, pod red. Józefa Kazimierskiego [i in.], Warszawa 1976, s. 157–188.
Rec.: Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. 1, cz. 1, Od przełomu XVIII i XIX wie
ku do 1870 roku, pod red. Stanisława Kalabińskiego, Warszawa 1974, „Acta Polo
niae Historica”, t. 34, 1976, s. 299–305.
1977
XIII Międzynarodowa konferencja historyków ruchu robotniczego (Internationale Ta
gung der Historiker der Arbeiterbewegung — ITH) w Linzu (Austria) we wrześniu
1976 roku, „Z pola walki”, t. 20, 1977, nr 2, s. 323–327.
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La famille et le statut familial des ouvriers et des domestiques dans le Royaume de
Pologne au déclin du XlX siècle, trad. par Jerzy Wolf, „Acta Poloniae Historica”,
t. 35, 1977, s. 113–144.
O rzeczywistą efektywność studiów zaocznych, „Życie Szkoły Wyższej”, t. 25, 1977,
nr 5, s. 61–68.
O klasie robotniczej Warszawy u schyłku XIX wieku i na początku XX wieku,
[w:] Społeczeństwo Warszawy w rozwoju historycznym, pod red. Józefa Kazimier
skiego [i in.], Warszawa 1977, s. 579–593.
O kulturze politycznej klasy robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX
i XX wieku, [w:] Dzieje kultury politycznej w Polsce, „Prace XI Powszechnego
Zjazdu Historyków Polskich, Toruń wrzesień 1974”, pod red. Józefa Andrzeja
Gierowskiego, Warszawa 1977, s. 202–215.
Zmiany struktury społeczno–zawodowej ludności ziem polskich na tle Europy Środko
wej, [w:] Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych
krajach Europy. Studia i materiały, pod red. Ireny Pietrzak–Pawlowskiej, Wro
cław 1977, s. 257–269.
1978
La classe ouvrière polonaise à la charnière des XlXe et XXe ss. Intégration et différencia
tion, „ Acta Poloniae Historica”, t. 38, 1978 [druk: 1979], s. 32–52.
O sytuacji rodzinnej wielkoprzemysłowego proletariatu Warszawy na przełomie stule
ci, [w:] Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, pod red. Józefa Kazimierskiego
[i in.], Warszawa 1978, s. 333–341.
Rodowód i ruchliwość społeczna, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. 1,
cz. 2, Lata 1870–1918, pod red. Stanisława Kalabińskiego, oprac. Krzysztof Gro
niowski, Anna Żarnowska [i in.], Warszawa 1978, s. 70–106.
Stan oświaty robotników, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, s. 354–371 .
Struktura narodowościowa, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, s. 193–205.
Sytuacja rodzinna robotników i struktura rodziny robotniczej, [w:] Polska klasa robot
nicza. Zarys dziejów, s. 205–234.
Głos w dyskusji: Ruch robotniczy w czasopiśmiennictwie historycznym Polski Ludo
wej, [w:] Materiały sympozjum zorganizowanego z okazji 20–lecia „Z pola walki”
w dn. 31 I 1978 r., „Z pola walki”, t. 21, 1978, nr 2, s. 152–154.
1979
Determinanty aktywności politycznej klasy robotniczej na ziemiach polskich na prze
łomie XIX i XX wieku, [w:] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Pol
skich 17–20 września 1979 roku, pod red. Stefana Kuczyńskiego, cz. 1, Katowice
1979, s. 113–123.
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Społeczne rodowody miejskich skupisk proletariatu w Królestwie Polskim (próba typo
logii), [w:] Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi
Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Andrzeja Garlickiego,
Józefa R. Szaflika, Mariana Wojciechowskiego, Wrocław 1979, s. 23–30.
1980
Determinants of the political activity of the working class in the polish territories on the turn
of the 19th century, „Acta Poloniae Historica”, t. 42, 1980 [druk: 1981], s. 97–110.
Die Frau in der Arbeiterfamilie im Königreich Polen an der Wende des 19. und 20.
Jahrhunderts,, [w:] Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung:
14. Linzer Konferenz 1978, Wien 1980, s. 616–624.
Klasa robotnicza Żyrardowa, [w:] Żyrardów 1829–1945, pod red. Ireny Pietrzak–Paw
lowskiej, Warszawa 1980, s. 125–144.
Revolution of 1905–1907 and the Political Activation of the Working Class in the Po
lish Kingdom, [w:] Polish and International Workers Movement, Warszawa 1980,
s. 69–86.
Wstęp do: Bibliografia prac prof. dr Żanny Kormanowej, oprac. Krystyna Kawecka
i Andrzej Piber, „Z pola walki”, t. 23, 1980, nr 4, s. 197–200.
Glos w dyskusji: Struktury społeczne i partie polityczne, „Historyka. Studia Metodolo
giczne”, t. 10, 1980, s. 101–106.
1981
Forschungen zur Geschichte der Arbeiterklasse in Polen im 19. bis 20. Jahrhundert (bis
1939), „Jahrbuch fur Geschichte”, Bd. 23, 1981, s. 531–548.
La classe ouvrière à la fin du XlXe siècle et au début du XXe siècle (avant 1939) dans
les recherches historiques en Pologne, „Le Mouvement Social”, Paris 1981, no 115,
s. 89–102.
Wielkoprzemysłowe skupisko robotników Żyrardowa na przełomie XIX i XX wieku,
[w:] Klasa robotnicza i ruch robotniczy na zachodnim Mazowszu 1878–1948. Ma
teriały sesji popularnonaukowej, Żyrardów 5–6 grudnia 1978 r., pod red. Ryszarda
Kołodziejczyka, Warszawa 1981, s. 25–39.
Die Probleme der Arbeiterbildung an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts —
Beispiel Polens, [w:] Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung
13. Linzer Konferenz 1977, Wien 1981, s. 283–287.
Badania dziejów klasy robotniczej w świetle doświadczeń współczesnych. Głos w dys
kusji, „Z pola walki”, t. 24, 1981 [druk: 1982], nr 3–4, s. 136–138.
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1982
Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich do upadku rewolucji 1905 roku. (Materiał
pomocniczy dla nauczycieli historii), Warszawa 1982, ss. 44.
Kultura robotnicza i jej historyczne tradycje w Polsce na przełomie XIX i XX wieku,
„Kwartalnik Historyczny”, t. 89, 1982, nr 2–3, s. 441–452.
Untersuchungen über die Kultur der Arbeiterklasse in Polen an der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert, „Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte”, Bd. 25,
Neue Folge, Bd. 10, 1982, s. 179–184.
Soziale Prozesse der Entwicklung der Arbeiterklasse an der Wende 19. und 20. Jahr
hundert — die polnische Historiographie, [w:] Internationale Tagung der Histori
ker der Arbeiterbewegung: 16. Linzer Konferenz 1980, Wien 1982, s. 417–425.
Żarnowska Anna, Żarnowski Janusz, Die Revolution der Jahre 1905–1907 und die En
twicklung der politischen Aktivität der Arbeiterklasse in Polen, „Annali del Diparti
mento di Studi dell’ Europa Orientale”, vol. 4–5, 1982–1983 [druk: 1986], s. 219–236.
1983
Die Kultur der Arbeiterklasse und ihre historischen Traditionen in Polen an der Wende
des 19. und 20. Jahrhunderts. Ein Überblick, „Archiv für Sozialgeschichte”, Bd. 23,
1983, s. 550–554.
Die Kultur und die historischen Traditionen der Arbeiterklasse [in Polen], [w:] Inter
nationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung: 17. Linzer Konferenz 1981,
Wien 1983, s. 1–14.
Klasa robotnicza wobec ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim w końcu XIX wie
ku, „Mówią wieki”, t. 26, 1983, nr 5, s. 1–6.
Konfesionelle, liberale und Unternehmensabhängige Arbeiterbewegung bis zum 2. We
ltkrieg: [die Probleme der sozialen Basis], [w:] Internationale Tagung der Histori
ker der Arbeiterbewegung: 18. Linzer Konferenz 1982, Wien 1983, s. 466–468.
Rewolucja 1905–1907 a aspiracje oświatowe robotników Warszawy, [w:] Francja–Pol
ska XVIII––XIX wiek. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi
Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Antoniego
Mączaka [i in.], Warszawa 1983, s. 232–238.
Dzieje Pruszkowa, pod red. Anny Żarnowskiej, Warszawa 1983, ss. 432. 1984.
1984
Rodzina robotnicza w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku, „Kronika Warsza
wy”, t. 15, 1984 [druk: 1985], nr 2, s. 83–90.
Stan badań nad ruchem robotniczym okresu zaborów. (Materiały sesji naukowej po
święconej 100–leciu polskiego ruchu robotniczego), „Z pola walki”, t. 27, 1984,
nr 1–2, s. 369–378.
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Working–class culture or workers' culture? The problem of working–class culture in Po
land at the turn of the 20th century, „Acta Poloniae Historica”, t. 50, 1984 [druk:
1985], s. 231–256.
Innere Schichtung und Kultur der Arbeiterklasse in den polnischen Gebieten, [w:] In
dustrialisierung, sozialer Wandel und Arbeiterbewegung in Deutschland und Po
len bis 1914, Braunschweig 1984, s. 117–122.
Marxismus und Geschichtswissenschaft [in Polen], [w:] Internationale Tagung der Hi
storiker der Arbeiterbewegung (Sonderkonferenz 1983), Wien 1984, s. 490–492.
1985
Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, ss. 294.
▷▷ Rec.: Idźkowska M., „Etnografia Polska”, [t.] 31,1987, z. 2, s. 227–231; Samuś Paweł, „Z pola
walki”, t. 30, 1987, nr2, s. 141–145; Rojahn J., „Archiv für Sozialgeschichte”, Bd. 28, 1988,
s. 678–680.

Między kulturą ludową a drobnomieszczańską. Narodziny kultury robotniczej na zie
miach polskich na przełomie XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 92,
1985 [druk: 1986], nr 3, s. 577– 602.
Świadomość społeczna w masowych wystąpieniach robotniczych lat 1905–1907, „Prze
gląd Humanistyczny”, t. 29, 1985 [druk: 1986], nr 11–12, s. 203–210.
Soziale Herkunft des stadtischen Proletariats im Königreich Polen an der Wende 19.
und 20. Jahrhunderts, [w:] Zentrale Städte und ihr Umland. Wechselwirkungen
während der Industrialisierungsperiode im Mitteleuropa, hrsg. von Heiko Hau
mann, Monika Gletter, Gottfried Schramm, St. Katharinen 1985, s. 36–44.
Spontaneität und Organisation in der Arbeiterbewegung, [w:] Internationale Tagung
der Historiker der Arbeiterbewegung: 19. Linzer Konferenz 1983, Wien 1985,
s. 501–503.
1986
Arbeiterkultur zwischen Volkskultur und Bürgertum? Das Beispiel Polen, [w:] Arbe
iter und Bürger im 19. Jahrhundert. Varianten ihres Verhältnisses im europäischen
Vergleich, hrsg. von Jürgen Kocka unter Mitarbeit von Elisabeth Müller–Luckner,
München 1986, s. 113–134.
Metodologische Probleme der Erforschung vom Arbeiterbewusstsein und Klassen
bewusstsein, [w:] Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung:
21. Linzer Konferenz 1985, Wien 1986, s. 400–408.
Żarnowska Anna, Żarnowski Janusz, Forschungen zur Struktur der Arbeiterklasse
in Polen, [w:] Arbeiter und Arbeiterbewegung im Vergleich, „Historische Zeit
schrift”, Sonderheft 15, hrsg. von Klaus Tenfelde, München 1986, s. 781–816.
Żarnowska Anna, Żarnowski Janusz, La classe ouvrière du Royaume de Pologne dans
la révolution de 1905–1907, [w:] 1905: la Première Révoluton Russe: actes du collo
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que international organisé du 2 au 6 juin 1981, éd. par Francois–Xavier Coquin,
Céline Gervais–Francelle, Paris 1986, s. 229–240.
Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. i ze słowem wstępnym Anny
Żarnowskiej, Warszawa 1986, ss. 512, wstęp s. 5–15.
▷▷ Rec.: Gołębiowski B., O przeszłości kultury robotniczej, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 31, 1987,
nr 1, s. 286– 282; Chwalba Andrzej, „Kwartalnik Historyczny”, t. 94, 1987, nr 2 [druk: 1988],
s. 267–271; RojahnJ., „Archiv für Sozialgeschichte”, Bd. 28, 1988, s. 676–678.

Aspiracje oświatowe robotników Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Wokół
tradycji kultury robotniczej w Polsce, s. 320–352.
1987
Die polnische Arbeiterschaft in der Emigration vor dem 1. Weltkrieg und die Arbei
terbewegung, [w:] Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung: 22.
Linzer Konferenz 1985, Wien 1987, s. 115–122.
Uwarstwienie i kultura klasy robotniczej na ziemiach polskich na przełomie wieków,
[w:] Industrializacja, przemiany społeczne i ruch robotniczy w Polsce i w Niem
czech do 1914 roku. XVI Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej History
ków PRL–RFN 24–30 V 1983 r., Warszawa, pod red. Antoniego Czubińskiego,
Zbigniewa Kulaka, Poznań 1987, s. 125–131.
1988
Gabriel Narutowicz in der Schweiz (1887–1920), Zurich 1988, ss. 16.
Die Massenbewegungen und Proteste der Arbeiter gegen dem Krieg in Polen 1917–1918,
[w:] Friedensfrage und Arbeiterbewegung 1917–1918, Internationale Tagung der
Historiker der Arbeiterbewegung: 23. Linzer Konferenz 1986, Wien 1988, s. 284–
286.
Die Probleme der Herausbildung und politischen Formierung der Arbeiterklasse:
ost–mitteleuropäische Besonderheiten, [w:] Probleme der Herausbildung und
politischen Formierung der Arbeiterklasse, Internationale Tagung der Historiker
Arbeiterbewegung: 24. Linzer Konferenz 1988, hrsg. Helmut von Konrad, Wien–
Zürich 1988, s. 35–51.
1989
Klasa robotnicza na ziemiach polskich na przełomie stuleci: integracja i zróżnicowa
nie, [w:] Struktura společnosti na územi Československa a Polska v 19. století do
roku 1918. Sbornik referátu z 26. zasedáni Komise historiku ČSSR–PRL konaneho
16.–18. záři 1986 v Brně, Praha 1988, s. 167–190.
Między miastem a wsią. Kultura robotników na ziemiach polskich na przełomie XIX
i XX wieku. Referat na konferencji naukowej „Kultura miasta przemysłowego,
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XIX–XX wiek”, Żyrardów 30 IV 1987 r., „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 29,
1989, s. 39–50.
Żarnowska Anna, Żarnowski Janusz, Sozialgeschichte in Polen, [w:] Sozialgeschichte
im internationalen Überblick. Ergebnisse und Tendenzen der Forschung, hrsg. von
Jürgen Kocka, Darmstadt 1989, s. 141–162.
Rec.: Bürgertum und bürgerliche Entwicklung in Mittel– und Osteuropa, Budapest
1986, „Acta Poloniae Historica”, t. 60, 1989, s. 288–291.
Rec.: Samuś Paweł, Edward Próchnik [1888–1937] — studium postaw polskiego rewolu
cjonisty, Łódź 1987, „Dzieje Najnowsze”, t. 21, 1989 [druk: 1990], nr 3, s. 142–144.
1990
Robotnicy a kultura mieszczańska — bariery i przenikanie (przełom wieków XIX/XX
na ziemiach polskich i w środkowo–wschodniej Europie, [w:] Kultura, polityka,
dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześć
dziesiątą rocznicę Jego urodzin, pod red. Andrzeja Bartnickiego [i in.], Warszawa
1990, s. 537–552.
Kaczyńska Elżbieta, Żarnowska Anna, Market Related Work and Houshold Work.
Proletarian Women in Poland in the I9th Century, [w:] Women in the Labour
Force. Comparativer Studies on Labour Market and Organization of Work sin
ce the I8th Century, (Proceedings. Tenth International Economic History Con
gress — Leuven, August 1990), eds. Erik Aerts, Jürgen Kocka e. a., Leuven 1990,
s. 80–89.
Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod
red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 1990, ss. 246, przedmowa:
Anna Żarnowska, s. VII–XI.
▷▷ Rec.: Śliwa Michał, „Studia Historyczne”, t. 36, 1993, z. 3, s. 391–393; Walaszek Adam, „Etno
grafia Polska”, t. 38, 1994, z. 1–2, s. 255–261; Makowski Krzysztof, „Acta Poloniae Historica”,
t. 71, 1995, s. 217–220; Kuklo Cezary, „Studia Podlaskie”, t. 6, 1996, s. 335–339.

Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku XIX i na początku XX wie
ku, [w:] Kobieta i społeczeństwo…, s. 174–187.
Rec.: Samuś Paweł, Edward Próchnik — studium postaw polskiego rewolucjonisty,
Łódź 1987, „Acta Poloniae Historica”, t. 62, 1990, s. 221–224.
1991
Religion and politics: Polish workers c. 1900, „Social History” (London), vol. 16, No 3,
s. 299–316.
Gabriel Narutowicz jako reprezentant postyczniowego pokolenia inteligencji polskiej
na emigracji w Szwajcarii, [w:] Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Euro
py XIX i XX wieku. Studia historyczne. Księga pamiątkowa ofiarowana Lechowi
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Trzeciakowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Jerzego Topolskie
go, Witolda Molika, Krzysztofa Makowskiego, Poznań 1991, s. 221–231.
Chwalba Andrzej, Dylągowa Hanna, Żarnowska Anna, Die Katolische Kirche, Reli
gion, und die Arbeiterbewegung am Beispiel Polens, [w:] Arbeiterbewegung — Kir
che — Religion, hrsg. von Wienfred Garscha und Stefan Weigang in Auftrag der
TTH, Wien 1991, s. 110–141.
1992
Historiografia ruchu robotniczego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, [w:] Oblicza
lewicy. Losy ludzi i idei. Adamowi Próchnikowi (1892–1942) w stulecie urodzin
i pięćdziesięciolecie śmierci, pod red. Jolanty Itrich, Jana Kancewicza, Ireny Ko
berdowej, Warszawa 1992, s. 5–44.
Sozialer Status und politisches Verhalten der Arbeiter im Salzbergwerk Wieliczka,
[w:] Bewegte Prowinz. Arbeiterbewegung in mitteleuropaischen Regionen vor dem
Ersten Weltkrieg, hrsg. von Rudolf Ardelt und Erika Thurner, Wien–Zurich 1992,
s. 359–370.
Women in Working Class Families in the Congress Kingdom (the Russian Zone
of Poland) at the turn of the Nineteenth Century, [w:] Women in Polish Society,
ed. by Rudolf Jaworski and Bianka Pietrow–Ennker, New York 1992, s. 163–
175.
Wychodźcy ze wsi w mieście przemysłowym (Królestwo Polskie na przelomie XIX
i XX wieku), [w:] Z dziejów wsi w XIX wieku, pod red. Zbigniewa Stankiewicza,
„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica”, z. 46, Łódź 1992, s. 133–150.
Chwalba Andrzej, Dylągowa Hanna, Żarnowska Anna, Kościół katolicki — religia
i ruch robotniczy, „Przegląd Historyczny”, t. 83, 1992 [druk: 1993], z. 2, s. 281–297.
1993
Forschungsstand zum Thema „Klasse und Geschlecht” in Zentral und Osteuropa. Bi
bliographie zur Frauenforschung in Polen, hrsg. und mit Einleitung von Anna
Żarnowska, Wien 1993, s. 57–84.
Geschichte der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung. Ein Umschau der For
schungsproblematik im letzten Jahrzehn, [w:] Forschungen zur Arbeiterschaft und
Arbeiterbewegung in Polen, „Mittelungsblatt der Instituts zur Erforschung der
europäischen Arbeiterbewegung (IGA)”, Heft 13, Bochum 1993, s. 4–40 (oraz
współredakcja całego zeszytu, wraz z Helgą Grebing).
Przystosowanie się ludności robotniczej do życia w aglomeracjach urbanistyczno–prze
mysłowych w okresie fali imigracyjnej (przełom XIX/XX wieku), [w:] Pamiętnik
XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich: Łódź 7–10 września 1989 r., pod
red Stefana Mellera, Toruń 1993, s. 251–258.
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Społeczeństwo i polityka. Dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie
Polskim na początku XX wieku, pod red. Anny Żarnowskiej i Tadeusza Wolszy,
Warszawa 1993, ss. 203.
▷▷ Rec.: Kancewicz Jan, „Przegląd Historyczny”, t. 85, 1994 [druk: 1995], z. 4, s. 500–507; Ślisz
Andrzej, Między barykadą a parlamentem, „Wiadomości Historyczne”, t. 37, 1994, nr 4, s. 234–
235.

Rewolucja 1905–1907 a kultura polityczna społeczeństwa Królestwa Polskiego,
stwo i polityka. Dorastanie do demokracji. Kultura polityczna
[w:] Społeczeń
w Królestwie Polskim na początku XX wieku, pod red. Anny Żarnowskiej i Tade
usza Wolszy, Warszawa 1993, s. 1–13.
Rewolucja 1905–1907 a kultura polityczna robotników, [w:] Społeczeństwo i polity
ka…, s. 15–38.
Robotnicy i miasto (na przykładzie Warszawy na przełomie stuleci: XIX i XX),
[w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej, pod red. Hanny Imbs, t. 2, Czło
wiek, Wrocław 1993, s. 61–74.
Robotnicy w Królestwie Polskim — pokolenia uczestników strajków w końcu XIX wie
ku, [w:] „Bunt łódzki” 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego,
pod red. Pawła Samusia, Łódź 1993, s. 43–51.
Wokół Zjazdu Paryskiego polskich socjalistów w 1892 roku, [w:] Stulecie PPS 1892–
1992, Warszawa 1993, s. 12–23.
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. 2, cz.1–2, Warszawa 1992, [druk: 1993] s. 283
i 344, przedmowa: Anna Żarnowska, s. 3–10.
Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na przeło
mie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja…, t. 2, cz. 1, s. 123–154.
Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.), [w:] Kobieta
i edukacja…, t. 2, cz. 2, s. 161–175.
▷▷ Rec.: Bartnicka Kalina, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 36, 1994, s. 198–202; Walaszek
Adam, „Etnografia Polska”, t. 38, 1994, z. 1–2, s. 255–261; Bartnicka Kalina, „Acta Poloniae
Historica”, t. 71, 1995, s. 220–222; Kuklo Cezary, „Studia Podlaskie”, t. 6, 1996, s. 335–339.

Stulecie PPS 1892–1992: materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii
i Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika zorganizowanej 8–9 VI 1992 r.,
organizacja sesji i red. Marian M. Drozdowski i Anna Żarnowska, Warszawa
1993, ss. 214.
1994

Rural Immigrants and their Adaptation to the Working–Class Community in Warsaw
at the Turn of the Century, [w:] Roots of the Transplanted, vol. 2, ed. by Dirk Ho
erder e. a., Bremen 1994, s. 289–304.
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Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku,
Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. 3, cz. 1, Warsza
wa 1994, ss. 357, przedmowa: Anna Żarnowska, s. 1–4.
Prywatna sfera życia rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego — bariery
i przenikanie (przełom XIX i XX wieku), [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle
porównawczym…, s. 5–28.
▷▷ Rec.: Kuklo Cezary, „Studia Podlaskie”, t. 6, 1996, s. 335–339.

1995
Changes in the Occupation and Social Status of Woman in Poland since the Industrial
Revolution till 1939, „Acta Poloniae Historica”, t. 71, 1995, s. 123–131.
Dzieje ruchu robotniczego: między programami a społecznymi doświadczeniami
i oczekiwaniami, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Studia z dziejów polskiego
ruchu i myśli socjalistycznej, pod red. Andrzeja F. Grabskiego i Pawia Samusia,
Łódź 1995, s. 53–60.
Modele rodziny i pozycja w niej kobiety w uprzemysławiającym się mieście na prze
łomie XIX i XX wieku. Tradycja i modernizacja, [w:] Pamiętnik XV Powszechne
go Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, Przemiany społeczne a model rodziny, pod
red. Anny Żarnowskiej, Gdańsk–Warszawa 1995, s. 47–55.
1996
Education of working–class women in the Polish Kingdom (I9th century — beginning
of 20th century), „Acta Poloniae Historica”, t. 74, 1996, s. 137–159.
Family and Public Life: Barriers and Interpenetration — Women in Poland at the turn
of the Century, „Women's History Review” (Cambridge), vol. 5, 1996 [1997], No 4,
s. 469–486.
Polscy imigranci i ich organizacje w Europie na przełomie XIX i XX wieku — między
obroną odrębności a integracją, „Przegląd Polonijny”, t. 22, 1996, z. 2, s. 5–16.
Polnische Arbeitsimmigranten und ihre Organisationen im Kaiserreich zwischen
Abgrenzung und Integration, [w:] Zwischen Abgrenzung und Assimilation —
Deutsche, Polen und Juden. Schauplatze ihres Zusammenlebens von der Zeit der
Aufklärung bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges, hrsg. von Robert Maier und
Georg Stöber, Hannover 1996, s. 185–198.
Żarnowska Anna, Walaszek Adam, Polnische Arbeitsmigranten und ihre Organisatio
nen in Europa und America um die Jahrhundertwende. Zwischen Abgrenzung und
Integration, [w:] Arbeiterbewegung und Migration, hrsg. von Bruno Groppo und
Christine Schindler, im Auftrag der TTH, Wien 1996, s. 149–182.
Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w do
bie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, Zbiór studiów pod red. Anny
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Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 4 Warszawa 1996, ss. 315, przedmowa: Anna
Żarnowska, Andrzej Szwarc, s. 7–12.
Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918–1939, Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 3, cz. 2 Warszawa 1996, ss. 232, przedmowa:
Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, s. 5–8.
1997
Kształtowanie się kultury politycznej robotników w Królestwie Polskim w dobie rewo
lucji 1905–1907 [w języku japońskim], pod red. Hiroshi Bando, Tokio 1997.
Social Change, Women, and the Family in the Era of Industrialization, Recent Polish
Research, „Journal of Family History”, vol. 22, 1997, No 2, s. 191–203.
Working Family in the Kingdom of Poland of the End of I9th Century, „Polish Popula
tion Reviews”, vol. 10, Warsaw 1997, s. 50–75. Household and Family in the Polish
Territories in Historical Perspective.
Mieszkańcy Woli i ich życie codzienne na przełomie wieków XIX/XX, [w:] Wola ongi
i dziś — spojrzenie prawdziwe. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowa
nej z okazji dwudziestolecia Muzeum Woli w dn. 30 listopada 1994, pod red. Ka
rola Mórawskiego, Barbary Rogalskiej,Warszawa 1997, s. 67–83.
Przemiany statusu społecznego kobiety i rodziny w dobie industrializacji. Badania
polskie lat ostatnich, [w:] Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społe
czeństwa polskiego XIX i XX wieku, pod red. Janusza Żarnowskiego, Warszawa
1997, s. 59–78.
Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 5, Warszawa 1997, ss. 454, przedmowa: Anna
Żarnowska, Andrzej Szwarc, s. 9–15.
▷▷ Rec.: Kula Marcin, Na wietrze historii, „Nowe Książki”, t. 48, 1998, nr 4, s. 36–37.

Codzienność i kultura: w kręgu rodziny i wśród innych, [w:] Kobieta i kultura życia
codziennego…, s. 17–28.
1998
Eine Partnerschaftliche Ehe als Beziehung der neuen Frau und des neuen Mannes —
erste Versuche eines neuen Modells um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert,
[w:] Die Bilder der neuen Frau in der Moderne und den Modernisierungsprozessen
des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Mirosława Czarnecka, Christa Ebert u. a., Wro
cław 1998, s. 149–156.
Kazimierz Kelles–Krauz (1872–1905), [w:] Z ziemi radomskiej i dla niej, pod. red. Gra
żyny Łuszkiewicz, Radom 1998, s. 72–76.
Robotnicy i procesy modernizacji społecznej w dobie intensywnej industrializacji na
ziemiach polskich na przełomie wieków XIX/XX, [w:] Gospodarka, ludzie, wła
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dza. Studia historyczne ofiarowane Juliuszowi Łukasiewiczowi w siedemdziesiątą
piątą rocznicę urodzin, pod red. Michała Kopczyńskiego i Antoniego Mączaka,
Warszawa 1998, s. 285–297.
Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zabo
rami i po odzyskaniu niepodległości: tradycyjne czy nowoczesne?, [w:] Wspólnoty
lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami
i po odzyskaniu niepodległości, pod red. Marii Nietykszy, „Studia nad dziejami
miast i mieszczaństwa” [„Studia Polonica Historiae Urbanae”], t. 3, Toruń 1998,
s. 3–22.
1999
Przedmowa, [w:] Jerzy Skowronek: historyk XIX wieku, Warszawa 1999, s. 7–8.
2000
Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja
Szwarca, t. 6, Warszawa 2000, ss. 401, przedmowa: Anna Zarnowska, Andrzej
Szwarc, s. 7–11.
Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteli
genckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca…, s. 29–52.
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów pod
red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000, ss. 352.
Wprowadzenie, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojen
nej…, s. 5–7.
Obywatelki II Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce
międzywojennej…, s. 287–300.
2001
Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej, „Kwartalnik Histo
ryczny”, t. 108, 2001, nr 3, s. 99–116.
Some aspects of the democratization of political life in Congress Poland at the begin
ning of 20th century, „Acta Poloniae Historica”, t. 84, 2001, z. 3, s. 79–100.
Kobieta w przestrzeni miejskiej w dobie nowoczesnej urbanizacji. Miasto i szanse
awansu kulturalnego kobiety przełomu XIX i XX wieku, [w:] Przełomy w historii.
XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–18 września 1999 r. Pa
miętniki, t. 3, cz. 4, Toruń 2001, s. 327–340.
Demokratyzacja życia politycznego w Królestwie Polskim na początku XX wieku,
[w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX
i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskie
mu, pod red. Mariana Mroczki, Gdańsk 2001, s. 544–563.
XXXVII

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

Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955–2008

Kobieta i kultura czasu wolnego, Zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej, Andrze
ja Szwarca, t. 7, Warszawa 2001, ss. 555, przedmowa: Anna Żarnowska, Andrzej
Szwarc, s. 9–16.
Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej — kobiety w środowisku robotni
czym XIX–XX w., [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego…, s. 165–180.
2002
Arbeit und berufliche Bildung der Frauen in Polen an der Wende vom 19. zum 20. Jahr
hundert, „Jahrbuch für Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung”, Januar
2002, s. 87–95.
Frauenarbeit und berufliche Aspirationen der Frauen im Laufe des Industrialisie
rungprozesses am Beispiel Polens an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert,
[w:] „»Arbeit«: Geschichte — Gegenwart — Zukunft”, hrsg. von Josef Ehmer, Hel
ga Grebing, Peter Gutschner (im Auftrag der Internationalen Tagung der Histo
rikerinnen der Arbeiter–und anderer sozialer Bewegungen — ITH), Leipzig
2002, s. 69–84.
2004
Próby kształtowania autowizerunku w wielkomiejskiej opinii publicznej. Przedsiębior
cy Warszawy i Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 95,
2004, z. 2, s. 195–210.
Women’s Political Participation in Inter–War Poland. Opportunities and Limitations,
„Women’s History Review”, vol. 13, No 1, 2004 [Oxford], s. 57–67.
Workers, Women and Social Change in Poland, 1870–1945, Ashgate Publishing Com
pany, Variorum Collected Studies Series CS795, Burlington 2004, ss. XVIII + 316.
▷▷ Rec. Bimelburg Hans–Jüergen, „Vierteljahrschrift für Sozial– und Wirtschaftsgeschichte”,
Bd. 96, 2006, s. 371–372; Kaczyńska Elżbieta, „Acta Poloniae Historica”, t. 93, 2006, s. 217–220;
Linden Marcel van der, „Sozialgeschichte Zeitschrift für historischer Analyse des 20. und 21.
Jahrhunderts”, Bd. 20, 2005, H. 2, s. 113; Schwarzkopf Jutta, „Archiv für Sozialgeschichte”,
Bd. 45, 2005, s. 670–672.

Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX,
Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. 8, Warszawa
2005, ss. XXI, 518, przedmowa: Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, s. IX–XXI.

▷▷ Rec. Dormus Katarzyna, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 44, 2005, s. 232–236; Paciorek Mag
dalena, „Medycyna Nowożytna”, t. 12, 2004, z. 1/2, s. 256–259.

Schyłek wieku XIX — kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego, [w:] Kobie
ta i małżeństwo…, s. 287–295.
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2005
Historia społeczna XIX i XX wieku, [w:], Tradycje i współczesność. Księga pamiątko
wa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930–2005, pod red. Ju
liusza Łukasiewicza, Macieja Mycielskiego i Jana Tyszkiewicza, Warszawa 2005,
s. 268–280.
Rodzina — prywatność — intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim,
Zbiór studiów pod red. Dobrochny Kałwy, Adama Walaszka i Anny Żarnow
skiej, Warszawa 2005, ss. 298, przedmowa Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek,
Anna Żarnowska, s. 7–9.
Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteligenckiej w Polsce i Europie Środkowo–
Wschodniej, [w:] Rodzina–prywatność–intymność…, s. 79–104 (wspólnie z Kata
rzyną Sierakowską).
Studia nad dziejami kobiet. Różnice płci jako wyznacznik różnic społecznych i kultu
rowych, [w:] Tradycje i współczesność…, s. 254–267.
2006
Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX
i XX, Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. 9, War
szawa 2006, ss. 571, przedmowa Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, s. IX–XIV.
▷▷ Rec. Niewęgłowska Aneta, „Klio” nr 10/2008, s. 176–179.

Spojrzenie na rewolucję 1905 roku w polskiej historiografii — garść refleksji, „Kwartal
nik Historyczny”, t. 113, 2006, nr 3, s. 55–95.
2007
Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, pod red. Anny Żarnowskiej, Arkadiusza Kołodziej
czyka, Andrzeja Stawarza i Piotra Tusińskiego, Warszawa–Radom 2007, ss. 430,
wstęp s. 7–9.
Rewolucja 1905 roku w opinii polskich historyków — próba podsumowania, [w:] Dzie
dzictwo rewolucji 1905 roku…, s. 17–40.
Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery pu
blicznej? Rola barier obyczajowych, [w:] Jak badać obyczaje? Materiały z konferencji
zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Ło
wicz, listopad 2005, pod red. Małgorzaty Szpakowskiej. Warszawa 2007, s. 44–59.
2008
Ruchy emancypacyjne i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyska
niem niepodległości — dylematy i ograniczenia, [w:] Działaczki społeczne, femi
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nistki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918
roku (na tle porównawczym), pod red. Agnieszki Janiak–Jasińskiej, Katarzyny
Sierakowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2008, s. 12–28 (wspólnie z Andrze
jem Szwarcem).
The Emancipation Movement and Women’s Associations in Polish Lands prior to
the Regaining of Independance — Dilemmas and Restrictions, [w:] Działaczki
społeczne, feministki, obywatelki…, s. 29–36.
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KOBIETA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
W DOBIE NOWOCZESNEJ URBANIZACJI.
MIASTO I SZANSE AWANSU KULTURALNEGO
KOBIETY PRZEŁOMU XIX I XX W.

P

roces unowocześniania się miast w dobie uprzemysłowienia na ziemiach pol
skich przebiegał — jak wiadomo — z opóźnieniem, a ich liczba była niewiel
ka. Mimo to trudno przecenić ich znaczenie jako rozsadników miejskiej cywilizacji
i miejskiego stylu bytowania, jako ośrodków unowocześniania codziennego życia za
równo jednostki, zespołu rodzinnego i szerszej społeczności. Przekształceniu ulegała
przestrzeń miejska pojmowana zarówno w sensie urbanistycznym i architektonicz
nym, jak i szerszym — społeczno–kulturowym. Przedstawione w tym miejscu reflek
sje dotyczące społecznej pozycji i szans kobiety w środowisku ludzi miasta próbują
uwzględnić szerszą społeczno–kulturową perspektywę.
Chciałabym zasygnalizować najważniejsze, moim zdaniem, zjawiska występują
ce w tak zakreślonym polu badawczym.
1. Na ziemiach polskich, a szczególnie na ziemiach zaboru rosyjskiego podsta
wowym czynnikiem sprawczym rozwoju dużych miast był nowoczesny przemysł
i rozbudowa towarzyszących mu działów (komunikacja, handel, usługi). Wśród da
leko idących konsekwencji społecznych tych zjawisk — szczególnie z perspektywy
przemian statusu społecznego i kulturowego kobiet w przestrzeni miejskiej — na
pierwszym miejscu wymienić trzeba kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy.
Trudno przecenić oddziaływanie wielkiego miasta i związanego z nim ogromne
go rozszerzenia się szans zarobkowania kobiet na przemiany ich statusu społecznego
przede wszystkim w kierunku ograniczania dyskryminacji niezamężnej kobiety sa
motnej, w tym także — samotnej matki, jak również zwiększenia zakresu autonomii
kobiety w rodzinie, w tym także choć w stosunkowo mniejszym stopniu — autono
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mii kobiety zamężnej. Tym zjawiskom próbowałam się przyjrzeć bliżej w referacie na
poprzednim Zjeździe1.
Trzeba jednak mocno podkreślić, że konsekwencji powstania wielkomiejskie
go rynku pracy dla kobiet nie można sprowadzać do zwiększenia się szans kobiety
na materialne tylko uniezależnienie się jej od mężczyzny, choć trudno przecenić,
że w porównaniu z miastem przedindustrialnym szanse te ulegały rozszerzeniu
m.in. na kobiety zamężne (a szczególnie — na rozwiedzione bądź żyjące w separacji).
Otwierały się przecież przed kobietą także perspektywy aktywności zawodowej,
daleko wykraczające poza „zaczarowany” krąg służby domowej, głównego miejsca
zarobkowania kobiet w mieście przedindustrialnym, a lokowanego na najniższym
szczeblu w hierarchii społecznego prestiżu. Nowoczesne miasto zwielokrotniało za
wody, które dawać mogły kobiecie nie tylko szanse stabilizacji materialnej, ale rozbu
dzały jej aspiracje do zdobywania kwalifikacji — wykraczających poza kwalifikacje
odnoszące się do prowadzenia gospodarstwa domowego — oraz do intelektualnego
uaktywnienia się poprzez pracę społecznie cenioną.
W dużym mieście sam fakt zarobkowania w jednym z nowoczesnych działów:
w przemyśle, handlu, łączności, bankowości, a nawet w administracji stwarzał pod
stawy do działania w szerszej przestrzeni społecznej i dawał możliwość samookreśle
nia się w społeczeństwie.
Odnosiło się to nie tylko do mężczyzn, ale również do kobiet, choć, jak się wy
daje, w końcu XIX w. możliwości te dopiero zaczynały być przez nie przestrzegane
i doceniane. Tym bardziej, że w tym czasie szanse kobiet na zdobycie kwalifikacji
i zawodu niezmiennie pozostawały nawet w dużych ośrodkach miejskich znacznie
mniejsze niż mężczyzn. Z pewnością jednak zatrudnianie kobiet w tych nowocze
snych działach (jak przemysł, łączność itd.) sprzyjało przełamywaniu wielu dyskry
minujących, kobietę norm obrzędowo–obyczajowych2.
Nie znaczy to oczywiście, aby miasto wyrównywało szanse kobiet i mężczyzn na
rynku pracy. Sondażowe badania źródłowe sugerują, że na ziemiach polskich w ca
łym omawianym tu okresie przełomu wieków XIX i XX (aż do wybuchu I wojny
światowej) nawet w największych miastach nie pojawiły się jeszcze zapowiedzi słab
nięcia wszechwładnego stereotypu narzucającego kobiecie w miejscu pracy poczucie
niższości i podporządkowania mężczyźnie.
2. Spektakularnymi symptomami unowocześniania się miasta były przekształ
cenia jego struktury przestrzennej przede wszystkim w ścisłym tego słowa znacze
niu: rozwój zabudowy, a nierzadko także zmiany założeń urbanizacyjnych, a dalej
— wzmożenie tempa ruchu w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej. Znajdowało
A. Żarnowska, Modele rodziny i pozycja w niej kobiety w uprzemysławiającym się mieście na przełomie
XIX/XX wieku. Tradycja i modernizacja, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
t. II, Gdańsk–Toruń 1995, pod red. A. Żarnowskiej, s. 47–56 (przedruk w niniejszym tomie, s. 17–26).
2
S. Wiech, Kobieta w życiu codziennym środowiska małomiasteczkowych rzemieślników w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, pod
red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, tom V, Warszawa 1997, s. 347–362.
1
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to wyraz nie tylko w stale zwiększającym się ruchu ulicznym, ale i ogólniej — w przy
spieszeniu, jakiego nabierało życie codzienne w warunkach miejskich.
Na ziemiach polskich, mimo licznych opóźnień, postęp cywilizacyjny dawał
się w omawianym okresie obserwować w dużych miastach — szczególnie w Wiel
kopolsce i Królestwie Polskim — w rozbudowie infrastruktury miejskiej, a przede
wszystkim w rozwoju społecznej komunikacji. Coraz większa swoboda poruszania
się jednostki w przestrzeni miejskiej niosła za sobą konsekwencje wielostronne, które
dotyczyły rozmaitych płaszczyzn życia.
2a. Wzmożony ruch miejskiej ulicy nie zawsze służył zbliżeniu oddalonych od
siebie ludzi i segmentów miasta.
Według Richarda Senneta, badacza przemian form i struktury skupisk miej
skich i zachowań ich mieszkańców na przestrzeni dziejów, „triumf jednostkowego
ruchu w kształceniu się wielkich miast dziewiętnastowiecznych doprowadzał do
dylematu… który polega na tym, że pojedyncze przemieszczające się ciało nie od
czuwa fizycznej obecności innych ludzi”3. Powstaje pytanie, czy spostrzeżenie to
— uwzględniając polskie realia — odnosi się do obserwowanej przez nas fazy nowo
czesnej urbanizacji?
Niewątpliwie także na ziemiach polskich już w tej fazie w najszybciej rozwijają
cych się miastach wzmagające się tempo życia, rosnące skupisko ludzi i zabudowy,
rodzą wśród mieszkańców poczucie zagrożenia i dążenie do odseparowania się od
niego — poszukiwanie bezpieczeństwa w izolowaniu się od zewnętrznego świata
miasta.
Świadczą o tym wysiłki zmierzające do budowania bariery oddzielającej dom,
miejsce zamieszkania i rodzinnej prywatności od zgiełkliwego, anonimowego tłu
mu, wypełniającego publiczną przestrzeń miejską.
„W czasach mego dzieciństwa — wspominał Antoni Słonimski początek XX w.
— mieszkania ludzi zamożnych izolowały się od innych mieszkańców tego samego
domu ryglami i zasuwami, łańcuchem u drzwi i służbą w przedpokojach… oddawa
no sobie wzajemne usługi w bankach, urzędach, w prasie… ale w życiu codziennym
stykano się ostrożnie”4.
Bardzo szybki rozwój niektórych uprzemysławiających się miast powodował
z jednej strony zagęszczanie się ich przestrzeni, prowadził do zaostrzania się głodu
mieszkaniowego i rozszerzania bezdomności, z drugiej — wzmagał poczucie zagro
żenia i dążenie do zamykania się w prywatności. Wszystkie te zjawiska w końcu XIX
i na początku XX w. nieustannie towarzyszyły rozwojowi dużych skupisk miejskich
na ziemiach polskich (jak np. Łódź, Warszawa, Częstochowa, Sosnowiec, Kielce
i in.)5. W tym sensie miasto unowocześniając się skazywało jednostkę na poruszanie
się w polu napięć, które stale wytwarzało.
3
4
5

R. Sennet, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1996, s. 17.
A. Słonimski, Wspomnienia, [w:] Warszawa naszej młodości, Warszawa 1955, s. 65.
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego (1870–1914), Warszawa 1974, s. 42, tab. 12.
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Z jednej strony — dom (mieszkanie) był coraz powszechniej postrzegany jako
przestrzeń zarezerwowana dla prywatności, a azyl instytucji domu rodzinnego sta
wał się coraz bardziej cenioną wartością samą w sobie. W tej fazie industrializacji
zachowania takie charakterystyczne były w szczególności dla warstw zamożnych
(zamożnego mieszczaństwa i przesiedlającego się do miasta ziemiaństwa)6 .
Nie ulega wątpliwości (zob. świadectwa literackie), że w tych kwestiach szcze
gólną wrażliwość ujawniały kobiety, a zwłaszcza te pełniące funkcje żon, matek czy
opiekunek. Takiej specyfice postaw kobiecych sprzyjał powszechnie w społeczno
ściach miejskich wyznaczany model podziału ról społecznych. Zgodnie z tym mode
lem wyznaczono kobiecie pole działania, związane wyłącznie z funkcją żony, matki
i gospodyni domowej, separując ją od działań w sferze publicznej, a więc siłą rzeczy
również od publicznej przestrzeni miejskiej.
Jednak w większości rodzin zamieszkujących Warszawę, Łódź, i inne duże mia
sta na przełomie XIX i XX w., spauperyzowanych, utrzymujących się z zarobkowej
pracy fizycznej lub umysłowej, model ten mógł być wcielany w życie tylko częścio
wo. W tych kręgach społecznych dążenia do przekształcenia w twierdzę prywat
ności mieszkania, nierzadko dzielonego przez rodzinę z sublokatorami, najczęściej
jednoizbowego — były czystą fikcją. Natomiast w rodzinach zamożnego mieszczań
stwa, wolnych zawodów, ziemiańskiej inteligencji postulaty te mogły być i były re
alizowane7.
2b. Przykład miast w Królestwie Polskim sugeruje, że zagrożenia ze strony wiel
kiego miasta najsilniej odczuwała ludność napływowa.
Obok spauperyzowanych mieszkańców wsi i dworków byli to mieszkańcy rolni
czych miasteczek, a także spore grupy młodzieży uczącej się w różnego typu szkołach
(na poziomie wyższym niż elementarny) lub zdobywającej kwalifikacje zawodowe
w rzemiośle i fabrykach, jak również jednostki zasobne w kapitały bądź w wysokie
kwalifikacje zawodowe.
Zróżnicowana kondycja społeczna przybyszów i stan ich „oświecenia” nie pozo
stawały oczywiście bez wpływu na stopień odczuwanego przez nich w przestrzeni
miejskiej wyobcowania i zagrożenia. Jednak, jak się wydaje, na plan pierwszy wysu
wał się bagaż doświadczeń życiowych, dziedzictwo kulturowe, jakie przybysze wno
sili ze sobą w przestrzeń miejską. Płeć i wiek wydają się mieć bardzo istotne znaczenie
różnicujące postrzeganie i wrażliwość na generowane przez miasto zagrożenia, ro
zumiane szeroko: od patologii społecznej po degradację biologiczną (ekologiczną).
Wśród imigrantów przybywających do Warszawy czy Łodzi w poszukiwaniu
środków utrzymania to młodzież i kobiety, szczególnie osoby samotne, czuli się
najbardziej wyobcowani i zagubieni. To oni najczęściej narażeni byli na nędzę, bez
6
D. Rzepniewska, Ziemianki w mieście. Królestwo Polskie w końcu XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura
życia codziennego…, s. 31–58.
7
M. Siennicka, Rola „pani domu” w kręgach burżuazji warszawskiej w drugiej połowie XIX wieku,
[w:] Kobieta i kultura życia codziennego…, s. 317–334.
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domność i degradację fizyczną, na zepchnięcie na margines społeczny w gwałtownie
zagęszczających się skupiskach miejskich, z rosnącą agresywnością ich ulic8.
2c. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim na ekologiczny
aspekt zagrożeń, związanych z intensywną urbanizacją we wczesnych fazach rozwo
ju kapitalizmu na ziemiach polskich.
Wydaje się, że kobiety w sposób specyficzny, w odmiennych niż mężczyźni for
mach, starały się stawiać czoła tym zagrożeniom i działać na rzecz oswajania prze
strzeni miejskiej. W rodzinach robotniczych z rodowodem wiejskim zamieszkiwanie
w mieście postrzegano często, a szczególnie kobiety, jako degradację jakości życia,
jako odcięcie od bezpośrednich kontaktów z naturą.
Świadczyć mogą o tym m. in. robotnicze osiedla fabryczne w Warszawie, Ży
rardowie czy Łodzi, w których w życiu codziennym, a przede wszystkim w formach
odpoczynku po pracy, przebijała tęsknota do wolnej przestrzeni na powietrzu, do
wyrwania się z zamkniętej ciasnoty przeludnionej izby mieszkalnej choćby na próg
domu czy ławkę na podwórku. Miejsca te były ulubionym — z konieczności — miej
scem odpoczynku kobiet w środowisku robotniczym9.
Wiele przykładów zanotowanych w pamiętnikach10 potwierdzałoby hipotezę, że
wśród ludności proletariackiej kobiety — a szczególnie matki — okazywały silniejszą
wrażliwość na zagrożenia ekologiczne, które niosło miasto i z większą determinacją
niż mężczyźni starały się mu przeciwdziałać. Także w środowisku zubożałego zie
miaństwa, decydującego się na zamieszkanie w mieście, bądź inteligencji ze szlachec
ko–ziemiańskim rodowodem, zagrożenia ekologiczne silniej odczuwane były przez
kobiety i młodzież11.
Konieczność bytowania w mieście nierzadko bardzo boleśnie odczuwała uczą
ca się młodzież. Znaczna część dziewcząt, jak i chłopców z rodzin ziemiańskich
ze względu na naukę w szkole w mieście skazana była w ciągu roku na wielomiesięcz
ną rozłąkę z domem rodzinnym na wsi. Charakterystyczne są tu wyznania Jadwigi
Moraczewskiej późniejszej Zanowej. Jako kilkunastoletnia dziewczynka, córka spau
8
Zjawiska te były badane, dziś mają już bogatą literaturę, szczególnie w Europie Zachodniej, przy
pomnijmy tu tylko dzieło Chevaliera Les classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la
première moitiè du XIX siècle, Paris 1958; Wśród najnowszych polskich publikacji wymienić trzeba
prace E. Kaczyńskiej np.: Złe dzielnice: marginalizacja a ruchliwość społeczna, [w:] Wspólnoty lokalne
i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości,
Toruń 1998, s. 267–296.
9
A. Lipiński, Wstępne badania nad czasem wolnym wśród robotników łódzkich, „Łódzkie Studia Et
nograficzne”, t. IX, 1970; W. L. Karwacki, Kultura i obyczaje robotników, [w:] Polska klasa robotnicza
zarys dziejów, t. I, cz. 3, Warszawa 1978, s. 785–811; D. Dobrowolska, Praca i zabawa w życiu ludności
miejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, [w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej.
Człowiek, Wrocław 1993, s. 31–60; A. Żarnowska, Mieszkańcy Woli i ich życie codzienne na przełomie
wieków XIX/XX, [w:] Wola ongi i dziś. Spojrzenia prawdziwe, Warszawa 1997, s. 81–82.
10
Zob. np.: W. Jastrzębski, Wspomnienia 1885–1918, Warszawa 1966, s. 88; por. A. Wóycicki, Instytucje
fabryczne i społeczne w przemyśle Królestwa Polskiego, Warszawa 1916, s. 104–105.
11
D. Rzepniewska, op. cit., s. 43.
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peryzowanej rodziny ziemiańskiej, przeniesiona do Warszawy uczy się na pensji An
toniny Walickiej, mieszczącej się w samym śródmieściu. Pobyt w mieście wywołuje
u niej załamanie zdrowia. „Życie miejskie męczyło mnie… coraz więcej tęskniłam za
swobodą wiejskiego bytowania”12.
Warunki życia w mieście pod względem higienicznym były wówczas z reguły
niekorzystne dla zdrowia jego mieszkańców (nawet w Warszawie budowa wodocią
gów i kanalizacji rozpoczęła się dopiero w ostatniej ćwierci XIX w.). Toteż poczucie
braku bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej pogłębiały szerzące się intensywnie
choroby zakaźne i epidemie, stanowiące w miejskich skupiskach znacznie bardziej
realną groźbę — szczególnie dla dzieci — niż na wsi. Były to sprawy silniej niż męż
czyzn angażujące kobiety w ogóle, a kobiety–matki w szczególności. Tym bardziej
że same kobiety były szczególnie narażone na wiele chorób i zakażeń związanych
m. in. z ciążą i porodem (jak np. gorączka połogowa). Pod tym względem w omawia
nym okresie miasto nie oznaczało jeszcze poprawy ani warunków higienicznych, ani
w sposób istotniejszy — możliwości leczenia.
Wzrastająca wówczas w wielkich miastach liczba urodzeń martwych, np. w War
szawie w latach 1882–1901 o niemal 100%, jest jednym z wielu dowodów negatyw
nego w tym okresie oddziaływania miasta na kondycję zdrowotną młodych kobiet
i sugeruje, że zagrożenie ich zdrowia rosło w przypadkach degradacji społecznej
i braku stabilizacji materialnej i rodzinnej.
To samo miasto, które przyciągało perspektywą zarobkowania i usamodzielnie
nia się nie dawało żadnych gwarancji stabilizacji ani w zakresie środków utrzymania
(fluktuacje na rynku pracy), ani miejsca zamieszkania (głód mieszkaniowy, często
związany jak np. w Warszawie z brakiem budownictwa tanich mieszkań). Odnosiło
się to do ogółu młodych przybyszów — nowych mieszkańców miast — niezależnie
od płci; nie ulega jednak wątpliwości, że kobiety z reguły ponosiły znacznie wyższe
koszty tej społeczno–biologicznej aklimatyzacji w przestrzeni unowocześniającego
się miasta.
2d. Na marginesie tych rozważań nasuwa się interesujące pytanie o wpływ
unowocześniającego się miasta (urbanizacji) i uprzemysłowienia na liczbę urodzeń
i przyrost naturalny.
Z obserwacji medyczno–statystycznych prowadzonych w latach poprzedzających
wybuch I wojny światowej (Szenajch, Serkowski, Miklaszewski i in.) wynika, że nie
wszystkie wielkie miasta w jednakowy sposób oddziaływały na rodność kobiet.
Zbadane przykłady zachowań prokreacyjnych kobiet w rodzinach proletariac
kich sugerują, że w tym środowisku społecznym nie było w tej sprawie większych
różnic miedzy Warszawą i Łodzią, tj. oba miasta sprzyjały wysokiej rodności kobiet
zamężnych, nie ma śladów ograniczania liczby potomstwa. Pewnych symptomów
ograniczania liczby potomstwa można się natomiast dopatrzeć — tak sugerują dane
statystyczne przedstawione przez S. Serkowskiego — w rodzinach zamożnego miesz
12

J. Zanowa, W służbie oświaty. Pamiętnik z lat 1900–1946, Wrocław 1961, s. 41.
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czaństwa, niektórych urzędników i artystów13. Zjawiska te mogą być w tym referacie
zaledwie zasygnalizowane, tym bardziej że wymagają jeszcze wielu badań źródło
wych.
3. Pobudzające oddziaływanie wielkich miast, takich jak Warszawa i Kraków,
stanowiących centra instytucji kultury wysokiej i skupiających elity kulturotwórcze,
na rozbudzanie aspiracji kształceniowych i kulturalnych, w tym także kobiet — wy
nika niejako z samej definicji. Jak spełniały tę rolę miasta na ziemiach polskich w wa
runkach zaborów? Na czym polegały różnice szans awansu kulturalnego oferowane
przez duże miasta na ziemiach polskich kobietom i mężczyznom?
Dzisiejszy stan badań nie pozostawia wątpliwości, że u schyłku XIX i na począt
ku XX w. możliwości młodzieży zdobycia wykształcenia na poziomie powyżej pod
stawowego coraz częściej wiązały się z miastem. Jednak przykład Galicji i Królestwa
Polskiego wskazuje, że miasto długo jeszcze nie zdołało przełamać uzależnionych
od płci nierówności szans w dostępie do kształcenia szkolnego. Tak np. w rodzinach
mieszczańskich jeszcze w końcu XIX w. częstym zjawiskiem był opór wobec per
spektywy kształcenia córek poza domem, a szczególnie w mieście. Nauka w mie
ście kojarzona była często nie tyle z szansą awansu społeczno–kulturalnego kobiety,
ile z zagrożeniem „demoralizacją”, które utożsamiano z osłabieniem rygorystycznej
kontroli nad przemieszczaniem się dziewcząt w przestrzeni miejskiej.
3a. W szkołach poziomu ponadelementarnego na przełomie XIX i XX w. — obok
elitarności — niezmiennie utrzymywała się segregacja według płci. Oznaczało to
dyskryminowanie dziewcząt w dostępie do wykształcenia średniego tak pod wzglę
dem liczby szkół i liczby uczących się, jak i zasobów zdobywanej wiedzy i praw, ja
kie dawało ukończenie szkoły. Z segregacją łączyły się bowiem różnice programowe:
pensje nie dawały dziewczętom możliwości uzyskania matury14.
Aż do początków XX w. nierówność szans pozostała na ziemiach polskich stałym
zjawiskiem towarzyszącym skoncentrowanemu w miastach urzędowemu szkolnic
twu co najmniej na poziomie średnim (a w Królestwie — także elementarnym). Nie
ulega jednak wątpliwości, że jednym z przejawów i konsekwencji unowocześniania
się miast była rozbudowa ich funkcji jako ośrodków oświaty, a to w istotnym stopniu
przyczyniało się do złagodzenia upośledzenia kobiety w możliwościach kształcenia.
Lata poprzedzające wybuch I wojny światowej były okresem szybkiego zwięk
szania się liczby żeńskich szkół średnich na wszystkich polskich ziemiach. Jednak
w Poznańskiem i w Galicji tendencja ta zaznaczyła się znacznie słabiej. Natomiast
w Królestwie Polskim, przede wszystkim dzięki szczególnie licznie powstającym
— w latach porewolucyjnych w Warszawie, a także w miastach prowincjonalnych
S. Serkowski, Przyrost naturalny ludności jako zagadnienie higieny socjalnej, Warszawa 1917, s. 41–
42 (tab. XXIX).
14
Tak np. Z. Grabowska (późniejsza Kirkor–Kiedroniowa) jeszcze u schyłku lat osiemdziesiątych
XIX w., po ukończeniu jednej z najlepszych pensji w Królestwie Polskim (pensji J. Smolinowskiej),
maturę musiała zdawać jako eksternistka w męskim gimnazjum rządowym (Z. Kirkor–Kiedroniowa,
Wspomnienia, t. I, Kraków 1986, s. 61).
13
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— szkołom prywatnym szanse dziewcząt i chłopców w dostępie do wykształcenia
średniego niemal się wyrównały15.
W omawianych latach uzyskanie świadectwa maturalnego dawało kobiecie
możliwość uprawiania niektórych zawodów, przede wszystkim pedagogicznych,
otwierało dostęp do zagranicznych, a następnie również do polskich (w Galicji) uni
wersytetów i wyższych szkół handlowych. Urealniało więc perspektywę zajęcia przez
nią prestiżowego miejsca w hierarchii społecznej, tj. wejścia „frontowymi”, a nie „tyl
nymi” drzwiami, poprzez małżeństwo, do kręgów inteligencji.
3b. Bodźców awansowych dostarczały oczywiście przede wszystkim miasta uni
wersyteckie. Na polskich uniwersytetach męski monopol studiowania najwcześniej (ale
dopiero w roku 1895) przełamano na Uniwersytecie Jagiellońskim16. Nieprzypadkowo
to również w Warszawie i Krakowie już w końcu XIX w. zainicjowane zostały specy
ficzne instytucje otwierające kobietom dostęp do wyższego niż średnie wykształcenia,
wprawdzie nieformalnego: w Krakowie od lat siedemdziesiątych w formie Wyższych
Kursów Naukowych „Baraneum”, a w Warszawie od ok. 1885 r. w formie zakonspiro
wanego „babskiego” Uniwersytetu Latającego. A potem w roku 1895 nastąpił przełom,
gdy na Uniwersytecie Jagiellońskim pojawiły się trzy pierwsze studentki17.
Ważnym świadectwem roli Krakowa w rozwijaniu aspiracji kształceniowych ko
biet i otwierania przed nimi nowych, szans awansu społecznego jest bardzo szybki
na początku XX w. wzrost liczby studentek ze 153 na przełomie 1900 i 1901 do 510
w roku akademickim 1912/1913, tym bardziej że w ok. 1/3 stanowiły ją przybyszki
z innych zaborów, głównie z Królestwa Polskiego18.
Oczywista jest rola Warszawy i Krakowa jako ośrodków zinstytucjonalizowa
nego życia kulturalnego i opiniotwórczej elity intelektualnej dla zwiększania szans
awansu społeczno–kulturalnego kobiet. Liczyły się przy tym także przemiany w stylu
życia codziennego, rozluźnienie gorsetu rygorów i konwenansów wdrażanych dziew
czętom jeszcze w końcu XIX w. — zgodnie z tradycyjnymi wzorami wychowawczymi
— w rodzinach ziemiańskich, a także w wielu rodzinach mieszczańskiej, zamożnej
inteligencji. „Pobyt mojej matki w Krakowie i jej uczęszczanie na kursy Baraniec
kiego (w pierwszych latach XX w.) na pewno były w owych czasach i w środowisku
ziemiańskim czymś niecodziennym… Zebrała się grupka czterech panienek (kuzy
nek i córek z rodzin ziemiańskich w bliskim sąsiedztwie). Pojechały w 1905 roku pod
J. Miąso, L. Gomolec, Historia Polski, t. II, cz. 2, IH PAN, Warszawa 1972, s. 839.
Zagadnienia te zostały w naszej literaturze historycznej stosunkowo najwcześniej i najgruntowniej
opracowane dzięki pionierskim badaniom Jana Hulewicza, a następnie w ostatnich dziesięcioleciach
rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim przede wszystkim przez Renatę Dutkową, a następnie także
przez B. Czajecką, U. Perkowską, J. Suchmiel i in.
17
U. Perkowska, Formacja zawodowa i intelektualna studentek UJ, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach
polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szawarca, t. II, cz. 2, II wyd.
Warszawa 1995, s. 40.
18
U. Perkowska, op. cit., s. 40; por.: taż, Studentki wyższych uczelni polskich w latach II Rzeczypospoli
tej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 1999, z. 126, s. 145.
15
16
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opieką starszej od nich powinowatej… i zamieszkały na ulicy Podwale. Moja matka
i ciocia Zetka przeżyły w Krakowie krótki okres swobody, wesołości, a także towa
rzyskich i intelektualnych rozrywek przed zamążpójściem [!]… Wykłady na kursach
Baranieckiego… mogły rozwinąć zamiłowanie matki do nauki i właśnie do historii.
Nie miała żadnych skłonności do zajęć praktycznych i wiejskich”19.
3c. Nauka w mieście uniwersyteckim otwierała nie tylko perspektywy rozwoju
intelektualnego, ale także kariery zawodowej dzięki możliwości zdobycia wyższych
kwalifikacji w niektórych zawodach (jak medycyna, farmacja). W niewielkim tylko
stopniu łagodziło to dyskryminację kobiet, jeśli chodzi o szanse awansu drogą ka
riery zawodowej. We wszystkich bowiem polskich dzielnicach występował niedo
rozwój szkół zawodowych dla kobiet, trwale ograniczając ich dostęp do kształcenia
zawodowego.
Z punktu widzenia perspektyw awansowych kobiet podobną rolę — choć nie tak
spektakularną i nie na taką skalę jak Warszawa i Kraków — odgrywały te miejskie
ośrodki, w których działały gimnazja, instytucje i stowarzyszenia oświatowe, a także
szkoły i kursy zawodowe. W Królestwie Polskim np. taką rolę odgrywała większość
miast gubernialnych (Radom, Lublin, Kalisz, Kielce), a także niektóre mniejsze mia
sta, jak np. Łowicz czy Żyrardów. Trzeba jednak mocno podkreślić, że szczególną
pod tym względem rolę — porównaniu z miastem przedindustrialnym — odgrywa
ły rozwijające się ośrodki nowoczesnego przemysłu, jak np. w Królestwie Polskim
obok Warszawy — Łódź, Częstochowa, Żyrardów. To one otworzyły przed kobietami
nową szansę awansu — poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Obok nielicz
nych szkół zawodowych umożliwiały to inne formy: liczne kursy zawodowe, prakty
ki w pracowniach rzemieślniczych, sklepach, biurach, centralach telefonicznych itp.
przedsiębiorstwach. W przestrzeni uprzemysławiających się miast wielokrotnie roz
szerzał się społeczny zasięg odbiorców i odbiorczyń impulsów awansowych, trafia
jących min. do jednostek i całych zbiorowości na najniższych szczeblach społecznej
hierarchii.
Nowoczesny przemysł, oferując możliwości zarobkowania dużej liczbie kobiet,
eliminował analfabetki, wymagał od robotnic, tak samo jak od robotników, nieza
leżnie od płci — choćby podstawowego oświecenia, a w dalszej kolejności — umiejęt
ności zawodowych pracy z maszyną (choćby drogą przyuczenia). Pozytywne postawy
kobiet wobec tych wyzwań znalazły wyraz w statystycznie potwierdzonym zjawisku
szybszego kurczenia się zasięgu analfabetyzmu wśród zatrudnionych w przemyśle
robotnic niż wśród robotników20.
3d. W ramach jednego artykułu nie sposób zanalizować bliżej wszystkich wy
syłanych przez modernizujące się miasta bodźców, które działały pobudzająco na
aspiracje awansowe ich mieszkańców.

19
20

E. Kołaczkowska, Mała kronika rodzinna, Warszawa 1982, s. 82–83.
A.Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa…, s. 259–262.
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Przypomnijmy jeszcze szczególne znaczenie, jakie miało tajne nauczanie w Kró
lestwie Polskim, a także w zaborze pruskim dla rozszerzania dostępu dziewcząt do
oświaty, choćby elementarnej i rozbudzania ich aspiracji kształceniowych21.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że w warunkach świadomie hamowanego przez
zaborcę, powolnego i ograniczonego rozwoju sieci szkolnictwa elementarnego, mia
sta w porównaniu ze wsią stwarzały dzieciom w wieku szkolnym większe szanse
dostępu do szkoły początkowej. Dodajmy że — w odróżnieniu od osad wiejskich
— zasięg szkoły elementarnej wśród dziewcząt był tu niewiele mniejszy niż wśród
chłopców. Już na początku XX w. w Królestwie Polskim miasta znacznie złagodziły
zjawisko pozostawania dziewcząt poza zasięgiem legalnej szkoły22.
4. Oddziaływanie kulturowe miast na szanse awansowe kobiety w społeczeń
stwie w interesującym nas okresie intensywnej urbanizacji obejmuje szeroki kom
pleks zjawisk. W tym kontekście rozwój aspiracji kształceniowych i zawodowych
samych kobiet i rozszerzenie się w skupiskach miejskich ich dostępu do kształcenia
na różnych szczeblach — stanowią bardzo istotną część pola obserwacji badacza, ale
go nie wypełniają.
Nie mniej istotne znaczenie miało oddziaływanie modernizującej się przestrzeni
miejskiej na przemiany stylu życia mieszkańców miast. Słabe zaawansowanie badań
nad życiem codziennym w miastach znacznie jednak utrudnia uwzględnienie w roz
ważaniach kategorii płci jako czynnika różnicującego styl życia w mieście, a często
nawet czyni przedwczesną refleksję uogólniającą na ten temat23.
Toteż spróbuję tylko zarysować kilka, moim zdaniem punktów zaczepienia dla
dalszych, szczegółowych obserwacji.
4a. Unowocześniające się w końcu wieku XIX liczne miasta w Królestwie Pol
skim (Łódź, Warszawa, Częstochowa, Lublin), ale także na innych ziemiach polskich,
to szybko rosnące, głównie drogą napływu, skupiska ludności, w których mieszają
się elementy różnorodne pod względem społecznym, wyznaniowym, narodowym,
w których przestrzeni słabną dawne więzy lokalne, które wchłaniają licznych przyby
szów wykorzenionych ze swych macierzystych środowisk społecznych.
Zob. np.: M. Nietyksza, Kobiety w ruchu oświatowym. Królestwo Polskie na przełomie wieków, [w:] Kobie
ta i edukacja…, s. 62–82; A. Żarnowska, Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX w., [w:] tamże, cz. 1, s. 91–114 (przedruk w niniejszym tomie, s. 71–92).
22
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa…, s. 299–300.
23
Zjawiska związane z życiem codziennym w miastach na ziemiach polskich końca XIX w. bywa
ły wprawdzie w naszych powojennych opracowaniach historycznych dostrzegane, najczęściej jednak
traktowane jako wątek uboczny na marginesie studiów nad przeobrażeniami struktur społecznych
bądź kultury materialnej (studia R. Kołodziejczyka, S. Kowalskiej–Glikman, E. Kaczyńskiej, E. Ka
weckiej). Aż do początków lat osiemdziesiątych do wyjątków pod tym względem należały publikacje
W. L. Karwackiego, D. Dobrowolskiej, L. Trzeciakowskiego, a także niżej podpisanej. Jednak dopiero
w ostatnich 10–15 latach zainteresowano się bliżej przeobrażeniami stylu życia codziennego w mia
stach w dobie industrializacji (rzadko zresztą zjawiska te nazywano pełnym imieniem, nie mówiąc
już o definiowaniu) w pracach badawczych z zakresu nie tylko etnologii, ale także historii społecznej
i historii kultury, jak również antropologii społecznej.
21
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Nowa, ciągle zmieniająca się w swym składzie, zbiorowość mieszkańców w pu
blicznej przestrzeni miejskiej coraz wyraźniej zaznacza swą anonimowość, na uli
cach i placach miasta jawi się ona przede wszystkim jako anonimowy tłum w ruchu.
Jednocześnie to samo zagęszczające się skupienie ludzkie wraz z rozbudowującą
się infrastrukturą miasta prowadziło do intensyfikacji komunikacji społecznej i ro
dziło nowe wyzwania w sferze życia publicznego.
Jako ośrodek publicznych instytucji (administracyjnych, gospodarczych, usłu
gowych, religijnych i in. często także instytucji kultury wysokiej, jak teatr, muzeum
itp.) oraz usprawnień komunikacyjnych unowocześniające się miasto wymuszało na
mieszkańcach konfrontację z nimi na co dzień.
Bliskość tych instytucji wciągała do publicznej przestrzeni miejskiej również ko
biety oswajając nawet te nie pracujące zawodowo ze zinstytucjonalizowanym spo
łecznym życiem miasta (obok wyżej wspomnianych także organizacje filantropijne,
stowarzyszenia oświatowe, organizacje parafialne itp.). Sprzyjało to przełamywaniu
barier, które — zgodnie z XIX–wiecznymi wzorcami kultury mieszczańskiej — od
dzielać je miały od kontaktów z życiem publicznym — domeną mężczyzn.
W związku z wyraźniejszym wydzielaniem się sfery publicznej w przestrzeni
unowocześniającego się miasta dokonywała się — ostrzej w porównaniu z miastem
preindustrialnym — przestrzenna segregacja życia codziennego jego mieszkańców
między dom (prywatność) oraz segment publiczny, skoncentrowany wokół miejsca
związanego z pracą — w najszerszym rozumieniu tego pojęcia, tj. z działalnością go
spodarczą itp., oraz organizacją zaopatrzenia rodzinnego gospodarstwa domowego
włącznie.
Sądzić można, że taki przestrzenny podział codzienności mógł być odczuwany
mniej dobitnie przez tę część kobiet, która należała do elit inteligenckich i mieszczań
skich i nie zatrudniała się poza domem. Niewątpliwie jednak miasto na wszystkich
szczeblach społecznej hierarchii uzależniało indywidualną i rodzinną konsumpcję
od rynku i wymuszało dostosowywanie się do miejskiej infrastruktury. Prowadzi
ło to m.in. do swoistego upublicznienia organizacji rodzinnej konsumpcji i zaopa
trzenia i zmuszało kobiety do poruszania się w określonych segmentach publicznej
przestrzeni miasta (np. zakupy określonych artykułów tylko w sklepach, firmach
handlowych, domach mody itp. w centrum miasta, innych — na targowiskach miej
skich). Sprzyjał temu również szybki wzrost reklamy handlowej artykułów kon
sumpcyjnych24.
4b. Stwarzane przez unowocześniające się miasto bodźce zwiększania ruchli
wości przestrzennej jego mieszkańców były przez nich odbierane niejednakowo
i w zróżnicowany sposób wykorzystywane, przede wszystkim w zależności od ich
kondycji społecznej, ale także w zależności od płci i wieku.

24
A. Janiak–Jasińska, Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach
XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998.
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W przestrzeni miejskiej element niewątpliwie bardziej ruchliwy stanowili męż
czyźni, i oni to przede wszystkim korzystali z ulepszeń komunikacji miejskiej, jak
tramwaje czy podmiejskie kolejki (np. w Warszawie ok. 1908 r. tramwaje konne zo
stały zastąpione elektrycznymi, a linie ich kursowania zwielokrotnione), które sta
ły się istotnym elementem poprawy jakości życia, ale tylko dla tych, którzy mogli
sobie pozwolić na odpowiednie opłaty. Kobiety, aby korzystać z tych udogodnień
komunikacyjnych, musiały obok progu finansowego przekroczyć dodatkowo próg
obyczajowy.
U schyłku XIX w. samotne poruszanie się młodej kobiety po ulicy wielkomiej
skiej było uważane za zachowanie naganne, rzucające cień na jej moralny wizerunek.
„Pannie z dobrego towarzystwa… nie wypadało pokazywać się samej na ulicy, toteż
nie wychodziłam z domu inaczej jak z matką lub guwernantką, Francuzką” — zano
towała w swych wspomnieniach Zofia Kirkor–Kiedroniowa, charakteryzując zmia
ny, które zaszły w jej stylu życia, gdy w 1882 r. mając lat 10 przeniosła się wraz z matką
z majątku rodziców w Łowickim do Warszawy rozpoczynając naukę na pensji25.
Normy te mogły być kultywowane jedynie w niektórych warstwach społecz
nych; pod tym względem wolność osobista dziewcząt i kobiet z miejskich środowisk
proletariackich była od początku znacznie mniej ograniczona. Zresztą w mieście
także elity z ziemiańskim rodowodem odstępowały stopniowo od rygorystycznych
konwenansów w tym względzie. Według świadectwa pamiętnikarki — już „na po
czątku XX wieku rygory zabraniające [młodej kobiecie] samodzielnego chodzenia
po ulicach złagodniały”26. I nie mogły nie złagodnieć, narzucały to właśnie wymogi
życia w przestrzeni wielkomiejskiej. Świadectwa wspomnieniowe przytaczają nawet
dowody korzystania przez młode dziewczęta i kobiety z konnej komunikacji tram
wajowej27.
Warto przy tym zwrócić uwagę na wydatny wpływ czynników politycznych:
udziału w konspiracji oświatowej czy socjalistycznej, sprzyjający częstszemu prze
mieszczaniu się w mieście kobiet z kręgów inteligencji (wiele przykładów z Warsza
wy) i wyłamywania się ich przy tym z więzów tradycyjnego konwenansu.
Unowocześnianie się infrastruktury miejskiej i konieczność dostosowania się do
niej niewątpliwie sprzyjały przezwyciężaniu kobiecej zasiedziałości i bezwładności,
skutecznie podtrzymywanej przez gorset konwenansów, a także przesądów. Proces
ten ulegał wyraźnemu przyspieszeniu w początkach XX w. w niemałym stopniu pod
Z. Kirkor–Kiedroniowa, op. cit., s. 61.
J. Zanowa, op. cit., s. 38.
27
Tak np. Maria Dąbrowska wspominając swe wycieczki po Warszawie w pierwszych latach XX w.,
które jako kilkunastoletnia dziewczynka odbywała pod opieką o 10 lat starszej stryjecznej siostry —
młodej wyemancypowanej kobiety samodzielnie pracującej zawodowo — zanotowała: „Jeździłyśmy
niekiedy konnymi tramwajami, którymi zresztą wożono nas też czasem z pensji na jakąś podmiejską
wycieczkę albo na zwiedzanie czegoś… Z rzadka pozwalałyśmy sobie na dorożkę — dodaje — i to tę
gorszą, nie na gumach, bo za drogo” (M. Dąbrowska, Warszawa mojej młodości, [w:] Warszawa naszej
młodości, Warszawa 1955, s. 51).
25

26
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naciskiem wydarzeń politycznych i zbiorowego życia politycznego na ulicach War
szawy, Krakowa, Łodzi, Radomia, Lublina i wielu jeszcze miast Królestwa i Galicji,
np. w dobie rewolucji 1905 r. Wówczas to uruchomieniu w publicznej przestrzeni
miasta po raz pierwszy na taką skalę uległy także szerokie rzesze kobiet ze środowisk
proletariackich.
4c. We wzajemnych kontaktach mieszkańców nowoczesnego miasta szczególne
go znaczenia nabiera sposób przedstawiania siebie wobec anonimowego otoczenia za
pomocą ubioru, gestów, języka, a także za pośrednictwem urządzenia mieszkania,
umeblowania itp.28 Wiele wskazuje na to, że ten zestaw środków działania w sieci
komunikacji społecznej szczególnie angażował kobiety. Interesujące, że w polskich
realiach schyłku XIX w. dowody takiego zaangażowania odnaleźć można we wszyst
kich niemal środowiskach społecznych w dużych miastach, szczególnie wśród no
wych mieszkańców.
Można się tu odwołać np. do obserwowanych przez Danutę Rzepniewską zacho
wań ziemianek, które w okresie pouwłaszczeniowym zamieszkały w Warszawie29.
Świadectwa literackie, potwierdzane przez badania etnograficzne, wskazują, że rów
nież w środowisku robotniczym kobiety wykazywały dużą aktywność i wiele po
mysłowości dla demonstrowania swoim strojem i stanem posiadania przedmiotów
codziennego użytku swego nowego statusu społecznego — mieszkanki miasta30.
Wydaje się, że w sferze prywatnej codzienności to kobiety górowały nad męż
czyznami w kreowaniu nowego stylu życia w modernizującej się przestrzeni miej
skiej, że w większości przypadków reprezentowały szczególną wrażliwość i gotowość
do uniezależnienia „domu” — ostoi swej prywatności, od anonimowej społeczności
miejskiej.
Kształtowanie pod naciskiem postępów cywilizacji miejskiej specyficznych dla
miasta elementów kultury życia codziennego stanowiło — jak sądzę — istotny prze
jaw kulturotwórczej aktywności kobiet.
4d. Jeden z elementów kultury życia codziennego, który w przestrzeni unowo
cześniającego się miasta ulegał najwyraźniejszym przemianom, związany był nie
28
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981, cyt. za: B. Kopczyńska–Jawor
ska, Antropologia miasta, [w:] Łódź i inne miasta, Łódź 1999, s. 14.
29
Cechowało je wielkie zaangażowanie w sprawy urządzenia nowego mieszkania w mieście, przy
stosowania jego zmniejszonej powierzchni na potrzeby rodzinne, a przede wszystkim — dążenie do
zachowania w stopniu maksymalnym pamiątek rodzinnych i utrwalenia w wystroju wnętrza miesz
kalnego symbolicznych dowodów ziemiańskiego rodowodu. Charakterystyczna dla tego środowiska
była również dość powszechna skłonność „do stwarzania pozorów lepszego bytu” (D. Rzepniewska,
op. cit., s. 47–56).
30
Zob. np.: L. Rudnicki, Stare i nowe, t. I, Warszawa 1949; zob. także: A. Lipiński, Pozostałości kultury
tradycyjnej w łódzkich rodzinach robotniczych, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. VII, 1965; G. Woź
niczko–Baranowska, Przemiany w sposobie ubierania się robotników większych ośrodków miejskich
Królestwa Polskiego w latach 1864–1900, [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. VI, War
szawa 1976, s. 119–133; A. Woźniak, Badania nad obyczajem i modą w środowisku robotniczym Żyrar
dowa, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XXI, 1982, s. 59–66.
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wątpliwie ze stopniowo powstającą sferą czasu wolnego. Wydaje się jednak, że na
ziemiach polskich początku XX w. przed rokiem 1914 można dopatrzeć się najwyżej
zalążków tego zjawiska, i to tylko w największych miastach.
Nie ulega wątpliwości, że kształtowanie się kultury czasu wolnego mieszkańca
miasta: możliwości czasowe odpoczynku, wybór form spędzania czasu wolnego itp.
wyjątkowo silnie uzależnione było od jego płci.
Nikłość zainteresowań historyków tą problematyką, nikłość naszej wiedzy o tym
zjawisku pozwala na sformułowanie kilku zaledwie uwag wstępnych dotyczących
oddziaływania miasta na formy spędzania czasu wolnego.
Niewątpliwie istotny na to wpływ miało słabnięcie trwałości i zmniejszenie się
zasięgu więzi sąsiedzkich w warunkach rosnącej mobilności rozbudowującego się
miasta. Jednak dla ludności napływowej, a w szczególności dla mieszkańców ro
botniczych przedmieść, charakterystyczne było pielęgnowanie w mieście tradycyj
nych wzorców kultury (w tym także — odpoczynku i rozrywki). Decydowało o tym
przede wszystkim daleko idące zaangażowanie kobiet.
Nie bez związku z tym, jeszcze na przełomie wieków XIX i XX nowe, oferowane
przez miasto możliwości spędzania czasu wolnego i unowocześniania kultury roz
rywki (szczególnie na etapie poprzedzającym ich inspirację przez rodzące się maso
we środki przekazu) przez kobiety wykorzystywane były znacznie słabiej niż przez
mężczyzn. Nakładało się na to bardzo silne uzależnienie upowszechniania się no
wych wzorów odpoczynku od przynależności do określonego środowiska społecz
nego i generacji.
5. Dotychczasowe nasze rozważania poświęcone były roli miasta jako filtra se
lekcjonującego treści kulturowe z perspektywy płci, z reguły nierozłącznie splecionej
z uwarstwieniem społecznym.
Na odrębny rozdział, wykraczający jednak poza ramy tego artykułu, zasługuje
niewątpliwie problem tempa i mechanizmu przemian obyczaju w warunkach mo
dernizującej się przestrzeni miejskiej. Chodzi tu przede wszystkim o pole napięć
w komunikacji społecznej między kobietami i mężczyznami, jakie w procesie in
tensywnej urbanizacji wywołuje konfrontacja tradycyjnych i rodzących się nowych
norm zachowań oraz zderzenie wzorców powstałych w kręgu kultury elit z tradycyj
ną kulturą popularną.
W omawianym okresie nie mogą być lekceważone także konflikty wynikające
ze zderzenia się nowych upowszechnianych w przestrzeni miejskiej wzorców kon
sumpcji i zalążków masowej kultury wizualnej z konserwatyzmem większości miesz
kańców, kultywujących w codzienności tradycyjne konwenanse, nawyki i obrzędy,
należące zarówno do dziedzictwa kultury ludowej (wnoszonej przez najliczniejszych
wśród nich — przybyszów ze wsi), jak i do tradycji ziemiańskiej — przekazywanej
bezpośrednio przez przenoszących się do miasta ziemian lub pośrednio — przez in
teligencję z rodowodem szlachecko–ziemiańskim.
Jak można sądzić, to stało się powodem, że w polskich warunkach miasta wcią
gnięte w procesy modernizacji stawały się źródłem szczególnie silnych napięć. Z ko
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lei w te powstające w omawianym okresie różnorodne napięcia kobiety były uwikłane
silniej niż mężczyźni i — jak się wydaje — mocniej odczuwały odcięcie od swych
korzeni kulturowych; znajdowało to wyraz w wolniej postępującym przełamywaniu
ich wyobcowania w przestrzeni miejskiej.
Sumując można więc zaryzykować tezę, że również na ziemiach polskich, mimo
specyficznego — w porównaniu z zachodnią Europą — przebiegu procesów urbani
zacyjnych, przynajmniej największe miasta stwarzały wyraźne bodźce w kierunku
modyfikacji tradycyjnej pozycji kobiety. Koniec XIX w. i początki XX w. przyniosły
wyraźne symptomy takich przemian postaw i ról kobiet, związanych z ich zaangażo
waniem nie tylko w życiu rodziny i szerszych kręgów krewniaczych i towarzyskich,
ale także — w różnych formach komunikacji społecznej w ramach anonimowej
zbiorowości mieszkańców miasta. Przemiany te ujawniły się tak w rozwijaniu się
ich aspiracji kształceniowych i zawodowych, jak i w przeobrażeniach kultury życia
codziennego, w sposobie konsumpcji i zaopatrzenia, w użytkowaniu miejskiej prze
strzeni publicznej, w czasie wolnym i czasie pracy.

(Pierwodruk: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–18 września
1999 r. Pamiętniki, t. 3, cz. 4, Toruń 2001, s. 327–340)
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MODELE RODZINY I POZYCJA W NIEJ
KOBIETY W UPRZEMYSŁAWIAJĄCYM SIĘ
MIEŚCIE NA PRZEŁOMIE XIX/XX WIEKU.
TRADYCJA I MODERNIZACJA

W

pływ nowoczesnego miasta na zmiany struktury i funkcje rodziny oraz
kulturę życia rodzinnego, szczególnie w dobie wzmożonej industrializacji
w końcu XIX wieku wydaje się być bezdyskusyjny. Zjawiska te nie doczekały się jed
nak bliższego zainteresowania ze strony historyków, więcej uwagi poświęcono im
w badaniach etnograficznych i socjologicznych.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na główne kierunki zmian spo
łecznej sytuacji rodziny w warunkach intensywnego rozwoju miejskich ośrodków
przemysłowych na ziemiach polskich, głównie na przykładzie Królestwa Polskiego
w końcu XIX i na początku XX w. Przedmiotem mojej obserwacji i refleksji będą
więc nowe cechy rodziny i nowe elementy jej społecznej roli, które kształtowały się
pod wpływem rodzącej się nowoczesnej cywilizacji wielkomiejskiej, a szczególnie te,
które bezpośrednio wiązały się ze społeczną pozycją kobiety.
Dodajmy od razu na wstępie, że mamy do czynienia z okresem nie tylko bardzo
istotnych, ale i przyspieszonych zmian statusu ekonomiczno–społecznego kobiety,
które rzutują na jej pozycję w rodzinie. Jednak to nie rodzina jest głównym genera
torem tych zmian. Wręcz odwrotnie — pod najsilniejszym naciskiem tradycji, tra
dycyjnych patriarchalnych wzorów obyczajowych pozycja kobiety pozostaje właśnie
w rodzinie, zmiany jej statusu dokonują się tu znacznie wolniej niż poza zasięgiem
rodziny, na innych obszarach obecności kobiet w społeczeństwie. Wystarczy odwo
łać się do takich zjawisk jak wtargnięcie kobiet na rynek pracy czy gwałtowne zwięk
szenie się ich ruchliwości terytorialnej, przede wszystkim w postaci rosnącego ich
udziału w migracjach ze wsi do miast w poszukiwaniu środków utrzymania, bądź
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. W omawianym okresie wzrasta także po
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datność kobiet na procesy mobilności społecznej, choć nieodmiennie znacznie czę
ściej niż mężczyźni narażone są na społeczną degradację niż awans.
Jednak nawet wyraźne nasilenie się tych wszystkich zmian w omawianym okre
sie, na przełomie wieków, jak i pewien niewątpliwy wzrost prestiżu społecznego
kobiet czynnych zawodowo (głównie w zawodach umysłowych, wymagających wy
kształcenia), wszystko to nie zmienia faktu, że nadal, wśród czynników kształtują
cych status społeczny kobiety, posiadanie własnej rodziny należy do najważniejszych.
Pełnienie przez nią funkcji żony i matki w znacznym stopniu decyduje nadal o jej
sytuacji ekonomicznej, jak i o jej prestiżu we własnym środowisku społecznym. I to
na wszystkich szczeblach hierarchii społecznej!
Świadczy o tym m.in. nieco żartobliwy dystans, z jakim traktowano próby fe
ministek budowania prestiżu/autorytetu społecznego, kobiety także na innych pod
stawach, przede wszystkim na podstawie ich społecznej przydatności niezależnie od
ich sytuacji rodzinnej. (Mimo, że polskie feministki nie negowały nigdy roli macie
rzyństwa jako podstawowej społecznej zasługi kobiety). Jednak chyba w środowisku
robotniczym najsilniej prestiż społeczny kobiety uzależniony był od wykonywania
przez nią funkcji matki i żony.
***
Ogólnie rzecz biorąc obserwacja sytuacji rodzinnej mieszkańców uprzemysławiają
cych się miast w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku pozwala dostrzec
dwie przeciwstawne tendencje zmian. Z jednej strony — miasto przyciągając nowych
mieszkańców często sprzyja osłabianiu się spoistości ich dotychczasowej rodziny,
co prowadzi nawet do rozpadu wielu rodzin. Z drugiej strony stwarza miasto silne
bodźce na rzecz stabilizowania się rodzin w różnych wariantach społecznych, ale
z pewnymi cechami dla rodziny miejskiej.
Te dwie tendencje odpowiadają z grubsza dwóm fazom rozwoju ludności miast
w dobie wzmożonej urbanizacji — związanej ściśle z uprzemysłowieniem — działa
jąc równolegle obok siebie, choć ze zróżnicowanym natężeniem.
Tendencja do destabilizowania się wspólnoty rodzinnej daje o sobie wyraźnie
znać w postaci wyłomów powstających we wspólnym zamieszkiwaniu i we wspól
nocie gospodarstwa domowego. Jest to prosta, uchwytna statystycznie konsekwencja
wzmożonego „ruchu wędrówkowego” (termin z epoki cyt. za Edwardem Grabow
skim). Zjawiska te oddziaływują na sytuację rodziny głównie w środowiskach naj
niżej usytuowanych w społecznej hierarchii, a więc — sproletaryzowanych chłopów,
migrujących ze wsi do miast w poszukiwaniu zarobku, niewykwalifikowanych i ni
skokwalifikowanych robotników w miastach, pracujących na dniówkę lub sezonowej
służby domowej. Powoduje to długotrwałą rozłąkę z rodziną lub całkowite z nią ze
rwanie dużej liczby dotychczasowych ojców, synów i córek.
Zjawiska podobne występują także z niemałym natężeniem na wyższych szcze
blach drabiny społecznej: np. w spauperyzowanych rodzinach ze szlachecko–zie
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miańskim rodowodem, poszukujących utrzymania w mieście, jak również w mniej
lub bardziej zamożnych rodzinach ziemiańskich. Te ostatnie dzielą się, aby zapew
nić swym dzieciom dostęp do szkół; matki często przenoszą się z nimi do miasta
zakładając tam „drugi dom” (Barbara Niechcicowa w „Nocach i dniach”, ale także
— Stanisława Grabska, matka Stanisława, Władysława i Zofii, późniejszej Kirkor–
Kiedroniowej).
Jak procesy te modelują pozycję kobiety?
Już wyżej wspomniano, że w końcu XIX–wieku, w dobie przewrotu przemysło
wego i masowych migracji zjawisko dezintegracji rodziny, a nawet elementy jej roz
padu, najszerzej występowały wśród ludności proletariackiej. Niektóre elementy tego
zjawiska dają się w tym środowisku ująć statystycznie, w wymiarze globalnym jak
np. względne zwiększanie się liczby żyjących samotnie bądź w długotrwałej rozłą
ce z rodziną. Według danych rosyjskiego spisu powszechnego 1897 r. w Królestwie
Polskim taki status rodzinny posiadała ok. 1/3 pracujących w przemyśle, rzemiośle,
handlu i transporcie (w Królestwie wśród pracujących w tych działach dominowali
mieszkańcy miast; przemysł był tu wówczas najistotniejszym czynnikiem miasto
twórczym)1.
Brak rodziny był wówczas często tak dla robotnika, jak i dla robotnicy, czynni
kiem uprzywilewującym na rynku pracy, szczególnie w dużych miejskich ośrodkach
przemysłowych, które z reguły miały do czynienia z nadwyżkami rąk roboczych.
(Zależność ta ujawniała się wyraźnie w Królestwie Polskim w ostatnich dziesięciole
ciach XIX w., poczynając od końca lat 70–tych, wraz z nasilającym się napływem do
miast proletaryzującej się ludności chłopskiej).
Warto zwrócić uwagę na różnice w oddziaływaniu tych zjawisk na sytuację ro
dzinną kobiet i mężczyzn. Wśród pracujących w przemyśle w Królestwie Polskim
według danych z 1897 r. bez rodzin żyła ok. 1/3 tak kobiet, jak i mężczyzn (podczas
gdy np. w centralnej Rosji nieporównanie więcej było samotnych kobiet). Jednak —
pomijając nawet skrajny przykład służby domowej, która złożona była niemal wy
łącznie (w 1897 r. w 95,5%) z kobiet niezamężnych — wśród ludności proletariackiej
zarobkującej poza przemysłem udział samotnych był częstokroć większy wśród ko
biet niż wśród mężczyzn. Np. wśród pracujących przy wyrobie konfekcji samotnie
żyła niemal połowa (47%) kobiet i ok. 44% mężczyzn.
Wśród zatrudnionych w handlu w 1897 r. pozbawionych własnych rodzin było
wśród kobiet — ponad 43%, gdy wśród mężczyzn — tylko ok. 37%.
Jednak największa dysproporcja szans założenia własnej rodziny i prowadze
nia wspólnego życia rodzinnego między mężczyznami i kobietami, na niekorzyść
tych ostatnich, wytworzyła się wśród robotników bez kwalifikacji, o dorywczych
dniówkowych zarobkach. Brak kwalifikacji skazywał na samotne życie ponad
Por. M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko–przemysłowych w Królestwie Polskim: 1865–
1914, Warszawa 1986.

1
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1/3 tej kategorii kobiet, natomiast niewykwalifikowanym robotnikom–mężczyznom
w przygniatającej większości przypadków (ponad 80%) nie odbierał szans pełnienia
funkcji głowy rodziny.
Tak więc miasto dawało kobietom z warstw proletariackich możliwości zdoby
wania środków na utrzymanie; jednocześnie znaczna ich część szansę uzyskania
względnej samodzielności ekonomicznej musiała okupić rezygnacją z posiadania
własnej rodziny. Bowiem poziom zarobków i warunki pracy kobiet, szczególnie
w handlu, jak również w niektórych branżach przemysłu (np. we włókiennictwie)
i rzemiosła (np. przy wyrobie konfekcji) były znacznie gorsze niż pracujących tamże
mężczyzn. Uniemożliwiało to robotnicy, znacznie częściej niż robotnikowi — zało
żenie własnej rodziny, a w najlepszym razie znacznie je opóźniało.
Upośledzenie robotnicy pod względem szans na założenie własnej rodziny było
zresztą wyraźne także w porównaniu z analogicznymi możliwościami kobiet z in
nych warstw społecznych, szczególnie w wielkim mieście. Tak np. jeśli w końcu XIX
wieku ponad połowę ogółu mieszkanek Warszawy w wieku od 20 do 40 lat — stano
wiły kobiety zamężne, posiadające własne rodziny, to wśród robotnic (z wyłączeniem
służby domowej) zamężnych było o połowę mniej (w 1897 r. zamężne stanowiły tylko
27% ogółu robotnic w Warszawie).
W środowisku proletariackim kobiety niezamężnej nie ceniono. Samotność ko
biety, a tym bardziej sytuacja samotnej matki, była tu — podobnie, jak w społeczno
ściach chłopskich — tolerowana na ogół niechętnie, w najlepszym razie narażała ją
na współczucie z powodu „ułomności”, a częściej — na brak szacunku, a nawet dys
kryminację we własnej społeczności. Fakt, że sama zarabiała na swoje utrzymanie,
jej względna samodzielność ekonomiczna, nie rekompensowały braku uznania spo
łecznego, które wiązano nieodmiennie z wypełnianiem przez kobietę funkcji żony
i matki.
W omawianym okresie trudno dopatrzeć się wyraźnego i jednoznacznego wpły
wu miasta na zrównanie szans życiowych kobiet zamężnych i niezamężnych, a szcze
gólnie — ich pozycji w hierarchii społecznego prestiżu. Niewątpliwie natomiast coraz
wyraźniej oddziaływuje ono w kierunku zrównania ekonomicznych szans obu tych
kategorii kobiet na przeżycie, niezależnie od ich stanu cywilnego, a w pewnym stop
niu także — niezależnie od ich kondycji społecznej. W mieście rosła przecież także
liczba córek spauperyzowanych rodzin ziemiańskich, inteligencko–urzędniczych
itp., poszukujących i znajdujących tu nowe źródła utrzymania. Były nauczycielka
mi, prowadziły pensje i pensjonaty dla dziewcząt, internaty dla uczącej się w mieście
młodzieży, przybywającej z bliższej i dalszej prowincji. Niektóre zakładały pracow
nie krawieckie i bieliźniarskie, ewentualnie pracownie sztucznych kwiatów.
Wiele z nich prowadziło — rzadko z wyboru (jak np. niektóre feministki) — ży
cie samotne bez własnej rodziny jak np. liczne przełożone pensji i nauczycielki; ale
wszystkie potrafiły samodzielnie utrzymywać się w mieście.
Jest rzeczą jasną, że w mieście o zamążpójściu i założeniu rodziny przez młodą
kobietę, nawet w środowisku proletariackim, decydowały nie tylko czynniki ekono
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miczne, związane z miejscem pracy i wysokością zarobków jej samej i jej partnera.
Istotne znaczenie miał stopień zakorzenienia w mieście (mieszkanie!), związki krew
niacze i koleżeńskie w mieście, normy zwyczajowe itp.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę jak daleko niejednolite były jeszcze w oma
wianym okresie normy zwyczajowe, obowiązujące proletariackich mieszkańców
miast przy doborach małżeńskich i zawieraniu małżeństw — nawet w granicach
jednego miasta (z racji napływowego w znacznym stopniu charakteru tej ludności).
Jednak już w tym czasie daje się zauważyć wpływ miasta na zmiany zasad doboru
małżeńskiego w dołach społecznych, wśród ludności proletariackiej — w porów
naniu z tradycją chłopską — w kierunku „demokratyzacji”, łagodzenia barier
związanych z rodowodem społecznym (chłopskim, małomiasteczkowym, drobnosz
lacheckim, miejsko–proletariackim). Znajdowało to odbicie w ograniczaniu inter
wencji rodziców w kojarzeniu małżeństw swych dzieci i zmianach obyczaju, temu
towarzyszącego. Możemy tu oprzeć się na wynikach od wielu lat prowadzonych
badań etnograficznych w Łodzi i Żyrardowie kierowanych przede wszystkim przez
prof. Bronisławę Kopczyńską–Jaworską 2.
Wpływ miasta na zmiany zasad doborów i form kojarzenia małżeństw, głębo
kie, chociaż powolne przeobrażenia obyczajowe w tej sferze, dają się zaobserwować
nie tylko na niższych szczeblach drabiny społecznej (robotnicy, spauperyzowa
ni rzemieślnicy: czeladnicy, chałupnicy itp.). Widać je także wśród znacznej części
inteligencji, także ziemiańskiego rodowodu. Nauka na pensji w mieście łączyła się
dla wielu córek rodzin ziemiańskich z długotrwałą rozłąką z domem rodzicielskim,
z mieszkaniem w internacie, pensjonacie lub u dalszych krewnych. Prowadziło to
z reguły do osłabienia kontroli każdego kroku młodej dziewczyny, w myśl tradycyj
nie obowiązujących konwenansów.
Miasto ze swą anonimowością stopniowo wymuszało swobodę poruszania się na
ulicach, rozbudzało aspiracje kulturalne i kształceniowe, często także — zaintereso
wania życiem publicznym, szczególnie na początku XX wieku (zob. Zofia Kirkor–
Kiedroniowa, Zuzanna Rabska, Jadwiga Klemensiewiczowa, Jadwiga Zanowa i wiele
innych zapisów pamiętnikarskich). Miasto ułatwiało także kontakty towarzyskie,
zwiększając szansę podejmowania samodzielnych decyzji, także w sprawach małżeń
skich (obok bardziej znanych przykładów z życia Kirkor–Kiedroniowej i Klemensie
wiczowej, powołajmy się jeszcze na przykład Marii Goldsteyn–Kelles–Krauzowej3).

2
Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Wrocław 1976; B. Kopczyńska–Jaworska, Kultura śro
dowiska robotniczego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1982, t. 21, s. 15–34; taż, Zmiany wzorów kultu
ry chłopskiej w miejskim środowisku robotniczym. Zawarcie małżeństwa i obrzędowość weselna w Łodzi
i Żyrardowie, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1989, t. 29, s. 51–65.
3
J. z Sikorskich Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studen
tek krakowskich w XIX w., Wrocław–Warszawa–Kraków 1961; Z.Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia,
część I, Kraków 1986; K. Kelles–Krauz, Listy do Marii Goldsteyn z lat 1890–1894, [w:] Listy, t. I, Wro
cław–Kraków–Warszawa, 1984.
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Niewiele wiemy o tym, jak szeroko zdołały się upowszechnić w omawianym
okresie te nowe elementy statusu społecznego młodej kobiety, która z racji swego
wykształcenia i wykonywania pracy zarobkowej, wchodziła samodzielnie — bez po
średnictwa męża — w krąg inteligencji (zawodowej).
Jakie były szanse tych młodych, samodzielnie zdobywających środki na swe
utrzymanie — nauczycielek, urzędniczek, farmaceutek i in. — na założenie własnej
rodziny?
Czy status społeczny wykształconych kobiet, wykonywujących zawody umysło
we — ale niezamężnych — jest porównywalny ze statusem niepracujących żon mę
skich przedstawicieli inteligencji w tych samych kręgach zawodowych?
Czy status społeczny kobiet wykształconych wpływał na strukturę i funkcje ich
rodzin, podział ról między małżonkami i normy ich współżycia?
Mimo istniejącego bogactwa źródeł (szczególnie — pamiętnikarskich) ten ob
szar przemian społeczno–obyczajowych w środowisku inteligenckim nie doczekał
się jeszcze bliższych badań.
Wydaje się jednak, że w omawianym okresie nie tylko na najniższych szczeblach
drabiny społecznej, trudno dopatrzeć się wyraźniejszego oddziaływania miasta prze
mysłowego na rzecz zrównania pozycji kobiety zamężnej i niezamężnej w hierarchii
społecznego prestiżu. Choć być może jej samodzielność ekonomiczna, jej kwalifi
kacje zawodowe bywały w większym stopniu niż w społecznościach proletariackich
doceniane i traktowane jako podstawa pewnego prestiżu społecznego.
Tak było przede wszystkim w niemałej grupie wdów i żyjących w separacji. Przy
wołajmy tu jeden przykład — owdowiałej matki Stefanii Sempołowskiej, która po
utracie męża i zlicytowaniu majątku wraca pod opiekę swego ojca, właściciela ma
jątku ziemskiego. Gdy jednak i on ulega ruinie, decyduje się na pozostawienie syna
u rodziny na wsi, a sama przenosi się wraz z trzema córkami do Warszawy, aby przez
prawie 10 lat utrzymywać swą ułomną rodzinę prowadząc pracownię sztucznych
kwiatów4.
Warto przyjrzeć się jeszcze jednemu przypadkowi. Matka, Romany Pachuckiej
należącej do nieco młodszej generacji, również podejmuje obowiązki głowy rodziny
(złożonej z dwojga dzieci i matki) zakładając pracownię krawiecką. Reprezentuje ona
jednak inny stan cywilny; decyduje się mianowicie na formalną separację z mężem,
urzędnikiem kolejowym (notabene najmłodszym synem rodziny z rodowodem inte
ligencko–ziemianskim), aby poprawić kondycję ekonomiczną swym dzieciom5.
Przykłady te, obok wielu innych jednostkowych przypadków, zarejestrowanych
w źródłach opisowych, ilustrują wielość wariantów dającej o sobie znać w omawia
nym okresie tendencji destabilizacji, a nawet rozpadu rodziny. Wpływ intensywnie
rozwijającego się uprzemysławiającego miasta — jakim była wówczas Warszawa —
jest tu widoczny.
4
5

N. Gąsiorowska, Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej, Warszawa 1960, s. 6.
R. Pachucka, Pamiętnik z lat 1886–1914, Warszawa 1958.
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Jednak przykłady te są jednocześnie wymowną ilustracją krzyżowania się tej
tendencji z drugą — przeciwstawną, działającą na rzecz stabilizowania się miejskiej
rodziny. Objęła ona także rodziny niepełne, „ułomne”.
Jak się okazuje, proces stabilizowania się rodziny w mieście był często długi
i skomplikowany; nierzadko przechodziła ona fazę okresowej destabilizacji, a nawet
— rozkładu w dotychczasowym kształcie. Ważne i nowe, gwarantem i motorem tej
nowej, miejskiej stabilizacji nierzadko stają się kobiety, często — matki, z reguły jed
nak pozbawione oparcia we współmałżonku: wdowy, rozwiedzione, samotne matki,
siostry, utrzymujące osierocone młodsze rodzeństwo itp.
Zjawisko to najszerzej wystąpiło wśród ludności proletariackiej, szczególnie
w wielkich skupiskach miejskich jak Warszawa, Łódź. Możemy tu odwołać się do
źródeł statystycznych (wyniki rosyjskiego spisu powszechnego z 1897 r.), które po
zwalają szacować, że w Królestwie Polskim już w końcu XIX w. w około 5% ogólnej
liczby rodzin robotniczych funkcje głowy rodziny sprawowały kobiety–robotnice,
pracujące w przemyśle, handlu i usługach (bez służby domowej). Najwięcej takich
rodzin było w Warszawie, gdzie w tym czasie aż ponad 1/3 kobiet zatrudnionych
w fabrykach i warsztatach rękodzielniczych oraz w handlu, gastronomii itp. — utrzy
mywała swym zarobkiem rodziny.
Trzeba dodać, że gros żywicielek rodzin w środowisku proletariackim zarobko
wała jako niewykwalifikowane robotnice dniówkowe6.
Zjawisko podejmowania przez kobiety funkcji głównych żywicielek rodziny nie
ograniczało się do najniższych warstw mieszkańców miasta. W pewnym stopniu
towarzyszyło również postępującej w ostatniej ćwierci XIX w. pauperyzacji części
ziemiaństwa i inteligencji. Pośrednio i bezpośrednio dawały tu o sobie znać z jednej
strony konsekwencje reformy agrarnej i procesu urynkowienia rolnictwa, a z drugiej
— klęski powstania styczniowego i postyczniowych represji (zesłania, przymusowa
emigracja, konfiskaty majątków). Skutkiem tych ostatnich było m.in. zachwianie się
równowagi demograficznej w proporcjach między liczbą kobiet i mężczyzn na nie
korzyść tych ostatnich. „Kwiat mężczyzn wyginął lub musiał wyemigrować, z czego
wynikły dwie konsekwencje. Jedna, że ubyła bardzo znaczna liczba kandydatów na
mężów, co musiało zwiększyć kontyngent niezamężnych panien — w społeczeństwie
obciążonym równocześnie nadmiarem wdów” — pisał Boy7.
Jak się okazało, wielu rodzinom z tych środowisk społecznych, osieroconym
i pozbawionym podstaw utrzymania, miasto dawało szansę na przeżycie otwierając
przed kobietami pewne możliwości zarobkowania.

6
A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku XIX i na początku XX w.,
[w:] Kobieta i społeczeństwo ma ziemiach polskich w XIX w., pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. I,
II wyd., Warszawa 1995, s. 125–134 (przedruk w niniejszym tomie, s. 61–69).
7
T. Żeleński–Boy, Ludzie żywi, Pisma t. III, Warszawa 1956, s. 214–215.
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***
Analizowane wyżej zjawisko obejmowania przez kobiety funkcji głów rodzin sta
nowi istotny strukturalny element obserwowanych przez nas przekształceń rodziny
w mieście.
Zjawisko to można więc rozpatrywać w kontekście oddziaływania miasta
u schyłku XIX w., w dobie intensywnej industrializacji i nowoczesnej urbanizacji,
na przekształcenia struktury rodziny w miastach, towarzyszące jej stabilizowaniu się
i adaptowaniu do warunków miejskich. Przekształcenia te występowały na różnych
szczeblach drabiny społecznej, ale dzisiejszy stan badań pozwala stosunkowo najwię
cej powiedzieć o przemianach rodziny robotniczej.
Można je sprowadzić do trzech podstawowych punktów:
1. wzrost znaczenia rodziny podstawowej, dwupokoleniowej, złożonej z rodziców
i dzieci z towarzyszącym temu przyspieszonym zmniejszaniem się liczby (rozpadem)
rodziny wielopokoleniowej;
2. zwiększanie się grupy rodzin niepełnych, najczęściej pozbawionych ojca–
głównego żywiciela, w których funkcje głowy rodziny spełnia matka lub inni człon
kowie rodziny, m.in. również młodociani;
3. powstanie i utrzymywanie się niemałej grupy rodzin dużych, w których pod
stawę (wspólnego zamieszkiwania i gospodarstwa domowego) nie stanowią wy
łącznie więzi pokrewieństwa — a więc rodziny z udziałem dalszych krewnych oraz
obcych sublokatorów.
Zmniejszające się w warunkach miasta przemysłowego ilościowe znaczenie ro
dziny wielopokoleniowej na rzecz rodziny podstawowej, sprzyjało umacnianiu się
dominacji tradycyjnego modelu rodziny skupionej wokół zarobkującego ojca–głów
nego żywiciela. Taki tradycyjny, patriarchalny model dominował w tym czasie nie
wątpliwie na wszystkich szczeblach drabiny społecznej — niezależnie od tego w jaki
sposób i z jakich źródeł rodziny te czerpały środki na swe utrzymanie, a więc poczy
nając od społeczności chłopskich a na środowiskach arystokratycznych kończąc. Do
piero w miejsko–przemysłowych społecznościach robotniczych dominacja ta zostaje
w tym czasie zakwestionowana. Pojawia się tu i nabiera coraz większego znaczenia
nowy model rodziny, składającej się z wielu — obok ojca — zarobkujących członków
rodziny (matka i starsze dzieci).
Wreszcie — trzecim modelem rodziny występującym w tym czasie w społecz
nościach miejskich staje się — wspominany już model rodziny niepełnej, „ułomnej”,
najczęściej osieroconej przez ojca, której głównym żywicielem staje się zarobkująca
matka lub najstarsze z rodzeństwa, a czasami jedno z dziadków lub dalszy krewny.
Model ten nawiązywał więc w pewnych okolicznościach do tradycji rodziny wielkiej,
wielopokoleniowej, najczęściej jednak — łamiąc tradycję — powoływał kobietę do
nowej roli: — głowy rodziny.
Ten ostatni typ rodziny pojawia się jednak w różnych środowiskach społecznych
w mieście, nie tylko wśród ludności robotniczej. W licznych przypadkach (o czym
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świadczą źródła opisowe) występował on bowiem także wśród przenoszącego się
do miast zubożałego ziemiaństwa, wśród pauperyzującej się inteligencji zawodowej,
a czasami nawet — w środowisku rzemieślniczym. Natomiast omówiony poprzednio
model rodziny, na podstawy utrzymania której składały się nie tylko zarobki ojca, ale
także — matki i dzieci, był wyłączną „własnością” sproletyzowanych dołów społecz
nych (robotnicy, chałupnicy).
Rosnąca na przełomie wieków dominacja rodziny podstawowej, dwupokolenio
wej zauważalna była wyraźniej w uprzemysławiających się miastach w porównaniu
ze wsią, ze środowiskiem chłopskim, z którego notabene wywodziła się większość
rodzin robotników przemysłowych. W ostatnich dziesięcioleciach XIX w. rozluźnia
ły się więzi, łączące wielopokoleniowe rodziny chłopskie. Powodował to już sam fakt
przenoszenia się ze wsi do miast — w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł utrzyma
nia — jednostek, a czasami całych rodzin. (Notabene znaczenie rodzin wielopokole
niowych i popularność tego typu rodziny w społecznościach chłopskich w Królestwie
Polskim u schyłku XIX w. jest — moim zdaniem — w opinii etnografów i niektórych
historyków przesadnie wyolbrzymiane).
Natomiast w zakorzenionych już w mieście rodzinach robotniczych utrzymywa
niu się rodzin wielopokoleniowych przeciwdziałało, dość rygorystycznie egzekwo
wane, wczesne rozpoczynanie zarobkowania przez dzieci robotnicze, jak również
— wczesne w tym środowisku zawieranie związków małżeńskich i na ogół wczesne
usamodzielnianie się młodych małżeństw. (Wczesnemu usamodzielnianiu się mło
dych sprzyjała wysoka przeciętnie liczba dzieci przy niskich z reguły dochodach ro
dzin robotniczych, brak wspólnego majątku, itd.).
Nie zmienia to faktu, że z postępującą stabilizacją rodzin robotniczych w mie
ście łączył się wzrost liczebności tych rodzin, spowodowany przede wszystkim sys
tematycznie zwiększającą się liczbą dzieci — w miarę trwania małżeństwa wspólnie
zamieszkującego w mieście. Zjawisko wzrostu dzietności w rodzinach robotniczych
w miastach daje się zaobserwować dopiero w pierwszych latach XX wieku. Kiedy
przemysł miał już za sobą kulminacyjny moment swego burzliwego rozwoju, kie
dy osłabło nieco wysokie tempo napływu do miast przemysłowych ludności ze wsi
i miasteczek — dopiero wtedy zaczął się stopniowo zwiększać przyrost naturalny
w uprzemysłowionych rejonach Królestwa Polskiego. Dopiero wówczas miasta za
częły wyprzedzać pod tym względem słabo zurbanizowane rejony rolnicze.
Wyniki badań medyczno–demograficznych z początku XX wieku pozwalają
przyjąć, że wśród najuboższej ludności proletariackiej w Warszawie w małżeństwach
po 25–letnim pożyciu rodziło się przeciętnie od 9 do 10 dzieci, z czego jednak niemal
połowa (45%) umierała w niemowlęctwie i dzieciństwie8.
Stabilizacja rodziny robotniczej w mieście w kształcie wielodzietnej rodziny
dwupokoleniowej na ogół nie oznaczała zmniejszenia obciążeń kobiet w porównaniu
W. Szenajch, Porównawcza statystyka urodzeń i śmiertelności dzieci wśród ubogiej ludności chrześci
jańskiej i żydowskiej w Warszawie i Łodzi, Warszawa 1916, s. 15.

8
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z rodziną wiejską. Miasto — jak się wydaje — najczęściej te obciążenia zwiększało,
gdyż jednocześnie istotnemu rozszerzaniu ulegało podejmowanie pracy zarobkowej
przez kobiety zamężne.
Można przypuszczać (brak jest dla potwierdzenia tego poglądu ścisłych danych
statystycznych), że na początku XX w., przed wybuchem I wojny światowej rosło zna
czenie nowego typu rodziny robotniczej, składającej się z kilku zarobkujących osób,
w której obok ojca rodziny pracowała również matka (i dzieci).
Wydaje się, że w końcu XIX w. w warunkach Królestwa Polskiego, a może szerzej
— w warunkach polskich w ogóle — wzrost liczby zarobkujących kobiet, a szczegól
nie — mężatek, może być traktowany jako jeden z mierników procesu stabilizowa
nia się rodzin robotniczych w mieście: rodzina, której na utrzymanie nie wystarcza
zarobek ojca nie rozprasza się zgodnie z utartą dotychczasową praktyką — między
krewnych na wsi, a szuka dodatkowych źródeł utrzymania w mieście.
Szanse takiego zarobku młodocianym i kobietom dawał przede wszystkim wiel
ki przemysł, głównie włókiennictwo. Rzemiosło — poza konfekcyjnym — stwarza
ło znacznie mniej takich możliwości. Według danych z końcu XIX w. (spis 1897 r.)
wśród kobiet pracujących przy produkcji rękodzielniczej, zamężne stanowiły zaled
wie 9%, podczas gdy w fabrykach — niemal 1/4 załóg kobiecych.
W końcu XIX w. (w 1897 r.) ponad 80% wszystkich zamężnych robotnic przemy
słowych pracowało we włókiennictwie, najwięcej było wśród nich kobiet młodych
i w średnim wieku (od 20 do 40 roku życia). Tak więc wbrew obiegowym opiniom,
w omawianym okresie robotnice fabryczne nie zawsze rzucały pracę po zamążpój
ściu, a wiele z nich zarobkowało nadal będąc matkami (głównie w ośrodkach włó
kienniczych jak Łódź i miasta w okręgu łódzkim i warszawskim: Żyrardów, Marki
itd.). Natomiast w Warszawie, będącej ośrodkiem zróżnicowanej wytwórczości ręko
dzielniczej i przemysłowej, mimo dużego znaczenia produkcji konfekcji — robotnice
zamężne były rzadkością (łącznie stanowiły w 1897 r. zaledwie około 10%).
Nie można przy tym nie postawić pytania o wpływ tej sytuacji na status i prestiż
społeczny kobiety.
Przekształcenia struktury rodziny miejskiej, znajdujące wyraz w upowszechnia
niu się nowego modelu rodziny, kwestionującego (poprzez obciążenie zarobkowa
niem obojga rodziców i ewentualnie także starsze dzieci) dotychczasowy tradycyjny
podział ról w rodzinie stawiały na porządku dziennym sprawę nowej pozycji spo
łecznej kobiety zamężnej i matki.

(Pierwodruk: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2: Przemiany społeczne
a model rodziny, pod red. Anny Żarnowskiej, Gdańsk–Toruń 1995, s. 47–55)
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M

iejsce klasy robotniczej w składzie społecznym ludności Warszawy w końcu w.
XIX ciągle jeszcze należy do zagadnień mało zbadanych. Wyczerpujące i am
bitne studium Tadeusza Łepkowskiego o początkach klasy robotniczej Warszawy1 nie
było w sposób systematyczny kontynuowane dla okresu następnego, tj. końca w. XIX
i pierwszych lat XX. Podjęto je dopiero dla lat międzywojennych2. Opublikowano
wprawdzie dość obszerny wybór źródeł do dziejów warszawskiej klasy robotniczej
w końcu XIX w. w zbiorze Źródeł do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich3,
ukazało się także wiele artykułów i rozpraw dotyczących tego tematu ze szczególnym
jednak uwzględnieniem aktywności politycznej robotników warszawskich4. Publika
cje te jednak nie zastąpią systematycznych badań nad rozwojem warszawskiej klasy
robotniczej jako ustabilizowanym już w swej odrębności środowiskiem społecznym.
Niestety, studia takie napotykają często nieprzezwyciężone trudności źródłowe,
a w szczególności brak źródeł statystycznych lub ich małą wiarygodność, niemoż
ność wyodrębnienia klasy robotniczej spośród innych grup ludności Warszawy itd.
Trudności te występują także przy badaniach środowiska demograficznego, jakie
stanowią warszawscy robotnicy, a w szczególności — nad ich sytuacją rodzinną.
Jedynym pełniejszym źródłem dotyczącym tych spraw dla schyłku w. XIX i po
czątków XX, aż do odzyskania niepodległości Polski, są materiały spisu 1897 r. Spis
ten nie uwzględnia jednak podziału ludności według stanowiska społecznego, nie daje
więc możliwości wyodrębnienia nawet ludności najemnej spośród ogółu zawodowo
T. Łepkowski, Początki klasy robotniczej Warszawy, Warszawa 1956.
M. Drozdowski, Klasa robotnicza Warszawy 1918–1939, Warszawa 1968.
3
T. 1, cz. 1, Warszawa 1962.
4
Ż. Kormanowa, Gospodarczo–społeczne przesłanki ukształtowania się pierwszej partii polskiej klasy
robotniczej, „Przegląd Historyczny” 1952, nr 3–4.
1
2
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czynnych. Toteż szczególną wartość mają dla badacza, opublikowane przez rosyjskie
Ministerstwo Finansów w niewielu egzemplarzach, materiały spisu 1897 r. o liczebno
ści i składzie robotników w Rosji5. Niestety, nie zostały nigdzie omówione zastosowane
tu kryteria wyodrębnienia robotników spośród ogółu ludności. Brak pewności, czy nie
oparto się przy tym przede wszystkim na subiektywnej deklaracji ankietowanego, a tak
że porównując wyniki spisu dla całej ludności aktywnej zawodowo z liczbą robotników
w spisie wydaje się, że te ostatnie dane znacznie pomniejszają stan faktyczny z r. 18976.
Biorąc pod uwagę fakt, że dla omawianego okresu spis jest źródłem jedynym,
a pod względem zakresu tematycznego — w ogóle unikalnym musi stać się on
podstawą wszelkich rozważań o sytuacji klasy robotniczej w państwie rosyjskim
u schyłku XIX w. Jest też podstawowym źródłem niniejszej rozprawy, której autor,
w przekonaniu, że wnioskuje o całości na podstawie danych fragmentarycznych, nie
pełnych — nie przeprowadzając na tym miejscu żadnych szacunków — stara się ope
rować liczbami względnymi. W oparciu o liczby względne rozprawa analizuje przede
wszystkim proporcje wzajemne między różnymi grupami robotników, nie wdając się
w ustalanie faktycznej ich liczebności.
Nieco uwagi należy poświęcić zagadnieniu, jakie miejsce zajmowali robotni
cy przemysłowi (przy czym termin „robotnicy przemysłowi” stosowany jest w ni
niejszej rozprawie dla określenia łącznie robotników zatrudnionych w przemyśle
fabrycznym, warsztatach rzemieślniczych oraz w budownictwie) w całości klasy ro
botniczej Warszawy. Stanowili oni niewątpliwie najliczniejszą jej grupę, a mianowi
cie co najmniej połowę wszystkich robotników — jeśli doliczymy do liczb podanych
przez spis 1897 r. dla poszczególnych gałęzi przemysłu i rzemiosła oraz budownic
twa, jak również komunikacji i transportu oraz handlu, proporcjonalną część wy
dzielonych w spisie robotników dniówkowych. Do następnej co do wielkości grupy
— niemal 1/3 ogółu — należała służba domowa. Robotnicy zatrudnieni w handlu
i gastronomii, komunikacji i transporcie oraz w administracji, w instytucjach ko
munalnych, sądownictwie itp. stanowili prawie równe liczebnie grupy. Według spi
su powszechnego 1897 r. w Warszawie było 136 269 robotników zatrudnionych we
wszystkich działach gospodarczych łącznie ze służbą domową, tj. niemal 1/4 ogółu
ludności Warszawy powyżej 10 roku życia. E. Chwalewik uważa liczbę robotników
zarejestrowaną w spisie za mniejszą od rzeczywistej, w związku z zaliczeniem wojska
do zawodowo czynnych i nieprecyzyjnością spisu w zakresie określenia stanowiska
w zawodzie. Jego zdaniem, rzeczywisty stopień proletaryzacji ludności był znacznie
wyższy od podawanego w spisie7.
Czislennost i sostaw raboczich w Rossii, t. I–II, Pietierburg 1906.
Zwracał już na to uwagę Edward Chwalewik w swym referacie na V zjeździe Prawników i Ekono
mistów Polskich pt. Z badań statystyczno–ekonomicznych nad klasą robotniczą w Królestwie Polskim
(Lwów 1912, s. 19).
7
E. Chwalewik (op. cit., 15–17) podnosi wskaźnik proletaryzacji ludności do 50%, ale jego szacunki
dotyczą całego Królestwa i nie wyodrębniają Warszawy.
5
6
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Dla ustalenia proporcji między liczebnością warszawskiego proletariatu według
poszczególnych gałęzi produkcji te ogólne zastrzeżenia do danych spisowych nie
mają większego znaczenia.
Tabela nr 1.
Robotnicy przemysłu, rzemiosła i budownictwa Warszawy według spisu 1897 r.
Robotnicy
Przemysł

mężczyźni

kobiety

razem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

11 217

24,8

2260

41,3

13 477

26,7

9557

21,2

336

6,1

9893

19,5

Drzewny

5715

12,8

344

6,3

6059

12,0

Budownictwo

4935

10,9

—

—

4935

9,8

Spożywczy
(wraz z tytoniowym)

3755

8,2

533

9,8

4288

8,6

Garbarski

2374

5,3

152

2,8

2526

5,0

Poligraficzny

1804

4,0

227

4,1

2031

4,0

Włókienniczy

919

2,0

740

13,8

1659

3,3

1581

3,4

139

2,6

1720

3,4

Konfekcyjny
Metalowy

Wyroby jubilerskie i instrumenty
muzyczne
Chemiczny
Inne
Razem

604

1,2

178

3,3

782

1,5

2689

5,7

573

8,9

3262

6,2

45 150

100,0

5482

100,0

50 632

100,0

Jak wynika z tab. nr 1 niemal połowa robotnic przemysłowych (według danych
spisu stanowiły one w Warszawie niewiele ponad 10% ogółu robotników przemysło
wych) zatrudniona była przy produkcji odzieży i konfekcji i prawie 14% w przemy
śle włókienniczym, w pozostałych gałęziach produkcji robotnice stanowiły już dużo
mniejsze grupy, nie sięgające 10% ogółu robotnic8.
Analizując skład warszawskich robotników przemysłowych według wieku trzeba
zwrócić uwagę na nieproporcjonalnie wysoki procent młodzieży w stosunku do jej
roli wśród ogółu ludności Warszawy. Przemysł, rzemiosło, budownictwo skupiały
według danych spisu (a przypuszczalnie w rzeczywistości procent ten był wyższy)
aż 34,5% ogółu warszawskiej młodzieży męskiej od 15 do 19 lat, ok. 20% mężczyzn
8
Dane spisu dotyczące udziału kobiet wśród robotników przemysłowych wydają się być pomniej
szone w porównaniu z wcześniejszymi o parę lat, ale, niestety, cząstkowymi informacjami inspek
tora fabrycznego okręgu warszawskiego W. Swiatłowskiego (W. Swiatłowskij, Fabricznyj raboczij,
S. Pietierburg 1889, s. 8–9). Zastrzeżenie to potwierdza również późniejsze, sumaryczne sprawozdanie
inspektora fabrycznego gub. warszawskiej z r. 1904, według którego w podległych inspekcji fabrykach
gub. warszawskiej (tj. bez rzemiosła i budownictwa) kobiety stanowiły 29,5% ogółu zatrudnionych
(AGAD, St. Insp. Fabr., Ia 85).
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w wieku 20 — 39 lat i już tylko 15,7% w grupie wieku od 40 do 59 lat. Natomiast
wśród męskiej ludności Warszawy, która przekroczyła 60 lat życia, robotników prze
mysłowych było już tylko 9,3%.
W związku z niewielkim wykorzystaniem siły roboczej kobiet przez przemysł
warszawski odsetki ogółu mieszkanek Warszawy zatrudnionych w przemyśle są nie
porównanie niższe w stosunku do analogicznych liczb dla mężczyzn. Ale i wśród za
łóg kobiecych warszawskiego przemysłu i rzemiosła uderza nieproporcjonalnie duży
udział młodocianych: dziewczynek poniżej lat 14, a szczególnie dziewcząt 15 –19 let
nich. W 1879 r. spośród zamieszkałych w Warszawie dziewcząt w wieku 15–19 lat,
stanowiących 11,5% ogółu mieszkanek Warszawy, rekrutuje się ponad 35% robotnic
przemysłu i rzemiosła. Dysproporcja ta, aczkolwiek nieco łagodniej, występuje także
w odniesieniu do kobiet grupy wieku 20 — 39 lat: stanowią one 35,6% ogółu kobiet,
a 43,7% robotnic. Natomiast siłę roboczą kobiet ponad 40–letnich (nawet poniżej
60 lat) wykorzystywał przemysł w stopniu nieproporcjonalnie niskim w stosunku do
podaży (16% i 9,6%).
Przechodząc do rozważań o sytuacji rodzinnej robotników przemysło
w ych
Warszawy trzeba zastrzec, że spis 1897 r. nie daje pełnych informacji o stanie cy
wilnym robotników, uwzględniono tylko pozostających w związkach małżeńskich.
Jednocześnie tylko w stosunku do robotników spis zawiera dodatkowe informacje
o pozycji zajmowanej przez pracującego w rodzinie, zaliczając robotników do 3 na
stępujących grup: 1) głowy rodzin 2) członkowie rodzin, 3) samotni i rozłączeni
z rodzinami — oraz dane o liczebności rodzin, utrzymywanych przez głowy rodzin.
Mimo niepełności dane te pozwalają na bliższe wejrzenie w sytuację rodzinną robot
ników zatrudnionych w poszczególnych gałęziach przemysłu i na strukturę rodzin
robotniczych. Takiej możliwości i na taką skalę nie dają żadne inne źródła ani też
późniejsze spisy ludności z okresu międzywojennego.
Nie zachowały się, niestety, analogiczne dane spisu 1897 r. dla innych, poza ro
botnikami, grup ludności, co uniemożliwia analizę porównawczą.
Trzeba jeszcze zastrzec, że o ile spis pozwala na wyodrębnienie robotników bu
dowlanych, o tyle nie oddziela robotników przemysłu od zatrudnionych w rzemio
śle. Przy tym kategoria „robotnik” w zmechanizowanej fabryce była już wówczas
w potocznym języku mniej więcej określona. Można przypuszczać, że rozumiano
pod tym określeniem wszystkich fizycznych pracowników najemnych w fabry
kach — chyba z wyjątkiem palacza, maszynisty, dozorców oraz robotników placo
wych, niewykwalifikowanych, zatrudnianych sezonowo i na dniówkę. Jest rzeczą
prawdopodobną, że nie zaliczano do grupy robotników w fabrykach także wysoko
kwalifikowanych rzemieślników, np. majstrów, podmajstrzych itp., mimo że byli pra
cownikami najemnymi. W zakładach rzemieślniczych niecechowych za robotników
uznano przypuszczalnie wszystkich najemnych łącznie z młodocianymi tzw. chłop
cami–praktykantami, którzy pobierali tu niewielkie wynagrodzenie. Najtrudniej
odpowiedzieć na pytanie, kogo zakwalifikował spis do robotników spośród załóg
rzemieślniczych zakładów cechowych. Najprawdopodobniej nie potraktowano jako
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robotników terminatorów pracujących bez wynagrodzenia, a być może także części
czeladników.
Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji rodzinnej robotników przemysłowych Warszawy
w końcu XIX w., uwzględniając szczegółowo kilka najważniejszych grup branżo
wych.
Charakterystyczną w skali całego Królestwa Polskiego cechą załóg warszaw
skich fabryk metalowych jest niewystępująca w żadnym z ważniejszych ośrodków
przemysłu metalowego przewaga głów rodzin: zarobek ponad 3/4 (77%) zatrudnio
nych w przemyśle metalowym robotników stanowi podstawę bytu całych rodzin.
Tak wysoki udział robotników obarczonych rodzinami jest w tym czasie zjawiskiem
wyjątkowym w całym przemyśle i w skali całego Królestwa, przewyższa najwyższe
odnośne wskaźniki w przemyśle (w gorzelnictwie, hutnictwie, budownictwie, gór
nictwie), jest minimalnie niższy tylko od analogicznych wskaźników w kolejnictwie
(78%). Ta specyficzna cecha statusu rodzinnego metalowców warszawskich występuje
szczególnie ostro w porównaniu z metalowcami innych okręgów: Zagłębia Dąbrow
skiego, Łodzi, okręgu częstochowskiego czy radomsko–kieleckiego, gdzie robotnicy
utrzymujący rodziny stanowili tylko od 36 do 44% całej załogi.
Tabela nr 2.
Status rodzinny robotników przemysłu metalowego wg spisu 1897 r.
(w procentach ogółu robotników mężczyzn i ogółu robotnic)
Pozostający
w związkach
małżeńskich

Głowy rodzin

Samotni
i rozłączeni
z rodzinami

m

k

m

k

m

k

m

k

Warszawa

45,7

7,5

78,2

34,0

21,6

66,0

0,2

0,0

Miasta

Gubernie

Członkowie rodzin

Łódź

45,2

27,2

37,0

3,8

36,5

27,2

26,5

69,0

Gub. piotrkowska
(bez Łodzi)

50,6

10,3

43,3

4,2

36,0

29,0

20,7

66,8

Gub. radomska

52,6

25,0

44,2

15,0

27,2

45,0

28,3

40,0

Fakt, że przygniatająca większość robotników metalowych w Warszawie to gło
wy rodzin, jest tym bardziej godny podkreślenia, że tylko niespełna połowa meta
lowców warszawskich (46%) to robotnicy żonaci. Wynika stąd, że w środowisku tym
w znacznym stopniu funkcję głów rodzin pełnią synowie, przypuszczalnie z koniecz
ności, np. w wypadku śmierci lub kalectwa ojca. Nie spotykamy natomiast w Warsza
wie, poza ewentualnymi sporadycznymi wypadkami, rodzin typu patriarchalnego:
robotnik żonaty jest z reguły głową rodziny. W innych ośrodkach przemysłu me
talowego w Królestwie, np. w Zagłębiu Dąbrowskim, jak również w Staropolskim,
udział żonatych wśród robotników był wyższy niż w Warszawie, szczególnie wśród
robotników podstawowej grupy wieku produkcyjnego (20–30 lat), a także i starszych.
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Zjawisko to wiązać trzeba chyba z większymi możliwościami stabilizacji życia ro
dzinnego w obu Zagłębiach, gdzie rodziny robotnicze miały częste oparcie material
ne w kawałku ziemi. Z faktu, że robotników żonatych jest tu więcej niż głów rodzin,
wynikać może, że część robotników żonatych zajmuje pozycję członków rodzin, co
wskazywałoby na trwałość tradycji patriarchalnej, kilkupokoleniowej rodziny w tym
środowisku. Bardziej jednak prawdopodobne jest, że znaczna część żonatych meta
lowców w Zagłębiu Dąbrowskim to robotnicy przybyli do miast i osad fabrycznych
w poszukiwaniu zarobku, którzy pozostawili swe rodziny na wsi, rozłączając się
z nimi na długie lata. Istnienie takiego zjawiska rozrywania rodzin przez przemysł
w okresie masowych migracji ze wsi do miasta potwierdzają liczne opisowe źródła
współczesne. W przemyśle metalowym występuje ono wszędzie poza Warszawą,
gdzie trudno o tym wnioskować na podstawie spisu, który zjawiska tego wprawdzie
nie ujawnia, ale i nie wyklucza.
W Warszawie metalowcy żenią się wcześnie (stosunkowo dużo jest żonatych na
wet wśród młodych robotników poniżej 20 lat), a także więcej jest tutaj żonatych
wśród najstarszej generacji robotników ponad 60–letnich. Wiąże się to przypuszczal
nie z większą stabilizacją siły roboczej, szczególnie starszych „zasiedziałych” meta
lowców, wykwalifikowanych majstrów czy podmajstrzych. Świadczy o tym, większy
w porównaniu z innymi ośrodkami, udział wśród załóg robotników starszych (za
równo grupy wieku 40 — 59 lat, jak i ponad 60–letnich).
Tabela nr 3.
Skład robotników przemysłu metalowego według wieku na podstawie spisu 1897 r.
(w procentach ogółu robotników)
Grupy wieku

Miasto
Gubernie

do
lat 12

13–14
lat

15–16
lat

17–19
lat

20–39
lat

40–59
lat

ponad
60 lat

Warszawa

0,1

1,8

8,0

15,6

57,0

15,2

2,3

Łódź

0,3

2,0

10,0

18,6

59,5

8,8

0,8

Gub. piotrkowska (bez Łodzi)

0,1

1,4

6,3

13,3

68,0

9,7

1,2

Gub. radomska

0,2

2,2

8,3

15,9

56,0

14,7

2,7

Specyficzną cechą środowiska warszawskich metalowców, ich struktury rodzin
nej, jest występująca już w końcu XIX w. przewaga wzoru rodziny jednopokolenio
wej, utrzymywanej wyłącznie przez ojca, gdzie żona zajmuje się tylko prowadzeniem
gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci. Wskazują na to oprócz źródeł po
chodzących z końca XIX w. także późniejsze relacje. Taki model rodziny był jeszcze
niedawno najbardziej rozpowszechniony w Warszawie9. O tradycyjnym przywią
9
H. Najduchowska, Pozycja społeczna starych robotników przemysłu metalowego, Wrocław–Warsza
wa–Kraków 1965.
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zaniu warszawskich metalowców do życia rodzinnego świadczy m. in. minimalna
liczba dzieci nieślubnych w tym środowisku10.
Warto dodać, że wysoki odsetek głów rodzin wśród robotników przemysłu me
talowego w Warszawie występuje nie tylko wśród męskiej części załogi, ale także
wśród zatrudnionych w nim kobiet, z których 1/3 zaliczona została do głów rodzin.
Jest to — po przemyśle tytoniowym i włókienniczym — jeden z najwyższych od
setków w całym warszawskim przemyśle. Wśród robotnic metalowych przygnia
tającą większość stanowią kobiety niezamężne, dotyczy to także utrzymujących
rodziny — wśród tych ostatnich tylko 1/5 to kobiety zamężne, większość to przy
puszczalnie młode dziewczęta: córki, siostry utrzymujące rodzeństwo itp.
Tak więc dla warszawskiego przemysłu metalowego typowym jest robotnik
— głowa rodziny, utrzymujący rodzinę i mieszkający z nią, oraz samotna, pozba
wiona rodziny robotnica (robotnice zatrudniane są tu na nieco większą skalę w fa
brykach galanterii metalowej, lamp itp.). Samotne robotnice stanowią tu bowiem
aż 2/3 wszystkich zatrudnionych w nim kobiet i najprawdopodobniej są to w więk
szości kobiety dojrzałe, w wieku 20–60 lat, najliczniej zatrudniane w warszawskim
przemyśle metalowym, a w niewielkim tylko procencie zamężne (12,5%). To zjawi
sko eliminowania robotnicy z życia rodzinnego w ogóle lub długotrwałej jej roz
łąki z rodziną nie występuje z taką ostrością w żadnym innym ośrodku przemysłu
metalowego w Królestwie (stosunkowo dużo samotnych robotnic — 45% — spoty
kamy jeszcze tylko w przemyśle metalowym okręgu radomskiego).
Trzecim typem warszawskiego metalowca jest robotnik młodociany: chłopiec
10–15–letni zdobywający kwalifikacje w warsztatach ślusarskich czy kowalskich, lub
w fabryce jako tzw. praktykant, z reguły na kilka lat oderwany od najbliższej rodziny,
nierzadko mieszkającej na wsi. Chłopcy poniżej lat 16 stanowią według danych spisu
prawie 10% wszystkich zatrudnionych w zakładach ślusarskich, mechanicznych, ko
walskich itp. Faktyczny udział młodocianych wśród ogółu metalowców był zapewne
większy niż to wynika ze spisu, który najprawdopodobniej wśród robotników nie
uwzględnia nie opłacanych terminatorów w warsztatach cechowych.
Spis nie wykazuje natomiast w Warszawie w środowisku metalowców synów, có
rek i innych członków rodzin robotniczych, których zarobek uzupełniałby podsta
wowy zarobek głowy rodziny. Przeciwnie, wśród metalowców Łodzi, Częstochowy,
Zagłębia Dąbrowskiego, a szczególnie Zagłębia Staropolskiego członkowie rodzin
stanowią niemal 1/3 załóg. Być może, że w ośrodkach tych, obok pewnych tradycji
rodziny wielopokoleniowej, sytuację rodzinną pracujących metalowców w sposób
decydujący modyfikowało posiadanie działki ziemi, którą traktowano jako podstawę
utrzymania rodziny, wysyłając do przemysłu synów i córki.

10

S. Serkowski, Przyrost naturalny ludności jako zagadnienie higieny socjalnej, Warszawa 1917, s. 41–42.
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Tabela nr 4.
Liczebność rodzin robotników przemysłu metalowego według spisu 1897 r.
(w procentach ogółu rodzin utrzymujących się głównie z zarobków w tym przemyśle)
Liczba osób w rodzinie

Miasto
dwie

trzy

cztery

pięć

sześć —
dziesięć

ponad
jedenaście

Warszawa

52,0

8,0

9,5

9,8

8,3

12,2

Łódź

17,0

21,0

22,0

16,5

22,8

0,7

Gub. piotrkowska (bez Łodzi)

15,8

25,0

25,7

19,1

28,0

0,4

Gub. radomska

11,9

19,8

20,4

18,3

29,3

0,3

Gubernie

O większej „zasiedziałości” metalowców warszawskich świadczy także liczeb
ność ich rodzin. Zjawiskiem bez precedensu w całym Królestwie jest tu bardzo duża
rola rodzin bardzo licznych, składających się z ponad 10 osób. Stanowiły one według
spisu 1897 r. aż 1/8 wszystkich, rodzin tego środowiska zawodowego. Jest to część
bardzo znaczna, szczególnie gdy porównamy liczebność rodzin w innych ośrodkach
przemysłu metalowego; tak np. w Zagłębiu Dąbrowskim, w okręgu radomskim czy
w Łodzi te najliczniejsze rodziny nie stanowiły nawet jednego procenta.
W ogóle struktura rodziny warszawskiego metalowca różni się znacznie od ana
logicznych danych w Zagłębiu Dąbrowskim, Łodzi i innych ośrodkach. W Warsza
wie przeważają rodziny niewielkie, dwu–trzyosobowe (60% wszystkich rodzin). Aż
połowę rodzin warszawskich metalowców stanowią rodziny dwuosobowe, częściowo
są to przypuszczalnie rodziny utrzymywane przez młodocianych robotników, a tak
że młode małżeństwa, które od razu zakładają własne gospodarstwa. Wskazywałaby
na to również zaznaczona wyżej tendencja do wcześniejszego zawierania małżeństw
w środowisku warszawskim. W innych ośrodkach przemysłu metalowego w Króle
stwie rodziny dwuosobowe są nieliczne (12–16% ogółu rodzin). Ponieważ nie obser
wuje się większych różnic w strukturze wieku poszczególnych lokalnych środowisk
metalowców, można przypuszczać, że poza Warszawą obowiązuje bardziej trady
cyjny model rodziny, że część młodych małżeństw usamodzielnia się ekonomicznie
dopiero po jakimś czasie po zawarciu małżeństwa. Jednocześnie stosunkowo niski
— w porównaniu z Warszawą — udział rodzin małych wśród rodzin metalowców
Zagłębia Dąbrowskiego, Staropolskiego czy okręgu częstochowskiego, przy niewy
stępowaniu tu tak charakterystycznego dla Warszawy zjawiska młodocianych głów
rodzin, mógł być spowodowany powrotem na wieś tych rodzin metalowców, które
utraciły ojca — głowę rodziny.
Specyfikę struktury rodziny warszawskich metalowców wyznacza również sto
sunkowo niski odsetek rodzin średnich (od 3 do 6–10 osób) oraz wspomniana już
wyżej względnie duża rola rodzin najliczniejszych (ponad dziesięcioosobowych),
przypuszczalnie wielodzietnych. Głową rodziny jest tu najprawdopodobniej star
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szy wiekiem, z długoletnim stażem pracy ślusarz, kowal czy tokarz, pracujący bądź
w warsztacie kowalskim czy ślusarskim, bądź w wielkiej fabryce wagonów czy ma
szyn. W tych dwóch działach wśród metalowców warszawskich robotnicy starsi, po
nad 60–letni, stanowią odsetki wyższe ponad przeciętną dla Królestwa.
Ta odmienność sytuacji rodzinnej warszawskich metalowców nie daje się wy
jaśnić wyłącznie specyfiką struktury działowej przemysłu metalowego w Warsza
wie. Dowodzi tego porównanie z innymi ośrodkami. Np. przemysł metalowy Łodzi
o podobnej strukturze co warszawski, tj. z przygniatającą przewagą działu wyrobów
ślusarskich, kowalskich i galanterii metalowej — nieco odmiennie niż w Warszawie
kształtuje tu strukturę wieku robotników. Nie ma tutaj także obserwowanych w War
szawie jaskrawych skrajności w sytuacji rodzinnej robotników: procent zamężnych
robotnic jest w Łodzi dużo większy, a samotne, pozbawione rodziny kobiety odgry
wają tu rolę stosunkowo niewielką, większe natomiast znaczenie tak w Łodzi, jak
i w Zagłębiu Dąbrowskim ma grupa mężczyzn samotnych lub rozłączonych z rodzi
nami. Wreszcie niepomiernie większą rolę odgrywa wśród łódzkich metalowców,
nieistniejąca w ogóle w Warszawie, grupa członków rodzin, kształtująca się tu na
poziomie niemal identycznym jak w Zagłębiu Dąbrowskim i Staropolskim (nieco
poniżej 1/3 ogółu załogi) mimo odmiennej tam struktury branżowej, tj. przewagi
odlewnictwa, wyrobu żelaza sortowego, wyrobu maszyn.
Dla Łodzi charakterystyczny jest najwyższy w Królestwie udział członków ro
dzin w składzie załóg kobiecych (69%); w przeciwieństwie do Warszawy kobieta czło
nek rodziny jest najczęściej spotykanym typem robotnicy przemysłu metalowego
w Łodzi, a młoda robotnica od 17 do dwudziestu kilku lat to córka, ewentualnie żona
miejscowego robotnika. Wydaje się to potwierdzać odmienna nieco struktura wieku
robotnic przemysłu metalowego Łodzi i Warszawy: w Warszawie większą rolę od
grywają kobiety dojrzałe i starsze (30 — 40 — 50 — 60 lat), natomiast w Łodzi dziew
częta 17 — 20–letnie i młodsze kobiety, zatrudniane głównie — w dużo większym
stopniu niż w Warszawie — w produkcji galanterii metalowej, jak również w nowo
czesnym przemyśle maszynowym.
To „wtargnięcie” członków rodzin do zespołu zatrudnionych w przemyśle meta
lowym automatycznie obniża znaczenie wśród nich głów rodzin, którzy wśród ogółu
robotników metalowych stanowią w Łodzi na tle całego Królestwa Polskiego gru
pę stosunkowo najmniejszą. A przecież taki niewykwalifikowany robotnik — głowa
rodziny, jest dominującym typem warszawskiego robotnika metalowego, związa
nego przypuszczalnie z zakładem ślusarskim czy kowalskim; przeważają oni pod
względem liczby zatrudnionych i w Łodzi. A więc o sytuacji rodzinnej metalowców
w różnych ośrodkach decydować muszą w dużym stopniu jeszcze w końcu XIX w.
także inne, poza strukturą branżową przemysłu, czynniki, np. odmienne tradycje
warszawskiego rynku pracy w zakresie zatrudniania młodzieży. Tak np. w przemyśle
metalowym Łodzi obserwujemy większy niż w Warszawie udział dzieci i młodzieży
(do lat 16) oraz młodych robotników w wieku 17–20 lat; zdecydowanie natomiast
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mniejsze znaczenie mają starsi robotnicy w wieku lat 40–59 i ponad 60, którzy
w Warszawie stanowią 17,5%, a w Łodzi tylko 9,6% ogółu załóg męskich.
Mówiąc o środowisku warszawskich robotników należy poświęcić nieco uwagi
drukarzom, którzy jakkolwiek nie zaliczali się do najliczniejszych grup przemysło
wych proletariatu Warszawy, stanowili jednak istotną jego część składową o dość
wyraźnie zarysowanej odrębności i specyfice.
Tabela nr 5.
Status rodzinny robotników przemysłu poligraficznego w Warszawie i innych ośrodkach Króle
stwa Polskiego według spisu 1897 r. (w procentach ogółu robotników i robotnic tego działu)
Pozostający w związ
kach małżeńskich

Miasto
Gubernie

m

k

Głowy
rodzin

Samotni i rozłączeni
z rodzinami

m

k

m

k

Członkowie
rodzin
m

k

Warszawa

33,7

5,7

65,6

40,5

34,2

59,5

0,2

—

Łódź

25.8

10,6

22,6

2,0

32,1

25,6

45,3

72,4

Gub. piotrkowska
(bez Łodzi)

46,0

3,8

38,1

5,0

28,9

17,7

33,0

77,3

Wśród drukarzy i robotników przemysłu papierniczego przeważają robotnicy
utrzymujący rodziny, choć w połowie tylko są to robotnicy żonaci. Mamy tutaj do
czynienia z nierzadkim w warszawskim środowisku robotniczym zjawiskiem peł
nienia funkcji głów rodzin (przypuszczalnie głównie w rodzinach niewielkich) przez
robotników młodocianych (poniżej 19 roku życia), zatrudnionych tu, szczególnie
w fabrykach wyrobów papierniczych, na najszerszą skalę (50% ogółu załóg męskich)
w całym przemyśle i rzemiośle warszawskim. Zjawisko młodocianych żywicieli ro
dzin w przemyśle poligraficznym nie występuje nigdzie poza Warszawą, mimo że
fabryki wyrobów papierniczych w Częstochowie, Zagłębiu Dąbrowskim, a szczegól
nie w Łodzi, w jeszcze szerszym zakresie wykorzystywały młodzieżową siłę roboczą.
Być może ta odmienność Warszawy wiązała się z wyższymi zarobkami drukarzy
warszawskich w porównaniu z prowincją, które stwarzały względnie większe możli
wości utrzymania niewielkiej rodziny nawet młodocianemu robotnikowi. Ale przede
wszystkim jest to chyba wynik większej zasiedziałości robotników warszawskich, nie
tylko drukarzy, ale także robotników innych działów przemysłu, których synowie
w dużej liczbie pracowali w warszawskich fabrykach wyrobów papierniczych. Mło
dociani żywiciele rodzin musieli reprezentować co najmniej drugie pokolenie miesz
kańców Warszawy.
Bardzo rozpowszechnionym typem warszawskiego robotnika przemysłu po
ligraficznego i papierniczego jest robotnik samotny: 1/3 załóg męskich i 60% za
łóg kobiecych. Najczęściej jest to młodzież 17–20–letnia. Kobiety zatrudniane były
w tym dziale na większą skalę w fabrykach wyrobów papierowych; były to w więk
szości dziewczynki poniżej 16 lat i dziewczęta 17–19–letnie (61% wszystkich kobiet).
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Te młodociane robotnice prawdopodobnie w części wiodły życie samotne, w najlep
szym razie w czasowej rozłące z rodzinami. Część z nich oraz część zapewne ko
biet dorosłych — w minimalnym procencie zamężnych (1/6) — utrzymywała swym
zarobkiem niewielkie dwu–trzyosobowe rodziny: 40% pracujących w przemyśle pa
pierniczym kobiet (głównie przy wyrobach z papieru) notuje spis jako głowy rodzin.

Drukarnie
Fabryki wyrobów papierniczych

m

m

k

m

40–59 lat

20–39 lat

17–19 lat

13–16 lat
k

k

m

powyżej 60 lat

Grupy wieku
poniżej 12 lat

Miejsce zatrudnienia

% kobiet w załogach

Tabela nr 6.
Skład robotników przemysłu poligraficznego Warszawy według płci i wieku na podstawie
spisu 1897 r. (w procentach ogólnej liczby robotników tego działu)

m

k

3,4 1,8

2,7

14,9 29,7 13,7 13,5 51,0 46,0 16,3 5,4

k

m

k

2,3

2,7

22,0 3,9

6,7

26,6 29,2 18,8 25,0 44,3 34,0

0,9

0,5

5,5 4,6

Tak więc warszawski przemysł papierniczy zatrudniając w szerokim zakresie ko
biety nie stwarzał im możliwości życia w „normalnej” rodzinie. Natomiast w innych
miastach (Łódź, Częstochowa, Piotrków itp.) robotnice tego działu w minimalnym
tylko zakresie próbowały brać na siebie ciężar utrzymania rodziny. Większość z nich
(około 3/4) zamieszkiwała ze swymi rodzinami, dołączając swój zarobek do zarobku
ojca, męża czy brata. Mniejszą rolę w przemyśle poligraficznym poza Warszawą od
grywają też robotnice samotne.
W ramach przemysłu spożywczego zatrudniającego w końcu XIX w. dość dużą
liczebnie grupę warszawskich robotników, gorzelnie, browary, fabryki wyrobów tyto
niowych obok nielicznych piekarni mechanicznych odgrywały szczególną rolę, sku
piając robotników w większych zakładach, gdy jednocześnie w Warszawie działało
wielu drobnych producentów, zatrudniających jednego lub dwóch robotników. Były
to przede wszystkim zakłady rzemieślnicze — choć niekoniecznie cechowe, np. liczne
piekarnie oparte wyłącznie na pracy rąk, więc niezaliczane do przemysłu, a zatrudnia
jące 40% ogółu warszawskich robotników spożywczych, ciastkarnie, zakłady rzeźnic
kie i wędliniarskie itp. W sumie proletariat niefabryczny stanowił w tym dziale prawie
65% ogółu robotników, a przypuszczalnie jeszcze więcej, gdyby doliczyć najprawdopo
dobniej nieuwzględnionych w spisie „chłopców” w piekarniach cechowych.
Wśród robotników browarów i gorzelni zdecydowanie przeważali mężczyźni
— nawet w Warszawie kobiety stanowią tylko 8% załóg, a w skali całego Królestwa
procent ten jest niższy. W Warszawie jest to dział przemysłu dający zarobek przede
wszystkim robotnikom utrzymującym rodziny: ponad 90% robotników — to głowy
rodzin. Udział żonatych wśród ogółu załogi jest tu niemal najwyższy w całym prze
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myśle warszawskim (po przemyśle mineralnym), mimo to liczba żywicieli rodzin
przewyższa tu liczbę żonatych. A więc także wśród robotników gorzelni i browarów
nie tylko ojcowie pełnią funkcje żywicieli rodzin, częściowo jest ona udziałem nieżo
natych synów czy braci. W każdym razie podstawową grupę zatrudnionych stanowią
tu robotnicy dorośli ponad dwudziesto i ponad czterdziestoletni. Stosunkowo wię
cej młodzieży (17–19 lat) zatrudniają browary w Łodzi i guberni lubelskiej, ale i tam
podstawową grupę stanowią robotnicy dorośli.
Przewaga głów rodzin szczególnie wyraźnie występuje w Warszawie, gdzie w go
rzelniach i browarach nie pracowali w ogóle członkowie rodzin i tylko w niewiel
kim odsetku samotni, a być może głównie rozłączeni z rodzinami, tj. mieszkający
oddzielnie i przesyłający część swych zarobków rodzinie. A więc typ robotnika ojca
i żywiciela rodziny stanowi specyficzny typ robotnika warszawskiego, występujący,
jak się okazuje, nie tylko w przemyśle metalowym, ale i w innych działach wielkiego
przemysłu fabrycznego.
W innych rejonach Królestwa Polskiego robotników przemysłu gorzelniano–
piwowarskiego cechuje odmienna struktura rodziny robotniczej. Choć wszędzie
żonaci stanowią ogromną większość robotników, poza Warszawą bardziej rozpo
wszechnione jest wczesne zawieranie związków małżeńskich. Ale w ośrodkach pro
wincjonalnych tylko część żonatych robotników utrzymując rodzinę może z nią
wspólnie zamieszkiwać (tylko ok. 50%). Stąd wśród robotników browarów i gorzelni,
szczególnie w rejonach rolniczych, znacznie większą rolę niż w Warszawie odgrywa
grupa robotników samotnych, a właściwie głównie chyba rozłączonych z rodzinami,
sezonowo zarobkujących poza miejscem stałego zamieszkania.
Odmiennością warszawskiego środowiska jest liczebność rodzin.
Tabela nr 7.
Rodziny robotników zatrudnionych w browarach i gorzelniach według ich liczebności na
podstawie spisu 1897 r. (w procentach ogółu rodzin utrzymujących się głównie z zarobków
w tym dziale przemysłu)
Liczba osób w rodzinie
Wyszczególnienie
Warszawa

dwie

trzy

cztery

pięć

54,1

5,9

8,6

10,4

sześć–
ponad
–dziesięć jedenaście
7,5

13,5

Gub. lubelska

14,7

14,7

22,0

21,4

27,2

—

Królestwo Polskie (wraz z Warszawą)

24,7

13,4

18,8

16,9

22,5

3,7

Jak wynika z tabeli nr 7 w Warszawie przeważają młode małżeństwa i małe ro
dziny dwuosobowe, a także dość dużą grupę stanowią rodziny najliczniejsze, składa
jące się z ponad 11 osób, natomiast w innych ośrodkach przeważają rodziny liczne,
składające się z 5–10 osób.
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Tabela nr 8.
Sytuacja rodzinna robotnic fabryk wyrobów tytoniowych w Warszawie i Lublinie
na podstawie spisu 1897 r.
Robotnice

w % ogółu załogi

w % ogółu głów rodzin

zamężne w % ogółu człon
ków załogi pozostających
w związkach małżeńskich

Warszawa

58,4

48,0

25,2

Lublin (gub. lubelska)

32,0

3,1

7,6

Miasto

Robotnice w procentach ogółu badanych
Miasto
Warszawa
Lublin (gub. lubelska)

głowy rodzin

samotne i rozłączone
z rodziną

członkowie rodzin

49,2

50,8

—

3,0

32,7

64,3

Drugim działem przemysłu spożywczego w Warszawie opartym na produkcji
fabrycznej był przemysł wyrobów tytoniowych11. W Królestwie Warszawa była zresz
tą wówczas głównym ośrodkiem przemysłu tytoniowego, tutaj zatrudniano prawie
70% ogółu robotników tytoniow ych, resztę zaś w Lublinie. W warszawskich fabry
kach tytoniowych większość załóg (60%) stanowiły kobiety, w Lublinie natomiast
— tylko około 1/3. Mimo to, gdy w Lublinie prawie połowę zatrudnionych stanowili
członkowie rodzin, w Warszawie większość zatrudnionych w przemyśle tytoniowym
robotników to żywiciele rodzin.
Przemysł ten był w Warszawie jedną z nielicznych gałęzi dających kobiecie moż
liwość, choćby ograniczoną, utrzymania siebie lub ewentualnie nawet rodziny.
A więc połowa zatrudnionych tu kobiet pełni funkcje żywicielek rodzin — głów
nie zresztą dwuosobowych. Pozostałą część stanowią kobiety samotne. Procent kobiet
zamężnych jest bardzo niski. I wśród mężczyzn, a szczególnie wśród kobiet więcej jest
głów rodzin niż osób pozostających w związkach małżeńskich. Wszystko to nasuwa
hipotezę o przewadze w tym środowisku robotniczym typu rodziny zdekompleto
wanej. Śmierć ojca lub męża zmusza do zarobkowania dzieci i kobietę (i tu przemysł
tytoniowy jako jeden z nielicznych w Warszawie stwarza taką możliwość). Stąd tak
charakterystyczna wśród rodzin utrzymywanych przez pracujące w tym przemyśle
robotnice przewaga rodzin dwuosobowych: przypuszczalnie wdowa z dzieckiem czy
córka utrzymująca starą matkę, ewentualnie starsza siostra — młodsze rodzeństwo.
W porównaniu z wykazem fabryk, opracowanym przez Orłowa w r. 1895, materiały spisu 1897 r.
podają dla Warszawy niezrozumiale niską liczbę robotników zatrudnionych w fabrykach tytonio
wych: wg spisu było ich tylko 513, według wykazu — 1982. (P. Orłów, Ukazatiel fabrik i zawodow
Jewropiejskoj Rossii, S. Pietierburg 1895).

11
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Mówi o tym także struktura wieku zatrudnionych robotnic: dość duży odsetek, w po
równaniu z innymi działami przemysłu warszawskiego, stanowią tu kobiety dojrzałe
(ponad 20–letnie) i starsze (powyżej 60 roku życia). Część z tych starszych robotnic to
przypuszczalnie tak liczne w tym przemyśle w Warszawie kobiety samotne (w Lublinie
samotnych robotnic jest dużo mniej i w przeciwieństwie do Warszawy są to głównie
młode dziewczęta poniżej 19 lat, które tu w ogóle stanowią 3/4 robotnic). To zjawisko
licznych dwuosobowych, ułomnych rodzin, utrzymywanych przez robotnice prze
mysłu tytoniowego przesądza o odmienności środowiska warszawskich tytoniowców
także pod względem liczebności rodzin. W rezultacie bowiem takie dwuosobowe ro
dziny stanowią w Warszawie aż połowę wszystkich rodzin utrzymujących się z zarob
ków w przemyśle tytoniowym, gdy w Lublinie jest ich zaledwie kilka. Duże znaczenie
w Warszawie mają także rodziny najliczniejsze — ponad jedenastoosobowe, (16%),
przypuszczalnie wielodzietne, których „głowami” są prawie wyłącznie mężczyźni, być
może starsi robotnicy, o wiele liczniej zatrudnieni w warszawskim przemyśle tytonio
wym niż w lubelskim (robotnicy ponad 40–letni — to ok. 30% ogółu w Warszawie i za
ledwie 15% — w Lublinie). W Lublinie przeważają rodziny składające się z 6–10 osób,
ale nie ma w ogóle rodzin ponad dziesięcioosobowych, występujących dość często
w Warszawie. Przy tym, ogólnie rzecz biorąc, w Lublinie przemysł tytoniowy, w dużo
mniejszym stopniu niż w Warszawie stanowi podstawę utrzymania całych rodzin ro
botniczych, w połowie są to zarobki członków tych rodzin, a więc uzupełniają tylko
zarobki głowy rodziny pochodzące z innej gałęzi gospodarki (m. in. także z rolnictwa).
Robotnicy przemysłu spożywczego (poza browarami, gorzelniami i fabrykami
wyrobów tytoniowych) stanowili odrębną grupę proletariatu Warszawy ze względu
na przeważające tu drobne przedsiębiorstwa, z reguły jeszcze niezmechanizowane,
w których zatrudniano przeciętnie: w piekarniach i zakładach masarskich — 2,3–2,7,
a w ciastkarniach i wędliniarniach jednego tylko pracownika najemnego.
Środowisko wielkoprzemysłowe i wielkomiejskie Warszawy czy Łodzi w mini
malnym stopniu modyfikowało sytuację ekonomiczną, społeczną, a nawet rodzinną
proletariatu niefabrycznego przemysłu spożywczego. Zarówno w tych dwóch wiel
kich miastach, jak i w małych miasteczkach przeważał w tym dziale typ drobne
go przedsiębiorstwa ze wszystkimi społecznymi konsekwencjami tego faktu, jeśli
chodzi o pozycję robotnika w zakładzie. Także pod względem składu robotników
piekarskich według płci i wieku nie występują wyraźniejsze różnice nawet między
Warszawą czy Łodzią a małomiasteczkowymi piekarniami typowo rolniczych re
gionów, jak np. w guberni suwalskiej czy lubelskiej. Wszędzie gros załóg stanowią
mężczyźni, kobiety zatrudnione stanowią 5–6% ogółu. Na prowincji szarzej wyko
rzystywana jest praca kobiet starszych (ponad 40–letnich i ponad 60–letnich), gdy
tymczasem w Łodzi i w Warszawie wśród nielicznych kobiet przeważają dziewczęta.
Wszędzie piekarnictwo opiera się głównie na młodocianej sile roboczej: chłopcy
do lat 16 stanowią w Warszawie i Łodzi około 10% załóg, a na prowincji od 13–17%.
Przy czym — w myśl poczynionych na wstępie artykułu zastrzeżeń — należy przy
puszczać, że udział młodocianych wśród pracujących w piekarniach był faktycznie
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co najmniej dwa razy większy niż to wynika z danych spisu 1897 r., który przypu
szczalnie nie uznał za robotników terminatorów, pozbawionych wprawdzie zarob
ków, ale pracujących na równi z innymi12.
Młodzież 17–19–letnia stanowiła w skali całego Królestwa Polskiego od 1/5 do
1/4 robotników piekarskich (w Warszawie nieco mniej — 17%), a także — jak nale
ży przypuszczać — w następnej statystycznej kategorii wieku (20–39 lat) przeważają
roczniki młodsze. Robotnicy starsi: 40–59–letni, a szczególnie ponad 60–letni sta
nowią w piekarniach w przeciwieństwie do gorzelnictwa czy przemysłu tytoniowego
— odsetki niewielkie. Jak widać, wiek produkcyjny robotnika jest tu bardziej jeszcze
ograniczony niż w innych nawet gałęziach przemysłu spożywczego. W omawianych
latach pod względem wysokości zarobków i warunków pracy robotnicy piekarscy
znajdowali się na ostatnim bodaj miejscu wśród warszawskiego proletariatu. „W ów
czesnej społeczności robotniczej — pisze w swych wspomnieniach warszawski ro
botnik piekarski M. Płochocki — piekarz nie zajmował nawet ostatniego miejsca,
zajmowali je murarze i bandosi. Piekarz był poza życiem”13.
W związku z jednolitą w znacznym stopniu strukturą płci i wieku robotników
piekarskich w skali całego Królestwa, tym bardziej zaskakuje różnorodność struktury
rodzinnej proletariatu tego działu, w szczególności w dwóch wielkich miastach o po
dobnej — dodajmy — strukturze branżowej przemysłu spożywczego: w Warszawie
i w Łodzi.
Tabela nr 9.
Status rodzinny robotników piekarni, ciastkarni itp. w Warszawie i innych ośrodkach
według spisu 1897 r.
Robotnicy
w związkach
małżeńskich
w stosunku
do ogółu robot
ników

Miasto

Gubernia

Samotni
lub rozłączeni
z rodzinami

Głowy
rodzin

Członkowie
rodzin

m

k

m

k

m

k

m

k

Warszawa

32,5

14,0

90,7

62,5

9,1

37,5

0,2

Łódź

25,5

—

19,0

—

75,0

63,5

Gub. suwalska

30,6

13,6

60,5

22,7

26,2

50,0

Ogółem

m

k

—

100,0

100,0

16,0

36,5

100,0

100,0

13,3

27,3

100,0

100,0

Także i w tym dziale występuje tak charakterystyczna dla środowiska warszaw
skiego przewaga głów rodzin, których funkcje, podobnie jak w fabrycznym przemyśle
spożywczym, pełni około 91% ogółu robotników — mężczyzn. Fakt ten tym bardziej
Kronika, „Prawda” 1890, nr 4; M. Płochocki, Wspomnienia działacza SDKPiL (1893–1905), Warsza
wa 1956, s. 58.
13
M. Płochocki, op. cit., s. 13.
12
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godny jest podkreślenia, że — jak już wiemy — 27% tych robotników stanowiły dzie
ci i młodzież w wieku poniżej lat 19. I w tym dziale występuje — ze szczególną zresztą
ostrością, większa niż w wielkim przemyśle — tak charakterystyczna dla środowiska
warszawskiego proletariatu przewaga liczebna robotników utrzymujących rodziny
nad żonatymi (91°/o pierwszych i 32,5% drugich). A więc praca w omawianych dzia
łach przetwórstwa spożywczego w sposób widoczny uniemożliwiała robotnikowi
— szczególnie w Warszawie — normalne życie rodzinne, założenie własnej rodzi
ny. Potwierdza to pamiętnikarz, pisząc, że „piekarz pracujący dniem i nocą musiał
mieszkać przy piekarni, w której pracował. Dlatego nie miał możliwości ożenku,
stworzenia rodziny, domu”14.
Prawie 2/3 wszystkich rodzin utrzymujących się z zarobków w piekarniach to
rodziny „nienormalne”, przypuszczalnie zdekompletowane śmiercią ojca czy inne
go głównego żywiciela rodziny, co zmusza młodocianych synów i braci do przejęcia
tej funkcji. Przygniatającą większość (niemal 78%) stanowią zresztą w warszawskim
piekarnictwie rodziny małe, dwuosobowe, przy czym tylko część z nich to przypusz
czalnie młode małżeństwa. Jest to cecha specyficzna struktury rodzinnej robotników
tego działu w Warszawie, w odróżnieniu od Łodzi i małych miast, gdzie przeważają
liczniejsze rodziny — ponad pięcioosobowe. W ścisłym związku pozostaje, wykaza
ny w spisie, fakt niewielkiego udziału wśród warszawskich robotników piekarskich
robotników samotnych lub rozłączonych z rodzinami (9%) oraz zupełny brak robot
ników — członków rodzin, mieszkających wraz z rodzinami i uzpełniających swoim
zarobkiem zarobek głowy rodziny.
Robotnicy — członkowie rodzin występują natomiast zarówno w mia
stach
prowincjonalnych guberni rolniczych, jak i w Łodzi, wskazując na umacnianie się,
szczególnie w tej ostatniej, gdzie nie może być mowy o traktowaniu gospodarstwa
rolnego jako głównego źródła utrzymania — modelu rodziny proletariackiej, w któ
rej zarobkuje kilka osób.
Robotnicy odzieżowi, czy też ściślej biorąc robotnicy zatrudnieni przy wyrobie
konfekcji, stanowili najliczniejszą grupę proletariatu przemysłu i rzemiosła Warsza
wy (ponad 1/4). Jest to grupa bardzo liczna, wywierająca poważny wpływ na skład
demograficzny i strukturę społeczną całego proletariatu Warszawy. Niestety, anali
zowane tu jako źródło podstawowe materiały spisowe nie dają pełnego obrazu sytu
acji. Liczba ogólna robotników podana przez spis 1897 r. jest dla tego działu bardzo
niepełna i daleka od rzeczywistości. Prawie połowa zatrudnionych wówczas w War
szawie przy wyrobie odzieży pracowała w warsztatach cechowych15 i w związku
Tamże, s. 14.
Według spisu 1882 r. — dokładniej precyzującego kategorie zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle
— czeladnicy i uczniowie (terminatorzy) w cechowym rzemiośle konfekcyjnym w Warszawie stanowili
około połowy ogółu zatrudnionych przy wyrobie konfekcji. W latach 1882–1897 udział rzemiosła ce
chowego w produkcji konfekcji zmniejszył się. W latach tych powstało w Warszawie m. in. 59 większych
zakładów odzieżowych (produkcja krawatów, gorsetów, kapeluszy, bielizny), zatrudniających 1769 ro
14

15
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z tym — jak już była mowa wyżej — w niewielkim zakresie została zaliczona w spisie
do „robotników”.
Jak dalece dane spisowe zniekształcają rzeczywisty stopień proletaryzacji w tym
dziale produkcji wskazuje porównanie ich z danymi Magistratu Warszawy z r. 1891,
dotyczącymi osób „utrzymujących się z szycia”, tj. głównie kobiet. Sprawozdanie Ma
gistratu podaje liczbę tych kobiet dokładnie odpowiadającą liczbie ogółu kobiet czyn
nych zawodowo przy produkcji odzieży i konfekcji w Warszawie, wykazanej w spisie
1897 r.16 Wśród nich według sprawozdania Magistratu około 30% to właścicielki ma
gazynów i pracowni, szwalni itp., 12,7% — „szwaczki właściwe”, tj. przypuszczalnie
głównie chałupniczki, 25,5% robotnice pracujące w warsztatach oraz aż 31,8% sta
nowią uczennice, pracujące z reguły bez żadnego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę
te proporcje należałoby wnioskować, że wymieniona w spisie 1897 r. liczba robotnic
konfekcyjnych w Warszawie obejmuje tylko robotnice warsztatów i fabryczek, a więc
nieco ponad 1/3 (36,5%) wszystkich pracujących najemnie w tym dziale. Najwidocz
niej nie zaliczono do kategorii robotnic ani szwaczek–chałupniczek, ani uczennic,
choć nie ma pewności, czy taką klasyfikację stosowano konsekwentnie nawet na te
renie samej Warszawy, nie mówiąc już o kolejnych guberniach Królestwa Polskiego.
Jeśli chodzi o robotników, to przypuszczalnie dane spisu są pełniejsze, bo podana
liczba robotników odpowiada około 50% ogółu ludności zawodowo czynnej w tym
dziale. Przypuszczalnie jest to wynikiem faktu, że w Warszawie szczególnie liczne
były zakłady tzw. konsensowe, pozacechowe17, które masowo zatrudniały terminato
rów z nieukończonym terminem oraz tzw. praktykantów otrzymujących niewielkie
wynagrodzenie; obie te grupy najprawdopodobniej zaliczono w spisie do „robotni
ków”. Jednak i tu włączając do proletariatu także terminatorów i czeladników należa
łoby liczbę robotników konfekcyjnych podaną przez spis prawie podwoić.
Przechodząc do analizy składu demograficznego i struktury rodzinnej robotni
ków odzieżowców w oparciu o spis 1897 r. trzeba pamiętać o tych wszystkich zastrze
żeniach. Analizie poddana bowiem będzie tylko część (1/3–1/2) rzeczywistej liczby
proletariatu związanego z tym działem produkcji. A mianowicie ta część, która nie
była już uwikłana w tradycyjne zależności cechowe albo dzięki częściowej przynaj
mniej mechanizacji (co było wówczas jeszcze zjawiskiem rzadkim nawet w War
szawie18, a na prowincji w ogóle nie wchodziło w grę) — albo w drodze stopniowego
rozpadu systemu cechowego. Będą to więc robotnicy warsztatów zakładanych przez
niedopuszczanych do cechów rzemieślników żydowskich, ewentualnie przez niewy
zwolonych czeladników. Można przypuszczać, że sytuacja demograficzna i rodzinna
botników, przy czym każdy z tych zakładów zatrudniał od 19 — 70 robotników (Swod dannych o fa
briczno–zawodskoj promy szlennosti. Izd. Min. Finansov 1897).
16
„Gazeta Przemysłowo–Rzemieślnicza” 1892, nr 17, s. 127–128.
17
Tak np. w r. 1887 w Warszawie było dwa razy więcej warsztatów szewskich pozacechowych niż ce
chowych (tamże, 1887, nr 10, s. 78).
18
Według wykazu Ministerstwa Finansów (op. cit.) w gub. warszawskiej było już w r. 1897 13 fabryk
produkujących obuwie, zatrudniających łącznie 302 robotników.
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pracujących w tych zakładach oraz w warsztatach rzemieślników cechowych nie róż
niła się wiele.
Odzieżowcy warszawscy wyróżniają się spośród robotników tej branży w innych
ośrodkach Królestwa Polskiego odmienną sytuacją rodzinną, jak i odmienną nieco
— jak się wydaje, strukturą rodziny. W Warszawie odsetek robotników żonatych jest
dużo wyższy (31%) niż w innych rejonach kraju, przy czym najmniej sprzyjające wa
runki do zawarcia małżeństwa mają robotnicy zatrudnieni przy wyrobie konfekcji
w rejonach nieuprzemysłowionych, rozproszeni w małych miasteczkach i wsiach.
Tabela nr 10.
Robotnicy konfekcyjni pozostający w związkach małżeńskich według spisu 1897 r.
(w procentach ogółu robotników)
Miasto

Grupy wieku
Ogółem

17–19 lat

20–29 lat

40–59 lat

powyżej 60 lat

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

Warszawa

31,0

4,9

1,0

0,2

41,7

9,5

79,5

20,7

68,2

14,3

Łódź

19,0

4,4

0,1

2,1

32,5

10,0

75,5

9,1

80,0

—

Gub. radomska

21,4

5,5

2,4

—

45,0

11,3

87,4

20,0

39,0

—

Gub. lubelska

12,6

3,3

1,1

1,6

29,5

1,0

84,0

5,5

39,0

—

Gub. suwalska

8.6

3,0

0,2

—

14,5

13,3

42,2

12,5

43,0

—

Gubernie

Ale w porównaniu z innymi działami przemysłu nawet w Warszawie zakłady
produkujące konfekcje stwarzają warunki stosunkowo najmniej sprzyjające zakłada
niu rodzin przez pracujących w nich robotników (niewątpliwie wniosek ten można
rozciągnąć także na zatrudnionych w warsztatach cechowych, w których czeladni
ków obowiązywał formalny zakaz zawierania małżeństwa).
Wniosek ten uzyska jeszcze mocniejsze podstawy, gdy analizie poddamy sytuację
rodzinną robotnic zatrudnionych w tym dziale. Jest to w Warszawie — obok włókien
nictwa i przemysłu tytoniowego — jeden z działów przemysłu, w którym zatrudniano
najwięcej kobiet. Są to z małymi wyjątkami kobiety niezamężne, pozbawione normal
nego ogniska domowego: nawet po odliczeniu młodocianych, wśród robotnic w wieku
powyżej lat 19 tylko 11% zawarło związki małżeńskie. Włączenie do tych rozważań
uczennic z zakładów bieliźniarskich, krawieckich itp. obniżyłoby zapewne jeszcze pro
cent kobiet zamężnych, ale włączenie szwaczek–chałupniczek przypuszczalnie z kolei
by go podniosło. Można więc przypuszczać, że spis odzwierciedla w przybliżeniu rze
czywiste proporcje między grupami o różnym stanie cywilnym.
Niski procent zawierających małżeństwa, jest cechą specyficzną odzieżowców
nie tylko w Warszawie (podobne zjawisko występuje jeszcze tylko w przemyśle poli
graficznym).
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W Warszawie w większym zakresie niż w innych ośrodkach produkcji odzieży
i konfekcji w Królestwie Polskim zatrudniano robotnice dorosłe (w Warszawie — 55%
ogółu robotnic, w innych ośrodkach od 30–45%), i to nie tylko w wieku 20–40 lat,
ale i starsze, nawet ponad 60–letnie. Wśród tych robotnic zamężne należą wszędzie
do nielicznej mniejszości (zob. tab. nr 10). W ośrodkach pozawarszawskich robotnice
często, jak można przypuszczać, wychodząc za mąż rezygnują z dotychczasowej pra
cy zarobkowej przy wyrobie konfekcji (procent zamężnych robotnic wyższych grup
wieku w porównaniu z niższymi rośnie minimalnie lub wręcz maleje). Natomiast
w Warszawie stosunkowo więcej robotnic konfekcyjnych późno wychodzi za mąż,
także więcej kobiet zamężnych po przekroczeniu 40 lat życia podejmuje pracę za
robkową, przejmując prawdopodobnie funkcję głów rodzin. Wyraźna jest bowiem
tendencja wzrostu liczby zamężnych robotnic w wyższych grupach wieku, gdy jed
nocześnie spis 1897 r. nie wykazuje wśród robotnic w warszawskim przemyśle kon
fekcyjnym członków rodzin. Nie ma ich zresztą także wśród robotników–mężczyzn.
Zjawisko późniejszego zawierania małżeństw przez robotników konfekcyjnych
występuje nie tylko w Warszawie. W ośrodkach pozawarszawskich z reguły na
założenie rodziny decydowali się dopiero robotnicy ponad 40–letni. Świadczy to
o wyjątkowo niesprzyjających warunkach normalnego rozwoju rodziny robotnika,
stwarzanych przez przemysł konfekcyjny oraz rzemiosło — przynajmniej niececho
we. Czy rzemiosło cechowe stwarzało pod tym względem lepsze warunki? — wąt
pliwe. Zjawisko późnego zawierania małżeństw przez robotników odzieżowych nie
występuje tak ostro w Warszawie, która, najwyraźniej dawała mężczyznom zatrud
nionym przy produkcji konfekcji nieco lepsze możliwości stabilizacji życiowej, nato
miast pracującym w tym dziale kobietom — przeciwnie: właśnie Warszawa niemalże
uniemożliwiała założenie własnej normalnej rodziny.
Ta szczególna sytuacja rodzinna robotnic odzieżowych w Warszawie znajduje
jaskrawy wyraz w fakcie ogromnej, przygniatającej przewagi liczebnej kobiet utrzy
mujących swym zarobkiem całe rodziny (50,5% ogółu robotnic) nad liczbą kobiet
zamężnych (niecałe 5% ogółu robotnic).
Tabela nr 11.
Status rodzinny robotników konfekcyjnych w Warszawie i innych ośrodkach Królestwa
Polskiego według spisu 1897 r. (w procentach ogółu robotników i robotnic)
Miasto

Samotni i rozłączeni
z rodzinami

Głowy rodzin
Gubernie

m

k

Warszawa

83,2

Łódź

15,2

Gub. radomska

17,8

Członkowie rodzin

m

k

m

k

50,5

16,7

49,5

0,1

—

2,3

65,0

39,0

19,8

58,7

9,0

49,5

46,6

32,7

45,0

Gub. lubelska

5,7

1,5

62,3

44,0

32,0

54,5

Gub. suwalska

4,0

2,7

55,0

44,3

41,0

53,0
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W Warszawie w większości na utrzymanie rodzin pracują córki, siostry itp. Wy
rób odzieży i konfekcji tradycyjnie już niejako należy do tych działów produkcji,
gdzie stosunkowo najwięcej kobiet poszukuje źródeł utrzymania rodziny, najczęściej
zdekompletowanej wypadkami losowymi. Jest rzeczą zastanawiającą, że produkcja
konfekcji stała się w Warszawie (i tylko w Warszawie) podstawą utrzymania wielu
rodzin także przez pracujących tu robotników–mężczyzn. Wśród warszawskich ro
botników konfekcyjnych aż 83% stanowią głowy rodzin, gdy tymczasem w innych
miastach rejonów przemysłowych odsetek ten wynosi 15–17%, a w miastach rejonów
rolniczych odsetki wręcz minimalne (4–9%).
W Warszawie wśród mężczyzn zatrudnionych w tym dziale funkcję głów rodzin
w dużym stopniu pełnią nie ojcowie rodzin, a synowie, bracia i inni krewni. Tylko
połowę ogółu dorosłych robotników stanowią żonaci, bez większego błędu można
ich identyfikować z głowami rodzin, ale to w najlepszym razie 1/3 wszystkich żywi
cieli rodzin pracujących przy wyrobie konfekcji. Na resztę składają się częściowo inni
dorośli krewni oraz przypuszczalnie w około 1/4 części robotnicy młodociani (do 19
roku życia). Omawiany spis nie wykazuje, jak już wspomniano, wśród warszawskich
odzieżowców członków rodzin. Należy więc przypuszczać, że wśród młodocianych
przeważają przybysze spoza Warszawy, rozdzieleni ze swymi rodzinami lub tych ro
dzin pozbawieni, których spis kwalifikuje jako samotnych. Mogli to być w większości
wypadków tzw. praktykanci, tj. uczniowie niecechowych zakładów rzemieślniczych:
szewskich, krawieckich, drobnych farbiarni i pralni odzieży itp., otrzymujący nie
wielki zarobek. Natomiast reszta, tj. około połowy wszystkich młodocianych robot
ników tego działu, zmuszona wypadkami losowymi pełniła najwidoczniej funkcje
głównych żywicieli rodzin.
W Warszawie — w porównaniu z prowincją, gdzie wśród odzieżowców przeważa
(50–60% ogółu robotników) typ robotnika samotnego lub pozostającego w przymu
sowej rozłące z rodziną — samotni stanowią wprawdzie grupę znacznie mniejszą
(ok. 17% ogółu robotników–mężczyzn), ale za to wśród robotnic niemal połowa ska
zana jest na samotne życie bez rodziny. Być może, że włączenie szwaczek do rozwa
żań o sytuacji rodzinnej robotnic tego działu zwiększyłoby wśród nich liczbę głów
rodzin, a tym samym zmniejszyło odsetek kobiet samotnych. Przypuszczalnie nie
byłyby to jednak modyfikacje zbyt daleko idące.
Wyrazem odmienności struktury rodzinnej warszawskich robotników konfek
cyjnych w porównaniu z innymi miastami i osadami Królestwa Polskiego jest zano
towany już wyżej całkowity brak członków rodzin mieszkających wraz z rodzinami.
Wydaje się jednak, że uwzględnienie, obok podanych w spisie robotników tego dzia
łu, także czeladników i terminatorów cechowych warsztatów odzieżowych i konfek
cyjnych zmodyfikowałby nakreślony wyżej na podstawie danych spisowych obraz
sytuacji rodzinnej robotników tego działu. Z pewnością więcej terminatorów cecho
wych niż praktykantów w warsztatach niecechowych było członkami miejscowych,
warszawskich rodzin. Stąd faktycznie istniała chyba wśród odzieżowców warszaw
skich grupa członków rodzin, do których można by prawdopodobnie zaliczyć także
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większość uczennic zakładów krawieckich, bieliźniarskich, gorseciarskich itp. Dalej
— uwzględnienie czeladników i terminatorów zapisanych do cechów zmniejszyłoby
prawdopodobnie wśród ogółu robotników — mężczyzn tego działu rolę głów rodzin
na rzecz samotnych (gros czeladników i przypuszczalnie znaczna część terminato
rów) oraz na rzecz członków rodzin (część terminatorów).
Poprawka ta w znacznym stopniu łagodziłaby stwierdzenie o odrębności środo
wiska warszawskich odzieżowców w porównaniu z innymi ośrodkami w Królestwie
Polskim, choć także do innych ośrodków tego rodzaju poprawkę trzeba by zastoso
wać, tylko przypuszczalnie w mniejszym stopniu. (Być może w spisie 1897 r. zasto
sowano dla prowincji inne kryteria klasyfikacji „robotników” niż w Warszawie i że
włączono tu, przynajmniej częściowo, zatrudnionych w rzemiośle cechowym).
Robotnicy garbarscy skupieni w większych i średnich zakładach stanowili po
ważną grupę proletariatu przemysłowego Warszawy. Niestety, dane dotyczące ich
stanu rodzinnego nie dają się wyodrębnić, gdyż spis traktuje ich łącznie z robotni
kami zatrudnionymi przy wszelk ich wyrobach ze skóry, szczeciny, rogu itp. surow
ców zwierzęcych (z wyjątkiem szewstwa). Znaczna część tych robotników związana
była z produkcją rękodzielniczą, jak np. kuśnierstwo, rymarstwo, siodlarstwo, wyrób
grzebieni, szczotek itp. Mimo wszystko jednak dominowali w tym dziale (przeróbka
surowców zwierzęcych) robotnicy fabryczni19.
W przeciwieństwie do metalowców i drukarzy, wśród garbarzy i robotników za
kładów skórzanych nie przeważali ojcowie rodzin. Środowisko to wykazuje najniższy
odsetek robotników zawierających związki małżeńskie w skali całego warszawskiego
przemysłu i rzemiosła (tylko 30%). Szczególnie mało jest żonatych wśród starszych
robotników między 40–tym i 60–tym rokiem życia: spis wykazuje ich tu tylko 40%,
gdy tymczasem w innych działach przemysłu w tej grupie wieku robotnicy żonaci
stanowią 80 — 90%. Żywiciele rodzin nie stanowią w omawianym dziale nawet po
łowy załóg robotniczych (41%), a i wśród nich około 1/4 to nie ojcowie, a synowie czy
inni krewni.
Warszawski przemysł garbarski i skórzany odgrywał natomiast istotną rolę jako
źródło dodatkowych zarobków dla miejscowych rodzin robotniczych. Znajduje tam
zatrudnienie niemal 1/4 wszystkich zarobkujących członków rodzin robotniczych
w Warszawie — głównie zresztą mężczyzn, gdyż kobieca siła robocza jest tu wyko
rzystana w niewielkim zakresie. Są to zapewne przede wszystkim synowie rodzin
robotniczych, gdyż młodociani do lat 16 i młodzież do 19 roku życia w Warszawie,
podobnie jak i w innych rejonach Królestwa Polskiego, stanowi l/4 załóg.
Poważną liczebnie grupę robotników tego działu przemysłu stanowią robotni
cy pozbawieni rodzin: 38% załóg męskich i 45,5% załóg kobiecych. Są to odsetki
najwyższe w przemyśle warszawskim, jak również w skali całego Królestwa. Jest
Już bowiem w 1882 r. (wg spisu) stosunek robotników fabrycznych do rękodzielniczych kształtował
się jak 3 : 1, nie wydaje się, aby w ciągu następnych lat piętnastu proporcje te mogły się zmienić na ko
rzyść rzemiosła, raczej odwrotnie.
19
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to przypuszczalnie wyrazem dużego napływu do tego przemysłu robotników po
zawarszawskich — przypuszczalnie w znacznej mierze młodocianych — o nieusta
bilizowanej sytuacji rodzinnej. Jednocześnie, jak się wydaje, właśnie w Warszawie
przemysł garbarski, wyrobów ze skóry itp. dawał robotnikom poważne szanse takiej
stabilizacji, stwarzając możliwości zarobkowania nie tylko ojcu, ale i członkom rodzi
ny robotniczej. Jest to jedna z nielicznych gałęzi przemysłu, w której status rodzinny
robotników, liczebność rodzin robotników itd. w Warszawie i w innych ośrodkach
Królestwa Polskiego nie wykazuje zasadniczych różnic.
Włókniarze stanowili pod względem liczebnym niewielką grupę warszawskich
robotników przemysłowych, ale — poza przemysłem metalowym, garbarskim, ty
toniowym i częściowo drzewnym — był to jeden z najbardziej zmechanizowanych
działów wytwórczości. Włókiennictwo warszawskie ma w końcu XIX w. charakter
specyficzny w porównaniu np. z Łodzią czy innymi ośrodkami, „klasycznego” prze
mysłu włókienniczego20. Jest to przemysł ,,niesamodzielny”: niewiele jest w War
szawie zakładów przerabiających surowiec, nie ma przemysłu bawełnianego.
W omawianym okresie wcześniej powstałe zakłady wyrobów z wełny kontynuują
swą produkcję, powstają zakłady przerabiające różne, mieszane włókna, wyspecja
lizowane w produkcji raczej galanteryjnej (np. koronki i firanki, kołdry, trykotaż,
taśmy, wstążki itp.).
Powstanie kilku większych fabryk włókienniczych stworzyło nowe możliwości
pracy zarobkowej dla poważnej grupy kobiet. Stanowią one tu — według spisu 1897 r.
— niemal połowę załóg (44,6%), a więc więcej nawet niż w Łodzi (40%). Nie mogło to
pozostać bez wpływu na kształtowanie się modelu rodziny robotniczej w Warszawie.
Także i w Warszawie, choć w dużo mniejszym zakresie niż w Łodzi, przemysł włó
kienniczy staje się podstawowym działem produkcji umożliwiającym zarobkowanie
kobietom w ogóle, a kobietom członkom rodzin — w szczególności. W końcu XIX w.
włókiennictwo staje się źródłem zarobku dla większości robotnic — członkiń rodzin
w Warszawie, przy czym są to w przeważającej mierze (około ¾) córki, a nie żony
robotników (wśród warszawskich włókniarek tylko 10% stanowią kobiety zamężne).
Jak wynika z tabeli nr 12, to zjawisko przewagi wśród włókniarek mieszkających
wraz z rodzinami, niezamężnych córek nad żonami robotników występuje w całym
Królestwie, ale nigdzie tak ostro jak w Warszawie. Stosunkowo najwięcej kobiet za
mężnych wykazuje spis w Żyrardowie, zatrudniającym przytłaczającą większość
włókniarzy w guberni warszawskiej (poza Warszawą).
Jednak także i wśród włókniarzy — mimo znacznego procentu członków rodzin
— wyraźnie rysuje się wpływ tradycji życia rodzinnego dominujących w warszaw
skim środowisku robotniczym: modelu rodziny skupionej wokół pracującego ojca
rodziny oraz — tak charakterystyczny dla warszawskiego rynku pracy, kształtowa
nego w dużym stopniu przez napływ rąk roboczych z prowincji — duży odsetek ro
botników pozbawionych rodzin bądź z nimi rozdzielonych.
20

Por. T. Łepkowski, op. cit., s. 69.
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Tabela nr 12.
Status rodzinny robotnic przemysłu włókienniczego w Warszawie i innych ośrodkach Kró
lestwa Polskiego według spisu 1897 r. (w procentach ogółu robotnic)
Miasto
Głowy
rodzin

Członkowie
rodzin

Samotne
i rozłączone
z rodzinami

Gubernie

Robotnice zamężne
według grup wieku
Ogółem

17–19
lat

23–39
lat

40–59
lat

ponad
60 lat

Warszawa

3,8

54,7

41,5

10,3

1,5

17,0

26,0

—

Gub. warszawska
(bez Warszawy)

6,7

63,5

29,8

31,4

4,1

50,2

44,7

8,2

Łódź

6,0

68,5

25,5

27,2

2,6

42,0

36,0

18,8

Gub. piotrkowska
(bez Łodzi)

9,7

67,3

23,0

20,7

5,0

38,4

34,5

17,4

Tabela nr 13.
Status rodzinny włókniarzy (mężczyzn) w Warszawie i innych ośrodkach Królestwa Pol
skiego według spisu 1897 r. (w procentach ogółu robotników)
Robotnicy
żonaci

Głowy
rodzin

Członkowie
rodzin

Samotni
i rozłączeni
z rodzinami

Warszawa

46,5

34,3

26,2

39,5

Gub. warszawska (bez Warszawy)

60,0

55,6

29,8

14,6

Łódź

56,5

50,7

30,2

19,1

Gub. piotrkowska (bez Łodzi)

51,6

46,8

26,3

26,9

Miasto
Gubernie

Mamy więc wśród warszawskich włókniarzy — zarówno kobiet, jak i mężczyzn —
w porównaniu z Łodzią, okręgiem częstochowskim, Zagłębiem Dąbrowskim, Żyrar
dowem itp. najmniejszy odsetek członków rodzin, a największy robotników i robotnic
samotnych i oderwanych od swych rodzin. Pod względem liczebności ta ostatnia grupa
znacznie się różni od analogicznych danych w innych ośrodkach. Wśród warszawskich
włókniarzy (łącznie: kobiet i mężczyzn) samotni stanowią aż 40% ogółu robotników,
gdy w Łodzi niecałe 22% i w Żyrardowie około 23%. W Warszawie wśród włókniarzy
mniej było robotników żonatych i znacznie mniej zamężnych kobiet. Wśród pozbawio
nych rodzin samotnych włókniarek wyjątkowo dużą grupę stanowią młode kobiety
(20–39–letnie). Wydaje się więc, że warszawski przemysł włókienniczy w mniejszym
stopniu niż łódzki sprzyjał zakładaniu rodzin przez zatrudnionych w nim robotników.
Natomiast dając możliwość zarobkowania młodym córkom robotniczym modyfiko
wał znacznie tradycyjny warszawski model rodziny robotniczej.
Jak już wspomniano, włókiennictwo warszawskie zatrudniając w większości (4/5)
robotników samotnych i członków rodzin bardziej niż w innych ośrodkach pełniło
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funkcję źródła dodatkowych zarobków dla licznych rodzin robotniczych (dla około
1/5 wszystkich warszawskich rodzin robotniczych w przemyśle), a tylko około 10%
ogółu tych rodzin szukało we włókiennictwie podstawowych źródeł utrzymania.
Jak się więc wydaje, cechą charakterystyczną środowiska warszawskich włóknia
rzy jest słaba jeszcze stabilizacja rodziny, szczególnie w porównaniu z włókniarzami
Łodzi i Żyrardowa: 1) najliczniejszą grupę wśród warszawskich rodzin włókniarzy
stanowią rodziny niewielkie, trzy–czteroosobowe, natomiast najmniej tu — w po
równaniu z innymi ośrodkami (Łódź, Żyrardów, okręg częstochowski) — rodzin
licznych, „zasiedziałych”; 2) oprócz Łodzi, wszędzie wśród włókniarzy–mężczyzn
spotykamy pewną grupę żonatych robotników zmuszonych do rozłąki z rodzinami
(najprawdopodobniej rodziny pozostały na prowincji, na wsi itp.). Wśród włókniarzy
warszawskich zjawisko to występuje na szerszą skalę niż w innych ośrodkach (dużo
więcej jest tu robotników żonatych niż głów rodzin zamieszkujących wraz z rodzina
mi); 3) w innych ośrodkach poza Warszawą niespotykany jest tak wysoki odsetek (aż
40% ogółu włókniarzy) robotników samotnych. Wszystko to może wskazywać, że
jeszcze w końcu XIX w. trwa nadal i jest dość intensywny napływ do warszawskiego
włókiennictwa rąk roboczych spoza Warszawy. Niemniej jednak, wydaje się, że wła
śnie stosunkowo niewielkie środowisko warszawskich włókniarzy może dostarczyć
materiału do obserwacji wpływu procesów industrializacji na skład demograficzny
i sytuację rodzinną robotników.
Do tego rodzaju obserwacji szczególnie celowe wydaje się porównanie środowi
ska warszawskich włókniarzy ze środowiskiem robotników konfekcyjnych. Okazu
je się, że robotnicy zatrudnieni w dwu tych, tak pod pewnymi względami bliskich
sobie działów produkcji (szczególnie w związku z konfekcyjną niejako specjaliza
cją warszawskiego przemysłu włókienniczego i nieulegającym wątpliwości przepły
wem robotników z zakładów konfekcyjnych do fabryk włókienniczych itp.) stanowią
środowiska odrębne. Decyduje o tym najprawdopodobniej zarówno odmienność
techniki produkcji, jak i siła tradycji cechowo–rzemieślniczej w stosunkach między
przedsiębiorcą a robotnikiem w drobnym, przeważnie rękodzielniczym zakładzie
konfekcyjnym i ich rozluźnienie oraz zanik w większej, z reguły zmechanizowanej
fabryce włókienniczej.
W przemyśle konfekcyjnym w Warszawie dominującym w końcu XIX w. typem
robotnika (zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet) jest główny żywiciel rodziny. Przy
czym są to z reguły rodziny ułomne, często wegetujące po stracie ojca czy matki,
których nierzadko zastąpić muszą młodociani. Tylko 1/3 robotników odzieżowych
mężczyzn, pełniących funkcję żywicieli, to ojcowie rodzin, a drugą 1/3 stanowią
najprawdopodobniej młodociani robotnicy poniżej 20 roku życia (synowie, bracia).
Wśród włókniarzy jest odwrotnie: dominują rodziny normalne, na ogół niezbyt licz
ne, przypuszczalnie jeszcze rozwijające się, których ciężar utrzymania dzielą z ojcem
rodziny synowie, córki i częściowo żony. Obok tego, jak i w innych ośrodkach, tak
i w Warszawie przemysł włók ienniczy przyciągając robotników z prowincji wytwo
rzył dość licznie reprezentowany typ robotnika — ojca rodziny, pozostającego z nią
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w rozłące, przez dłuższy okres, nierzadko kilkuletni, żyjącego samotnie i wspierają
cego daleką rodzinę swymi zarobkami przed podjęciem decyzji o ostatecznym prze
niesieniu się do miasta.
Wśród warszawskich włókniarek dominuje typ młodej niezamężnej robotnicy
w pełni sił produkcyjnych, ale jeszcze samotnej, być może niedawno przybyłej z pro
wincji, ewentualnie córki miejscowej, warszawskiej rodziny robotniczej. Natomiast
w warszawskim przemyśle konfekcyjnym przeważające typy robotnic — to w poło
wie dziewczynki i dziewczęta poniżej lat 20, samotne, pozostające w rozłące ze swy
mi rodzinami, w połowie zaś kobiety dojrzałe, niemal wyłącznie niezamężne lub
owdowiałe, pełniące funkcje żywicielek zdekompletowanych wypadkami losowymi
rodzin; wśród tej części robotnic nie brak także młodocianych.
Robotnicy przemysłu drzewnego stanowiący liczną grupę warszawskich robotni
ków przemysłowych to głównie robotnicy zakładów meblarskich, stolarni i wytwór
ni parkietów, wśród których stosunkowo więcej niż w innych miastach spotykamy
kobiet. Co najmniej 1/4 robotników drzewnych to robotnicy na skalę warszawską
wielkofabryczni, pracujący w zakładach zatrudniających od 100–300 osób; znaczna
część — to robotnicy średnich zakładów, i wreszcie niemała grupa — to zatrudnieni
w małych zakładach rękodzielniczych np. przy wyrobie korków, w warsztatach bed
narskich, koszykarskich, przy wyrobie galanterii drzewnej itp.
Wydaje się, że to duże zróżnicowanie typów przedsiębiorstw, sposobów pro
dukcji, a co za tym idzie zróżnicowanie kwalifikacji pracując ych w warszawskim
przemyśle drzewnym determinowało działanie jednocześnie kilku tendencji kształ
tujących status rodzinny robotników tej branży. A więc z jednej strony — w skali
przemysłu warszawskiego i w porównaniu z innymi rejonami Królestwa — jest to
dział produkcji w najszerszym zakresie przyciągający robotników pozawarszaw
skich, odrywający ich od rodzin na wsi czy w małym miasteczku i skazujący na
samotne życie (wśród żyjących samotnie robotników drzewnych w Warszawie
przypuszczalnie około 1/6 to żonaci rozłączeni z rodzinami). Załogi robotnicze
przemysłu drzewnego w połowie składały się z robotników samotnych, którzy
stanowili w skali całego przemysłu Warszaw y niemal 1/4 wszystkich robotników
samotnych, pozbawionych rodzin lub z nimi rozłączonych. Tak znaczna część ro
botników przemysłu drzewnego pozbawionych rodzin i własnego domu należy
w Warszawie w końcu XIX w. do zjawisk wyjątkowych wśród załóg męskich, jest
natomiast regułą wśród załóg kobiecych.
Jednak warszawski przemysł drzewny, szczególnie nowoczesny, zme
chanizowany w znacznym stopniu przemysł meblarski, wpływa na warszawski
rynek pracy w kierunku umożliwiającym stabilizację rodziny robotniczej. Przede
wszystkim daje zatrudnienie znacznej liczbie kobiet oraz możliwość zdobycia do
datkowego zarobku największej liczbie członków warszawskich rodzin robotni
czych (i to zarówno synom, jak córkom i żonom robotników). Przemysł drzewny,
podobnie jak i przemysł włókienniczy, stwarzał warunki unowocześnienia szero
ko rozpowszechnionego w warszawskim środowisku robotniczym tradycyjnego,
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drobnomieszczańskiego modelu rodziny, skupionej wokół ojca rodziny jako je
dynego jej żywiciela.
Wśród robotnic przemysłu drzewnego odsetki kobiet zamężnych niemal we
wszystkich grupach wieku są najwyższe w całym przemyśle warszawskim, ale szcze
gólnie uderzający tu jest najwyższy w skali warszawskiego środowiska robotniczego
procent zamężnych w grupie młodych robotnic 17–19–letnich. Świadczy to o wcze
snym zawieraniu małżeństw przez robotnice tego działu i przede wszystkim o tym,
że nawet w pierwszym okresie małżeństwa, pierwszych dzieci itp. nie porzucają one
pracy zarobkowej (a było to zjawiskiem powszechnym w innych działach przemysłu).
Pozostaje to niewątpliwie w związku z faktem, że przemysł drzewny nie dawał moż
liwości uzyskania wysokich zarobków i dlatego w niewielkim tylko stopniu stano
wił podstawę utrzymania cał ych rodzin, których liczebność kształtowała się tu dość
równomiernie w kolejnych grupach rodzin od dwuosobowych do bardzo licznych
sześcio–dziesięcioosobowych.
Budowlani stanowią w końcu XIX w. jedną z najliczniejszych, ale odrębną grupę
robotników przemysłowych w Warszawie — nawet według spisu 1897 r., przeprowa
dzanego zimą, stanowią około 10% ogółu. Faktycznie w sezonie liczba robotników
budowlanych jeszcze wzrasta w związku z przybywającymi z prowincji robotnikami
niewykwalifikowanymi i uczniami. Budownictwo warszawskie według danych spisu
nie zatrudniało w ogóle kobiet, można jednak przypuszczać, że także w końcu w.
XIX, tak jak w połowie tegoż wieku, kobiety były zatrudniane przy pomocniczych
pracach budowlanych w sezonie21.
Stała kadra budowlanych należy w środowisku warszawskich robotników prze
mysłowych do tej grupy, w której robotnicy w większości zakładają rodziny (żonaci
stanowili tu aż 65%) i to w porównaniu z innymi działami raczej wcześnie (podobnie
jak tytoniowcy i metalowcy). Wśród sezonowych robotników budowlanych grupa
żonatych była z pewnością znacznie mniejsza, wskazują na to m. in. niższe odsetki
żonatych wśród robotników budowlanych w guberniach rolniczych i słabo uprze
mysłowionych (np. siedlecka, płocka), skąd przypuszczalnie w sezonie robotnicy ci
emigrowali do większych miast i do Warszawy.
Budownictwo w rejonach uprzemysłowionych (przede wszystkim w miastach)
w skali całego Królestwa Polskiego stwarza w końcu XIX w. stosunkowo sprzyja
jące warunki do zakładania i rozwoju normalnej rodziny robotniczej. Świadczą
o tym: 1) bardzo wysokie odsetki żonatych, 2) duże znaczenie (ponad 1/4) rodzin
bardzo licznych, składających się z ponad sześciu osób, 3) większy niż w rejonach
rolniczych udział głów rodzin mieszkających wraz z rodzinami, 4) mniejsza rola
robotników rozłączonych z rodzinami i samotnych. Wnioskować stąd można
o znacznej w porównaniu z innymi działami przemysłu (mimo sezonowości prac
budowlanych) stabilizacji rodziny wśród budowlanych, szczególnie w większych
miastach przemysłowych.
21

Tamże, s. 284.
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Budownictwo warszawskie — w jeszcze większym stopniu niż w innych
ośrodkach wielkomiejskich — sprzyja w końcu w. XIX umacnianiu się charakte
rystycznego dla całego warszawskiego środow iska robotniczego modelu rodziny
robotniczej, opartej wyłącznie niemal na zarobkach ojca. Aż ponad 80% warszaw
skich budowlanych mieszka wraz z rodzinami i utrzymuje je. A więc dużo wię
cej jest tu rodzin ustabilizowanych, mieszkających na miejscu, gdy tymczasem
w innych ośrodkach nie tylko wielkomiejskich i przemysłowych wielu żonatych
robotników budowlanych nie może mieszkać z rodzinami, pozostaje w przymu
sowej rozłące z nimi (świadczy o tym znaczna, 7–20%, nadwyżka liczby żonatych
nad głowami rodzin).
Względna stabilizacja lepiej kwalifikowanych robotników bu
dowlanych
w Warszawie nie zapewniała jednak rozwoju „normalnego” życia rodzinnego.
W odróżnieniu od innych ośrodków w znacznym zak resie spotykamy tu rodziny
ułomne, których głównym żywicielem jest nie ojciec, a syn, ewentualnie brat czy
inny krewny (około 1/4 głów rodzin to nieżonaci). Stosunkowo więcej jest wśród
warszawskich budowlanych młodocianych robotników w wieku poniżej 19 lat,
mimo że spis nie wykazuje niemal wśród warszawskich budowlanych członków
rodzin mieszkających z rodzinami. Tak więc młodociani robotnicy najprawdopo
dobniej w większości żyją samotnie, w rozłące ze swymi rodzinami, a częściowo
sami są żywicielami rodzin, np. matki i młodszego rodzeństwa. Warszawę od in
nych miast odróżnia fakt, że połowę rodzin budowlanych stanowią tu niewielkie
rodziny dwu–trzyosobowe. Przypuszczalnie decyduje o tym właśnie istnienie wie
lu rodzin ułomnych.
Tabela nr 14.
Rodziny robotników budowlanych Warszawy i innych ośrodków Królestwa Polskiego we
dług ich liczebności na podstawie spisu 1897 r. (w procentach ogółu rodzin utrzymujących
się głównie z zarobków w tym przemyśle)
Liczba osób w rodzinie

Miasto
dwie

trzy

cztery

pięć

sześć —
dziesięć

ponad
jedenaście

Warszawa

38,7

11,9

11,7

12,4

10,8

14,5

Łódź

15,1

20,2

20,6

17,2

26,5

0,4

Gub. warszawska
(beż Warszawy)

15,3

19,2

18,8

17,9

28,8

—

Gub. lubelska

14,2

19,5

19,5

17,8

29,5

0,5

Gub. płocka

13,5

19,2

19,9

18,1

29,3

—

Gubernie

Jak i w innych podstawowych działach przemysłu Warszawy, tak i wśród war
szawskich rodzin budowlanych bardzo poważną rolę (około 1/4) odgrywają rodziny
liczne, tj. ponad sześcioosobowe i najliczniejsze, tj. ponad jedenastoosobowe.
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Przegląd statusu rodzinnego robotników najważniejszych branżowych grup
przemysłowych umożliwia próbę analizy sytuacji rodzinnej środowiska proletariatu
przemysłowego Warszawy jako całości, próbę uchwycenia specyfiki Warszawy pod
tym względem.
Do cech niewątpliwie typowych dla składu rodzinnego warszawskich robotni
ków przemysłowych w końcu XIX w. należy fakt przewagi żywicieli rodzin (tzw.
głów rodzin) wśród robotników podstawo
w ych gałęzi przemysłu warszawskie
go: metalowego, spożywczego, konfekcyjnego, poligraficznego, budowlanego. Sam
przemysł i rzemiosło konfekcyjne dają utrzymanie prawie 1/3 rodzin robotników
przemysłow ych Warszawy, niemal 1/4 rodzin utrzymuje się z zarobków w przemyśle
metalowym, a dla około 1/3 podstawowe źródło utrzymania stanowi budownictwo.
Przewagi głów rodzin wśród ogółu pracujących robotników nie notujemy tylko
w trzech gałęziach: w przemyśle drzewnym, włókienniczym i garbarskim. Robotnicy
tych działów nie mają jednak w Warszawie tak decydującego znaczenia liczebnego,
jak wymienieni uprzednio.
Fakt, że w Warszawie zarobki co najmniej 2/3 robotników–mężczyzn zatrud
nionych w przemyśle stanowią podstawowe źródło utrzymania dla rodzin robot
niczych, jest szczególnie uderzający przy zestawieniu z Łodzią, gdzie odnosi się to
do grupy o połowę mniejszej (nieco ponad 1/3). Świadczy to z jednej strony o da
leko idącym oderwaniu się przemysłowego robotnika warszawskiego od innych
nieprzemysłowych, a w szczególności rolniczych źródeł utrzymania. Z drugiej
natomiast — o braku tradycji zarobkowania przez członków rodzin, o przewa
żającym w środowisku warszawskim odmiennym od łódzkiego typie rodziny
robotniczej mieszkającej wspólnie, skupionej wokół głównego żywiciela rodziny,
w większości wypadków — ojca.
Tezę tę potwierdza fakt, że w środowisku warszawskim w niewielkim zakresie
występuje tak licznie reprezentowany np. w Łodzi typ robotnika żonatego, przypusz
czalnie ojca mieszkającej na wsi rodziny, pracującego w fabryce w wielkim mieście
i wiele lat żyjącego samotnie, i dzielącego się swymi zarobkami z daleką rodziną22.
Takie sytuacje występują w Warszawie znacznie rzadziej, na szerszą skalę głównie
w przemyśle włókienniczym, drzewnym oraz w budownictwie w okresie sezonu.
W podstawowych natomiast gałęziach warszawskiego przemysłu żonaty robotnik
z reguły miał swą rodzinę na miejscu. Wszystko to przemawia za tezą o większej
w porównaniu np. z Łodzią „zasiedziałości” robotników Warszawy i wynikającej
stąd większej stabilizacji rodziny robotniczej.
Pośrednio przemawiają za tym dwa zjawiska w sposób specyficzny kształtu
jące ogólny obraz sytuacji rodzinnej robotników warszawskich, a mianowicie
22
Nawet według sumarycznych danych dla robotników Łodzi wszystkich gałęzi przemysłu liczba ro
botników żonatych przewyższa znacznie liczbę głów rodzin. Na tej podstawie liczbę żonatych wśród
robotników określanych w spisie 1897 r. jako „samotni i rozłączeni z rodzinami”, można szacować na
około ¼ tej grupy.
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pełnienie funkcji głównych żywicieli rodzin przez robotników młodocianych i ko
biety. Młodocianych głów rodzin nie spot ykamy w tym czasie w żadnym innym
ośrodku przemysłowym Królestwa Polskiego, poza stolicą, mimo że np. w prze
myśle łódzkim zatrudniano młodzież 17 — 19–letnią równie często jak w war
szawskim. W Warszaw ie młodocianych żywicieli rodzin najliczniej spotkać można
w przemyśle metalowym, konfekcyjnym, tytoniowym, w budownictwie. Kobiety
w warszawskim środowisku robotniczym pełnią funkcję głów rodzin w zakresie
nieporównanie szerszym niż np. w Łodzi. W Warszaw ie na 100 robotnic zatrud
nionych w przemyśle aż 39 utrzymywało swym zarobkiem rodziny, gdy tymczasem
w Łodzi tylko 5,3. Ponad połowę kobiet żywicielek rodzin w Warszawie skupia
przemysł konfekcyjny, następnie zatrudnia je przemysł spożywczy, papierniczy.
Oba te specyficzne dla warszawskiego środowiska robotniczego zjawiska mają
swoje wspólne źródła. Zarobki zarówno młodocianych, jak i kobiet mogły dać
utrzymanie (i to niedostateczne) najwyżej najmniejszym dwu–trzyosobowym ro
dzinom, których przewaga, nieproporcjonalna do liczby rodzin średnich, stanowi
jedną z cech charakterystycznych Warszawy i tylko Warszawy — i występuje za
wsze w tych samych działach przemysłu, w których na najszerszą skalę funkcje
głów rodzin pełnią nie tylko ojcowie rodzin. Są to najprawdopodobniej głównie
rodziny ułomne, które utraciły żywiciela wskutek śmierci czy kalectwa ojca (przy
braku jakichkolwiek ubezpieczeń robotników). A że nie były to wypadki odosob
nione, świadczy wysoka śmiertelność robotników w pełni sił, szczególnie w niektó
rych działach przemysłu, jak np. w polig raficznym, metalowym itp.
Tabela nr 15.
Skład robotników przemysłowych Warszawy i Łodzi według wieku na podstawie spisu
1897 r. w procentach ogółu robotników i robotnic
Robotnicy
Miasto

do lat 16

17–19 lat

20–39 lat

m

k

m

k

m

Warszawa

13,2

23,1

14,4

22,3

Łódź

11,0

14,4

14,1

24,9

40–69 lat

k

m

54,0

43,2

15,6

58,6

54,4

14,0

k

ponad 60 lat
m

k

9,6

2,8

1,8

6,4

2,2

1,0

Utrzymanie się odrębności takich rodzin i ich samodzielności ekonomicznej
w zakresie względnie masowym jest niewątpliwie wyrazem większej niż w innych
ośrodkach przemysłowych, a nawet w Łodzi, „zasiedziałości” i rozluźnionego już
znacznie związku z wsią. Robotnicy warszawscy, jak się wydaje, w przeciwieństwie
np. do robotników łódzk ich, w końcu XIX w. w znacznym stopniu reprezentowali
już co najmniej drugie pokolenie mieszkańców Warszawy. Wypadki powrotu osie
roconej rodziny robotniczej na wieś są w Warszawie chyba raczej rzadkie w związku
z nikłymi więzami ze wsią, a silnymi z miejscowym rzemiosłem (poważne źródło
rekrutacji siły roboczej dla warszawskiego przemysłu), a także w związku z chłon
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nością warszawskiego rynku pracy w przemyśle i poza przemysłem (w tym nieogra
niczony wprost popyt na służbę domową).
Fakt, że Warszawa była nie tylko wielkim ośrodkiem przemysłu, ale także rze
miosła i handlu, ważnym węzłem komunikacyjnym, wreszcie — centrum kultural
nym, wpływał bezpośrednio, dotykalnie niemal, na sytuację nie tylko społeczną, ale
i rodzinną robotnika.
Drugą cechą, obok przygniatającej przewagi głów rodzin, wyróżniającą
warszawskie środowisko robotnicze spośród innych ośrodków przemysłowych,
jest bardzo nikły udział (a w podstawowych gałęziach przemysłu zupełny brak)
wśród pracujących robotników członków rodzin, mieszkających z rodziną i uzu
pełniających zarobki głowy rodziny.
Szczególnie jaskrawo cecha ta występuje przy porównaniu Warszaw y z Łodzią.
Gdy w Warszawie wśród robotników tylko niecałe 4% to synowie miejscowych
rodzin, mieszkający wraz z nimi, w Łodzi stanowią oni niemal 27%. Podobne różnice
między łódzkim i warszawskim środowiskiem obserwujemy w odniesieniu do robot
Tabela nr 16.
Członkowie rodzin wśród robotników przemysłowych Warszawy i Łodzi według spisu
1897 r. (w procentach ogółu robotników kolejnych branż)

m
Warszawa
Łódź

k

m

k

m

k

m

k

m

k

k

m

budownictwo

poligraficzny

garbarski

spożywczy

gorzelniany

drzewny

konfekcyjny

metalowy

ogółem

Miasto

włókienniczy

Przemysł

m

k

m

k

m

k

3,6 11,7 0,2 0,0 26,2 54,7 0,1 — 17,5 48,0 —

—

0,2 — 21,0 46,0 0,2 —

m

k

0,1 —

26,7 67,7 26,5 69,0 30,2 68,5 19,8 58,7 19,0 72,8 14,9 50,0 16,0 36,5 14,8 78,5 45,3 72,4 19,7 —

Tabela nr 17.
Robotnicy pozostający w związkach małżeńskich według spisu 1897 r.
(w procentach ogółu robotników kolejnych branż)

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

m

Warszawa

45,7

7,5 46,5 10,3 31,0

4,9

40,9 26,4 70,4 16,4 30,2 16,5 33,7

Łódź

45,2 27,2 56,5 27,2 19,0

4,4

49,0

56

budownictwo

poligraficzny

garbarski

gorzelniany

drzewny

Miasto

konfekcyjny

metalowy

włókienniczy

Przemysł

k

m

k

5,7 62,5

—

7,1 72,5 50,0 40,5 13,0 25,8 10,6 70,0

—
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nic, wśród których córki i żony robotnicze stanowią w Łodzi większość, (ponad 2/3),
a w Warszawie tylko około 1/8 ogółu robotnic przemysłowych.
Tej dużej różnicy w sytuacji rodzinnej robotników przemysłowych Warszawy
i Łodzi nie usprawiedliwia odmienna struktura branżowa obu ośrodków. Nawet
w tych nielicznych gałęziach przemysłu warszawskiego, w których znajdowali zaro
bek członkowie miejscowych rodzin robotniczych (we włókienniczym, drzewnym
i garbarskim) — ich udział w całości załóg był z reguły mniejszy niż w Łodzi. Poza
tym w Łodzi zarobkujących członków miejscowych rodzin robotniczych spotkać
można również, i to z reguły stosunkowo często, we wszystkich niemal pozostałych
gałęziach przemysłu, które w Warszawie skupiają gros robotników przemysłowych
(metalowy, konfekcyjny, poligraficzny, budownictwo, spożywczy itd.), ale nie ma tu
wśród nich członków rodzin.
Odmienna struktura branżowa przemysłu Warszawy i Łodzi nie wyjaśnia
także w pełni znacznie niższego w Warszawie niż w Łodzi udziału wśród ogółu
pracujących robotników pozostających w związkach małż eńskich. Różnicy tej nie
wyjaśnia przewaga włókniarzy wśród robotników Łodzi, włókniarze nie należeli
bowiem do grupy robotników przemysłowych najliczniej zawierających związki
małżeńskie.
Zresztą także poza włókiennictwem, w takich gałęziach przemysłu, jak me
talowy, garbarski, piwowarsko–gorzelniany, drzewny, budownic
t wo, wśród
robotników łódzkich więcej jest żonatych niż w Warszawie. Mimo że są to dla
Warszawy podstawowe działy przemysłu i mimo że na ogół przeważają tu zdecy
dowanie głowy rodzin. Przewaga włókniarzy w Łodzi w większym stopniu wyja
śnia różnice omawianej sytuacji demograficznej robotnic łódzkich i warszawskich
niż robotników. Włók iennictwo bowiem zatrudnia w tym czasie najwięcej kobiet
zamężnych, nie tylko zresztą w Królestwie Polskim. W ogóle w Warszawie udział
kobiet zamężnych wśród robotnic przemysłowych jest z reguły niższy niż w Ło
dzi, np. w przemyśle metalowym i papierniczym, a także i we włókienniczym.
W Warszawie w końcu XIX w. na najszerszą skalę kobiety zamężne zatrudnia
przemysł drzewny. Zjawisko to pozostaje w ścisłym związku z omawianą wyżej
przewagą w warszawskim środowisku robotników przemysłowych typu rodziny
robotniczej, utrzymywanej przez jedną osobę zarobkującą, pełniącą funkcję gło
wy rodziny, a w Łod zi — rodziny utrzymującej się z zarobków dwu i więcej pra
cujących osób.
Różnice te pomiędzy Warszawą a Łodzią występują także w środowiskach robot
niczych poza przemysłem. Także wśród robotników komunikacji, handlu, gastrono
mii itp. w Warszawie niemal nie występują członkowie rodzin, w Łodzi natomiast
także te działy — choć w stopniu stosunkowo mniejszym niż przemysł — stanowią
źródło dodatkowego zarobku dla wieloosobowych rodzin robotniczych. Być może,
że pełniejsze uwzględnienie w spisie jako robotników tzw. chłopców i uczennic w za
kładach rzemieślniczych, szczególnie cechowych, zmieniłoby przedstawiony wy
żej ogólny obraz składu rodzinnego robotników warszawskich; zwiększając w nich
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udział członków rodzin, ale nie przekreśliłoby przecież daleko idącej istotnej odręb
ności Warszawy w porównaniu z innymi ośrodkami przemysłowymi, a szczególnie
— z Łodzią.
Tabela nr 18.
Samotni i rozłączeni z rodzinami wśród robotników przemysłowych Warszawy i Łodzi
według spisu 1897 r. (w procentach ogółu robotników kolejnych branż)

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

m

budownictwo

poligraficzny

Tytoniowy

garbarski

gorzelniany

drzewny

konfekcyjny

metalowy

ogółem

Miasto

włókienniczy

Przemysł

k

m

k

m

k

Warszawa 25,0 49,4 21,6 66,0 39,5 41,5 16,7 49,5 50,5 44,5 9,0 56,4 38,0 45,0 25,0 50,8 34,2 59,5 18,4 —
Łódź

26,8 27,0 36,5 27,2 19,1 25,5 65,0 39,0 37,5 28,5 29,0 33,3 53,0 17,4 —

— 32,1 25,6 17,4 —

Trzecią cechą szczególną sytuacji rodzinnej robotników, a szczególnie robotnic
przemysłu Warszawy, jest duży wśród nich udział samotnych i rozłączonych z ro
dzinami. W niektórych branżach (włókiennictwo, garbarnie, przemysł drzewny,
papierniczy) udział ten w Warszawie jest nawet większy niż w innych ośrodkach
przemysłowych, ale w najbardziej tradycyjnie warszawskich działach przemysłu,
majoryzujących inne liczbą zatrudnionych robotników (metalowy, konfekcyjny,
spoż ywczy, budownictwo), robotników samotnych jest w Warszawie stosunkowo
mniej niż gdzie indziej. To zróżnicowanie nasuwa przypuszczenie, że różne były
źródła rekrutacji do wymienionych dwóch grup przemysłu w Warszawie. Przemysł
metalowy, konfekcyjny, spożywczy, budownictwo rekrutują robotników w poważ
nej mierze spośród miejscowych rodzin robotniczych czy rzemieślniczych, czy
w ogóle spośród ludności proletariackiej miasta. Stąd w tych działach proporcjo
nalnie mniej jest robotników napływowych, przybyłych spoza Warszawy, rozłą
czonych z rodzinami. Natomiast przemysł garbarski, włókienniczy, tytoniowy,
papierniczy, jak również ceramiczny czy chemiczny, jak się wydaje, w większym
stopniu przyciągają siłę roboczą spoza Warszawy. Dlatego też więcej w Warszawie
niż przeciętnie w całym Królestwie Polskim samotnych i rozłączonych z rodzina
mi, wśród nich znajdują się także żonaci robotnicy, którzy pozostawili swe rodziny
na prowincji i przez dłuższy lub krótszy okres żyją samotnie w Warszawie. Taki
typ robotnika występuje — jak już wspomniano wyżej — w Łodzi, zarówno wśród
zatrudnionych w przemyśle włókienniczym, jak i wśród robotników kolejowych,
handlu, gastronomii itp.
Warto dodać, że w tych działach przemysłu, które charakteryzuje wysoki napływ
robotników z prowincji, nie występują zasadnicze różnice w sytuacji i strukturze ro
dzinnej robotników pomiędzy Warszawą a innymi ośrodkami Królestwa Polskiego.
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Jeśli bardzo wysoki, przewyższający 1/3 udział samotnych wśród ogółu robot
ników mężczyzn występuje w Warszawie w kilku tylko działach przemysłu (drzew
ny, włókienniczy, garbarski, poligraficzny), to wśród załóg kobiecych z reguły we
wszystkich niemal działach przemysłu prawie połowa lub ponad połowa to kobiety
samotne. Prawie połowa w liczbach absolutnych, robotnic samotnych, zatrudnio
na była przy wyrobie konfekcji, a około 1/8 skupiał przemysł włókienniczy. Tak
wyjątkowa rola robotnic pozbawionych rodzin jest zjawiskiem — nawet w skali
Warszawy — ograniczonym tylko do przemysłu, nie występuje w takim zakresie
ani w komunikacji, ani nawet w handlu. W przemyśle jest zjawiskiem wyjątkowym
w skali całego Królestwa Polskiego. Widać to szczególnie wyraźnie np. w porów
naniu z Łodzią, gdzie kobiety samotne stanowią niewiele ponad l/4 ogółu robot
nic w przemyśle (27%), gdy w Warszawie w skali całego przemysłu prawie połowę
(49,4%). Stąd w Warszawie dominują w końcu XIX w. dwa typy robotnic: żywi
cielka niewielkiej, najczęściej ułomnej rodziny, nierzadko niezamężna lub wdowa,
oraz kobieta samotna, bez rodziny lub pozostająca z nią w rozłące. W Łodzi na
tomiast dominującym w przemyśle typem robotnicy (2/3 ogółu zatrudnionych tu
kobiet) jest córka lub żona robotnika, mieszkająca wraz z rodziną. Tę odmienność
Łodzi kształtuje w znacznej mierze odmienność struktury branżowej przemysłu
łódzkiego, przewaga włókiennictwa. Ale czy czynnik ten jest jedynym? Szczegóło
wa analiza sytuacji rodzinnej robotników w poszczególnych gałęziach przemysłu
i porównanie Warszawy z innymi ośrodkami pozwala na sformułowanie w tym
zakresie następujących hipotez.
Wydaje się, że bardzo poważną rolę w kształtowaniu odmiennych cech środowi
ska warszawskich robotników przemysłowych odgrywają: 1) większe — w porów
naniu z Łodzią — możliwości zarobkowania kobiet poza przemysłem: w handlu,
w usługach, a przede wszystkim w dziale służby domowej; 2) odmienne tradycje
warszawskiego rynku pracy: mniejsze wykorzystanie kobiecej siły roboczej w ogóle,
większe zapotrzebowanie na siłę roboczą dzieci i młodzieży poniżej lat 19 — szcze
gólnie dziewcząt, oraz większe wykorzystanie robotników zarówno mężczyzn, jak
kobiet powyżej 40 i 60 lat życia itp.; 3) różnice obyczajowe, np. dążenie do oparcia
rodziny wyłącznie na zarobku głowy rodziny w Warszawie, czy tendencje do wcze
śniejszego zawierania małżeństw przez robotnice w Łodzi itd.
W sumie jednak w końcu w. XIX tak w Łodzi jak i w Warszawie w mniejszym lub
większym stopniu przemysł rujnuje życie rodzinne robotnicy: dla większości kobiet
praca zarobkowa w przemyśle jest nie do pogodzenia z posiadaniem własnej rodziny,
z funkcją żony i matki. Robotnica pracująca w przemyśle z reguły staje wobec alter
natywy: rezygnacji z pracy zarobkowej w związku z zamążpójściem, a szczególnie —
macierzyństwem, lub rezygnacji z założenia własnej rodziny. Mówią o tym wyraźnie
liczby: wśród robotnic w wieku 17–19 lat zatrudnionych w przemyśle warszawskim
zamężne stanowią tylko 1,8%, gdy tymczasem wśród ogółu warszawianek tej grupy
wieku procent ten wynosi 4,4; wśród kobiet 20 — 39–letnich „upośledzenie” życia
rodzinnego robotnic jest jeszcze jaskrawsze: odsetki zamężnych wynoszą w przemy
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śle — 17, gdy wśród ogółu ludności — 57. Podobnie wśród kobiet grupy wieku od
40–59 lat odpowiednie odsetki wynoszą: 26,2 i 62,3.
Industrializacja, dezorganizując w pewnych swych etapach życie rodzinne robot
ników w Warszawie w omawianym okresie uniemożliwia założenie własnej rodziny
przede wszystkim robotnicy, gdy natomiast w Łodzi przede wszystkim odrywa od
rodziny mężczyznę, który pozostawia ją na wsi migrując do miasta. Choć, oczywi
ście, oba te procesy występują obok siebie zarówno w Warszawie, jak i Łodzi, choć
w różnym natężeniu. Wytłumaczenia tej różnicy szukać trzeba, jak się wydaje, przede
wszystkim w fakcie, że w Warszawie niezamężna kobieta musiała i mogła — bardziej
niż w innych ośrodkach przemysłowych — pracować na swe utrzymanie także poza
przemysłem; w znacznym procencie nie wracała na wieś nawet w sytuacji, gdy nie
udało jej się założyć własnej rodziny.

(Pierwodruk: Warszawa popowstaniowa 1864–1918, z. 2, pod red. Stanisława Kalabińskiego
i Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa 1969, s. 5–43)

60

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

KOBIETA W RODZINIE ROBOTNICZEJ.
KRÓLESTWO POLSKIE U SCHYŁKU XIX
I NA POCZĄTKU XX WIEKU

Z

mieniające się w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. warunki rozwoju rodziny ro
botniczej oraz wejście kobiet w szerokim zakresie na rynek pracy — to najistot
niejsze zjawiska decydujące o zmianach pozycji społecznej kobiety w środowisku
robotniczym w dobie industrializacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wśród czyn
ników kształtujących status społeczny kobiety–proletariuszki posiadanie własnej ro
dziny zaliczyć należy do najważniejszych. Funkcja żony i matki w znacznym stopniu
decydowała zarówno o jej sytuacji ekonomicznej, jak i o prestiżu we własnym środo
wisku społecznym. Świadczą o tym pośrednio m.in. takie zjawiska patologii społecz
nej, jak wzrastająca w końcu XIX w. w miastach przemysłowych liczba podrzutków
i wypadków dzieciobójstwa1.
Znacznie mniejszy wpływ na społeczną pozycję kobiety w środowisku robotników
miejskich miała — jak się wydaje — społeczna kondycja i zamożność jej rodziców;
czynnikiem o wiele ważniejszym był status społeczny jej męża, względnie kandy
data na męża, przede wszystkim jego kwalifikacje zawodowe (szczególnie cenione
były kwalifikacje rzemieślnicze), ewentualnie stan posiadania (warsztat, mieszkanie,
sklepik). Kwalifikacje zawodowe samej kobiety znaczyły w środowisku robotniczym
o wiele mniej. Przede wszystkim były w omawianym okresie rzadkością. Aspiracje za
wodowe ewentualnie edukacyjne były jeszcze w końcu XIX wieku niemal niezauwa
Tak np. w Warszawie w latach siedemdziesiątych XIX w. doliczono się 18 nieślubnych dzieci na 1000
mieszkańców, podczas gdy w całym Królestwie Polskim — odpowiednio dwoje. W latach 1871–1873
co dziesiąty noworodek w Warszawie był dzieckiem „nieprawym”. Zarejestrowano ich w tym czasie
około 5 000 i jednocześnie około 3 000 wypadków podrzuceń. W rzeczywistości liczby te były znacznie
większe, bowiem statystyki nie obejmowały w pełni takich zjawisk wśród ludności żydowskiej, która
uchylała się przed rejestracją noworodków. Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych XIX w. prasa co
dzienna stwierdzała stale wzrastającą liczbę podrzutków i wypadków dzieciobójstwa. (A. Żarnowska,
Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, s. 97).
1
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żalne wśród kobiet ze środowiska proletariackiego. Wielkim przełomem dla postaw
tych kobiet również w tej kwestii były lata rewolucyjne 1905, 1906, 1907.
Dzisiejszy stan badań nie pozwała w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na py
tanie: o ile na pozycję społeczną kobiety w środowisku robotniczym oddziaływało
powszechne tu niemal, szczególnie wśród katoliczek, zaangażowanie w życiu wspól
noty religijnej, parafialnej wspierane autorytetem proboszcza. Podnosiło to — jak
sądzę — prestiż robotnic w ich własnym środowisku społecznym, podobnie jak kwa
lifikacje rzemieślnicze („fachowe”) decydowały o wysokim prestiżu ich mężów.
Wróćmy jednak do najważniejszego, moim zdaniem, wyznacznika pozycji ko
biety w społeczności robotniczej, jakim był jej status rodzinny. Przykład Królestwa
Polskiego na przełomie wieków XIX i XX, tj. w okresie odpowiadającym pierwszemu
etapowi intensywnej industrializacji, wskazuje na duże zróżnicowanie statusu ro
dzinnego robotników i robotnic, jak i szans stabilizacji ich rodzin, zależnie od zawo
du i działu zatrudnienia 2 (zob. Tab. 1).
W końcu XIX w. sytuację rodzinną robotników zatrudnionych poza rolnictwem
kształtowały w Królestwie Polskim — i nie tylko tu — dwie przeciwstawne tenden
cje. Pierwsza — to związany z przewrotem przemysłowym i masowymi migracjami
ze wsi do miast brak stabilizacji a nawet elementy rozpadu rodziny. Brak rodziny
był wówczas tak dla robotnika, jak i dla robotnicy, często czynnikiem uprzywile
jowującym na rynku pracy. Druga tendencja — to proces stabilizowania się rodzi
ny robotniczej i kształtowania się jej specyficznych cech. Proces ten związany był
z postępami industrializacji i urbanizacji (także — urbanizacji ludności robotniczej)
oraz stopniowego stabilizowania się załóg robotniczych w przemyśle, transporcie,
budownictwie itd.
Obie te tendencje występowały w tym okresie obok siebie krzyżując się ze sobą.
Najsilniej wystąpiły wśród robotników przemysłowych, ale dają się także zauważyć
wśród zatrudnionych w innych działach (np. w kolejnictwie), których rozwój towa
rzyszył postępom uprzemysłowienia.
I. Powstaje pytanie podstawowe: jakie były szanse założenia rodziny i jej stabili
zacji w środowisku robotniczym w Królestwie Polskim w końcu XIX w.? A w szcze
gólności — jakie były w tym względzie szanse kobiet?
Najbardziej wymiernym wskaźnikiem pierwszej z wymienionych wyżej dwóch
tendencji było utrzymywanie się proporcjonalnie licznych grup robotników i robot
nic żyjących samotnie. Byli to ci, którym migracje zarobkowe uniemożliwiły zało
żenie rodziny, bądź z nią na dłuższy okres czasu rozdzieliły. Zjawisko to przybrało
wyjątkowo szeroki zasięg w centralnej Rosji, towarzysząc postępom industrializa
cji. W 1897 r. samotnie żyła tam ponad połowa pracujących w przemyśle, rzemiośle,
handlu i transporcie. W Królestwie Polskim zjawisko to występowało w tym czasie
w o wiele węższym zakresie, ale i tu około 1/3 robotnic i robotników pozbawiona
była rodzin. O ile jednak w Rosji centralnej postępy industrializacji komplikowa
2

A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego (1870–1914), Warszawa 1974, s. 205–233.
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ły życie rodzinne przede wszystkim poszukującemu zarobku mężczyźnie (w roz
łące z rodziną znajdowało się tam nieporównanie więcej mężczyzn niż kobiet), to
w Królestwie Polskim udział samotnych i rozłączonych z rodzinami nie był wcale
mniejszy wśród kobiet–robotnic niż wśród robotników–mężczyzn. Wręcz odwrot
nie: w Królestwie Polskim wśród pracujących poza przemysłem udział samotnych
był częstokroć większy wśród kobiet niż wśród mężczyzn (np. wśród pracujących
w rzemiośle konfekcyjnym samotni stanowili 47% wśród kobiet i dziewcząt i 44%
wśród mężczyzn i chłopców, w handlu — odpowiednio 43% i 37,5%, wśród niewy
kwalifikowanych, zatrudnianych na dniówkę w różnych działach pracy: 37,7% i 19%,
a wśród służby domowej: 95,5% wśród kobiet i niecałe 58% wśród mężczyzn)3. Był
to jeden z istotnych, specyficznie polskich wyznaczników kształtowania się statusu
rodzinnego kobiety–robotnicy.
Poziom zarobków i warunki pracy w wielu działach zatrudnienia, a szczególnie
w handlu, w usługach, jak również w niektórych branżach przemysłu (np. we włó
kiennictwie) i rzemiosła (np. przy wyrobie odzieży) niejednokrotnie uniemożliwia
ły robotnikowi, ale jeszcze częściej — robotnicy, założenie własnej rodziny lub co
najmniej znacznie je opóźniały. Upośledzenie robotnicy, jeśli chodzi o możliwości
założenia i normalnego rozwoju rodziny, było faktem. Świadczy o tym m.in. dyspro
porcja występująca w Warszawie w końcu XIX w. między sytuacją rodzinną kobiet
ze środowiska proletariackiego w porównaniu z sytuacją rodzinną kobiet z pozosta
łych warstw i klas społecznych. Jeśli bowiem wśród robotnic przemysłu i rzemiosła
w wieku od 20 do 40 lat zamężne stanowiły tylko 27%, to wśród ogółu mieszkanek
Warszawy tej kategorii wieku ponad połowa posiadała mężów i własne rodziny4 .
O założeniu rodziny decydowały, oczywiście, nie tylko czynniki ekonomicz
ne, związane z miejscem pracy. Wśród czynników kulturowych olbrzymią rolę od
grywały normy zwyczajowe, zależne z kolei: 1. od związków robotników i robotnic
z wsią, z określonym regionem kraju, z lokalnym obyczajem; 2. od związków z mia
stem i od oddziaływania miejskiego „stylu życia”; 3. od więzi etnicznych i religijnych
oraz wynikających stąd różnorodnych wzorów zachowań.
Tak np. duże podobieństwo w swej specyfice wykazywała sytuacja rodzinna
zatrudnionych w handlu i rzemiośle (łącznie z drobnym przemysłem). Dotyczyło
to zarówno kobiet — nielicznych zresztą w tych działach — jak i mężczyzn. Obok
pewnego podobieństwa warunków pracy w małym przedsiębiorstwie handlowym
względnie produkcyjnym, niemałe znaczenie miał tu zapewne fakt, że zbliżone były
w obu tych działach zarówno społeczne źródła rekrutacji, jak i skład narodowościowy
zatrudnionych. Cechą specyficzną na przełomie wieków XIX i XX był tu wysoki, wa
hający się od 22 do 40% udział proletariatu żydowskiego. Zarobki tak w handlu, jak
i w drobnym przemyśle i rzemiośle praktycznie uniemożliwiały znacznej części za
trudnionych założenie rodziny i jej utrzymywanie, w każdym razie przed zdobyciem
3
4

Tamże, s. 206 i niżej.
A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy…, s. 32.
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kwalifikacji. Trwało to często wiele lat. Świadectwo tej sytuacji dają bardzo niskie
odsetki zamężnych i żonatych wśród zatrudnionych tak w warsztatach rękodzielni
czych, jak i w przedsiębiorstwach handlowych. Według danych z 1897 r. wśród kobiet
pracujących w warsztatach i pracowniach rzemieślniczych pozostawało w związkach
małżeńskich tylko 9,5%, a w handlu 13%. Specyficzną sytuację rodzinną pracujących
w tych działach odbija także najwyższy wśród nich — w porównaniu z robotnikami
i robotnicami innych działów gospodarki — udział samotnych i rozłączonych z ro
dzinami. Mimo to w końcu XIX w. niemal aż połowa kobiet pracujących w handlu
i prawie 1/4 w rzemiośle miały na swym utrzymaniu rodziny, podczas gdy w tym
samym czasie funkcje te pełniło mniej niż 10% robotnic przemysłowych (zob. Tab. 1).
Tabela 1.
Status rodzinny robotników i służby domowej w Królestwie Polskim według podstawowych
działów zatrudnienia (w % ogólnej liczby robotników i robotnic według danych
spisu powszechnego z 1897 r.)
Robotnicy i robotnice
Dział
zatrudnienia

W związkach
małżeńskich

Głowy rodzin

Członkowie rodzin

Samotni i rozłączeni
z rodzinami

m

k

m

k

r

m

k

r

m

k

r

53,5

23,6

50,5

8,6

40,5

22,0

63,5

32,0

27,3

27,8

27,3

32,3

9,4

39,7

22,2

38,2

19,5

35,3

21,0

40,8

42,4

41,0

Handel

38,3

12,7

94,0

47,0

53,0

9,2

9,8

9,3

37,6

43,0

37,7

Robotnicy
niewykwalif.
i dniówkowi

75,0

23,0

67,0

27,3

54,0

13,7

35,0

20,6

19,3

37,7

25,4

Usługi

32,0

17,7

46,0

49,9

49,1

8,8

12,1

11,4

45,2

38,0

39,5

Służba domowa

46,5

0,5

37,3

0,5

6,2

4,8

4,3

4,4

57,8

95,5

89,4

Przemysł
fabryczny
Rzemiosło
i drobny
przemysł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Czislennost i sostaw raboczich i prisługi w Rossii (1897), S. Pe
terburg 1906, t. II, tab. 2.

Wśród pracownic handlu i rzemiosła jeszcze w końcu XIX w. prawie połowa żyła
samotnie, pozbawiona własnej rodziny lub z nią rozłączona. Na tak szeroką skalę zja
wisko to nie występowało w żadnej innej grupie proletariatu w Królestwie Polskim.
Nawet wśród robotników przemysłowych na okresowe życie bez rodziny musiała de
cydować się proporcjonalnie mniejsza grupa: w 1897 r. niewiele ponad 1 /4 (około
27%) załóg, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn5. Zresztą wraz z postępami
5

A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, s. 206 i niżej.
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industrializacji udział kategorii samotnych wśród pracujących w przemyśle — tak
kobiet, jak i mężczyzn ulegał wyraźnemu zmniejszeniu6 .
Ogólnie rzecz biorąc w Królestwie Polskim silnie występowało zróżnicowanie
szans założenia własnej rodziny zależnie od płci robotnika. Na pozbawienie możli
wości posiadania „normalnej” rodziny niewątpliwie w większym stopniu narażona
była kobieta niż mężczyzna. Dodajmy, że związane z mechanizmem działania rynku
siły roboczej i warunkami pracy, czynniki rujnujące życie rodzinne ludności prole
tariackiej kumulowały się w wypadku służby domowej. Ta kategoria pracujących,
w przygniatającej większości złożona z kobiet, wśród których zamężne stanowiły
tylko ułamek procenta, niemal całkowicie była pozbawiona możliwości założenia
własnej rodziny i zmuszona do życia w samotności. Niewiele od tego różniła się sy
tuacja zatrudnionych w innych usługach jak pralnie, łaźnie, wśród których również
przeważały kobiety. Niemal połowa spośród nich zmuszona była jednak do utrzy
mywania swym skromnym zarobkiem rodziny, ale nie zawsze złożonej z własnych
dzieci, częściej — z młodszego rodzeństwa, niedołężnych rodziców itp.
Druga tendencja, determinująca status rodzinny robotników Królestwa Polskie
go (zatrudnionych poza rolnictwem), to ujawniająca się już w końcu XIX w. tendencja
do względnego stabilizowania się rodziny robotniczej. Była ona widoczna w tym cza
sie przede wszystkim wśród kolejarzy oraz wśród robotników najnowocześniejszych
pod względem technicznym i skupionych w ośrodkach miejskich gałęzi przemysłu
(jak hutniczy, metalowy, włókienniczy, chemiczny). Najistotniejszym elementem tej
stabilizacji było wówczas wspólne zamieszkiwanie rodziny, związane ze stabilizacją
jej dochodów, a więc z ustaleniem się miejsca pracy i zarobków z jednej strony —
„głowy” rodziny, a z drugiej — z upowszechnianiem się pracy zarobkowej członków
rodziny, przede wszystkim — zamężnej kobiety.
Stąd — w warunkach polskich wzrost liczby kobiet pracujących w przemyśle
może być traktowany jako jeden z mierników nasilającej się tendencji do stabilizowa
nia się rodziny robotniczej. Za podobny, pośredni wskaźnik postępów tego procesu
uznać można wzrost liczby zamężnych wśród zarobkujących kobiet.
To przecież przede wszystkim właśnie wielki przemysł umożliwiał zarobkowa
nie członkom rodziny robotniczej, tj. młodzieży i zamężnym kobietom, stwarzając
w ten sposób jeden z bodźców działających w kierunku stabilizacji rodziny robot
niczej. Rzemiosło uruchamiało te bodźce znacznie słabiej: zatrudnienie młodzieży
w warsztatach rzemieślniczych z reguły odrywało ją od rodziny. Kobiety zamężne
natomiast — poza rzemiosłem konfekcyjnym — miały niewielkie szanse zarob
kowania w warsztatach rzemieślniczych. Wśród kobiet pracujących w rzemiośle
— zamężne stanowiły w 1897 roku zaledwie około 9%, podczas gdy w fabrykach —
niemal 1/4 załóg kobiecych!7 Największy był udział kobiet zamężnych wśród załóg
w przemyśle włókienniczym, mineralnym, gorzelnianym, cukrowniczym, drzew
6
7

Tamże, s. 236.
Tamże, s. 206 i niżej.
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nym (w trzech ostatnich głównie wśród załóg sezonowych). Znacznie więcej kobiet
zamężnych niż do warsztatu względnie pracowni rzemieślniczej angażowało się do
rękodzielniczej pracy chałupniczej. O wkroczeniu kobiety zamężnej na rynek pracy
zadecydował jednak rozwój włókiennictwa, gdzie robotnice stanowiły co najmniej
40% załóg, z tego ponad 1/4 — kobiety zamężne. W końcu XIX w. ponad 80% wszyst
kich zamężnych robotnic przemysłowych w Królestwie Polskim było włókniarkami8 .
Charakterystyczne przy tym, że wśród robotnic przemysłu włókienniczego najwię
cej zamężnych było wśród robotnic 20–40 letnich. Nasuwa to wniosek, że wbrew
obiegowym opiniom robotnice we włókiennictwie nie rzucały zarobkowania nie
tylko po zamążpójściu, ale nawet w okresie największego obciążenia obowiązkami
macierzyńskimi9. Najliczniejsze grupy zamężnych robotnic przemysłowych skupia
ły ośrodki włókiennicze w Łodzi i w okręgu łódzkim oraz w okręgu warszawskim:
w Żyrardowie, Markach itp. Natomiast w samej Warszawie — centrum wielobranżo
wego przemysłu i rzemiosła z rozwiniętą produkcją odzieży (szeroko wykorzystującą
pracę kobiet) — robotnice zamężne były rzadkością wśród pracujących w fabrykach
i warsztatach rękodzielniczych (łącznie tylko około 10%)10.
Brak odpowiednich danych źródłowych nie pozwala na precyzyjną odpowiedź
na pytanie czy i o ile na początku XX wieku nastąpił dalszy wzrost zatrudnienia ko
biet zamężnych. Pośrednio świadczyć o tym może obserwowany w pierwszym pięt
nastoleciu XX wieku poważny wzrost zatrudnienia w przemyśle robotnic powyżej
18 roku życia. W latach 1900–1914 ich udział wśród ogółu robotników przemysło
wych wzrósł z 25% do niemal 28%.11
II. Następnym istotnym czynnikiem, kształtującym pozycję społeczną kobiety
w rodzinie i w społeczności robotniczej był stosunek tej społeczności do pracy zarob
kowej kobiet.
W środowisku robotniczym w Królestwie Polskim występowała niewątpliwie za
równo w omawianym okresie, jak i później, trwała niechęć do podejmowania przez
kobiety zamężne regularnej pracy zarobkowej, szczególnie w przemyśle. Na podkre
ślenie zasługuje wyjątkowa ostrość z jaką ujawniał się sprzeciw, a nawet — przeciw
działanie zarobkowaniu kobiety–matki wśród proletariatu żydowskiego.
Zresztą niechętny stosunek do podejmowania pracy w przemyśle przez kobiety
zamężne wyraźnie dawał o sobie znać w całej warszawskiej społeczności robotni
czej. W Warszawie, w porównaniu z innymi skupiskami robotniczymi w Królestwie
Industrializacja spowodowała wejście kobiet na szeroką skalę na rynek pracy we wszystkich krajach
Europy: interesujące jest przy tym, że mimo dużych różnic, związanych z typem i tempem tego pro
cesu, wahania w wielkości udziału kobiet wśród proletariatu przemysłowego na początku XX w. były
w większości krajów Europy niezbyt wielkie wahając się w granicach 30–40%.
9
A. Żarnowska, Wielkoprzemysłowe skupisko robotników w Żyrardowie na przełomie XIX i XX w.,
[w:] Klasa robotnicza i ruch robotniczy na Zachodnim Mazowszu, pod red. R. Kołodziejczyka, War
szawa 1981, s. 32–34.
10
A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy…, s. 97 i n. oraz tab. 5 na s. 124.
11
Obliczono na podstawie: Otczety fabricznych inspiektorow 1900–1913, Peterburg 1901–1914.
8
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Polskim, robotnice częściej rezygnowały z pracy w przemyśle po wyjściu za mąż
a szczególnie w przypadku macierzyństwa. Ciekawe, że podobne decyzje zapadały
w Warszawie w rodzinach robotników o różnych zawodach i zróżnicowanych zarob
kach: nie tylko w rodzinach względnie dobrze zarabiających metalowców, ale także
w rodzinach robotników miejskich oraz niewykwalifikowanych. Być może oddzia
ływało w tym kierunku wielkie miasto z jego szeroką ofertą dla kobiet, jeśli chodzi
o dorywcze zarobki poza przemysłem.
W sytuacji przymusowej bowiem, żony warszawskich robotników szukały nie
zbędnych dla utrzymania rodziny dodatkowych dochodów raczej w pracy dorywczej
poza fabryką: w usługach, w służbie domowej, w handlu i gastronomii (szczególnie
w rodzinach żydowskich). Starały się pracować w domu jako chałupniczki na za
mówienie fabryk oraz różnych wytwórni rękodzielniczych i pracowni konfekcji lub
przyjmując i obsługując sublokatorów. Taki układ nie podważał pozycji ojca jako
głównego żywiciela, nie zmieniał więc patriarchalnego układu w rodzinie. Ojciec
zachowywał decydujący głos w podstawowych sprawach rodziny, matka zajmowa
ła nadal pozycję podporządkowaną, ale to ona na ogół umacniała więź uczuciową
w rodzinie12 .
Niechętny stosunek do angażowania się kobiet zamężnych do regularnej pracy
zarobkowej, a przede wszystkim — do pracy w przemyśle, dominujący w społeczno
ści robotniczej, podtrzymywała przeznaczona dla robotników prasa katolicka i tzw.
narodowa (inspirowana przez Narodowy Związek Robotniczy), propagując patriar
chalny model rodziny, w której pozycja kobiety winna być podporządkowana ojcu
rodziny, wyznaczana przez funkcje „usługowe”: żony, matki i gospodyni domu13.
Nie wchodząc w ocenę skuteczności i zasięgu oddziaływania prasy katolickiej
wśród ludności robotniczej w Królestwie, stwierdzić jednak trzeba, że jeszcze na po
czątku XX wieku praca zarobkowa, także w przemyśle — nie wpływała na podnie
sienie prestiżu kobiety w społeczności robotniczej.
III. Wraz z postępem industrializacji i urbanizacji w Królestwie Polskim ujaw
niała się tendencja do przekształcania się struktury rodziny robotniczej: stopniowo
zarysowywała się przewaga rodziny dwupokoleniowej, podstawowej nad rodziną
wielopokoleniową. Wiązał się z tym poważny wzrost obciążeń kobiety–matki, która
jednocześnie coraz częściej podejmowała pracę zarobkową.
Te zmiany struktury rodziny robotniczej zaobserwować można już w końcu
XIX w. przede wszystkim w środowiskach robotniczych, związanych z ośrodkami
wielkomiejskimi i z tymi gałęziami przemysłu, które zmuszały robotnika do pełnego
zerwania więzów z wsią i rolnictwem. Oznaczało to jednocześnie postępującą stabi
lizację rodziny w mieście; często wiązał się z tym wzrost jej liczebności. Stabilizacja
bowiem łączyła się m.in. ze wzrostem dzietności.

12
13

A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy…, s. 100.
„Pracownik Polski”, nr 10 z 22 listopada 1906; „Życie Robotnicze”, nr 34 z 29 lutego 1908.
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W rejonach uprzemysławiających się przyrost naturalny zwiększał się stopniowo
dopiero w pierwszych latach XX w., kiedy przemysł w Królestwie Polskim miał już za
sobą stadium swego najburzliwszego rozwoju. Wówczas to rejony uprzemysłowione
zaczęły wyprzedzać pod tym względem rejony rolnicze. A dokonywało się to jedno
cześnie ze wzrostem zatrudnienia kobiet zamężnych w przemyśle!
Badania medyczno–demograficzne, przeprowadzane w Królestwie Polskim
w pierwszych latach XX w. wskazują, że najwięcej dzieci rodziło się w rodzinach
robotników niewykwalifikowanych i półkwalifikowanych, przyuczonych. W War
szawie wśród najuboższej ludności proletariackiej w małżeństwach po 25 letnim po
życiu rodziło się przeciętnie 9,6 dzieci, z tego jednak prawie połowa (45%) umierała
w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa14 .
Ale już w przeddzień pierwszej wojny światowej zarysowała się tendencja do
zmniejszania się wśród rodzin robotniczych udziału rodzin bardzo licznych, zło
żonych z 10 i więcej osób, odgrywających dość istotną rolę jeszcze w latach dzie
więćdziesiątych XIX w. wśród kolejarzy, hutników, górników, budowlanych, a także
— włókniarzy. W tym kierunku działało zarówno zmniejszenie się liczby urodzeń
(w XIX w. nie stwierdzono ograniczania liczby potomstwa wśród ludności robotni
czej), jak i postępujący rozkład rodziny wielopokoleniowej. Te nowe zjawiska stop
niowo — jednak bardzo wolno — zaczynały wpływać na sytuację kobiety w rodzinie
robotniczej. Tym bardziej, że jak sugerują dane pośrednie w pierwszym 15–leciu
XX w. rosło znaczenie nowego typu rodziny robotniczej, składającej się z kilku za
robkujących osób, w której obok ojca rodziny pracowała również matka i dorastające
dzieci.
IV. Jednak jeszcze w omawianym okresie przełomu wieków niedostrzegalne
były w Królestwie Polskim tendencje egalitarne w stosunkach wewnątrzrodzinnych:
mąż–żona, rodzice–dzieci. Trudno byłoby je odnaleźć w normach życia rodzinnego,
w obyczajowości. Nie można jednak lekceważyć pewnych elementów torujących dro
gę równorzędności ekonomicznej kobiety i mężczyzny w rodzinie robotniczej dzięki
wejściu kobiety na rynek pracy.
Już w końcu XIX w. występowała w Królestwie Polskim wśród robotnic prze
mysłu oraz handlu i usług grupa kobiet pełniących funkcje głów rodzin (około 5%).
Największe znaczenie ta kategoria kobiet posiadała w Warszawie, gdzie w tym cza
sie aż ponad 1/3 robotnic fabrycznych i pracujących w warsztatach rękodzielniczych
utrzymywała swym zarobkiem rodziny. Najwięcej żywicielek rodzin było wśród
dniówkowych robotnic niewykwalifikowanych zarobkujących tak w przemyśle, jak
i w transporcie i w handlu. Według danych spisu 1897 r. zarobek aż ponad 1/4 ro
botnic w Królestwie Polskim stanowił główne źródło utrzymania dla całych rodzin.
W handlu i w rzemiosłach liczba pracujących najemnie kobiet nie była wielka ale

W. Szenajch, Porównawcza statystyka urodzeń i śmiertelności dzieci wśród ubogiej ludności chrześci
jańskiej i żydowskiej w Warszawie i Łodzi, Warszawa 1916.

14
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wśród tych, które zarobkowały w tych działach, udział posiadających na swym utrzy
maniu rodziny był większy niż wśród robotnic fabrycznych.
Zarobki kobiet z reguły mogły dać utrzymanie (i to niedostateczne) najwyżej
najmniejszym 2–3 osobowym rodzinom. W większości były to rodziny osierocone
przez ojców, znaczną część spośród robotnic — głównych żywicielek rodzin stano
wiły kobiety niezamężne. Utrzymanie samodzielności ekonomicznej przez takie ro
dziny i pozostawanie ich w miastach, głównie zresztą — w Warszawie, było możliwe
tylko dzięki dużej „zasiedziałości” tych rodzin w mieście i rozluźnionego już znacz
nie ich związku z wsią.
Tak więc właśnie przemysł, a ściślej rzecz biorąc — włókiennictwo dawało ko
biecie ze środowiska proletariackiego najszersze możliwości zarobkowania i zdoby
cia względnej samodzielności ekonomicznej. Tezę tę potwierdza m.in. fakt, że poza
Warszawą kategoria kobiet — głównych żywicielek rodzin składała się niemal wy
łącznie z włókniarek (jeśli wierzyć statystykom spisowym z 1897 r.). I właśnie włók
niarka stała się na przełomie wieków symbolem względnego usamodzielnienia się
ekonomicznego kobiety w środowisku robotniczym. Jednak nie można zapominać,
że przejmowanie przez kobiety funkcji głowy rodziny nie wynikało w tym środowi
sku z równouprawnienia żony wobec męża, a najczęściej — z braku męża.
Trzeba również pamiętać, że warunki materialne przeciętnej rodziny robot
niczej, nawet przy względnie wysokich zarobkach męża sprawiały, że ewentualne
niezarobkowanie żony musiało być okupione wielką oszczędnością. Przy tym na
matkę rodziny spadał często dodatkowy i niełatwy obowiązek: bezwzględnego egze
kwowania zarobków męża. W rodzinach robotniczych z reguły bowiem matka była
strażnikiem domowego budżetu. Sytuację utrudniał szerzący się wśród robotników
(głównie wśród mężczyzn) alkoholizm. W rodzinie, w której głową rodziny był męż
czyzna, wkład do budżetu rodzinnego żony czy to w formie świadczonych przez nią
wobec członków rodziny usług, prowadzenia gospodarstwa domowego itp., czy to
w formie dorywczych zarobków, był w społecznościach robotniczych z reguły niedo
ceniany. Jej zarobki traktowane były jako dodatek do wkładu ojca rodziny.
W wypadkach zarobkowania żony/matki na stałe w przemyśle lub w innym
dziale przeciążenie kobiety pracą domową i pracą poza domem najczęściej nie było
dostrzegane w rodzinie i tylko bardzo słabo mogło oddziaływać na zwiększenie jej
autorytetu. Stała praca zarobkowa kobiety poza domem w minimalnym stopniu
również oddziaływała na podwyższenie jej prestiżu w robotniczym środowisku.

(Pierwodruk: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod
red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. I, I wyd., Warszawa 1990, s. 174–187)
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ASPIRACJE OŚWIATOWE KOBIET
W RODZINACH ROBOTNICZYCH
W KRÓLESTWIE POLSKIM
NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

D

ychotomiczny podział społeczeństwa na warstwy „oświecone” i „nieoświeco
ne” związany był z tradycją społeczeństwa stanowego. W Polsce, w odróżnie
niu od wielu krajów Europy zachodniej (Niemcy, Francja), kategorie te wykazywały
wyjątkową trwałość. Co najmniej do końca XIX w. spotkać się można w źródłach
z obrazem społeczeństwa polskiego podzielonego na dwie odrębne części, dla cha
rakterystyki których posługiwano się wspomnianymi wyżej kategoriami. W wieku
XIX funkcjonowały one zarówno w języku potocznym, jak i w druku; w drugiej
połowie wieku — również w publicystyce prasowej. Co ważniejsze kategorie te od
zwierciedlały w dużym stopniu faktyczny stan oświaty w społeczeństwie polskim,
na początku XX w. Jednocześnie, przynajmniej w zaborze rosyjskim i austriackim,
utrwalać miały uproszczony i zmitologizowany obraz społecznej struktury: podział
na warstwy wyższe i niższe. W drugiej połowie XIX w., dzięki wyodrębnieniu się
warstwy inteligencji, zmieniła się wprawdzie nieco pojemność kategorii „warstwy
oświecone”. Pojęcie to przestało być synonimem wyłącznie arystok racji i ziemiań
stwa. Jednak szerokie rzesze chłopskie oraz coraz liczniejsza ludność robotnicza,
u schyłku wieku XIX co najmniej w połowie pogrążona w analfabetyzmie, a w po
zostałej części znajdująca się zaledwie na poziomie oświaty elementarnej — nadal
zasadnie mogły być określane mianem „warstw nieoświeconych”.
Czy na przełomie wieków aspiracje oświatowe były rzeczywiście własnością tyl
ko warstw znajdujących się na wyższych szczeblach drabiny społecznej? Jak kształ
towały się aspiracje oświatowe w środowisku robotniczym? Co sądzono w rodzinie
robotniczej o przydatności wykształcenia szkolnego dla synów oraz córek? Czy ujaw
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niały się w tym środowisku ambicje samokształcenia? Jaką rolę w rodzinie robotni
czej odgrywała książka i tradycje czytelnicze? Odpowiedź na te pytania jest bardzo
trudna, źródła niewiele o tym mówią. Niewątpliwie występował y pod tym względem
olbrzymie różnice nie tylko pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, ale także między
społecznościami robotniczymi poszczególnych regionów a nawet ośrodków przemy
słowych. Pewne jest również, że przełom wieków XIX i XX przyniósł istotne zmiany
w postrzeganiu roli oświaty w strategiach życiowych rodzin robotniczych.
Na tym tle występowały w środowisku robotniczym wyraźne różnice w kształ
tujących się aspiracjach oświatowych kobiet i mężczyzn. Bliższa obserwacja tych zja
wisk w Królestwie Polskim nasuwa te i dalsze refleksje.

I. Stan oświecenia ludności robotniczej
Trzeba zdać sobie przede wszystkim sprawę ze stanu oświecenia ludności proletariac
kiej, a wśród niej i kobiet, w Królestwie Polskim w końcu XIX w. Niestety zachowane
źródła statystyczne pozwalają na odtworzenie tej sytuacji tylko wśród zarobkującej
części społeczności robotniczej. Tak więc większość kobiet w rodzinach robotni
czych pozostaje w gruncie rzeczy poza zasięgiem statystycznej sondy. Z całą pew
nością można jednak przyjąć, że zasięg analfabetyzmu wśród niepracujących kobiet
był nie mniejszy, a raczej szerszy niż wśród pracujących, ze względu na coraz ostrzej
występujące w końcu XIX w. wymogi na rynku pracy. W tym czasie najbardziej ry
gorystyczne wymagania przełamania analfabetyzmu i co najmniej elementarnego
„oświecenia” wobec kandydatów obojga płci na pracowników fizycznych, pomocni
czych, jak i wobec praktykantów, terminatorów, uczniów itp. zgłaszały kolejnictwo
i rzemiosło. W obu tych działach w końcu XIX w. ponad 60% wyżej wymienionych
wymogi te spełniało1. Trzeba jednak dodać, że zarówno kolej, jak i rzemiosło (poza
rzemiosłem odzieżowym) korzystały niemal wyłącznie z męskiej siły roboczej.
Ogólnie rzecz biorąc w stosunku do „proletariatu rzemieślniczego” (czeladnicy,
pomocnicy, terminatorzy) i zatrudnionych na kolei, robotnicy przemysłowi w końcu
XIX w. reprezentowali niższy poziom „oświecenia” (w 1897 r. tylko 40,5% spośród
nich nie było analfabetami — zob. tab. 1).
Warto podkreślić, że w omawianym okresie dystans pod względem oświaty
elementarnej dzielący robotników w fabrykach od pracujących w warsztatach rze
mieślniczych był w Warszawie mniejszy niż w innych miastach. W Warszawie „pro
letariat rzemieślniczy” najwyraźniej górował pod względem stanu swego oświecenia
nad robotnikami fabrycznymi w pokoleniu urodzonym w latach 50– i 60–tych XIX
stulecia. Wystąpiło przy tym interesujące zjawisko. Nie tylko ślusarze, tokarze, jubi
lerzy, krawcy, szewcy — a więc pracujący w zakładach rzemieślniczych mężczyźni,
1

A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974, s. 251–254.
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ale na równi z nimi kobiety zatrudnione w pracowniach krawieckich, gorseciarskich,
szwalniach itp. stanowiły o tym, że w odczuciu szerokiej opinii publicznej w końcu
XIX w. typowy reprezentant „proletariatu rzemieślniczego” w Warszawie był czło
wiekiem piśmiennym i umiał czytać.
Tabela 1.
Zasięg analfabetyzmu wśród robotników i robotnic w Królestwie Polskim w 1897 r. według
głównych działów zatrudnienia (w % ogółu zatrudnionych mężczyzn i kobiet).
Analfabeci
Dział
zatrudnienia

% kobiet
do ogółu
zatrudnio
nych

w tym wśród

w tym wśród
17–19 lat
ur. w latach
1878–1880

20–39 lat
ur. w latach
1858–1877

40–59 lat
ur. w latach
1838–1857

pon. 60 lat
ur. przed
1838 r.

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

24,0

54,0

55,5

52,0

54,5

52,5

65,5

67,0

79,0

67,0

79,0

8,2

38,0

39,0

38,5

46,0

41,0

31,0

37,5

53,0

37,5

53,0

11,0

40,0

65,0

36,5

60,5

44,5

61,0

48,0

84,5

48,0

84,0

Hotele

25,0

23,0

35,0

30,0

36,0

21,0

27,0

20,0

66,0

20,0

66,0

Koleje

4,5

39,0

56,5

41,5

41,5

36,0

53,0

42,0

64,0

42,0

64,0

10,0

40,0

52,0

23,5

37,0

33,0

45,0

47,0

65,0

47,0

65,0

33,0

75,0

80,0

70,0

78,0

70,0

75,0

79,0

86,0

79,0

86,0

Służba domowa

82,0

62,0

70,0

63,0

67,0

61,5

65,0

60,0

75,0

60,0

75,0

Usługi

78,0

32,0

68,5

24,0

32,0

31,5

62,0

57,0

82,0

57,0

82,0

Przemysł
Rzemiosło
i drobny
przemysł
Handel
z gastronomią

Służba
publiczna
Niewykwalif.
i dniówkowi

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Czislennost i sostaw raboczich w Rossii”, t. II, Petersburg 1906,
tab. III.

Jeszcze u schyłku XIX w. przemysł fabryczny zatrudniał analfabetów w szerok im
zakresie: według danych spisu powszechnego z 1897 r. było ich wśród robotników
54%, a wśród robotnic — 55%. Szerszy był zasięg analfabetyzmu wśród tej części
załóg fabrycznych, które pełniąc funkcje pomocnicze nie miały ustabilizowanego
miejsca pracy i zatrudniane były na dniówkę. Analfabeci tworzyli je w 75% wśród
mężczyzn i 80% wśród kobiet. U schyłku XIX i w pierwszych latach XX w. dokonał
się gwałtowny postęp w upowszechnieniu oświaty elementarnej. „Skok” ten daje się
zaobserwować przede wszystkim w średniej generacji robotników zatrudnionych
w nowoczesnym przemyśle Królestwa Polskiego ostatniego trzydziestolecia XIX
w., a więc w generacji urodzonej między końcem lat 50–tych a połową lat 70–tych
XIX w. Wiek szkolny tego pokolenia przypadł na koniec lat 60–tych i na lata 70–te,
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toteż w większości nie dosięgnęła go jeszcze era Apuchtina, załamanie się szkolnic
twa początkowego w Królestwie i jego intensywna rusyfikacja.
Na coraz wyraźniejszy awans pozycji społecznej robotnika przemysłowego
w kształtującej się w ramach społeczności proletariackiej w Królestwie Polskim
hierarchii pod względem zasięgu oświaty elementarnej i ogólnego poziomu kultu
ralnego, niemały wpływ miał względnie szeroki wśród robotników w przemyśle
— w porównaniu z innymi działami zatrudnienia — zasięg oświaty wśród kobiet–
robotnic przemysłowych. A stanowiły one w końcu XIX w. ponad 1/3 zatrudnionych
w przemyśle Królestwa2. U schyłku XIX w. przemysł stwarzał kobietom ze środo
wiska proletariackiego względnie największe możliwości zmniejszenia społecznego
dystansu wobec robotników–mężczyzn nie tylko ze względu na szanse zarobkowa
nia. W pewnym stopniu otwierał także ścieżkę — wprawdzie jeszcze wąziutką — ku
zrównaniu szans awansu kulturalnego, gdyż fabryka stawiała wymóg przełamania
analfabetyzmu na równi mężczyznom, jak i kobietom. Stąd właśnie w przemyśle dy
stanse między pracującymi kobietami i mężczyznami pod względem zasięgu oświaty
elementarnej były — w porównaniu z innymi działami — najmniejsze i najszybciej
już w końcu XIX w. ulegały niwelacji. Zbliżone wymogi w stosunku do kobiet i męż
czyzn występowały w tym czasie tylko w przemyśle. Tak więc tylko przemysł mógł
odgrywać rolę pobudzającą aspiracje kształceniowe kobiet podejmujących pracę za
robkową.
Poza przemysłem kobiety zatrudniane były w szerszym zakresie w działach, któ
re nie wymagały „oświecenia”: w służbie domowej, w różnych usługach; wszędzie
jako niewykwalifikowana siła pomocnicza. Tutaj przeważały analfabetki, ich udział
w 1897 r. sięgał 70–80%. A przecież większość żon robotników poszukując zarobków
dorywczych trafiała właśnie do tych działów pracy. Tak więc upośledzenie kobiety na
rynku pracy tłumiło jej aspiracje oświatowe i awansowe i utrwalało niższość jej pozy
cji społecznej wobec mężczyzny. To upośledzenie pod względem szans awansu kul
turalnego, brak elementarnej nawet oświaty — ujawniało się najsilniej w rocznikach
najstarszych, urodzonych w latach 40–tych i 50–tych XIX stulecia, szczególnie wśród
kobiet pracujących w handlu i gastronomii. W tych działach analfabetki stanowiły
około 85%, podczas gdy wśród zatrudnionych tam mężczyzn analfabetyzm sięgał
najwyżej 50%. Dystans ten utrzymywał się w tych działach także w następnych dzie
więtnastowiecznych pokoleniach ludności proletariackiej. Nawet w najmłodszym
przedwojennym pokoleniu, urodzonym u schyłku XIX w., dystans ten utrzymuje się
nadal z niemal niezmienną ostrością wśród pracujących w handlu i usługach, pod
czas gdy w tym samym czasie zanika wśród załóg robotniczych w większości gałęzi
przemysłu.

Zob. na ten temat: A. Żarnowska, Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX w. (do 1939 r.),
[w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. II, cz. 2, I wyd., Warszawa 1992, s. 161–175 (przedruk w niniejszym tomie, s. 149–158).

2
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Tak więc w końcu XIX w. tylko w przemyśle ujawniła się tendencja do zrównania
pozycji robotników, niezależnie od płci, na poziomie elementarnego wykształcenia.
Jednak w tym samym czasie także w przemyśle powstają i rozszerzają się dystanse
między męską i kobiecą częścią załóg fabrycznych, jeśli weźmie się pod uwagę ich
stosunek do wykształcenia ogólnego powyżej poziomu elementarnego, jak również
do szkolenia zawodowego, a nawet szerzej — w ogóle do zdobywania kwalifikacji.
W sumie w Królestwie Polskim dopiero w końcu XIX w. robotnicy zaczynają wy
raźniej łączyć swe aspiracje kształceniowe i kulturalne z aspiracjami zawodowymi,
z dążeniami do zdobycia lepszego miejsca pracy i wyższych zarobków. W środowisku
robotniczym opóźnienia zmian w sposobie myślenia o tych sprawach, opóźnienia
w procesie dostosowywania się do wymogów nowoczesnego rynku pracy — szcze
gólnie ostro wystąpiły wśród kobiet. Ich dążenia zarobkowe zaledwie zaczynały się
w tym czasie zbiegać z poszukiwaniem dróg — z reguły poza urzędową, zrusyfi
kowaną szkołą — dla zdobycia elementarnej choćby wiedzy ogólnej, umiejętności
czytania i pisania. Jednak podejmując pracę zarobkową kobietom znacznie rzadziej
niż mężczyznom dawano szansę uzyskania kwalifikacji zawodow ych. Regułą było
spychanie ich do prac pomocniczych. Stąd potrzeba zarobkowania rzadko kiedy sta
wała się bodźcem dla dążeń do kształcenia ogólnego lub zawodowego.
W środowisku robotniczym najbardziej popularnym kobiecym „zawodem”
stała się praca włókniarki. Jednak również w fabrykach włókienniczych kobiety
wykonywały głównie czynności nie wymagające dłuższego szkolenia zawodowego;
pracowały przede wszystkim w przędzalniach, w farbiarniach, wykończalniach, przy
produkcji trykotażu, w pończoszarniach, w hafciarniach itp. Prace te mogły być wy
konywane po względnie krótkim przyuczeniu do obsługi maszyny w samej fabryce.
Trudno tu jednak mówić o nowoczesnym zawodzie w pełnym tego słowa znaczeniu.
Nieporównywalna była bowiem wśród załogi robotniczej np. pozycja szpularek, któ
rym do wykonywania pracy wystarczało „przyuczenie” i które bez większych strat
dla fabryki mogły być przesuwane do innych prac — z wysoką pozycją, prestiżem
i zarobkami, wysokokwalifikowanych tkaczy np. w ręcznej tkalni3.

II. Stosunek środowisk robotniczych do wykształcenia szkolnego
Analizowana wyżej sytuacja na rynku pracy była bardzo istotnym, choć niewąt
pliwie nie jedynym czynnikiem kształtującym aspiracje oświatowe kobiet i dziewcząt
w środowisku robotniczym. Rzutowało to jednak na stosunek rodziny robotniczej do
kształcenia zawodowego i ogólnego dzieci. Trzeba pamiętać, że w warunkach zabo
ru rosyjskiego o aspiracjach kształceniowych zarówno w rodzinach robotniczych,
Por.: Strajk żyrardowski (23–28 IV 1883) w dokumentach władz carskich, „Z Pola Walki”, R. I, 1958,
nr 3, s. 99–107 (raport gubernatora warszawskiego N. Medema do ministra spraw wewnętrznych
D. Tołstoja z 9/21 czerwca 1883 r.).
3
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jak i chłopskich, nie można wnioskować biorąc pod uwagę wyłącznie ich decyzje
o posyłaniu, bądź nieposyłaniu dzieci do szkoły. W latach 70–tych i 80–tych XIX
stulecia w Królestwie Polskim nastąpiła, jak wiadomo, wzmożona rusyfikacja szkol
nictwa publicznego oraz gwałtowne skurczenie się sieci szkolnej. W latach 90–tych
tego wieku zaznaczył się wprawdzie powolny wzrost liczby szkół elementarnych, był
on jednak znacznie wolniejszy niż wzrost liczby ludności proletariackiej w miastach.
Stąd w końcu XIX w. dostęp do publicznej szkoły elementarnej (pomijając już
sprawę poziomu nauczania i rusyfikację tej szkoły) mogła mieć tylko niewielka część
dzieci w wieku szkolnym z rodzin robotniczych — tak w miastach jak i poza nimi.
Dotyczyło to w podobnym (a na początku w jeszcze większym) stopniu dzieci z ro
dzin chłopskich4. Nie bez podstaw Warszawę, w końcu XIX w. szybko rozwijające
się skupisko ludności robotniczej, nazywano „miastem analfabetów”. Na przełomie
wieków XIX i XX dzieci robotnicze w Warszawie miały mniej szans niż w Łodzi na
dostęp do szkoły elementarnej (publicznej, bądź fabrycznej), która w Warszawie lat
80–tych XIX w. obejmowała tylko niecałe 20%, a w przededniu I wojny światowej —
niewiele ponad 25% dzieci w wieku szkolnym (od 7 do 14 roku życia).
Nikłe szanse dzieci robotniczych na wydobycie się z analfabetyzmu przy pomocy
szkoły nie mogły nie być w środowisku robotniczym odczuwane jako upośledzenie.
We wspomnieniach robotników warszawskich (i nie tylko warszawskich) z końca
XIX w. niejednokrotnie dawano wyraz przekonaniu o konieczności wyrwania dzieci
z analfabetyzmu dla zapewnienia im lepszych szans życiowych5. Z reguły nie wy
kraczano jednak poza próby zapewnienia dzieciom wykształcenia elementarnego.
Zresztą nawet te — przyznajmy niewygórowane, aspiracje oświatowe różnicowano
zależnie od płci potomków. Potrzebę zapewnienia oświaty podstawowej przyzna
wano w rodzinie robotniczej przede wszystkim synom, w stosunku do dziewcząt
opowiadano się za tym w sposób znacznie mniej rygorystyczny, a zdarzało się, że
i w ogóle takiej potrzeby nie dostrzegano.
Można przypuszczać, że tak słabo rozwinięte w środowisku robotniczym w koń
cu XIX w. aspiracje kształceniowe formowały się w znacznym stopniu pod naciskiem
urzędowej polityki oświatowej zaborcy (której celem było m.in. hamowanie postępów
oświaty w społeczeństwie Królestwa Polskiego), jak i pod wpływem konserwatywnej
opinii publicznej w samym Królestwie. Ta ostatnia głosiła, że robotnikowi wystarczy
oświata elementarna, co prawdopodobnie jeszcze w latach 90–tych pośrednio odbija
ło niski stopień zaawansowania postępu technicznego w Królestwie Polskim.
Wiele wskazuje na to, że w miejskich rodzinach robotniczych, podobnie jak
i chłopskich, niezbyt ceniono przydatność zrusyfikowanej jedno– czy dwu–klaso
wej szkółki urzędowej dla zapewnienia dzieciom podstawowej nawet wiedzy. Po
wszechnie poszukiwano innych sposobów, takich jak np. przekazywanie dzieciom
A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, tabl. 16 na s. 316.
Potwierdza to w swych wspomnieniach Helena Ceysingerówna (Tajna szkoła w Warszawie w epoce
caratu, Warszawa 1948, s. 10).
4
5
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przez rodziców własnych umiejętności czytania i pisania, samouctwo, czy wreszcie
— szczególnie w Warszawie — tajna polska szkółka. W stolicy, co najmniej 1/3 w niej
urodzonych lub przybyłych przed I wojną światową robotników, pokonywała anal
fabetyzm poza legalną szkołą6. Ale i tu w sposób charakter ystyczny różnicowano
potrzeby synów i córek. Dominowało przekonanie, że urzędowa szkoła elementarna
w większym stopniu niż córkom może być przydatna synom, którym znajomość języ
ka urzędowego mogła być potrzebna w kontaktach z władzą, urzędem, wojskiem —
słowem w życiu publicznym. Zgodnie z powszechnie kultywowanym w środowisku
robotniczym wzorcem wychowawczym, który kobiecie wyznaczał przede wszystkim
rolę żony–matki i gospodyni domowej — na ogół nie liczono się z jej potrzebami
kontaktu ze światem zewnętrznym. Poza domem, rodziną, sąsiedztwem nie przewi
dywano jej udziału w życiu publicznym.
Obserwując zjawisko budzenia się aspiracji oświatowych w środowiskach ro
botniczych trzeba zatrzymać się również na stosunku tych środowisk do rosnących
na początku XX w. — szczególnie w latach rewolucji 1905 r. i później — możliwości
korzystania ze szkół prywatnych7.
Przed 1905 r. początkowe szkoły prywatne w niewielkim jedynie stopniu — szcze
gólnie poza Warszawą — rozszerzały dostęp dzieci robotniczych do oświaty szkolnej.
Nawet w Warszawie były one w tym czasie nieliczne i jednoklasowe, skupiały zaledwie
600–800 dzieci, tj. mniej niż 1% dzieci w wieku szkolnym w mieście. Często miały cha
rakter fundacji filantropijnych, co podkreślało podporządkowaną pozycję społeczną
dziecka robotniczego; toteż nie zawsze nauka w tych szkołach spotykała się z aprobatą
w rodzinach robotniczych. Rewolucja 1905 r. przyniosła gruntowne zmiany. Nastąpił
wówczas bujny rozwój szkolnictwa prywatnego, także elementarnego, które miało na
celu przede wszystkim przeciwstawienie się urzędowej zrusyfikowanej szkole. Szkoły
te — powstające zresztą z różnych pod względem politycznym inspiracji — spotykały
się z gorącym poparciem w środowisku robotniczym.
Wydaje się, że pośrednio świadczyć to może o rozbudzonych już w pewnym stop
niu aspiracjach oświatowych robotników wobec swych dzieci, jak również związku
tych dążeń z poczuciem tożsamości narodowej i gotowością podjęcia walki z uciskiem
narodowym. Będzie jeszcze o tym mowa niżej. Miarą zaangażowania rodzin robotni
czych w kształcenie dzieci w języku macierzystym jest fakt, że przed wybuchem I woj
ny światowej, działało np. w Warszawie ponad 150 prywatnych szkół początkowych,
w których uczyło się około 10 000 dzieci, głównie z rodzin robotniczych i rzemieśl
niczych; szkółki „rządowe” obejmowały wówczas niewiele więcej — około 16 000
6
Według cytowanego przez J. Grabca–Dąbrowskiego orzeczenia komisji generał–gubernatora war
szawskiego z 1901 r. zasięg tajnego polskiego nauczania w Królestwie Polskim, szacowano na około 1/3
ogółu ludności (Czerwona Warszawa przed ćwierćwieczem, Poznań 1925, s. 135).
7
Przypomnijmy, że zgodnie z rosyjską nomenklaturą urzędową do szkolnictwa prywatnego zali
czano szkoły fundowane zarówno przez indywidualnych sponsorów (m.in. także szkoły fabryczne),
jak i przez instytucje różnego typu (np. kolej), organizacje filantropijne i społeczne (jak Polska
Macierz Szkolna).
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dzieci. Mimo bujnego przed I wojną światową rozwoju elementarnego szkolnictwa
prywatnego, nawet w Warszawie tylko mniejszość dzieci robotniczych przejść mogła
przez legalną szkołę podstawową. Ale w ramach tej mniejszości więcej było chłopców
niż dziewcząt. Trzeba jednak mocno podkreślić, że zasięg elementarnego oświecenia
był wśród ludności robotniczej Warszawy szerszy niż zasięg legalnej szkoły, łącznie
rządowej i prywatnej. Młodzi robotnicy w Warszawie nie należeli do najmniej oświe
conej części mieszkańców miasta. W końcu XIX w. udział analfabetów wśród dzieci
i młodzieży robotniczej (do 19 roku życia) był mniejszy niż wśród reszty mieszkańców
miasta w tych samych kategoriach wieku. W znacznym stopniu było to wynikiem
względnie rozwiniętej już wówczas w Warszawie sieci tajnych polskich szkół.
Od lat 90–tych XIX w. w Warszawie, a następnie w pierwszych latach XX w. także
w Łodzi, Lublinie i wielu mniejszych miastach w Królestwie Polskim i na Wileńsz
czyźnie, kilka tysięcy dzieci z rodzin proletariackich korzystało z tajnego nauczania
w języku polskim. W kompletach–szkółkach tworzonych przez Towarzystwo Tajnego
Nauczania, z inicjatywy grona kobiet–działaczek oświatowych na czele z Cecylią Śnie
gocką, Heleną Ceysingerówną8, Anną Jałbrzykowską, Natalią Gąsiorowską — dziew
częta i chłopcy mieli jednakowe szanse zdobycia wiedzy podstawowej z zakresu języka
polskiego, historii Polski, geografii, przyrody, arytmetyki i religii oraz [!] języka rosyj
skiego. Tajna szkoła polska, organizowana przez reprezentantki inteligencji, głównie
ziemiańskiej, nie pomijała bowiem nauki rosyjskiego, uznając jego znajomość za nie
zbędną dla młodych mieszkańców Królestwa Polskiego9.

III. Tradycja rodzinna a aspiracje oświatowe
Już w końcu XIX w. zasięg samokształcenia wśród robotników był niewątpliwie szer
szy w Warszawie w porównaniu z innymi ośrodkami robotniczymi w Królestwie;
zjawisko to pogłębiło się jeszcze w latach rewolucji 1905 r.10. Przykład Warszawy
wskazuje dowodnie na wpływ środowiska wielkomiejskiego na przyspieszenie i upo
wszechnienie się w rodzinach proletariackich zrozumienia, że wykształcenie, choćby
na szczeblu podstawowym, jest niezbędnym warunkiem awansu społecznego i ma
terialnego ich dzieci. Również stabilizacja rodziny robotniczej w mieście wywiera
ła pozytywny wpływ na rozbudzenie aspiracji rodziców do zapewnienia dzieciom
wykształcenia — oczywiście głównie podstawowego. Coraz częściej obejmowano
nimi również i córki. Dążenia te były silniej manifestowane w rodzinach robotni
ków „zakorzenionych” już w Warszawie, w których tradycją było np. przekazywanie
dzieciom w domu przez rodziców, często „przy warsztacie” umiejętności czytania,

8
9
10

H. Ceysingerówna, op. cit., s. 27.
Tamże.
A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, s. 215 i nn.
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a nawet — pisania. Charakterystyczne, że w podtrzymywaniu tej tradycji większą
rolę odgrywały matki niż ojcowie11.
Potwierdzeniem istnienia w miejskich rodzinach robotniczych dążeń do awan
su oświatowego i kulturalnego jest również popularność czytelnictwa rodzinnego,
np. w formie wspólnych głośnych wieczornych lektur, wielokrotnie wspominana
przez robotniczych pamiętnikarzy12. Jak się wydaje, w tym czasie oświata i wykształ
cenie stanowiły dla kobiet (w środowisku robotniczym) przede wszystkim wartość
autoteliczną, podczas gdy mężczyźni wcześniej zaczęli traktować wykształcenie bar
dziej instrumentalnie.
Tak więc na przełomie wieków dążenia do zapewnienia dzieciom oświaty miały
już swą tradycję w wielu środowiskach robotniczych. Ale nawet w Warszawie aspi
racje te nie wykraczały na ogół poza szczebel oświaty podstawowej. Tylko w wy
jątkowych przypadkach wielodzietne z reguły rodziny robotnicze mogły podołać
kosztom kształcenia jednego dziecka. Oznaczało to dla nich konieczność utrzymy
wania przez kilka lat jednego z członków rodziny, zdolnego już do samodzielnego
zarobkowania. W owych sporadycznych przypadkach było oczywiste, że aspiracje
takie mogły odnosić się jedynie do synów. Możliwość kształcenia córek powyżej po
ziomu elementarnego z reguły w ogóle nie była brana pod uwagę — co najmniej do
czasu wybuchu rewolucji 1905 roku. Wypadki podejmowania nauki w gimnazjum
(nawet w Warszawie) zdarzały się dziewczętom z rodzin robotniczych zupełnie wy
jątkowo i to w rodzinach, których dochody były znacznie wyższe od przeciętnych
— np. wśród kolejarzy, wykwalifikowanych metalowców, stolarzy meblowych, robot
ników gazowni itp. Jednak osiągnięcie pełnego średniego wykształcenia i tu zdarzało
się niezwykle rzadko. Nawet jeśli, przy wielkich wyrzeczeniach całej rodziny, jeden
z synów podejmował naukę w szkole realnej lub gimnazjum, najczęściej musiał ją
przerywać po 2–4 klasach ze względu na trudną sytuację materialną swej rodziny.
Najczęstszym bezpośrednim powodem podejmowania takiej decyzji była śmierć ojca
— głównego żywiciela rodziny lub utrata przez niego zdolności do pracy13.
Nie ulega więc wątpliwości, że sytuacja materialna rodzin robotniczych była
jednym z głównych czynników hamujących jej aprobatę dla indywidualnych aspi
racji dzieci do osiągnięcia wykształcenia ogólnego wyższego niż podstawowe. Nie
był to niewątpliwie czynnik jedyny, świadczy o tym m.in. fakt, iż znacznie częściej
decydowano się w rodzinie robotniczej na ponoszenie ciężaru kształcenia potomka
w szkole zawodowej. Uważano taką „inwestycję” za bardziej celową dla rodziny, bo
dającą perspektywę szybszego zwrotu nakładów, jeśli zdobyte kwalifikacje zawodowe
mogły zapewnić wyższe zarobki. Szansy takiej z góry pozbawione były dziewczęta.
Por. E. Pietraszek, Rola wychowawcza matki w rodzinie robotniczej 1880–1939 (w świetle pamiętników),
[w:] Kobieta i edukacja…, t. II, cz. 1, Warszawa 1992, s. 115–126.
12
Zob. np. L. Rudnicki, Stare i nowe, t. 1, Warszawa 1955, s. 67.
13
Wielu takich przykładów dostarczają zebrane przeze mnie z zapisów rękopiśmiennych i publikowanych
życiorysy warszawskich robotników (zob. A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, tablica 102 na s. 106–108).
11
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W warunkach istniejących w Królestwie Polskim w okresie poprzedzającym wybuch
I wojny, praktycznie taka droga awansu dla dziewcząt (i kobiet) niemal nie istniała.
Wśród pozamaterialnych czynników kształtujących aspiracje oświatowe w ro
dzinie robotniczej istotną rolę odgrywało wspomniane już wyżej przekonanie, że
robotnikowi, tak jak i rzemieślnikowi, w zakresie wykształcenia ogólnego wystarczy
szkółka elementarna. Wysoko natomiast ceniono kwalifikacje rzemieślnicze. Słaby
rozwój szkolnictwa zawodowego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.,
szczególnie przed rokiem 1905, powodował, że ta wysoka ocena fachowości i wysoki
prestiż zawodów rzemieślniczych nie były jednoznaczne z rozwiniętymi dążeniami
do zdobywania kwalifikacji w szkole zawodowej.
W końcu XIX w. w Królestwie dominującą rolę odgrywała nadal cechowo–rze
mieślnicza droga kształcenia zawodowego, która ex definitione była dla kobiet za
mknięta. Tradycyjne, niemal nieprzekraczalne bariery specjalizacji zawodowej
łagodził wprawdzie — powszechnie stosowany w przemyśle aż do 1914 r. — system
zdobywania przez robotników kwalifikacji drogą przyuczenia do pracy przy ma
szynie. Nie otwierał on jednak drogi dalszego awansu w ramach załogi fabrycznej
— mimo wielkiego deficytu kadry o średnich kwalifikacjach technicznych. Wobec
braku w Królestwie, a nawet w Warszawie, średniego szkolnictwa technicznego (poza
otwartą dopiero w 1895 r. Szkołą Wawelberga) wykorzystywano doświadczenia star
szych robotników; ich kwalifikacje nabyte drogą długoletniej praktyki były niejed
nokrotnie wystarczającym warunkiem awansowania ich na podmajstrzych, a nawet
majstrów14. Taki awans był możliwy oczywiście tylko dla mężczyzn. Obowiązujące
tradycyjne normy nie dopuszczały możliwości wejścia kobiety do grupy niższego na
wet dozoru technicznego.
Stanowiło to decydujący hamulec dla aspiracji zawodowych kobiet zatrudnio
nych w przemyśle. Początek XX stulecia w tych sprawach zmienił niewiele, choć
był to okres dość istotnych przesunięć w strukturze wewnętrznej załóg robotni
czych w fabrykach, które (podobnie jak i w kolejnictwie) wyraźniej się różnicują pod
względem zawodowym. Był to przypuszczalnie ważki czynnik, kształtujący zmiany
w postawach rodzin robotniczych wobec szans i potrzeb kształcenia zawodowego ich
dzieci. Szczególnie wyraźnie zarysowują się one w rodzinach warszawskich robot
ników, gdzie coraz częściej drogę awansu upatruje się w szkole bądź średniej ogól
nokształcącej (i w uzyskaniu świadectwa ukończenia choćby 3–4 klas szkoły realnej
lub gimnazjum) bądź częściej — zawodowej. Wchodziły tu również w grę nieliczne
szkoły rzemiosł, handlowe i techniczne, jak również wieczorowe kursy techniczne,
organizowane w okresie porewolucyjnym. Miarą tego nowego zjawiska szybko ro
snących w rodzinach robotniczych aspiracji kształceniowych, ograniczonych jednak
wyłącznie do chłopców — był m.in. fakt, że w Warszawie w okresie porewolucyjnym
wśród uczniów prywatnej szkoły technicznej Święcimskiego udział synów robotni
Zob. np. W kwestii szkół rzemieślniczych i techniczno–przemysłowych, „Gazeta Przemysłowo–
Rzemieślnicza” 1894, nr 4, s. 27.

14
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czych wzrósł do kilkunastu procent, natomiast w niektórych innych szkołach stał się
dominujący (np. szkoła techniczna Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej, czy państwowe
szkoły rzemieślnicze w Radomiu, Olkuszu, Siedlcach, a także Warszawska Szkoła
Rzemiosł im. Konarskiego)15. Wszystkie te szkoły przeznaczone były jednak wyłącz
nie dla młodzieży męskiej. Ani dziewcząt, ani kobiet dorosłych nie dopuszczano na
wet do Łódzkiej Szkoły Rzemieślniczej, kształcącej specjalistów włókniarzy, także
z zakresu przędzalnictwa i tkactwa, w których to działach kobiety stanowiły znaczną
część załóg fabrycznych16. Ustawa o szkołach zawodow ych z 1888 r. w ogóle nie wspo
minała o żeńskich szkołach zawodowych17.
Dla awansu zawodowego młodych robotników jeszcze większe znaczenie niż nie
liczne szkoły zawodowe miały rozmaite kursy zawodowe organizowane po 1905 r.
w całym Królestwie. Wszystkie te formy kształcenia nadal jednak wychodziły na
przeciw potrzebom zdobycia kwalifikacji w zawodach traktowanych rygor ystycznie
jako męskie: montera, ślusarza, elektrotechnika, piekarza itp. W tym czasie pojawiają
się dopiero pierwsze próby kształcenia — również w formie kursów — w niektórych
zawodach, do których zaczyna się dopuszczać kobiety. W środowisku robotniczym
ujawniają się pierwsze symptomy rozszerzania się na kobiety dążenia do zawodowej
stabilizacji, zjawiska występującego dotąd wyłącznie wśród mężczyzn. Pojawiają się
pierwsze oznaki wyodrębniania się „kobiecych” zawodów. Niektóre z nich były celem
dążeń także i dziewcząt z rodzin robotniczych. Jednak na ogół nie wykraczały one
poza krawiectwo, bieliźniarstwo, gorseciarstwo, zawód szwaczki, czy wyrabiającej
sztuczne kwiaty, koszyki itp. Rzemiosł tych mogły się one uczyć, podobnie jak córki
uboższych rzemieślników i chłopów, jedynie w pozacechowych zakładach krawiec
kich czy pracowniach kwiaciarskich, wykorzystywane w nich przez wiele lat jako
bardzo nisko opłacane praktykantki. Żeńskie szkoły rzemieślnicze, głównie kroju
i szycia, działające w latach 80–tych i 90–tych, ze względu na wysokie opłaty były dla
kobiet ze środowiska proletariack iego trudno dostępne18. Należy też pamiętać, że tyl
ko sporadycznie pojawiały się wśród kobiet z tego środowiska dążenia do wejścia do
zawodu nie–robotniczego, czemu mogły sprzyjać organizowane w latach rewolucyj
nych i porewolucyjnych kursy nauczycielskie, farmaceutyczne, czy buchalteryjne19.
Tu jednak nieprzekraczalne okazywały się na ogół zarówno bariery finansowe, jak
i powszechne wśród dziewcząt z rodzin proletariackich niedostatki wykształcenia
ogólnego.
J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Warszawa–Kraków–
Wrocław 1966, s. 165–167, 182 i 259–267.
16
Tamże, s. 270–271.
17
Jedynym typem szkół zawodowych przyjmujących dziewczęta, były żeńskie szkoły handlowe; były
to jednak szkoły elitarne, niedostępne dla dziewcząt ze środowiska proletariackiego ze względu na
wysokie opłaty (tamże, s. 283–185).
18
J. Miąso, op. cit., s. 179–182.
19
Zob. Z. Chyra–Rolicz, Pionierki w nowych zawodach na początku XX w., [w:] Kobiety i edukacja…,
t. II, cz. 2, s. 147–157.
15
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Lata rewolucyjne i porewolucyjne przyspieszając postępy demokratyzacji spo
łecznej w Królestwie Polskim stały się m.in. bodźcem dla szybkiego rozwoju aspi
racji awansowych i kulturalnych w społeczności robotniczej. Coraz częściej również
w tym środowisku nadzieje na awans w hierarchii społecznej wiązano ze zdobyciem
wykształcenia wyższego niż elementarne. Niewątpliwy był tu — wspomniany już
wyżej — wpływ na te zjawiska środowiska wielkomiejskiego Warszaw y; wszyst
kie analizowane wyżej przemiany postaw wystąpiły tu najwcześniej, najwyraźniej
i najgłębiej. Szczególnie wyraźnie widać to w nowym pokoleniu robotników, które
w wiek produkcyjny weszło u schyłku XIX w., reprezentując w większości już co naj
mniej drugą generację ludności robotniczej.
Warto zwrócić uwagę na olbrzymią rolę, jaką tradycja rodzinna odgrywała w śro
dowisku robotniczym w kształtowaniu aspiracji awansowych i kształceniow ych tak
kobiet, jak i mężczyzn. Tradycję tę w znacznym stopniu warunkował rodowód spo
łeczny robotnika i jego rodziny20. Przykład warszawskiej społeczności robotniczej
pokazuje np., że w rodzinach robotniczych legitymujących się rodowodem szlachec
kim, bądź inteligencko–urzędniczym dążenia do przekroczenia progu wykształce
nia elementarnego i osiągnięcia choćby niepełnego wykształcenia średniego częściej
niż w rodzinach „dziedzicznych” robotników szły w kierunku szkoły średniej ogól
nokształcącej niż technicznej21. Często aspiracje takie ujawniali robotnicy w pierw
szym pokoleniu — wywodzący się ze zubożałych rodzin urzędniczych zmuszeni
do podjęcia pracy fizycznej. W tych przypadkach mamy do czynienia z przejęciem
aspiracji kształceniowych charakterystycznych dla środowiska inteligenckiego. Na
ogół w rodzinach tego rodzaju społecznie zdegradowanych robotników utrwalały się
one i za ich pośrednictwem przenikały do szerszej społeczności robotniczej. Wpływ
kształceniowych wzorców inteligenckich na plany kształcenia dzieci w rodzinach ro
botniczych jest wyraźny — szczególnie w Warszawie. Co więcej — oddziaływanie
tych wzorców postępowało dalej, sprzyjając objęciu planami kształceniowymi rów
nież i córek. Według świadectwa Romany Pachuckiej, która swą karierę nauczycielki
rozpoczynała w Warszawie na początku XX w., do żeńskich szkół 2–3 klasowych tra
fiały „dziewczęta pochodzące ze sfer rzemieślniczych, córki majstrów fabrycznych,
czasem lepiej sytuowanych […] ambitniejszych rodzin robotniczych”22.
Rozwój aspiracji oświatowych robotników pozostawał w ścisłej łączności z roz
wojem ich świadomości narodowej i rosnącą potrzebą walki z uciskiem narodow ym,
przede wszystkim o wyeliminowanie rusyfikatorskich funkcji szkoły. Świadczyć
o tym może m.in. zaangażowanie rodzin robotniczych, a szczególnie matek, w udo
stępnianie swym dzieciom nauki w języku ojczystym, choćby w tajnej szkole.
Jesienią 1905 r. znaczna część dzieci robotniczych — i to zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta — uzyskała dostęp do nauki w języku ojczystym, gdy pod naciskiem fali
20
21
22

Wskazuje na to zebrany materiał biograficzny — zob. przypis 13.
A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, s. 171 i nn.
R. Pachucka, Pamiętniki z lat 1886–1914, Wrocław 1958, s. 21.
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rewolucyjnej wszystkie publiczne szkoły elementarne w Warszawie i większość na
prowincji przeszły samowolnie na nauczanie po polsku. Jednocześnie bardzo szyb
ko rosła liczba szkół prywatnych, w tym wiele — elementarnych, w których nauka
prowadzona była również w języku polskim. Szereg szkół działających dotąd tajnie
— ujawniono, głównie pod szyldem Polskiej Macierzy Szkolnej. Tak np. pod auspi
cjami tej organizacji powstało w Warszawie 50 kompletów nauczania początkowe
go obejmujących około 1 000 dzieci — w znacznym procencie robotniczych. Obok
kompletów z nauczaniem elementarnym Macierz Szkolna zorganizowała w Warsza
wie również szkołę sześcioklasową z bardziej rozbudowanym programem nauczania
początkowego. Zróżnicowany skład społeczny uczniów obu tych typów szkół po
twierdza wyraźne zróżnicowanie aspiracji oświatowych w warszawskiej społeczności
proletariackiej. Wśród uczniów jednoklasowych szkółek elementarnych przeważały
dzieci służby domowej, dozorców, subiektów itp. Natomiast bardziej rozbudzone
aspiracje (jeśli chodzi o kształcenie dzieci) wykazywały rodziny wykwalifikowanych
robotników przemysłowych oraz pracujących w warsztatach rzemieślniczych. Ci
ostatni częściej wybierali dla swych dzieci szkołę sześcioklasową.
W tej drugiej grupie mamy do czynienia z tymi samymi robotniczymi gru
pami zawodowymi, wśród których w drugiej połowie XIX w. najsilniej występo
wały dążenia do przełamania analfabetyzmu i wśród których udział analfabetów
był zawsze najmniejszy. Można więc tu mówić o pewnych tradycyjnie wyższych
aspiracjach oświatowych tych grup robotniczych, w których ambicje własne rodzi
ców osiągnięcia podstawowego wykształcenia pociągały za sobą, już w wieku XX,
dalej idące dążenia do zapewnienia dzieciom wykształcenia, choćby minimalnie
przewyższającego ten poziom.
Rosnący w dobie rewolucji 1905 r. w społecznościach robotniczych pęd do wiedzy
i ich zaangażowanie w walce ze zrusyfikowaną szkołą, były niewątpliwie przygoto
wane w pewnym stopniu przez uczestnictwo w tajnej oświacie na przełomie wieków.
Trudno jednak przecenić wpływ samych wydarzeń rewolucyjnych, umacniających
dążenia emancypacyjne środowisk robotniczych, także w sferze kultury, kształtują
cych postawy ofensywne, sprzyjające artykułowaniu swoich potrzeb. W niektórych
fabrykach w Warszawie i w innych ośrodkach przemysłowych podczas strajków w la
tach 1905–1906, obok postulatów płacowych oraz innych dotyczących warunków
pracy, żądano założenia przez fabrykanta przyfabrycznej szkoły dla dzieci załogi.

IV. Aspiracje samokształceniowe
Dążenia do oświaty ujawniały również, szczególnie w rosnącej atmosferze re
wolucyjnej, popularność wśród robotników ruchu samokształceniowego. Angażo
wał on dorosłych robotników–mężczyzn oraz — co wydaje się znamienne — po raz
pierwszy na szerszą skalę także pracujące kobiety. Wprawdzie już w latach przed
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rewolucyjnych działały kółka samokształceniowe wśród terminatorów i innych ro
botników, a także — sporadycznie — wśród szwaczek (również wśród proletariatu
żydowskiego). Niemałe znaczenie dla rozbudzania aspiracji robotników w zakresie
samokształcenia w Królestwie w ogóle, a w Żyrardowie i Łodzi w szczególności, mia
ły robotnicze kółka oświatowe, prowadzone przez kolejne organizacje socjalistyczne
od przełomu lat osiemdziesiątych XIX stulecia począwszy. Kobiet do nich jednak nie
wciągano23. Do najbardziej rozbudzonych intelektualnie grup robotników w Warsza
wie należeli wówczas drukarze i kolejarze — a więc zawody „czysto męskie”. Około
1901 r. w oparciu o komórkę PPS w warsztatach Kolei Nadwiślańskiej na Nowym
Bródnie zorganizowano dla robotników warsztatowych i kolejowych dwa komplety
zwane przez uczestników lotnym Uniwersytetem Robotniczym. „Uniwersytet” ten
działał około trzech lat. Aż do połowy 1904 r. udało się uchronić go od zdekonspi
rowania przede wszystkim dzięki rozbudzonym aspiracjom oświatowym kolejarzy.
Potrzeba oświaty w języku ojczystym, szczególnie silnie występowała wśród
załóg robotniczych Kolei Nadwiślańskiej, które stykały się na co dzień z niemal
całkowicie zrusyfikowaną administracją24. Wprawdzie uczestnictwo w tej formie
samokształcenia ze względu na skład załóg zarezerwowane było dla mężczyzn, ale
oddziaływanie „uniwersytetu” musiało sięgać szerzej i w jakiś sposób angażować
również żony i matki robotników kolejowych, wpływając choćby pośrednio na ich
postawy wobec perspektyw awansu kulturalnego. Bez ich współdziałania i poparcia
kilkuletnie funkcjonowanie tajnego „uniwersytetu” byłoby niemożliwe. Niestety źró
dła milczą o tych kwestiach.
Sprzężenie wiedzy politycznej i ogólnej w samokształceniu robotników organi
zowanym przez socjalistyczne kółka oświatowe było poważnym bodźcem dla ich
aspiracji w tym zakresie. Odnosiło się to jednak do dość wąskiej warstwy — elity spo
łeczności robotniczej. Działalność oświatowa inicjowana przez ruch socjalistyczny
była przed rewolucją głęboko zakonspirowana i narażona na represje w tak im samym
stopniu jak i inne formy aktywności socjalistycznej. Mimo to olbrzymie znaczenie
miał fakt, że już na przełomie wieków większość aktywnych w ruchu socjalistycz
nym robotników przeszła przez kółka oświatowe. Fakt, że nie było wśród nich pra
wie kobiet stanowił niewątpliwie odbicie dominującego w większości społeczeństwa
i uświęconego długą tradycją przekonania, że życie publiczne i sprawy polityki są
wyłącznie domeną mężczyzn. Ten rygorystyczny rozdział ról społecznych mężczyzn
i kobiet pomiędzy sferę prywatności („dom”) i sferę spraw związanych z życiem pu
blicznym obowiązywał również w środowisku robotniczym. Od nacisku tradycyjne
23
F. Tych, Związek Robotników Polskich 1889–1892. Anatomia wczesnej organizacji robotniczej,
Warszawa 1974, s. 122 i nn.; P. Samuś, SDKPiL w Łodzi 1893–1918, Łódź 1984, s. 26; J. Kancewicz,
Polska Partia Socjalistyczna w latach 1892–1896, Warszawa 1984; J. Grzywna, Z dziejów oświaty
robotniczej na Kielecczyźnie, Kielce 1990.
24
F. Sternet, Historia udziału głównych warsztatów kolejowych Dróg Nadwiślańskich na Nowym
Bródnie w ruchu rewolucyjnym (rękopis), AAN, Oddz. VI (b. Centralne Archiwum KC PZPR), zespół
433, t. 4/2.
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go patriarchalizmu ruch socjalistyczny nie zdołał się uwolnić jeszcze na przełomie
wieków. W latach poprzedzających wybuch rewolucji 1905 r. ruch ten szczególnie
w zaborze rosyjskim — w niewielkim tylko stopniu docierał do kobiet ze środowiska
robotniczego. Niektóre inicjatywy adresowano wprawdzie do pewnych grup zarob
kujących kobiet o wyraźniej określonym zawodzie (jak np. szwaczki) ale możliwości
dotarcia do niepracujących poza domem żon robotników nie były w praktyce brane
pod uwagę. Zmieniły to dopiero lata rewolucyjne.
Trzeba jednak mocno podkreślić, że to właśnie z ruchu socjalistycznego wyszły
próby przezwyciężenia nierówności szans społecznych kobiet i mężczyzn. Początko
wo miało to miejsce bardziej jeszcze w formie deklaracji niż praktycznych działań.
Przed rewolucją program ten znajdował zrozumienie i mógł trafić niemal wyłącznie
do kobiet z inteligencji. To one wówczas przede wszystkim angażowały się w organi
zacjach socjalistycznych. Dopiero w latach rewolucyjnych ruch socjalistyczny szerzej
rozwinął swą działalność zmierzającą do budzenia aspiracji oświatowo–kultural
nych i bardziej zdecydowanie rozszerzył ją na kobiety ze środowiska robotniczego.
W okresie rewolucji dążenia „elity” robotniczej do awansu kulturalnego znacznie
się rozszerzyły: niepomiernie wzrosła jej aktywność w samokształceniu, m.in. dzięki
wywalczonym przez rewolucję wielokrotnie zwiększonym możliwościom rozwoju
organizowanego legalnie ruchu oświatowego. Zainteresowania samokształceniowe
ujawniały teraz znacznie szersze kręgi ludności robotniczej niż owe najbardziej ra
dykalne i aktywne politycznie grupy robotników, do których już przed rewolucją
trafiały inicjatywy oświatowe organizacji socjalistycznych. W pewnym stopniu zja
wisko to dało o sobie znać również wśród kobiet. Jak się jednak wydaje, w większym
stopniu docierały do nich mniej radykalne odłamy ruchu oświatowego wyraźniejsze
go poparcia udzielały one przede wszystkim tzw. społecznym inicjatywom Kościoła
katolickiego.
Istotną rolę grały tu z pewnością obawy przed antyklerykalizmem ruchu socja
listycznego, a przede wszystkim kształtowany przez duchownych katolickich ste
reotyp utożsamiający socjalistę z bezbożnikiem. Jednak nie bez znaczenia dla
utrzymywania się swoistej „segregacji” według płci w masowym przecież w latach
rewolucji, choć zróżnicowanym politycznie ruchu oświaty pozaszkolnej, było rów
nież nastawienie się ruchu socjalistycznego na zdobywanie zwolenników wśród ro
botników „oświeconych”, co najmniej na poziomie elementarnym i nie poddających
się bezkrytycznie autorytetowi kleru. Radykalny ruch robotniczy nadal oddział ywał
więc przede wszystkim na aspiracje kulturalno–kształceniowe robotników–męż
czyzn. Sprowadzały się one w tym czasie do wykorzystania wszelkich szans wyjścia
poza wiedzę elementarną. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie Warsza
wy — wśród młodocianych i dorosłych robotników. Wyraziło się to chociażby
w rosnącej popularności oświaty pozaszkolnej, nabierającej w latach rewolucyjnych
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wielkiego rozmachu, inicjowanej przez wiele organizacji o różnym odcieniu poli
tycznego radykalizmu. Tak np. wielką popularnością cieszyły się tzw. systematyczne
wykłady (z języka polskiego, arytmetyki, geografii, historii itp.) prowadzone przez
Uniwersytet dla Wszystkich w Warszawie (w roku szkolnym 1906/1907 było 59 kom
pletów, a w 1907/1908 — 38 kompletów) oraz przez prowincjonalne uniwersytety
ludowe (np. Uniwersytet Powszechny w Łodzi). Celem tych cyklów wykładowych
było uzupełnienie elementarnego wykształcenia słuchaczy i przygotowanie ich do
samokształcenia. W latach 1906–1908 łączna liczba uczestników tej formy oświaty
w Warszawie, Płocku, Radomiu, Lublinie, Będzinie, Sosnowcu, Dąbrowie, Zawierciu
i innych jeszcze miastach sięgała 3 300–3 500 osób25. Na ich temat brak jednak do
kładniejszych danych. Wiadomo jednak, że najwięcej było wśród nich robotników
przemysłow ych, kolejarzy i pracowników handlu. W tych działach pracy kobiety mo
gły stanowić najwyżej 1/4 ogółu zatrudnionych. Nie da się jednak oszacować, jaką
część mogły stanowić kobiety i dziewczęta wśród słuchaczy tych kursów.
Niemniejszą popularność zyskały odczyty publiczne organizowane przez Uni
wersytet dla Wszystkich już od jesieni 1905 r. (choć został on zalegalizowany dopiero
jesienią 1906 r.) nie tylko w Warszawie, ale i w wielu innych miejskich ośrodkach
przemysłowych Królestwa (m.in. w miastach Zagłębia Dąbrowskiego, w Łodzi
i okręgu łódzkim, w Częstochowie, Radomiu itd.). Odczyty te popularyzowały naj
nowsze osiągnięcia zarówno nauk społecznych, humanistycznych, jak i przyrodni
czych. W Warszawie np. gromadziły każdorazowo około 2000 słuchaczy, a odbywały
się przede wszystkim w dzielnicach robotniczych.
Dowodów na rozwijanie się w czasie rewolucji względnie wyższych aspiracji
oświatowych wśród części społeczności robotniczej dostarcza również powodzenie
oświaty pozaszkolnej (odczyty i dokształcanie w kompletach) inicjowanych przez or
ganizacje społecznie konserwatywne, przede wszystkim przez Polską Macierz Szkolną
(zbliżoną politycznie do endecji) oraz Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich.
Zasięg oddziaływania zalegalizowanego we wrześniu 1906 r. (a działającego już od
1900 r.) Uniwersytetu Ludowego Polskiej Macierzy Szkolnej był wprawdzie znacznie
skromniejszy w porównaniu z Uniwersytetem dla Wszystkich, ale i tu liczba słucha
czy szybko wzrastała z około 1 500 na początku do 3 500 w drugiej połowie 1907 r.
Wśród uczestników różnych form oświaty pozaszkolnej Polskiej Macierzy Szkolnej
w Warszawie znalazło się wiele kobiet zatrudnionych w charakterze służby domowej
i w innych usługach. Wśród kobiet szczególną popularnością cieszyło się organizo
wane przez PMSz w latach 1906–1908 systematyczne nauczanie w kompletach języka
polskiego, arytmetyki, historii, geografii, rysunków itp. W 1906 r. w samej Warsza
wie prowadzono 75 takich kompletów, w których na równi z robotnikami fabryczny
mi (metalowcy, garbarze) i robotnikami budowlanymi uczestniczyli tak mężczyźni,
jak i kobiety zatrudnieni w rzemiośle, a także w handlu i gastronomii oraz służba
25
J. Miąso, Uniwersytet dla Wszystkich, Warszawa 1960, s. 40–41, 63–71; T. Rechniewski, Ruch
kulturalny, „Przegląd Społeczny” nr 1 z 5 stycznia 1907 r.

86

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

Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim…

domowa (niemal wyłącznie kobiety), dozorczynie i dozorcy. Wśród tej części war
szawskiego proletariatu największą popularność zyskały komplety z języka polskiego
i arytmetyki — wybrało je 2/3 uczestników tej formy oświaty pozaszkolnej. Mniej
chętnych uczęszczało na zajęcia z historii, geografii i z innych przedmiotów. Wybory
te, według oceny samych organizatorów Uniwersytetu Ludowego PMSz, świadczyły
o „dążeniu słuchaczy do zaspokojenia przede wszystkim najpilniejszych braków swe
go wykształcenia”26.
Jak więc widać, aspiracje oświatowe ludności proletariackiej były zróżnicowane,
a wśród większości — jeszcze niewysokie. Wykształcenie traktowano przede wszyst
kim instrumentalnie. Potrzeba dalej idącego awansu kulturalnego nie zdążyła się
jeszcze rozwinąć; nawet w Warszawie jeszcze pełniej nie uświadamiały jej sobie szer
sze kręgi społeczności proletariackich, poza częścią robotników przemysłowych i ko
lejowych oraz zatrudnionych w niektórych rzemiosłach. Podkreślić jednak trzeba, że
ta ostatnia grupa o bardziej rozbudzonych aspiracjach kulturalnych uległa znaczne
mu rozszerzeniu w porównaniu z okresem przedrewolucyjnym zarówno pod wzglę
dem jej składu społecznego, jak i pod względem jej orientacji politycznej (obejmując
nie tylko najbardziej radykalnie zorientowanych), a także pod względem płci.

V. Czytelnictwo
Istotnym wskaźnikiem rozwoju aspiracji oświatowych, traktowanych przede wszyst
kim jako droga do awansu kulturalnego, był w latach rewolucji gwałtowny wzrost za
interesowań książką wśród najbardziej oświeconych grup proletariatu. Wymownym
dowodem rozszerzania się kręgów czytelniczych wśród robotników było m.in. poja
wienie się wśród innych wysuwanych przez strajkujących postulatu zorganizowania
czytelni przyfabrycznych. W latach rewolucji udział czytających wśród robotników
— według szacunkowych obliczeń — wzrósł z około 1–2% w końcu wieku XIX do
około 10%27. Zjawisko to pozostawało oczywiście w ścisłym związku ze zdobycza
mi rewolucji. Olbrzymie znaczenie miało uregulowanie i skrócenie dnia roboczego,
a co za tym idzie — zwiększenie czasu wolnego pracujących robotników i robotnic.
Niewątpliwie jednak kobiety z racji swych obowiązków domowych — w mniejszym
stopniu mogły to wykorzystać dla uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Już w latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia do ulubionych lektur czytelników
robotniczych należała powieść historyczna. Najchętniej czytano książki Sienkiewicza
i Kraszewskiego. To matka w rodzinach robotniczych miała często większy niż ojciec
wpływ na zainteresowania czytelnicze dzieci. W różnych drukowanych i niedruko
Sprawozdanie z działalności Koła „Uniwersytet Ludowy” Polskiej Macierzy Szkolnej za 1906 rok;
J. Stemler, Polska Macierz Szkolna, [w:] Nasza walka o szkołę polską, t. II, Warszawa 1934, s. 177–178.
27
J. Krajewska, Czytelnictwo wśród robotników Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1979, s. 127.
Zob. np. L. Rudnicki, op. cit.
26
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wanych wspomnieniach robotniczych zachowało się wiele przykładów sytuacji, gdy
pasja czytelnicza stawała się udziałem całych rodzin i była świadomie rozbudzana
przez rodziców. Tradycją wielu rodzin było wspólne głośne czytanie lektur po pracy
lub podczas pracy — szczególnie w rodzinach chałupników: krawców, szewców itp.
Jednak nawet w warszawskim środowisku proletariackim nie należały do rzadko
ści sytuacje, gdy pasje czytelnicze młodzieży uważane były za zbytek i spotykały się
z dezaprobatą starszej generacji, szczególnie ze strony kobiet28.
W Warszawie już w okresie przedrewolucyjnym ukształtowała się — dość wąska
zresztą — grupa czytających robotników. Nie można niestety stwierdzić, czy były
wśród nich kobiety. W swej większości korzystali oni z bibliotek Warszawskiego To
warzystwa Dobroczynności. Były to księgozbiory, a więc i lektury o zróżnicowanym
poziomie artystycznym: od klasyków do literatury brukowej29. Organizowanie sys
tematycznego czytelnictwa traktowano wówczas jako istotny element ruchu samo
kształceniowego robotników. Działania takie z jednej strony podejmowane były
konspiracyjnie przez organizacje socjalistyczne, a z drugiej — legalnie na zasadzie
działalności filantropijnej, przede wszystkim przez WTD. „Czytelnie bezpłatne”
WTD, tworzone tak przez liberalną jak i radykalną inteligencję już od 1861 r., przez
wiele lat były jedynymi księgozbiorami, do których mieli dostęp robotnicy. Były one
dość popularne w warszawskim środowisku robotniczym: już w 1895 r. korzystało
z nich około 18 000 osób, tj. kilka procent mieszkańców Warszawy — nieanalfabe
tów. Znaczną część korzystających z czytelni stanowili robotnicy i ich rodziny. Naj
liczniejszą grupą była młodzież i dzieci (płci obojga)30.
Do rozszerzenia się w czasie rewolucji 1905 r. kręgu czytających robotników przy
czyniła się nie tylko ogólna atmosfera rewolucji, budząca nadzieje i aspiracje w wielu
dziedzinach życia codziennego. Dostęp robotników do książek zwiększył się rów
nież dzięki powołanym do życia przez różne społeczne organizacje oświatowe, par
tie polityczne i związki zawodowe, licznym — nie tylko w Warszawie — bibliotekom
i wypożyczalniom. Odpowiadało to rosnącemu w latach rewolucji w społecznościach
robotniczych pragnieniu wiedzy o świecie i społeczeństwie. W 1907 r. biblioteki WTD
zanotowały ponad 14 600 czytelników31, ale nie były już dla robotniczego czytelnika
jedynym źródłem dostępu do książki. Jesienią 1905 r. z inicjatywy radykalnej inte
ligencji powstała w Warszawie nowa sieć wypożyczalni o szerokim zasięgu pod fir
mą Towarzystwa Czytelń miasta Warszawy. Zakładało ono wypożyczalnie przede
wszystkim w dzielnicach robotniczych, m.in. na Woli, Pradze, Powiślu i na Nowym
Bródnie. Również Polska Macierz Szkolna zakładała tam w tym czasie swoje, niewiel
kie zresztą biblioteczki, podobnie jak i Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich.
St. R. Dobrowolski, W ręku robotniczego dziecka [w:] Z dziejów książki i bibliotek Warszawy,
Warszawa 1961, s. 463; Z. Rabska, Ze wspomnień o pracy w czytelniach WTD, tamże, s. 457–458.
29
J. Krajewska, op. cit.
30
Tamże.
31
A. Wóycicki, Instytucje fabryczne i społeczne w przemyśle Królestwa Polskiego, „Ekonomista” 1914,
t. III, s. 237.
28
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Zakładane przez te organizacje księgozbiory nie nastawiały się, tak jak Towarzystwo
Czytelń, na kształtowanie ambitniejszych nawyków czytelniczych, na przybliżenie
literatury o wyższym poziomie. Jednak fakt, że biblioteki takie działały w Warsza
wie również w tych dzielnicach, w których wśród ludności proletariackiej przewa
żała służba domowa, świadczyć może o tym, iż w latach rewolucji zainteresowania
czytelnicze zaczęły się budzić również wśród kobiet z najmniej oświeconych warstw
proletariackiej ludności32.
Charakterystyczne, że w latach rewolucji zmniejszyło się zainteresowa
nie środowi
ska robotniczego dla lektur historycznych, a szczególnie powieści
— np. J. I. Kraszewskiego. Nastąpił natomiast wzrost popularności powieści po
ruszających prob
lemy społeczne oraz lektur popularnonaukowych. Te ostatnie,
np. w wolskiej czytelni Towarzystwa Czytelń, stanowiły w tym czasie około 15%
ogółu wypożyczonych książek. To stosunkowo duże i wyraźnie rosnące w czasach
rewolucji zainteresowanie książką popularnonaukową było charakterystyczne dla
aspiracji oświatow ych robotników już „zaawansowanych w czytelnictwie”33. Nie
udało się jednak nawet szacunkowo ustalić, w jakim procencie uczestniczyły w tej
grupie kobiety.
Ciekawe zjawisko stanowiły w latach rewolucyjnych biblioteczki fabryczne, czę
sto organizowane przez miejscowe komórki partii socjalistycznych — głównie PPS
— lub związane z ruchem socjalistycznym związki zawodowe. Księgozbiory fabrycz
ne nastawione były na czytelnika masowego i przeznaczone nie tylko dla robotników
pracujących w danej fabryce, ale — co zasługuje na szczególne podk reślenie — także
dla członków ich rodzin. Miały więc trafić również do niepracujących żon i córek.
Zasięg oddziaływania tych biblioteczek był wprawdzie na ogół niezbyt szeroki, ale
niektóre z nich powstawały przy bezpośrednim poparciu załóg, stanowiąc dowód
rosnącego „zapału czytelniczego” środowiska robotniczego. Tak np. w Warszawie na
początku 1907 r. powstało kilka biblioteczek (fabrycznych i pozafabrycznych) z ini
cjatywy robotników i z ich składek. Jak podkreślało jedno z radykalnych, współ
czesnych tym wydarzeniom pism „kobiety tak samo jak i mężczyźni biorą w nich
[składkach — przyp. A. Ż] czynny udział”34.

VI. Aspiracje oświatowe — elitarne czy masowe?
Epoka rewolucji 1905 r. sprzyjała powiększaniu się nie tylko tej części społeczności
robotniczych, która znajdowała się już na poziomie pewnego rozbudzenia aspiracji
oświatowych. Pęd do wiedzy, do osiągnięcia choćby elementarnych umiejętności
J. Krajewska, op. cit., s. 82 i 169.
Sprawozdanie z działalności Tow. Czytelń m. Warszawy za rok 1908 i 1909; S. Posner, Czytelnia
wolska, „Wiedza” 1908, 1.1, s. 696–697.
34
Z dzielnicy powązkowskiej, „Robotnik” nr 81 z 15 marca 1906 r.
32
33
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czytania i pisania ogarnął bardzo szerokie kręgi ludności proletariackiej. Świadczy
o tym powodzenie akcji nauczania robotników–analfabetów. W Warszawie w latach
1906–1908 naukę prowadzoną w różnych formach pobierało kilka tysięcy robotni
ków i robotnic pracujących w fabrykach, na kolei, w rzemiośle, w handlu. Stanowiło
to około 1/3 ogółu analfabetów wśród pracujących w mieście robotników i robotnic,
nie licząc niepracujących. Dążenie dorosłych robotników do przezwyciężenia anal
fabetyzmu wystąpiło w atmosferze rewolucji z niemałą siłą i dodajmy — ujawniło się
niezależnie od przynależności narodowościowej, wyznaniowej, stało się udziałem za
równo mężczyzn, jak i kobiet. Wprawdzie w Warszawie kobiety zostały objęte oświatą
pozaszkolną w znacznie większym stopniu niż w innych ośrodkach robotniczych, ale
i tu ich aspiracje częściej niż w przypadku mężczyzn ograniczały się do zdobycia tylko
elementarnej oświaty poprzez uczestnictwo w różnych formach nauczania dorosłych
analfabetów. Potrzeby te ujawniły się pełniej, gdy naprzeciw nim wyszło, powołane do
życia z inicjatywy radykalnej inteligencji, Stowarzyszenie Kursów dla Dorosłych Anal
fabetów. Następnie podobne działania podjęły inne organizacje, jak przede wszystkim
Polska Macierz Szkolna. Prowadziły je również bezpośrednio partie socjalistyczne
w ramach partyjnych kół robotniczych, które w latach rewolucyjnych przestały już
składać się z samych mężczyzn. „Szkoły” nauczania analfabetów funkcjonowały na
wet w więzieniach, np. właśnie w kobiecej części więzienia na Pawiaku na tzw. Serbii35.
Wprawdzie Stowarzyszenie Kursów dla Dorosłych Analfabetów zalegalizowano
dopiero w czerwcu 1906 r., ale już pod koniec tego roku prowadziło ono w Warszawie
nauczanie ponad 3 tys. analfabetów w 37 kompletach. Nauka była bezpłatna. W tym
samym czasie nauczanie początkowe prowadziła również Polska Macierz Szkolna. Na
przełomie lat 1906/1907 korzystało zeń np. w Warszawie około 1 200 analfabetów, za
naukę pobierano tu niewielką opłatę. Liczby te, podane tu przykładowo i tylko dla War
szawy, są wymownym świadectwem tempa, w jakim rozwijały się dążenia do oświaty
w szerokich masach ludności proletariackiej, a szczególnie wśród pracujących w wiel
kim przemyśle. Jakkolwiek ambicje oświatowe budziły się w pierwszym rzędzie wśród
pracujących — i to mężczyzn — to jednak te nowe, ale szybko umacniające się w dobie
rewolucji, nawyki kulturowe powstawały nie bez udziału także niepracujących regular
nie poza domem, żon i córek w rodzinach robotniczych i rzemieślniczych. To właśnie
kobiety przeważały np. w składzie czterech kompletów nauczania analfabetów zorga
nizowanych przez PMSz w śródmieściu Warszawy. Były to głównie kobiety w wieku
18 — 40 lat, zarobkujące jako służba domowa36. Również inne przekazy poświadczają
ujawnienie się w tym czasie względnie szerokich dążeń oświatowych wśród pracują
cych i niepracujących kobiet w środowisku robotniczym. Tak np. pismo Związku Rów
nouprawnienia Kobiet Polskich, zamieszczając sprawozdania z organizowanych przez
ten Związek publicznych wieców, gromadzących kobiety z różnych środowisk społecz
nych, zwracało uwagę, że uczestniczki tych wieców na czoło swych potrzeb wysuwały
35
36

Z. Kruszewska, Wspomnienia (rękopis), AAN, Oddz. V, nr 3205.
Sprawozdanie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej Śródmieścia Warszawy za rok 1906/7.
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braki w dziedzinie oświaty. Były to według określenia „Steru” „rzesze głodnych wiedzy
— wołających o silną podstawę do niezależnego życia”. Pismo powołuje się m.in. na
wypowiedź robotnicy, domagającej się „szkoły, która by jej bodaj w wieczór — po pra
cy, czy w niedzielę choćby tylko — dawała najelementarniejszy zasób wiadomości”37.
Również w okresie porewolucyjnym dążenia te dawały o sobie znać nawet w znacznie
oddalonych od Warszawy ośrodkach miejskich. Cytowane przez „Ster” doniesienia
z Białegostoku z 1911 r., przyznając fakt trwania szerokich kręgów kobiet w analfabety
zmie, stwierdzają, że jednak „często objawiają one chęci oświaty”38.
Uczestniczki i uczestników robotniczych kursów nauczania elementarnego dla
dorosłych charakteryzował na ogół rzeczowy i odpowiedzialny stosunek do nauki,
ale —ja k stwierdzają organizatorzy tych kursów — także pewna niecierpliwość. Jed
na z organizatorek kompletów tworzonych pod firmą Stowarzyszenia Kursów dla
Dorosłych Analfabetów — Władysława Weychertówna — podkreśla w swoich wspo
mnieniach, że robotnicy oczekiwali szybkich efektów nauki; twierdzili wprost, że
nie wystarcza im mechaniczne przyswajanie sobie umiejętności czytania, pisania czy
rachowania. Chcieli być pewni, że ich wysiłek jest celowy; cenili sobie wysoko umie
jętność „wysławiania się i wypisania”. Część uczestników kursów posiadała już pew
ne umiejętności czytania i pisania i pragnęła osiągnąć więcej. Według świadectwa
Weychertówny, nawet dla robotników, którzy ledwie pokonali próg analfabetyzmu,
charakterystyczne było zainteresowanie lekcjami historii czy przyrody39. Niestety za
chowane źródła nie pozwalają na stwierdzenie, czy odnosiło się to w równym stopniu
do mężczyzn, jak i do kobiet. Warto jednak zwrócić uwagę na udział kobiet w wielu
formach oświaty i samokształcenia dla dorosłych robotników i rzemieślników, jak
m.in. nauczanie analfabetów, czytelnictwo, a nawet — w systematycznym dokształ
caniu poprzez uniwersytety ludowe. Świadczy to niewątpliwie o tym, że aspiracje
oświatowe kobiet nie były wcale mniejsze niż mężczyzn. Jednak udział kobiet we
wszystkich tych formach kształcenia był zawsze znacznie mniejszy niż mężczyzn
i malał w starszych grupach wieku40.
Skądinąd zapał do nauki pracujących dorosłych robotników, nie był powszechny,
a często również nie był trwały. Tak oceniali to współcześni działacze oświatowi,
stwierdzając, że frekwencja na kursach była zmienna. Nauka odbywała się zresztą
przeważnie w późnych godzinach wieczornych, po całym dniu pracy. Pewne jest jed
nak, że w sumie dorośli byli bardziej konsekwentni i systematyczni niż młodzież.
Np. Ludwik Krzywicki, analizując zmiany w składzie audytorium odczytów i wy
kładów, organizowanych przez Uniwersytet dla Wszystkich, zauważył, że w miarę
opadania fali rewolucyjnej zmniejszała się popularność odczytów przede wszystkim
L., Nasze wiece, „Ster” 1907, nr 1, s. 73.
4–te doroczne Zebranie Ogólne, „Ster” 1911, nr 4, s. 161.
39
W. Weychertówna, Stowarzyszenie Kursów Analfabetów Dorosłych, „Nowe Tory”, z 1, styczeń 1907,
s. 44 i nn.
40
B. Waśniewski, [K. Krzeczkowski], Byt i warunki pracy robotników w przemyśle cukrowniczym
Królestwa Polskiego, Warszawa 1911.
37

38
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wśród młodzieży. W 1910 r. wśród słuchaczy przeważali robotnicy i robotnice w wie
ku 30—40 lat i starsi. „[…] dziś wśród słuchaczy nadaremnie poszukujemy mło
dzieży. Spostrzec możemy starców osiwiałych, kobiety starsze, ale nie ujrzymy tych,
którzy wstępują dopiero w życie”41.
Na obniżanie się aspiracji kształceniowych w środowisku robotniczym w okresie
porewolucyjnym złożyła się zarówno utrata wielu zdobyczy z lat 1905–1906 w dzie
dzinie warunków pracy (przede wszystkim przedłużanie dnia pracy), jak i masowe
represje polityczne, uderzające głównie w robotników. Wszelkie społeczne inicjaty
wy nauczania dorosłych analfabetów objęto zakazem. Dopiero w ostatnich latach
przed wybuchem wojny światowej sytuacja nieco się zmieniła, sprzyjając ponownie
dążeniom społeczności robotniczych do awansu kulturalnego.
Trudno jednak przecenić skutki tej swoistej „rewolucji kulturalnej”, którą prze
żyła ludność robotnicza w latach 1905–1908. Najgłębsze i najtrwalsze okazały się
zmiany w postawach członków społeczności robotniczych, tak mężczyzn, jak i ko
biet: rozwinięcie się ich potrzeb w dziedzinie kultury, a w szczególności oświaty.
Ujawniło się to również wśród rodzin robotniczych w postaci aspiracji rodziców do
kształcenia swych dzieci
41

R. Żywicki [L. Krzywicki], Nieco prawdy, „Nowe Życie” 1910, nr 18.

(Pierwodruk: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. II, cz. 1, I wyd., Warszawa 1992, s. 123–154)
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU
MAŁŻEŃSTWA PARTNERSKIEGO

W

polskiej tradycji kulturowej model partnerstwa między kobietą i mężczyzną,
a więc także model nowoczesnego małżeństwa, rodzi się w końcu XIX w.
w środowisku radykalnej inteligencji, zorientowanej demokratycznie i z reguły sym
patyzującej z ruchem socjalistycznym, a często także — z emancypacyjnym ruchem
kobiet. Z reguły jednak wypowiadano się na ten temat dorywczo i okazjonalnie, na
ogół na marginesie zasadniczych debat na temat programu i form demokratyzacji
społeczeństwa. Do rzadkości należą pełniejsze wypowiedzi na ten temat; z reguły
noszą one przede wszystk im charakter postulatywny.
Zasady partnerskich relacji, które miały łączyć w małżeństwie nowoczesną ko
bietę i nowoczesnego mężczyznę, formułowane były przede wszystk im w związku
z kwestionowaniem konkretnych norm, obowiązujących tradycyjnie. Do nich na
leżała zasada podporządkowania w ramach małżeństwa indywidualnych potrzeb
i upodobań żony — mężowi. Jej konsekwencją była m.in. powszechnie uznawana za
oczywistą nierówność szans małżonków w rozwijaniu indywidualnych talentów czy
zdolności, preferowanie talentów męża itd. Jednym z nielicznych zapisów na ten te
mat, pochodzących z tamtej epoki, są listy Kazimierza Kelles–Krauza do narzeczonej
Marii Goldsteyn, pisane na początku lat 90. XIX w. Notowane były „na gorąco”, pod
wpływem impulsu przeżywanej chwili. Z punktu widzenia historyka jest to istot
ne dla ich wartości jako źródła, podnosi wiarygodność wynurzeń autora, szczegól
nie w porównaniu z częściej wykorzystywanymi refleksjami wspomnieniowymi. Te
ostatnie bowiem z reguły skażone są niemałym na ogół dystansem czasu, dzielącym
pamiętnikarza od opisywanych przeżyć.
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Z punktu widzenia interesującego nas tematu szczególne znaczenie posiadają
wspomniane wyżej listy Kazimierza Kelles–Krauza1. Towarzyszyły one bowiem doj
rzewaniu planów małżeńskich dwojga młodych u progu ich dorosłości.
Korespondencję tę otwiera rok 1890, gdy 18–letni Kazimierz (tylko dwa lata star
szy od swej wybranki) kończy właśnie edukację na poziomie maturalnym. Maria
— zgodnie z ówczesnymi możliwościami kształceniowymi dziewcząt — uzyskuje
wykształcenie zbliżone do średniego w 6–klasowej pensji (która jednak wówczas nie
dawała dostatecznego przygotowania do uzyskania tzw. męskiej matury, otwierają
cej drogę na uniwersytet). Oboje wyróżniają się w kręgu swoich rówieśników po
ziomem intelektualnym i talentami artystycznymi: on — planuje studia prawnicze,
ona — marzy o konserwatorium. Oboje angażują się w młodzieżowym ruchu sa
mokształceniowym z wyraźnymi sympatiami dla socjalizmu. Oboje są potomkami
radomskich rodzin inteligenckich w pierwszym pokoleniu (on — urzędnika akcy
zy, ona — lekarza wojskowego), wywodzących się ze zdegradowanego ziemiaństwa
i w znacznym stopniu kultywujących tradycyjne wzory rodziny patriarchalnej (szcze
gólnie rodzina Marii). Oboje są zbuntowani i wyłamują się — acz niekonsekwentnie
(szczególnie Maria) spod patriarchalnego despotyzmu ojca i konwenansów. W tych
warunkach, w czasie kilkuletniej rozłąki przed zawarciem związku małżeńskiego
w roku 1894, przy pomocy intensywnej wymiany korespondencji krystalizuje się ich
wizja nowoczesnego małżeństwa, formułowana przede wszystkim w listach Kazi
mierza. Spróbujmy ją zrekonstruować.
Przed swą wybranką roztacza Kazimierz perspektywę związku opartego wyłącz
nie na uczuciu i pełnej szczerości małżonków wobec siebie, „na dążności do coraz
lepszego poznania się nawzajem”2 oraz na wzajemnym wspieraniu indywidualnych
zainteresowań i aspiracji kształceniowych każdego z nich. Wygaśnięcie uczucia (nie
liczył się zresztą z taką ewentualnością w przypadku swoim i Marii) winno być wy
starczającym powodem dla swobodnej decyzji o rozejściu się.
„Dla nas osoba ukochana musi być jednocześnie przedmiotem pragnienia płcio
wego, przyjaźni i szacunku — inaczej jesteśmy nieszczęśliwi”3. Pełna szczerość
między małżonkami obejmować więc winna także sprawy życia seksualnego, szcze
gólnie w kontekście prokreacyjnych zadań rodziny. Zakłada się bowiem planowanie
i regulację liczby potomstwa (mimo że w świetle analizowanych listów wiedza obojga
o antykoncepcji okazuje się bardzo skąpa).
Jednym z fundamentalnych elementów proponowanego modelu małżeństwa jest
zdeklarowane przekonanie, że małżeństwo i macierzyństwo nie wyczerpują społecz
nej roli „współczesnej kobiety”4, która ma równe z mężczyzną prawa do kształcenia
Zachowane w rękopisie, zostały opublikowane w tomie pierwszym zbiorowego wydania Listów tego
autora, starannie opracowane przez zespół (Kazimierz Kelles–Krauz, Listy, t. 1–2, Wrocław 1984).
2
Tamże, t. 1, s. 123.
3
List Kazimierza do Marii z 28 IV 1892, tamże, s. 158.
4
Tamże, s. 90 i 145.
1
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się i rozwijania swych talentów, a także — do realizowania swej potrzeby działalno
ści społecznej. Aspiracje społeczne stara się Kazimierz u swojej partnerki umacniać,
zgodnie z głębokim przekonaniem, że „obok sztuki i wiedzy” właśnie „działalność
społeczna” stanowi nieodzowną część składową „celu i szczęścia najwyższego” za
równo „nowoczesnej, współczesnej kobiety”, jak i „każdego, o kim przyszłość ma
się wyrazić z wdzięcznością”5. Bowiem, obok ogólnych zasad decydujących o part
nerskim charakterze związku, ważną rolę w umacnianiu takiego układu przypisuje
Kazimierz Kelles–Krauz wspólnocie światopoglądu i ideałów współmałżonków. „My
się kochać nie przestaniemy — pisał do Marii — bo z jednej strony — kochanie nas
uszczęśliwia, z drugiej — rozumiemy się nawzajem i mamy wspólne ideały…”6. Obo
je wówczas sympatyzowali z socjalizmem7.
Taka wizja partnerstwa i współdziałania między kobietą i mężczyzną odnosiła
się zarówno do przedmałżeńskiej fazy kształtowania się wzajemnych więzi emocjo
nalnych, jak również do relacji między nimi jako małżonkami w przyszłości. Miała
ona w dużym stopniu charakter postulatywny. Dopiero dojrzewała w trakcie krysta
lizowania się planów małżeńskich młodej par y, formułowana pod wpływem buntu
wobec konwenansów i patriarchalnych rygorów obyczajowych.
Punktem wyjścia dla rozwinięcia się między młodymi układu partnerskiego
okazało się eliminowanie ingerencji rodziców (w tym przypadku — głównie ze stro
ny ojca Marii) w dobory małżeńskie dzieci i wymuszenie respektowania przez rodzi
ców prawa — nie tylko synów, ale i córek — do samodzielnego i nieskrępowanego
doboru partnera oraz do oparcia związku w pierwszym rzędzie na więzi uczucia. Za
tym szła walka o uwolnienie młodych, a szczególnie dziewczyny — od rygorystycz
nego nadzoru rodziny nad każdym jej krokiem w życiu codziennym. Przykład Marii
Goldsteyn sugeruje, że jeszcze na początku lat 90. XIX w. kontrola, jakiej podlegała
zarówno jej korespondencja, jak poruszanie się po mieście (poddane nadzorowi na
wet w miejscu zamieszkania czy nauki szkolnej, nie mówiąc już o niedopuszczalności
samodzielnego podróżowania bez ustalonej z góry opieki itd.) była w omawianym
środowisku traktowana jako oczywistość. A przecież w polskich realiach schyłku
XIX w. nauka szkolna młodzieży na poziomie wyższym niż elementarny z reguły łą
czyła się z długotrwałym pobytem poza domem rodzinnym, przeważnie — w obcym
mieście. Studia najczęściej, a dla dziewcząt — z reguły — wiązały się koniecznością
wyjazdu zagranicę.
Tak więc rozwijające się aspiracje kształceniowe dziewcząt zderzały się z obo
wiązującymi konwenansami, co nierzadko doprowadzało do konfliktów w rodzinie.
Siłą rzeczy dochodzić musiało do coraz częstszego naruszania uświęconych patriar
chalną tradycją zakazów i nakazów, do rozluźniania w praktyce krępującego „gorse
Tamże, s. 145.
List z Wilna z 18 X 1890, tamże, s. 47.
7
W następnych latach przebywając na emigracji w Paryżu związali się z Polską Partią Socjalistyczną,
a Kazimierz stal się najwybitniejszym teoretykiem polskiego socjalizmu przed 1918 r.
5
6
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tu” konwenansów. W pierwszym rzędzie prowadziło to do wymykania się doborów
małżeńskich — nie tylko synów, ale i córek — spod kontroli rodziców. Najczęściej nie
mogło się przy tym obyć bez starć i konfliktów w kręgu rodzinnym. Bowiem w końcu
XIX w. w środowiskach ziemiańsko–inteligenckich czy mieszczańsko–inteligenckich
w tych sprawach przeważnie (szczególnie na prowincji) hołdowano nadal tradycyj
nym normom. A przecież niemal wyłącznie z tych kręgów społecznych — głównie
ze względów materialnych — wywodzili się w tym czasie kandydaci do studiów wyż
szych, a sporadycznie — także kandydatki (oczywiście przed zamążpójściem).
Jeszcze w końcu XIX w. chęć studiowania zgłaszana przez córkę nierzadko była
w tych środowiskach postrzegana jako sprzeniewierzenie się tradycyjnym zasadom
moralnym. Zgodnie bowiem z wciąż tu obowiązującym wzorcem wychowawczym
dziewczęta winny być przygotowywane do wypełniania jedynie tych ról społecz
nych, które przypisano im zgodnie z tradycją. Wyznaczać je miały wyłącznie małżeń
stwo i macierzyństwo. Konsekwencją tego był wymóg pełnego podporządkowania
indywidualnych potrzeb i aspiracji kobiety (zamężnej) aspiracjom jej męża. Kształ
cenie się kobiety zamężnej na ogół wykraczało poza granice ówczesnej wyobraźni.
Kazimierz Kelles–Krauz teoretycznie przewidywał taką możliwość. Snuł plany stu
diów uniwersyteckich dla siebie i dla Marii, także po zawarciu małżeństwa. Dekla
rował zagwarantowanie kobiecie zamężnej „swobody postępowania”. Jednocześnie
jednak zdawał sobie sprawę, jak mogą wyglądać realia życia codziennego młodego
inteligenckiego małżeństwa, pozbawionego materialnego oparcia majętnej rodziny.
I tu właśnie widział największe zagrożenie dla realizacji postulatów równości szans
indywidualnego rozwoju intelektualnego czy artystycznego obojga małżonków.
W praktyce najtrudniejsze okazywało się partnerstwo w wypełnianiu przez
rodzinę funkcji usługowych i pielęgnacyjnych na co dzień (tj. w gospodarstwie do
mowym). „Zajęcia domowe” nazywał Kelles–Krauz „barbarzyńskimi”, ale sam prze
widywał, „że w teraźniejszych warunkach będę zmuszony Ciebie nawet w przyszłości
tymi poetycznymi zajęciami «dobrej żony» i «patronki domowego ogniska» obar
czać. Trudna rada jednak; wobec walki o byt musimy zrobić wiele ustępstw od na
szych haseł przewodnich”8.
Mimo to analizowane wyżej zasady relacji między małżonkami ujawniają w peł
ni nowatorstwo proponowanego przez Kazimierza Kelles–Krauza modelu nowocze
snego małżeństwa, a nawet więcej — niektóre elementy tego modelu musiały być
wówczas odbierane jako swoista rewolucja obyczajowa. Takiego wyrazu nadawała
mu zarówno zasada równorzędności w decydowaniu o rozwoju rodziny (planowanie
potomstwa) oraz równych praw do kształcenia i spełniania się w pracy społecznej, jak
również — przełamanie milczenia wokół spraw seksu. Warto także zwrócić uwagę
na mocne zaakcentowanie postulatu wzajemnego wspierania się współmałżonków

8

List do Marii z 10 III 1891, tamże, s. 79.
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w dbałości o zdrowie, potraktowanej jako „obowiązek obywatelski” z racji prokre
acyjnej funkcji małżeństwa9.
„Nie wiem (…), czy każda kobieta dość często przypomina sobie to, że czekają
ją w przyszłości obowiązki, od których emancypacja nie uwalnia i które z nią wcale
nie są sprzeczne, których wypełnienie wymaga koniecznie dobrego stanu zdrowia
(…)” — czytamy w liście Kazimierza do Marii z 1891 r., na trzy lata przed zawarciem
ich małżeństwa.
„Strzeż zdrowia swego, jak źrenicy oka. Pamiętaj, że (…) dzieci nasze będą miały
prawo każdą naszą umyślną, a nawet mimowolną nieostrożność, niedbałość o nasze
zdrowie gorzko nam wyrzucać!”10. Wiążą się z tym wielokrotnie ponawiane w jego
listach próby przekonywania narzeczonej, aby ze względów zdrowotnych (i nie tyl
ko) zrezygnowała z noszenia gorsetu. Charakterystyczne, że był to jeden z nielicz
nych postulatów „nowoczesności”, na spełnienie którego Maria nie mogła się zdobyć.
Wierność gorsetowi bowiem uznawana była tradycyjnie za ważny miernik „moral
nego prowadzenia się” kobiety. Kazimierz nazywał to uleganiem przesądom11.
Zrzucenie gorsetu nabierało w tym czasie znaczenia symbolicznego, a jednocześnie
okazało się jednym z najtrudniejszych punktów w przełamywaniu skostniałych konwe
nansów. Podobną rolę odgrywała sprawa sformalizowania związku. Ciekawe, że w tej
ostatniej kwestii postawa Kazimierza była bardzo wyważona. Stwierdzał on wprost, że
„pożycie bez żadnego ślubu” nie jest wymogiem postępowości, że w sytuacji braku moż
liwości zawarcia ślubu cywilnego — jak to miało miejsce w Królestwie Polskim i w Rosji
— ślub kościelny nie jest odstępstwem od wyznawanego światopoglądu ani narusze
niem zasad „moralności niezależnej”, którą przeciwstawiał „pospolitej moralności”.
Autor analizowanych tu listów zdawał sobie w pełni sprawę, że przedstawiana
przez niego wizja „nowożytnego małżeństwa” kłóci się z modelem tradycyjnym, nie
mal powszechnie jeszcze obowiązującym w środowisku inteligencji z ziemiańskim
rodowodem, z którego to kręgu społecznego oboje się wywodzili. Walkę z tą tradycją
podejmował otwarcie, w listach do Marii dawał wielokrotnie wyraz swemu prze
konaniu, „że potrafimy nic nie ukrywać przed sobą, że wyrwaliśmy się z więzów
pospolitej moralności, że jak jesteśmy, w całym tego słowa znaczeniu nowożytnymi
narzeczonymi, tak małżeństwo z nas będzie inne od przeciętnych”. Bowiem będzie
się ono zbliżało do „ideału małżeństwa przyszłości” — pisze 19–letni Kazimierz w li
ście do swej narzeczonej z 29 kwietnia 1891 r.12
Tamże, s. 85.
Tamże, s. 78 i 98.
11
Tamże, s. 124. Według Kazimierza Kelles–Krauza sprawa gorsetu stawała się w tym czasie wśród
rady kalnej inteligencji płci żeńskiej jednym z głównych probierzy przeciwstawienia się konserwaty
zmowi opinii publicznej. „Pamiętaj o tym, coś mi przyrzekła — pisał w jednym z listów do narzeczonej
— kawy nie pić, papierosów nie palić i gorsetu nie nosić, to ostatnie… nie tylko ze względu na zdrowie,
ale i na charakter Twój, w celu stopniowego wytępienia lub osłabienia tej bojaźni przed opinią ludzką,
co Cię tak męczy i denerwuje” (s. 98–99).
12
Tamże, s. 89.
9

10
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W drugiej połowie wieku XIX w. w toku procesu modernizowania się społeczeń
stwa w specyficznych polskich warunkach, inteligencja ukształtowała się jako od
rębna warstwa. Trzonem tej warstwy była inteligencja zawodowa. Współtworzyli ją
reprezentanci różnych zawodów umysłowych (w tym przede wszystkim większość
nauczycieli i urzędników, publicyści, inżynierowie, lekarze, artyści itd.). Dla wielu
z nich przynależność do tej warstwy łączyła się z pauperyzacją, a nawet — degrada
cją społeczną ich rodzin, często wywodzących się z drobnej szlachty i niezamożnego
ziemiaństwa, a także mieszczaństwa.
Już sam proces kształtowania się inteligencji zawodowej, jak i warunki jej bytowa
nia zmuszały wielu jej przedstawicieli — szczególnie w generacji, wchodzącej w do
rosłe życie w końcu XIX w. — do zakwestionowania wielu dotąd obowiązujących,
tradycyjnych norm, regulujących kontakty międzyludzkie zarówno w rodzinie, jak
i poza nią. Dla wejścia do środowiska inteligencji zawodowej coraz ważniejsze oka
zywało się wykształcenie, natomiast stopniowo zmniejszało się znaczenie szlachec
kiego rodowodu i koneksji rodzinnych z majętnym ziemiaństwem. W praktyce coraz
istotniejsza rola w stabilizowaniu pozycji w zawodach umysłowych przypadała kwa
lifikacjom. Znacznie wolniejszy, ale wyraźny był także wzrost udziału wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych w kształtowaniu społecznego prestiżu inteligenta. Niosło
to za sobą daleko idące konsekwencje dla pozycji społecznej kobiet, które zdobyły
wykształcenie na poziomie zbliżonym do średniego i decydowały się na podjęcie pra
cy zarobkowej. (Jeszcze w końcu XIX w. było to często tylko wykształcenie domowe,
w najlepszym razie — uzyskane na pensji, tak czy inaczej niewystarczające dla uzy
skania matury). Najczęściej decyzję o podjęciu zawodowej pracy zarobkowej wymu
szała pauperyzacja rodziny. Jednak pod koniec wieku XIX w tym kobiecym kręgu
ujawniły się także symptomy nowej tendencji — do rozwijania własnych aspiracji
zawodowych i dążenia do ekonomicznego uniezależnienia się od rodziny. Szczegól
nie przy tym ważna stała się perspektywa znalezienia swojego miejsca w społeczeń
stwie poprzez wejście na rynek pracy umysłowej. Dla kobiet po raz pierwszy pojawiła
się alternatywna możliwość samodzielnego kształtowania swojej pozycji społecznej
wobec jedynej dotąd obowiązującej normy — biernego oczekiwania na uplasowanie
w hierarchii społecznej za pośrednictwem ojca, a następnie — męża, partycypowania
w określonym środowisku społecznym tylko jako córka lub żona.
U schyłku XIX w. zdobycie pozycji pracownika umysłowego i wejście tą drogą do
środowiska inteligencji zawodowej stawało się osiągalne także dla kobiet. Jednak na tej
drodze napotykały często na nieprzekraczalne bariery. To właśnie wobec nich najbar
dziej dotkliwe i krępujące okazały się skostniałe tradycyjne konwenanse. Musiało to
wywoływać postawy buntu, liczne próby wyłamywania się z „obyczajowego gorsetu”.
W życiu młodej inteligencji ostatnich dziesięcioleci XIX i początków wieku XX
najczęstszym impulsem dla uzewnętrznienia się najostrzejszego buntu, był moment
wyboru kierunku i miejsca kształcenia, ewentualnie — wyboru zawodu. W przy
padku dziewcząt szczególnie konfliktogenną była decyzja o podjęciu studiów, co
w polskich warunkach z reguły łączyło się z wyemancypowaniem się spod kontroli
98

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

Schyłek wieku XIX — kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego

rodziny i samodzielnym wyjazdem zagranicę — do Francji lub Szwajcarii. Jedyne
w tym czasie polskie uniwersytety w Krakowie i we Lwowie dopiero od roku 1894 za
czynały dopuszczać pierwsze studentki (zresztą także tam skazane one były na ogół
na bytowanie poza rodziną).
Niewątpliwie zaakceptowanie norm obyczajowych, naznaczonych patriarchalną
tradycją, najtrudniej przychodziło radykalizującej się młodzieży inteligenckiej obu
płci w okresie kojarzenia się małżeństw. Toteż na najostrzejszy ich sprzeciw napotyka
ło uświęcone tradycją ingerowanie rodziców w wybór partnera czy partnerki. Jednak
już sam miejski charakter bytowania większości inteligencji zawodowej podważał tę
i inne tradycyjne normy i rytuały kojarzenia małżeństw. Miasto zmniejszało dystanse
społeczne, sprzyjało przełamywaniu sztywnych barier środowiskowych w doborach
małżeńskich (a były one jeszcze na przełomie wieków XIX i XX nadal dość rygory
stycznie respektowane m.in. w kręgach ziemiańskich). Miasto z jego instytucjami
kulturalnymi, oświatowymi, handlowymi, publicznymi miejscami spędzania czasu
wolnego, intensyfikacją komunikacji i anonimowością dużego skupiska mieszkańców
zwiększało także możliwości kontaktów wzajemnych młodzieży obu płci.
Dla kręgów młodej inteligencji szczególne znaczenie, również pod tym wzglę
dem, miały zorganizowane formy życia zbiorowego. W Królestwie Polskim była to
przede wszystkim szeroko rozwinięta sieć nielegalnych i zakonspirowanych kółek
samokształceniowych. Obejmowała ona gimnazjalistów i uczennice pensji żeńskich
w większych miastach oraz w Warszawie studentów rosyjskiego Uniwersytetu i słu
chaczy, a przede wszystkim słuchaczki tajnego polskiego Uniwersytetu Latającego.
W generacji młodej inteligencji dojrzewającej na przełomie wieków XIX i XX wszyst
kie te formy — występujące głównie w większych ośrodkach miejskich — walnie
przyczyniały się do przełamywania segregacji płci i do wyrównywania aspiracji kul
turalnych i kształceniowych młodzieży żeńskiej i męskiej. W tym samym kierunku
oddziaływały kółka socjalistyczne, również działające w konspiracji. Wydatny był
w nich udział — obok robotników — młodzieży inteligenckiej obu płci.
Wszystkie te formy organizacji miały z założenia charakter koedukacyjny. Ruch
socjalistyczny dostarczał ponadto zaangażowanym w nim praktycznych doświadczeń
partnerskiego współdziałania obu płci niezależnie od dystansów społecznych i kul
turowych. Kobietom dawał dodatkowo poczucie równouprawnienia w działaniach
w „sprawach publicznych”. Poświadcza to liczny udział w organizacjach socjalistycz
nych młodych inteligentek, pochodzących także z zamożnych rodzin ziemiańskich.
Niemałe znaczenie dla szybko postępującej wśród inteligencji erozji systemu tra
dycyjnych patriarchalnych norm miały — specyficzne dla tej warstwy, wysoko rozwi
nięte w rodzinie inteligenckiej aspiracje kształceniowe wobec dzieci. Regułą stawało
się wczesne uniezależnianie się dorastających dzieci pod względem materialnym, za
robkowanie i gromadzenie oszczędności na studia. Jednak brak stabilności na rynku
kwalifikowanej pracy umysłowej, zjawisko tzw. nadprodukcji inteligencji, szczególnie
ostro dotykające Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX i na początku wieku spra
wiały, że nieodłącznym elementem bytowania inteligencji zawodowej w tym okresie
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był brak materialnej stabilności rodziny, a nierzadko — poczucie niedostatku. Stąd sta
łym zjawiskiem, występującym w niektórych grupach zawodowych, było poszukiwa
nie nowych miejsc pracy i dodatkow ych źródeł zarobkowania, częste w związku z tym
zmiany miejsca zamieszkania, wzmożona ruchliwość terytorialna.
Wiele więc było czynników, które sprawiały, że to właśnie młodzież inteligencka
w końcu XIX w. najostrzej zakwestionowała zarówno patriarchalne reguły podpo
rządkowywania woli rodziców planów życiowych dorastających dzieci — szczególnie
dziewcząt i dyskryminowania ich w dostępie do wykształcenia, jak i patriarchalny mo
del małżeństwa z rygorystycznym podporządkowaniem kobiety zamężnej mężowi.

(Pierwodruk: Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Zbiór
studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004, s. 287–295)
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STARE I NOWE WZORCE I OBYCZAJE
RODZINY INTELIGENCKIEJ W POLSCE
I EUROPIE ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ
współautor: Katarzyna Sierakowska

R

efleksja nad ewolucją modelu rodziny inteligenckiej w Polsce w drugiej połowie
i pierwszej połowie XX w. wydaje się ważnym wątkiem studiów tak nad prze
obrażeniami struktury rodziny oraz obyczajowych i prawnych norm regulujących
jej funkcjonowanie, jak również szerzej — nad ewolucją kultury życia rodzinnego
w Polsce, także w ogólniejszym europejskim kontekście. Nie ulega wątpliwości, że
zjawiska te były istotnym elementem szeroko rozumianego procesu społeczno–kul
turowej modernizacji Europy Środkowo–Wschodniej.
Przesunięcia społeczne towarzyszące formowaniu się inteligencji, jak i samo
jej wyodrębnianie się w nową warstwę społeczną były przecież częścią tego pro
cesu, a jej rola kulturotwórcza czynnikiem w znacznym stopniu decydującym
o tempie i specyfice unowocześniania się społeczeństwa na ziemiach polskich.
Zasadne więc wydaje się postawienie pytania: jaką rolę odegrało to środowisko
w przekształceniach dominującego jeszcze w połowie XIX w. na ziemiach polskich
— mimo pewnych odmienności (zarówno w środowisku szlachty ziemiańskiej,
jak i w środowisku chłopskim) — tradyc yjnego, patriarchalnego modelu rodzi
ny? W jakim stopniu wzorotwórcza aktywność inteligencji obejmowała także tę,
związaną z prywatnością, przestrzeń życia modernizującego się społeczeństwa?
Jaka była rola rodziny inteligenckiej w procesie przek ształcania się tradycyjnego
modelu małżeństwa i relacji między rodzicami i dziećmi, norm życia rodzinnego,
zakresu sprawowanych przez rodzinę funkcji itd.
Słabe zaawansowanie prowadzonych w Polsce prac nad historią rodziny, szczegól
nie w epoce przełomu industrializacyjnego (druga połowa XIX i pierwsza połowa
XX w.), powoduje, że nasz artykuł może przedstawiać przede wszystkim wynikające
z badań cząstkowych refleksje wstępne i pytania badawcze, a nie wyniki systematycz
nych badań.
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Nie ulega wątpliwości, że w XIX w. inteligencję jako środowisko społeczne cha
rakteryzowało wiele cech, które ją predestynowały do roli wzorotwórczej. Należały
do nich przede wszystkim wykształcenie (którego brakowało dominującej większo
ści mieszkańców ziem polskich) oraz kultywowane przekonanie o przynależności
do przewodniej elity społeczeństwa, czemu nierzadko towarzyszyło poczucie misji
cywilizacyjnej wobec tzw. warstw niższych i demonstracyjne akcentowanie wier
ności demok ratycznym hasłom rewolucji francuskiej, ale także strach przed pracą
fizyczną. Wzorotwórczemu oddziaływaniu inteligencji na inne warstwy społeczne
sprzyjała niewątpliwie jej względnie duża ruchliwość terytorialna oraz doświadcze
nia życia w mieście i kontakty z jego cywilizacją.
Trzeba jednak pamiętać, że nawet w XIX w. inteligencja była wewnętrznie bar
dzo zróżnicowana zarówno pod względem stale pogłębiających się różnic w pozio
mie zamożności, jak i materialnych warunków egzystencji. Różnice te uzależnione
były po części od jej pochodzenia społecznego, stopnia wyobcowania ze środowiska
macierzystego, stanu majątkowego najbliższej rodziny, siły więzi krewniaczych itd.
Już w drugiej połowie XIX w. inteligencja wywodziła się z różnych środowisk spo
łecznych, co — mimo siły i trwałości jej związków ze szlachtą ziemiańską — sprzyjało
pielęgnowaniu przez część rodzin inteligenckich także innych tradycji kulturowych
oraz przyswajaniu wzorów związanych przede wszystkim z kręgiem kultury miesz
czańskiej, głównie niemieckiej. Ponadto jeszcze na przełomie XIX i XX w. utrzymują
się rozległe dystanse między inteligencją wielkomiejską i prowincjonalną, uderzają
odmienności w stylu życia codziennego, w zakresie obowiązujących norm obyczajo
wych, siły przywiązania do konwenansów, a zwłaszcza — w sferze aspiracji kształ
ceniowych.
Powstaje pytanie: czy w kręgu wyodrębniającej się w drugiej połowie XIX w.
warstwy inteligencji dają się zauważyć sygnały kształtowania się w tym środowisku
specyficznych cech struktury rodziny? Można przypuszczać, że na przełomie XIX
i XX w. takie elementy przemian strukturalnych najwcześniej mogły się ujawniać
w rodzinach inteligencji zawodowej, przede wszystkim tej względnie niezamożnej,
tzn. pozbawionej możliwości regularnego czerpania środków na utrzymanie z ma
jątku rodzinnego (nieruchomego/ruchomego, majątku ziemskiego czy miejskiego
przedsiębiorstwa, kapitałów itp.). Za główny wyznacznik przynależności do warstwy
inteligencji dla przełomu XIX i XX w. przyjmujemy bowiem — za Jerzym Jedlickim
— nie tylko uprawianie określonego zawodu, ale przede wszystkim utrzymywanie
się z dochodów z wykonywanej pracy umysłowej, wymagającej wykształcenia.
Obserwacja wielu jednostkowych przykładów rodzin opisanych w źródłach
biograficznych i wspomnieniowych nasuwa refleksję, że rodziny inteligencji zawo
dowej, zmuszonej do poszukiwania środków egzystencji w mieście, w większości
obejmowały tylko dwa pokolenia: rodziców i dzieci, szczególnie gdy obserwowana
rodzina należała już do drugiej generacji inteligencji związanej z dużym miastem.
W tym kręgu zawarcie małżeństwa było na ogół równoznaczne z materialnym unie
zależnieniem się młodych małżonków od rodziców, którzy najczęściej mogli być dla
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nich oparciem materialnym tylko okazjonalnie1. Przypadki czasowego wspólnego
zamieszkiwania rodzin obejmujących trzy pokolenia zdarzały się częściej w rodzi
nach inteligenckich, wywodzących się ze zubożałego ziemiaństwa i należących do
pierwszej generacji stałych mieszkańców miast. Dotyczyło to szczególnie rodzin
niepełnych, osieroconych. Liczne przykłady wskazują na utrzymujący się zwyczaj,
zgodnie z którym córki rodzin ziemiańskich mieszkające w mieście po zawarciu
małżeństwa z lekarzem, urzędnikiem czy przedstawicielem innego zawodu inteli
genckiego w przypadku utraty męża często — przynajmniej okresowo — zamieszki
wały ze swymi dziećmi u rodziców w posiadłościach ziemskich tych ostatnich bądź
w ich miejskich mieszkaniach2.
Jak się wydaje, w kręgach inteligencji zawodowej jeszcze na początku XX w. nie
można zaobserwować osłabienia atrakcyjności tradycyjnego mieszczańskiego mo
delu podziału ról w rodzinie na zarobkującego ojca, będącego głównym żywicielem,
oczywistą „głową rodziny”, i niezarobkującą matkę, odgrywającą rolę „pani domu”
i kierującą zabiegami opiekuńczymi oraz wychowywaniem dzieci, nierzadko przy
pomocy niańki czy bony. Niezbędnym elementem uzupełniającym ten układ po
zostaje służba; służące, mieszkając na miejscu, były stałym elementem obsługi go
spodarstwa domowego. W rodzinach lepiej sytuowanych (adwokackich, lekarskich)
zdarzały się także bony.
Model ten nie zawsze mógł być w pełni realizowany. Zależało to przede wszyst
kim od poziomu zamożności rodziny i od stopnia jej materialnej stabilizacji
— szczególnie na starcie — ściśle uzależnionych od zawodu ojca rodziny, jego wy
kształcenia i zawodowych umiejętności (stopniowo coraz bardziej rygorystycznie
1
Tezę tę potwierdzają dziesiątki wspomnień i zapisów autobiograficznych. „Od osiemnastego roku życia
zarabiałam — wspominała Maria Dąbrowska. — Byłam już człowiekiem niemal samodzielnym, w wy
jątkowych tylko okolicznościach, jak np. ślub, wspomaganym przez rodziców” — M. Dąbrowska, War
szawa mojej młodości, [w:] Warszawa naszej młodości, Warszawa 1955, s. 54.
Przypomnijmy typową, jak się wydaje, opisaną w opublikowanej korespondencji historię małżeństwa
Kazimierza Kelles–Krauza, naukowca i działacza politycznego, z Marią Goldsteyn, borykających się
z trudnościami materialnymi, a utrzymujących się z publicystyki i tłumaczeń; oboje należeli do po
kolenia urodzonego na początku lat 70. XIX w. (K. Kelles–Krauz, Listy, t. 1 1890–1897, red. F. Tych,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 28–311). Inny przykład to historia małżeństwa rodziców Zofii
Nałkowskiej, urodzonych na początku lat 60. XIX w.: Wacława, nauczyciela i naukowca geografa, syna
zubożałej rodziny szlacheckiej na Podlasiu, i Anny, córki urzędnika kolejowego, z wykształcenia na
uczycielki (Z. Nałkowska, Dzienniki, oprac. H. Kirchner, t. 1 1899–1905, Warszawa 1975, s. 33, przypis
4 i s. 61, przypis 1). Usamodzielnianie się młodych małżeństw inteligenckich już na starcie wspólnego
życia jako swoistą normę potwierdzają także przykłady odnoszące się do młodszej generacji, urodzo
nej u schyłku XIX w. lub w pierwszych latach XX w.; należało do niej np. małżeństwo Krzywickich:
Ireny, publicystki i literatki, córki nauczycielki, i Jerzego, adwokata, syna naukowca, profesora Ludwi
ka Krzywickiego (I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992, s. 150 n.).
2
Tak było m.in. w przypadku Zofii z Grabskich Kirkorowej, stale wspomaganej przez rodziców w okre
sie jej kilkuletniego małżeństwa z początkującym lekarzem Dymitrem Kirkorem, a następnie w latach
jej wdowieństwa — po przedwczesnej śmierci męża (zob. Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. 1,
Warszawa 1986, s. 273 n.).
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wymaganych w postaci wymiernych kwalifikacji), od stabilizacji jego miejsca pracy
itd., a także — od siły i znaczenia powiązań krewniaczych i koleżeńskich. Rola
tych ostatnich była szczególnie istotna w związku z niedorozwojem nowoczesnego
rynku kwalifikowanej pracy umysłowej w Królestwie Polskim i charakterystycz
nym dla ziem pod zaborem rosyjskim u schyłku XIX w. zjawiskiem „nadprodukcji
inteligencji”, ze szczególną siłą dotykającym inteligencję techniczną (stąd liczne
przypadki karier polskich specjalistów w głębi cesarstwa rosyjskiego i w zachod
niej Europie3; jednym z najbardziej znanych przykładów jest kariera Gabriela Na
rutowicza w Szwajcarii).
Te trudności na rynku pracy osłabiały w wielu rodzinach inteligenckich poczucie
stabilizacji, zmuszając je do częstych zmian miejsca zamieszkania w ślad za poszuku
jącym posady ojcem4, a nierzadko do rozdzielenia się i dłuższej rozłąki członków
rodziny, czasami doprowadzając nawet do jej destabilizacji. Tak było w przypadku
rodziny Romany Pachuckiej, w której doszło do separacji rodziców na tle — jeśli
wierzyć aluzjom w pamiętniku córki — nieradzenia sobie ojca, urzędnika Kolei
Warszawsko–Wiedeńskiej, z rolą głównego żywiciela rodziny. Rolę tę po uzyskaniu
separacji z mężem przejęła matka, zakładając pracownię krawiecką. Niezależnie od
tego, jakie rzeczywiste przyczyny zadecydowały w tym przypadku o rozdzieleniu ro
dzinnego gospodarstwa domowego, nie ulega wątpliwości fakt, że zmiana w uświę
conym tradycją podziale ról w rodzinie i przejęcie roli głównego żywiciela rodziny
przez zamężną kobietę musiało być uzasadnione „niewydolnością” mężczyzny (jego
chorobą, kalectwem itp.). Tak w Królestwie Polskim, jak i w Galicji kobieta zamęż
na, pozostając we wspólnocie małżeńskiej i podejmując dochodową inicjatywę go
spodarczą, miała związane ręce — zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,
a także zwyczajowymi (aby je zachwiać, trzeba było aż wojny światowej) nie mogła
działać samodzielnie bez zgody i opieki męża.
Nie miejsce tu na zastanawianie się nad warunkami determinującymi zadziwia
jącą siłę trwania tych norm, tego modelu struktury rodziny podważanego w spo
łecznej praktyce — ale nie w społecznej świadomości — wytrwale pielęgnowanego
wbrew oczywistym wymogom szybko zmieniających się warunków egzystencji więk
szości rodzin, gdy załamywały się ich dotychczasowe źródła utrzymania, związane
z tradycyjnym zarówno rolnictwem folwarcznym, jak i drobnochłopskim. Z pewno
ścią jednak nie można lekceważyć hamującej roli tego obyczajowego „gorsetu” w pro
cesie przemian struktury rodziny.
3
Zob. J. Jedlicki, Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym,
[w:] Inteligencja polska pod zaborami, pod red. R. Czepulis–Rastenis, t. 1, Warszawa 1978, s. 217–260.
4
Zob. np. losy rodzin: inżyniera górnictwa Kazimierza Tołwińskiego (ur. 1862) — S. Tołwiński, Wspo
mnienia: 1895–1939, Warszawa 1970, s. 10–30; pomologa — nauczyciela i wykładowcy Edmunda
Jankowskiego (ur. 1849), „chemika–technika”, dyrektora kolejnych cukrowni i browarów Stanisława Si
korskiego (ur. 1842), ojca Jadwigi z Sikorskich Klemensiewiczowej — J. z Sikorskich Klemensiewiczowa,
Przebojem ku wiedzy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 39–47.
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Głównym czynnikiem sprawczym tych przemian był w praktyce coraz szer
szy udział kobiet zamężnych w dostarczaniu rodzinie środków utrzymania. Wśród
ludności proletariackiej zarobki żony stanowiły nierzadko, przynajmniej okreso
wo, podstawę egzystencji rodziny. Z reguły jednak nie podnosiło to pozycji kobiety
w hierarchii prestiżu ani w rodzinie, ani w szerszej społeczności robotniczej.
W środowisku inteligenckim — jak się wydaje — w gruncie rzeczy dominował
model zbliżony; liczba wyjątków od niego rosła bardzo powoli. Od schyłku XIX w.
w kręgach radykalnej inteligencji, przede wszystkim socjalistycznej, podejmowano
próby definiowania nowego modelu „nowoczesnej” rodziny i małżeństwa, opierają
cego się na zasadzie partnerstwa współmałżonków5. „Małżeństwo rozumiem [jako]
współżycie całkowite z połączeniem zachodów życia materialnego, duchowego, zwy
czajowego itd.” — napisała Maria Dąbrowska jesienią 1915 r.6. Jednak w praktyce
w zetknięciu z realiami życia inteligencji na przełomie wieków plany te najczęściej
pozostawały w sferze „życzeniowej”, szczególnie jeśli chodzi o podział pracy między
małżonkami w pełnieniu wielu funkcji rodziny (przede wszystkim w sferze zadań
pielęgnacyjnych i ubezpieczających, a zwłaszcza wchodzących w zakres gospodar
stwa domowego). Nawet w środowisku postępowej inteligencji co najmniej do wy
buchu wojny światowej nie ulega, jak się wydaje, wyraźniejszemu osłabieniu nacisk
konwenansów, obyczajow ych zakazów i nakazów, ograniczających swobodę kobiety
zamężnej w podejmowaniu decyzji o zarobkowaniu na potrzeby własne i rodziny,
zmuszających ją do kamuflowania aktywności na rynku pracy7.
U progu XX w. tylko wąskie kręgi radykalnej inteligencji, w tym głównie młodzież
studencka związana z konspiracją, angażują się w przełamywanie konwenansów,
w modyfikowanie tradycyjnego podziału ról i tradycyjnych hierarchii autorytetów
w wewnątrzrodzinnych układach w przestrzeni życia rodzinnego. Przede wszystkim
jednak konwenanse i tradycyjne obyczaje nie dawały się utrzymać pod naciskiem
szczególnych warunków życia na emigracji, w więzieniu czy na zesłaniu8.
W okresie rewolucji 1905 r. znacznemu rozszerzeniu uległo zjawisko radykalizowa
nia się postaw w kręgach inteligencji zawodowej, szczególnie w Warszawie, Krakowie
Zob. cyt. wyżej listy Kazimierza Kelles–Krauza do narzeczonej Marii Goldsteyn, pisane w końcu lat 80. XIX
w.; zob. także A. Żarnowska, Schyłek wieku XIX — kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego, [w:] Ko
bieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żar
nowskiej, A. Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004, s. 287–295; (przedruk w niniejszym tomie, s. 93–100).
6
M. Dąbrowska, Dzienniki, t. 1, Warszawa 1998, s. 75.
7
Zob. A. Żarnowska, Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteli
genckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żar
nowskiej, A. Szwarca, t. VI, Warszawa 2000, s. 29–52 (przedruk w niniejszym tomie, s. 129–148).
8
Zob. np. relacja Zofii Grabskiej o jej pobycie na zesłaniu w Permie w 1895 r., gdy młoda (ok. 25–let
nia) narzeczona wraz ze swą młodszą siostrą pielęgnowały ciężko chorego na płuca Dymitra, narze
czonego Zofii. „(…) Co do bezpośredniej opieki nad chorym, postanowiłam wraz z Haliną [siostrą],
że czuwać będziemy przy nim bezustannie na zmianę. W ogóle [jednak] fakt, iż dom był zamieszkały
przez oficerów i ich «dieńszczyków» (ordynansów), był dla nas, młodych panien, ogromnie żenujący”
(Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. 1, s. 258–259).
5
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i w innych większych miastach. Przemiany te znalazły wyraz w bezprecedensowym
dotychczas rozwoju społecznych inicjatyw wychodzących z tego środowiska, były
one dziełem tak mężczyzn, jak i kobiet. Szerokie zaangażowanie kobiet z rodzin in
teligenckich przybierało różne formy walki z zaborcą (z działalnością zbrojną włącz
nie); niemały ich udział wśród represjonowanych, doświadczenia więzienne wielu
z nich — to wszystko sprzyjało przewartościowaniu w inteligenckiej opinii publicz
nej zachowań kobiet, także zamężnych, zgłaszających akces do działań na forum
pozarodzinnym, publicznym. W rodzinach inteligenckich ich angażowanie się —
zarówno córek, jak i matek — w organizowanie zaplecza dla działań rewolucyjnych
oraz w rozwijanie różnych społecznych inicjatyw oświatowych i kulturalnych wpły
nęło niewątpliwie na wzrost prestiżu kobiet aktywnych poza domem (przypomnijmy
choćby wybuch w tych latach kobiecej aktywności publicystycznej — głównie kobiet
zamężnych [!], np. Elizy Orzeszkowej, Zofii Daszyńskiej–Golińskiej, Kazimiery Buj
widowej, Zofii Nałkowskiej). Jednak — jak się wydaje — te zmiany opinii publicznej
niezbyt wykraczały poza samo środowisko inteligenckie. Mimo to rozszerzaniu ule
gała społeczna akceptacja dla budzących się wśród kobiet (głównie wykształconych)
dążeń do odgrywania roli także w życiu publicznym, definiowanej wówczas jako rola
„działaczki społecznej”. Dodajmy, że pojęcie to właśnie w tym czasie uzyskuje prawo
obywatelstwa. W sposób charakterystyczny wiąże ono aktywną rolę kobiety poza
domem z inteligenckim etosem „misji” wobec społeczeństwa. Rola „działaczki spo
łecznej” — to unowocześniona rola dawnej „siłaczki”, ale tym razem nie wchodzi ona
w konflikt z tradycyjną rolą matki i żony.
W tym czasie także prawo kobiet do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych zyskuje w zasadzie uznanie inteligenckiej opinii publicznej. Jednak już
w minimalnym stopniu obejmowano tą akceptacją kobiece aspiracje do spełniania
się w pracy zawodowej, w rodzinach inteligenckich również z reguły ograniczano ją
do córek i kobiet samotnych i niezamężnych. A przecież w czasach rewolucji 1905 r.
zaangażowanie wielu mężczyzn — ojców rodzin w walce rewolucyjnej i konspiracji,
następnie zaś ich wymuszona nieobecność (więzienie, emigracja, zesłanie) zmusza
ły kobiety nie tylko w rodzinach robotniczych, ale także w rodzinach inteligencji do
przejmowania odpowiedzialności za utrzymanie siebie oraz rodziny i legitymizowa
ły ich zarobkowanie. Mimo to w epoce tej środowisko inteligencji nie wytworzyło
nowych trwałych wzorów podziału pracy i ról w rodzinie, nawet o takim zasięgu
oddziaływania, jak to wówczas miało miejsce w rodzinach robotniczych, które naj
szerzej dotknięte zostały represjami porewolucyjnymi. W rodzinach inteligenckich,
w których zarobkowali oboje małżonkowie, udział zamężnych kobiet w zapewnianiu
rodzinie podstaw egzystencji z reguły nie był definiowany w kategoriach dochodu,
lecz sprowadzany do roli „pomagania mężowi”, uznawanemu zawsze za głównego ży
wiciela rodziny 9.
Tak np. żona Ludwika Krzywickiego (należąca do generacji urodzonej na początku lat 60. XIX w.)
trudniła się przekładami artykułów męża, publikowanych następnie w postępowych czasopismach
9
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Wyraźniej i silniej, jak się wydaje, zarysowało się oddziaływanie wzorów
ukształtowanych w środowisku inteligenckim w sferze hierarchizacji funkcji zwy
czajowo pełnionych przez rodzinę. Warto zwrócić uwagę na to zjawisko jako na waż
ny element procesu formowania się norm regulujących życie społeczności miejskich
(i wielkomiejskich), szybko rosnących liczebnie na ziemiach polskich od ostatniego
30–lecia XIX w. począwszy.
Brak odpowiednich źródeł statystycznych uniemożliwia weryfikację opinii
przypisującej rodzinom inteligencji tendencję do ograniczania liczby dzieci. Obser
wacja wielu jednostkowych przykładów sugeruje hipotetyczny wniosek o mniejszej
już u schyłku XIX w. dzietności w rodzinach inteligenckich (1–4 dzieci) — w od
różnieniu od rodzin ziemiańskich, a także w porównaniu z zamożniejszymi rodzi
nami mieszczańskimi. Dostępne źródła, czyli rzadko zdarzające się zapisy na ten
temat w przekazach pamiętnikarskich, jak i ogłoszenia prasowe wydają się wskazy
wać na bardzo słabą popularyzację wiedzy na temat środków antykoncepcyjnych.
Najprawdopodobniej uciekano się do tzw. naturalnych sposobów prewencji; wiado
mo także, że przypadki sztucznych poronień również w tym środowisku nie należały
do rzadkości. Spraw y te jednak i wśród inteligencji w znacznym stopniu stanowiły
tabu, nawet na łamach elitarnej, specjalistycznej prasy jeszcze w tym czasie odbijały
się słabym echem.
Wraz ze względnie zmniejszającą się liczbą dzieci zmianie ulegało ich miejsce
w hierarchii rodzinnych wartości. Dziecko awansowało w rodzinie inteligenckiej,
stając się ważnym jej spoiwem, bardziej celem niż czynnikiem wspomagającym
wypełnianie przez rodzinę ważnych funkcji, np. gospodarczej, produkcyjnej czy
rosyjskich, „które płaciły doskonale, w przeciwieństwie do pism polskich… Uważała się za kobietę
nowoczesną, bo studiowała parę lat w Zurychu (gdzie poznała swego męża), i za rewolucjonistkę. Ale
po ślubie wszystko to przestało cokolwiek znaczyć. Stała się cieniem tego człowieka [męża]… Mam
wrażenie, że teść… cenił nade wszystko to bezgraniczne oddanie” (I. Krzywicka, Wyznania gorszy
cielki…, s. 141). Należąca do tej samej generacji Anna Nałkowska (matka pisarki Zofii Nałkowskiej),
absolwentka seminarium nauczycielskiego, pracująca przed zamążpójściem jako nauczycielka pry
watna, jako żona geografa Wacława Nałkowskiego niemal całkowicie porzuciła aspiracje zawodowe,
tylko sporadycznie dając lekcje na pensjach. Oddała się natomiast wspomaganiu męża w jego pracy
naukowej i pisarskiej: popularyzując jego osiągnięcia w swoich artykułach i podręcznikach geografii,
tj. w dziedzinie wybranej przez męża. Po jego wczesnej śmierci (w 1911 r.) poświęciła się opracowaniu
jego spuścizny naukowej (Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 1 1899–1905, przypis 3 na s. 32–33 i przypis 1 na
s. 61). Podobne prace wspomagające twórczość naukową męża Odona wykonywała Kazimiera Bujwi
dowa, żona bakteriologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który — wspominając po jej śmierci
dzień ich ślubu — przyznawał z rozbrajającą szczerością: „A potem zaraz na drugi dzień stanęłaś do
pracy jako moja pierwsza pomocnica [zastępująca męża podczas jego częstych wyjazdów naukowych
do Petersburga] w pracowni szczepiennej i bakteriologicznej. (…) Prawda, że ja przeważnie dawałem
już gotowe projekty i szukałem, skąd wziąć na to pieniędzy, których zawsze brakowało na moje tysięcz
ne poczynania. (…) A Ty tylko pracowałaś jak wół roboczy w ogrodzie, w domu i przy dzieciach, ale
nie zapominałaś i o sprawach wyższej natury. (…) Pierwszy mój występ na szerszej arenie z odczytem
o bakteriach w sali ratuszowej w Warszawie to nasz wspólny. Jakeśmy się do niego przygotowywali…”
(O. Bujwid, Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932–1942, Kraków 1990, s. 14, 44, 61, 75).
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ubezpieczającej — jak to miało miejsce w rodzinach tradycyjnych, skupionych wokół
wspólnego gospodarstwa rodzinnego (rolnego, warsztatu rzemieślniczego, sklepu
itd.). Ograniczanie funkcji gospodarczych rodziny do wspólnego gospodarstwa do
mowego o charakterze czysto konsumpcyjnym stanowiło — na równi z rodzinami
robotników i innych pracowników najemnych — jedną z cech wyróżniających ro
dziny inteligencji zawodowej spośród innych rodzin miejskich. Towarzyszyło temu
rozwinięcie niektórych innych funkcji sprzyjających umacnianiu rodzinnej wspól
noty, głównie różnych form jej aktywności na polach związanych z potrzebami
dziecka. Na ogół obok funkcji pielęgnacyjnej i wychowawczej na jedno z czołowych
miejsc wysuwają się w rodzinie inteligenckiej zadania socjalizacyjne: przygotowanie
dziecka do życia nie tylko w rodzinie, ale także w szerszej zbiorowości i przestrzeni
społecznej oraz działania mające na celu zapewnienie potomstwu miejsca i awansu
w społeczeństwie. Pozostawało to w zgodzie z upowszechniającym się w rodzinach
inteligenckich nowym myśleniem o potrzebach dziecka i przyznawaniem dzieciom
eksponowanej pozycji w hierarchii rodzinnych wartości. Jednocześnie silne akcen
towanie socjalizacyjnej funkcji rodziny było kontynuacją postawy prospołecznej,
stanowiącej podstawę etosu inteligencji — dziedzictwa epoki bezpośrednio popo
wstaniowej: opartej na przekonaniu o społecznej „misji” inteligencji.
Odpowiadało temu mocniejsze akcentowanie w tym środowisku obowiązków
wychowawczych i pielęgnacyjnych rodziny. Już w końcu XIX w. zaczęto odwoły
wać się do wymogów higieny i troski o zdrowie, którym na przełomie wieków coraz
powszechniej nadawano wysoką rangę, chętnie wspierając się argumentami nauko
wymi, jakich dostarczał postęp medycyny i pedagogiki. Toteż poczynając od schyłku
XIX w., stopniowo nasila się w środowisku inteligenckim tendencja do przyznawania
dziecku ważnego miejsca w rodzinnym układzie, poświęca się jego potrzebom coraz
więcej uwagi. Znajduje to wyraz w zwiększaniu się bezpośredniego zaangażowania
rodziców w zabiegi pielęgnacyjne wokół dziecka. Pojawia się wzór matki, świadomie
poświęcającej czas pielęgnacji dziecka, zgodnie z wymogami nowoczesnej medycy
ny i higieny, obywającej się bez niańki i bony10, którym w rodzinach ziemiańskich
i mieszczańskich tradycyjnie powierzano opiekę nad dzieckiem we wczesnym dzie
ciństwie11. Zwiększa się dbałość o zdrowie dziecka (upowszechnia się m.in. zwyczaj
wyjazdów wakacyjnych matki z dziećmi z miasta do miejscowości kuracyjnych i wy
poczynkowych czy spacerów niedzielnych ojca z dziećmi).

Wzór taki jako jedna z pierwszych realizowała i popularyzowała Kazimiera Bujwidowa, piastując
samodzielnie pięcioro swoich dzieci. Wspominał o tym po latach jej mąż: „Dzieci Twoje nie zaznały
piastunki. Siedziałaś z całym drobiazgiem na Plantach… znużona nocą bezsenną… ” (O. Bujwid, Osa
motnienie…, s. 46).
11
Trzeba jednak dodać, że model ten wywołuje w tym czasie w kręgu inteligencji gorące dyskusje, szcze
gólnie wśród samych kobiet o wyraźniejszych aspiracjach zawodowych (zob. np. utrzymujące dystans
wobec obowiązków macierzyńskich wypowiedzi jednej z pierwszych lekarek, Anny Tomaszewicz–Do
brskiej, czy nauczycielki i działaczki społecznej Teodory Męczkowskiej).
10
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U schyłku XIX i na początku XX w. ujawnia się charakterystyczna dla ro
dziny inteligenckiej tendencja do skupiania uwagi i zapobiegliwości rodziców na
dziecku, a nawet do nadawania mu we wspólnocie rodzinnej pozycji uprzywilejo
wanej. Od końca XIX w. tendencja ta znajduje odbicie m.in. w upowszechnianiu
się wśród inteligencji fotografii rodzinnej, która odgrywa rolę dokumentującą hi
storię rodziny, w tym przede wszystkim — fizyczny i intelektualny rozwój dzieci.
Fotografowanie dzieci, szczególnie w pierwszych latach życia, ale także w wieku
szkolnym staje się stopniowo rytuałem charakterystycznym dla rodzin w środo
wisku inteligenckim. Kształtuje się też zwyczaj wzajemnego obdarowywania się
przez członków rodziny fotograficznymi podobiznami, zwłaszcza wobec przewi
dywanej dłuższej rozłąki, np. wyjazdu syna na studia zagraniczne. Zwyczaje te
powoli przejmują „niższe” warstwy społeczności miejskich. Jednocześnie w kręgu
samej inteligencji, głównie na początku XX w., upowszechniająca się zbiorowa fo
tografia rodzinna wydatnie wspomaga powstawanie nowych wzorów wzajemnych
relacji między członkami wspólnoty rodzinnej, przede wszystkim między rodzi
cami i dziećmi, ale także między rodzeństwem. Wspólne fotog rafowanie się było
nie tylko dokumentowaniem — w okresie przed I wojną — bardzo jeszcze powol
nego w rodzinie inteligenckiej uwalniania tych relacji ze sztywnych konwenansów,
ale także — okazją do manifestowania więzi i bliskości między rodzeństwem czy
rodzicami i dziećmi12 . Pozostaje to w związku ze wzrastającym akcentowaniem
w tych rodzinach szczególnego miejsca dziecka, a także ze znaczeniem nadawa
nym wychowawczej funkcji rodziny.
To właśnie rodzina inteligencka najwcześniej okazuje się podatna na apele nowej
pedagogiki o dostrzeżenie w dziecku indywidualności, o rozwijanie jego zdolno
ści i poszanowanie upodobań. Stopniowo zaczyna się doceniać także wagę rozwoju
sprawności fizycznej (można tu dostrzec przejmowanie przez inteligencję pewnych
wzorów uprawiania kultury fizycznej, pielęgnowanych w polskich rodzinach mie
szczańskich z tradycjami niemieckimi — zob. np. tradycje rodzinne Gebethnerów
czy Daabów13). Wydaje się jednak, że długo jeszcze — szczególnie w stosunku do
córek — utrzymuje się wyższość konwenansu nad wymogami higieny14. Ale przede
wszystk im umacnia się troska o rozwój intelektualny dziecka. Wykształcenie stano
wiło zawsze jedną z najwyżej cenionych wartości wyznaczanych przez etos inteligen
cji. Na gruncie rodzinnym oznacza to głównie wspieranie dążeń synów do zdobycia
Zob. Inteligencja polska XIX i XX wieku. Materiały z wystawy i sesji naukowej, pod red. A. Garlic
kiej, J. Jedlickiego, Warszawa 1997, m.in. s. 43, 55, 58–59, 71.
13
J. Gebethner, Młodość wydawcy, Warszawa 1977; A. Daab, W Warszawie i na Krymie, Warszawa
1996.
14
Zob. np. opisane w Dziennikach młodocianej Zofii Nałkowskiej przykłady dowodzące co najmniej
daleko idącej akceptacji tradycyjnych wymogów przygotowywania dziewcząt do życia towarzyskiego
(lekcje tańca, organizowanie wieczorków tanecznych z charakterystycznym wyczuleniem na elegancję
stroju) w jej własnej rodzinie i w zaprzyjaźnionych rodzinach jej rówieśniczek (Z. Nałkowska, Dzienniki,
t. 1, s. 219, 223 nn.).
12
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wykształcenia, a także zawodu. Z czasem coraz częściej, ale —jak się wydaje — dopie
ro w XX w. akceptowane bywają także aspiracje kształceniowe córek. Dodać jednak
trzeba, że co najmniej do końca okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej
nadal obowiązywała reguła pierwszeństwa synów w przydziale rodzinnych środków
na naukę15.
Stopniowo wykształcenie coraz wyraźniej zaczyna być traktowane instrumental
nie: ma zapewnić potomkom inteligencji odpowiednią pozycję społeczną, co naj
mniej potwierdzić ich przynależność do tej warstwy jako elity pretendującej do
roli przywódczej w społeczeństwie z racji pełnienia w nim funkcji opinio– i wzo
rotwórczych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że powstające w tym
czasie w rodzinie inteligenckiej aspiracje kształceniowe nabierają dużego znaczenia
jako wzorce społecznych zachowań przyswajanych coraz powszechniej przez sze
rokie kręgi społeczeństwa, szczególnie przez tzw. warstwy nieoświecone. Oddzia
ływanie tych wzorców daje się zauważyć przede wszystkim w miejskiej przestrzeni
społecznej, w tym także w środowiskach robotniczych oraz tradycyjnie również
w środowisku chłopskim. Nośność i zasięg wpływu tych wzorców na rozbudzanie
i rozwijanie aspiracji kształceniowych w szerokich kręgach społecznych „nizin”,
pogrążonych w znacznym stopniu w analfabetyzmie, rośnie szczególnie na począt
ku XX w. Niezaprzeczalna jest w tym rola lat rewolucyjnych i niemałego zaangażo
wania inteligencji w inicjowaniu różnych form zbiorowej aktywności społecznej na
polu oświatowym, którą próbowano połączyć z perspektywą awansu kulturalnego
społeczeństwa.
W szerszym odbiorze społecznym te aspiracje kształceniowe konkretyzowano
i instrumentalizowano, łącząc z perspektywą szeroko rozumianego awansu społecz
nego (m.in. pod względem kondycji materialnej, ale przede wszystkim w hierarchii
społecznego prestiżu). W środowisku samej inteligencji — szczególnie w rodzinach
nieposiadających majątku czy też sponsorów wśród dalszych krewnych — konse
kwencją takiej rodzinnej strategii było wczesne podejmowanie zarobkowania i wcze
sne (często już w czasie studiów) materialne usamodzielnianie się synów, a także
córek. To niewątpliwie tendencja odróżniająca rodzinę inteligencką od modelowych
strategii rodzinnych w środowiskach tak zamożnego ziemiaństwa, jak i bogatego
mieszczaństwa, bliska zaś regułom zachowań dominujących w miejskich rodzinach,
które utrzymywały się z pracy zarobkowej — robotniczych i innych.
Charakterystyczny dla rodzin inteligenckich wzorzec inwestowania w kształ
cenie potomstwa i siła jego społecznego oddziaływania opierały się na systemie
wartości kształtowanym i utrwalanym w tych rodzinach: wykształcenie i wie
dza zajmowały tu najwyższe szczeble w hierarchii wartości. Uzewnętrzniało się
to w specyficznych elementach stylu życia rodziny inteligenckiej. Obok dążeń do
Bliższe rozważania na ten temat przedstawiłam w studium Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje
zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i pra
ca…, s. 29–52 (przedruk w niniejszym tomie, s. 129-148).
15
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zapewnienia dzieciom wyk ształcenia — traktowanych jako priorytetowe w strate
giach rodzinnych — znamienne dla tego stylu było codzienne obcowanie z książką,
kształtowanie nawyków czytelniczych dzieci, czemu towarzyszyła atmosfera an
gażowania się całej rodziny w samokształcenie. Nieprzypadkowo rodziny inteli
genckie, z reguły w przestrzeni swoich często skromnych mieszkań, wiele miejsca
przeznaczały na księgozbiory16.
Wiązało się to z dominującym znaczeniem, jakie przywiązywano do prze
kazu dru
kowanego, będącego ciągle jeszcze głównym kanałem informacji
i z charakterystycznym dla tego środowiska stałym dążeniem do poszerzania wiedzy
o otaczającym świecie. Stąd nie jest przypadkiem wysoka ranga, jaką w większości
rodzin inteligenckich nadawano obowiązkom socjalizacyjnym. Lata rewolucji 1905 r.
sprzyjały niewątpliwie tendencji do rozszerzania zadań socjalizacyjnych rodziny nie
tylko w społecznym kręgu inteligencji, z pewnością jednak wzorotwórcza rola inteli
gencji dla upowszechniania się tej świadomości była niemała.
Rola wychowania patriotycznego w rodzinie inteligenckiej w końcu XIX i na
początku XX w. (przed odbudową państwa), dbałość o umocnienie przywiązania
swych potomków do kultury narodowej, przekonanie o potrzebie samoorganizowa
nia się społeczeństwa nawet w warunkach braku możliwości rozwijania jawnego ży
cia publicznego, organizowanie tajnej oświaty i zbiorowego życia kulturalnego także
w różnych formach zastępczych itp. — to tematy lepiej zbadane i opisane w naszej
historiografii. Trzeba jednak w tym miejscu mocno podkreślić nie zawsze docenia
ny aspekt tych zjawisk, a mianowicie — zaangażowanie w kreowanie takich postaw
rodziny, której — zgodnie z tradycyjnym etosem inteligencji — przeznaczano okre
ślone role społeczne i którą w środowisku inteligencji starano się modelować na wzór
wspólnoty światopoglądowej, świadomej swych społecznych celów. Stąd szczególne
znaczenie, jakie — na ogół świadomie — nadawano w tych rodzinach działaniom
socjalizacyjnym, kształtując postawy obywatelskie młodego pokolenia. W tej dzie
dzinie oddziaływanie wzorotwórcze rodziny inteligenckiej na szersze kręgi społe
czeństwa było bardzo wyraźne.
Część rodzin należących do radykalnie zorientowanej inteligencji uzupełniała te
działania manifestowaniem „na co dzień” zasad społecznej demokracji. W zapisach
Potwierdzają to wzmianki niemal we wszystkich zapisach wspomnieniowych przedstawicieli
inteligencji. Szczególne znaczenie książki w życiu codziennym rodziny inteligencji technicznej zaświad
cza m.in. we wspomnieniach z dzieciństwa Stanisław Tołwiński. Rodzina inżyniera z czwórką dzieci,
ze względu na częste zmiany miejsca pracy ojca inżyniera (czynnego w zawodzie od lat 80. XIX w.),
zmuszona była do wielokrotnych przeprowadzek nie tylko w granicach Królestwa, ale także w central
nej Rosji. Biblioteczka domowa podróżowała zawsze z rodziną, uznawana była za niezbędny atrybut jej
egzystencji (S. Tołwiński, Wspomnienia…, s. 24–33 n.). „U nas książki były przedmiotami pierwszej po
trzeby… czytało się je w różnych pozycjach… Ich wygląd nie cieszył oka, ale świadczył o ich absolutnej
niezbędności” — zanotowała w swoich „wyznaniach” o domu rodzinnym Irena Goldberg–Krzywicka
(I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki…, s. 95). Sądzić można, że były to zjawiska typowe dla tego śro
dowiska.
16
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wspomnieniowych zachowało się wiele przykładów akceptowania przez rodziców,
a nawet zachęcania dzieci do utrzymywania kontaktów z rówieśnikami z rodzin
proletariackich, a także z innych, zajmujących niższą pozycję społeczną.
Postulaty te były świadomą próbą budowania wzorów alternatywnych w stosun
ku do tradycyjnych hierarchii społecznych opartych na kryteriach urodzenia czy
majątku. Z pewnością jednak w codziennej komunikacji społecznej rodzin inteli
genckich — nawet w przestrzeni wielkomiejskiej — nie była to tendencja dominu
jąca. W wielu wspomnieniach i zapisach autobiograficznych zachowały się liczne
wzmianki świadczące o manifestowaniu przez inteligencję postaw przeciwnych i, co
więcej, o sile ich trwania. W zachowaniach w życiu codziennym niektórych rodzin
inteligenckich znajdowało to wyraz na przykład w rozmaitych gestach podtrzymu
jących przekonanie o swej wyższości, w umacnianiu konwenansów i barier spo
łecznych oddzielających wykształconą elitę od tzw. dołów społecznych, od warstw
drobnomieszczańskich i proletariackich. Uwidoczniało się to szczególnie w sferze
kontaktów towarzyskich, ich umacnianiu przypisywano w życiu codziennym ro
dziny inteligenckiej bardzo duże znaczenie. Charakterystyczne jest tu kurczowe
podtrzymywanie — choćby symbolicznie — tradycji „salonu”. Stosowano wszelkie
dostępne środki, by wydzielić w bardzo skromnych często mieszkaniach symbolicz
ną choćby przestrzeń i uczynić zadość rytuałowi elitarnych spotkań towarzyskich na
gruncie prywatnym. Ich podstawę stanowiły nie tyle kontakty rodzinne/krewniacze
czy sąsiedzkie, ile przede wszystkim umacniające się więzi środowiskowe: światopo
glądowe, zawodowe, intelektualne17.
Spotkania towarzyskie, organizowane często na gruncie rodzinnym — w myśl
zasady obrony prywatności przed upublicznianiem — były specyficznym elementem
kultury inteligencji, względnie słabo — jak się wydaje — przyswajanym przez inne
środowiska społeczne w mieście (proletariackie czy drobnourzędnicze). Wybierając
formy spędzania czasu wolnego, inteligencja z pewnością w jakimś stopniu nawiązy
wała do tradycji szlachecko–ziemiańskiej, jednocześnie przetwarzając dawne wzory
i dostosowując je do warunków miejskich. W tej sferze przywiązanie do tradycji ule
gało wyraźnemu zderzeniu z — coraz agresywniej od początków XX w. narzuca
nymi przez cywilizację wielkomiejską i rozwijające się środki masowego przekazu
— nowymi wzorami zbiorowego życia kulturalnego i spędzania czasu wolnego w pu
blicznej przestrzeni miasta (kawiarnie, kluby, teatry i teatrzyki, muzea i wystawy,
wreszcie — kina).
Trudno znaleźć zapis wspomnieniowy przedstawicielki lub przedstawiciela inteligencji z XIX czy
XX w. niezawierający szczegółowych opisów tych kontaktów, wiele miejsca zajmują one także w ich
korespondencji. Przypomnijmy przykładowo opisy spotkań towarzyskich w Dziennikach Zofii Nał
kowskiej czy we wspomnieniach należącej do poprzedniego pokolenia Zofii Kozarynowej: „W War
szawie (…) stosunki wśród literatów, dziennikarzy, uczonych, artystów, którzy stanowili otoczenie
domowe mojej rodziny, były nacechowane sympatyczną koleżeńskością i brakiem snobizmu (…)”
(Z. Kozarynowa, Sto lat: gawęda o kulturze środowiska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 62).
17
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Można przypuszczać, że rozbudowane aspiracje wychowawcze i socjalizacyj
ne rodziny inteligenckiej mogły sprzyjać integrowaniu się wspólnoty rodzinnej.
Trzeba bow iem wziąć pod uwagę, że w omawianym pięćdziesięcioleciu (przede
wszystkim w zaborze rosyjskim i pruskim) dominujące w społeczeństwie, a szcze
gólnie wśród inteligencji, postrzeganie państwowych instytucji socjalizacyjnych
(np. szkoły) jako narzędzi obcej i wrogiej władzy podwyższało społeczny prestiż
rodziny i jej rolę jako podstawowej instytucji ubezpieczającej. Zresztą w kręgach
inteligencji wspólnocie rodzinnej jako instytucji ubezpieczającej często nadawa
no — jak już o tym była wcześniej mowa — nieco inne znaczenie w porównaniu
z rodzinami reprezentującymi inne środowiska społeczne w mieście. Ubezpiecza
jące funkcje rodziny szczególnie mocno wiązano mianowicie z dążeniem do za
gwarantowania dzieciom odpowiedniej pozycji w społeczeństwie. Często bowiem
względnie słabo, a w każdym razie niestabilnie, rysowały się materialne podstawy
wspólnoty rodziny inteligenckiej i bezpieczeństwa jej egzystencji, z reguły opiera
jące się przede wszystkim na dochodach z pracy, a nie na majątku. Pociągało to za
sobą wielostronne następstwa.
Z jednej strony petryfikowało szczególną pozycję głównego żywiciela rodziny,
któr ym także w tym środowisku był najczęściej ojciec rodziny (była o tym mowa
wyżej). Z racji pracy zarobkowej, co najmniej częściowo wykonywanej w domu,
korzystał on w codziennym życiu rodziny z różnych przywilejów, np. w postaci
oddzielnego pokoju w kilkupokojowym z reguły mieszkaniu, jego potrzebom pod
porządkowywano rytm i formy wspólnego życia rodziny, on najczęściej odgrywał
w niej rolę dyscyplinującą zespół rodzinny. Pod tym względem rodzina inteligencka
jeszcze na początku XX w. przed I wojną światową kultywowała — jak się wydaje —
tradycyjny model dominującej pozycji ojca, mimo że w tych rodzinach często także
matki zajmowały się pracą publicystyczną, literacką, nauczycielską itd., wykonując ją
najczęściej także w domu18.
Można jednak przypuszczać — sugerują to liczne jednostkowe biografie — że
przejmowanie roli głównego żywiciela rodziny przez kobiety: wcześnie owdowiałe
matki, matki — żony zesłańców i emigrantów politycznych (np. Maria Kelles–Krau
zowa, wcześnie owdowiała żona Kazimierza Kelles–Krauza, Helena Rozdajczer–
Górska — matka historyka literatury Konrada Górskiego, Felicja Goldberg — matka
Ireny Krzywickiej), samotne matki, rozwódki, pozostające w separacji itp. (np. Aniela
Pająkówna, Zofia Stryjeńska), najstarsze córki osieroconej rodziny (np. Stefania Sem
18
Wyrazistym tego przykładem jest pozycja, jaką zajmowali w swych rodzinach ich główni żywiciele
— Ludwik Krzywicki czy Odo Bujwid, a choćby i Wacław Nałkowski, nawet jeśli uwzględnimy, że jej
opis we wspomnieniach młodszego pokolenia mógł być przejaskrawiony. Dodajmy, że oni sami opowia
dali się za zapewnieniem kobietom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i wypełniania różnych
społecznych ról. „Wpływ Ludwika Krzywickiego na rodzinę był niesłychany. Każde jego słowo trakto
wano jak wyrocznię. Kiedy ojciec spał, w całym domu mówiło się szeptem. Nie było mowy, aby mu się
w czymkolwiek sprzeciwić” — zapisała w swych wspomnieniach synowa Irena Krzywicka (Wyznania
gorszycielki…, s. 138 nn.).
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połowska)19 — zdarzało się w kręgach czynnej zawodowo inteligencji już w końcu
XIX w. dość często, z pewnością częściej niż w tradycyjnych rodzinach ziemiańskich,
a nawet mieszczańskich. Przyczyniały się do tego zapewne m.in. słaba kondycja zdro
wotna inteligentów–mężczyzn (np. wysoka umieralność na gruźlicę) i — jak można
przypuszczać (brak jest odpowiednich źródeł statystycznych) — częstsze powtórne
małżeństwa wśród mężczyzn niż wśród kobiet.
Ciężka sytuacja materialna większości rodzin inteligenckich zmuszała niejedno
krotnie matkę i dorastające dzieci do zarobkowania i podejmowania pracy
zawodowej. Przyspieszało to rozwijanie się ich aspiracji zawodowych i stawało się
bodźcem do wczesnego ujawniania się wśród młodych członków rodziny dążeń do
usamodzielniania się i budowania własnych strategii życiowych, opartych na indy
widualnych wyborach. Okazało się to niemal regułą w rodzinach kolejnych generacji,
poczynając co najmniej od urodzonej w połowie XIX w. (zob. m.in. cytowane już wy
żej przykłady Odona Bujwida, Wacława Nałkowskiego, Kazimierza Kelles–Krauza,
Marii Skłodowskiej–Curie, Stefanii Sempołowskiej).
Te specyficzne warunki egzystencji rodzin inteligenckich (szczególnie tzw. inteli
gencji zawodowej) modyfikowały tradycyjny podział ról w rodzinie i uruchamiały
tendencje równościowe wewnątrz rodzinnej wspólnoty. Sprzyjało to krystalizowa
niu się nowych norm regulujących wzajemne relacje między małżonkami, jak rów
nież między rodzicami i dziećmi. Przede wszystkim — ale raczej dopiero u schyłku
XIX w. — zarysowuje się wyraźna tendencja do ograniczania rygoryzmu rodziców
wobec dzieci na rzecz poszanowania osobowości dziecka i jego emocjonalnych po
trzeb. Świadczy o tym wymownie m.in. wspomniana już wyżej, wzrastająca w oma
wianym okresie rola fotografii w życiu prywatnym rodziny inteligenckiej. W coraz
większej mierze poświęca się ją dziecku, dokumentując kolejne etapy jego rozwoju
fizycznego i sukcesów życiowych. Warto przy tym podkreślić, że w tym środowisku
fotografia pokazuje dziecko nie tylko na tle najbliższego otoczenia rodzinnego czy
przy okazji świąt rodzinnych i religijnych (np. w związku z chrztem lub pierwszą
komunią dziecka) — co jest charakterystyczne dla upodobań ówczesnych rodzin ro
botniczych — ale także w szkole, na wycieczce, w stowarzyszeniach, na tle zespołów
koleżeńskich i studenck ich itp.20
Wiele zapisów wspomnieniowych, których autorzy należą do generacji urodzo
nych w ostatnich dziesięcioleciach XIX w., świadczy, że stopniowo w coraz większej
części rodzin inteligenckich rezygnuje się z wymogu demonstrowania przez dzieci
ich podporządkowanej pozycji wobec rodziców (tak np. stopniowo zanika tu silnie
zakorzeniony w tradycji i trwale podtrzymywany we wszystkich niemal środowi
W. Bieńkowski, Maria Kelles–Krauzowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław 1967; K. Gór
ski, Pamiętniki, Toruń 1995, s. 37 n.; Z. Stryjeńska, Chleb prawie że powszedni, t. 1–2, Warszawa 1995;
I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki…; N. Gąsiorowska, Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej, [w:]
Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej, pod red. N. Gąsiorowskiej, Warszawa 1960, s. 5–6.
20
Por. A. Garlicka, Wyrobnicy i luminarze, [w:] Inteligencja polska…, s. 16.
19
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skach społecznych, łącznie z robotniczym, rytuał całowania w rękę ojca jako wy
raz szacunku dla głowy rodziny, dopuszczalny staje się udział dzieci w rozmowach
dorosłych, przede wszystkim w codziennych rozmowach rodziców, np. podczas
wspólnych posiłków). Tę nową pozycję dziecka — w wielu rodzinach inteligenckich
wyrastającą na priorytetową — obrazuje także rodzinna fotografia, na której dziecko
coraz wyraźniej zajmuje pozycję równorzędną z rodzicami, a nawet wysuwane jest
na pierwszy plan.
Tendencja do kształtowania relacji między rodzicami i dorastającymi dziećmi na
zasadach partnerskich toruje sobie drogę bardzo powoli, ale nie ulega wątpliwości,
że wzorce takiego nowoczesnego układu rodzą się właśnie w rodzinach związanych
ze środowiskiem inteligencji. Sygnalizują to często szczegółowe zapisy utrwalonych
we wspomnieniach przeżyć z okresu dojrzewania, gdy dochodzi do konfronta
cji strategii rodzinnych oraz indywidualnych aspiracji i planów życiowych dzieci,
w obliczu konieczności podejmowania przez dorastające młode pokolenie decyzji
w sprawie wyboru zawodu i kierunku kształcenia (szczególnie w przypadkach aspi
racji córek do wyższych studiów). Nowe tendencje w relacjach rodziców i dzieci to
rują sobie drogę nie bez oporu i często nie bez ostrych konfliktów21, zwłaszcza przy
okazji nawiązywania przez dorastających potomków bliższych kontaktów i przyjaź
ni z rówieśnikami, ich pierwszych związków i fascynacji seksualnych, kojarzenia się
małżeństw itd.
Pozwalają one badaczowi obserwować nieodosobnione przypadki kształtowania
się w rodzinach inteligenckich nowych wzorów współżycia rodzinnego, opierające
go się na partnerstwie, na poszanowaniu indywidualności członków rodziny (także
dzieci), ich prawa do intymności, indywidualnych upodobań i potrzeby posiadania
wydzielonej przestrzeni w rodzinnym mieszkaniu, prawa do własnych kontaktów
rówieśniczych i towarzyskich itd. Poszanowanie intymności w ramach rodzinnej
wspólnoty właśnie w środowisku inteligenckim nabiera —jak się wydaje — szcze
gólnego znaczenia. Oznacza to m.in. tendencję do eliminowania wszechobecności
konwenansu w relacjach wzajemnych między członkami rodziny, zarówno między
małżonkami, jak i między rodzicami, tu przede wszystkim między matką i dziećmi,
a także w kontaktach towarzyskich.
Eliminowanie rozbudowanej rytualizacji życia wewnątrzrodzinnego wyraźnie
zaznaczające się w porównaniu zarówno z regułami obowiązującymi w rodzinach
zamożnego mieszczaństwa, jak i z tradycjami ziemiańskiego dworu — sprzyjało
spontaniczności zachowań, umożliwiało uzewnętrznianie się więzi uczuciowych łą
czących członków rodziny i okazywanie sobie wzajemnej bliskości. Ten wzrost in
21
Charakterystycznym przykładem takiego konfliktu była sprawa kontroli korespondencji dorastają
cych dzieci, do czego tradycyjnie rościli sobie pretensje rodzice, powołując się na tradycyjny wymóg
pełnego podporządkowania dzieci władzy rodzicielskiej. (Zob. opis takiego konfliktu między Marią
Goldsteyn i jej ojcem na początku lat 80. XIX w. w związku z kontrolowaniem przez ojca jej korespon
dencji z narzeczonym — K. Kelles–Krauz, Listy, t. 1, s. 43 nn.).

115

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

Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteligenckiej w Polsce

tymności w kręgu rodziny, warunkujący ujawnianie się i zaspakajania także potrzeb
emocjonalnych jej członków (m.in. w relacjach rodzice — dzieci), należał — jak się
wydaje — do istotnych nowych wzorów życia rodzinnego upowszechniających się
w kręgach wielkomiejskiej inteligencji na przełomie XIX i XX w. Uznanie indywidu
alnych potrzeb członków rodziny — włączając potrzeby dzieci — podobnie jak próby
uwzględniania prawa jednostki do intymności znajdują wyraz w randze, jaką w śro
dowisku inteligencji nadaje się warunkom mieszkaniowym rodziny. Uderza znacze
nie przypisywane tu do wielofunkcyjności przestrzeni mieszkalnej, do estetycznego
wystroju wnętrza; zwraca uwagę dążenie do uwzględnienia indywidualnych potrzeb
członków rodziny przy podziale rodzinnej przestrzeni mieszkalnej. Wszystko to
składa się na nowe wzory kultury życia codziennego w środowisku wielkomiejskim,
tworzone przez inteligencję i odróżniające aspiracje rodziny inteligenckiej od robot
niczej, a pod wieloma względami — także mieszczańskiej.
***
W okresie międzywojennym tendencje przemian rodziny zapoczątkowane przed
Wielką Wojną na ogół nie tylko się utrwaliły, ale ich występowanie ulegało znaczne
mu upowszechnieniu. Wydaje się, że inteligencja nadal odgrywała niepoślednią rolę
w procesach transponowania nowych wzorów, mimo że pod wieloma względami po
zostawała warstwą zróżnicowaną. Przede wszystkim znacznie pogłębiły się podziały
i rozszerzyły dystanse wyznaczane przez różnice materialnych warunków życia. Na
jednym biegunie znajdowały się rodziny nauczycieli szkół podstawowych, na drugim
— lekarzy czy prawników z prywatną praktyką i wyrobionym nazwiskiem. Mimo
daleko idących różnic regionalnych w dwudziestoletnim okresie istnienia II RP
postępowało, jak się wydaje, zacieranie się różnic obyczajowych związanych z miej
scem zamieszkania22. Wiele czynników powodowało widoczne w kręgach inteligen
cji ujednolicanie zwyczajów w pewnych dziedzinach życia rodzinnego (np. w sferze
wychowywania dzieci, stosowania nowych norm i wzorów higieny). Do najważniej
szych należałoby zaliczyć przede wszystkim właściwą inteligencji ruchliwość, najczę
ściej w poszukiwaniu pracy, zawieranie związków małżeńskich głównie w obrębie
swojej warstwy, ale przez osoby pochodzące z różnych regionów kraju, oraz przeka
zywanie ujednoliconych wzorów zachowań w procesie wychowania realizowanym
przez odbudowane państwo za pośrednictwem szkoły i organizacji młodzieżowych.
Przemiany obyczajowe w niemałym stopniu wiązały się z ekonomicznymi
skutkami I wojny światowej: osłabieniem społecznego poczucia stabilizacji, widocz
nym zresztą już w okresie wcześniejszym, tj. przed I wojną światową, ale pogłębio
nym przez wojnę, oraz z oczywistą pauperyzacją całej inteligenckiej warstwy. Coraz
mniejsza liczba rodzin pochodzących z tego kręgu społecznego mogła więc pozwolić
Zob. K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918
–1939, Warszawa 2003.
22
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sobie na pozostawanie na utrzymaniu tylko jednej osoby, nawet jeśli były to zarob
ki mężczyzny, przeważnie ojca rodziny. Statystyki wskazują jednak na niesłabnącą
żywotność modelu rodziny z niepracującą żoną, która wychowuje dzieci23. Analiza
źródeł autobiograficznych dowodzi zaś, że wiele kobiet z warstwy inteligenckiej pro
wadziło mimo to, choćby dorywczo, działalność zarobkową 24. Wydaje się, że w latach
międzywojennych kobiety w badanym kręgu bardzo często zajmowały się działal
nością pisarską, która dawała możliwości pracy w czasie wolnym od wykonywania
obowiązków domow ych. Podobne szanse wykorzystywały kobiety artystki: malar
ki, rzeźbiarki. Jednocześnie coraz większa liczba kobiet, zwłaszcza gruntownie wy
kształconych, nie rezygnowała z pełnoetatowej posady także po zamążpójściu. Mowa
tu o lekarkach, nauczycielkach czy prawniczkach25. Można chyba zaryzykować tezę,
że okres międzywojenny sprzyjał ugruntowywaniu się w kręgach inteligencji, tak
że wśród zamężnych kobiet, wzorca kobiety materialnie niezależnej od mężczyzny.
Otwarte pozostaje pytanie, w jakim stopniu znajdował on naśladowców w innych
kręgach społecznych.
O podejmowaniu różnych form aktywności — nazwijmy ją — zawodowej decy
dowała też chyba w coraz większym stopniu chęć samorealizacji. Pozostawała ona
w ścisłym związku z wysuwanym na pierwszy plan celem życia, jakim miało być
dobro jednostki. Realizacja indywidualnych marzeń i potrzeb zaczynała spychać na
dalszy plan oczekiwania grup i całego społeczeństwa. Wydaje się, że procesy te po
stępowały ówcześnie we wszystkich krajach europejskich, na co wskazują badania
prowadzone zarówno przez badaczy francuskich oraz angielskich, jak i amerykań
skich26.
Ważnym polem działalności kobiet w okresie przed I wojną światową była pra
ca społeczna. W latach międzywojennych rola działaczki społecznej nie należała
już jednak do zadań prestiżowych, chociaż w dalszym ciągu mieściła się w kanonie
kobiecych zajęć/ról. Kobiety jednak uzyskały także inne możliwości działania na ni
wie publicznej, np. w życiu politycznym, w coraz większym stopniu angażowały się
również w prace organizacji zawodowych, a przede wszystkim — coraz częściej pra
cowały zawodowo. Jednak zbyt silne angażowanie się kobiet w działalność poza do
mem wzbudzało obawy opinii publicznej. Nierzadko dopatrywano się w nim groźby
T. Bartnicki, T. Czajkowski, Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umysłowych, Warsza
wa 1936.
24
Anna Iwaszkiewiczowa np. udzielała lekcji gry na pianinie, traktując jednak zarobione pieniądze
jako „kieszonkowe”. Maria Morozowicz–Szczepkowska zarobkowała piórem jako autorka sztuk oraz
artykułów do prasy kobiecej.
25
Przykładem może być lekarka dr Zofia Garlicka, która wychowując trzy córki, wciąż była aktywna
zawodowo, a w okresie międzywojennym została ordynatorem oddziału, jedną z niewielu kobiet na
tym stanowisku.
26
Historia życia prywatnego, t. 5, Od I wojny światowej do naszych czasów, pod red. A. Prost, G. Vincent,
Wrocław 2000; B. G. Farrell, Family. The Making of an Idea, an Institution and a Controversy in American
Culture, Colorado 1999.
23
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zaniedbywania — uważanych w dalszym ciągu za priorytetowe — obowiązków żony
i matki. To podejście, jak można sądzić, miało związek m.in. z coraz powszechniej
szym docenianiem czasu wolnego jako ważnego elementu życia rodzinnego i pro
pagowaniem (już zresztą w epoce wcześniejszej) różnych sposobów jego spędzania.
Inteligencja tworzyła własne, częściowo zbliżone do tradycji innych grup „wyższych”
warstw „oświeconych” modele zagospodarowywania wolnych chwil. W okresie mię
dzywojennym nadal przywiązywano szczególnie dużą wagę do czytelnictwa (stąd
w mieszkaniach inteligencji musiało znaleźć się miejsce na książki), słuchano także
radia — nowego przekaźnika wzorów kulturalnych i źródła informacji, które nie
rzadko skupiało wokół radioodbiornika całą rodzinę. Jak wspomniano wcześniej,
coraz mocniej akcentowane poszanowanie indywidualnych potrzeb jednostki, zróż
nicowanie zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego, m.in. w zależności od
wieku, wzmagało konieczność przydzielenia każdemu członkowi rodziny własnego
pokoju lub chociażby wydzielonej jego części. Sprzyjało to poszerzaniu i umacnianiu
sfery intymności i odpowiadało indywidualizacji potrzeb.
Zwiększająca się aktywność kobiet w sferze publicznej i wzrost ich niezależności
ekonomicznej wpływały na zmianę relacji wewnątrzrodzinnych. Dyskusje wywołuje
pytanie: o ile zmiana zakresu ról męża, żony, matki czy ojca ewoluowała w kierunku
równouprawnienia małżonków we wzajemnych relacjach? Artykuły zamieszczane
na łamach prasy kobiecej wskazywały przede wszystkim na wzrost zakresu obowiąz
ków kobiet. Sugerowały też, że nawet same kobiety nie potrafiły jasno określić swojej
nowej roli. Z jednej strony publicystki podkreślały nadrzędność i priorytetowe zna
czenie realizacji ról żony i matki, z drugiej zachęcały do aktywności zawodowej jako
drogi do samorealizacji27. Salomonowym wyjściem wydawało się godzenie obowiąz
ków domow ych z pozadomowymi. Jednak informacje podawane na łamach prasy
kobiecej, nawet uznawanej za postępową, świadczyły o tym, że w realiach ówczesnego
życia pogodzenie obowiązków domowych z aktywnością na polu zawodowym mia
ło miejsce niezbyt często, rzadko też pozwalało kobiecie osiągnąć sukces i poczucie
satysfakcji w obu dziedzinach. Tym bardziej że w przypadku kobiet sukces w pracy
nie równoważył braku powodzenia w życiu prywatnym. Udane/trwałe małżeństwo
i wzorowe odgrywanie roli matki stanowiło bowiem w latach międzywojennych
wciąż główny wyznacznik pozycji kobiety w hierarchii społecznej. Nie bez znaczenia
dla zgłaszanych propozycji dotyczących zakresu obowiązków kobiet były także realia
związane z dobą kryzysu gospodarczego, kiedy rosnące bezrobocie prowadziło do re
definiowania roli kobiet. Oficjalna polityka gospodarcza państwa niejako wymuszała
formułowanie postulatów powrotu kobiet do domu, tym bardziej że na ogół znacz
nie lepiej znosiły one pozostawanie bez pracy28. Czy więc relacje wewnątrzrodzinne
w kręgu inteligencji pracującej nie upodobniały się do relacji w niektórych rodzinach
Patrz: „Bluszcz”, „Kobieta Współczesna”.
Leon Kruczkowski w powieści Sidła bardzo obrazowo przedstawił trudności mężczyzn w przystosowa
niu się do sytuacji bezrobotnego przy pracującej zawodowo żonie (Warszawa 1937). Obrazki z życia ro

27

28
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robotniczych? Z tą jednak różnicą, że mężowie robotnic w większym stopniu musieli
włączać się w wykonywanie obowiązków domowych, a to z powodu większego na
ogół obciążenia rodzin robotniczych potomstwem i braku pomocy domowej, któ
rej obecność była normą w rodzinach inteligencji. Które z tych środowisk społecz
nych okazywało większą siłę wzorotwórczą? A może na zmiany zakresu obowiązków
małżonków w rodzinie oddziaływały przede wszystkim czynniki ekonomiczne,
szczególnie silnie ujawniające się w okresie wielkiego kryzysu? Wydaje się jednak,
że zarobkowanie kobiet, niezależnie od przyczyn podjęcia aktywności zawodowej,
wzmacniało tendencje partnerskie w związku małżeńskim.
Jednak nawet po II wojnie światowej mimo upowszechnienia pracy zawodowej
kobiet rozumienie partnerstwa między mężem i żoną zmieniało się bardzo powoli.
Kobiety powszechnie musiały godzić obowiązki domowe z aktywnością zawodową,
włączanie zaś mężczyzn do prac domowych następowało wolno i z dużymi oporami
ze strony obu płci. Badania socjologiczne przeprowadzone w latach 70. przez Marię
Łączkowską w grupie rodzin inteligenckich w Poznaniu wskazują, że właśnie wtedy,
w okresie gierkowskim, istniała w tym kręgu spora grupa rodzin zatrudniających
pomoc domową. Można więc przypuszczać, że kobiety, mając do wyboru rezygnację
z pracy zawodowej (wprowadzone urlopy macierzyńskie) bądź zatrudnienie gosposi,
nierzadko wybierały ten drugi wariant. Wyraźnie widać tu jednak brak alternatywy
równouprawnionej współpracy między małżonkami29.
W latach międzywojennych mężczyźni reprezentujący środowisko inteligencji
mieli chyba znacznie mniej dylematów niż kobiety. Rola męża czy ojca nie uległa
bow iem w tym czasie wyraźnym zmianom. W dalszym ciągu podstawowym obo
wiązkiem mężczyzny było dostarczanie rodzinie środków utrzymania. Co prawda
środowiska kobiet postępowych postulowały włączanie się mężów także do prac do
mowych i do opieki nad dzieckiem, jednak na ogół nie kwapili się oni do przejmowa
nia odpow iedzialności za funkcjonowanie domu. Tym bardziej że życie najczęściej
nie stwarzało takiej konieczności. Zdecydowana większość rodzin inteligenckich
miała bowiem służbę na stałe bądź „na przychodne”. Państwo zaś ingerując w pro
ces wychowawczy, stwarzając różnego rodzaju instytucje wspomagające rodziców
w procesie wychowywania dzieci, np. szkoły, organizacje młodzieżowe, sprzyjało
również w pewnym stopniu osłabianiu roli ojca jako osoby wprowadzającej synów
i córki do sfery publicznej. Polityka współgrała w jakiejś mierze z teoriami indywi
dualistycznymi, wskazującymi na odrębność potrzeb dziecka i rozciągającymi na
dzieci ochronę praw jednostki (wiek XX, nie bez powodu, Ellen Key okrzyknęła
stuleciem dziecka).
Publicystki czasopism kobiecych w dwudziestoleciu międzywojennym twierdzi
ły, że to mężczyzna wraz z postępującą emancypacją kobiet zyskuje w żonie partnera,
dzin bezrobotnych zawierają również niektóre reportaże Konrada Wrzosa w: Oko w oko z kryzysem:
reportaż z podróży po Polsce, wyd. 2, Warszawa 1985.
29
M. Łączkowska, Wielkomiejska rodzina inteligencka, Poznań 1983.
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przyjaciela, podporę. Interesujące jest jednak, że w tym układzie mężczyzna wciąż
zachowywał dominującą pozycję, czerpiąc z „małżeństwa partnerskiego” dodatko
we profity. Z tekstów publicystycznych wyłania się stereotypowy obraz żony, która
z racji swojej natury, skłaniającej ją do podporządkowywania się i dawania, niejako
oferuje rodzinie dodatkowe „usługi”. Wydaje się jednak, że mimo to rozszerzenie
katalogu pożądanych cech żony, choć nie naruszało podstaw układu patriarchalne
go, paradoksalnie tworzyło podstawy wewnątrzrodzinnej emancypacji kobiety. Tym
bardziej że to kobieta, której zakres praw i obowiązków ulegał zmianie, stawała się
członkiem rodziny inicjującym partnerstwo.
Dostrzec należy, że zmiana modelu małżeństwa, zapoczątkowana w pierwszych
latach XX w., oraz jego ewolucja od związku, którego podstawę stanowił kontrakt
ekonomiczny, do układu opartego na emocjach, przyczyniała się do zacieśnienia rela
cji między małżonkami. W okresie międzywojennym w kręgu inteligencji, zwłasz
cza wśród grupy zamieszkującej ośrodki wielkomiejskie, małżeństwo staje się niemal
powszechnie wyborem dokonywanym przez samych zainteresowanych, często bez
wpływ u rodziców. Wiele przykładów wskazuje na to, że dla młodych ludzi wcho
dzących w dorosłość w drugiej połowie lat 20. czy w latach 30. ideałem związku staje
się małżeństwo partnerskie, rozumiane jako relacja oparta na więzi emocjonalnej,
w którym małżonkowie mają wspólne zainteresowania, są kolegami. Upowszechnia
się więc model lansowany na początku XX stulecia przez feministki z kręgu Pauli
ny Kuczalskiej–Reinschmit, wzbogacony o pewne postulaty dotyczące sfery seksu
alnej, zaczerpnięte ze wzoru „małżeństwa koleżeńskiego”, stworzonego przez Bena
Lindsaya. Chodzi tu przede wszystkim o docenienie tej sfery w budowaniu i utrzy
maniu więzi małżeńskiej. Wydaje się również, że wzrasta liczba małżeństw rówie
śniczych o niewielkiej różnicy wieku między małżonkami. Coraz częściej też zbyt
duża różnica wieku dzieląca męża i żonę jest uznawana przez autorów poradników
wydawanych w Polsce w okresie międzywojennym za czynnik utrudniający zgodne,
długotrwałe pożycie małżeńskie, ze względu na znaczną rozbieżność zainteresowań,
upodobań i zwyczajów30.
Zastanawia też, czy w ogóle model małżeństwa partnerskiego w rozumieniu
Lindsaya mógł w całości przyjąć się w rzeczywistości polskiej, w kręgach inteligen
cji okresu międzywojennego? Nie bez znaczenia może tu okazać się ciśnienie reli
gii katolickiej, mimo że inteligencja, i tak stosunkowo częściej niż przedstawiciele
innych grup społecznych, wyłamywała się spod presji norm religijnych lansujących
tradycyjny model związku. Model lindsayowski zakładał rozluźnianie norm zwią
zanych z życiem seksua lnym. Poza oporami wynikającymi z uświęconej tradycją
normy obyczajowej, zakładającej, że kobieta powinna do ślubu pozostać dziewicą,
dodatkowo strach przed „małżeństwem na próbę” mógł budzić — nawet w warstwie
inteligenckiej — brak wiedzy o skutecznych metodach zapobiegania niechcianej cią
ży. Lindsay podkreślał też rolę zdrowego rozsądku w podejmowaniu decyzji o mał
30

Patrz np. M. Vauban, M. Kurcewicz, Zasady i nakazy dobrego wychowania, Warszawa 1928.
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żeństwie. Nie był więc chyba przekonany, że związek można oprzeć wyłącznie — czy
przede wszystkim — na podstawach emocjonalnych. Właśnie w całkowitym odda
niu się emocjom widział Lindsay zagrożenie dla trwałości związku. Czy wobec tego
małżeństwo partnerskie nie było formą przejściową pomiędzy układem opartym na
podstawach ekonomiczno–prestiżowych a związkiem emocjonalnym, którego pod
stawę stanowi miłość? Podobnie chyba myślały publicystki z kręgów inteligencji.
Zalecały, zwłaszcza dziewczętom, szczególnie skłonnym do emocji, zastanowienie
się nad wyborem przyszłego męża. Próbowały godzić tradycję z nowymi impulsami
płynącymi z Zachodu31.
Wątpliwości publicystek do koncepcji Bena Lindsaya, omawiające przykłady wy
chodzenia poza granice tabu, znajdują potwierdzenie w literaturze pięknej. Kobiety
wyzwolone, przekraczające granice wyznaczone obyczajem także w sferze seksual
nej, przedstawiane są zwykle jako zimne, pozbawione skrupułów, nienadające się do
odgrywania ról żony i matki32.
Okres międzywojenny utrwalił też występującą już wcześniej tendencję do
zmniejszania się liczby dzieci w rodzinie, przede wszystkim w warstwie inteligenc
kiej. Mimo braku szczegółowych danych statystycznych informacje zebrane przez
Tadeusza Bartnickiego i Tadeusza Czajkowskiego pozwalają wychwycić wyraźną
różnicę pokoleniową33. Wśród małżeństw zawieranych przed I wojną światową oraz
na początku lat 20. wyodrębnia się znaczna grupa rodzin z trojgiem i większą liczbą
dzieci, podczas gdy w grupie małżeństw młodszych stanowią one rzadkość. W tej
zbiorowości dominują głównie małżeństwa z dwojgiem dzieci oraz mające tylko jed
nego potomka. Wraz ze zmniejszaniem się liczby dzieci w rodzinach zmieniają się
relacje wewnątrzrodzinne. Inteligencja w sposób szczególny dba o swoje nieliczne
potomstwo. To właśnie ta grupa społeczna wydaje się głównym odbiorcą wszystkich
nowinek higienicznych; inicjująca ruch na rzecz higieny w okresie wcześniejszym,
teraz zdaje się realizować postulaty zdrowego trybu życia w praktyce codzienności.
Informacje zawarte w pamiętnikach i publicystyce zdają się dowodzić upowszech
niania tych nowych zasad. W kręgach inteligencji codzienne kąpiele, spacery, dbałość
o zdrowe odżywianie, rozwój psychiczny i fizyczny stają się rzadko kwestionowaną
normą34. Ta troska ma korzenie w ewolucji stosunku do dzieci, w których społeczeń
stwo zaczyna dostrzegać autonomiczne jednostki. Pogłębia się też więź emocjonalna
Konstatacja ta dotyczy zarówno środowisk postępowych, jak i bardziej tradycyjnych, np. Z. Borowska,
Książka Marty. Myśli o małżeństwie, Poznań 1921 (poradnik wywodzący się z kręgu katolickiego).
32
Np. jedna z bohaterek powieści Tadeusza Dołęgi–Mostowicza Trzecia płeć, niektóre bohaterki
opowiadań Janiny Wyczółkowskiej–Surynowej z tomu Warszawianki (Warszawa 1932).
33
T. Bartnicki, T. Czajkowski, op. cit.
34
Zasad zdrowego odżywiania pilnowała z wielką uwagą np. Anna Iwaszkiewiczowa, która bez
konsultacji z pediatrą nie wprowadzała do jadłospisu córki żadnych nowych pokarmów (A. i J. Iwasz
kiewiczowie, Listy 1922–1926, oprac. M. Bojanowska, E. Cieślak, Warszawa 1998, s. 123), stosowała też
z wielką gorliwością zalecenia codziennych spacerów. Podobnie postępowała także Irena Krzywicka
czy Wanda Kirchmayerowa.
31
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między rodzicami i dziećmi, co wpływa na zmniejszenie się wzajemnego dystansu.
Postępujące równouprawnienie, akceptacja indywidualności dziecka i jego odręb
ności jako jednostki jest więc, jak można sądzić, głęboko związana z utrwalaniem
się poglądu, według którego dobro jednostki jest dobrem najwyższym. Tym samym
ówczesna inteligencja przyczyniała się do słabnięcia roli rodziny jako układu spo
łecznego, a wpływała na zwiększanie się jej roli jako azylu dla jednostek, miejsca
intymnych kontaktów wewnątrzrodzinnych. Należy się tylko zastanowić, w jakim
stopniu sygnalizowane zmiany są spowodowane ogólną ewolucją społeczeństwa.
Czy zmniejszanie liczby domowników ułatwia nawiązywanie bliższych, bardziej in
tymnych kontaktów w rodzinie? W końcu — w jaki sposób i czy w ogóle wpływ na
zmianę roli rodziny mają indywidualne potrzeby jednostki i wzrastające poczucie
jej niepowtarzalności? Warto podkreślić, że na podobne tendencje ewolucji rodziny
wskazują także badacze francuscy35.
W okresie międzywojennym rodzice tracą częściowo kontrolę nad wychowaniem
dzieci. W coraz większym stopniu funkcje wychowawcze przejmuje od nich państwo:
szkoła, harcerstwo i inne organizacje. Tym samym rodzina, a więc i poszczególni jej
członkowie, współpracując z instytucjami publicznymi, nierzadko reprezentującymi
władzę państwową, stają niejako naprzeciw państwu. Podzielony proces wychowa
nia i słabnący autorytet ojca umożliwiają poszukiwanie wzorów także poza domem,
czasami w opozycji do wartości i tradycji kultywowanych w rodzinie. Nie ma badań
w tym zakresie, ale wydaje się, że problem wart jest uwagi, tym bardziej że z jeszcze
większą siłą wystąpi po II wojnie światowej.
Największą stabilność funkcji wychowawczej rodziny socjologowie dostrzegają
w aspekcie kształtowania postaw36. Teza ta wydaje się uzasadniona, zwłaszcza w zakre
sie tworzenia podstaw światopoglądu i norm zachowań, przede wszystkim w okresie
wczesnodziecięcym, gdy oddziaływanie środowiska zewnętrznego, pozarodzinne
go, np. szkoły czy środków masowego przekazu, jest ograniczone. Rodziny z kręgów
inteligenckich przywiązują — jak się wydaje — szczególnie dużą wagę do spełniania
tej funkcji. Stąd w okresie międzywojennym mnożą się wydawnictwa poświęcone
wychowaniu dzieci oraz sposobom najskuteczniejszego kształtowania ich charakte
rów. Odpowiedzialność za właściwy przebieg procesu wychowawczego dziecka spo
czywa, zdaniem publicystów pedagogów, przede wszystkim na matce, która powinna
na bieżąco śledzić rozwój myśli pedagogicznej, a proponowane rozwiązania wcielać
w życie. Ojciec ma się włączać w proces wychowania jako arbiter w sytuacjach kon
fliktowych oraz jako przewodnik po świecie zewnętrznym — w tym zakresie rodzina
inteligencka w dwudziestoleciu międzywojennym powielała tradycyjny model. Moż
na dyskutować, w jakim stopniu ten wzór ulegał zmianom w okresie PRL–u.
W związku z funkcją socjalizacyjną, której zakres obejmuje zarówno kształto
wanie postaw, jak i przekazywanie wzorów kulturowych, należy dostrzec problem
35
36

Historia życia…, t. 5, s. 75.
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno–kulturowy, Kraków 2002, s. 147.
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inteligencji asymilowanej, przede wszystkim pochodzenia żydowskiego. Ona bo
wiem często, zwłaszcza w pierwszym pokoleniu, musi przewartościować i na nowo
stworzyć wzory kulturowe, z którymi się identyfikuje (przykładem może być rodzi
na Aleksandra Wata). Można przypuszczać, że właśnie grupa asymilowana łatwiej
przyswaja sobie nowoczesne wzory i staje się prekursorem zmian zachodzących za
równo wewnątrz warstwy inteligenckiej, jak i poza jej obrębem. Otwarcie na nowe
wzory, stosunkowo łatwe ich przyjmowanie może być spowodowane koniecznością
poszukiwania i tworzenia nowej tradycji (ze względu na wykorzenienie) i mniejszym
obciążeniem wzorami kulturowymi wyniesionymi z domu rodzinnego. Hipoteza ta
wymaga jednak przeprowadzenia dalszych pogłębionych badań.
Odrębność inteligenckiego modelu rodziny od wzorów obowiązujących w in
nych środowiskach można zauważyć również w upowszechnianych wzorcach karier
życiow ych. W latach 20. zdaje się w tym kręgu dominować strach przed utratą swej
pozycji społecznej (podobnie jak w okresie wcześniejszym). Środkiem zaradczym,
w sytuacji braku majątku, staje się zdobycie odpowiedniego wykształcenia. W okre
sie międzywojennym utrwala się wzorzec wykształcenia zakładający przynajmniej
ukończenie gimnazjum, a coraz powszechniej także — podjęcie studiów wyższych.
Wykształcenie jest więc kapitałem na przyszłość i ma dawać szansę na osiągnię
cie życiowego sukcesu. Dlatego rodzice są gotowi zapewnić dzieciom jego zdobycie
nawet za cenę pewnych wyrzeczeń. W warstwie inteligencji także najszybciej upo
wszechnia się idea kształcenia dziewcząt. Jej realizacja, zapoczątkowana w okresie
wcześniejszym, po I wojnie światowej staje się wręcz obowiązkowa. Przy tym model
kształcenia, zwłaszcza córek, nie ma wyraźnego związku z realnymi możliwościami
podjęcia pracy i zapewnienia sobie środków utrzymania. W zakresie tworzenia no
wych wzorów karier życiowych dla dziewcząt inteligencja odgrywa chyba rolę pre
kursora. Warto zaznaczyć, że w przeciw ieństwie do okresu wcześniejszego dzieci,
nawet studiujące, coraz częściej długo pozostają na utrzymaniu rodziców, np. Mo
nika Żeromska, Halina Ostrowska–Grabska. Tendencja ta, niejako przedłużająca
dzieciństwo, zdaje się pogłębiać w końcu lat 20. i w latach 30.
Jeśli chodzi o pielęgnowanie kontaktów z krewnymi, inteligencja nie wnosi chyba
nowych wzorów. W dwudziestoleciu międzywojennym w środowisku tym istnieje
nadal tradycyjny wzór podtrzymywania związków krewniaczych. Silnie podkreśla
się koligacje rodzinne, wakacje nierzadko spędza się nawet u bardzo dalekich krew
nych w majątkach ziemskich na wsi. Zmiana widoczna jest w celebrowaniu uroczy
stości rodzinnych. Zaskakuje fakt organizowania skromnych ślubów, chrztów itp.
Wydaje się, że wiele uroczystości nabiera charakteru intymnego przeżycia w kręgu
najbliższej rodziny. Wspomnienia z okresu międzywojennego zawierają niejedno
krotnie informacje o cichych ślubach, o których krewnych i znajomych informowano
„post factum”, za pośrednictwem poczty37. Nie ma wspomnień, które by zawierały
37

Np. ślub Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.
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opisy tego szczególnego przecież dnia w życiu, brak jest również informacji o wese
lach czy podróżach poślubnych.
Bardzo trudno jest odtworzyć sferę intymną w życiu rodzin z omawianych
kręgów społecznych. W tej kwestii członkowie warstwy inteligencji, podobnie jak
przedstawiciele innych środowisk społecznych, pozostają małomówni. Wydaje się,
że jeszcze w dwudziestoleciu inteligencja tylko w bardzo ograniczonym zakresie
przyczyniała się do przełamywania tabu związanego z seksualnością. Pewne zmia
ny widoczne są przede wszystkim w sferze wychowania. Wśród inteligencji, podob
nie jak w okresie wcześniejszym, wiedza dotycząca wychowania seksualnego dzieci
i młodzieży upowszechniana jest głównie przez lekarzy i publicystów. Poruszane są
w publicystyce, literaturze medycznej i poradnikach kwestie antykoncepcji i aborcji;
dostrzega się potrzeby seksualne kobiet [!]. Warto podkreślić, że przyznając kobie
tom prawo do satysfakcji w życiu intymnym, próbowano zmienić funkcjonujący
w potocznej świadomości pogląd, który wykluczał tzw. dobre wychowanie i satys
fakcję seksualną. Moralność żony upominającej się o satysfakcję w życiu intymnym
nie była już kwestionowana. Jednak próby przełamywania tabu związanego z seksu
alnością na ogół nie przenikały wprost do realiów życia prywatnego. Życie rodziny
w znacznej mierze pozostawało odseksualizowane, zwłaszcza od momentu poja
wienia się dziecka. Wydaje się, że poż ycie intymne małżonków kończyło się wraz
z koniecznością podjęcia opieki nad niemowlęciem. O tej sferze życia w dalszym
ciągu nie wypadało mówić, pisać ani się do niej przyznawać. Zofia Nałkowska w Ro
mansie Teresy Hennert czy Tadeusz Dołęga–Mostowicz w Trzeciej płci pokazują, że
każde wyjście poza ramy tradycyjnego obyczaju i konwenansu w kwestiach związa
nych z seksualnością prowadzi do tragedii. A konwenans dopuszcza miłość fizyczną
tylko w ramach związku małżeńskiego, ale norma ta — dodajmy — dotyczy tylko
kobiet. Nawet Irena Krzywicka, pisząca nadzwyczaj śmiałe jak na ówczesne czasy
powieści, dostrzega ryzyko wynikające z przełamywania w dziedzinie seksualnej
tradycyjnych norm38. Rola inteligencji w tej sferze polegała więc przede wszystkim
na przesunięciu granicy między tym, o czym się mówi, a tym, o czym się milczy.
W okresie międzywojennym następuje rozwój antykoncepcji, który coraz czę
ściej prowadzi do rozgraniczenia między prokreacją a satysfakcją seksualną. Decyzja
o poczęciu staje się w stopniu większym niż dotychczas świadomym wyborem ro
dziców. Rośnie liczba małżeństw posiadających tylko jedno dziecko oraz decydują
cych się na bezdzietność. Możliwość kontroli poczęć jest także jednym z czynników
wpływających na zmianę relacji między małżonkami. Celem związku przestaje być
przede wszystkim posiadanie potomstwa i zapewnienie mu bezpieczeństwa ekono
micznego, a punkt ciężkości relacji między małżonkami przesuwa się ku osiąganiu
satysfakcji emocjonalnej. Jednak w latach międzywojennych zmiany te zostały do
piero zapoczątkowane, a ich nasilenie nastąpiło w latach 60. XX w. Podobne procesy
38

I. Krzywicka, Zwycięska samotność, Warszawa 1934.
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zachodziły w XX w. w rodzinach w Stanach Zjednoczonych, na co wskazuje w swoich
badaniach Betty G. Farrell39.
Ważnym wątkiem rozważań o rodzinie w okresie międzywojennym jest również
problem jej trwałości. Okres ten wnosi do debaty publicznej w Polsce dyskusje na
temat rozwodów, nie wprowadza jednak konkretnych rozwiązań prawnych. Wśród
inteligencji, zwłaszcza wielkomiejskiej, małżeństwa ulegają rozpadowi chyba częściej
niż w innych środowiskach społecznych. Szczególnie częste były rozwody w kręgu
artystów oraz wśród oficerów. Obrazy literackie wskazywałyby, że najczęstszym
powodem rozejścia się małżonków w badanym okresie bywa zdrada, przeważnie
ze strony męża. Wydaje się, że upowszechnienie się rozwodów w znacznym stopniu
związane jest z przemianami rozumienia istoty relacji małżeńskich, które w coraz
powszechniejszej opinii winny, o czym już była mowa, przede wszystkim zaspokajać
potrzeby emocjonalne męża i żony oraz wspierać ich dążenia do samorealizacji. Nie
bez znaczenia dla kształtowania się przyzwolenia społecznego na rozwody jest rów
nież postępujący proces emancypowania się kobiet.
***
Zarysowane wyżej obserwacje przemian struktury rodziny inteligenckiej i kształto
wania przez nią nowych wzorów kultury życia rodzinnego pozwalają na sformułowa
nie kilku refleksji uogólniających, dotyczących ewolucji tych zjawisk i ciągłości
procesów przemian we względnie długim trwaniu, tj. od połowy XIX do końca lat
30. XX w. Rodzina inteligencka ulegała w badanym okresie znacznym przeobraże
niom. Wiele nowych zjawisk kształtujących strategie rodzinne, pojawiających się
w XIX w., upowszechniało się w okresie niepodległości.
Wydaje się, że na przełomie wieków inteligencja zainspirowała wiele zmian,
szczególnie w sferze norm regulujących wewnętrzne życie rodzinne, ale zasięg ich
oddziaływania w praktyce był niewielki. Dopiero w okresie międzywojennym wiele
z tych now ych idei upowszechniło się nie tylko w kręgach inteligencji, lecz zosta
ło również, choć w różnym stopniu, przyswojone przez inne środowiska społeczne.
W dalszym ciągu pozostaje nierozstrzygnięte pytanie o rolę państwa, aparatu pań
stwowego i polityki państwowej w procesach przeobrażeń społecznych; zagadnienie
to nie było jednak głównym przedmiotem naszych rozważań. Przemiany zachodzące
w rodzinach z kręgów inteligencji, jak wskazują nasze obserwacje, tylko w niewielkim
stopniu wpływały na zmianę funkcji rodziny. Polegały właściwie na przesunięciu ak
centów zarówno w zakresie spełniania przez rodzinę funkcji pierwszorzędnych, jak
i niektórych drugorzędnych. W badanym okresie w środowisku inteligenckim raczej
nie próbowano podważać modelu rodziny rozbudowywanej w oparciu o związek
małżeński jako powszechnie akceptowanej formy realizowania funkcji prokreacyj
nej. Upominano się natomiast o przyznanie pełni praw dzieciom urodzonym poza
39

B. G. Farrell, Family. The Making of an Idea…, s. 124 nn.
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małżeństwem. Jednocześnie właśnie w kręgach inteligencji najszerszą akceptację zy
skiwała idea świadomego planowania rodziny. Publicyści z kręgów inteligencji byli
inspiratorami przełamywania obowiązującego dotychczas tabu wokół sfery życia
seksualnego (zwłaszcza kobiet) przez wprowadzenie do publicznego dyskursu tema
tów dotyczących społecznego wymiaru zjawisk prokreacji i seksualności.
W rodzinach inteligencji przywiązywano szczególnie dużą wagę do zaspoka
jania potrzeb emocjonalnych wszystkich jej członków i realizowania ich prawa do
intymności. Wydaje się, że w obserwowanym okresie właśnie w środowisku inte
ligenckim najwcześniej dochodzi do przełamywania tradycyjnego rygoryzmu we
wzajemnych stosunkach rodziców i dzieci. Zachowane liczne zapisy wspomnieniowe
sugerują, że to właśnie rodziny inteligenckie bardziej niż rodziny w innych środowi
skach społecznych doceniały i pielęgnowały intymne kontakty wewnątrzrodzinne.
Wytwarzanie się takiej intymnej więzi sprzyjało ograniczaniu rytualizacji i skon
wencjonalizowania wzajemnych relacji między małżonkami oraz rodzicami i dzieć
mi. Tym samym relacje te nabierały bardziej bezpośredniego charakteru, a sposób
odnoszenia się do siebie cechowała coraz częściej bezpośredniość, serdeczność.
Czynnikiem nieco ograniczającym intymny kontakt członków rodziny mogła
być obecność służby (choć nie jest to oczywiste, można bowiem przytoczyć wiele
przykładów daleko idącego zżycia się niań i służących z rodziną pryncypałów). Jeśli
tak było rzeczywiście, a wymaga to jeszcze potwierdzenia w źródłach, to tempo prze
mian na tym polu z pewnością uległo przyśpieszeniu po II wojnie światowej, kiedy
posiadanie służby stało się zjawiskiem marginalnym.
Badany prawie stuletni okres, jak można sądzić, nie doprowadził jednak, nawet
w kręgach inteligencji, do zmiany tradycyjnego pojmowania podziału ról w rodzi
nie. Podobnie jak w okresie wcześniejszym, mężczyznę postrzegano jako głównego
żywiciela rodziny. Przełamywanie tradycyjnej, modelowej roli męża miało więc źró
dła raczej w sferze realiów życia niż w mentalności. Własne dochody kobiet często,
zwłaszcza gdy mowa o rodzinach kompletnych, pozwalały im na zaspokajanie ich
indywidualnych potrzeb osobistych i na ogół były uznawane za dochód dodatkowy.
Wydaje się, że ten wzór podziału ról między małżonkami nie uległ zmianie nawet
po II wojnie światowej, mimo że kobiety, również mężatki, zdobyły społeczną ak
ceptację dla swego zaangażowania w pracy zawodowej, a dążenia do samorealizacji
w działalności zawodowej poza domem nie tylko męża, ale i żony pod koniec bada
nego okresu w zasadzie przestały budzić zdziwienie.
Warto podkreślić, że w całym omawianym okresie to w kręgach inteligencji
rozpoczęto i kontynuowano dyskusję dotyczącą obowiązków kobiety i mężczyzny
w rodzinie. To w tym właśnie środowisku formułowano postulaty wyrównania zakre
su praw i obowiązków męża i żony. Jednak i w tych kręgach społecznych wprowadza
nie w życie postulatów emancypacyjnych i równego podziału obowiązków w rodzinie
i gospodarstwie domowym napotykało, co jeszcze raz podkreślmy, duże opory.
W tych samych inteligenckich środowiskach rozpoczęła się przebudowa
i utrwalanie zmian pozycji dziecka w rodzinie; to tu najwcześniej zaczęto propago
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wać, a następnie realizować w praktyce postulaty Ellen Key. Dostrzeżono indywi
dualność dziecka i specyfikę jego potrzeb. Nie bez znaczenia dla ewolucji poglądów
dotyczących miejsca dzieci w rodzinie były, jak już wyżej wspomniano, przemiany
demograficzne związane z tendencją do ograniczania liczby potomstwa. W środo
wisku inteligencji te tendencje znalazły dość szybko odzwierciedlenie. Niestety, nie
jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie i bez wątpliwości na pytanie o przy
czyny spadku liczby urodzeń. Wiadomo jednak, że mniejsza liczba potomków po
zwalała rodzicom lepiej zaspokajać ich potrzeby, zarówno związane z pielęgnacją
(i tu inteligencja była niewątpliwie prekursorem), jak i ze sferą emocjonalną.
Inteligencja — na co dowody znajdujemy w końcu XIX i w XX w. — stworzyła
też własny model wychowawczy. Kluczowe miejsce zajmowało w nim zapewnienie
dzieciom odpowiedniego wykształcenia, które zarówno chroniłoby przed deklasacją,
jak i dawało podstawy utrzymania. Obejmowano nim nie tylko chłopców, ale tak
że stopniowo w nie mniejszym stopniu — zwłaszcza w latach międzywojennych —
dziewczynki, dostrzegając konieczność zapewnienia im, głównie w przypadku rodzin
o niższym statusie materialnym, przygotowania do samodzielnego utrzymania. Czę
ścią składową modelu wychowawczego była również dbałość o socjalizację, otwarcie
się na kontakty także z innymi, oprócz własnej, grupami społecznymi. Zarówno przed,
jak i po I wojnie światowej wśród rodziców–inteligentów daje o sobie znać skłonność
do zachęcania synów i córek, by nawiązywali kontakty rówieśnicze z dziećmi z ro
dzin pracowników fizycznych, demonstrując w ten sposób demokratyczny charakter
wychowania. Po odzyskaniu niepodległości w pewnej mierze w sukurs tym demokra
tycznym skłonnościom części rodzin inteligenckich przychodziła szkoła.
Tak więc nie ulega wątpliwości, że inteligencja w istotnym stopniu przyczyniała
się do zmian zachodzących w życiu rodziny. Czy odgrywała jednak rolę wzorotwór
czą, do jakiej aspirowała? Wiele nowych zjawisk wyrastało nie tylko z doświadczeń
inteligencji, jednak pewne jest, że to w kręgach inteligenckich powstawały wzory ży
cia rodzinnego, dla których inspiracją były przede wszystkim procesy zachodzące
w zachodnioeuropejskich mieszczańskich warstwach średnich. Tu właśnie głównie
inteligencja pełniła funkcję swoistego przekaźnika, ale też w jakiejś mierze dostoso
wywała nowe wzory do specyficznych polskich warunków.
Na koniec wypada jeszcze raz podkreślić, że w całym objętym obserwacją okre
sie inteligencja pozostawała warstwą silnie zróżnicowaną wewnętrznie, zarówno pod
względem wykształcenia, wyznawanego światopoglądu, jak i zamożności, a także
tradycji kulturowej. To zróżnicowanie w niemałym stopniu wpływało na zakres
i tempo rozwoju innowacji wprowadzanych w życiu rodzinnym i przyczyniało się do
utrwalenia szczególnej roli inteligenckiej „awangardy” w upowszechnianiu nowych
wzorów również w sferze obyczajowej, w sferze kultury życia rodzinnego.
(Pierwodruk: Rodzina–prywatność–intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim,
Zbiór studiów pod red. Dobrochny Kałwy, Adama Walaszka i Anny Żarnowskiej, Warszawa 2005,
s. 79–104 wspólnie z Katarzyną Sierakowską)
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PRACA ZAROBKOWA KOBIET I ICH
ASPIRACJE ZAWODOWE W ŚRODOWISKU
ROBOTNICZYM I INTELIGENCKIM
NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

P

rzedmiotem tych rozważań jest obserwacja roli pracy w kształtowaniu i różnico
waniu ról społecznych kobiet i mężczyzn, jak również próba analizy odmiennych
postaw, odmiennego stosunku do pracy obu płci w dobie powstawania nowoczesne
go społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.
Obserwując te zjawiska wyróżnić trzeba, jak się wydaje, dwie fazy w ich rozwoju
i uwzględnić jako czynniki różnicujące rozmaite rodzaje pracy. W szczególności nie
zbędne wydaje się rozróżnienie między pracą zarobkową i zawodową, pracą opłaca
ną, przynoszącą dochód i nieopłacaną, jak np. prace pielęgnacyjne w rodzinie.

Praca i zarobkowanie
W pierwszej fazie w obu obserwowanych tu środowiskach społecznych: zarówno
w rodzinach robotniczych, jak i inteligenckich pracę traktowano przede wszyst
kim jako środek zarobkowania, aspiracje zawodowe znajdowały się najczęściej na
drugim planie. Takie zróżnicowanie postaw wobec pracy, oddzielanie od siebie dą
żeń do samorealizacji poprzez aktywność w zawodzie i dążeń zarobkowych zazna
czyło się w omawianych środowiskach społecznych w postawach obu płci. Ostrzej
i wyraźniej zjawisko to występowało jednak po stronie kobiet. Sprzyjał temu cały
system edukacyjny (i to niezależnie od zaboru), zakładający z góry odmienne cele
kształcenia dziewcząt i chłopców. Nakładała się na to nierówność szans dostępu do
oświaty, związana z uwarstwieniem społecznym i zróżnicowaniem materialnym.
Tak np. kształcenie na poziomie średnim z reguły było dla dzieci w rodzinach ro
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botniczych w ogóle niedostępne. Także dla znacznej części rodzin urzędniczych i in
teligencji innych zawodów zapewnienie dzieciom średniego wykształcenia nie było
łatwe, a często — niemożliwe. Zdarzało się to nierzadko także w przenoszących się
do miast rodzinach spauperyzowanego ziemiaństwa, które nie tylko przeżywało ob
niżenie standardu życia na co dzień, ale dotkliwie odczuwało groźbę utraty swej roli
„oświeconej” elity w społeczeństwie.
Z tych ostatnich środowisk wyszło relatywnie najwięcej zapisów na ten temat
w chętnie produkowanych i przy tym w znacznej liczbie zachowanych wspomnie
niach i korespondencji rodzinnej. „Chwytano się chleba urzędniczego, dziennikar
skiego, nauczycielskiego itp. i ograniczając własne wydatki do minimum, starano się
dać dzieciom naukę polską, prywatną, która w tych latach [tj. w pierwszych latach
XX w.] była kosztowna. Wiele rodzin, gdzie nie znalazły się opatrznościowe ciot
ki czy babki, nie potrafiło sprostać trudnościom”1. W takich przypadkach szanse
kształcenia traciły głównie dziewczęta. Spowodowane to było przede wszystkim
uświęconym tradycją zróżnicowaniem wzorców wychowawczych, zgodnie z którą
synom przyznawano z góry pierwszeństwo prawa do kształcenia przed córkami.
Ale nie tylko to. Pamiętać trzeba, że dziewczętom, nawet wywodzącym się z rodzin
sytuowanych na wyższych szczeblach drabiny społecznej, żeńska szkoła średnia
jeszcze na przełomie XIX i XX w. nie otwierała perspektywy wykonywania pracy
w żadnym określonym zawodzie. Tak było np. w zaborze rosyjskim, gdzie ukończe
nie pensji nie uprawniało ani do dalszej nauki na uniwersytetach, ani nawet do wy
konywania zawodu nauczycielskiego w szkole urzędowej. Konieczne było zdobycie
tzw. patentu, połączone z dodatkow ym egzaminem, do którego pensja dostatecznie
nie przygotowywała. Maturę dziewczęta w Królestwie Polskim mogły uzyskać tyl
ko eksternistycznie: do 1905 r. w rosyjskim gimnazjum męskim, a następnie przed
urzędową komisją egzaminacyjną warszawskiego okręgu szkolnego2.
Trzeba dodać, że w Królestwie Polskim i w Galicji w końcu XIX i na początku
XX w. praca pedagogiczna była najczęstszą formą zarobkowania kobiet ze zuboża
łych rodzin ziemiańskich i inteligenckich. Przygotowanie do pracy nauczycielskiej
stwarzało ciągle jeszcze niemal jedyną perspektywą osiągalnej dla kobiet „kariery
zawodowej” w zakresie pracy umysłowej. Starania o patent nauczycielski dość po
wszechnie podejmowane były przez córki rodzin inteligenckich. W źródłach zacho
wały się również liczne przyk łady podejmowania podobnych starań przez dziewczęta
w rodzinach ziemiańskich, a sporadycznie — także w mieszczańskich3.
Trudno jednak postawić znak równości między tymi staraniami a zami
łowaniami i aspiracjami zawodowymi zainteresowanych. Dziewczęta ze wspomnia
J. Zanowa, W służbie oświaty. Pamiętnik z lat 1900–1946, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1961, s. 40.
J. Niklewska, Być kobietą pracującą — czyli dola warszawskiej nauczycielki na przełomie XIX i XX w.,
[w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. II, cz. 2, II wyd., Warszawa 1995, s. 180.
3
Np. Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. 1, Kraków–Wrocław 1986; M. Czapska, Europa w rodzinie.
Warszawa 1989; J. Zanowa, W służbie oświaty…; por. R. Pachucka, Pamiętniki 1886–1914, Wrocław 1958.
1
2
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nych kręgów społecznych do ubiegania się o patent nauczycielski skłaniała przede
wszystkim konieczność zarobkowania, spowodowana trudną sytuacją materialną
rodziny, ewentualnie — niepewną perspektywą zamążpójścia, niezmiennie postrze
ganego w tych środowiskach społecznych jako najpewniejsza gwarancja ustabilizo
wania swej sytuacji materialnej w przyszłości. Toteż o wyborze pracy nauczycielskiej
często decydowały tu nie zamiłowania dziewczyny, ani jej ambicje zdobycia zawodu
pedagoga. Częściej wybór ten był spowodowany zapotrzebowaniem na pracę nauczy
cielską i faktem, że urzędowo poświadczone uprawnienia — a więc szansa zarobko
wania — były realnie osiągalne.
Występowało przy tym zjawisko charakterystyczne dla dokonujących się w tym
czasie przemian w podejściu do pracy ze strony samych kobiet. Często bowiem nie
łączyły one własnych zainteresowań pedagogicznych ze sposobem zdobywania środ
ków utrzymania i perspektywą kariery zawodowej. Świadczy o tym m.in. fakt, że
nawet znaczna część tych, które zawód pedagoga wybrały z zamiłowania, działalność
pedagogiczną traktowała w pierwszym rzędzie jako swoistą misję4.
Natomiast do urzędowego patentu nauczycielskiego jako świadectwa uprawnia
jącego do nauczania w szkole rządowej wiele z nich odnosiło się z pewną pogardą
(przede wszystkim dlatego, że była to szkoła zrusyfikowana)5.
Warto tu zwrócić uwagę na dodatkowy aspekt takiej postawy. Jeszcze u schył
ku XIX w., a nawet w pierwszych latach XX w., najemna praca zarobkowa córek
spauperyzowanych rodzin ziemiańskich, względnie inteligenckich z rodowodem
ziemiańskim, postrzegana była w tym środowisku jako wyraz degradacji społecz
nej. Z degradacją kojarzono tu również przypadki przerywania studiów przez sy
nów i podejmowanie przez nich pracy urzędniczej na niskich szczeblach6. Poczucie
degradacji łagodziło nadawanie niektórym pracom znaczenia misji (patriotycznej
względnie społecznej). Takim nimbem otaczano m.in. pracę pedagogiczną, podob
nie — np. pracę na Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej, szczególnie w okresie, gdy pozo
stawała w polskich rękach.
Na marginesie warto zwrócić uwagę, że — jak widać — utożsamienie pracy pe
dagogicznej z wykonywaniem określonego zawodu (w sensie nowoczesnego zawodu)
tak przez samych pedagogów, jak i w opinii środowisk społecznych, z których się

Przekonujące dowody takiej „misjonarskiej” postawy przedstawia w swoich wspomnieniach Jadwiga
Zanowa, cytując przykłady z kręgu własnej rodziny, swoich rówieśniczek, ale przede wszystkim —
swoich nauczycielek, tj. przedstawicielek pokolenia urodzonego u progu okresu popowstaniowego.
(Zob. J. Zanowa, W służbie oświaty…).
5
H. Radlińska, Z pamiętnych dni, [w:] Nasza walka o szkołę polską. W 25–lecie strajku szkolnego,
Warszawa 1930, s. 105.
6
Zob. np. wspomnienie Romany Pachuckiej o ojcu, który mimo talentu matematycznego ze względu
na brak środków materialnych przerwał studia w Szwajcarii i — według oceny córki, „poszedł drogą
najmniejszego oporu”, obejmując posadę urzędnika kolejowego w prowincjonalnym mieście. (R. Pa
chucka, Pamiętniki…, s. 4–5).
4
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wywodzili, w polskich warunkach jeszcze u schyłku XIX w. natrafiało na specyficzne
trudności. Odnosiło się to zresztą zarówno do pracy kobiet, jak i do pracy mężczyzn7.
Jeśli chodzi o kobiety, to brak bezpośredniej więzi między ich dążeniami do za
pewnienia sobie możliwości zarobkowania i ich aspiracjami zawodowymi jeszcze
ostrzej zarysowywał się w omawianym okresie w sferze pracy fizycznej: w rzemiośle,
przemyśle, usługach. Odnosiło się to do kobiet ze środowisk proletariackich, które do
podejmowania pracy zmuszała na ogół wyłącznie konieczność zarobkowania. Jesz
cze w końcu XIX w. było to równoznaczne z wykonywaniem prac prostych, z reguły
— usługowych (w większości przypadków w charakterze służby domowej), a w in
nych działach — pomocniczych, często najbrudniejszych, zawsze niżej opłacanych
niż analogiczna praca mężczyzn.
Dopiero rozwijający się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. przemysł
(szczególnie — włókienniczy) otworzył przed nimi możliwości wykonywania pracy
bardziej wyspecjalizowanej, wymagającej pewnego przyuczenia, tj. zdobycia umie
jętności wykonywania określonych czynności przy obsłudze maszyny (np. przędzal
niczej).
Wprawdzie w środowisku robotniczym taki typ pracy wykonywanej w zakładzie
przemysłowym był powszechnie postrzegany jako „zawód” lub „fach”, w praktyce
jednak przyuczenie do pracy przy określonej maszynie dopiero „uchylało” drzwi do
zdobywania praktycznych, dość wąskich zresztą kwalifikacji zawodowych.
Tym bardziej warto na to zwrócić uwagę, ponieważ również w przemyśle znacz
na część kobiet skazana była na wykonywanie prac o charakterze pomocniczym
(np. w pakowni, wykańczalni czy nawet w szpularni) i najniżej opłacanych. Wy
mownym tego świadectwem jest fakt, że jeszcze w zachowanych z przełomu wieków
statystykach przemysłowych i opisach zróżnicowania zawodowego załóg fabrycz
nych kobiety traktowane są jako odrębna, specyficzna „kategoria zawodowa”(„za
wód — kobieta”!). Charakterystyczne przy tym, że np. w Królestwie Polskim dopiero
w latach porewolucyjnych, tj. po 1905 r., pojawiają się pierwsze urzędowe statystyki
inspekcji fabrycznej, które w składzie załóg w kolejnych grupach branżowych pracu
jących w przemyśle uwzględniają podział według płci, tym samym więc przyporząd
kowują także kobiety określonym specjalizacjom produkcyjnym.

Aspiracje kształceniowe a aspiracje zawodowe
W oczekiwaniach społecznych stopniowo jednak toruje sobie drogę tak wśród kobiet,
jak i wśród mężczyzn tendencja do łączenia aspiracji kształceniowych z perspektywą
pracy zarobkowej, a możliwości zarobkowania — z określonym zawodem. Tendencja
ta występuje zarówno w środowisku robotniczym, jak i inteligenckim. W pierwszym
7
Zob. np. krytyczne uwagi Kazimierza Kelles–Krauza w stosunku do planów Marii Goldsteyn podjęcia
starań o zdobycie patentu nauczycielskiego. (K. Kelles–Krauz, Listy, t. I, Wrocław 1986, s. 79 i 146).
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rzędzie i w szerokim zakresie ujawnia się ona w postawach i zachowaniach męskiej
części społeczeństwa, dając wyraz przemianom w ich sposobie myślenia i oddzia
łując na rynek pracy. W następnej dopiero fazie dążenie do łączenia aspiracji kształ
ceniowych z perspektywą aktywności w określonym zawodzie zaczyna obejmować
także kobiety i odciskać swoje piętno na rynku pracy kobiecej. Można powiedzieć, że
tak w środowisku robotniczym, jak i inteligenckim, zjawiska te wyznaczają następny
etap obserwowanych tu przeobrażeń w społecznej mentalności, które towarzyszyły
procesowi aktywizacji zawodowej kobiet.
W obu tych środowiskach występują jednak dość wyraźne odmienności, jeśli
chodzi o tempo i zasięg tych przemian. Charakterystycznym świadectwem tych od
mienności są różnice w wyborze kierunku kształcenia dzieci powyżej poziomu ele
mentarnego.
Rodziny robotnicze na pierwszym planie stawiały przed swymi dziećmi potrzebę
zdobycia konkretnych umiejętności zawodowych. Stąd — po zapewnieniu im oświa
ty podstawowej — dalsze aspiracje kształceniowe łączono z wyborem różnych form
szkolenia zawodowego, od tradycyjnych szkół rzemiosł poczynając, do bardziej no
woczesnych kursów i szkół zawodow ych. W rodzinach inteligenckich — przeciwnie.
Tu typowa była ambicja zapewnienia dzieciom wykształcenia ogólnokształcącego
oraz niechęć do szkoły zawodowej. Postawy te okazały się niezwykle trwałe — utrzy
mując się w tym środowisku jeszcze w okresie międzywojennym.
Nacisk na zawodowe (początkowo — „fachowo” rzemieślnicze) kształ
cenie
dzieci był wyrazem dążenia do zapewnienia im umiejętności dających perspekty
wę względnie stabilnych zarobków. Odnosiło się to wprawdzie przede wszystkim do
synów, ale od początku XX w. podobne dążenia coraz częściej ujawniane były przez
rodziców także wobec dziewcząt. W rodzinach robotniczych w stosunku do synów
potrzeba nauki zawodu motywowana była dodatkowo perspektywą wymiernego
awansu społecznego, rozumianego najczęściej jako „uwolnienie się” od koniecz
ności pracy najemnej i zdobycie pozycji samodzielnego przedsiębiorcy: właściciela
warsztatu rzemieślniczego, sklepiku czy innego choćby drobnego przedsiębiorstwa.
Natomiast bardzo rzadko wiązano w tym środowisku perspektywę awansu z zawo
dem umysłowym, „inteligenckim” (z wyjątkiem może zawodów technicznych dla
synów). W Królestwie Polskim (a wiele przykładów wskazuje, że i w innych polskich
dzielnicach) także na początku XX w. kształcenie syna, a tym bardziej córki w szko
le ogólnokształcącej (gimnazjum, pensja) uważano w tym środowisku za bezcelowe
z punktu widzenia dążeń rodziny do zapewnienia dzieciom „lepszego życia”, tj. wy
miernego awansu społecznego.
Na podstawie zachowanych źródeł biograficznych i autobiograficznych można
sądzić, że do nielicznych należały tu sytuacje, gdy decydowano się na wybór takiej
szkoły, z reguły zresztą dla jednego tylko potomka — i to wyłącznie — płci męskiej.
Nawet jednak w tych wyjątkowych przypadkach sytuacja finansowa rodziny najczę
ściej nie pozwalała na przedłużanie nauki powyżej czwartej klasy. W najlepszym
razie otwierało to drogę do pracy w kantorze fabrycznym. Taka szansa była jednak
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na ogół określana pogardliwie jako kariera fabrycznego „gryzipiórka” (najemnego
pracownika umysłowego). Postrzegano ją jako znacznie mniej atrakcyjną niż zdo
bycie pozycji robotnika stałego (tj. niedniówkowego) o określonej specjalizacji oraz
względnie stabilnych i wyższych zarobkach, nie mówiąc już o awansie do grupy nad
zoru fabrycznego na stanowisko podmajstrzego, majstra, mechanika itp.8.
Jak się wydaje, w pierwszej fazie intensywnego rozwoju nowoczesnego przemysłu,
szczególnie w Królestwie Polskim — gdzie co najmniej do końca XIX w. nowoczesne
szkolnictwo zawodowe niemal nie istniało — ceniono przede wszystkim stabilizację
miejsca pracy i zarobków oraz posiadanie „fachu”. Jeszcze u schyłku XIX w. rozumia
no pod tym określone umiejętności, zdobywane głównie tradycyjnymi sposobami
(jak terminowanie czy praktyka w zakładach rękodzielniczych, przedsiębiorstwach
handlowych, gastronomicznych itp.), które dawały nadzieję na awansowanie z na
jemnika na samodzielnego rzemieślnika czy drobnego przedsiębiorcę. W przemyśle
liczyło się wówczas przede wszystkim doświadczenie. Aż do pierwszych lat XX w. to
ono oraz przyuczenie do pracy przy maszynie (szczególnie aktualne w przypadku
kobiet zatrudnianych we włókiennictwie), a nie formalne kwalifikacje zawodowe de
cydowały o awansie w hierarchii fabrycznej.
Stopniowo jednak rośnie prestiż kwalifikacji technicznych i nowoczesnych zawo
dów, takich jak np. zecer, mechanik fabryczny, prządka, szpularka, rodzi się poczucie
satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu. Powstaje w ten sposób istotny element
nowoczesnej kultury pracy, tworzonej przez związanych wspólnotą pracy zarówno
mężczyzn, jak i kobiety. Na te nowe postawy, a w szczególności na „emancypują
ce” oddziaływanie fabryki na pracujące w niej młode kobiety zwracał uwagę Paweł
Hulka–Laskowski w swej autobiograficznej powieści Mój Żyrardów9. W zaborze ro
syjskim i pruskim czynnikiem, który w rodzinach robotniczych w jakimś stopniu
dodatkowo nie pozwalał rozwinąć się aspiracjom awansowym, związanym z przej
ściem do pracy umysłowej, był ograniczony dla Polaków dostęp zarówno do wykony
Typowym przykładem takich postaw była zanotowana przez pamiętnikarza, syna warszawskiego
robotnika ciesielskiego, argumentacja, jakiej użył jego ojciec, nieodwołalnie odrzucając możliwość kon
tynuowania nauki przez syna w gimnazjum mimo jego wyraźnych zdolności i szansy przejęcia kosztów
nauki przez sponsora–inteligenta: „gryzipiórkiem nie będzie, bo to marne i musiałby żyć z łapówek,
zostanie rzemieślnikiem, a jak umie czytać, pisać i rachować, to dość”. AAN, Oddz. V, teczki osobowe:
M. Ostrowski, Mój pamiętnik, z.1 : Grzechy mojego żywota; zob. także: A. Żarnowska, Robotnicy Warsza
wy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, s. 53–59.
9
„Poczciwi kumowie, siedzący na wsi, otwierali szeroko usta, gdy się dowiadywali, że ich krewniak
jest „rajgerem”, „webrem”, a znowuż dziewczyna brata czy kuma pracuje w apreturze „przy pończo
szarni i jest «repasjerką»… To już była nie wiejska robota w oborze czy w stodole i nawet nie praca fa
bryczna, ale urząd”. (P. Hulka–Laskowski, Mój Żyrardów, Warszawa 1958, s. 25–26). „Młoda robotnica
przestawała czuć się skrępowana i stawała się ubogą damą. Przez cały tydzień pracowała jako tkaczka
czy cewiarka, prządka czy motaczka, a w niedzielę ubierała się w ładną sukienkę i kazała towarzyszowi
pracy prowadzić się na wielką zabawę taneczną z atrakcjami. Rodzice, którzy dawniej nie spuszczali
oka z dziewczyny, teraz musieli zgodzić się z tym, że nastały inne czasy, inne sukienki, inne obyczaje”
(tamże, s. 37; por. też s. 114–118). Zob. także Robotnicy Warszawy…, s. 52–59.
8
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wania zawodu nauczycielskiego w związku z germanizacją i rusyfikacją szkolnictwa
średniego i elementarnego, jak również — do seminariów nauczycielskich.
Na aspiracjach dotyczących kształcenia dzieci w rodzinach inteligenckich (i to
niezależnie od sytuacji materialnej tych rodzin) na długo odcisnął się tradycyjny
sposób myślenia przeważający w rodzinach ziemiańskich. A mianowicie — dążenie
do zapewnienia swym dzieciom wykształcenia niezależnie od perspektyw ich ewen
tualnej kariery zawodowej. Charakter ystyczne, że obciążenia te szybciej przełamy
wano tu w planowaniu przyszłości synów niż córek. W rodzinach inteligenckich na
aspiracje kształceniowe dziewcząt znacznie dłużej niż w przypadku synów oddzia
ływało przekonanie o nadrzędnej wartości wykształcenia ogólnego (niekoniecznie
nawet poświadczonego formalnym świadectwem).
Kształcenie traktowano tu jako wartość samą w sobie, niekoniecznie łącząc je
z zastosowaniem praktycznym czy perspektywą awansu w hierarchii społecznej.
Świadczy o tym m.in. popularność ruchu samokształcenia wśród młodzieży — na
równi żeńskiej i męskiej — w pokoleniach urodzonych w ostatnim ćwierćwieczu
XIX w. (kółka samokształceniowe w szkołach średnich i na Uniwersytecie War
szawskim, powodzenie Poradnika dla samouków)10. Pojmowanie wykształcenia jako
wartości autotelicznej najpełniej zdaje się potwierdzać również wielkie powodzenie,
jakim cieszył się działający w latach 1885–1905 — głównie wśród dziewcząt — tajny
Uniwersytet Latający.
J. Mackiewicz–Wojciechowska, współpracownica Heleny Radlińskiej, autorka
jedynego źródłowego opracowania, poświęconego Uniwersytetowi, charakteryzując
postawy słuchaczek, pisze „o czystym i głębokim zainteresowaniu się nauką całych
setek młodzieży, która z uporem i narażeniem się na niebezpieczeństwo dążyła do
zdobycia wiedzy, mimo że U. L. żadnych formalnych uprawnień w życiu praktycznym
nie dawał”11.
Uniwersytet Latający był na przełomie wieków jedyną wyższą uczelnią w Króle
stwie dostępną dla dziewcząt aspirujących do uzyskania wykształcenia wyższego niż
średnie. Jednak nie tylko nie zapewniał słuchaczkom żadnych kwalifikacji i upraw
nień zawodowych, ale wręcz z założenia przygotowywał je przede wszystkim do roli
„działaczek społecznych”. Ewentua lne wykorzystanie wiedzy zdobytej na tych tajnych
kursach (zalegalizowanych dopiero w 1906 r. jako Towarzystwo Wyższych Kursów
Naukowych) dla wykonywania pracy zarobkowej (zresztą głównie nauczycielskiej)
traktowane było drugoplanowo. Sama organizatorka i animatorka Uniwersytetu
Latającego, Jadwiga Szczawińska–Dawidowa charakteryzowała cele tej uczelni jako
„wychowywanie przyszłych kadr działaczek pedagogicznych i społecznych”12 [sic! —
10
Zob. np. J. Grabiec (Józef Dąbrowski), Czerwona Warszawa przed ćwierćwieczem, Warszawa 1925;
S. Grabski, Pamiętniki, t. I, Warszawa 1989, s. 31–32.
11
J. Mackiewicz–Wojciechowska, „Uniwersytet Latający”. Karta z dziejów tajnej pracy oświatowej,
Warszawa 1933, s. 27.
12
Cyt za. J. Mackiewicz–Wojciechowską, Uniwersytet…, s. 11.
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„działaczek”, a nie pracownic aktywnych zawodowo!]. Notabene dzieje tego Uniwer
sytetu nie zostały jeszcze w pełni zbadane, tak np. niewiele wiadomo o motywach
podejmowania nauki przez liczne tu przecież grono studiujących (po kilkaset osób
rocznie)13. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że kategoria „działaczka społeczna”
nie naruszała tradycyjnego modelu dopuszczalnej dla kobiety aktywności publicznej
poza własnym domem. A była to kategoria bardzo pojemna, obejmowała m.in. także,
szczególnie w Królestwie Polskim, konspiracyjną działalność polityczną14.
Stereotyp wyższości wykształcenia o charakterze ogólnym nad zawodowym jesz
cze na przełomie wieków dawał o sobie znać zarówno w odniesieniu do kształcenia
na poziomie średnim, jak i wyższym. Warto tu np. zwrócić uwagę na dość powszech
nie panujące w kręgach inteligenckich przekonanie o wyższości gimnazjum klasycz
nego nad szkołą realną czy wysoki prestiż studiów humanistycznych („filozofia”)
w porównaniu z medycyną czy studiami technicznymi. Trzeba przy tym pamiętać,
że w Królestwie Polskim taka alternatywa na poziomie szkoły średniej praktycznie
aktualna była tylko w stosunku do synów. W stosunku do dziewcząt bowiem wybór
był jeszcze mniejszy, praktycznie między prywatną pensją a prywatną szkołą handlo
wą (kilkanaście takich szkół powstało w Królestwie po rewolucji 1905 r.). Gimnazjów
żeńskich z prawami było w Królestwie przed I wojną światową zaledwie kilka.
Sytuacja ta, utrwalana zgodnie ze wspomnianym stereotypem o wyższości wy
kształcenia ogólnego nad zawodowym, szczególnie obciążała perspektywy życiowe
dziewcząt, ograniczając ich możliwości zdobycia zawodu oraz ich decyzje co do wy
boru kierunku studiów. Szczególnie w początkow ym okresie walki o dostęp dziew
cząt do uniwersytetów wśród kierunków wybieranych przez pierwsze pokolenia
studentek na przełomie wieków uderzająca była przewaga studiów filozoficznych nad
medycyną, farmacją itp.15.
W zapisach pamiętnikarskich i biograficznych kobiet, wywodzących się z rodzin
ziemiańskich (a jak się wydaje, w znacznym stopniu także — inteligenckich i miesz
czańskich) zachowało się wiele wzmianek świadczących o budzeniu się i rozwijaniu
aspiracji kształceniowych wśród dziewcząt z tych kręgów społecznych, które należały
do pokolenia urodzonego w latach 70.–80. Często przybierały one postać mody na
studia dla studiów, bez liczenia się z praktycznymi możliwościami wykorzystania
zdobytej wiedzy, bez przełożenia na konkretną w przyszłości aktywność zawodową
czy na plany zdobycia określonej pozycji społecznej. Przykładów traktowania stu
W przededniu 1905 r. — według świadectwa Ludwika Krzywickiego — liczba różnych kółek dosięgała
prawdopodobnie kilku dziesiątków, słuchaczy zaś jakiegoś tysiąca, a w każdym razie kilkuset uczestni
czek. Przynajmniej połowa, a w tej liczbie większość kobiet, przypadała na Latający Uniwersytet. L. Krzy
wicki, Tajne Kursy Naukowe, [w:] tenże, Wspomnienia, t. II, Warszawa 1958, s. 344.
14
Pojawiło się nawet określenie „zawodowy rewolucjonista” i „zawodowa rewolucjonistka”, w odnie
sieniu do nielegalnych działaczy w ruchu socjalistycznym w Królestwie Polskim na przełomie XIX
i XX w.
15
Zob. studia Urszuli Perkowskiej nad pierwszym pokoleniem studentek na Uniwersytecie Jagielloń
skim (U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894–1939, Kraków 1994).
13
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diów bez związku z przygotowaniem do konkretnego zawodu ani z perspektywą
materialnej samodzielności dostarczają m.in. biografie i zapisy wspomnieniowe16.
Jeszcze częściej, jak się wydaje, zdarzały się przypadki poświęcania własnych aspira
cji kształceniowych po zamążpójściu na rzecz wyłącznego wypełniania tradycyjnych
ról żony i matki.
Decyzja o podjęciu studiów nierzadko przypuszczalnie była motywowana jesz
cze dodatkową okolicznością. A mianowicie — podjęcie studiów, szczególnie za
granicą, dawało szansę względnego usamodzielnienia się, było często jedyną drogą
wymknięcia się spod surowej kontroli rodziny i zdobycia względnie równoupraw
nionej pozycji z braćmi. W ten sposób w omawianych środowiskach społecznych
rozbudzanie się aspiracji kształceniowych dziewcząt szło w parze z ich dążeniami
do emancypowania się spod zależności od patriarchalnej rodziny17. W tym punkcie
łączenia się aspiracji kształceniowych dziewcząt z ich dążeniem do usamodzielnienia
się mamy do czynienia z postawami porównywalnymi w obu środowiskach: inteli
genckim i robotniczym.
Inaczej rzecz się miała z łączeniem aspiracji kształceniowych z perspektywami
zawodowo–zarobkowymi. W odróżnieniu przede wszystkim od rodzin zamożnego
ziemiaństwa i burżuazyjnego mieszczaństwa, a także — jak można sądzić — w prze
ciwieństwie do większości rodzin inteligencji, w rodzinach robotniczych bardzo
wcześnie doceniono związek między tymi dwoma sprawami. W środowisku robot
niczym bez kamuflaży przyznawano się do instrumentalnego traktowania oświaty
i wykształcenia jako szczebli do uzyskania lepszej pracy i zarobków. Wiąże się to
z odmiennościami w lokowaniu „pracy” w wyznawanym systemie wartości.
Analizując wartość, jaką przypisywano pracy w wybranych środowiskach spo
łecznych, a w szczególności pracy kobiet — trzeba zwrócić uwagę na fakt, że postawa
samych kobiet, jak i opinia w tej sprawie ich rodzin i najbliższego otoczenia, w wy
sokim stopniu uzależnione były od rodzinnej sytuacji kobiety. Pytania o aspiracje
kształceniowe i o ich relacje z aspiracjami zawodowymi odnosić się mogły w tym
czasie niemal wyłącznie do kobiet niezamężnych.
W naszych dotychczasowych rozważaniach mowa jest przede wszystkim o wy
borach młodych niezamężnych dziewcząt, o córkach rodzin inteligenckich i ro
botniczych, których aspiracje w większej lub mniejszej mierze odbijały przecież
obowiązujące w tych środowiskach normy i systemy wartości.
Na przełomie wieków XIX i XX rozwój aspiracji kształceniowych i zawodowych
dziewcząt w obu analizowanych środowiskach społecznych spotykał się ze stopnio
wo rosnącą akceptacją opinii środowiskowych. Znajdowało to również odbicie w za
Zob. np. Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. I, s. 48, 397 i nn.
Warto tu wspomnieć o kilkuletnich próbach Marii Goldszteyn (później żony Kazimierza Kel
les–Krauza) uzyskania od nastawionego tradycyjnie ojca zgody i poparcia dla wymarzonych przez
nią studiów muzycznych (zob. korespondencję Marii Goldszteyn i Kazimierza Kelles–Krauza: Dział
Rękopisów Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu, sygn. KKK 12 19/89 oraz Kazimierz Kelles–Krauz,
Listy, t. I).
16

17
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kresie i sposobach wypełniania przez wspólnoty rodzinne funkcji przygotowywania
dzieci do usamodzielnienia się i sytuowania ich w społeczeństwie. Perspektywa
kształcenia, zdobywania umiejętności zawodowych, tj. otwarcie przed dziewczęta
mi szans wypracowania materialnej samodzielności zyskuje „prawo obywatelstwa”
w rodzinnych planach. Taka perspektywa zaczyna być postrzegana jako jedyna, choć
gorsza, możliwość zapewnienia kobiecie środków utrzymania w przypadku owdo
wienia bądź braku szans na znalezienie męża18. Nie znaczy to, że zamążpójście prze
staje być uważane za najlepszy sposób materialnej stabilizacji życiowej kobiety.
Właśnie wraz z zamążpójściem, a szczególnie — macierzyństwem — przy
chylność w stosunku do aspiracji i pracy zawodowej kobiet w obu analizowanych
środowiskach zanika i w szczególnych tylko przypadkach zawodów umysłowych,
związanych z wyższym wykształceniem, zastępuje ją umiarkowana tolerancja. Przy
padki takie jednak nie były częste nawet jeszcze w okresie międzywojennym19.
Do norm obowiązujących w tradycyjnym małżeństwie, a model ten był po
wszechnie kultywowany w całym omawianym przeze mnie okresie, należało trak
towanie jako nadrzędnych aspiracji męża, podporządkowanie im nie tylko planów
zawodowych, ale także aspiracji kształceniowych żony, nawet utalentowanej intelek
tualnie czy artystycznie.
Jak można sądzić na podstawie wielu zapisów wspomnieniowych kobiet utalen
towanych muzycznie, malarsko czy aktorek, przypadki zaniedbywania przez nie
talentów artystycznych po zamążpójściu, rezygnacji z możliwości uprawiania zawo
dów artystycznych należały do bardzo częstych. Na ogół jedyną alternatywą były
konflikty rodzinne, nierzadko — rozwód bądź separacja.
Przypomnijmy choćby karierę aktorską Ireny Solskiej, okupioną właśnie takim
kosztem, czy zagrożenia dla twórczości pisarskiej Zofii Nałkowskiej wynikające z jej
małżeństwa z Janem Gorzechowskim20. Warto też odwołać się do przykładu wybit
nego młodego socjologa Kazimierza Kelles–Krauza i jego utalentowanej muzycznie
żony Marii Goldsteyn. W zachowanej korespondencji młodych, poprzedzającej za
18
Już w tym okresie odnosi się to w znacznym stopniu także do środowisk ziemiańskich. Szczególnie
w przypadku rodzin zagrożonych pauperyzacją perspektywa podjęcia pracy zarobkowej przez kobiety
samotne (niezamężne, owdowiałe, porzucone itp.) jest postrzegana nie tylko jako dopuszczalna, ale i re
alna alternatywa, a nawet lepsze rozwiązanie niż tradycyjne, tj. status ubogiej krewnej–rezydentki czy
życie zakonne. Ale tylko w sytuacji braku szans na małżeństwo! Charakterystyczny dla tego sposobu
rozumowania był casus nieurodziwej Marii Czapskiej, gdy zgodę jej ojca na podjęcie przez córkę studiów
medycznych (z perspektywą praktykowania zawodu) wspierał argument o niewielkich jej szansach na
zamążpójście, M. Czapska, Europa…, s. 248.
19
K. Sierakowska, Aspiracje zawodowe kobiety zamężnej w rodzinach inteligenckich lat międzywojennych
w opinii prasy kobiecej i poradników dla kobiet, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod
red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. VI, Warszawa 2000, s. 291–302.
20
I. Solska, Pamiętnik, Warszawa 1978; por. losy konfliktu Zofii Nałkowskiej–pisarki i Zofii Nał
kowskiej–żony w jej małżeństwie z Janem Gorzechowskim, wobec nacisku na podporządkowanie
jej aspiracji twórczych tradycyjnie pojmowanej roli oficerskiej żony. (Z. Nałkowska, Dzienniki, t. III,
Warszawa 1980).
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warcie przez nich związku małżeńskiego, wielokrotnie przewija się motyw posza
nowania zainteresowań i aspiracji kształceniowych żony na równi z mężem. Nawet
jeżeli małżeństwo Kelles–Krauzów w praktyce nie zawsze było w stanie zrealizować
te zamierzenia, to trudno przecenić same nawet deklaracje narzeczonego; należa
ły one bowiem wówczas do zupełnych wyjątków. Równouprawnienie żony wobec
męża w dążeniach do wykształcenia i rozwijania jej własnych zainteresowań sam
Kelles–Krauz uznawał za cechę charakteryzującą małżeństwo nowoczesne, tj. model
przeciwstawiany przez tę parę młodych socjalistów powszechnie panującym, trady
cyjnym normom małżeństwa zdominowanego przez mężczyznę.

Praca jako wartość
Odmienności w postrzeganiu roli „pracy” w życiu jednostki zależne były (i, jak są
dzę, są do dziś) nie tylko od środowiska społecznego — także płeć determinowała
istotne różnice postaw w tej kwestii, a w przypadku kobiety niemałe znaczenie dla
lokowania pracy w wyznawanym przez nią systemie wartości miała również jej po
zycja w rodzinie.
Zachowane we wspomnieniach, niezbyt zresztą liczne, opinie na ten temat suge
rują, że na przełomie wieków właśnie płeć odgrywała rolę decydującą w odmiennym
definiowaniu i rozumieniu roli pracy jako atrybutu bytowania. Dla samych kobiet,
szczególnie dla zamężnych, charakterystyczne było (w tym czasie — i to na ogół chy
ba niezależnie od środowiska społecznego) rozróżnianie między pracą zarobkową
a pracą na rzecz rodziny tzn. nieopłacaną codzienną aktywnością pielęgnacyjno–wy
chowawczo–gospodarczą. W tym czasie (tj. już w ostatnich dziesięcioleciach XIX w.),
w związku z kształtowaniem się na ziemiach polskich nowoczesnego rynku pracy tak
fizycznej, jak i umysłowej, w związku z szybkim rozszerzaniem się także w stosunku
do kobiet mniej lub bardziej regularnego układu między pracodawcą a pracobiorcą,
rozróżnienie to narzucało się z coraz większą wyrazistością.
Jednak proces unowocześniania się stosunków pracy początkowo pozostawiał
poza nawiasem większość kobiet. Wykonywały one pracę często wyczerpującą,
w szerokim wymiarze czasowym, wymagającą wielostronnych umiejętności itp.,
traktowaną jako w najlepszym razie częściowo tylko wynagradzana pomoc rodzinna
(np. praca rezydentek u zamożnych krewnych, czy praca przy warsztacie żon, córek
i dalszych krewnych w gospodarstwach chałupniczych) lub jako służba (np. służba
domowa czy tzw. służba fabryczna) względnie jako społeczna (a więc nieopłacana)
misja, powołanie (np. usługi świadczone członkom wspólnego gospodarstwa domo
wego, działalność dobroczynna itd.).
Te ostatnie działania rzadko zresztą określano mianem „pracy”, częściej odwoły
wano się do określeń „poświęcenie” dla rodziny względnie „służba społeczna”. Miało
to nadać codziennym, żmudnym czynnościom domowym rangę aktywności pod
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porządkowanej wyższemu celowi. Ideologizacja pracy domowej szła jeszcze dalej.
Przygniatająca większość kobiet w mieście, co najmniej tych należących do warstw
pracujących — nie tylko matek, żon, ale także córek, sióstr, babek, ciotek itd. — zo
bowiązana była do ciężkiej pracy fizycznej na rzecz rodzinnego gospodarstwa domo
wego — daleko wykraczającej poza działania pielęgnacyjno–wychowawcze związane
z macierzyństwem21. Obciążenia te uzasadniano „powołaniem” kobiety do stania na
„straży” domowego gospodarstwa vel „domowego ogniska” (ciepłego, czystego i za
dbanego). Dawać to jej miało swoistą satysfakcję, a jej praca w domu uważana była za
niezbędny element realizowania roli społecznej, tradycyjnie wyznaczanej kobiecie.
Praca w domu była niewymierna w czasie, wymykała się tradycyjnemu podziało
wi na czas pracy i święto22, nie udawało się przeciwstawić jej czasu wolnego, usiłowa
no więc nadać jej rangę misji rodzinnej.
Natomiast praca zarobkowa kobiety — zgodnie z tym samym tradycyjnym sys
temem wartości — ceniona była znacznie niżej, choć różnie w różnych środowiskach
społecznych.
Na ziemiach polskich jeszcze u progu drugiej połowy XIX w., w początkowej fazie
intensywnej urbanizacji i modernizacji społecznej praca zarobkowa kobiety poza do
mem (z wyjątkiem społeczności chłopskich) była nierzadko ledwie tolerowana, a na
wet wręcz uważana za zaprzeczenie powołania kobiety. Jednak pod naciskiem sytuacji
ekonomicznej np. w spaupe ryzowanych rodzinach ziemiańskich czy inteligenckich,
a przede wszystkim w rodzinach proletariackich — zarobkowanie kobiet, nie tylko
niezamężnych, ale także żon i matek, już w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. staje się
zjawiskiem coraz szerszym, przełamując tradycyjny stereotyp kobiecej pracy nieopła
canej, przestrzenią i przeznaczeniem związanej wyłącznie z domem i rodziną.
Charakterystyczne, że ten nowy typ pracy kobiety, tj. praca zarobkowa poza do
mem, traktowany był wyłącznie instrumentalnie (wspomniano już o tym wyżej). Na
przełomie wieków oferta na rynku pracy kobiecej — tak fizycznej, jak i umysłowej
— pozostawała bardzo skromna. Sprawiało to, że wybór miejsca pracy zarobkowej
najczęściej nie był kojarzony — nawet przez same zainteresowane — z wyborem za
wodu, a tym bardziej z satysfakcją z wykonywanej pracy. Praca zarobkowa postrze
Świadomie pomijam w tych rozważaniach wieś — tak chłopską, jak i ziemiańską i ograniczam swoje
rozważania do tych pozarolniczych, miejskich zbiorowości, na które składały się struktury rodzinne,
z reguły oparte na podziale pracy na produkcyjno–dochodową i domową, przy czym ich działalność eko
nomiczna (produkcyjna) została oddzielona od gospodarstwa domowego. Trzeba jednak pamiętać, że
mimo postępów uprzemysłowienia na ziemiach polskich (z Królestwem Polskim włącznie) przez wiele
jeszcze dziesięcioleci XX w. nawet w miastach przemysłowych nie zanikła niemała liczebnie, zdomino
wana przez kobiety, kategoria „pomagających członków rodziny”. Daje to świadectwo trwale utrzymują
cej się wśród znacznej części mieszkańców miast przejściowej formy rodzinnej wspólnoty gospodarczej,
w ramach której nie nastąpiło definitywne oddzielenie gospodarstwa domowego od warsztatu pracy.
Dowodzi to jednocześnie trwałych opóźnień w kształtowaniu się rynku pracy kobiecej i modernizowa
nia się społeczno–kulturowego statusu pracującej kobiety.
22
A. Zadrożyńska, Kultura tradycyjna i współczesna kultura robotnicza, [w:] Wokół tradycji kultury ro
botniczej w Polsce, pod red. A. Żarnowskiej, Warszawa 1986, s. 50–80.
21
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gana była niemal wyłącznie jako konieczność ekonomiczna. W tym czasie dotyczyło
to zresztą w znacznym stopniu także mężczyzn.
Warto przy tym zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko, pojawiające się w środowi
sku spauperyzowanej inteligencji, szczególnie w pokoleniach dorastających w ostat
nim ćwierćwieczu XIX w. W kręgach tych podejmowano mianowicie wysiłki na
rzecz dowartościowania decyzji kobiet z tego kręgu społecznego angażujących się do
pracy zarobkowej; próbowano je ideologizować. Zdarzało się, że w przypadkach, gdy
do podjęcia zarobkowania zmuszał brak środków na utrzymanie rodziny, w opinii
środowiskowej (kształtowanej przy pomocy publicystyki, prasy, literatury pięknej)
próbowano nadawać tej decyzji rangę poświęcenia dla rodziny, podtrzymując w ten
sposób jej zgodność z tradycyjnym wzorcem kobiecej pracy dla domu i rodziny.
Również w środowisku robotniczym pracę zarobkową kobiet traktowano wy
łącznie instrumentalnie jako konieczność ekonomiczną, w imię interesu rodziny,
która nie może się utrzymać z zarobków mężczyzny (ojca, męża, brata). Ciekawe przy
tym, że zarobki mężatki, mimo ich istotnego znaczenia dla budżetu rodziny, na ogół
nie wpływały na podniesienie jej autorytetu w rodzinie, w jej pracy zawodowej (poza
domem) nie dostrzegano elementu poświęcania się dla rodziny.
Niechętny stosunek do regularnej pracy zarobkowej kobiet–matek, szczególnie
w przemyśle, był charakterystyczny dla zbiorowości robotniczych w całym Króle
stwie Polskim tak na przełomie wieków XIX i XX, jak i później. Wyjątkowo ostro
opinia taka zarysowała się w warszawskim środowisku robotniczym już u schyłku
XIX w., nieprzejednany sprzeciw wobec zarobkowania kobiety matki manifestowa
no wśród żydowskiej części tego środowiska. W Warszawie, w porównaniu z inny
mi skupiskami robotniczymi w Królestwie Polskim, robotnice częściej rezygnowały
z pracy w przemyśle po zamążpójściu, szczególnie w przypadku macierzyństwa. Po
pularność takiego rozwiązania w warszawskich rodzinach robotników o różnych
zawodach i różnym poziomie zarobków — także w rodzinach robotników niewy
kwalifikowanych — świadczy, że w hierarchii wartości wyznawanych w tym środo
wisku praca zawodowa kobiet nie miała wysokiej lokaty.
Z pewnością odnosi się to do opinii męskiej części społeczności robotniczych.
Niewątpliwie kobiety podporządkowywały się tej opinii. Na tej podstawie nie można
jednak sądzić, w jakim stopniu odpowiadało to ich własnym poglądom i aspiracjom.
A przecież istotnym argumentem uzasadniającym przeciwdziałanie zatrudnianiu się
kobiet zamężnych poza domem były obowiązujące nadal w środowisku robotniczym
patriarchalne normy zwyczajowe. Zgodnie z tą tradycją kobieta zamężna miała być
w pełni podporządkowana woli i kontroli męża23. Toteż jej praca poza domem po
strzegana była jako zagrożenie dla jej moralności, gdyż wyłączała ją na pewien czas
spod kontroli i opieki męża. Logiczną konsekwencją takiej opinii były próby „ozna
A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku XIX i na początku XX
wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żar
nowskiej, A. Szwarca, t. I, II wyd., Warszawa 1995, s. 130–131 (przedruk w niniejszym tomie, s. 61–69).
23
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kowania” mężatek wśród robotnic dla zwiększenia nad nimi kontroli społeczności
robotniczej w fabryce24.
Jak się wydaje, w środowisku robotniczym instrumentalne wartościowanie pra
cy zaznaczało się bardziej konsekwentnie po stronie męskiej niż po stronie kobiet.
Zgodnie z trwale obowiązującym w omawianym okresie tradycyjnym, patriarchal
nym wzorcem rodziny, mężczyzna postrzegany był ex definitione jako jej główny ży
wiciel. W warunkach miejskich oznaczać to musiało, że praca mężczyzny to praca
przynosząca zarobek względnie dochód. (W tym układzie na gratisową pracę męż
czyzny dla rodziny w gospodarstwie domowym w zasadzie nie było miejsca). Co
więcej, zgodnie z założonym wzorcowym podziałem ról, ocena wypełniania przezeń
obowiązku głowy rodziny uzależniona była od wysokości dochodów bądź zarobków,
jakie zdołał osiągnąć. Toteż praca zarobkowa mężczyzny cieszyła się wysok im pre
stiżem społecznym, a w rodzinie była ceniona wyżej niż praca zarobkowa kobiety
nawet w sytuacji, gdy oboje — mąż i żona zarobkowali na rzecz tej samej rodzinnej
wspólnoty.
Odpowiadało to panującemu stereotypowi o wyższej randze pracy mężczyzny
w porównaniu z pracą kobiety, którą z góry definiowano jako lżejszą, mniej umiejęt
ną, tańszą — ogólnie rzecz biorąc — mniej wartą niż praca mężczyzny. Podkreślały
to liczne zwyczaje i rytuały rodzinne, z pełną obsługą mężczyzny na co dzień (przy
słowiowy „wikt i opierunek”), z wyraźnym podziałem jego dnia codziennego na czas
pracy i czas odpoczynku, z prawem mężczyzny do rozwijania własnych zaintereso
wań, aspiracji itd.25.

Kwalifikacje a zawód
Niezniszczalność stereotypu o niższej wartości pracy kobiety w porównaniu z męż
czyzną — szczególnie w odniesieniu do pracy opłacanej, zarobkowej — wiąże się
z uzależnionym od płci zróżnicowaniem stosunku do kwalifikacji zawodowych.
Niektóre relacje zbierane przez etnografów wśród b. robotnic Zakładów Żyrardowskich zawierają
informację, że w myśl zarządzeń fabrycznych zamężne robotnice już na drugi dzień po zawarciu mał
żeństwa zobowiązane były do noszenia w fabryce czepka — tradycyjnego nakrycia głowy mężatek.
Miało to umożliw ić zwiększenie nadzoru nad „obyczajnością” robotnic. (A. Woźniak, Dittrichowie
a kultura robotników Żyrardowa, Żyrardów 1983, s. 13). Wprawdzie zachowane fotografie żyrardow
skich załóg robotniczych z początku XX w. nie potwierdzają tych informacji, można jednak przypusz
czać, że rygory wobec mężatek wprowadzane w początkowym okresie intensywnego napływu kobiet
do fabryki, tj. w latach 80. XIX w. nie utrzymały się w późniejszym okresie, gdy udział kobiet wśród za
łogi Zakładów przekroczył połowę jej składu i stał się zjawiskiem stałym. (A. Żarnowska, Wielkoprze
mysłowe skupisko robotników Żyrardowa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Klasa robotnicza i ruch
robotniczy na zachodnim Mazowszu 1878–1948, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1981, s. 31–32).
25
Symbolizuje to m.in. przedstawiony w filmie Kazimierza Kutza Perła w koronie rytuał mycia nóg
przez żonę wracającemu z pracy w kopalni mężowi (choć tkwi w tym niewątpliwie również element
kultu dla pracy ciężkiej, ale efektywnej z punktu widzenia potrzeb rodziny).
24
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Z jednej strony — podtrzymywano ten stereotyp, powołując się na fakt, że jeszcze
na przełomie wieków więcej zarobkujących kobiet niż mężczyzn nie posiadało żad
nych kwalifikacji zawodowych i że nawet wśród pracowników przyuczonych bądź
wyspecjalizowanych, np. w przemyśle, przeciętne kwalifikacje kobiet były niższe niż
mężczyzn. Jednocześnie ten sam stereotyp służył uzasadnieniu dyskryminowania
kobiet w dostępie do szkolenia zawodowego.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że do specyficznych cech procesu uprze
mysłowienia na ziemiach polskich, a szczególnie w Królestwie Polskim — należał
m.in. brak synchronizacji między kształceniem kadry technicznej i rozwijaniem
kwalifikacji załóg robotniczych a rozwojem samego przemysłu, jego bazy technicz
nej itd.26.
Niemały był w tym udział zaborców: germanizacja szkolnictwa, także zawo
dowego, w zaborze pruskim oraz polityka rusyfikacji i ograniczania sieci szkolnej
w ogóle, a szkół zawodowych w szczególności –w Królestwie Polskim27. W rezultacie
więź między pracą kwalifikowaną a szkoleniem zawodowym kształtowała się z opóź
nieniem. W Królestwie Polskim uzyskanie statusu robotnika wyspecjalizowanego,
pomocnika majstra, a nawet majstra, jeszcze w ostatnim trzydziestoleciu XIX w.
możliwe było na podstawie umiejętności uzyskanych w warsztacie rzemieślniczym
(świadectwo czeladnicze) czy kilkuletniej praktyki w fabryce28.
Wpływało to niewątpliwie opóźniająco na wyodrębnianie się kategorii zawodu
w nowoczesnym tego słowa znaczeniu — szczególnie w odniesieniu do zawodów
technicznych. Sytuacja ta nie sprzyjała także kojarzeniu w szerokich kręgach pracu
jących najemnie kategorii „pracy zarobkowej” z kategorią „pracy zawodowej”. Szcze
gólnie w pierwszych fazach industrializacji, gdy praca zarobkowa nie zawsze i nie
najczęściej łączyła się z wykonywaniem określonego zawodu czy specjalizacji29.
Podobne przypadki braku zgodności między zawodem wybranym (a czasami
nawet — wyuczonym) a zawodem wykonywanym nierzadko miały miejsce w tym
czasie także w rodzinach inteligenckich, szczególnie w tych, które wywodziły się
ze zubożałego ziemiaństwa. Dość przypomnieć dokładniej zbadane liczne przypadki
podejmowania przez synów takich rodzin pracy urzędniczej na Kolei Warszawsko–

J. Bieniarzówna, Kadra techniczna w przemyśle Królestwa Polskiego, [w:] Gospodarka przemysłowa
i początki cywilizacji technicznej. Studia i materiały, pod red. I. Pietrzak–Pawłowskiej, Wrocław–War
szawa–Kraków 1977, s. 271–294.
27
J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1966, s. 182.
28
J. Bieniarzówna, Kadra techniczna…, s. 285–286.
29
Np. rynek pracy przemysłowej w Królestwie Polskim jeszcze w latach 90. XIX w. zgłaszał
zapotrzebowanie przede wszystkim na niewykwalifikowaną siłę roboczą tak męską, jak i kobiecą,
podobnie było z transportem, budownictwem, usługami itd. Nierzadko zdarzało się wówczas, że
poduczeni w określonym rzemiośle uczniowie, porzucali warsztat swego majstra, szukając zarobku
w fabryce jako robotnicy niewykwalifikowani.
26
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Wiedeńskiej30. Często mieli oni za sobą kilka lat studiów wyższych na kierunkach
nie mających nic wspólnego z kolejnictwem. Taka sytuacja sprzyjała oczywiście
kształtowaniu się czysto instrumentalnego stosunku do pracy.
Zachowane w źródłach ślady jednostkowych losów kobiet mogą sugerować, że
w tym samym inteligenckim środowisku w podobnych sytuacjach w porównaniu
z mężczyznami postawy kobiet wobec wykonywanej pracy zarobkowej charaktery
zowały się pewną odmiennością. Zmuszone do zarobkowania nawet w przypadkach,
gdy miały plany podjęcia studiów wyższych i jasno sprecyzowane zainteresowania
(co było w tym okresie u dziewcząt rzadkością), decydowały się najczęściej na pracę
pedagogiczną. Jeszcze na początku XX w. praca nauczycielska pozostawała głównym
osiągalnym dla kobiet miejscem pracy umysłowej. Z reguły jednak nie traktowały
jej czysto instrumentalnie, zwykle doszukując się w niej realizacji powołania kobie
ty, podporządkowując się tradycyjnemu szlachecko–ziemiańskiemu mitowi o misji
kobiet ze sfer „oświeconych” wobec „ludu”, w imię „wyższych” celów społecznych.
Przypomnijmy, że taka postawa wobec pracy pedagogicznej była regułą wśród kobiet
i dziewcząt w rodzinach ziemiańskich w tych przypadkach, gdy nie musiały zarob
kować, a nauczanie dzieci wiejskich miało charakter działalności filantropijnej, było
pracą nieopłacaną31.
W szerokiej opinii społecznej w Królestwie Polskim kategoria „zawód”, względ
nie „praca zawodowa”, na początku XX w. dopiero zaczęła być łączona z określonymi,
poświadczonymi formalnym świadectwem wyszkolenia kwalifikacjami zawodowy
mi jako szansą lepszej pracy i zarobków, a w konsekwencji — z wyższym prestiżem
społecznym.
Myśleniem takim stopniowo obejmuje się nie tylko tzw. wolne zawody (prawnik,
lekarz), ale coraz częściej także zawody techniczne. Tak więc na ziemiach centralnej
Polski zjawiska charakterystyczne dla kształtowania się nowoczesnej kultury pracy
towarzyszyły dopiero drugiej fazie intensywnej industrializacji — w Królestwie Pol
skim przypadła ona na przełom wieków.
Uznanie dla pracy choćby półkwalifikowanej, a następnie — dla kwalifikacji
zawodowych w nowoczesnym tego słowa znaczeniu (w odróżnieniu od tradycyjnie
pojmowanej „fachowości”) rosło stopniowo także wśród ludności robotniczej wraz
ze wzrostem znaczenia kadry przyuczonej do obsługi określonych maszyn w fabry
kach i postępującej specjalizacji w przemyśle.

30
H. Rożenowa, Pochodzenie społeczno–zawodowe funkcjonariuszy Drogi Żelaznej Warszawsko–Wie
deńskiej, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, pod red.
W. Kuli, t. III, Warszawa 1968, s. 295–336.
31
Zob. np. wspomnienia Jadwigi Zanowej (W służbie oświaty…, s. 28 i nn.) czy Marii Czapskiej (Eu
ropa…, s. 251 in.).
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Męskie i kobiece aspiracje zawodowe — płeć a dostęp do kwalifikacji
Nie ulega wątpliwości, że kategorie: „kwalifikacje zawodowe” czy „praca w zawo
dzie”, „praca zawodowa” jeszcze w omawianym okresie kojarzone były wyłącznie
z mężczyzną. W środowisku inteligenckim „zawód” (nie tylko techniczny) postrze
gano jako rzecz męską, jako źródło prestiżu społecznego, który wynika z przynależ
nej wyłącznie mężczyźnie aktywności w życiu publicznym.
Działalność zawodową bowiem postrzegano wówczas (a w znacznym stopniu
także w późniejszych dziesięcioleciach XX w.) jako formę aktywności publicznej,
wyraźnie oddzielonej od domowej prywatności. Satysfakcja z posiadania kwalifika
cji i określonego zawodu, aktywność zawodowa jako forma samorealizacji jednostki
nawet dla większości „czynnych zawodowo” mężczyzn długo pozostaje na drugim
planie.
Samorealizacji kobiety w działalności zawodowej jeszcze wiek XX nie zapewnił
wolnego pola i pełnego zrównania szans z mężczyzną. Nawet koniec wieku XX, nie
mówiąc już o jego początku, nie zdołał przełamać wszystkich tradycyjnych barier
i ograniczeń głęboko zakodowanych w społecznej świadomości, stających na dro
dze rozwojowi aspiracji zawodowych kobiet. Aspiracje te stale przeciwstawia się po
wołaniu kobiety jako matki i strażniczki wspólnoty rodzinnej (czytaj — domowego
gospodarstwa). Były one traktowane najczęściej jako „owoc zakazany ”, nie tylko na
początku XX w., ale także w okresie międzywojennym (a nierzadko i później). Je
śli można mówić o jakichkolwiek wyłomach w tym sposobie myślenia, to jeszcze
w okresie międzywojennym odnosiły się one niemal wyłącznie do przypadków
kobiet pracujących umysłowo, głównie — posiadających wykształcenie wyższe niż
średnie32.
Wyodrębnianie się nowoczesnych zawodów związanych z konkretnymi i wy
miernymi kwalifikacjami, wydzielanie się ich z plątaniny różnego rod zaju służb,
misji, powołań, powinności, fachów itd. oraz powstawanie wielu nowych zawo
dów, towarzyszące postępowi cywilizacyjnemu na przełomie wieków i na począt
ku wieku XX — wszystko to było długotrwałym, skomplikowanym procesem
społecznym.
Wprawdzie podział na pracę zarobkową i zawodową w omawianym okresie stop
niowo się zaciera, ale zjawisko to daje się obserwować przede wszystkim w środowi
sku inteligencji zawodowej na poziomie kwalifikowanej pracy umysłowej. Odnosi się
ono w pierwszym rzędzie do mężczyzn, następnie dopiero przemiany te (ujawniające
się m.in. w uwzględnianiu perspektywy kariery zawodowej w planach strategii życio
wych jednostek) obejmują kobiety, w miarę rozszerzania się ich dostępu do wyższego
wykształcenia.
Nowoczesne pojmowanie zawodu (pracy zawodowej) znacznie wolniej niż
w praktycznych dążeniach do zdobycia kwalifikacji torowało sobie drogę w sferze
32

K. Sierakowska, op. cit.
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społecznego myślenia. Uderzające jest np., że w całym analizowanym przeze mnie
okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej, w opinii społecznej utrzymu
je się wyższe zaufanie do kwalifikacji zawodow ych mężczyzn niż kobiet. Dotyczyło
to również zawodów inteligenckich, jak np. zawód lekarza czy prawnika, mimo że
ich wykonywanie tak przez kobiety, jak i przez mężczyzn uwarunkowane było przez
uzyskanie takich samych dyplomów uniwersyteckich.
Pamiętać trzeba, że tak w zawodach inteligenckich, jak i robotniczych kształto
waniu się więzi zawodowych wśród pracujących towarzyszyła ostra konkurencja na
rynku pracy. Przybierała ona m.in. także postać rywalizacji płci. Toteż rozszerzaniu
się zarobkowania kobiet nieodmiennie towarzyszyły nieprzebierające w środkach
działania, podtrzymujące uprzywilejowanie mężczyzny na rynku pracy.
Już na wstępie procesu kształtowania się nowoczesnego rynku pracy, także na
ziemiach polskich, dochodzi do segregacji i podziału na rynek pracy mężczyzn i ry
nek pracy kobiet. Tradycyjne — związane z gospodarką przedprzemysłową i ro
dzinnym gospodarstwem rolnym — podziały ról i zajęć gospodarczych (na męskie
i kobiece), zostają przedłużone i dostosowane do nowych warunków. Utrwala się
bowiem podział na zawody męskie i kobiece, skutecznie podtrzymywany przez zróż
nicowany system edukacji dziewcząt i chłopców na poziomie średnim, jak również
— wskutek braku nowoczesnego szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt, a przede
wszystkim wskutek ograniczania dostępu kobiet do wyższego wykształcenia. W wa
runkach polskich dodatkowym czynnikiem pogłębiającym te nierówności szans była
polityka oświatowa zaborców (w Królestwie Polskim i w Poznańskiem) i opóźnienia
cywilizacyjne (szczególnie w Galicji)33.
Toteż mimo że już na przełomie wieków stopniowo zaczęły się kształtować
nowoczesne więzi, a nawet wspólnoty zawodowe, to nie traktowały one na równi
mężczyzn i kobiet. Wydaje się, że zależność prestiżu zawodu od płci osoby go wy
konującej była bardzo trwała, podlegały temu przede wszystkim zawody umysłowe.
Jeszcze w zaawansowanym XX w. ten sam zawód był z reguły mniej ceniony, jeśli wy
konywała go kobieta (np. zawód lekarza, prawnika). Jednak i tu bariery oddzielające
zawody kobiece od męskich stopniowo słabły.
W środowisku robotniczym natomiast bardziej rygorystycznie zamykano przed
kobietami dostęp do niektórych zawodów, z góry zastrzeżonych dla mężczyzn. Stąd,
W Królestwie Polskim szkolnictwo zawodowe było przed I wojną w ogóle bardzo słabo rozwinięte,
jego rozwój wyraźnie hamowany był przez zaborcę. Przy tym dziewczęta i kobiety miały jeszcze mniej
sze niż mężczyźni możliwości kształcenia zawodowego, nawet w formie kursów zawodowych. Specjalne
żeńskie kursy zawodowe mogły być organizowane tylko jako działania prywatne. Na przełomie wie
ków inicjatywy takie o charakterze kościelno–parafialnym, dobroczynnym, a nawet — feministycznym
(np. ze strony Koła Pracy Kobiet przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu, zob.: R. Pachucka,
Pamiętniki…, s. 162) z reguły dawały kwalifikacje w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece (jak
krawiectwo, położnictwo, introligatorstwo), związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego itp.
Do rzadkości należało dopuszczanie kobiet do kursów, dających szanse zdobycia kwalifikacji w zawo
dach wykorzystywanych przez przemysł (np. we włókiennictwie), handel czy usługi.
33
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jak się wydaje, wśród robotników określonego zawodu, podział według płci w mniej
szym stopniu osłabiał więzi solidarności pracujących niż w zawodach umysłowych.
Podział na zawody męskie i kobiece był tu zarysowany ostrzej i charakteryzował się
wielką trwałością.
Tak np. we włókiennictwie praca większości robotnic miała wprawdzie — po
dobnie jak praca włókniarzy (mężczyzn) — charakter wyspecjalizowany i wymagała
przyuczenia, ale w określonym „kobiecym” zawodzie: szpularki, tkaczki, prządki,
motaczki itp. Przy tym nawet w zbliżonych specjalizacjach praca mężczyzn była wy
żej ceniona i lepiej opłacana. Co więcej, taką nierówność zakładano z góry, prze
prowadzając odpowiednią segregację w ramach fabryki. Nawet w sporadycznych
przypadkach organizowania przez fabrykę szkolenia zawodowego dla młodzieży ro
botniczej, z góry, zależnie od płci, różnicowano osiągalne kwalifikacje, a co za tym
idzie — również miejsce w zespole produkcyjnym oraz wysokość przyszłych zarob
ków.
Charakterystyczny pod tym względem jest przykład Zakładów Żyrardowskich
z końca XIX w., gdzie na kursach tkackich dziewczęta od razu przysposabiano do
nisko opłacanej obsługi mniej nowoczesnych maszyn. Chłopców natomiast przy
gotowywano do pracy przy najnowocześniejszych urządzeniach, co zapewniało im
wyższe zarobki34. Jeszcze na początku XX w. w środowisku robotniczym taka segre
gacja według płci w ramach załogi fabrycznej była na ogół akceptowana, a w każdym
razie nie wywoływała otwartych protestów (także ze strony pracujących kobiet).
Jak się wydaje, w tym środowisku społeczne zaufanie do kwalifikacji zawodo
wych kobiet i mężczyzn było wyraźnie zróżnicowane na niekorzyść tych pierwszych35.
Wiązało się to z nieodmiennym traktowaniem pracy zawodowej kobiety, szczególnie
kobiety zamężnej — jako przejściowej konieczności. Niewątpliwie dawało tu o sobie
znać bardzo silne przywiązanie do tradycyjnego podziału ról w rodzinie, który męż
czyźnie wyznaczał rolę głównego żywiciela.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że w środowisku robotniczym zawód był postrze
gany jako źródło prestiżu i bezpieczeństwa materialnego nie tylko w sensie posiada
nia umiejętności (kwalifikacji zawodowych), ale również w sensie swoistej gwarancji
zajmowania ustabilizowanego miejsca w hierarchii zespołu produkcyjnego i w całej
społeczności lokalnej. W tym środowisku bowiem więzi koleżeńskie (więzi pracy)
wyrastały co najmniej w równym stopniu ze wspólnoty zawodu, co ze wspólnego
miejsca pracy — a w tym przypadku na równi z kwalifikacjami liczyło się doświad
czenie i długoletni związek z zakładem pracy. Zdaniem etnografów, charakterystycz

K. Zwoliński, Zakłady Lniarskie w Żyrardowie (1885–1916), Warszawa 1981, s. 195 i nn.; A. Woźniak,
Dittrichowie…, s. 10.
35
Obserwację tę potwierdzają badania niemieckie: B. Duden, K. Hausen, Gesellschaftliche Arbeit
— Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, [w:] A. Kuhn, G. Schneider (hg.), Frauen in der Geschichte,
wyd. 1, Düsseldorf 1982.
34
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ny przyk ład wytwarzania się takiej więzi dawały duże fabryki Łodzi36. Ten element
specyficznej kultury pracy przemysłowej pojawiający się na przełomie wieków dawał
o sobie znać także w następnych dziesięcioleciach XX w.
Mimo trwałości różnych stereotypów utrudniających kobiecie dostęp do no
woczesnego zawodu, trzeba podkreślić z całym naciskiem, że w omawianej epoce
przemian społecznych aspiracje zawodowe, zdobywanie kwalifikacji, a następnie ich
praktyczne wykorzystywanie w pracy (z reguły w zespole) były istotnym czynnikiem
„równouprawniającym” kobiety w życiu społecznym, w komunikacji i relacjach spo
łecznych. Do tego dochodziły rozwijające się z czasem nowe więzi, stopniowo kształ
tujące się poczucie wspólnoty zawodowej.
Toteż trudno przecenić fakt, że więzi zawodowe obejmowały wszystkich pracu
jących niezależnie od płci, dotyczyły bowiem wspólnej pracy, ewentualnie — wspól
nego, względnie stabilnego warsztatu pracy, postrzeganego inaczej niż przypadkowe
często miejsce zarobkowania. Szczególnie silnie oddziaływał w tym kierunku prze
mysł, przede wszystkim duże nowoczesne zakłady przemysłowe, np. fabryki włó
kiennicze, których załogi z reguły co najmniej w połowie współtworzyły kobiety.
Zdobycie kwalifikacji zawodowych (zawodu) otwierało przed kobietami drogę
do wyrównywania szans w życiu, poczynając od szans na rynku pracy i możliwo
ści materialnego usamodzielnienia się od męskiego „żywiciela”. Stwarzało to nową
perspektywę postrzegania kobiety także poza rodziną (i gospodarstwem domowym)
jako członka społeczeństwa, niezależnie od jej stanu cywilnego i zajmowanej przez
nią pozycji w rodzinie. W dalszej konsekwencji pociągało to za sobą daleko idące
przemiany obyczajowe. Już samo kształcenie, nawet w formie kursów, nie mówiąc już
o studiach wyższych (szczególnie zagranicą), stwarzało nowe płaszczyzny kontaktów
społecznych obu płci poza zasięgiem domu rodzinnego i ograniczało kontrolę ro
dziny na co dzień. Praca w zawodzie wszystkie te nowe elementy obyczajowe jeszcze
umacniała i pogłębiała.
Doceniali te zjawiska im współcześni: w odezwie Zarządu Koła Samopomocy
Kobiet z przełomu 1906 i 1907 r. czytamy, że zdobycie przez kobietę zawodu jest rów
noznaczne z przystąpieniem jej do kobiecego ruchu emancypacyjnego.
B. Kopczyńska–Jaworska, Zwyczaje i obyczaje ludności Łodzi, [w:] Dzieje Łodzi, 1.1, (do 1918 r.),
Warszawa–Łódź 1988, s. 506 i n.
36

(Pierwodruk: Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja
Szwarca, t. VI, Warszawa 2000, s. 29–53)
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KIERUNKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
KOBIET W POLSCE XX WIEKU (DO 1939 R.)

T

ak, jak i w innych krajach Europy istotny wzrost liczby kobiet podejmujących
pracę zawodową poza rolnictwem rozpoczął się w Polsce wraz z industrializa
cją, tj. od połowy wieku XIX. Nadal jednak większość pozostała związana z rolnic
twem. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowiły kobiety pracujące w rodzinnych
gospodarstwach chłopskich; przeważały one liczebnie nad najemnymi robotnicami
rolnymi i służbą folwarczną (w polskich spisach powszechnych z 1921 i 1931 r. do
kategorii aktywnych zawodowo w rolnictwie zaliczano wszystkie dorosłe kobiety
w chłopskich gospodarstwach rodzinnych). Był to jeden ze skutków opóźnionej i ha
mowanej przez zaborców industrializacji, szczególnie w Galicji, Wielkopolsce, na
Pomorzu. Wprawdzie począwszy od połowy XIX w. w niektórych dzielnicach, szcze
gólnie w Królestwie Polskim i na Śląsku, proces industrializacji postępował bardzo
szybko, uprzemysłowienie miało jednak charakter wyspowy. Rolnictwo pozostawało
nadal sektorem dominującym zarówno przed I wojną światową, jak i w II Rzeczypo
spolitej1.
Status społeczny kobiet pracujących w rodzinnych gospodarstwach chłopskich
uzależniony był w znacznym stopniu od zamożności gospodarstwa. Przede wszyst
kim bowiem jego wielkość determinowała zasięg względnej samodzielności eko
nomicznej kobiety w gospodarstwie, jak również względną autonomię pełnionych
przez nią funkcji produkcyjnych. Nawet pewna autonomia tzw. gospodarstwa kobie
cego nie podważała jednak tradycyjnego układu patriarchalnego.
O względnie masowym wejściu kobiety na rynek pracy zadecydował w Polsce,
zarówno w końcu XIX w., jak i po I wojnie światowej, przede wszystkim rozwój no
woczesnego przemysłu włókienniczego. Mechanizacja włókiennictwa umożliwiła

1
A. Żarnowska, Kierunki ewolucji struktury społeczno–zawodowej na ziemiach polskich i jej od
mienności dzielnicowe w koñcu XIX i na początku XX w, [w:] Drogi integracji społeczeństwa w Polsce
XIX–XX w., pod red. H. Żalińskiego, Warszawa–Wrocław–Kraków 1976, s. 138–150; J. Żarnowski,
Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1973, s. 19–47.
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zastąpienie znacznej części wykwalifikowanych tkaczy i przędzalników przez nie
wykwalifikowaną siłę roboczą, przyuczoną do obsługi maszyn. Otworzyło to dro
gę wydatnemu wzrostowi zatrudnienia kobiet i młodocianych. Właśnie w tej gałęzi
przemysłu najwyraźniej wystąpiły zmiany struktury załóg robotniczych pod wpły
wem przewrotu technicznego, zarówno pod względem kwalifikacji, jak i pod wzglę
dem demograficznym (płci i wieku). W Polsce w XIX stuleciu włókniarki stanowiły
dominującą grupę zawodową wśród robotnic przemysłowych: w 1912 r. — ok. 74%.
Po 1918 r. dominacja ta uległa pewnemu ograniczeniu w związku ze zwiększe
niem się liczby miejsc pracy dla kobiet także w innych gałęziach przemysłu. Jednak
w pierwszej połowie XX w. włókniarki nadal stanowiły względną większość w skła
dzie zawodowym robotnic przemysłowych w Polsce, choć w latach 1921–1931 zazna
czyła się tendencja do zmniejszania się wagi tej grupy zawodowej wśród pracujących
w przemyśle kobiet — z 43,5% do 31,1%. Jednocześnie jednak niemal w całym okresie
międzywojennym (co najmniej do 1936 r.) łącznie z okresem wielkiego kryzysu lat
trzydziestych i depresji pokryzysowej, powoli, ale systematycznie kobiety wypiera
ły mężczyzn z załóg robotniczych. W fabrykach włókienniczych ich udział wzrastał
z 48,3% w 1922 r. do 50,5% w 1929 r. i 53,5% w 1936 r.2.
Tak więc wejście kobiety na rynek pracy oznaczało niejako ex definitione — wej
ście na rynek pracy niewykwalifikowanej siły roboczej. Taki punkt startu zaciążył
na wiele dziesięcioleci na kształtującym się statusie społecznym robotnicy, sytuując
ją na niskich szczeblach hierarchii w ramach załóg przemysłowych. Płeć decydowała
o przynależności robotnicy do najniższej wśród pracujących w przemyśle kategorii
społeczno–zawodowej — do kategorii „kobiet”.
Nieco inaczej sytuowało status społeczny pracującej kobiety zatrudnienie przy
produkcji odzieży. Tu bowiem wykorzystywane były tradycyjne kobiece kwalifikacje.
Wysoko kwalifikowanej pracy kobiet wymagał przede wszystkim wyrób odzieży luk
susowej i bielizny, haftów, koronek, sztucznych kwiatów itp. Praca ta miała najczęściej
charakter na pół rękodzielniczy i wykonywana była chałupniczo lub w pracowniach
rzemieślniczych. Za polską specyfikę należy uznać fakt, że w końcu XIX w. wśród
kobiet zatrudnionych przy wyrobie luksusowej galanterii wiele pochodziło z rodzin
zubożałej szlachty względnie inteligencji. W tej grupie społecznej, obok motywów
ekonomicznych (utrata majątku ziemskiego lub innych dotychczasowych środków
utrzymania), pewną rolę sprzyjającą dodatkowo rozszerzaniu się zarobkowania ko
biet odegrały motywy polityczno–patriotyczne. Podjęcie przez kobiety pracy zarob
kowej dla utrzymania rodziny represjonowanej przez zaborcę po upadku powstania
styczniowego nabierało w środowisku inteligencko–ziemiańskim znaczenia aktu pa
Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego za rok 1914, oprac. W. Grabski, Warszawa 1915, tabl. 1,
s. 129–130; R. Centnerszwerowa, Ustawodawstwo fabryczne wobec wzrostu pracy kobiet w przemyśle
Królestwa Polskiego, Warszawa 1910; W. Mierzecki, Praca zarobkowa kobiet w środowisku robotniczym
w Polsce międzywojennej, [w:] Kobieta i edukacja. Zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca,
t. II, cz. 2, II wyd., Warszawa 1995, s. 123–145, zob. szczególnie tabl. 1 i 4.
2
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triotycznego. Sprzyjało to, jak można sądzić, podwyższaniu prestiżu kobiety w szer
szej opinii społecznej.
W Królestwie Polskim, gdzie włókiennictwo odegrało rolę wiodącą w procesie
industrializacji kraju, koncentrowało ono już w latach osiemdziesiątych XIX w. po
nad 40% ogółu robotników przemysłowych; (również w Polsce międzywojennej za
łogi w przemyśle włókienniczym stanowiły grupę najliczniejszą, ale oscylującą już
tylko wokół 1/5 ogółu pracujących w przemyśle i górnictwie). W załogach włókienni
czych najwyższy też był udział kobiet w stosunku do mężczyzn, np. w Królestwie Pol
skim w 1908 r. stanowiły one ponad 46% ogółu włókniarzy, a w niektórych działach
jeszcze więcej, jak np. w przemyśle lniarskim niemal połowa załóg3. Ponadto wysoki
był w tym czasie udział kobiet wśród zatrudnionych w przemyśle odzieżowym, tak
w Królestwie Polskim, jak i Galicji (ponad 40%); niemal wyłącznie kobiece załogi
obsługiwały fabryki tytoniu i gilz. Duże grupy kobiet zatrudniane były tak przed
I wojną, jak i w okresie międzywojennym w przemysłach: papierniczym, drzew
nym i spożywczym. Jednak nawet w tych „kobiecych” gałęziach przemysłu femi
nizacja załóg wykazywała duże regionalne zróżnicowanie. W regionach, w których
pauperyzacja ludności rzemieślniczej była bardzo intensywna, a szybko wzrastająca
liczba poszukujących zarobku w przemyśle powodowała nadwyżkę podaży rąk ro
boczych w stosunku do zapotrzebowania, tam odsetek kobiet, nawet we włókiennic
twie, wzrastał wolniej niż w regionach i ośrodkach, w których załogi rekrutowały się
przede wszystkim spośród napływającej ze wsi zbiedniałej ludności chłopskiej4.
Gwałtowny wzrost zatrudnienia kobiet w przemyśle, związany z przewrotem
technicznym we włókiennictwie przypadł w Królestwie Polskim na początek lat
osiemdziesiątych XIX w.; w 1885 r. stanowiły one ponad 41% ogółu pracujących
w przemyśle. W końcu XIX w. udział kobiet wśród załóg przemysłowych stabilizuje
się na poziomie ok. 1/3, ale w pierwszym dziesięcioleciu znowu wykazuje niewielką
tendencję wzrostową, sięgając w 1908 r. 34,5% ogółu robotników w przemyśle5.
Okres I wojny światowej wydatnie wzmógł wykorzystywanie pracy kobiet przez
przemysł w całej Europie. W Polsce zjawisko to wystąpiło słabiej w związku z prze
suwaniem się przez ziemie polskie frontu i daleko idącym zniszczeniem przemysłu
w Królestwie Polskim, tj. w najbardziej poza Górnym Śląskiem uprzemysłowionej
polskiej dzielnicy. I tu jednak wydatnie wzrosło, szczególnie pod koniec wojny, za
potrzebowanie na pracę kobiet w zakładach miejskich, rzemieślniczych, w handlu.
Swod dannych o fabriczno–zawodskoj promyszlennosti w Rossii. Matieriały dla torgowo–promysz–
lennoj statistiki, S–Peterburg /1885–1897/, Departament Torgowli i Manufaktur; Statisticzeskije swie
dienija po obrabatywajuszczej promyszlennosti Rossijskoj Impierii za 1908 god., S–Peterburg 1912,
czast’ II: priłożenija, tabl. A; S. Herse, Frauenarbeit im Königreich Polen, Zürich–Selnau 1912, s. 53–56.
4
A. Żarnowska, E. Kaczyńska, Market Related Work and Household Work: Proletarian Women in Po
land in the 19th Century, [w:] Women in the Labour Force. Comparative Studies on Labour Market
and Organisation of Work since 18th Century (X International Economic History Congress, Leuven —
1990), Leuven University Press 1990, s. 81.
5
Statisticzeskije swiedienija… za 1908 god, op. cit.; S. Herse, op. cit.
3
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Tendencja do rozszerzania się zakresu pracy wykonywanej przez kobiety i wzro
stu liczby kobiet aktywnych zawodowo poza rolnictwem, utrzymała się w Polsce,
podobnie jak w całej Europie, po zakończeniu I wojny światowej aż do początku lat
trzydziestych, tj. do początków wielkiego kryzysu ekonomicznego. Wiele wskazuje
na to, że zarówno względny, jak i absolutny wzrost zatrudnienia kobiet następował
w okresie dobrej koniunktury, natomiast jej załamanie powodowało zwalnianie
przede wszystkim kobiet, wykonujących najczęściej prace pomocnicze, bądź nie wy
magające wysokich kwalifikacji. W okresie międzywojennym również na gruncie
polskim występowało zjawisko przesuwania się kobiet do zawodów, które przed woj
ną uważane były za wyłączną domenę pracy mężczyzn. Obserwuje się postępującą
feminizację wielu zawodów i miejsc pracy zarówno w usługach, biurach i urzędach
(w 1930 r. wśród pracowników umysłowych w Polsce kobiety stanowiły co najmniej
29%), jak i w przemyśle (m.in. w branży metalowej, chemicznej, poligraficznej). Jed
nocześnie aż do 1930 r. kosztem mężczyzn wzrastał udział kobiet wśród załóg pra
cujących w tych gałęziach przemysłu, które już przed I wojną światową korzystały
z pracy kobiet: we włókiennictwie (do 51,5%), w przemyśle odzieżowym (do 47,5%),
w przemyśle papierniczym (do 36,5%)6.
Tak więc w końcu XIX w., jak i w pierwszym trzydziestoleciu XX w., ilościo
wy udział kobiet wśród ogółu robotników przemysłowych był w Polsce zbliżony do
najbardziej uprzemysłowionych krajów Europy. Specyfika rozwoju ich aktywności
zawodowej w warunkach polskich polegała natomiast na trwale utrzymującym się
znaczeniu (także ilościowym) zatrudnienia kobiet poza przemysłem: w rolnictwie
oraz handlu, służbie publicznej i w usługach (tj. w tzw. sektorze III). Dodać trzeba, że
wśród kobiet pracujących w tym ostatnim dziale jeszcze w 1931 r. największą liczeb
nie grupę stanowiła służba domowa i osoby zatrudnione przy usługach osobistych
(z których to miejsc pracy w drugiej połowie XIX w. kobiety niemal całkowicie wy
parły mężczyzn), przede wszystkim w miastach, ale także na wsi. Tak np. w War
szawie w służbie domowej znajdowała zarobek ponad połowa pracujących kobiet.
W 1892 r. na jedną robotnicę w przemyśle przypadało tu pięć służących. Ta domi
nująca rola służby domowej jako sposobu zarobkowania kobiet ulegała bardzo po
woli ograniczeniu na rzecz przemysłu i rzemiosła. Jeszcze w 1913 r. w Warszawie na
dwie służące przypadała jedna robotnica w przemyśle, a w 1921 r. dwu robotnicom
przemysłowym odpowiadały trzy służące. Jednak następne dziesięciolecie do 1931 r.,
przywróciło dominację służby domowej w składzie zawodowym kobiet w propor
cjach sprzed I wojny światowej (tj. dwie służące na jedną robotnicę). Wielki kryzys
gospodarczy lat trzydziestych proporcje te jeszcze pogorszył cofając strukturę zawo
dową kobiet w Warszawie do kształtu dziewiętnastowiecznego.
Trzeba jednak pamiętać, że w warunkach polskich ani w końcu XIX, ani jeszcze
w pierwszych latach XX w. służącej nie oddzielały od robotnicy przemysłowej czy
chałupniczki nieprzekraczalne bariery. W ośrodkach przemysłowych służba domo
6

H. Krahelska, Praca kobiet w przemyśle współczesnym, Warszawa 1932, s. 11, 24–25.
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wa rekrutując się prawie wyłącznie ze wsi, stanowiła w tym czasie swoistą rezerwę
siły roboczej dla fabryk, a małżeństwa robotników przemysłowych ze służącymi nie
były rzadkością. Jednak nieuregulowane warunki pracy (szczególnie czas pracy!),
uzależnienie od pracodawcy w stopniu niemal nieograniczonym, minimalne szanse
założenia własnej rodziny, niemal powszechny analfabetyzm — wszystko to przesą
dziło o tym, że w hierarchii prestiżu społecznego służba domowa należała na ogół do
najniższej warstwy ludności proletariackiej. Przy tym zamożność i pozycja społeczna
chlebodawcy bardzo silnie różnicowały status i prestiż służących.
Za specyfikę składu zawodowego kobiet w Polsce uznać trzeba także proporcje
między robotnicami przemysłowymi wraz z pracującymi w rzemiośle a pracowni
cami umysłowymi. Uderza mianowicie względnie niewielkie znaczenie liczby
pracownic umysłowych, zatrudnionych w administracji, szkolnictwie, wolnych za
wodach, jak również w przemyśle i handlu w stosunku do robotnic zarobkujących
w produkcji przemysłowo–rzemieślniczej i do służby domowej.
Nawet w Warszawie w końcu XIX w. (1897) kobiety pracujące umysłowo sta
nowiły tylko niewielką (ok. 5–6%) grupę wśród ogółu czynnych zawodowo kobiet
w mieście. Jeszcze w 1931 r. w skali całego państwa polskiego najemne pracownice
umysłowe stanowiły tylko 13,4% ogółu kobiet pracujących poza rolnictwem7.
Jest rzeczą jasną, że w Polsce, podobnie jak i w innych uprzemysławiających się
krajach Europy o wzroście zatrudnienia kobiet w produkcji przemysłowej i w innych,
rozwijających się dynamicznie wraz z industrializacją, działach pracy zadecydowały
przede wszystkim czynniki ekonomiczne: a więc wzrastająca potrzeba zdobywania
dodatkowych obok niewystarczających zarobków mężczyzn — środków na utrzy
manie rodziny.
W końcu XIX w. niska cena kobiecej siły roboczej na ziemiach polskich wystą
piła na tle europejskim szczególnie ostro. W Królestwie Polskim w latach 1886–1888
przeciętne płace kobiet były o ponad 50% niższe od płac mężczyzn. Z pewnością było
to spowodowane przede wszystkim faktem, że większość kobiet wykonywała wów
czas prace nie wymagające kwalifikacji i tylko mniejszość pracujących w przemyśle
robotnic zaliczała się do kategorii „przyuczonych”. Zresztą nawet w tej kategorii ro
botników konkurencja mężczyzn, silniejszych fizycznie, a więc zdolnych do bardziej
wydajnej pracy, zamykała kobietom drogę do lepiej płatnych stanowisk pracy.
Jednak wśród historyków nie ma jednomyślności co do oceny, w jakim stopniu
robotnice były upośledzone w stosunku do robotników–mężczyzn wskutek z góry
zróżnicowanej wysokości stawek płac za wykonywanie podobnej pracy. Np. Elżbieta
Kaczyńska broni tezy, że na przełomie XIX i XX w. nie było bezpośredniego upośle
dzenia płacowego kobiet, szczególnie przy pracach akordowych8. Nie podlega nato
A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1985, s. 123; Mały Rocznik
Statystyczny GUS za 1939 rok, Warszawa 1939, tabl. 5 na s. 260.
8
E. Kaczyńska, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami, Warszawa 1970, s. 139–142;
por. W. Mierzecki, op. cit.
7
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miast dyskusji, że w latach I wojny światowej, na tle powszechnej nędzy, nastąpiła na
ziemiach polskich niwelacja zarobków. Stwierdzano zbliżenie się w tym czasie prze
ciętnych płac kobiet do poziomu 3/4 przeciętnej płacy mężczyzn. Tendencja ta prze
trwała przez pierwsze lata po zakończeniu wojny, które charakter yzowały się wysoką
inflacją. Natomiast od połowy lat dwudziestych XX w. wraz ze stabilizacją waluty
nastąpił, zdaniem inspektorek pracy z tych lat, powrót do przedwojennych dystan
sów, dzielących płace kobiet i mężczyzn. W 1929 r. w Polsce przeciętne płace kobiet
w przemyśle oscylowały wokół 65% płacy niewykwalifikowanego robotnika–męż
czyzny 9. Jak się wydaje, w tym czasie upośledzenie płacowe pracujących w przemy
śle kobiet w stosunku do mężczyzn nie odbiegało w Polsce od analogicznych różnic
w stawkach płac występujących w uprzemysłowionych krajach Europy.
W drugiej połowie XIX w. podejmowanie pracy zarobkowej przez względnie sze
rokie kręgi kobiet najczęściej — szczególnie w społecznościach proletariackich mia
ło na celu umożliwienie przeżycia rodzinie, dla utrzymania której nie wystarczały
zarobki mężczyzny jako jedynego żywiciela. Miało to jednak dla tej rodziny skutki
obosieczne. Z jednej strony zarobkowanie matki zwiększało dochody, podnosząc
materialny poziom jej życia. Dodatkowe dochody umożliwiały, a niekiedy były wręcz
niezbędnym warunkiem utrzymania integralności rodziny, wspólnego jej zamiesz
kiwania, uchronienia jej przed długoletnią rozłąką, np. z ojcem zmuszonym do emi
gracji w poszukiwaniu zarobków. W szczególnych polskich warunkach przy niskim
poziomie zarobków i materialnego życia ludności proletariackiej praca zarobkowa
kobiety–matki była w większości przypadków przede wszystkim czynnikiem stabili
zującym rodzinę w sensie ekonomicznym.
Z drugiej strony jednak — nieobecność pracującej matki w domu działała nie
wątpliwie pod wieloma względami dezintegrująco na wspólnotę rodzinną: począwszy
od łączących rodzinę więzów uczuciowych, a na sprawności funkcjonowania gospo
darstwa domowego kończąc. Dylemat ten szczególnie ostro występował na ziemiach
polskich w okresie braku własnego państwa, na przełomie wieków XIX i XX. Tak
np. w szybko uprzemysławiającym się w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. Królestwie
Polskim funkcje macierzyńskie pracującej w przemyśle robotnicy były szczególnie
zagrożone wobec braku ustawowej ochrony macierzyństwa i długiego dziesięcio lub
jedenastogodzinnego dnia pracy. W tych warunkach znaczna część czynnych zawo
dowo kobiet musiała zrezygnować z założenia własnej rodziny. Jednocześnie niski
poziom materialnych warunków życia rodzin robotniczych kazał znacznej części żon
i matek podejmować pracę zarobkową nawet kosztem ograniczenia pielęgnacyjnych
i wychowawczych funkcji rodziny.
Aby zdać sobie sprawę z wysokości tych kosztów wystarczy spojrzeć na wskaź
niki śmiertelności dzieci w rodzinach robotniczych. Spośród ponad 1,5 tysiąca dzie
ci, które urodziły się w ponad 340 rodzinach robotniczych, ankietowanych w 1927 r.
przez IGS, w dzieciństwie zmarło 27,8%. Najwyższą w Polsce śmiertelność dzieci
9

H. Krahelska, op. cit., s. 49–52.
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w rodzinach robotniczych zanotowano w Łodzi, gdzie wśród robotników dominują
cego tu przemysłu włókienniczego udział kobiet zamężnych był wyższy niż w innych
ankietowanych ośrodkach robotniczych. Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik umie
ralności dzieci wyższy był w rodzinach robotników niewykwalifikowanych (31,5%),
niż wykwalifikowanych (24,3%)10.
Wbrew rozpowszechnionym potocznym opiniom wśród kobiet pracujących
w przemyśle, także w Polsce, podobnie jak w większości uprzemysłowionych krajów
Europy, poważny był udział zamężnych, jak również —jedynych żywicielek rodziny.
Wprawdzie w końcu XIX w. (1897) niemal połowa zarobkujących kobiet w przemyśle
Królestwa Polskiego — to młode dziewczęta do 18 roku życia (z reguły niezamężne),
ale w tym samym czasie mężatki stanowiły już ok. 1/4 ogółu robotnic przemysło
wych11. Ciekawe, że proporcje te nie uległy zmianie w Polsce międzywojennej aż do
1931 r., kiedy to (wg danych spisu powszechnego) 26% robotnic pracujących w prze
myśle i górnictwie było mężatkami. Warto dodać, że były to odsetki wyższe niż
wśród pracownic umysłowych w administracji, przemyśle, handlu, ubezpieczeniach
itp., wśród których zamężne stanowiły 20%12.
Tak przed, jak i po I wojnie światowej najliczniejsze grupy kobiet zamężnych
skupiały się w Polsce w ośrodkach włókienniczych (Łódź i okręg łódzki, Żyrardów
w warszawskim okręgu przemysłowym, Częstochowa). Tak np. w 1897 r. wśród
włókniarek w Żyrardowie robotnice zamężne stanowiły niemal 1/3 (31%). U schyłku
XIX w. w Królestwie Polskim niemal połowa zamężnych włókniarek (1897 r. ponad
40%) to młode kobiety w wieku od 20 do 40 lat tj. w tym okresie życia, kiedy obciąże
nie obowiązkami macierzyńskimi jest największe13. Jak się wydaje, w Polsce zjawisko
to nie ograniczało się tylko do Królestwa Polskiego i do przełomu XIX i XX w.
W końcu XIX stulecia w Królestwie Polskim poza włókiennictwem najwyższy
był udział kobiet zamężnych wśród robotnic pracujących w przemyśle mineralnym,
gorzelnianym, drzewnym, a więc w gałęziach przemysłu z reguły zlokalizowanych
poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Należały one przede wszystkim do sezono
wych, niewykwalifikowanych części załóg, rekrutujących się spośród spauperyzowa
nych mieszkańców okolicznych wsi, nadal silnie związanych z rolnictwem. Wejście
kobiety zamężnej na rynek pracy przemysłowej nabierało w ten sposób szczególnego
charakteru, wyróżniającego to zjawisko w Polsce na tle wcześniej uprzemysłowio
nych krajów Europy. Sezonowa praca w wymienionych gałęziach przemysłu także
dla mężczyzn, ale przede wszystkim dla kobiet, była źródłem dodatkowych docho
dów, które uzupełniały niewystarczające na utrzymanie rodziny środki uzyskiwane
z rolnictwa.
Warunki życia robotniczego w Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa 1929, Instytut Go
spodarstwa Społecznego, tabl. 173 na s. 241.
11
Czislennost i sostaw raboczich i posługi w Rossii (1897), S–Peterburg 1906, tabl. 2.
12
Mały Rocznik Statystyczny… za rok 1939, op. cit., tabl. 5 na s. 260; zob także W. Mierzecki, op. cit.
13
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Żyrardowa, [w:] Żyrardów (1829–1945), pod red. I. Pietrzak–Paw
łowskiej, Warszawa 1980, s. 130–133.
10
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Na ziemiach polskich odsetki kobiet zamężnych, sięgających po zarobek w prze
myśle na przełomie wieku XIX i XX nie dorównywały Belgii, Szwajcarii, a przede
wszystkim Austrii, które to kraje wykazywały najwyższe nasilenie tego zjawiska w Eu
ropie. W tym bowiem czasie w Królestwie Polskim, w warunkach zacofania ustawodaw
stwa ochronnego, urządzeń socjalnych, opieki nad dzieckiem itp., kobiety ze środowisk
robotniczych unikały podejmowania stałej, regularnej pracy. Nie tylko w XIX w. zarob
kowanie w przemyśle z reguły nie podnosiło prestiżu kobiety w tym środowisku. Takie
postawy, niechętne zarobkowaniu kobiet w przemyśle, okazały się w społecznościach ro
botniczych bardzo trwałe. Utrzymywały się one także w Polsce międzywojennej, mimo
wprowadzenia w 1924 r. ustawy o ochronie macierzyństwa robotnicy. W miastach w sy
tuacji przymusowej żony robotników starały się zapewnić rodzinie dodatkowe dochody,
chętniej podejmowały się pracy zarobkowej poza przemysłem: w usługach (przyjmowa
nie do domu prania, przyjmowanie i obsługa sublokatorów), w handlu, w pracy chałup
niczej. Te formy zarobkowania dawały się łatwiej pogodzić z funkcją matki i gospodyni
domowej, a także nie podważały pozycji ojca jako głównego żywiciela rodziny, jak rów
nież patriarchalnego charakteru rodziny robotniczej.
Jednak już w końcu XIX w. wiele wdów i część kobiet zamężnych — głównie
w Warszawie — pełniło funkcję głównego żywiciela w rodzinach pozbawionych za
robków mężczyzny (ojca). Wprawdzie i one zarobku poszukiwały przede wszystkim
w rzemiośle i drobnym przemyśle (wyrób odzieży, wyroby z drzewa), w handlu i usłu
gach, rzadziej w wielkim przemyśle, a jeśli już tam, to w „męskich” gałęziach produk
cji jak przemysł gorzelniano–browarniczy, metalowy, a nawet hutnictwo. W praktyce
jednak znajdowały go przede wszystkim we włókiennictwie14.
Zagrożenie, jakie niosła ze sobą regularna praca kobiet poza domem (a przede
wszystkim w przemyśle) dla jej funkcji macierzyńskich, dla życia codziennego rodziny
robotniczej i jej spoistości, dla zdrowia samych kobiet itp. należą do lepiej zbadanych
aspektów społecznej pozycji kobiety–robotnicy w Polsce w latach międzywojennych.
Np. sprawozdania analityczno–opisowe inspektorek pracy w Polsce międzywojennej
dostarczają wiele wiarygodnych dowodów źródłowych na potwierdzenie tezy o prze
ciążeniu robotnicy pracą: zarobkową i domową, o wyższej zachorowalności kobiet pra
cujących w przemyśle w porównaniu z robotnikami–mężczyznami. Wskazują one na
zwielokrotnione w warunkach pracy w fabryce, zagrożenie robotnicy ciężarnej. O po
ważnych rozmiarach tych zagrożeń świadczą takie zjawiska jak np. wysokie liczby mar
twych noworodków w rodzinach robotników przemysłowych. W zbadanych w Polsce
w 1927 r. ponad 340 rodzinach robotniczych martwe noworodki stanowiły aż 4,6%
ogólnej liczby dzieci urodzonych w tych rodzinach15. Wielki kryzys lat trzydziestych,
w Polsce szczególnie głęboki i długotrwały, zaostrzył dodatkowo psychiczne obciąże

14
15

Taż, Robotnicy Warszawy…, s. 97–104.
Warunki życia robotniczego…, op. cit., s. 241.
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nie kobiety pracującej w przemyśle, wywoływane „ciągłym dążeniem do utrzymania
się na poziomie” wobec stałego „lęku przed utratą pracy”16.
Przykład polski szczególnie wyraziście pokazuje oddziaływanie industrializacji
i towarzyszącego jej zjawiska rozszerzania się zasięgu zarobkowania kobiet ze śro
dowiska proletariackiego na sytuację rodzinną tych ostatnich również od drugiej
strony. Na przełomie wieków XIX i XX ze szczególną ostrością wystąpiło upośle
dzenie robotnicy pod względem możliwości założenia własnej rodziny. Brak rodziny
był wówczas często czynnikiem uprzywilejowującym na rynku pracy. W warunkach
Polski, Rosji, a przypuszczalnie i w innych krajach Europy środkowo–wschodniej,
społeczne koszty industrializacji w XIX w., bardziej niż gdzie indziej w Europie
ograniczały szanse ludności robotniczej na założenie własnej rodziny. W miastach
warunki pracy kobiet nie tylko w charakterze służby domowej, ale także w gastro
nomii i handlu, jak również w niektórych gałęziach produkcji przemysłowej i ręko
dzielniczej bardzo często uniemożliwiały robotnicy założenie własnej rodziny lub
co najmniej znacznie je opóźniały17. W środowisku robotniczym w Polsce jeszcze na
początku XX w. aktywność zawodowa znacznej części kobiet nie dawała się pogodzić
z normalizacją życia rodzinnego.
Tak więc wpływu szeroko upowszechniającej się w dobie industrializacji pracy
zarobkowej kobiety ze środowiska proletariackiego na jej pozycję społeczną i szanse
awansu nie można uznać za jednoznacznie pozytywny. Z jednej strony — przemysł
stworzył jej najszersze, w porównaniu z innymi działami, możliwości zarobkowa
nia, a co za tym idzie — także szanse zmniejszenia swej zależności ekonomicznej od
mężczyzny (ojca, męża czy brata). Stanowiło to niewątpliwie czynnik podważający
patriarchalizm rodziny robotniczej i torowało drogę tendencjom równościowym.
Notabene w Polsce w środowisku proletariackim tendencja ta była niemal niezau
ważalna jeszcze na przełomie XIX i XX w. i ledwie zauważalna nawet w latach dwu
dziestych XX stulecia18. Z drugiej strony — tradycyjnie niechętny stosunek środowisk
robotniczych w Polsce do pracy zarobkowej kobiety–żony i matki, dominujący w tym
H. Krahelska, M. Kirstowa, Ze wspomnień inspektora pracy, Warszawa 1936.
Bliżej na ten temat zob.: A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej Królestwa Polskiego u schyłku XIX
i na początku XX w., [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., Zbiór studiów pod red.
A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. I, I wyd., Warszawa 1990, s. 174–187, (przedruk w niniejszym tomie, s. 63–71).
18
Tak np. pomoc męża w opiece nad dziećmi, sprawowanej przez żonę zanotowano tylko w 8,5%, a po
moc w przygotowywaniu posiłków — zaledwie w 2,1% wśród ankietowanych w 1927 r. ponad 340 ro
dzinach robotniczych w głównych ośrodkach przemysłowych w Polsce. Charakterystyczne jednak, że
najwięcej takich przypadków stwierdzono w rodzinach robotników w Łodzi (np. pomoc ojca w opiece
nad dziećmi w 16,9%), gdzie najbardziej rozpowszechniony był typ rodziny, w której obok ojca zarobko
wała również matka. Pierwsze symptomy wytwarzania się nowego, sprzecznego z patriarchalną tradycją,
podziału ról w rodzinie między mężem i żoną względnie częściej dawały się zaobserwować w rodzinach
robotników niewykwalifikowanych niż kwalifikowanych. Np. wśród ankietowanych pomoc ojca w opie
ce nad dziećmi zanotowano w 12,8%, a pomoc w gotowaniu w 2,5% rodzin robotników niewykwa
lifikowanych, podczas gdy w rodzinach wykwalifikowanych odpowiednio tylko w 4,6% i 1,7% rodzin
(Warunki życia robotniczego…, tabl. 165 na s. 231).
16
17
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środowisku tradycyjny wzór rodziny, wyznaczyły kobiecie — nawet zarobkującej —
pozycję podporządkowaną wobec mężczyzny–głowy rodziny (ojca, męża, względ
nie najstarszego syna)19. Dawało się to odczuć kobiecie pracującej również w miejscu
pracy. Wszystko to, w połączeniu z upośledzeniem zarobkowym, nie przyspieszało
wzrostu prestiżu kobiety aktywnej zawodowo. Praca zarobkowa kobiet w środowi
sku robotniczym, traktowana w Polsce aż do końca okresu międzywojennego niemal
wyłącznie jako konieczność ekonomiczna, w minimalnym stopniu przyczyniała się
do rozwoju jej aspiracji kształceniowych i awansowych.

19

A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej…

(Pierwodruk: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. II, cz. 2, I wyd., Warszawa 1992, s. 161–175)
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ostrzeżenie czasu wolnego jako odrębnego fragmentu dnia codziennego zaczęło
się wyłaniać w myśleniu mieszkańców miast wraz z ich unowocześnianiem się
i przekształcaniem w ośrodki wielkomiejsko–przemysłowe. Te przemiany mental
ne przebiegały odmiennie w kolejnych wielkomiejskich środowiskach społecznych,
ale przede wszystkim — były konsekwencją wydzielenia w ramach dnia codzienne
go czasu przeznaczonego na pracę. W przypadku robotników w mieście czas wolny
mógł stać się realnym elementem ich życia dopiero jako następstwo nowego ich sto
sunku do pracy i nowego rozumienia czasu.
W przeciwieństwie do indywidualnie organizowanego czasu pracy chałupnika
czy rzemieślnika pracującego we własnym warsztacie i na własny rachunek wśród
robotników czas pracy nabiera charakteru społecznego. W kręgach robotniczych
czas pracy zaczyna się kojarzyć z czasem podporządkowanym rygorom narzuconym
z zewnątrz, gdyż tak rozumie się najczęściej rygory pracy w zespole uzależnionym
od maszyny. Dopiero w tym kontekście, w realiach dnia podzielonego na czas podle
gający tym rygorom i czas od nich uwolniony, mogło kształtować się poczucie czasu
wolnego jako czasu „własnego”. Takie podwyższenie rangi czasu wolnego było wy
raźnie uzależnione od zmieniających się postaw wobec pracy.
Przemiany te nie dokonywały się z dnia na dzień, wymagały czasu, można tu mówić
o procesie przemian mentalnych, jak również — przemian stylu życia codziennego pod
naciskiem cywilizacji wielkomiejskiej i w związku z unowocześnianiem — w ślad za po
stępującą mechanizacją — organizacji pracy i stabilizowaniem się załóg robotniczych.
Widać to wyraźnie na przykładzie miejskich środowisk robotniczych w Króle
stwie Polskim, w których jeszcze w latach 80. XIX w. powszechnie odczuwany był
brak stabilizacji miejsca pracy. Wówczas bowiem nawet w dużych zakładach więk
159

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

Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej

szość załóg robotniczych zatrudniana była na dniówkę. Nieprzypadkowo jeszcze
w latach 90. w języku potocznym częściej używano określenia „wyrobnik” i „wyrob
nica” („czernoraboczije”) niż „robotnik / robotnica”.
Warto dodać, że określenie „wyrobnica” w odniesieniu do kobiet, nawet tych pra
cujących w przemyśle — utrzymuje się dłużej niż „wyrobnik” w stosunku do męż
czyzn — i z opóźnieniem zostaje zastąpione terminem „robotnica”. W warunkach
miasta „wyrobnika” czy „wyrobnicę” kojarzono z nieustabilizowaną sytuacją eko
nomiczną, często nawet z zawieszeniem między przemysłem i transportem a rolnic
twem. Brak umiejętności wykonywania pracy wyspecjalizowanej, brak kwalifikacji
przeciwstawiał ich „rzemieślnikom”. W rezultacie w opinii szerokich kręgów miesz
kańców miast kategoria „wyrobnik”/ „wyrobnica” oznaczała niejasny status społecz
ny. Stało się to podstawą lokowania zarobkujących jako robotnicy, niezależnie od
płci, na najniższych szczeblach w hierarchii społecznego prestiżu, jeszcze w latach
70. — niżej nawet niż służba domowa (z reguły bardziej zżyta z miastem niż napły
wający w latach 80.–90. szeroką falą do przemysłu, budownictwa, kolejnictwa itd.
wyrobnicy i wyrobnice).
Ostatnie dziesięciolecia XIX w. przynoszą szybkie zmiany: pracujący jako robotni
cy awansują w hierarchii społecznego prestiżu w stosunku do służby domowej. Z masy
wyrobników napływających do Warszawy, Łodzi i innych wielkich miast zaczyna się
wyłaniać zbiorowość stałych robotników i robotnic przemysłowych, stopniowo przy
uczanych do pracy przy maszynie w szybko mechanizującym się przemyśle, w warsz
tatach kolejowych, w wielkomiejskich gazowniach i elektrowniach.
Już w latach 90. w dużych miastach wyraźnie zaznacza się obecność robotniczych
mieszkańców miasta, stopniowo kształtuje się odrębność kulturowa tej zbiorowości,
której trzon stanowią ci, którym udało się w mieście utrzymać na stałe. Dla większo
ści z nich stabilizację w mieście warunkuje stabilizacja miejsca pracy. Wiązało się to
często ze zamianą dotychczasowego zatrudnienia na dniówkę na umowę o pracę na
określony termin1. Stwarzało to szansę zastąpienia niepewnego, często sezonowego
zarobku dniówkowego — tygodniówką lub dwutygodniówką, wypłacaną mniej lub
bardziej regularnie.
Osiedlając się w granicach miasta lub na bliskich przedmieściach — coraz czę
ściej z rodzinami — nowi mieszkańcy miasta zaczynają żyć na co dzień nowym,
w miarę regularnym rytmem. Rytm ten wyznaczany był przede wszystkim przez
rytm pracy w fabrykach, a także (szczególnie w Warszawie) — w warsztatach rze
mieślniczych i innych przedsiębiorstwach. Ale w tym pierwszym okresie intensyw
nego rozwoju przemysłu czas pracy nawet w dużych fabrykach był nieuregulowany.
1
W Królestwie Polskim pełniejszą regulację w tej sprawie umożliwiła dopiero — mimo jej ograniczo
ności — rosyjska ustawa z 1903 r., która m.in. zakładała, że umowa o pracę stanowi podstawę stosunków
między fabrykantem a robotnikami (w tym m.in. reguluje prawo robotnika do odszkodowań w związku
z wypadkami przy pracy). Por. m.in. I. I. Szełymagin, Zakonodatielstwo o fabriczno–zavodskom trudie
v Rossii (1900–1917), Moskwa 1952, s. 79 i n.
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Praca, wykonywana często także w nocy, wypełniała pracującemu większość czasu
codziennego. Pozostawał tylko minimalny margines, wymuszony przez biologię, na
kilkugodzinny sen, posiłki itd.
W Królestwie Polskim w praktyce dzień roboczy robotników sięgał kilkunastu
godzin na dobę, przedłużany jeszcze o czas konieczny na dojście do miejsca pracy,
a w okresach dobrej koniunktury — o dodatkowe godziny tzw. pracy „pofajrantowej”.
Początkowo, szczególnie w okresach dużych zamówień, fabryka w niewielkim tylko
stopniu zwiększała margines czasu „niepracy” w porównaniu z warsztatem rzemieślni
czym czy chałupniczym w mieście, a nawet — w porównaniu z gospodarstwem rolnym
drobnego rolnika. Nadal dzień roboczy niemal wyczerpywał czas codziennej egzysten
cji. Do tego fabryka uniezależniała czas pracy od naturalnego porządku czasu w przy
rodzie (od pór dnia i nocy), siłą rzeczy obowiązującego w gospodarstwie rolniczym.
Toteż w polskich warunkach (szczególnie — w Królestwie Polskim) nawet uprze
mysławiające się miasta przez pewien czas nie przekreślają tradycyjnej antynomii
praca — święto. Dla rodziny robotniczej w mieście długo jeszcze jedyną alternaty
wą dla czasu pracy pozostaje czas świąteczny. (Notabene przemysł początkowo nie
zapewniał pracującym robotnikom nawet regularnego cotygodniowego „święta”/
odpoczynku). Dopóki więc większość dobowej egzystencji robotnika, niezależnie
od płci, pozostaje tożsama z czasem pracy — czas niepracy nadal redukowany jest
do czasu świątecznego. Taki sposób myślenia pozostaje w zgodzie z tradycyjnymi
wzorami kultury chłopskiej. W hierarchii wartości „czasu wolnego”/ „czasu dla sie
bie” święto zajmuje ciągle główną pozycję, choć zmienia się forma i treść świąt (od
rodzinnych poczynając, poprzez doroczne, religijne, fabryczne, cechowe itp. do pu
bliczno–państwowych).
Nie zmienia to faktu, że dopiero unowocześniające się miasto i nowoczesny
przemysł determinują ukształtowanie się „czasu wolnego” jako kategorii społecz
no–kulturowej. Powstają bowiem przesłanki do wyodrębniania się „czasu wolne
go” w odczuciu szerszych kręgów społecznych. Przede wszystk im sami pracujący
zaczynają kojarzyć czas niepracy nie tylko ze zrytualizowanym świętem, ale także
z nowocześniej, szerzej postrzeganym czasem „wolnym dla siebie”, związanym z in
dywidualnymi aspiracjami.
Etnolog Andrzej Lipiński trafnie zauważa, że wchodząc do nowego układu pro
dukcyjnego, pierwsze pokolenie przybyłej do miasta ludności robotniczej zmuszone
jest do zmiany sposobu przeżywania czasu. Prowadzić to musi do przemiany całej fi
lozofii życiowej. W nowych warunkach bowiem stosunek jednostki do czasu w coraz
większym stopniu kształtowany jest przez „środowisko pracy zespołowej”, przez wy
mogi podporządkowania się grupie i rytmowi maszyny. „Istotą rzeczywistości staje
się rygor podporządkowania jednostki przynajmniej… w konkretnych działaniach
— zegarowi”2.
A. Lipiński, Wstępne badania nad czasem wolnym wśród robotników łódzkich, „Łódzkie Studia Etnogra
ficzne”, t. XI, 1970, s. 150–151.

2
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W tym kontekście tym silniej zaczyna być odczuwana potrzeba uwolnienia cza
su wolnego od rygoryzmu, zagwarantowania „czasu dla siebie”. Jednak przemiany
sposobu „przeżywania czasu” zachodzą stopniowo. Wśród robotników i innych pra
cowników najemnych proces ten przebiegał z opóźnieniem, wyraźnie zależny od
przemian standardu ich życia codziennego, w tym w znacznym stopniu — od tem
pa skracania się ich czasu pracy. A czas pracy na terenie zaboru rosyjskiego podle
gał ustawowej regulacji: stopniowo i selektywnie: początkowo — tylko w przemyśle
fabrycznym. W Królestwie Polskim regulowały to kolejne ustawy z lat 1882, 1885
i 1897; w innych działach pracy poza przemysłem próby normowania i ograniczania
czasu pracy nastąpiły dopiero na początku XX w.3.
W zbiorowościach robotniczych miast przemysłowych w Królestwie Polskim
(łącznie z Warszawą i Łodzią) w XIX–wiecznej fazie ich rozwoju wydaje się nadal
dominować tradycyjny sposób postrzegania czasu jako antynomii praca — święto.
Czas wolny jako odrębna kategoria zaznacza się jeszcze bardzo słabo. Dodać trzeba,
że w środowisku robotniczym również w postrzeganiu czasu płeć odgrywała bar
dzo istotną rolę różnicującą postaw y — podobnie jak w całej sferze kultury życia
codziennego. Tradycyjne przeciwstawianie sobie czasu pracy i czasu święta znacznie
silniej manifestowane było przez kobiety niż przez mężczyzn. Jak się wydaje, ten spo
sób myślenia był cechą trwale charakteryzującą szczególnie kobiety zamężne.
W tym kontekście ustawowe regulacje czasu pracy — mimo że wspomniane wy
żej ustawy z lat 80. i 90. XIX w. w praktyce były ciągle naruszane — odegrały istotną
rolę przyspieszającą kształtowanie się nowego stosunku do czasu przez ogół pracują
cych w przemyśle fabrycznym na terenie Królestwa Polskiego. Tak dla mężczyzn, jak
i dla kobiet oznaczały formalne odgrodzenie od siebie czasu pracy od czasu niepracy.
Jednak wśród kobiet przemiany te, idące w kierunku rozróżniania czasu pra
cy i czasu „dla siebie”, nie manifestowały się tak wyraziście, jak wśród mężczyzn.
Kobiety, poza czasem pracy podporządkowanym rygorom zespołu produkcyjnego,
W latach 1882 i 1885 wychodzi w Rosji ustawa ograniczająca czas pracy młodzieży między 12
a 15 rokiem życia i kobiet do 8 godzin w ciągu dnia z wyłączeniem nocy, niedziel i świąt. Także usta
wa z 1897 r. normowała tylko czas pracy robotników w fabrykach. Ustalała regularny odpoczynek
w niedziele i święta oraz maksymalny dzień roboczy w fabrykach na 11 i pół godziny po odliczeniu
przerw. Oznaczało to usankcjonowanie bardzo wyśrubowanego dnia roboczego, dłuższego nawet od
zwyczajowo praktykowanej w dużych miejskich ośrodkach przemysłowych w Królestwie Polskim
(np. w Warszawie) 10 i półgodzinnej normy. W warsztatach rzemieślniczych i w chałupnictwie czas
pracy jeszcze dłużej nie podlegał żadnym urzędowym ograniczeniom. Uzależniony był wyłącznie od
liczby zamówień, z reguły trwał od świtu do nocy. W Królestwie Polskim jeszcze w latach 90. XIX w.
większość właścicieli warsztatów rzemieślniczych nie próbowała nawet w przybliżeniu określić dłu
gości dnia roboczego nie tylko uczniów, ale i czeladników (por. E. Kaczyńska, Polska klasa robotnicza.
Zarys dziejów, t. I, cz. 2, pod red. S. Kalabińskiego, Warszawa 1978 s. 236). W handlu pierwsza odgórna
regulacja czasu pracy miała miejsce w Królestwie Polskim dopiero w 1906 r. Zob. szkic A. Janiak–
Jasińska, Czas wolny po pracy. Miejskie warstwy średnie w Królestwie Polskim w początkach XX w.,
[w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, Zbiór studiów pod. red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. VII, War
szawa 2001, s. 201–226.
3
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podlegały nadal tradycyjnemu patriarchalnemu rygoryzmowi obowiązków wobec
rodziny. Do czynności pielęgnacyjnych wobec innych członków rodziny, do pracy
w gospodarstwie domowym itd. tradycja zobowiązywała wszystkie kobiety i dziew
częta w rodzinie robotniczej (podobnie jak w chłopskiej) niezależnie od ich stanu
cywilnego i niezależnie od tego, czy pracowały zarobkowo poza domem czy też nie.
Prace te redukowały ich „czas wolny”, rozumiany jako ich „czas dla siebie”. Odpo
wiadające patriarchalnej normie powołanie kobiety do „służby” rodzinie najbardziej
oczywiście obciążało kobiety zamężne i matki. Zwróćmy uwagę, że samo pojęcie
„służby”, tj. pracy utożsamianej z powołaniem, niejako ex definitione eliminowało
przeciwstawianie jej „czasu dla siebie” i oznaczało poświęcenie go bez reszty przez
pełniące „służbę”.
Także w środowisku robotniczym czas, jaki kobiety zamężne poświęcały na zaję
cia związane z gospodarstwem domowym, pielęgnację dzieci itd., nawet w przypad
ku gdy zarobkowały, nie był postrzegany jako czas pracy. W tym zakresie postępująca
w nowoczesnych działach zatrudnienia (z przemysłem na pierwszym miejscu) usta
wowa regulacja czasu pracy niewiele zmieniła. Wprawdzie ustawowe ograniczenia
dnia pracy stwarzały przesłanki do wyodrębniania czasu niepracy jako czasu wol
nego, który nie sprowadzał się do dni świątecznych. Jednak na realny budżet czasu
robotnic, szczególnie kobiet zamężnych i matek, miało to wpływ minimalny. Re
gulacje te w niewielkim stopniu mogły sprzyjać ich myśleniu o czasie poza pracą
jako o czasie dla siebie, który mogłyby przeznaczyć na realizację swoich własnych,
indywidualnych zamierzeń. Dopiero w warunkach wielkomiejskich kobiety zamęż
ne, zajmujące się prowadzeniem rodzinnych gospodarstw domowych, zaczynały
uświadamiać sobie takie potrzeby. Z reguły należały one zresztą do rodzin zamoż
niejszych niż przeciętna rodzina robotnicza i były związane ze środowiskiem inteli
genckim, ewentualnie ze średnią warstwą mieszczańską4. Trzeba jednak dodać, że
w omawianym okresie również w tych środowiskach społecznych ciągle dominował
patriarchalny model rodziny przypisujący kobietom zamężnym powołanie do odpo
wiedzialności za „ognisko domowe” i do poświęcenia się rodzinie. Przekładało się to
bezpośrednio na ich budżet czasu (chociaż w odróżnieniu od rodzin robotniczych
wiele domowych i pielęgnacyjnych zajęć cedowały na służbę domową).
Zgodnie z tradycyjną normą zwyczajową w środowisku robotniczym kobieta
zamężna, nawet pracująca zarobkowo (a stanowiły one w końcu XIX w. i na począt
ku XX niemałą część kobiecej populacji) nadal podporządkowana była tradycyjnej
antynomii czasu, dzielonego między powszedni czas poddany rytmowi pracy oraz
Charakterystycznym świadectwem nasilania się dążeń emancypacyjnych w tej sferze była burzliwa
dyskusja, jaka rozwinęła się na początku XX w. na łamach feministycznego pisma „Ster”, na temat roli
kobiety zamężnej w rodzinie i zakresu jej obowiązków jako matki, żony i „pani domu”. W ramach
tego dyskursu zgromadzono m.in. także argumenty uzasadniające prawo kobiety zamężnej do czasu
wolnego od zajęć domowych, a przeznaczonego na realizowanie jej indywidualnych aspiracji intelek
tualnych. Zob. „Ster” 1910, nr 5/6 i n.
4
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święto5. Czas świąteczny mógł być przeznaczany na rozrywkę lub nawet odpoczy
nek, jednak w kręgach robotniczych w minimalnym stopniu był wykorzystywany
jako czas jednostki dla siebie. Wręcz odwrotnie, nawet w wielkomiejskiej przestrze
ni Warszawy czy Łodzi, oferującej nowoczesne formy zagospodarowania czasu po
pracy, dominuje w tym środowisku przywiązanie do zbiorowego świętowania w tra
dycyjnych formach (najczęściej wiejskiego, ale także rzemieślniczego rodowodu).
Jak można sądzić na podstawie bardzo skromnych informacji zachowanych
w źródłach, w środowisku robotniczym kobiety były szczególnie silnie zaangażo
wane w kultywowanie tradycyjnych form zbiorowego świętowania. Dotyczyło to
zarówno okazji czysto rodzinnych, jak i innych, jak np. święta religijne. Trzeba przy
tym pamiętać, że tak w przypadku świąt dorocznych, związanych z kalendarzem
religijnym, jak i świąt czysto rodzinnych (jak wesele, chrzest, imieniny itp.) czas
wolny od rygorów pracy nie stawał się czasem wolnym od rygorów w ogóle. Z re
guły podporządkowany był zwyczajowym obrzędom i rytuałom, kultywowanym
na ogół w wielkomiejskich środowiskach robotniczych nie tylko na przełomie XIX
i XX w., ale jeszcze w latach międzywojennych. Zachowania takie charakterystyczne
były w tym środowisku dla obu płci, jednak nieporównanie silniej angażowały czas
i wysiłek kobiet6.
W tym kręgu społecznym święto, legitymizując czas „niepracy” dla jednostki,
a szczególnie — dla jednostki płci żeńskiej najczęściej, jak już wyżej wspomniano,
nie oznaczało czasu wolnego „dla siebie”. Co więcej, jak się wydaje, jeszcze w oma
wianej epoce przełomu wieków nawet w wielkomiejskich zbiorowościach robotni
czych nie łączyli z nim takich oczekiwań ani mężczyźni, ani w szczególności kobiety.
Był to zresztą czas podporządkowany głównie celom grupowym: rodziny, wspólnoty
sąsiedzkiej, parafialnej czy fabrycznej. W imię tych wartości święta te ciągle jeszcze
tak wysoko były cenione w wielkomiejskich środowiskach robotniczych.
Ze względu na rolę umacniania poczucia wspólnoty (a więc przede wszystkim
— poczucia bezpieczeństwa), święta — szczególnie wśród kobiet — zajmowały wy
soką pozycję w hierarchii form i sposobów wykorzystywania czasu nielimitowanego
pracą w fabryce czy w innym miejscu pracy (a więc „czasu wolnego”). Celom tym
służył zbiorowy udział w obrzędach, angażujący czas po pracy tak kobiet, jak i męż
czyzn. Czas ten jednak nie mógł być organizowany przez uczestników święta we
dług własnych upodobań, „na własną rękę”. Był poddany mniej lub bardziej ściśle
sprecyzowanemu ceremoniałowi, uświęconemu zwyczajem kształtowanym najczę
ściej przez kościół i tradycję religijną7.
A. Zadrożyńska, Homofaber i homo ludens. Etnograficzny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej
i nowoczesnej, Warszawa 1983, s. 19–20.
6
Zob. np. Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Wrocław 1976 oraz B. Kopczyńska–Jaworska,
Łódź i inne miasta, Łódź 1999, s. 93–102 i 111–120.
7
Tamże; por. także J. Świdrowski, Moja droga w świat. Wspomnienia 1906–1939, Warszawa 1980, s. 23
i n. Zob. szkic M. Przyborowska, Formy spędzania czasu wolnego proletariatu warszawskiego w latach
1908–1914 (w świetle „Kuriera Warszawskiego”), [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego…, s. 181–200.
5

164

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

Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej

Wszystko to w znacznym stopniu były obszary kulturotwórczej działalności
kobiet i bez angażowania przez nie czasu „własnego” w tej sferze życia społeczne
go święta nie mogłyby odgrywać roli integrującej wspólnotę, utrwalać więzi gru
powych i rodzinnych, a w pewnym stopniu również — szczególnie na robotniczych
przedmieściach — przyspieszać adaptacji życia w mieście. Rzuca to pewne światło
na postrzeganie wartości czasu wolnego przez same kobiety. Robotnicze przekazy
wspomnieniowe i źródła literack ie sugerują, że w środowisku robotniczym kobiety
przywiązywały większą wagę i chętniej niż mężczyźni przeznaczały swój wolny czas
na pielęgnowanie tradycji i różnych rzeczowych pamiątek rodzinnych: np. elemen
tów świątecznego stroju weselnego, rodzinnych symboli kultu religijnego, listów czy
fotografii. Niewątpliwie był to jeden z dostępnych dla nich sposobów uzewnętrznia
nia indywidualnego stosunku do tradycji, ale także realizowania własnych potrzeb,
m.in. pielęgnowania upodobań estetycznych za pomocą podtrzymywanych w mie
ście elementów tradycyjnego wiejskiego wystroju mieszkań, np. w postaci uprawy
roślin doniczkowych, firanek itp.
Jednak stopniowo pod wpływem cywilizacji wielkomiejskiej także w środowisku
robotniczym (mimo trwałości jego więzów z tradycyjną kulturą chłopską) postępuje
zeświedczenie i rozluźnienie ceremoniału organizującego czas świąteczny. Występu
je to wyraźniej w przypadku świąt rodzinnych (jak imieniny czy wesela) i niektó
rych dorocznych (jak np. Nowy Rok czy Zielone Świątki), nawet jeśli pozostawały
one w związku z kalendarzem religijnym. Święta te obrastały w nowe, czysto „miej
skie” wzory zachowań dotyczące ubioru, form konwersacji, kultury biesiadnej, świą
tecznego wystroju wnętrz itd.8 Przejawem kształtowania się nowych rytuałów było
np. upowszechnianie się na przełomie wieków zwyczaju wykonywania zbiorow ych
fotografii uczestników święta rodzinnego, fabrycznego czy majówki.
W rozwijających się miastach przemysłowych z jednej strony wzrasta zagęszcze
nie przestrzeni mieszkalnej, a z drugiej zwiększa się ruchliwość ludności robotniczej,
zmuszonej do poszukiwania mieszkań tańszych i bliższych miejscu pracy. Wszystko
to osłabia trwałość i zasięg więzi sąsiedzkich. Siłą rzeczy zmniejsza się rola wspólnoty
sąsiedzkiej w inspirowaniu form spędzania czasu wolnego przez robotniczych miesz
kańców miasta. Wyjątek stanowią niewątpliwie osiedla fabryczne na przedmieściach
Łodzi, Sosnowca, Częstochowy, jak np. osiedle na Księżym Młynie, zbudowane przez
fabrykę Scheiblera9.
Wiele źródeł literackich i wspomnieniowych pozwala sądzić, że w środowisku
robotniczym bezpośrednie kontakty sąsiedzkie odgrywały szczególnie istotną rolę
w czasie wolnym kobiet zamężnych — matek i żon. Sąsiedzka wymiana opinii i in
formacji przy okazji spotkań na schodach, przy wejściach do wspólnego domu, na
podwórku — to wielokrotnie opisywana i trwale przez kobiety ceniona forma spę
A. Lipiński, op. cit., s. 153.
B. Kopczyńska–Jaworska, Kultura środowiska robotniczego Łodzi, „Łódzkie Studia Etnograficzne”,
XXI, 1979, s. 27 i n.
8
9

165

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

Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej

dzania chwil wolnych od pracy domowej. Etnograf nazywa to kobiecym „rajcowa
niem”10. Warto zwrócić uwagę, że znaczna część tych kobiet pracowała zarobkowo,
a wszystkie obciążone były obowiązkami obsługi domowników, często nie tylko
członków najbliższej rodziny, ale także — sublokatorów. Dla nich kontakty sąsiedz
kie były jedną z nielicznych okazji artykułowania swoich poglądów i opinii. W ten
sposób podtrzymywana była tak charakterystyczna dla kultury ludowej, dominują
ca w komunikacji społecznej rola przekazu bezpośredniego. Często nadal stanowił
on w robotniczych społecznościach skupionych na przedmieściach wielkich miast
przemysłowych, jak Łódź, Warszawa czy Częstochowa — główny kanał przepływu
informacji.
Mężczyźni jednak mieli z reguły łatwiejszy niż kobiety dostęp do innych jesz
cze form komunikacji społecznej, oferowanych przez miasto, w większym stopniu
korzystając z lokali publicznych w mieście, poza domem. Piwiarnie, knajpy, a nawet
— teatrzyki ogródkowe — gromadziły przede wszystkim męską klientelę. Kobietom
przeznaczano tam głównie rolę osób towarzyszących, dodatku podnoszącego atrak
cyjność tej formy spędzania czasu wolnego przez mężczyzn. Choć brak na to bez
pośredniego potwierdzenia w źródłach, wydaje się, że kobiety zamężne i obciążone
dziećmi i obowiązkami rodzinnymi — a szczególnie należące na początku XX w. do
średniej generacji robotniczych mieszkańców miast, w niewielkim stopniu korzysta
ły z takich form publicznej rozrywki. Przypuszczalnie niemałą rolę odgrywały przy
tym względy obyczajowe, a mianowicie obowiązujące także w mieście tradycyjne
ograniczenia obecności i aktywności kobiet w przestrzeni publicznej poza domem
bez opieki męża lub ojca. Zdarzają się jednak w źródłach wzmianki o małżeńskich
wyprawach robotników do karczmy na przedmieściu Warszawy. Rodzinny charak
ter miały z reguły podmiejskie majówki. W licznych wspomnieniach zachowały się
szczegółowe opisy takich wycieczek całych rodzin z dziećmi i koszami wypełniony
mi prowiantem, np. z Warszawy na Saską Kępę. Również w większości zbiorow ych
zabaw i festynów na wolnym powietrzu, organizowanych przez niektóre fabryki
i stowarzyszenia brali udział także członkowie rodzin pracujących robotników i ro
botnic11.
Młodsza generacja kobiet związana ze społecznością robotniczą na początku
XX w., była na ogół bardziej zakorzeniona w mieście. Należące do niej niezamężne
dziewczęta łatwiej przełamywały tradycyjne konwenanse, korzystając np. z publicz
nych parków, z publicznych miejsc spacerów i zabaw tanecznych, kąpielisk miejskich,
jak również z podmiejskich terenów wycieczkowych12. Dziewczęta coraz częściej
uczestniczyły także, na równi z młodzieżą męską, w innych formach rozrywki ofero
Lechowa, Tradycyjne zwyczaje w łódzkim środowisku robotniczym (1890–1939). Prace i Materiały Mu
zeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 1967, s. 146–148.
11
M. Przyborowska, op. cit.
12
Felietonista „Gazety Rzemieślniczej” już w 1894 r. zwracał uwagę na niestosowne, jego zdaniem,
zachowanie młodzieży praktykującej w rzemiośle w czasie wolnym po pracy. Latem „młodzież już od
lat 14 wysiaduje wieczorami w Ogrodzie Saskim w towarzystwie rówieśniczek”, trawiąc czas na roz
10
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wanej przez miasto: w festynach i zabawach inicjowanych przez różne stowarzysze
nia (jak np. „wianki” z fajerwerkami, organizowane w Warszawie przez Towarzystwo
Wioślarskie13 cyrk, teatr, a przede wszystkim — kinematograf)14. Miasto sprawiało,
że naturalnym miejscem spotkań młodzieży obu płci w czasie wolnym po zakoń
czeniu pracy był także plac przed bramą fabryczną, a nie tylko —jak na wsi — przed
kościołem. Badania etnografów dowodzą, że w otoczeniu miejskim modyfikacji ule
gały również tradycyjne formy spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym i są
siedzkim. Tak np. podczas częstych z reguły w domach robotniczych sąsiedzkich
spotkań dziewcząt i chłopców w grupach rówieśniczych — głośne zbiorowe śpiewy
coraz częściej wypierane były przez tańce przy gramofonie, a zbieranie się grupami
na podwórku czy w korytarzach zastępowano wyprawami do kina15.
Wzmianki, rozproszone w różnych źródłach pisanych, jak również wynik i ba
dań etnograficznych, pozwalają sądzić, że kobiety w środowisku robotniczym — po
dobnie jak przenoszące się do miasta w poszukiwaniu stabilizacji kobiety związane
z innymi kręgami społecznymi — w porównaniu z mężczyznami więcej swego czasu
wolnego przeznaczały na dostosowanie się do miejskiego stylu życia.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że dążenie do przystosowania swego zewnętrz
nego wizerunku i zachowań do obowiązujących w mieście wzorów (a więc przede
wszystkim ubioru, języka, gestów itp.) było bardzo silne wśród napływających no
wych mieszkańców — w szczególności tych, którzy należeli do kręgów ludności
sproletaryzowanej, i angażowało także mężczyzn. Zdarzało się, że młodzi przybysze
— niezależnie od płci — pierwsze zarobione w mieście grosze poświęcali na zakup
miejskiej odzieży (najczęściej używanej).
W rodzinie robotniczej z reguły kobiety same szyły odzież dla siebie i człon
ków rodziny, w każdym razie przystosowywania stroju do nowych potrzeb i wy
mogów dokonywały własnoręcznie. Świadczy o tym m.in. pojawienie się w tym
czasie w mieszkaniach robotniczych maszyny do szycia16. Niewątpliwie w znacznym
stopniu — i nie zawsze z ich własnego wyboru — obciążało to ich czas wolny. Nie
zamężne dziewczęta — już z pewnością przede wszystkim dla własnej satysfakcji
— poświęcały szczególnie wiele uwagi i wolnego od obowiązków czasu, aby pokazać
swym strojem, że są mieszkankami miasta. Mężatki większą wagę przywiązywały
mowy, flirty, niewybredne dowcipy itd., albo w knajpkach i ogródkach na tzw. knajpowaniu (J. Czer
wiński, O niestosownych rozrywkach młodzieży, „Gazeta Rzemieślnicza” 1894, nr 31, s. 249).
13
B. Prus, Kroniki tygodniowe, t. IV, Warszawa 1954, s. 117, t. V, Warszawa 1955, s. 341–342.
14
Ks. Aleksander Wóycicki podaje, że około 1909 r. działało w Warszawie w „najuboższych dzielni
cach” ponad 50 kinematografów (A. Wóycicki, Instytucje fabryczne i społeczne w przemyśle Królestwa
Polskiego, „Ekonomista”, t. III, 1914, s. 126). Zob. także: K. S. Michalewicz, Polskie rodowody filmu
— narodziny masowego zjawiska, Warszawa 1998; por. szkic H. Krajewska, Kino w Łodzi, repertuar,
reklama i kobieca publiczność, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego…, s. 427–440.
15
J. P. Dekowski, Zwyczaje i obrzędy weselne łódzkich rodzin robotniczych, [w:] Folklor robotniczej
Łodzi…, s. 33.
16
Zob. np. autobiograficzna powieść Lucjana Rudnickiego Stare i nowe (t. I, Warszawa 1949, s. 132–141 i n.)
oraz J. Świdrowski, op. cit., s. 40.
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do urządzenia mieszkania, nierzadko usiłując pogodzić kultywowanie niektórych
przyzwyczajeń i elementów wystroju mieszkania wiejskiego (np. domowy ołtarzyk)
z nowymi potrzebami życia w mieście i nowymi miejskimi sprzętami, oferowanymi
przez przemysł, jak np. żelazne łóżka czy garnki.
Rozbudowująca się infrastruktura dużych miast, rozszerzanie się publicznej prze
strzeni miejskiej i rozwój życia publicznego w mieście — sprzyjały popularyzowaniu
się wśród mieszkańców nowych wzorów i form wypełniania czasu po pracy. Dotyczyło
to przede wszystkim korzystania ze zinstytucjonalizowanych form zbiorowej rozryw
ki i odpoczynku, jak cyrk, kibicowanie ulicznym paradom wojska czy straży pożar
nej, wyścigom kolarskim czy wioślarskim itp. Korzystała z nich nie tylko publiczność
męska, choć ta niewątpliwie przeważała. Przedstawienia cyrkowe cieszyły się wielkim
powodzeniem również wśród kobiet tak w środowisku robotniczym i rzemieślniczym,
jak i w szerokich kręgach mieszczaństwa17. Ciekawym przejawem demokratyzującego
oddziaływania miasta na kulturę rozrywki była m.in. również „instytucja” zbiorowych
lekcji tańca towarzyskiego, powołana do życia na potrzeby dobrze sytuowanej mło
dzieży mieszczańskiej18. Stała się ona następnie — w latach porewolucyjnych, po 1905 r.
— wzorem naśladowanym w innych kręgach społecznych m.in. przez młodzież ro
botniczą19. Była to jedna z coraz liczniej powstających w mieście okazji legitymizowa
nia kontaktów i wspólnego spędzania czasu wolnego młodzieży obu płci w miejscach
publicznych. Warto w tym kontekście wspomnieć inicjatywę piątego („robotniczego”)
oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej zorganizowania zbiorowych lekcji tańca dla
robotników papierni w Jeziornie. Miało to sprzyjać wyrabianiu „ogłady towarzyskiej”
wśród robotników i wpływać demokratyzująco, „gdyż robotnicy, robotnice i urzędni
cy fabryczni spędzają razem wieczory na zabawie”20.
Aż do schyłku XIX w. można uważać za niemal powszechnie obowiązujące
w miejskich skupiskach robotników tradycyjne obyczaje i rytuały „świętowania”
niedzieli i dni wolnych od pracy, w dużej mierze kształtowane zgodnie z nakazami
Kościoła katolickiego bądź innych wyznań i religii. Jednak coraz częściej — szczegól
nie poczynając od pierwszych lat XX w. — spotykały się one z rosnącą konkurencją
nowych możliwości oferowanych przez wielkomiejskie instytucje i rozbudowującą
się miejską infrastrukturę (parki, ogrody publiczne, wydzielone miejsca zbiorowej
rekreacji, jak np. Dolina Szwajcarska czy Saska Kępa w Warszawie, a w Łodzi park
miejski Źródliska, zwany Kwelą).
F. Hoesick, Powieść mojego życia, t. 1, Wrocław 1959, s. 214–215; J. Gebethner, Młodość wydawcy, War
szawa 1977, s. 79; B. Dziubek, Zaczynałem u Lilpopa, Warszawa 1969, s. 25. O ogromnej popularności
cyrku wśród proletariackich mieszkańców Warszawy pisał już Bolesław Prus w swoich felietonach (np.
„Kurier Warszawski” 1884, nr 134a i 136a). Zob. także AAN nr 10295, W. Stępień, 50 lat wspomnień (rkps)
18
Zob. np. F. Hoesick, Powieść mojego życia, s. 126–127; A. Daab, W Warszawie i na Krymie, Warszawa
1996, s. 28.
19
Wzmianki na ten temat zachowały się np. we wspomnieniach z młodości (z lat 1911–1912) robotnika
fabryki metalowej w Warszawie (W. Stępień, 50 lat…).
20
Sprawozdanie z działalności 16 oddziałów Tow. Kultury Polskiej za 1907 r, b.m.w., s. 2.
17
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Słabła dominacja parafii i tradycyjnych korporacji (jak np. bractwa religijne czy
cechy/ zgromadzenia rzemieślnicze) w organizowaniu zbiorowego wypoczynku
i rozrywki po pracy na rzecz inicjatyw wysuwanych przez różne na miarę politycz
nych możliwości Królestwa Polskiego — nowoczesne instytucje i stowarzyszenia.
Pewną, choć w skali Królestwa Polskiego niewielką rolę odgrywały również inicjaty
wy fabrykantów (np. Dittricha w Żyrardowie, Szlenkiera w Warszawie, Poznańskie
go, Scheiblera i in. w Łodzi)21.
Na początku XX w., szczególnie w Królestwie Polskim (ale i na ziemiach innych
zaborów), pod wpływem impulsów rewolucji i wywalczonych w tym czasie zdoby
czy, mnożą się próby organizowania czasu wolnego robotnikom i ich rodzinom.
Były to inicjatywy o bardzo zróżnicowanej proweniencji i charakterze: od rządo
wych, poprzez społeczne — stowarzyszeniowe, do patronackich i filantropijnych.
Stowarzyszenia i organizacje odgrywały dość istotną rolę w modelowaniu aspi
racji kulturalnych ludności robotniczej, wywierając na ogół nacisk na pełniejsze
wykorzystywanie wywalczonego przez robotników wydłużenia czasu po pracy na
zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych. Potrzeby te były jednak rozumiane przez
te organizacje rozmaicie, zależnie od ich orientacji światopoglądowych i politycz
nych. Bardzo różne były też kierunki, formy i zasięg ich oddziaływania w środo
wisku robotniczym.
W kształtowaniu nowych wzorów spędzania czasu wolnego dużą rolę odegrały
robotnicze związki zawodowe, mimo że w Królestwie Polskim ich możliwości legal
nego działania były ograniczone do kilku lat rewolucji i okresu bezpośrednio poprze
dzającego wybuch I wojny światowej. Związane z różnymi orientacjami politycznymi:
z ruchem socjalistycznym, chrześcijańsko–robotniczym i narodowo–demokratycz
nym, reprezentowały odmienne modele kultury, propagując w środowisku robot
niczym różne wzory zachowań i rozumienia wartości czasu wolnego. Dotyczyło to
również stowarzyszeń oświatowych, społeczno–kulturalnych (np. Uniwersytet dla
Wszystkich, Towarzystwo Czytelń m. Warszawy czy Towarzystwo Kultur y Polskiej)
i wielu innych, jak np. organizacji feministycznych, spółdzielczych, sportowych, stra
ży pożarnej itd.22.
Na ogół były to oferty kierowane do określonego środowiska społeczno–zawo
dowego; często uwzględniały specyficzne potrzeby i zainteresowania kobiet, jed
nak z reguły adresowane były do tej części kobiet, która pracowała poza domem.
Niektóre organizacje (chyba głównie tzw. chrześcijańskie) próbowały zagospoda
rować czas wolny pracującym robotnikom wspólnie z ich rodzinami, aranżując
np. zbiorowe pielgrzymki, wycieczki itp., z reguły łączone z różnymi formami zbio
rowych manifestacji religijnych. Odpowiadało to zwyczajowym wzorom zachowań
Zob. m.in. M. Sikorska–Kowalska, Miasto wielkoprzemysłowe i czas wolny kobiet. Łódź na przełomie
XIX i XX w., [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego…, s. 265–274.
22
Zob. m.in. W. L. Karwacki, Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914),
Łódź 1972.
21
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i najprawdopodobniej także — oczekiwaniom większości samych niepracujących
poza domem zamężnych kobiet, których kontakty z życiem publicznym często ogra
niczały się do form inicjowanych przez parafie.
Większość szybko rozwijających się w okresie porewolucyjnym w większych
miejskich skupiskach robotniczych stowarzyszeń i organizacji propagowała przede
wszystkim nowe wzory rekreacji. Na pierwszy plan wysuwano cele oświatowe oraz
zorganizowaną zbiorową rozrywkę. Ogólnie rzecz biorąc, malało oddziaływanie
w tej sferze parafii i innych organizacji religijnych, osłabieniu ulegały akcenty religij
ne, a formy zapożyczone z tradycji święta religijnego zastępowane były przez bardziej
nowoczesne i świeckie wzory rekreacji (np. wycieczki krajoznawcze). Sprzyjało to
nowemu postrzeganiu wartości czasu wolnego, silniejszemu akcentowaniu potrzeby
odpoczynku i rozrywki.
Miasto, rozszerzając i unowocześniając inicjatywy organizowania życia zbiorowe
go w sferze rekreacji, oferowało nie tylko nowe formy, ale przede wszystkim udostęp
niało nowe treści. Skoncentrowanie w przestrzeni miasta instytucji kultury wysokiej
(teatry, muzea) sprzyjało rozszerzaniu choćby pośrednich kontaktów także plebejskiej
części mieszkańców z wartościami kultury tego poziomu. Tym bardziej, że w tym
kierunku szły także próby organizowania w środowisku robotniczym kontaktu z in
stytucjami kultury wysokiej i budzenia aspiracji awansu kulturalnego, szczególnie
intensywnie podejmowane w okresie rewolucji i w latach porewolucyjnych.
I na tym polu ostro zarysowuje się rywalizacja propagowanych wzorów rekreacji
między kulturą rozrywki pozostającej w kręgu tradycji jarmar — czno–odpustowej
i parafii a próbami budzenia wyższych aspiracji kulturalnych ludności robotniczej.
Te ostatnie podejmowane były przede wszystkim przez organizacje socjalistyczne
bądź radykalną inteligencję (na ogół z ruchem socjalistycznym sympatyzującą).
Podobne wzory awansu kulturalnego zaczynały w tym czasie propagować
m.in. wśród robotnic pierwsze stowarzyszenia kobiece / feministyczne23. W Króle
stwie Polskim np. nie tylko w Warszawie i Łodzi, ale i innych dużych miastach można
było rozwijać zainteresowania teatrem, nie tylko uczestnicząc w amatorskich impre
zach teatralnych, ale także w spektaklach teatrów profesjonalnych. Organizowano
także wycieczki do muzeów i na wystawy oraz zwiedzanie zabytków architektury.
Jako szczególna forma bezpośredniego przekazu treści kultury wyższego poziomu
wielką popularnością cieszyły się w tym czasie — i wśród organizatorów, i wśród
odbiorców — odczyty publiczne.
Inicjatywy niektórych działających wśród robotników organizacji o profilu kultu
ralno–oświatowym — głównie te wychodzące z kręgów radykalnej inteligencji — na
stawione były na budzenie aspiracji kształceniowych i dążeń do awansu kulturalnego
(jak np. Uniwersytet dla Wszystkich w Warszawie). Zachęcając do samokształcenia
i czytelnictwa, stwarzały pewne bodźce m.in. także do bardziej indywidualnego war
23
Wiele z nich formułowano na łamach „Steru”, periodyku wydawanego w latach 1907–1914 przez
Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich w Warszawie.
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tościowania czasu wolnego i w większym stopniu wykorzystywania go jako czasu „dla
siebie”. W środowisku robotniczym, według oceny niektórych działaczy kulturalnych
z początków XX w., bodźce te napotykały najszybszy odzew wśród młodej generacji,
która jednak nie wykazywała wytrwałości w hołdowaniu wysokim wymogom i wzo
rom wypełniania czasu wolnego zacieśniającym ich kontakt z kulturą wysoką. Więcej
wytrwałości pod tym względem wykazywały kobiety, jeśli już tego rodzaju wyzwania
podejmowały24. Te ostatnie jednak — szczególnie matki — w swej większości oka
zywały mniejszą na ogół niż mężczyźni gotowość zmian w wyznawanej przez siebie
dotychczas tradycyjnej hierarchii wartości czasu wolnego.
Uznanie potrzeby wygospodarowania czasu „dla siebie”, wywalczenia możliwo
ści realizowania własnych zamierzeń i aspiracji pojawiały się wśród kobiet w środo
wisku robotniczym ze znacznym opóźnieniem nawet w epoce rewolucji 1905 r., która
głęboko przeorała mentalność ludności robotniczej, przynosząc zmiany także w oce
nie szans życiowych i perspektyw awansu kulturalnego. Indywidualne upodobania
przekładały się na czas wolny kobiet raczej w sferze wartości ekologicznych, kontak
tów z naturą, znajdując wyraz w hodowli roślin doniczkowych i uprawie ogródków
działkowych25.
Początek XX w. jest czasem wyraźniejszego ujawnienia się prób organizowania
masowej rozrywki komercyjnej na poziomie popularnym. W największych miastach
skupiających ludność robotniczą coraz intensywniej rozwijają się zalążki popularnej
kultury masowego przekazu, przede wszystk im kino, o którego powodzeniu także
wśród kobiecej populacji robotniczej była już mowa wyżej. Wszystko to znamiono
wało perspektywę przemiany wzorów kulturowych i w pewnym zakresie — awansu
kulturalnego. Przede wszystkim przemianie ulegały formy zachowań miejskiej lud
ności robotniczej w czasie wolnym: od rozrywki jarmarczno–odpustowej (na placach
ludowych zabaw i karuzeli itp.), poprzez teatrzyki ogródkowe, cyrk, do stowarzyszeń
społeczno–kulturalnych, zawodowych, sportowych itp.
Powstaje pytanie, w jakim stopniu z tych nowych możliwości korzystały kobiety,
czy płeć różnicowała zachowania w czasie wolnym. Dostępne źródła nie dają pełniej
szej odpowiedzi na to pytanie. Pewne jest, że w kształtowaniu postaw kobiet w tej sfe
rze życia codziennego różnice generacyjne odgrywały nie mniejszą rolę niż różnice
wieku i stanu cywilnego.
Według oceny Ludwika Krzywickiego z 1910 r., w latach rewolucji audytorium odczytów i kursów
organizowanych przez Uniwersytet dla Wszystkich stanowiła przede wszystkim młodzież oraz robotnicy
i robotnice w wieku 30–40 lat. R. Żywicki [L. Krzywicki], Nieco prawdy, „Nowe Życie” 1910, nr 18.
25
Zob. np. Ogrody robotnicze, „Polak–Katolik” nr 6, 30 I 1911.
24

(Pierwodruk: Kobieta i kultura czasu wolnego, Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja
Szwarca, t. VII, Warszawa 2001, s. 165–180)
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CODZIENNOŚĆ I KULTURA:
W KRĘGU RODZINY I WŚRÓD INNYCH

W

ostatnim dziesięcioleciu dał o sobie znać wzrost zainteresowania na
szej
historiografii dziejami społecznymi, a szczególnie — przemianami mo
dernizacyjnymi społeczeństwa w Polsce. Przyczyniło się do tego, jak sądzę, m.in. roz
szerzenie perspektywy badawczej: wyjście poza dominujące jeszcze na początku lat
siedemdziesiątych podejście koncentrujące się na strukturach społecznych, ich po
wstawaniu i przekształceniach — do szeroko rozumianej sfery życia codziennego
jednostki, rodziny, różnego typu społeczności. Rekonstrukcja procesu różnicowa
nia się społeczeństwa stanowiła dotąd i stanowi nadal podstawowy wątek badaw
czy historii społecznej. Próba wyjaśnienia procesów dyferencjacji nie może się obyć
bez analizy gry zmiennych/czynników determiujących pozycję społeczną jednostek
i grup. Coraz mocniej akcentuje się wśród nich wyznaczniki kulturowe. Szczególne
go znaczenia nabiera obserwacja przekształceń społeczeństwa poprzez analizę bio
grafii współtworzących je jednostek, rodzin, większych i mniejszych społeczności
oraz przemian ich kultury.
W pewnym stopniu, jak sądzę, przyczyniło się do tego docenienie w tym kontek
ście roli kategorii płci i wieku, czemu sprzyjało rozwinięcie się prac badawczych nad
społecznymi dziejami kobiet. W ostatnich latach więcej uwagi poświęcono w naszej
historiografii kulturotwórczej roli kobiet. Podjęto zespołową próbę rekonstruowania
udziału kobiet w tworzeniu kultury, definiowanej bardzo szeroko z uwzględnieniem
jej zróżnicowania i wielo– warstwowości, ze szczególnym naciskiem na XIX i pierw
szą połowę XX w.
Taka rekonstrukcja wymaga szeroko zakrojonej perspektywy badaw
czej,
uwzględnienia aktywności kulturotwórczej kobiet (i to przecież nie w izolacji od
analogicznej działalności mężczyzn) na kilku co najmniej poziomach i w różnych —
zaznaczających swą odrębność — przestrzeniach kulturowych.
Takie podejście zakłada objęcie obserwacją zarówno sfery kultury duchowej, jak
i materialnej, różnych form aktywności twórczej i odtwórczej — zarówno na po
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ziomie kultury wysokiej, jak i popularnej, tak z perspektywy kultury elitarnej, jak
również rodzącej się w XX w. — kultury masowej.
Zgodnie z tradycyjnym podejściem działalność kulturotwórcza kojarzona jest
przede wszystkim z poziomem kultury wysokiej, poszukuje się jej głównie w sfe
rze kultury duchowej, zwłaszcza wśród jej twórców w kręgach elity intelektualnej
i artystycznej. Obecności kobiet w elitach twórczych w Polsce XIX i XX w. dotyczy
m.in. tom Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycz
nej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim1. Autorzy zamieszczonych
tam studiów poszukują obecności kobiet wśród „ludzi nauki i talentu”2 oraz śledzą
społeczny mechanizm „wybijania” się kobiecych geniuszów.
Prace badawcze, idące tym torem, dotykają jednak tylko jednej strony interesu
jącego nas zjawiska kulturotwórczej aktywności kobiet i mężczyzn. Toteż — jak są
dzę — należy wyjść poza ten tradycyjny obszar kultury duchowej, przekroczyć progi
elitarnego kręgu twórczości intelektualistów i artystów i zejść na poziom kultury,
kształtowanej przez szersze kręgi kobiet i mężczyzn w odpowiedzi na wyzwania po
wszedniego bytowania. Ciekawe, że takie właśnie rozszerzone rozumienie pojęcia
„twórców kultur y/cywilizacji” łączone z perspektywą unowocześnienia społeczeń
stwa polskiego zrodziło się z fermentu ideowego u schyłku XIX w. „Społeczeństwa
współczesne — czytamy w „Głosie” z 1889 r. — znajdują się w przełomow ym okre
sie swego rozwoju: do życia wstępują pierwiastki nowe, które w nim dotąd udziału
prawie nie brały i których my prawie nie znamy, są to: lud i kobieta. C y w i l i z a c j ę
p r z y s z ł ą t w o r z y ć b ę d ą w p o ł o w i e d z i s i e j s i c h ł o p i r o b o t n i k ,
w p o ł o w i e k o b i e t a” 3 [p o d k r. — A . Ż .].
Badacz winien obserwacją swą objąć także przestrzeń kultury życia codziennego,
twórców i odbiorców nie tylko kultury wysokiej, ale także, a może nawet przede
wszystkim — kultury popularnej. Rozszerzanie ram chronologicznych badań na ko
lejne dekady XX w. skłania do przesuwania punktu ciężkości poszukiwań na rodzącą
się kulturę masową i odnajdywanie w niej inspiracji kulturowych z obu poziomów:
kultury wysokiej i popularnej. Rekonstrukcja kształtujących się stopniowo elemen
tów kultury masowej pozwala na ujawnienie rosnącego jej oddziaływania na kulturę
życia codziennego coraz szerszych kręgów społecznych.
Główny problem badawczy stanowią determinanty i mechanizm rozwoju kultu
ry dnia powszedniego i świątecznego. Niewątpliwie wzajemne relacje kobiet i męż
czyzn wywierają na nią szczególny wpływ. Stanowią one przecież realną część życia
na co dzień i ważą we wszystkich jego aspektach.
Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów
w niepodległym państwie polskim, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. IV, Warszawa
1996, ss. 315.
2
Por. R. Czepulis–Rastenis, Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji pol
skiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1988, ss. 343.
3
J. Laskowski, Kwestia kobieca, „Głos” z 21 XII 1889, nr 51.
1
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Z tego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługuje obserwacja 1) obowią
zujących w życiu codziennym reguł współżycia, 2) wyznawanej hierarchii wartości
oraz 3) różnic w postawach i motywacji zachowań kobiet i mężczyzn.
W świetle dotychczasowych badań to zróżnicowanie postaw kobiet i mężczyzn
zarysowuje się wyraźnie m. in. w stosunku do tradycji i nowoczesności. Z pewno
ścią jednak weryfikacji wymaga zakorzeniony w potocznej świadomości stereotyp
o dominowaniu w postawach i zachowaniach kobiet skłonności do konserwatyzmu.
Wydaje się, że rozszerzenie pola obserwacji na kulturę życia codziennego stwarza
szansę pełniejszego uchwycenia kulturotwórczej roli „szarego człowieka”, a przede
wszystkim — tej właśnie roli kobiet. Może więc sprzyjać bardziej precyzyjnemu „sza
cunkowi” udziału obu płci w tworzeniu, przetwarzaniu i kultywowaniu tradycyj
nych i nowych wzorów kulturowych.
***
Stajemy tu jednak przed poważnymi trudnościami definicyjnymi, a możliwość
wyodrębnienia kategorii „życie codzienne” od wielu lat jest przedmiotem dyskusji
wśród badaczy zachodnioeuropejskich, a w ostatnich latach — także wśród history
ków polskich4.
Intensyfikacja zainteresowań historyków życiem codziennym z pewnością wyra
ża m.in. potrzebę przeciwdziałania jednostronnej obserwacji dziejów społeczeństwa
z perspektywy kształtowania się i przekształcania modelowych przecież struktur
społecznych. Niebezpieczeństwo to dostrzeżono w Polsce już w latach siedemdzie
siątych5.
Przeniesienie punktu ciężkości w pracach nad dziejami społeczeństwa z ujęć
globalnych, (których autorzy ulegali często fascynacji metodami kwantytawnymi
i statystyką) — na doświadczenia i oczekiwania „zwykłych” ludzi w ich życiu co
dziennym stało się w krajach zachodniej Europy i w Skandynawii głównym postu
latem metodologicznym programów badawczych, alternatywnych wobec historii
struktur społecznych (np. „nowej historii społecznej” w Niemczech6). Wyrastały one
z obawy przed redukowaniem jednostki ludzkiej do przeciętnej statystycznej, a o to

Zob. M. Bogucka, Zycie codzienne — spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 247–253.
5
Zob. J. Jedlicki, Historia struktur społecznych: obrona i krytyka, „Dzieje Najnowsze” 1976, nr 1,
s. 15–20.
6
P. Borscheid, Plädoyer für eine Geschichte des Alltäglichen, w: Ehe, Liebe, Tod, red. P. Borscheid,
H.–J. Teuteberg, Münster 1983; tenże, Alltagsgeschichte — Modetorheit oder neues Tor zur Vergangen
heit?, [w:] W. Schieder, V. Sellin red., Sozialgeschichte in Deutschland, t. III, Göttingen 1987 s. 78–100;
D. Peukert, Neue Alltagsgeschichte und Historische Anthropologie, [w:] Historische Anthropologie, Der
Mensch in der Geschichte, red. H. Süssmuth, Göttingen 1984 s. 59–68; J. Kocka, Historisch–anthro
pologische Fragestellungen — ein Defizit der Historischen Sozialwissenschaft?, tamże, s. 77–81.
4

175

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

Codzienność i kultura: w kręgu rodziny i wśród innych

oskarżano demografów historycznych, badaczy struktur społecznych i historyków
gospodarczych.
W Polsce, jak sądzę, w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi wzrasta
jące zainteresowanie historyków (i chyba także czytelników) życiem codziennym
w przeszłości jest związane głównie z reakcją na zdominowanie historiografii przez
historię polityczną, traktowaną jednostronnie jako dzieje dyplomacji, wojen, dzia
łań przywódców i elit politycznych — z pominięciem szerszych kręgów uczestników
życia politycznego, ich doświadczeń i reakcji, a więc z pominięciem szerokiej sfery
kultury politycznej.
Toteż przekonujący wydaje się pogląd wyznawany przez część historyków w An
glii i Francji. Liczą oni mianowicie, że „życie codzienne” jako przedmiot i metoda
badań historycznych może odegrać rolę pomostu między historią polityczną i gospo
darczo–społeczną, może okazać się ważnym pomostem ku integralnemu podejściu
do dziejów społeczeństwa.
Powstaje pytanie: jak określić pojemność pojęcia „życie codzienne” jako przed
miotu badań historycznych?
Jądrem codzienności jest niewątpliwie życie prywatne jednostki i rodziny, jed
nak zakresy obu tych pojęć: „życie codzienne” i „życie prywatne” nie pokrywają się
ze sobą. Należy wziąć pod uwagę, że także niektóre formy zbiorowego życia publicz
nego w określonych warunkach wchodzą w obszar codzienności. Tak np. kontakty
sąsiedzkie i towarzyskie realizują się głównie na płaszczyźnie codzienności, ale loku
ją się na pograniczu prywatności i życia publicznego.
Jednocześnie normy i motywacje zachowań, styl życia prywatnego (a więc wzory
kultywowane w życiu prywatnym) nie zawsze dają się w pełni odczytać z zachowań
mieszczących się w ramach dnia powszedniego, jak np. normy i obyczaje kultywo
wane w wyjątkowych, jednorazowych lub rzadko powtarzających się wydarzeniach
życiowych, takich jak: zawarcie małżeństwa, narodziny potomka, wybór zawodu itp.
Ponadto granica między sferą „prywatną” i „publiczną” jest zmienną historyczną.
Obie te sfery bywają rozmaicie od siebie odgraniczane w zależności od tego, jaka
zbiorowość tworzy odpowiednie opinie i normy. Istotną rolę różnicującą wytyczanie
i postrzeganie tej granicy stanowi płeć. Mamy przy tym do czynienia z całą gamą
wariantów kulturowych, kształtujących się pod wpływem impulsów narodowych,
religijnych, wreszcie — społeczno–zawodowych, z nieustannym przesuwaniem ba
rier, zwłaszcza w okresie przechodzenia od tradycyjnych społeczności agrarnych do
społeczeństwa nowoczesnego7.
Trudności ze zdefiniowaniem kategorii „życie codzienne” i z wyznaczeniem jego
zakresu jako przedmiotu badań historycznych pogłębia jeszcze pewna dwuznacz
ność tego pojęcia.
Po pierwsze, określenie „życie codzienne” traktuje się jako synonim życia po
tocznego, ciągłości bytowania, realizującej się w niezmiennym, określonym rytmie.
7

P. Borscheid, Pladoyer…, s. 5.
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W tym rozumieniu głównym wyznacznikiem codzienności jest powtarzalność jed
nostkowych działań realnych ludzi, ale i towarzyszących tym działaniom zachowań
symbolicznych jak gest, obrzęd, rytuał. I tu wkraczamy w sferę kultury.
Obserwacja i analizowanie norm, wzorów, obrzędów itd., którym pod
porządkowane są powtarzane z dnia na dzień zachowania, stwarza szansę uchwyce
nia pewnych regularności i zasad, organizujących życie codzienne jednostek, rodzin,
społeczności sąsiedzkich itd., a więc umożliwia typologię stylów życia8.
Po drugie, pojęcia „życie codzienne” używa się również w nieco innym znacze
niu, a mianowicie jako opozycję do przeżyć niecodziennych, a więc niepowtarzal
nych, wyjątkowych, szczególnie istotnych dla przebiegu i jakości życia jednostki nie
tylko w teraźniejszości, ale również w przyszłości. W tym rozumieniu codzienność
oznacza przede wszystkim dzień powszedni, działania i przeżycia „tu i teraz”, przede
wszystkim te wymuszone przez biologię i biologiczny rytm życia. Takie rozumie
nie „codzienności” zakłada więc różnicowanie przeżyć na codzienne i niecodzienne
z punktu widzenia ich wagi dla przebiegu i jakości życia jednostki. Taki zabieg z kolei
zawsze jest obciążony daleko idącym subiektywizmem. Nawet wówczas, gdy podzia
łu tego dokonuje sam autor autobiografii, stosuje on czysto subiektywne, „prywatne”
kryteria dla oceny „wagi” jednostkowych faktów ze swego życia.
Ze względu więc na tę niejednoznaczność kategorii „życie codzienne” wydaje się
celowe skupienie uwagi na życiu prywatnym jako na głównym wątku naszych poszu
kiwań i refleksji. Tym bardziej, że sferę pracy, która stanowi w niektórych warstwach
społecznych dominującą formę życia codziennego, a w dobie industrializacji ulega
oddzieleniu od życia prywatnego — pozostawiamy na razie poza naszymi rozważa
niami. Problematyka ta zasługuje bowiem na oddzielne potraktowanie.
Wypada jednak podkreślić, że kultura życia codziennego — nawet zre
dukowanego do sfery prywatności — zawsze w centrum zainteresowania badacza
stawia jednostkę, jej sposób życia, myślenia, kochania itd., słowem — jej postawy
i zachowania przede wszystkim w codziennych relacjach z innymi ludźmi, w kontak
tach z członkami rodziny, sąsiadami, współpracownikami, przyjaciółmi, znajomymi
itd., ale także w kontaktach ze światem rzeczy, wytworów ludzkiej pracy. Położenie
akcentu na prywatność przesuwa punkt ciężkości zainteresowania badacza na rodzi
nę, gdyż życie prywatne na co dzień daje się obserwować przede wszystkim poprzez
życie wewnątrzrodzinne9. Jego ramy przestrzenne wytycza miejsce zamieszkania —
mieszkanie. Postrzeganie roli i funkcji mieszkania w życiu codziennym jednostki
i rodziny stanowi istotny element różnicujący styl życia na co dzień. Kulturotwórcza
rola kobiet w tej dziedzinie wydaje się bardzo istotna, choć niewątpliwie uzależnio
8
Wg A. Sicińskiego „styl życia jest konstruktem teoretycznym obejmującym zbitkę codziennych za
chowań, ich motywacji oraz sposobu użytkowania rzeczy”. Styl życia miejskiego w Polsce doby prze
mysłowej, [w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej — Człowiek, Wrocław–Warszawa–Kraków
1993, s. 16.
9
M. Perrot, Histoire de la vie pńve, vol. 4, (Introduction), Paris 1987, s. 9.
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na od środowiska społecznego, tradycji kulturowej (także religijnej), jak również od
tempa upowszechniania się myślenia medycznego i zasad nowoczesnej higieny oraz
usprawnień technicznych w gospodarstwie domowym i komunikacji, łącznie ze sferą
masowego komunikowania itd.
Jedną z najistotniejszych cech codziennych zachowań jest ich powtarzalność
i znaczny stopień zrutynizowania. Według Petera Borscheida dla dnia codziennego
charakterystyczne są działania bezrefleksyjne, spontaniczne, wynikające z przeko
nania człowieka o stabilności codzienności10. Dotyczy to przede wszystkim stosunku
do rzeczy, w pierwszym rzędzie odnosi się zatem do sfery produkcji i konsumpcji
— nie tylko materialnej. Powtarzalność i rutyna występują także w wielu innych
codziennych zachowaniach związanych z relacjami międzyludzkimi w rodzinie
(np. stosowanie fizycznych kar wobec dzieci), czy w szerszej komunikacji społecznej.
Powtarzalność zachowań codziennych pozwala na próbę zrekonstruowania regulu
jących je norm i wzorców, czasami również — na odtworzenie ich motywacji, ściśle
— choć nie zawsze świadomie — związanych z wyznawanym systemem wartości.
Wiąże się z tym szczególne miejsce, jakie w kulturze życia codziennego zajmują
emocje, obrzędy bądź rytuały, z reguły utrwalające zwyczajowe normy zachowań
(konwenanse), zmieniające się w czasie i przestrzeni społecznej, różne w kolejnych
społecznościach lokalnych, etnicznych, religij
nych, odmienne w kolejnych war
stwach i klasach społeczeństwa, zróżnicowane według płci, wieku, miejsca w rodzi
nie itd. Odwołajmy się tu do szczególnej roli obrzędów w życiu codziennym rodziny
chłopskiej w XIX i w znacznej części XX w., np. do rytuału dzielenia chleba przez
matkę lub ojca.
Szczególny obszar manifestowania się kultury życia codziennego stanowi nie
wątpliwie język11, który wyraża nie tylko sposób myślenia i postawy jednostki. Ko
duje on również przemiany mentalności zbiorowej, demonstrowane m.in. w różnych
formach codziennego komunikowania się jednostki z otoczeniem. Dość przywołać
przykład ogłoszeń czy reklam.
Analizując te kulturowe aspekty codzienności, możemy pójść jeszcze krok dalej
i w codziennych relacjach jednostki z otoczeniem obserwować ścieranie się różnych
norm zachowań, trwałość jednych zasad postępowania i „przeżywanie się” innych
oraz kształtowanie się nowego obyczaju, nowych norm i systemów wartości, n o w e 
g o języka.
I tu można postawić pytanie: w jakim stopniu w tych zjawiskach kulturowych,
które ujawniają się w skali dnia codziennego, pozycja społeczna i płeć wpływają różni
cująco na postawy, zachowania, aktywność normotwórczą jednostek, język, rytuały?

10
11

P. Borscheid, Plädoyer…, s. 7–8.
Idę tutaj za sugestią węgierskiej badaczki Agnes Heller , za P. Borscheid, Plädoyer…, s. 6.
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Czy więc w obszarze codzienności daje się zaobserwować i wyodrębnić aktyw
ność kobiet w kreowaniu nowych, ewentualnie w podtrzymywaniu i kultywowaniu
tradycyjnych norm i wzorów?
Czy obrzędy, rytuały i konwenanse ważyły podobnie czy różnie w życiu codzien
nym kobiet i mężczyzn?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania obserwacje historyków obejmować
mogą głównie trzy płaszczyzny realizowania się kultury życia codziennego: w wy
miarze życia jednostki, rodziny oraz w wymiarze życia społeczności sąsiedzkiej wzgl.
towarzyskiej, zawodowej itd.
Olbrzymia rola kobiet w tworzeniu i kultywowaniu wzorów kultury życia co
dziennego zarówno w zespole rodzinnym, jak i w nieco szerszych zespołach sąsiedz
kich i towarzyskich jest niewątpliwa i wydaje się możliwa do zrekonstruowania nawet
przy wykorzystaniu tylko tradycyjnych źródeł pisanych, przede wszystkim — prze
kazów pamiętnikarskich i autobiograficznych, a także epistolografii.
W tym przypadku jednak, gdy również działalność źródłotwórcza — szczególnie
jeśli chodzi o źródła pisane — została zdominowana przez mężczyzn, trudno sobie
wyobrazić rzetelne badania bez sięgnięcia do przekazów ustnych (m.in. zapisanych
przez Kolberga), do źródeł ikonograficznych, filmowych i różnych typów źródeł ma
terialnych.
Rola kobiet — żon, matek, babek — w kształtowaniu stylu życia rodziny nie
zawsze polegała tylko na kultywowaniu wzorów zastanych, odziedziczonych z po
kolenia ich rodziców. Mimo wszechobecnie panującej jeszcze na początku XX w.
tradycji patriarchalnej mamy do czynienia — na różnych poziomach społecznego
uwarstwienia — z dość powszechnym buntem i licznymi przypadkami czynnego
przeciwstawiania się żon i matek rygorom patriarchalnych norm nie tylko w kształ
towaniu strategii życiowej rodziny i jej członków, ale także w życiu codziennym.
Jeszcze powszechniejszy zasięg przybierał bunt córek, szczególnie w pokoleniach
wchodzących w dorosłe życie w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. Bunt ten (obejmo
wał on zresztą również synów) zwracał się przede wszystkim przeciwko ingerowaniu
ojca, względnie rodziców, w dobór współmałżonka, w sprawy aspiracji kształcenio
wych albo — wyboru zawodu.
Proponuję spojrzeć na dążenia córek i żon do emancypowania się spod mniej
lub bardziej rygorystycznie egzekwowanych wymogów pełnego ich podporządkowa
nia się woli męża i ojca jako na próbę kształtowania elementów nowej kultury życia
rodzinnego. Przy tym nadal otwarte pozostają pytania: czy i jak przekładało się to
na codzienność? Jak ten konflikt dawnych i nowych norm regulujących wewnętrzne
życie rodziny odczuwały kobiety, a jak mężczyźni?
Sądzić można, że większość kobiet właśnie przede wszystkim w życiu codzien
nym poddawała się naciskowi patriarchalizmu. Zdaje się na to wskazywać wiele
przykładów z życia nie tylko kobiet wiejskich, ale i miejskich, i to na różnym pozio
mie zamożności i społecznego statusu. Obserwacja ta dotyczy również np. rodzin
inteligencji zawodowej jeszcze w okresie międzywojennym.
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Wyłamać się z tradycyjnie obowiązującej w rodzinie hierarchii władzy i potrzeb
— dążyć do równorzędności i partnerstwa, w imię równości szans i obowiązków
w układzie mąż — żona, jak również w stosunkach między rodzicami i dziećmi —
czasami nawet znacznie trudniej było na co dzień niż w przełomowych momentach
życia.
Szczególnie trudno było, jak się wydaje, zerwać z uświęconymi tradycją rytuała
mi w życiu codziennym rodziny, które nie tylko uzewnętrzniały, ale także utrwa
lały patriarchalny układ dominacji i podporządkowania. Można tu np. przywołać
powszechny zwyczaj przywilejowania ojca, ewentualnie dorosłych synów/starszych
braci przy stole (w większości rodzin równało się to uprzywilejowaniu w podziale
rodzinnych zasobów żywności), czy obowiązek dzieci całowania ojca w rękę, jak
również stosowany wobec dzieci niemal na wszystkich szczeblach drabiny społecznej
zakaz uczestniczenia w rozmowie dorosłych przy stole, a szczególnie podejmowania
dyskusji z ojcem. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo rozbudowany był rytuał akcen
tujący uprzywilejowaną pozycję ojca w rodzinie górniczej12.
Co najmniej do połowy XX w. w Polsce niski był poziom cywilizacyjny i ma
terialny życia codziennego przeciętnej rodziny nie tylko na wsi, ale także w mie
ście. W tym ostatnim jeszcze w międzywojennej Polsce przeważały rodziny nisko
zarabiających robotników i pracowników umysłowych oraz ubogiego drobnomiesz
czaństwa. Determinowało to powolny proces unowocześniania gospodarstwa do
mowego i utrzymywanie się wielkiego obciążenia kobiet codziennymi obowiązkami
domowymi. Przykuwały one kobietę — szczególnie żonę i matkę — do gospodarstwa
domowego i wymagały świadczeń pielęgnacyjnych wobec męża i dzieci. Utrwalało
to tradycyjny podział ról w rodzinie na kobiece i męskie, reprodukując go z dnia
na dzień. Hamowało to niewątpliwie również rozwój aspiracji zawodowych kobiet,
czemu w polskich warunkach nie tylko w końcu XIX w., ale także w niepodległym
państwie lat międzywojennych sprzyjały jeszcze zwyczajowe, a także formalne ogra
niczenia szans kobiet na rynku pracy, szczególnie — kwalifikowanej.
Notabene na odrębne omówienie zasługują niewątpliwie konsekwencje i wpływ,
jaki dla pozycji w rodzinie kobiety–matki oraz dla kultury współżycia rodziny na co
dzień miało utrzymywanie się jeszcze w okresie międzywojennym szerokiego zasię
gu instytucji służby domowej.
Również w kontekście tej problematyki nie od rzeczy będzie, jak sądzę, przypo
mnieć wymóg dynamicznego podejścia. Zabrane w tomie „Kobieta i kultura życia
codziennego. Wiek XIX i XX” (Warszawa 1997) studia nad różnymi zjawiskami skła
dającymi się na kulturę życia codziennego dotyczą epoki intensywnej, choć w Polsce
nierytmicznie postępującej modernizacji społeczeństwa. Uzewnętrznia to tendencja
przyspieszonej mobilności społecznej, tj. szybkich zmian statusu społecznego i miej
sca zamieszkania znacznej części mieszkańców. Wymusza to na co dzień szybsze
lub wolniejsze indywidualne zmiany postaw, norm zachowań, hierarchii wyznawa
12

J. Ligęza, M. Zywirska, Zarys kultury górniczej, Katowice 1964, s. 33–35
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nych wartości, stopniowo przekształca także styl życia codziennego wielu rodzin.
Szczególnie te rodziny, które przeniosły się ze wsi do miasta były zmuszone do przy
stosowania do nowych warunków swoich dotychczasowych reguł życia, rodzinnych
zwyczajów, rytuałów itd. Jednym z nadal otwartych pytań badawczych pozostaje
wyjaśnienie, w jakim stopniu te trudy przystosowania codziennego życia rodziny
do nowych miejskich warunków spadały na barki kobiet. Dodajmy, że w Polsce na
przełomie XIX i XX w. problem ten nie ograniczał się do imigrantów chłopskich,
a obejmował także niemałą liczbę rodzin zubożałego ziemiaństwa.
Pamiętać trzeba przy tym, że przemiany te, które towarzyszyły narastaniu elemen
tów nowoczesnego, urbanizującego się społeczeństwa przemysłowego — sprzyjały
z jednej strony społecznej emancypacji jednostek i rodzin, ale z drugiej — ponow
nie dyscyplinowały, podporządkowując je now ym koniecznościom13. Wymienić tu
można np. konieczność przystosowania się do rytmu życia w mieście, odmiennego
w stosunku do wiejskiego, nie mówiąc już o zmianach dokonujących się w codzien
nym życiu rodzin miejskich pod wpływem doświadczeń związanych z kryzysami
przemysłowymi w końcu XIX w., czy z wielkim kryzysem gospodarczym w latach
trzydziestych XX w.
Obserwacja kultury życia codziennego i kulturotwórczej aktywności kobiet nie
powinna jednak, moim zdaniem, ograniczać się do kręgu rodziny, nawet jeśli pierw
szoplanowym obszarem tych poszukiwań ma być życie prywatne.
Swoistym rewersem współżycia rodziny na co dzień są niewątpliwie codzienne
kontakty jej członków z szerszym środowiskiem społecznym, wyznaczanym przez
więzi pokrewieństwa i przyjaźni, przez miejsce zamieszkania i pracę, przez stowa
rzyszenia i organizacje, szkołę, kościół, organy władzy państwowej itd., a więc —
kontakty towarzyskie i sąsiedzkie oraz zawodowe, gospodarczo–rynkowe, urzędowe
i inne.
Wiele wymienionych tu przestrzeni społecznych, w których rozgrywa się co
dzienność i wytwarzają się — nie bez udziału kobiet — swoiste reguły zachowań,
zwyczaje, rytuały wymaga odrębnego potraktowania i — wobec istniejącego w Pol
sce słabego zaawansowania badań — przeprowadzenia jeszcze szczegółowych po
szukiwań źródłowych. Dla tego bogatego kompleksu problemowego podstawowe
znaczenie ma pytanie, czy w codziennych kontaktach sąsiedzkich i towarzyskich
we własnym środowisku społecznym, a szczególnie w kontaktach z reprezentantami
różnych warstw społecznych, występują różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn?
Czy obowiązują ich te same, czy różne normy zachowań?
Wiąże się z tym problem ogólniejszy: w jakim stopniu płeć różnicuje stopień iden
tyfikowania się z własną warstwą/grupą społeczną, zawodową, wyznaniową? Czy na
przełomie wieków kobieca solidarność jest zjawiskiem zauważalnym w szerszej skali
społecznej? Czy łagodziła ona manifestujące się w życiu codziennym dystanse spo
łeczne i podziały religijne, etniczne itd.? W jakim stopniu demonstrowanie kobiecej
13

D. Peukert, Neue Alltagsgeschichte, [w:] Historische Anthropologie, Göttingen 1984, s. 61.
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solidarności w zorganizowanych formach, w postaci odrębnych stowarzyszeń czy or
ganizacji np. filantropijnych, sprzyjało demokratyzacji społecznej na co dzień?
Na uwagę zasługuje także miejsce, jakie same kobiety przyznawały tym formom
aktywności społecznej poza domem w ich własnym życiu codziennym i jakim war
tościom tę aktywność podporządkowywały?

(Pierwodruk: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. Anny
Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. V, Warszawa 1997, s. 17–28)
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PRYWATNA SFERA ŻYCIA RODZINNEGO
I ZEWNĘTRZNY ŚWIAT ŻYCIA PUBLICZNEGO
— BARIERY I PRZENIKANIE
(PRZEŁOM XIX I XX WIEKU)

A

ktywność 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 na
szych badaniach historycznych niedostrzegane, żeby nie powiedzieć — ignorowane.
Toteż celowe wydaje się dostrzeżenie charakterystycznych dla udziału kobiet w życiu
publicznym obszarów aktywności, odtworzenie form, celów i zakresu ich zaanga
żowania społecznego i politycznego. Równie zasadne wydaje się uznanie za otwar
ty problem badawczy pytania o specyficzne dla kobiet elementy kultury politycznej,
kształtującej się w polskich warunkach w swoim szerokim, ponadstanowym, ogólno
obywatelskim wariancie z dużym opóźnieniem. Jej cechy szczególne, w porównaniu
z innymi krajami Europy, wyrastały nie tylko z odmiennego stopnia zaangażowania
kobiet w życiu politycznym, ale związane były także ze specyficznymi postawami
i zachowaniami męskiej części polskiego społeczeństwa.
Powstaje przede wszystkim pytanie, czy w warunkach polskich można mówić
o tak wyraźnie zarysowanej — jak to miało miejsce w wielu krajach zachodnioeuro
pejskich w drugiej połowie XIX w. — barierze, oddzielającej sfery życia publicznego
i prywatnego?
Rozróżnienie tych dwóch sfer aktywności jednostki (w domyśle — mężczyzny)
było planowo forsowane w społeczeństwach, zdominowanych kulturowo przez
mieszczaństwo — w Anglii, Niemczech, Francji. Łączyło się z tym programowe wy
łączanie kobiet ze sfery życia publicznego, zamykanie ich pola działania w ramach ro
dziny, ograniczanie ich społecznych ról do funkcji macierzyńskich, pielęgnacyjnych,
wychowawczych itp. Sferę rodzinnej prywatności traktowano oczywiście — (zgodnie
z tym modelem) — jako niezbędne zaplecze aktywności publicznej: gospodarczej,
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politycznej itd., rezerwowanej jednak niemal wyłącznie dla mężczyzn. Oczywiste, że
model ten także w tych krajach mógł być i był realizowany w różnym stopniu w ko
lejnych 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 zakorzeniony
w świadomości społecznej. Wyznaczał on kobiecie pole działań przede wszystkim
w ramach rodziny i gospodarstwa domowego i izolował ją od szerszego życia spo
łecznego, natomiast działania na forum publicznym przekazywał wyłącznie mężczy
znom. 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 kontakty z życiem publicznym,
w jednej i drugiej liczono tylko na synów. Niekiedy, szczególnie w niektórych rodzi
nach ziemiańskich, synów nawet przygotowywano do pełnienia «służby publicznej».
Widziano więc potrzebę ich kształcenia (gimnazjum lub studia wyższe — dla sy
nów ziemiańskich1; wiejska szkoła elementarna — dla synów chłopskich). O takich
aspiracjach w stosunku do córek, nawet w większości rodzin radykalnej inteligencji,
źródła milczą. Dla tak zróżnicowanych w Królestwie Polskim „strategii” rodzinnych
wobec synów i córek niemałą rolę odgrywał argument narodowy: charakterystycz
ne dla większości elity ziemiańskiej przekonanie o „misji narodowej” tej warstwy,
(a szczególnie jej męskich 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 pru
skim, także na wsi, w oporze wobec germanizacji w szkole dziewczęta i kobiety nie
pozostawały w cieniu. Wręcz odwrotnie — to zaangażowanie uczennic i ich matek
w strajkach szkolnych w latach 1901–1907 było szersze niż chłopców, a protest bar
dziej zaciekły. Ale tam chodziło nie tyle o świadectwo szkolne tu — w odróżnieniu
od zaboru rosyjskiego — coraz częściej u schyłku XIX wieku niezbędne, dziewczę
tom, także, w życiu poza własną lokalną społecznością — ale o obronę dostępu do
nauki religii w języku ojczystym2 .
1
Tak np. na przełomie XIX i XX w. w ziemiańskiej rodzinie Grabskich studia wyższe synów Stanisła
wa i Władysława traktowano jako przygotowanie ich do „służby publicznej” w przyszłej, odbudowanej
Polsce. Natomiast ambicje córki zdobycia wyższego wykształcenia nie spotykały zdecydowanej apro
baty rodziców (Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. I, Warszawa 1986, s. 23, 42 i 48).
2
John J. Kulczycki, Strajki szkolne w zaborze pruskim 1901–1907, Poznań 1993, s. 236. W latach 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
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Podział społecznych ról zależnie od płci odpowiadał modelowi tradycyjnej ro
dziny 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, niewielkie jeszcze
szczeliny. Determinowały je głębokie przeobrażenia społeczne, którym ulegało za
równo ziemiaństwo, jak i chłopstwo i „stare” mieszczaństwo, oraz — wyodrębnia
nie się nowych warstw społecznych: inteligencji i klasy robotniczej. Wydaje się, że
zmiany te w warunkach polskich nie działały tak jednoznacznie, — jak w krajach
zachodnioeuropejskich, — w kierunku izolowania od siebie sfer życia prywatno–ro
dzinnego i publicznego i przeciwstawiania ich sobie jako dwóch odrębnych światów,
zdominowanych albo przez kobiety, albo przez mężczyzn.
W środowiskach zamożnego ziemiaństwa i nowoczesnego mieszczaństwa (bur
żuazji) już samo zaplecze majątkowe i poziom życia materialnego rodzin sprzyjały
podziałowi ich życia na strefę prywatną i publiczną, zwalniając kobietę od zdoby
wania 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 deter
minująco na interesujące nas zjawiska społeczne, tj. na wzajemne relacje między sferą
życia prywatnego i publicznego, na istniejące, względnie powstające między nimi ba
riery, 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 obywa
telskich mężczyzn i kobiet; możliwości rozwoju instytucji demokratycznych i życia
publicznego, a szczególnie — aktywności politycznej (zasięg wolności demokratycz
nych, prawo do organizowania się itd.), polityka oświatowa państwa (zasięg alfabety
zacji szkolnej, dostęp do wykształcenia powyżej elementarnego);
2. Poziom zamożności społeczeństwa;
3. Oddziaływujące na kulturę polityczną społeczeństwa tradycje kulturowe,
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 organizowa
nia niezależnej kobiecej opinii publicznej i ich wpływ na kształt kultury politycznej.
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, Z burżuazji
do inteligencji: Jadwiga Krausharowa, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
Zbiór studiów pod. red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. II, cz. 1, I wyd., Warszawa 1992, s. 217–228.
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Nie wszystkie te zjawiska znalazły się w polu widzenia dotychczas prowadzonych
badań; w wielu punktach możliwe jest sformułowanie tylko hipotetycznych refleksji.
Przedmiotem moich rozważań jest oddziaływanie tych czynników w specyficz
nych polskich warunkach. Tu bowiem należy, w moim przekonaniu, szukać wyja
śnienia zauważalnych polskich odmienności w porównaniu z zachodnią Europą,
gdy przedmiot naszej obserwacji stanowią wzajemne relacje społecznych ról kobiet
i mężczyzn w życiu prywatnym i publicznym. Nasuwa się więc pytanie: jak kształto
wał się polski wariant kobiecej aktywności w życiu publicznym, jak w polskich wa
runkach 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 po
strzegały 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 czę
ścią społeczeństwa zostały postawione wobec obcych, zaborczych aparatów państwo
wych. Zarówno w zaborze rosyjskim, jak i pruskim jednostka — niezależnie 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. Jednak ucisk narodowy w różnym
stopniu dotykał kolejne warstwy społeczne, a przede 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, przymusowa
emigracja — obejmowały przede wszystkim mężczyzn. Zmuszały jednak kobiety do
przejmowania wielu, dotychczas przez nich pełnionych funkcji w gospodarce, w ży
ciu społecznym i kulturalnym (np. w literaturze). W tym samym kierunku 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 przede
wszystkim środowiska robotnicze i inteligenckie. I w tej generacji represje ze strony
państwa zaborczego przyspieszały i intensyfikowały proces aktywizacji zawodowej
kobiet zwielokrotniając przypadki podejmowania przez kobiety funkcji głównych
żywicielek rodzin.
Wszystko to wpłynęło niewątpliwie na podwyższenie społecznego prestiżu ko
biet. Dotyczyło to jednak tylko warstwy ziemiańskiej i inteligenckiej. Podejmowa
nie przez kobiety z tych środowisk pracy zarobkowej niejednokrotnie otaczane było
nimbem czynu patriotycznego. Dokonywano w ten sposób swoistego „upolitycznie
nia” decyzji kobiety, która w gruncie rzeczy wyrastała z potrzeb dnia codziennego
rodziny. Tą, na poły „prywatną” drogą, wchodziły kobiety na forum życia ogólnospo
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łecznego. Ale przecież tylko ideologizację tych przeobrażeń społecznych, 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 znaj
dowały się poza zasięgiem represji, szczególnie te z rodowodem arystokratycznym
i ewentualnie — ziemiańskim. Tradycyjny model społecznej roli kobiety, w myśl
którego udział w organach władzy zarezerwowany jest dla mężczyzn, sięgał jeszcze
Polski szlacheckiej. Wiek XIX, szczególnie w zaborze rosyjskim i pruskim, dodał do
niego nowy element — przejęcie przez mężczyzn wszelkich kontaktów z władzą za
borczą 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 robot
nicze, 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, skierowa
ne właśnie przeciw kobietom np. w formie usuwania ich siłą z tzw. polskich wieców,
jak i inne formy, stosowanych przez władze pruskie prześladowań — ostrzejszych
wobec kobiet niż wobec mężczyzn z racji szerszego uczestnictwa tych pierwszych
w polskim ruchu kulturalno–oświatowym.
Na ogół także formy oporu i protestu obu płci wobec zaborczego aparatu pań
stwowego kształtowały się odmiennie (nie zmienia to faktu, że głównym czynnikiem
działającym w kierunku dyferencjacji postaw wobec państwa były różnice społeczne).
Można zaryzykować opinię, że pod zaborem rosyjskim i pruskim władza 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.
Z. Kirkor–Kiedroniowa, op. cit., s. 184 i nast.
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…, cz. 2, I wyd., s. 121–134; A. Żarnowska, Aspira
cje 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. Żarnowskiej,
A Szwarca, t. I, I wyd., Warszawa 1990, s. 25–35; K. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX
wieku, Poznań 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 weryfika
cji źródłowej. Jednak z pewnością można przyjąć, że w obu tych zaborach powszechny był brak prze
konania 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 całego społeczeństwa polskiego.
4
5
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Takie postawy można odczytać np. z zachowań kobiet w Poznańskiem, gdy po
czucie zagrożenia związków ich dzieci z religią katolicką — wobec wprowadzenia
języka niemieckiego do nauczania religii w szkole — determinowały szerokie popar
cie matek dla strajków szkolnych w latach 1901–19076 . Iza Moszczeńska, pochodząca
z niezbyt zamożnej rodziny ziemiańskiej ze wschodnich rubieży zaboru pruskiego,
zauważa w swoich wspomnieniach, że w warunkach tego zaboru „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 zbliżone.
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 pokolenia w po
kolenie, przywiązania do tradycji narodowej, z trwałości elementów „bezwiednej”
niejako — często występującej w zmitologizowanej formie, zakodowanej w świado
mości historycznej — tradycji niezależnej Polski. Najwyraźniej tęsknoty do własne
go 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 rozszerzając się na początku XX wieku,
a szczególnie w dobie I wojny światowej8 .
Trudno dopatrywać się istotniejszych różnic między kobiecą i męską częścią spo
łeczeństwa w dążeniach do obrony narodowej tradycji i do utrzymania tożsamości
narodowej młodszych generacji oraz w walce o elementarne prawa do nauki w języku
ojczystym, o swobodę wyboru wyznania i praktyk kultowych, a w zaborze pruskim
także — o uniezależnienie się od dominacji gospodarczej państwa zaborczego. Dąże
nia te stanowiły istotne szczeble na drodze do uobywatelnienia tak kobiet, jak i męż
czyzn. 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 scedowane
zostały na kobiety. Skupione w ich rękach działania, podejmowane były na różnych
płaszczyznach. Główną płaszczyznę stanowiła jednak niewątpliwie rodzina, której
funkcje socjalizacyjne w drugiej połowie XIX w., w warunkach zaboru rosyjskie
go i pruskiego, nie tylko się nie zmniejszały, ale wydatnie rozszerzały. Rodzina aż
do momentu odbudowy niepodległego państwa pozostawała na ziemiach polskich

J. J. Kulczycki, op. cit., passim.
I. Moszczeńska, Moje gniazdo rodzinne. Wspomnienia z dzieciństwa, „Znak” 1977, nr 271, s. 121.
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 Króle
stwie Polskim, 1915–1918, Warszawa 1965 oraz inne pozycje tegoż autora.
6
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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 początko
we 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 na
cisków szkoły, podkreślał — większą niż ojców — determinację w tej sprawie ma
tek, „które podtrzymywały w nas wręcz ducha oporu” i z reguły były pierwszymi
nauczycielkami swych dzieci9. Podobne opinie zachowały się w licznych 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 urzędnika celnego) funk
cje „wychowania patriotycznego” wypełniała zapoznając swe dzieci z dziełami pol
skiej poezji romantycznej. „Moja matka umiała na pamięć i recytowała dzieciom całe
niemal księgi z „Pana Tadeusza”, wiersze Konopnickiej, Syrokomli, Lenartowicza,
Słowackiego” — notuje w swych wspomnieniach Stanisław Tołwiński10. Tę działal
ność matki uzupełniała „biblioteka domowa, która stała się podstawą naszego [tj. pa
miętnikarza i jego rodzeństwa] uzupełniającego kształcenia się w języku polskim,
historii, geografii”11. Biblioteka ta kompletowana była z dużym trudem i towarzy
szyła rodzinie mimo częstych zmian jej miejsca zamieszkania, w czasie wieloletniej
pracy ojca rodziny w różnych ośrodkach przemysłowych na Ukrainie.
Na podstawie nielicznych przekazów wspomnieniowych, pisanych przez przed
stawicieli innych warstw społecznych — poza ziemiaństwem i szeroko pojętą in
teligencją — można przypuszczać, że na przełomie XIX i XX wieku w Królestwie
Polskim do obowiązku „wychowania patriotycznego” poczuwały się także matki
w miejskich rodzinach rzemieślniczych i robotniczych. Tu punktem ciężkości często
były wysiłki, aby zapewnić dzieciom naukę początkową po polsku. Świadczą o tym
m.in. także relacje organizatorek tajnego nauczania12 . Zapewne w tym czasie znacz
nie rzadziej poczuwały się do obowiązku „wychowania patriotycznego” matki w ro
dzinach 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 Lubelszczyź
nie. Przykład ten z pewnością nie może być uznany za typowy. W samym „Pamięt
niku” podkreśla się, że zainteresowania jego autorki i jej oczytanie w historii Polski,
jak i zdominowanie aspiracji życiowych rodziny przez dążenie do kształcenia dzieci
St. Grabski, Pamiętnik, t. I, Warszawa 1989, s. 24–25.
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. Żar
nowska, Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX
i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja…, cz. 1, s. 123–154.
9

10
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za wszelką cenę, były raczej wyjątkiem i nie spotykały się ze zrozumieniem nawet
wśród jej rodzeństwa13. Jednak u schyłku wieku XIX, także w innej rodzinie wiej
skiej, a mianowicie w stopniowo pauperyzującej się rodzinie majstra młynarskiego
na wsi w pobliżu Ostrołęki — to właśnie matka (późniejszego robotnika fabryk me
talowych 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 udokumento
wane przez Helenę Brodowską, szerokie zaangażowanie kobiet wiejskich u schyłku
XIX wieku w organizowaniu tajnej polskiej szkółki elementarnej15.
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 upowszech
niło się także w szerokich warstwach proletariackich i chłopskich. Na wsi zdarzało
się, że taką naukę organizowały matki półanalfabetki, które przekazywały dzieciom
swoje umiejętności czytania, choć same nie zawsze umiały pisać. Według ustaleń
H. Brodowskiej na podstawie zapisów w źródłach urzędowych (raporty, donosy itp.)
na około 334 osoby z pięciu guberni (kieleckiej, lubelskiej, piotrkowskiej, radomskiej
i siedleckiej), oskarżone w latach 1870–1904 o nielegalne nauczanie dzieci po polsku,
było 77 kobiet, w tym 24 matki i córki z rodzin chłopskich. Zdarzały się wśród nich
także żony karczmarzy, organistów, oficjalistów dworskich oraz dziedziczki i ich cór
ki. Panienki ze dworu jako nauczycielki dzieci wiejskich stanowiły jednak „zniko
my odsetek wśród osób karanych za tajne nauczanie”. Nauczycielami w większości
byli sami chłopi i chłopki, często młodzież 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 przygotowaniem 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 or
ganizacyjnych przede wszystkim matek. Bez tego i bez zespołowego działania są
siedzkiego niemożliwe byłoby zachowanie konspiracji i dyscypliny wśród uczących
się dzieci. Mieszały się tu role pełnione w rodzinie z rolą organizatorki życia społecz
nego. W znacznym stopniu odnosi się to zresztą także do tajnego nauczania elemen
tarnego dzieci z rodzin proletariackich, rzemieślniczych itp. w mieście.
Była to więc specyficzna dla rodzin chłopskich, proletariackich, drobnomiesz
czańskich — forma realizowania przez matki obowiązku „wychowania patriotycz
nego” lub wręcz „wychowania obywatelskiego” młodego pokolenia. Taka działalność
13
14
15
16

M. Fornalska, Pamiętnik matki, cz. 1, Warszawa 1973, s. 84.
W. Jastrzębski, Wspomnienia 1885–1919, Warszawa 1964, s. 19.
H. Brodowska, op. cit., s. 233–235.
Tamże, s. 262.
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wychowawcza, nie tylko ze względu na jej charakter, ale i — na jej formę, daleko
wykraczała poza sferę prywatności. Represje ze strony władz carskich wręcz ją upo
lityczniały. Zapisy w aktach wytworzonych przez te władze dostarczają świadectw,
że rodzice organizując tajne nauczanie swych dzieci świadomie podejmowali ryzyko
narażenia się na represje17.
Liczne przykłady, wydobyte z urzędowych raportów przez Helenę Brodowską,
pozwalają przypuszczać, że w końcu XIX w. już w wielu rodzinach chłopskich w Kró
lestwie Polskim zaprzestano wznoszenia nieprzekraczalnych barier oddzielających
dziewczęta i dorosłe kobiety od szerszej działalności na rzecz lokalnej społeczności
wiejskiej. Wręcz odwrotnie — atmosfera panująca w wielu tych rodzinach musiała
sprzyjać kształtowaniu się wśród kobiet i dziewcząt poczucia obywatelskiego obo
wiązku 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 polskiej oświa
ty, zmuszała kobiety do rozszerzania pola swych działań poza sferę rodzinnej pry
watności. Wynikało to — jak można sądzić — nie tylko z racji pełnionych 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 wejście w krąg
spraw publicznych. Nie chodzi tu wcale o ekstremalne postawy „siłaczek”, choć prze
cież w Królestwie Polskim nieodosobnione były także takie przypadki podejmowania
się społecznej misji niesienia oświaty na wsi przez wykształcone inteligentki z miast.
Szczególnie wyraźnie zjawisko to wystąpiło wówczas, gdy dla potrzeb tajnych szkółek
na wsi i oświaty pozaszkolnej dla kobiet wiejskich, powołano do życia półtajne i tajne
kursy nauczycielek ludowych. W końcu XIX w. organizowało je, powstałe w 1883 r.
kobiece Koło Oświaty Ludowej. Jednak nawet bierny udział kobiet wiejskich w tajnej
oświacie, w samokształceniu, inicjowanym przez te i inne organizacje, szczególnie
intensywnie w latach 1905–1907 — był także wykroczeniem poza próg prywatności.
Na równi odnosiło się to do środowiska robotniczego w miastach18 .
Nasuwa się pytanie: czy także w innych polskich dzielnicach wzór matki reali
zującej zadanie „obywatelskiego” i „patriotycznego” wychowania młodego pokole
nia w społeczeństwie wcielonym w trzy obce organizmy państwowe — przenikał 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 Galicji19. Charakterystyczne
Tamże, s. 238.
A. Żarnowska, Aspiracje oświatowe…, s. 123–154.
19
Tak np. Jan Słomka, po wczesnej utracie rodziców wychowywany był przez dziadków, chłopów
z okolic Tarnobrzega. Jako autor słynnego Pamiętnika włościanina (II wyd. 1929), analizując źródła
17
18
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jest pod tym względem wyznanie Stanisława Pigonia, wywodzącego 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 rodzi
nie i ich działalność społeczna wykazywała wiele podobieństw z zaborem rosyjskim.
W warunkach panowania obcej władzy i nacisku germanizacyjnego, w kształtowa
nym przez kobiety życiu rodzinnym w Poznańskiem powstawały zalążki szerszego
protestu społecznego o charakterze ruchu narodowego, względnie — katolicko–na
rodowego. Wiele wskazuje na to, że nie były one tu słabsze niż w Królestwie Polskim.
Przekonywująca wydaje się teza Rudolfa Jaworskiego, że pierwsze spontaniczne pró
by, — wyrastającego poza prywatność — zaangażowania społecznego i narodowe
go Wielkopolanek, brały swój początek w domu rodzinnym21. 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 rozmachu 22 . Tezę tę potwierdzają cytowa
ne 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 wiejskich i małomiasteczkowych23. Przy dzisiejszym stanie badań,
nadal jednak otwarte pozostaje pytanie: jak szerokie kręgi społeczeństwa Wielkopol
ski objęło to zaangażowanie w oporze przeciw władzy?
Zaangażowanie matek i ich dążenia do utrwalenia poczucia tożsamości narodo
wej wśród młodych pokoleń stanowiły niewątpliwie istotne szczeble na drodze do
uobywatelnienia kobiet. Działo się to niezależnie od form, w jakich się te dążenia
ujawniały i niezależnie od tego, czy były to działania zbiorowe, a więc w swej istocie
„publiczne”, czy jednostkowe, zamykające się w kręgu rodziny czy sąsiedztwa. Zja
wiska te stanowią przekonywujący argument na rzecz tezy, że w warunkach polskich
obie sfery aktywności kobiet: prywatna i publiczna, często przenikały się nawzajem.

swej postawy obywatelskiej zamieszcza wprawdzie wzmianki o rozmowach dziadka i cieszącej się
wielkim autorytetem babki oraz innych starszych 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 polskich
gazet i książek (s. 258).
20
S. Pigoń, Z Komborni w świat, Warszawa 1983, s. 158–159.
21
R. Jaworski, op. cit., 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.
23
J. J. Kulczycki, op. cit., s. 235–236.
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Oczywiście płeć z reguły różnicowała formy aktywności na tych polach. Zbrojne
działania skierowane przeciw zaborcom, szczególnie w latach rewolucji 1905 r. (więk
szość akcji bojowych), a następnie formacje zbrojne w latach I wojny światowej opie
rały 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 zapleczu, pełniąc służby sani
tarne, pomocnicze, organizując zaopatrzenie i aprowizację itp. Z kolei organizowanie
tajnej oświaty — o czym była mowa wyżej — było przede wszystkim domeną kobiet,
choć niemały był w niej także udział mężczyzn.
Sytuacja ta sprzyjała wytwarzaniu się pewnych elementów partnerstwa, podno
siła 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 śro
dowisk społecznych aktywność w ruchu narodowym pełniła jednocześnie rolę
surogatu ruchu emancypacyjnego, rozumianego według wzorów zachodnio–euro
pejskich. 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 ce
lom” ogólnospołecznym, 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 organizo
waniu oporu wobec zaborców na męską konspirację powstańczą względnie para
militarną i kobiecy ruch tajnej oświaty, wynikał wyłącznie z różnych predyspozycji
fizycznych obu płci. Gdy bliżej przyjrzymy się warunkom, w jakich niemała przecież
w polskiej historii, liczba kobiet angażowała się bezpośrednio w działania zbrojne,
to okaże się, że podział ten w znacznym stopniu zdeterminowany był przez czyn
niki 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 zdyscyplinowanie i determinacja
w walce, ale i umiejętności organizacyjne. Mimo to z reguły musiały działać w prze
braniu męskim. Nie chodzi tu oczywiście o strój.
Wielość zachowanych źródeł do dziejów formowania Legionów Piłsudskie
go pozwala na wydobycie niejednego jaskrawego dowodu na to, jak mocno jeszcze
w przededniu I wojny światowej świadomość społeczna uwikłana była w tradycyj
ne, patriarchalne stereotypy myślenia. Co więcej odnosiło się to nawet do kręgów
postępowej inteligencji, która świadomie głosiła program demokratyzacji społecz
nej. Środowisko legionowe — obok innych funkcji — spełniało również w pewnym
stopniu rolę tygla, w którym „rozpuszczały się” pozostałości przegród stanowych,
który przyspieszał proces społecznej demokratyzacji. Jednak i tu, licznie zgłaszające
się do tworzonych formacji paramilitarnych ochotniczki, spotykały się z nawykami
i normami niczym nienaruszonego patriarchalnego tradycjonalizmu. Nieliczne tyl
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ko dziewczęta zdołały wedrzeć się do oddziałów liniowych (gdzie notabene całko
wicie się sprawdziły jako żołnierze), ale legitymacje otrzymały na fikcyjne nazwiska
męskie!24
***
Mimo poważnych różnic we wszystkich polskich dzielnicach jeszcze na początku
XX wieku rodzina i Kościół katolicki trwale odgrywały podstawową rolę w proce
sie socjalizacji młodego pokolenia. Zjawisko to — analizowane wyżej — stanowiło
niewątpliwie ważny element polskiej specyfiki na tle krajów zachodnioeuropejskich.
Specyfikę tę determinowały opóźnienia demokratyzacji społeczeństwa, zarówno
w jej aspektach społeczno–kulturowych, jak i prawno–ustrojowych.
Hamujący wpływ państw zaborczych widoczny był przede wszystkim w dzie
ciństwie demokratyzacji prawnej i ustrojowej, występowało to z różnym natężeniem
w kolejnych zaborach i dzielnicach. Przypomnijmy brak — w zaborze rosyjskim,
a w zaborze austriackim i pruskim — ograniczenie zakresu pełnomocnictw insty
tucji przedstawicielskich i zasięgu praw wyborczych. Przypomnijmy obowiązujący
w zaborze rosyjskim — zakaz, a w zaborze austriackim — ograniczenia prawa do
organizowania się. Do istotnych hamulców procesu demokratyzacji zaliczyć trzeba
także brak obowiązku szkolnego w zaborze rosyjskim oraz utrudnienia i społeczną
nierówność szans w dostępie do szkoły w pozostałych zaborach, jak również prześla
dowania polskiej kultury wszędzie, z wyjątkiem Galicji. Na ogół dotyczyło to całego
społeczeństwa, znacznie silniej jednak uderzało w kobiety.
Wspólnym dla wszystkich zaborów było utrzymywanie dyskryminacji ko
biet w dziedzinie praw politycznych, przede wszystkim — nieuznawanie ich praw
wyborczych. Wprawdzie w Królestwie Polskim, jak i w całym imperium carskim,
podstawowych wolności demokratycznych pozbawione były nie tylko kobiety, ale
i mężczyźni, jednak wydarte caratowi w latach rewolucji prawo wyborcze do Dumy,
przyznano tylko mężczyznom (i to nie wszystkim). Kobiety były z góry eliminowane.
Trzeba zresztą stwierdzić otwarcie, że na początku XX wieku w Królestwie Pol
skim oczekiwania kobiet, wiążące się z demokratyzacją państwa, dopiero zaczyna
ły 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 wyborczych także
kobietom, spotkał się z niewielkim poparciem nie tylko ze strony męskiej części spo
Np. Zofia Plewińska (zob. jej wspomnienia w zbiorze Wierna służba, Warszawa 1929). Józef Pił
sudski ze względów praktycznych nie mógł odrzucić oferty licznie zgłaszających się do Związku
Strzeleckiego dziewcząt (studentek, młodych nauczycielek), ale nie zdobył się na otwarte uznanie
ich równorzędnej, partnerskiej wobec ich męskich rówieśników, pozycji w formacjach militarnych
(mimo, że te ostatnie deklarowały program walki o demokratyczne państwo polskie). Według relacji
Aleksandry Piłsudskiej, bał się, że przyjmowanie kobiet do Związku Strzeleckiego „ośmieszy” tę orga
nizację (Wspomnienia, Warszawa 1989, s. 238).

24
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łeczeństwa, ale także ze strony samych kobiet 25. Wśród tych ostatnich, jak się wydaje,
silniejsze niż wśród mężczyzn było nastawienie na działania niezależne od instytucji
i władz państwowych. Nierzadko uciekały się one nawet do zdecydowanego bojkotu
tych instytucji (np. bojkot oficjalnej rosyjskiej szkoły i organizowanie tajnego na
uczania w Królestwie Polskim, czy bojkot sklepów niemieckich w Wielkopolsce).
Wszystko to coraz częściej przekraczało ramy prywatnej, rodzinnej inicjatywy,
coraz częściej obejmowało szersze kręgi sąsiedzkie, szczególnie w miastach, a nawet
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 pojmowania 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 cywil
nych kobiet zawarte tak w kodeksie cywilnym Napoleona (obowiązującym od 1809 r.
w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim), jak i w analogicznych kodeksach
habsburskim (z 1812 r.) i niemieckim (z 1896 r.) oznaczało pełne podporządkowa
nie żony mężowi. Dyskryminacja prawna, tak w dziedzinie majątkowej (ogranicze
nie 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 in
nemu męskiemu opiekunowi) sytuowała kobietę nawet we wspólnocie rodzinnej na
pozycjach podporządkowanych. Prowadziła bowiem do tego, że jej rolę w rodzinie
wyznaczać miały dwie tylko funkcje: macierzyństwo i kierowanie gospodarstwem
domowym. Zakazy zawierania umowy o pracę i podejmowania działalności gospo
darczej 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 koń
cu XIX wieku27. Warto jednak zdać sobie sprawę, na jak silne i trwałe opory nawet
Zob. artykuł Katarzyny Sierakowskiej, Aspiracje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Pol
skich, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, Zbiór
studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. III, cz. 1, Warszawa 1994, s. 245–253.
26
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 zarówno na obszarze aktywności publicznej, jak i prywatnej.
(T. Wobbe, Die Frau als Zoon politicon, [w:] Frauenmacht in der Geschichte, Frankfurt/M. 1986, s. 334).
27
Echa tych zakazów pobrzmiewają jeszcze w spóźnionym i zacofanym, rosyjskim ustawodawstwie
pracy, obowiązującym w Królestwie Polskim. Charakterystyczne, że np. ukaz z 1890 r. uchylał świe
żo 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
25
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ze strony przedstawicieli radykalnej, socjalistycznej inteligencji, napotykała się jesz
cze w połowie lat 80–tych XIX w. tendencja do rozszerzania się zarobkowania kobiet
w przemyśle28 . Opory te wspierane były przez normy zwyczajowe, zamykające życie
kobiet w ramach rodzinnej prywatności. Odcisnęły się one mocno w mentalności
społecznej i trwale dawały o sobie znać wyrażając się m.in. w niechętnym stosun
ku szerokiej opinii do regularnej pracy zarobkowej kobiet poza domem. Charakte
rystyczne, że niechęć ta utrzymywała się długo także w środowisku robotniczym
w miastach, mimo że dodatkowe zarobki matki były często niezbędnym uzupełnie
niem 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 kobie
ty łączyły się z aspiracjami do zdobycia wykształcenia uniwersyteckiego29.
Pod zaborem pruskim polityka gospodarcza państwa zaborczego szczególnie
ostro odbiła się na możliwościach polskich kobiet w Poznańskiem wejścia na rynek
pracy. Mimo ograniczania przez władze możliwości kształcenia zawodowego kobiet,
w latach 1882–1907 nastąpił w Poznańskiem gwałtowny wzrost ich aktywności zawo
dowej we wszystkich sektorach gospodarki, łącznie z rolnictwem i usługami. Dodaj
my, że w tym samym czasie wśród ludności niemieckiej w tej dzielnicy dominowała
tendencja przeciwna. To zjawisko statystyczne może być z pewnością interpretowane
na rzecz tezy, że szeroko propagowany wówczas wśród mieszczaństwa niemieckie
go model roli społecznej kobiety, ograniczonej do kręgu spraw rodziny i oddziele
nia 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 podtrzymywa
ny, uzależniony od płci podział aktywności społecznej na sferę prywatną i publiczną
i w mniejszym lub większym stopniu stawiał kobietę oko w oko z całym kompleksem
spraw o ogólnospołecznym ciężarze gatunkowym, nierzadko wkraczających w sferę
polityki. Tak było np. w latach 70–tych XIX w. w Niemczech w związku z wprowa
dzanym wówczas ochronnym ustawodawstwem pracy (wyróżniającym się notabene
w ówczesnej Europie szczególnie rozbudowaną ochroną macierzyństwa robotnicy,
pełnym zakazem pracy nocnej kobiet itp.).
Zresztą kobiety polskie w Poznańskiem miały dodatkowe powody interesowania
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 przyna
u schyłku XIX w., [w:] Polska klasa robotnicza, Studia historyczne pod red. St. Kalabińskiego, t. II,
Warszawa 1971, s. 155–178).
28
Zob. np. K. R. Żywicki [Ludwik Krzywicki], Szkice społeczno–ekonomiczne, II–III, „Głos” nr 2
z. 12 stycznia 1889.
29
Zob. np. K. Kelles–Krauz, Listy, t. I, Warszawa 1984, s. 90, 94, 96, 112, 145 i nast.
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leżności do narodu podbitego. Oprócz tego podobnie, jak ogół kobiet w cesarstwie
niemieckim zgodnie z zakazem z 1850 roku — nie miały legalnego dostępu do poli
tycznych 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 wy
kształcenia) w partiach i w zgromadzeniach politycznych był utrzymany aż do 1912 r.
Również wywalczone w 1905 r. powszechne prawo wyborcze do parlamentu ogólno
austriackiego (nie mówiąc już o Sejmie Krajowym) przyznano tylko mężczyznom31.
Mimo wielu ograniczeń Galicja stwarzała jednak, w porównaniu z innymi zabo
rami, więcej bodźców dla kontaktów kobiet z warstw średnich i wyższych z życiem
publicznym. Na początku XX w. w warstwach tych ujawniły się wyraźne oczekiwania
adresowane do państwa. Wyrażały się one przede wszystkim w nacisku, organizo
wanym m.in. przez pierwsze feministki na władze autonomiczne i centralne w spra
wie rozszerzenia dostępu kobiet do pełnego wykształcenia średniego oraz otwarcia
przed nimi uniwersytetów. Miało to stworzyć kobietom możliwości pełnienia wielu
różnorodnych ról społecznych, także w życiu publicznym. Jednak również w Galicji
dyskryminacja kobiet w dostępie do wykształcenia ogólnego powyżej elementarnego
i do kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodów inteligenckich, okazała się
względnie trwała.
Wprawdzie zgodnie z ustawą obowiązującą w całej monarchii habsburskiej, ko
biety w Galicji na równi z mężczyznami objęte były obowiązkiem szkoły elemen
tarnej. Jednak niedorozwój sieci szkół ludowych — obok hamulców obyczajowych
— sprawił, że niemała część (sięgająca 1/5) ogólnej liczby dzieci w wieku szkolnym
R. Jaworski, op. cit., s. 32.
Szczegółowo omawia te sprawy Walentyna Najdus zob. O prawa obywatelskie kobiet w zaborze
austriackim (Dobroczynność, stowarzyszenia i związki, stronnictwa), [w:] Kobieta i świat polityki…,
s. 99–117.
30
31
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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 jed
nak 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, tra
dycyjny sposób myślenia. Zakładano, że kontakty z władzami, z instytucjami życia
publicznego — do czego może się przydać rosyjska szkoła — są zarezerwowane wy
łącznie dla mężczyzn. Różnicowanie aspiracji oświatowych 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 oświaty
ogólnej nawet (w Królestwie Polskim i w Galicji) na poziomie elementarnym. Jeszcze
ostrzej występowało zróżnicowanie i ograniczenia żeńskiego szkolnictwa zawodo
wego, 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 nowoczesnego życia
politycznego, niezależnie od jego mniej lub bardziej szerokiego zasięgu. Stopniowo,
w różnych formach, wciągane weń były także kobiety, chociaż ich udział w życiu pu
blicznym pozostawał elitarny. Przecież również zaangażowanie męskiej części spo
łeczeństwa w życiu politycznym w Królestwie Polskim, ale także 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 demokratycznych, związane z bra
kiem własnego państwa i polityką zaborców na ziemiach polskich. Przełamaniu eli
tarności życia politycznego na ziemiach polskich nie sprzyjał także brak utrwalonych
tradycją nawyków demokratycznych zachowań i uczestniczenia w życiu publicznym
szerokich kręgów społeczeństwa (swoisty relikt poddaństwa chłopów). Najlepiej do
wodzą 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 konstytucji 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 gło
su — kształtowane były i podtrzymywane nie bez udziału kobiecej części wiejskiej
społeczności. „Na prawybory w gminie — notuje w swoich wspomnieniach cytowa
W. Najdus, Galicja, [w:] Polska Klasa Robotnicza. Zarys dziejów, pod red. S. Kalabińskiego, t. 1–3
(Lata 1870–1980), Warszawa 1978, s. 407–411.
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ny już wyżej Jan Słomka — przychodziło zwyczajnie kilku, a najwięcej kilkunastu…
niejeden zaś powiedział sobie: «Będę ta szedł i czas tracił»… żona mu to przychwa
liła 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 aspiracji politycznych i za
angażowania 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 wyjątko
wo dużej roli w procesie socjalizacji młodego pokolenia — nie tylko rodziny, ale
i instytucji religijnych. Przewaga Kościoła katolickiego w polskim społeczeństwie
nad innymi wyznaniami, szeroki zasięg jego oddziaływania w warunkach rozbite
go państwa, braku instytucji demokratycznych i narodowych sprawiały, że stawał
się on jedną z nielicznych, spójnych struktur, umożliwiających organizowanie 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, za
stępczą formą życia publicznego. Właśnie w tych tradycyjnych formach aktywności
lokalnych społeczności — kobiety uzyskiwały szanse odegrania roli społecznej, wy
kraczającej poza funkcje matki i żony. Mamy tu do czynienia ze swoistym paradok
sem, 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 stwarzał szanse dla wzrostu autorytetu
kobiety nie tylko w rodzinie, ale i w szerszej społeczności lokalnej, czy choćby w krę
gu krewnych i sąsiadów35. Inicjatywy Kościoła katolickiego organizujące zbiorową
aktywność parafian oddziaływały jednak obosiecznie. Bowiem nawet na płaszczyź
nie 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 ko
biet 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 czyn
ników omówionych wyżej — także specyficzne cechy struktury modernizującego
J. Słomka, Pamiętnik włościanina, Kraków 1929, s. 253.
Tamże, s. 257.
35
Przykładem takiej sytuacji może być postać babki Okrasińskiej w autobiograficznej powieści Lucja
na Rudnickiego Stare i nowe (t. I, Warszawa 1949).
33

34
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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, określanej przez współczesnych
często mianem „proletariatu umysłowego”. Ta swoista „nadprodukcja” inteligencji
odnosiła się przede wszystkim do zawodów technicznych i „urzędniczych”; była wy
nikiem opóźnionego procesu uprzemysłowienia, jak też ograniczenia dostępu Po
laków 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 niemieckim Bildungsbürgertum — pozio
mie materialnym. Toteż właśnie w tym środowisku społecznym rodziło się najwięcej
bodźców działających w kierunku przełamywania sztywnych barier między życiem
publicznym i prywatnym. To właśnie w rodzinach inteligencji najwcześniej i najwy
raźniej rozwijały się aspiracje kształcenia dzieci (stopniowo obejmujące również cór
ki) dla zapewnienia im awansu lub co najmniej stabilizacji dotychczasowego statusu
społecznego.
Dla całej inteligencji — tak w jej męskiej, jak i w kobiecej części — charaktery
styczne były rozbudzone aspiracje kształceniowe, wyrastające z potrzeb materialnego
życia codziennego, ale wiążące się także z poczuciem „patriotycznej misji”. Przeko
nanie inteligencji o ciążącej na niej — jako na wykształconej elicie społeczeństwa,
względnie narodu — „misji” wobec szerokich rzesz na wsi i w mieście (pozbawio
nych dostępu do oświaty w języku ojczystym, możliwości poznania narodowej histo
rii itd.), dawało o sobie znać mniej lub bardziej wyraźnie w końcu XIX i na początku
XX w., (a szczególnie w rewolucyjnych latach 1905–1907. Postawy takie nie zawsze,
szczególnie wśród kobiet obciążonych obowiązkami macierzyńskimi, 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 przełamywania przegród dzielących życie
na sferę prywatną i publiczną i angażowania się w życiu społecznym jako niezbędne
go elementu szczęścia jednostki w życiu prywatnym.
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 pro
pagandy socjalizmu, na przełomie lat 70–80–tych XIX w. — przypadki pojmowania
tego programu w sposób ekstremalny. Dochodziło do rezygnacji z życia prywatnego,
z własnej rodziny i do pełnego poświęcenia się sprawie szerzenia wśród rzesz wyzy
skiwanych — oświaty, świadomości krzywdy społecznej i potrzeby walki o likwida
cję 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 Faustyny Morzyckiej były zjawi
skiem występującym nie tylko wśród polskiej, ale jeszcze częściej wśród rosyjskiej
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inteligencji36 . Także krystalizujący się na przełomie XIX i XX wieku w Królestwie
Polskim i w Galicji ruch feministyczny podjął świadomą próbę wprowadzenia kobiet
na forum życia publicznego, nie łącząc tego jednak z wymogiem rezygnacji kobiet
z życia rodzinnego i sprawowania przez nie funkcji macierzyńskich. Wręcz odwrot
nie: traktował te funkcje jako najważniejsze społeczne zadania kobiety. W praktyce
jednak również wiele aktywnych feministek nie zdołało uniknąć opłacenia swej ak
tywności na forum publicznym, na polu organizowania ruchu kobiet do walki o rów
nouprawnienie — ograniczeniem i zubożeniem własnego życia prywatnego.
Najbardziej harmonijną wizję partnerskiego małżeństwa, opartego na pełnej
równości i poszanowaniu obu partnerów i ich indywidualnych zainteresowań i aspi
racji 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 na
zwać społecznym, bo zbliżamy się nim «do ideału przyszłego małżeństwa»” — pisał
w 1892 r. 20–letni Kazimierz Kelles–Krauz do swej narzeczonej37. I dalej, uzupełniając
te wynurzenia o partnerskim związku, wyraźnie formułował przekonanie, że mał
żeństwo 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 codziennego, nacisk tradycyjnych norm
obyczajowych, kłopoty materialne młodych inteligentów nie sprzyjały jednak reali
zacji tych postulatów nawet w rodzinach socjalistów. 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 socjalistycznych w Królestwie Polskim. Niepo
równanie liczniej angażowały się do konspiracji socjalistycznej inteligentki39. Jed
nak 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 pozostawało na statusie „sympatyczek”, mimo, że
swą działalnością (przemyt nielegalnych wydawnictw, ukrywanie konspiracyjnych
działaczy, utrzymywanie zakonspirowanych lokali partyjnych, przechowywanie
nielegalnych wydawnictw i broni itp.) narażały się na represje nie mniej niż ich to
warzysze, uczestniczący np. w zebraniach kółek partyjnych. W Królestwie Polskim
wyraźniejszy wyłom w tym tradycyjnym podziale ról przyniosły dopiero lata rewo
lucji 1905 r. umożliwiając w miarę jawny rozwój organizacji partyjnych, związków
zawodowych, stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych itd.
F. Perl, Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim (do powstania PPS), Warszawa 1958, s. 55.
K. Kelles–Krauz. Listy, t. I, 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:] Kobieta i świat polityki…, s. 191–217.
36
37
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***
Analizując czynniki osłabiające w polskich warunkach ciśnienie mieszczańskiego
modelu rodziny zamykającego kobietę w kręgu rodzinnej prywatności, nie można
nie wymienić tradycyjnego patriarchalizmu ziemiaństwa, jego aspiracji do odgry
wania 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 „dziedzicz
kę”, jej córki i synów. Siły tej tradycji dowodzą m.in. liczne przykłady wypełniania
tej misji nie tylko przez żony i córki ustabilizowanych rodzin ziemiańskiej arysto
kracji40, ale także przez wywodzące się z rodzin ubożejącego ziemiaństwa przyszłe
działaczki i działaczy socjalistycznych. Nie pozostawało to bez wpływu na skład
społeczny pierwszych pokoleń działaczy polskiego ruchu socjalistycznego. Nie na
leżały do odosobnionych sytuacje, gdy ucząca się w szkołach średnich lub studiują
ca młodzież, a szczególnie dziewczęta — sympatyzując z socjalizmem rozpoczynała
swą działalność w konspiracji socjalistycznej od nauczania chłopskich, a następnie
w mieście — robotniczych dzieci. Dość przywołać tu przykład córki właściciela za
dłużonego majątku ziemskiego spod Łęczycy — Marii Koszutskiej, odgrywającej na
stępnie wybitną rolę wśród ideologów i przywódców PPS–Lewicy, a następnie KPP41.
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 wła
snym środowisku społecznym — zgodnie z własnym, swoistym rozumieniem inte
resu narodowego. Jednak także trudno przecenić siłę ciążenia tradycji przeciwnej.
Jeszcze w końcu XIX w. w patriotycznych rodzinach ziemiańskich to synów, a nie
córki, przygotowywano od dziecka do działalności w życiu publicznym w przy
szłym państwie polskim wysyłając ich na studia wyższe zagranicę. Finansowanie
tych studiów traktowano niemal równorzędnie z wypełnianiem — niełatwego dla
wielu rodzin — obowiązku obywatelskiego. Natomiast aspiracje kształceniowe có
rek pozostawały ciągle ściśle wewnątrzrodzinną, prywatną sprawą; nierzadko były
uważane za kosztowny i kłopotliwy dla rodziców kaprys, podobnie, jak ich zainte
resowania polityczne i angażowanie się w życiu publicznym42 . Te właśnie tradycyjne
wzory bardzo silnie ciążyły na sytuacji kobiet i socjalizacji młodych dziewcząt w śro
dowiskach chłopskich na wsi oraz rzemieślniczo–robotniczych w miastach. Zgodnie
z nimi kontakty ze światem zewnętrznym, z życiem społecznym, wykraczającym
poza lokalne wspólnoty sąsiedzkie i krewniacze, a tym bardziej — poza granice spo
łeczności własnej wsi, małego miasteczka lub przedmieścia, rezerwowano wyłącznie
dla mężczyzn. Łączyło się z tym tak rozpowszechnione w tych środowiskach przeko
40
41
42

Zob. np. wspomnienia Marii Czapskiej, Europa w rodzinie, Warszawa 1989, s. 157, 251 i in.
N. Gąsiorowska, [Wstęp do:] M. Koszutska, Pisma i przemówienia, t. I, Warszawa 1961, s. 10.
Z. Kirkor–Kiedroniowa, op. cit., s. 41–42, 61 i in.
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nanie o nieprzydatności języka rosyjskiego dla dziewcząt i wstrzymywanie się z po
syłaniem ich do szkoły; naukę szkolną przeznaczano dla synów.
A przecież proces uobywatelniania się kobiet nie dokonywał się automatycznie.
Wykształcenie, choćby elementarne, było tu wprawdzie warunkiem nieodzownym,
ale niewystarczającym. Nawet zawody umysłowe nie zawsze dawały kobietom szan
se zdobycia równorzędnej z mężczyzną pozycji w życiu społecznym. Tak pozosta
ło także w okresie międzywojennym, a na dobrą sprawę — do dziś. Nie wszystkie
kobiece zawody umysłowe predestynowały do awansu do inteligencji. Ich wykony
wanie nie było równoznaczne z przełamaniem „mieszczańskiego” — a warunkach
polskich także — ziemiańskiego modelu podziału ról i terenu działania (nie 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 dostarczają świadectwa pamiętnikarskie, od
noszące się do stylu życia skrajnie radykalnej nawet inteligencji43. Tak więc przykład
polski nie potwierdza hipotezy Jürgena Kocki, zdaniem którego społeczna dyskry
minacja kobiet na ogół ulegała ograniczeniu już wcześniej zanim jeszcze doszło do
ich prawno–publicznego i cywilnoprawnego zrównania z mężczyznami. Możliwe
jednak, że hipotezę tę potwierdza ją przykłady innych krzyków, że taka zależność
przeobrażeń społecznych i kulturowych charakterystyczna jest dla mieszczańskich
społeczeństw zachodnioeuropejskich44 .
Istotną rolę w modernizowaniu stosunków społecznych, w przyspieszaniu proce
su społecznej demokratyzacji i uobywatelnienia mogło odegrać państwo. I taką wła
śnie interwencyjną funkcję na tym polu państwo spełniało w wielu krajach Europy
zachodniej. Społeczeństwo polskie w procesie uobywatelnienia, aż do 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 zinstytucjonalizo
wanych formach demokracji, bez poparcia państwa, a często odwrotnie — wbrew
państwu. Prestiż ten wyrastał przede wszystkim z szerokiego zaangażowania kobiet
w walce z państwami zaborczymi, postrzeganymi na ogół — z pewnymi wyjątkami
dla Austrii — jako siła co najmniej obca, a często wręcz wroga.
W epoce zaborów zainteresowania i aspiracje kobiet na ziemiach polskich, wykra
czające poza sferę rodzinnej prywatności — jeśli nie liczyć coraz częstszych przypad
ków zarobkowania i innych zabiegów o zapewnienie rodzinie środków utrzymania
— kształtowane były przede wszystkim przez doświadczenia wspólnego z męską
częścią społeczeństwa oporu wobec dyskryminacji narodowej, czasami także religij
nej oraz przeciwdziałania groźbie pauperyzacji i degradacji społecznej. Na przełomie
wieków XIX i XX obok tendencji integrujących polskie społeczeństwo, coraz silniej
Zob. np. I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992.
J. Kocka, Vorwort zu: Bürgerinnen und Bürger. Geschlechter erverhältnisse im 19. Jahrhundert, praca
zbiorowa pod red. U. Frevert, Göttingen, s. 9.
43

44
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przecież dawały o sobie znać tendencje przeciwstawne, wyrastające z pogłębiających
się konfliktów społecznych. W tej skomplikowanej sytuacji konflikty, które rodziła
nierówność szans kobiet i mężczyzn, znalazły się na dalszym planie.
Trudno powiedzieć, jaka część kobiet na ziemiach polskich miała, już w koń
cu XIX w., pełniejszą świadomość dyskryminacji, czy choćby tylko — nierówno
ści 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. I temu nadrzędnemu
celowi doraźnie podporządkowywały swoje specyficzne, kobiece interesy i walkę
o równouprawnienie płci.
Zjawisko to trudno uznać wyłącznie za specyfikę polskiego ruchu emancypa
cji 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 społecz
nych”45.

45

U. Gerhard, Andere Ergebnisse, [w:] tamże, s. 213.

(Pierwodruk: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach XX wieku, Zbiór
studiów pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, t. III, cz. 1, Warszawa 1994, s. 5–28)
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RUCH EMANCYPACYJNY I STOWARZYSZENIA
KOBIECE NA ZIEMIACH POLSKICH
PRZED ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI
— DYLEMATY I OGRANICZENIA.
WPROWADZENIE
współautor: Andrzej Szwarc

R

ozważania na temat aktywności emancypacyjnej w różnych częściach Europy
na pierwszym etapie samoorganizowania się kobiet (tj. w „długim wieku XIX”,
zamkniętym wybuchem I wojny światowej) wypada zacząć od próby uściślenia ty
tułowego pojęcia. W naszym przekonaniu ów ruch emancypacyjny należy rozumieć
jako zjawisko społeczno–kulturowe, wykraczające poza ramy ruchów politycznych.
Przyjmując taki punkt widzenia, należy wziąć pod uwagę różnorodne impulsy poja
wiające się w poszczególnych krajach a pobudzające kobiecą część społeczeństwa do
aktywnego upominania się o swoje miejsce w zbiorowościach zdominowanych przez
mężczyzn — w imię haseł równości płci.
Czynniki sprzyjające aktywizacji i te, które ją opóźniały, nie występowały syn
chronicznie i z jednakowym natężeniem. Budzenie się kobiecej tożsamości kolejno
w różnych krajach nie odbywało się zatem równocześnie, ani nie uzewnętrzniało
w tych samych formach. Jest rzeczą oczywistą, że ze względu na zróżnicowanie sytuacji
politycznej nie wszędzie postulaty równouprawnienia w tej właśnie sferze oraz próby
organizowania się w tym właśnie celu wysuwały się na plan pierwszy. W zależności
od panującego na danym obszarze ustroju i sposobu sprawowania władzy, bywały ar
tykułowane ze znacznym nawet opóźnieniem. Zresztą administracyjne ograniczenia
możliwości samoorganizowania się kobiet — z reguły uzasadniane tradycją i obycza
jem — utrudniały ich stowarzyszanie się nie tylko w celach stricte politycznych, ale
również na innych polach życia publicznego. Zwłaszcza w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej próby takie spotykały się ze strony aparatu władzy z ograniczeniami,
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a nawet z represjami i zakazami działalności poszczególnych organizacji kobiecych.
Jak słusznie zauważyła Elena Mannová, niektóre deklarujące apolityczność stowarzy
szenia kobiece postrzegano w roli „prowokatorów” ze względu na swoisty radykalizm
ich postulatów adresowanych do struktur władzy. Niekiedy stanowisko takie mogło
liczyć na przyzwolenie bądź aprobatę znacznej grupy mężczyzn, a i niemałej liczby ko
biet przywiązanych do tradycyjnych ról społecznych i obawiających się dekonstrukcji
„odwiecznych” relacji oraz hierarchii między płciami.1
Wszystkie te zagrożenia i trudności zwielokrotniały się w wypadku ziem polskich
pozbawionych własnego państwa i podzielonych między trzy europejskie mocarstwa.
Komplikowało to komunikowanie się i ewentualne współdziałanie inicjatorek i ini
cjatorów emancypacji kobiet w trzech częściach dawnej Rzeczypospolitej, zmuszało
do przystosowywania się do różnych warunków politycznych i różnicowania form
działania. Niezależnie od tego istniały jednak wspólne elementy określające szanse
rozwoju ruchu kobiecego na ziemiach polskich.
Na przełomie XIX i XX w. we wszystkich państwach zaborczych — zarówno
w Rosji, jak Niemczech i Austrii — kobiety pozbawione były nie tylko praw politycz
nych (przede wszystkim wyborczych), ale także praw do w pełni swobodnego zrze
szania się. Aż do schyłku XIX stulecia nie miały również dostępu do uniwersytetów,
a nawet nie mogły uzyskać pełnego wykształcenia średniego. Na ziemiach pod pa
nowaniem rosyjskim autokratyczny system, tak jak w całym carskim imperium, od
mawiał podstawowych wolności politycznych zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
Gdy jednak pod naciskiem masowych wystąpień rewolucyjnych w 1905 r. carat zo
stał zmuszony do powołania parlamentu o bardzo ograniczonych kompetencjach,
prawo wyborcze przyznano wyłącznie mężczyznom, skądinąd nie wszystkim. Kobiet
natomiast w ogóle nie uwzględniono. Na ziemiach polskich pod zaborem pruskim,
podobnie jak w całym cesarstwie niemieckim, aż do 1908 r. kobiety nie miały dostę
pu do legalnego życia politycznego. Od 1850 r. obowiązywał je zakaz uczestniczenia
w zgromadzeniach publicznych i demonstracjach oraz tworzenia kobiecych organi
zacji o charakterze politycznym.
W stanowiącej część monarchii Habsburgów Galicji, w myśl ustawy konsty
tucyjnej państwa austriackiego z 1867 r., obywatele zyskali prawo do zgromadzeń
i stowarzyszania się (tzw. prawo koalicji); mieli też cenzusowe prawa wyborcze do
wiedeńskiej Rady Państwa i Sejmu Krajowego we Lwowie. Uprawnienia te były jednak
zastrzeżone dla mężczyzn. Nawet wywalczone ostatecznie w 1907 r. powszechne pra
wo wyborcze do parlamentu austriackiego przysługiwało tylko im, eliminując kobie
ty. Wyjątek uczyniono wyłącznie dla nielicznej grupy właścicielek wielkich majątków
ziemskich. Jedynie prawo wyborcze do samorządowych rad miejskich w większych
1
E. Mannová, Stowarzyszenia kobiece i społeczności cząstkowe w przestrzeni wielokulturowej (na przy
kładzie XIX–wiecznej Słowacji), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowa
nie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. A. Janiak–Jasińskiej,
K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2008, s. 131–146.
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miastach Galicji (ograniczone potrójnym cenzusem: majątku, wykształcenia i za
trudnienia), przyznano obok mężczyzn nielicznym mieszkankom miast (płatnicz
kom najwyższych podatków, a we Lwowie i Krakowie — także kobietom z wyższym
wykształceniem, części nauczycielek szkół publicznych i urzędniczek).
Skoro jeszcze na początku XX w. na wszystkich ziemiach polskich kobiety były
pozbawione praw politycznych, powstaje pytanie, kiedy wśród pionierek i animato
rek ruchu emancypacyjnego obudziła się i w jakim tempie rozwijała świadomość tej
dyskryminacji? W jaki sposób narastała potrzeba aktywnego upominania się o pra
wa kobiet do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym — w różnych jego
segmentach, z życiem politycznym włącznie — a zwłaszcza prawo do zrzeszania się,
traktowane jako cel sam w sobie lub środek do osiągnięcia innych celów? Innymi
słowy: na czym polegała polska specyfika upolityczniania się ruchu kobiecego (nie
zapominając oczywiście o oddziaływaniu wzorców i wpływów przychodzących z za
granicy)?
Polskie feministki — czy może szerzej rzecz ujmując, działaczki kobiece — o pra
wa polityczne kobiet upomniały się dopiero w 1905 r. na ogólnopolskim zjeździe
w Krakowie2. Jest rzeczą znamienną, że ów zjazd przedstawicielek kobiecej elity
aktywnie działającej ponad granicami zaborów wyprzedził w znacznej mierze po
wstanie organizacji kobiecych w ramach poszczególnych zaborów. Inicjatywa jego
zwołania była bowiem próbą ominięcia wspomnianych poprzednio zakazów zrze
szania się kobiet. Brak możliwości samoorganizowania się w imię własnych dążeń
i interesów wymusił specyficzną formę upomnienia się o prawa polityczne kobiet,
jaką zastosował w ówczesnej fazie rozwoju polski ruch kobiecy. Mianowicie zjazd
zwrócił się z apelem do przedstawicieli męskich w praktyce stronnictw politycznych
o włączenie postulatu równouprawnienia kobiet do ich programów politycznych. Był
to przejaw strategii i taktyki zarazem — niezależnie od realizacji konkretnych celów
widoczna jest tu chęć wykazania partiom politycznym, że powinny liczyć się z „gło
sem kobiet”. Inna rzecz, na ile głos ten był reprezentatywny.
Takie apelowanie do męskich kręgów opiniotwórczych było wspólne dla ruchu
kobiecego we wszystkich zaborach, ale stosowano je jak wiadomo także w Anglii
i innych krajach zachodnioeuropejskich. Przed 1905 r. taktyka ta mogła znaleźć za
stosowanie jedynie w Galicji; później posłużono się nią również na ziemiach pod pa
nowaniem rosyjskim. Kryła ona w sobie poważne zagrożenia, zwiastując możliwość
ideowych i personalnych podziałów oraz rozłamów. Opinie i sympatie działaczek,
szukających poparcia dla postulatów ruchu kobiecego wśród stronnictw politycznych,
nie były jednolite i nie odznaczały się konsekwencją. Część aktywistek — szczególnie
feministki z Królestwa Polskiego (jak Paulina Kuczalska–Reinschmit) — była raczej
bliższa krystalizującemu się wówczas nurtowi liberalnemu. Inne, czynne przeważnie
w Galicji (np. Estera Golde, Zofia Daszyńska–Golińska, Maria Wiśniewska–Turzy
2
Zob. J. Sikorska–Kulesza, Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX
wieku, [w:] Działaczki społeczne…, s. 81–96.
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ma), liczyły raczej na współdziałanie z ruchem socjalistycznym i ludowym. Trzeba
przy tym pamiętać, że stronnictwa polityczne w Królestwie Polskim kształtowały
się i działały w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. w warunkach konspiracyjnych.
Dopiero w latach rewolucji 1905 r. na drodze faktów dokonanych wywalczyły sobie
możliwość jawnej, ale nie zawsze w pełni legalnej aktywności. Długo formułowa
ły swoje programy, lepiej lub gorzej przystosowując je do rzeczywistości. Wyraziste
akcentowanie podziałów utrudniał syndrom wspólnego wroga i wcale nierzadkie
przechodzenie z jednego obozu do drugiego. Nie mogło to sprzyjać szybkiemu i jed
noznacznemu upolitycznieniu się ruchu kobiecego na ziemiach polskich, a tym bar
dziej — w konsekwencji — wyborom politycznym samych feministek. W podobnym
duchu oddziaływała chwiejność liberałów, a także socjalistów galicyjskich, którzy
nie byli zgodni, w jakim zakresie wspierać animatorki ruchu na rzecz praw poli
tycznych kobiet. Podobnie jak w innych krajach Europy, np. Niemczech, stosunkowo
słabszy polski ruch kobiecy oscylował zatem w swych orientacjach politycznych mię
dzy socjalistami i liberałami, chociaż do końca nie identyfikował się z żadnym z tych
nurtów ideowych, ani ich organizacyjnymi emanacjami.
Niewątpliwie wybuch rewolucji w Rosji i Królestwie Polskim na początku 1905 r.
spowodował przyspieszenie procesu upolitycznienia ruchu kobiecego jako całości.
Zjazd krakowski nieprzypadkowo zebrał się jesienią tegoż roku i celowo w swej
uchwale końcowej nazwanej „Programem wspólnej pracy” bardzo mocno akcen
tował solidarność i wspólnotę działania kobiet polskich w skali trójzaborowej na
rzecz „zdobycia wolności politycznej” przez „rozwinięcie jak najszerszej agitacji za
powszechnym, równym, tajnym, bezpośrednim, czynnym i biernym prawem wy
borczym bez różnicy płci”3. Stawiało to ruch kobiecy przed koniecznością wyboru
politycznych sojuszników wśród zorganizowanych już nowoczesnych stronnictw
politycznych. Kwestia relacji między ruchem kobiecym a socjalistycznym należała
podczas zjazdu do spraw najgoręcej dyskutowanych. Dominowały jednak głosy do
magające się zbudowania silnej organizacji kobiecej i zalecające solidarność kobiet
w walce o ich prawa ponad podziałami politycznymi. Rezolucja końcowa zapowia
dała ogólnikowo współdziałanie „z tymi grupami i stronnictwami, które dziś o zdo
bycie swobód politycznych walczą”4.
W praktyce nie dało się jednak realizować tej taktyki w skali trzech zaborów.
Charakterystyczne, że choć powołana na zjeździe komisja, która ukonstytuowała się
w Centralny Komitet Ruchu Kobiecego w Galicji zwróciła się z memoriałem w spra
wie równouprawnienia kobiet do socjalistów, ludowców i demokratów galicyjskich,
ruch feministyczny w Królestwie Polskim nie zdobył się na podobnie wyraźny gest.
Wprawdzie Paulina Kuczalska–Reinschmit deklarowała na zjeździe krakowskim,
że „poprawa losu robotnicy jest dzisiaj najważniejszym punktem ruchu kobiecego”,
Protokół I. zjazdu kobiet polskich w Krakowie, który odbył się w dn. 20, 21, 22, 23, października
1905 r., „Nowe Słowo” 1905, nr 20, s. 4.
4
Tamże, s. 5.
3
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a feminizm i socjalizm stoją „na gruncie wspólnym”, to jednocześnie stwierdzała,
iż ruch kobiecy winien się opierać na „solidarności siostrzanej” i nie może liczyć
na pomoc mężczyzn, co najwyżej — ich przychylność. Wypowiedzi tej nie należy
oczywiście traktować jako ostatecznego rozstrzygnięcia dylematu: iść razem czy
osobno z mężczyznami. Stawał on i wcześniej, i później a bywał rozstrzygany roz
maicie, w zależności przede wszystkim od realnych możliwości, ale także poglądów
i postaw poszczególnych aktywistek i środowisk, w których przyszło im działać, spe
cyfiki danego pola aktywności, stanu istniejących już wcześniej stowarzyszeń itp.
Sytuacja rodzącego się, w istocie słabego, ruchu nakazywała utrzymywanie kontak
tów nawet z przeciwnikami kobiecych postulatów. Z nieśmiałym apelem w kwestii
praw politycznych dla kobiet „Ster”, organ feministek z Królestwa Polskiego, zwracał
się przede wszystkim do polskich posłów w rosyjskiej Dumie Państwowej, którzy
reprezentowali wyłącznie orientację konserwatywną i narodowo–demokratyczną.
A przecież żaden z tych nurtów politycznych nie podnosił w owym czasie postulatów
dotyczących ogólnych praw politycznych i powszechnych praw wyborczych — cóż
dopiero mówić o żądaniach politycznego równouprawnienia kobiet!
Wewnątrz polskiego ruchu kobiecego w jego ówczesnej fazie zaznaczała się
obecność różnych nurtów. Nie doszło jednak do tak ostrego podziału ideowego, jak
w Niemczech, gdzie wyraźnie ujawnił się feminizm „mieszczański” i „proletariacki”.
Inna rzecz, że powstałe na fali rewolucji w Królestwie Polskie Stowarzyszenie Rów
nouprawnienia Kobiet rozpadło się na dwie organizacje, z których pierwsza, bardziej
zachowawcza pozostała przy pierwotnej nazwie (i niebawem przestała się liczyć),
a druga radykalniejsza, liczniejsza i aktywniejsza działała pod nazwą Związek Rów
nouprawnienia Kobiet Polskich5.
Od 1905 r. postulat przyznania kobietom praw politycznych wysuwa się na jedno
z pierwszych miejsc w kobiecych projektach emancypacyjnych w Galicji, a zaraz po
tem — Królestwie Polskim. W Galicji jest on prezentowany w prasie kobiecej, przede
wszystkim w wydawanym w latach 1902–1907 krakowskim „Nowym Słowie”. Nie
co później, ok. 1908 r. pojawia się także w ukraińskim piśmie kobiecym „Żinocze
Diło”. W Warszawie z kolei, po zdobyciu w okresie rewolucji możliwości legalnego
działania nowych stowarzyszeń i prasy, na początku 1907 r. zaczyna ukazywać się
„Ster” — drugie po „Nowym Słowie” pismo kobiece z wyraźnie feministycznym pro
gramem. Kwestia praw politycznych kobiet — obok postulatu pełni praw cywilnych
i zawodowych — staje się na jego łamach, zgodnie z rezolucją krakowskiego zjazdu
kobiecego, sztandarowym hasłem i jednym z najczęściej podejmowanych tematów.
Stwierdza się tam m.in., że „powszechne głosowanie jest dopiero wówczas, gdy i ko
biety głosują”. Wysuwając postulat powszechnego prawa wyborczego bez różnicy płci
warszawskie feministki próbowały zdobyć dlań szerszą opinię publiczną, zarówno

5
C. Walewska, Ruch kobiecy w Polsce, cz. 2, Warszawa 1908, s. 32; R. Pachucka, Pamiętniki z lat
1886–1914, Wrocław 1958, s. 144–145.
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męską jak i kobiecą, popularyzując go przy pomocy publicznych odczytów i broszu
rowych publikacji.
Jak wiadomo zgłoszony przez przedstawicielki polskiego ruchu kobiecego w za
borze austriackim i rosyjskim postulat przyznania kobietom czynnego i biernego
prawa wyborczego nie uzyskał poparcia ze strony polskich posłów (tworzących Koła
Polskie) ani w austriackiej Radzie Państwa, ani w rosyjskiej Dumie Państwowej. Ską
dinąd przyjął go do swego programu politycznego Klub Posłów Ukraińskich w Ra
dzie Państwa. Stwierdzić jednak należy, że w owym czasie nie tylko męska część
opinii publicznej, która domagała się poszerzenia praw politycznych, a zwłaszcza
wyborczych, nie uwzględniała potrzeb kobiet. Również aspiracje samych kobiet w tej
mierze ograniczały się do bardzo wąskiej elity i nie były jeszcze ostatecznie rozbu
dzone i sprecyzowane.
Dla warszawskich działaczek skupionych wokół „Steru” charakterystyczny był
wybór niezbyt ofensywnych form działania na rzecz politycznego równouprawnienia
kobiet. Przypominano więc politykom mężczyznom o takiej potrzebie, a w zakamu
flowany sposób apelowano do ich poczucia solidarności dla utrzymania wspólnego
frontu polskiego społeczeństwa wobec zaborcy. Grupa „Steru” miała raczej dość trzeź
wy stosunek do tej sprawy. Obawiano się zapewne zarzutów przesadnego radykali
zmu (które i tak padały), porównań ze skrajnym odłamem brytyjskich sufrażystek itp.
W zaborze austriackim działaczki ruchu kobiecego (oficjalnie nie definiujące
go się jako feministyczny) wyraźniej niż w zaborze rosyjskim współdziałały z ru
chem feministycznym. Podejmowały też bezpośrednie zorganizowane akcje nacisku
na galicyjskie władze autonomiczne. W 1907 r. były to petycje do Sejmu Krajowego
we Lwowie i pochody pod magistrat w Krakowie, podczas których domagano się
wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego do parlamentu wiedeńskiego bez
różnicy płci. W latach 1911–1913 działania galicyjskich feministek na rzecz praw
obywatelskich kobiet przybrały jeszcze ostrzejsze formy. Po przegranej kampanii
w skali całego państwa (wywalczone powszechne prawo wyborcze ograniczało się
do mężczyzn) miejscowe aktywistki skoncentrowały się na walce o prawa wyborcze
kobiet do Sejmu Krajowego. W 1908 r. próbowały wykorzystać formalne uprawnie
nia wyborcze przyznane w Galicji niewielkiej grupie kobiet (z majątkiem lub wy
kształceniem). Wysunęły mianowicie własną kandydatkę na posłankę miasta Lwowa
w osobie artystki malarki i działaczki ruchu kobiecego Marii Dulębianki. Nie od
niosła ona jednak zwycięstwa w wyborach. Było to niewątpliwie w znacznej mierze
świadectwem bierności politycznej kobiet, mimo że samodzielność ich zachowań
wyborczych była ograniczona (wybory odbywały się jawnie, a nieliczne uprawnione
kobiety głosowały za pośrednictwem pełnomocników).
W 1912 r. feministki rozwinęły ofensywną kampanię protestacyjną przeciwko
nowej ordynacji wyborczej do władz samorządowych w wielkich miastach Galicji.
Przyznając powszechne prawo wyborcze tylko mężczyznom, zagroziła ona utratą
istniejących uprawnień nawet tej niewielkiej grupie kobiet, która je uprzednio mia
ła. Ruch kobiecy w Galicji był wówczas znacznie lepiej przygotowany organizacyj
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nie w porównaniu z poprzednią kampanią. Mimo że formalny zakaz udziału kobiet
w stowarzyszeniach politycznych obowiązywał w Austrii aż do 1913 r., delegacje ko
biece zgłaszały interpelacje bezpośrednio u prezydenta Krakowa. We Lwowie powstał
Komitet Pracy Obywatelskiej Kobiet pod przewodnictwem Dulębianki. W 1913 r.
podczas kampanii wyborczej do Sejmu Krajowego licznie tworzyły się lokalne stowa
rzyszenia i komitety kobiece, które organizowały publiczne demonstracje oraz wiece
w Krakowie i we Lwowie. W Krakowie powstał kobiecy komitet wyborczy, który pró
bował organizować opinię publiczną w sprawie przyznania kobietom praw politycz
nych. Domagano się od kandydatów na posłów składania publicznych deklaracji na
ten temat i wykorzystywano je podczas kampanii wyborczej.
Wydaje się, że w Galicji w porównaniu z Królestwem Polskim inicjatywy działa
czek kobiecych na rzecz przyznania kobietom praw politycznych spotkały się z przy
chylną reakcją znaczniejszego odłamu męskiej opinii publicznej. Świadczy o tym
m.in. powstanie w 1913 r. we Lwowie Ligi Mężczyzn dla Obrony Praw Kobiet, na
której czele stanął jeden z profesorów tamtejszego uniwersytetu.
***
Wejście ruchu kobiecego na ziemiach polskich na drogę wytyczoną w XIX w. przez
angielskie sufrażystki i zaangażowanie się tego ruchu w walkę o prawa wyborcze
kobiet dopiero na początku XX w. w znacznym stopniu wynikało ze specyficznych
warunków politycznych, w jakich przebiegał proces modernizowania się społeczeń
stwa polskiego. Dlatego też upolitycznianie się ruchu kobiecego następowało w spo
sób odmienny niż w innych krajach europejskich.
W drugiej połowie XIX w. „misja patriotyczna” zdominowała wzorce zachowań
w sferze publicznej, przede wszystkim wśród kobiet z tzw. warstw oświeconych. Za
sięg społecznego oddziaływania tych warstw bardzo szybko rozszerzał się, obejmując
kobiety tak ze środowisk chłopskich, jak i proletariackich, szczególnie w zaborach
rosyjskim i pruskim. Zaakceptowanie tej szczególnej kobiecej misji przez znaczną
część męskich kręgów opiniotwórczych podniosło społeczny prestiż kobiet. Można
zaryzykować hipotezę, że dla znacznej części samych kobiet zaangażowanie w two
rzenie i prowadzenie np. tajnych polskich szkółek ludowych na wsi czy w mieście
stawało się w pewnej mierze substytutem równouprawnienia. Tak więc — w odróż
nieniu np. od angielskich — w polskich warunkach walka nie tyle o prawa polityczne,
co narodowe stanowiła ważny, często pierwszy impuls dla samoorganizowania się
kobiet6. Struktura i formy zakładanych przez nie stowarzyszeń nawiązywały rzecz
jasna do wzorców wypracowanych przez organizacje „męskie”. Adaptowały one for
6
Nie oznacza to uznania za prawdziwy, występującego niekiedy w tradycyjnej historiografii, wy
łącznie narodowego wymiaru aktywności publicznej kobiet. Por. N. Stegmann, Czynniki kształtują
ce ruchy kobiece w Galicji i na ziemiach czeskich na przełomie XIX i XX wieku. Próba porównania,
[w:] Działaczki społeczne…, s. 211–220.
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malną równość członków i demokratyczne relacje między nimi, trójpodział władzy
na ustawodawczą, reprezentowaną przez walne zgromadzenie, wykonawczą (zarząd)
i sądowniczą (polubowny sąd koleżeński). W okresie przejściowym, zwłaszcza w or
ganizacjach tradycyjnych, mężczyźni bywali z pozoru pomocnikami, faktycznie zaś
patronami czy protektorami. Dyskryminację płci pogłębiał często ucisk narodo
wy. Inicjatywy stowarzyszeniowe wychodzące od polskich kobiet narażone były na
szczególne restrykcje, gdyż z góry podejrzewano je o dążenia antypaństwowe. Po
dobnie niechętny stosunek miały polskie władze autonomicznej Galicji do inicjatyw
kobiet ukraińskich.
We wszystkich trzech państwach zaborczych dopiero w latach poprzedzających
I wojnę światową zmniejszone zostały ustawowe ograniczenia dotyczące organizo
wania się kobiet. Zmieniało się także, przynajmniej częściowo, nastawienie władz ad
ministracyjnych. To właśnie wówczas w Królestwie Polskim od 1907 r. mogły działać
(choć nie bez drobnych szykan)7 aż dwa stowarzyszenia, w których nazwach zawar
te jest słowo „równouprawnienie”. Zwłaszcza Związek Równouprawnienia Kobiet
Polskich, w którym dominowała Kuczalska–Reinschmit, był pierwszą organizacją
kobiecą na ziemiach polskich, która deklarowała się jako feministyczna. Za głów
ny cel swego działania uznawała wywalczenie równouprawnienia kobiet w życiu
politycznym i zawodowym oraz przyznanie im pełni praw cywilnych. Organizacja
ta wyrastała ze wspólnych doświadczeń ruchu kobiecego w zaborach austriackim
i rosyjskim. Już w końcu XIX w. działaczki kobiece w Królestwie Polskim i Galicji
współpracowały ze sobą, organizując wspólne międzyzaborowe zjazdy8, a także pu
blikując artykuły o podobnej do siebie tematyce i przesłaniu na łamach różnych pism
kobiecych. W latach bezpośrednio przedwojennych oraz w czasie I wojny światowej
współpraca działaczek ruchu kobiecego w zaborach rosyjskim i austriackim przybra
ła ściślejsze formy organizacyjne.
Przypomnijmy, że w Galicji tak jak i w całej monarchii austriackiej ustawa
z 1867 r., proklamując swobodę zrzeszania się jednocześnie wprowadzała zakaz
udziału kobiet — niezależnie od ich wykształcenia — w działalności partyjnej i zgro
madzeniach politycznych. Formalnie rzecz biorąc zakaz ten został uchylony dopiero
w 1913 r., ale w praktyce już wcześniej bywał łamany. I tak np. już w 1902 r. grupa
działaczek związanych z krakowskim „Nowym Słowem” założyła Związek Kobiet,
a w 1908 r. we Lwowie podczas wyborów do Sejmu Krajowego jawnie działała or
ganizacja pod nazwą Lwowski Związek Równouprawnienia Kobiet, deklarująca się
jako filia warszawskiego Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Ostatecznie
jednak feministkom nie udało się budowanie trwałej ogólnopolskiej organizacji,
7
Por. A. Szwarc, Kontrolować czy likwidować? Policja carska wobec Związku Równouprawnienia Ko
biet Polskich (1913–1914), [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa
Profesor Anny Żarnowskiej, Warszawa 2003, s. 142–145.
8
Takie nieformalne pół–tajne spotkania odbyły się w 1891 r. w Warszawie, w 1894 r. we Lwowie
i prawdopodobnie w 1899 r. w Zakopanem. Zob. J. Sikorska–Kulesza, op. cit.
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podobnie jak nie powiodło się powołanie do życia ponadzaborowego stowarzysze
nia polskich studentek, które byłoby w jakiejś mierze pepinierą „dorosłego” ruchu9.
Jedną z istotnych przeszkód była sytuacja polityczna na ziemiach polskich pod pa
nowaniem niemieckim. W zaborze pruskim uczestnictwo kobiet w zgromadzeniach
i stowarzyszeniach politycznych było zakazane aż do 1908 r. i zakaz ten był ściśle
przestrzegany. M.in. dlatego nie zdołały tam powstać przed wybuchem I wojny or
ganizacje kobiece o zabarwieniu feministycznym. Nie sprzyjały też temu konserwa
tywne i narodowo–demokratyczne sympatie większości przedstawicieli tamtejszych
elit społecznych. W Wielkopolsce było natomiast miejsce na stowarzyszenia o profilu
zawodowym (ich skupieniu miał służyć np. Związek Towarzystw Kobiet Pracujących
w Poznaniu). Jedyną organizacją prowadzącą działania bardziej samodzielne i nie
zależne od kurateli Kościoła katolickiego było powstałe w Poznaniu w 1894 r. sto
warzyszenie kulturalno–oświatowe Zjednoczenie Kobiet „Warta”. Działając na wpół
legalnie organizowało m.in. zakonspirowane polskie szkółki dla dzieci.
Doświadczenia ruchu kobiecego na ziemiach polskich potwierdzają wyraźne
występowanie współzależności między możliwością organizowania się kobiet a roz
wojem ich aspiracji politycznych. Przez długie lata, kiedy pozbawione były oficjalne
go pozwolenia na stowarzyszanie się, szanse na zbiorowe zorganizowane działania
kobiet programowo dążących do emancypacji były bardzo ograniczone. W szcze
gólności często bywały one zmuszone do kamuflowania swych dążeń do równo
uprawnienia politycznego. Konieczność wykorzystywania różnych zastępczych czy
pośrednich form dla realizowania przez kobiety dążeń emancypacyjnych często po
wodowała, że powoływane do życia ich organizacje eksponowały przede wszystkim
cele edukacyjne czy filantropijne, łatwiejsze do zaaprobowania w świetle tradycyj
nych wyobrażeń o roli kobiety w rodzinie i w społeczeństwie. Być może tutaj trzeba
m.in. szukać przyczyn znaczenia, jakie w polskim ruchu feministycznym nadawano
postulatom etycznym, sprawie reformy norm obyczajowych, walce z tzw. podwójną
moralnością, która sankcjonowała uprzywilejowaną pozycję mężczyzn w sferze sek
sualności. Były to wszystko kwestie dodatkowo uzasadniające potrzebę zrzeszania
się kobiet dla rozważania i załatwiania spraw, których nie podejmowano wcale lub
podejmowano w niewystarczającym stopniu w świecie mężczyzn, w tym także w sta
nowiących jego część stowarzyszeniach.
Koniec XIX i początek XX w. przyniósł także rozwój prasy adresowanej do kobiet
oraz publicystycznej aktywności wielu kobiecych działaczek. Główną rolę w progra
mowym kształtowaniu się ruchu feministycznego na ziemiach polskich odgrywały
wspomniane już pisma: „Ster” założony przez Kuczalską–Reinschmit — wycho
dzący najpierw we Lwowie (1895–1897), a następnie w Warszawie (1907–1914) oraz
wydawane w zaborze austriackim: krakowskie „Nowe Słowo” pod redakcją Marii

Zob. A. Szwarc, Kobiety w zrzeszeniach polskiej młodzieży studenckiej do 1914 roku, [w:] Działaczki
społeczne…, s. 263–274.

9
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Turzymy (1902–1907)10 i „Głos Kobiet” redagowany przez galicyjską działaczkę socjal
demokratyczną Dorotę Kłuszyńską a wydawany w Cieszynie (1907–1914). Wszystkie
one reprezentowały zarazem orientację feministyczną i (w różnym stopniu, także
ze względu na cenzurę) radykalizm społeczny.
Wokół redakcji czasopism kobiecych skupiała się opiniotwórcza elita kobiet.
Niezależnie od wymienionych pism feministycznych o dość ograniczonym zasięgu
ważną rolę odgrywały środowiska grupujące się wokół periodyków o bardziej umiar
kowanym programie, ale szerszym odbiorze społecznym. Rolę taką pełnił przede
wszystkim warszawski „Bluszcz”, cieszący się dużą popularnością nie tylko w Króle
stwie Polskim i Galicji. Pismo propagowało hasła emancypacji kobiet i inspirowało
kobiecą aktywność przez ponad 50 lat: od 1865 aż do 1918 r.
Względna liberalizacja przepisów prasowych i stowarzyszeniowych w Rosji pod
naciskiem rewolucji 1905 r. umożliwiła m.in. utworzenie w zaborze rosyjskim wielu
organizacji kobiecych (w samej Warszawie powstało ich ok. 3011) i nowych czasopism
kobiecych. W owych właśnie latach na rynek prasowy wkroczyło m.in. Zjednoczone
Koło Ziemianek (w latach 1905–1919 wychodziły z jego inicjatywy „Świat Kobiecy”,
„Polski Łan” i „Ziemianka”). W latach 1909–1912 inicjatywę wydawania w Warsza
wie własnego pisma podjął także powstały ok. 1907 r. Katolicki Związek Kobiet Pol
skich. W warunkach polskich periodyki te miały dla ruchu kobiecego szczególne
znaczenie. W sytuacji wieloletniego pozbawienia kobiet możliwości organizowania
się oraz — co za tym idzie — braku doświadczeń i nawyków udziału w życiu publicz
nym, spełniały zastępczo funkcję mobilizowania szerszej kobiecej opinii, a czasami
nawet — rolę organizatora kobiecych wystąpień zbiorowych.
Skądinąd zwolenniczki emancypacji i równouprawnienia niejednokrotnie były
zmuszone do wykorzystywania zastępczych form organizacji swoich działań. W wa
runkach polskich była to przede wszystkim rozbudowana działalność oświatowa
podejmowana zrazu przede wszystkim dla przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego
kraju, potem zaś w coraz większym stopniu z pobudek narodowych.
Niewielka liczba i niski poziom szkół w zaborze rosyjskim oraz wyeliminowanie
z nauczania języka polskiego powodowały utrzymywanie się na początku XX w. wy
sokiego poziomu analfabetyzmu, zwłaszcza wśród kobiet (choć także i mężczyzn) —
zarówno na wsi, jak i w miastach. W Galicji dopiero u schyłku XIX w., a na ziemiach
polskich pod władzą Rosji dopiero po rewolucji 1905 r., powstały pierwsze żeńskie
szkoły zapewniające kształcenie w zakresie umożliwiającym zdawanie „pełnej” ma
tury, która absolwentom gimnazjów męskich dawała wstęp na większość kierunków
studiów.

10
Por. K. Sierakowska, „Nowe Słowo” — trybuna emancypantek polskich, [w:] Działaczki społeczne…,
s. 59–80.
11
J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918 w kręgu poświęcenia i ofiary (od sentymentalizmu
do feminizmu), Warszawa 1999, s. 197.
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Powołanie ich do życia było jednym z pierwszych zwycięstw ruchu kobiecego na
ziemiach polskich, wynikiem wieloletniej świadomej i zorganizowanej walki zwo
lenniczek emancypacji. Batalia o dostęp kobiet do pełnowartościowego wykształce
nia średniego i wyższego stanowiła niewątpliwie jeden z pierwszoplanowych celów
tego ruchu. Notabene walka ta inspirowała — wielokrotnie, we wszystkich trzech
zaborach — do tworzenia organizacji działających na rzecz specyficznych inte
resów kobiet, chociaż nie zawsze były to inicjatywy ich samych (np. fundacja Sto
warzyszenie Pomocy Naukowej dla Polek im. Józefa Ignacego Kraszewskiego czy
Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej w Krakowie albo Towarzystwo Pomocy
Naukowej dla Dziewcząt w Poznaniu). Wymieńmy stowarzyszenia prowadzące czy
telnie dla kobiet (w Krakowie, Poznaniu i Warszawie), a przede wszystkim — kursy
zapewniające kobietom elementy wyższego wykształcenia, tak w Galicji (od 1868 r.
w Krakowie Wyższe Kursy dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego), jak i Królestwie
Polskim (w Warszawie w latach 1886–1905 podziemny Uniwersytet Latający, a na
stępnie w latach 1906–1911 legalne Towarzystwo Kursów Naukowych).
Mimo dość intensywnych inicjatyw i działań społecznych, brak wsparcia ze stro
ny własnego modernizującego się państwa w dużym stopniu zaważył na fakcie, że aż
do pierwszych lat XX w. kobiety wykształcone o rozbudzonych aspiracjach emancy
pacyjnych, aktywne w konspiracyjnym najczęściej życiu politycznym, tworzyły na
ziemiach polskich — szczególnie pod zaborem pruskim — nader wąska elitę. Wła
śnie dlatego tajne organizacje oświatowe często stawały się zastępczą formą orga
nizowania się kobiet i szansą na poszerzenie społecznego zasięgu ruchu kobiecego
(mimo konkurencyjnych inicjatyw Kościoła katolickiego).
Sieć tajnych polskich szkółek elementarnych, rozbudowująca się w zaborach ro
syjskim i pruskim począwszy od lat 80. XIX w. była przeznaczona dla dzieci wiej
skich i robotniczych. Ich powstanie sprzyjało ukształtowaniu się stosunkowo licznej
formacji działaczek oświatowych i prywatnych nauczycielek ludowych. Były zwią
zane z różnymi, przeważnie zakonspirowanymi organizacjami edukacyjnymi o roz
maitych sympatiach politycznych (od radykalnych — socjalistycznych i ludowych,
przez narodowo–demokratyczne, po ziemiańsko–konserwatywne i związane ściśle
z Kościołem katolickim). Aktywność w ich szeregach umożliwiała wielu kobietom
nabywanie i rozwijanie umiejętności organizacyjnych, zdobywanie doświadczeń
w kierowaniu działalnością publiczną. Biografie wybitniejszych z nich świadczą, że
doświadczenia te bywały następnie wykorzystywane w kobiecym, i nie tylko, ruchu
stowarzyszeniowym. Natomiast życiorysy galicyjskich działaczek oświatowych nie
zawierają zwykle „nielegalnego” epizodu.
Wśród najważniejszych stowarzyszeń i instytucji edukacyjnych warto wymie
nić w Królestwie Polskim zakonspirowane Kobiece Koło Oświaty Ludowej (1883–
1894), warszawskie Towarzystwo Tajnego Nauczania (1894–1906) oraz Towarzystwo
Oświaty Narodowej (1903–1905), a następnie działające oficjalnie między rewolucją
i wybuchem I wojny światowej: Stowarzyszenie Nauczania Dorosłych Analfabetów,
Uniwersytet dla Wszystkich, Polską Macierz Szkolną (1906–1908) i in. W Galicji były
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to: od początku legalne, choć często niechętnie traktowane przez rządzących konser
watystów, krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej (już od 1879 r.), Towarzystwo
Szkoły Ludowej (od 1891 r.) i Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza (założo
ny w Zakopanem w 1899 r.). W Poznaniu od 1894 r. istniało wspomniane już Zjed
noczenie Kobiet „Warta”.
Wiele spośród ich uczestniczek stawało się współtwórczyniami swoistych form
organizowania się ruchu kobiecego, specyficznych dla kraju pozbawionego własnego
państwa. Częsta konieczność działania kobiet w warunkach konspiracji pozostawi
ła trwałe piętno na postaciach i charakterze tego ruchu, widoczne także po 1918 r.
w niepodległej Rzeczypospolitej. W okresie zaborów ukształtował się bowiem swo
isty typ aktywistek (definiujących się zazwyczaj jako działaczki społeczne, bardzo
rzadko jako feministki). Doświadczenia owego czasu utrwaliły szczególną — mo
bilizującą i integrującą — rolę pism kobiecych. Sprzyjały także utrzymaniu się eli
tarnego charakteru zorganizowanego ruchu kobiecego, wieloletniej przywódczej roli
działaczek społecznych z doświadczeniami konspiracyjnymi oraz literatek i publicy
stek, lekarek i innych nielicznych kobiet z wyższym wykształceniem. Doświadczenia
z okresu zaborów przyczyniły się także do utrwalenia wysokiego prestiżu zawodu
nauczycielskiego, a co za tym idzie — autorytetu kobiet nauczycielek jako organiza
torek tajnej oświaty w języku polskim.
Działalność oświatowa z pewnością nie była tylko formą samorealizacji kobiet
aspirujących do równouprawnienia oraz specyficznym sposobem ich samoorganizo
wania się w społecznej przestrzeni życia publicznego. Nie postrzegano jej też na ogół
w tych kategoriach. Dla patriotycznej opinii i większości samych zainteresowanych
był to po prostu jeden z najważniejszych frontów w walce z zaborcami o utrzyma
nie polskiej kultury i tożsamości narodowej młodych pokoleń. Podjęcie przez ruch
kobiecy we wszystkich zaborach „misji patriotycznej” stanowiło oznakę swoistego
upolitycznienia się tego ruchu.
Niosło to za sobą daleko idące konsekwencje, odciskając się przede wszystkim
na formach, ale i zasięgu szeroko rozumianego ruchu kobiecego. Ucisk narodowy
wywoływał spontaniczne angażowanie się kobiet (także z warstw uboższych i gorzej
wykształconych) w walkę z próbami depolonizacji podejmowanymi przez zabor
ców rosyjskiego i niemieckiego. Uczestniczyły one w różnym stopniu w umacnianiu
(a i kreowaniu) zbiorowej pamięci historycznej. Należy sobie uświadomić, że ta „mi
sja patriotyczna” w najszerszym zakresie wypełniana była przez kobiety w przestrze
ni rodzinnej. Dla wielu jednak droga prowadziła od domowego nauczania po polsku
do walki o ten język w szkole i wspierania u progu XX w. strajków szkolnych pod
zaborem pruskim i rosyjskim. Zacierały się wówczas granice między aktywnością
w sferze prywatnej i publicznej, słabły bariery oddzielające przestrzenie kobiecego
działania w rodzinie i poza nią. Nie zawsze jednak sprzyjało to dostrzeganiu przez
kobiety rozmaitych przejawów ich społecznej dyskryminacji ze względu na płeć.
Zdaniem wielu badaczy brak własnego państwa i zrozumiałe uwikłanie ruchu ko
biecego w sprawy narodowe upolityczniało ten ruch jednostronnie, hamując dążenia
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aktywnych środowisk kobiecych do zdobycia dla siebie praw politycznych na równi
z mężczyznami. W ten sposób ruch kobiecy został postawiony przed dylematem:
czy przyznać priorytet walce z dyskryminacją narodową, czy walce z dyskryminacją
płci? Większość aktywnych społecznie kobiet opowiadała się za pierwszą z tych racji
lub co najwyżej usiłowała pogodzić je ze sobą. Niekiedy pojawiały się akcenty femini
zmu ukryte pod powierzchnią ruchu narodowego. Warto je śledzić i wydobywać, ale
nie należy wyolbrzymiać. Tak samo lub podobnie przedstawiała się zresztą sytuacja
w wielu innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

(Pierwodruk: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na
ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. Agnieszki Janiak–Jasińskiej,
Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2008, s. 13–28)
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OBYWATELKI II RZECZYPOSPOLITEJ

Z

godnie z oczekiwaniami XIX–wiecznego ruchu kobiecego na ziemiach polskich,
który nadzieje na realizację postulatów równouprawnienia płci wiązał przede
wszystkim z odbudową w przyszłości państwa polskiego, państwo to niemal już
w momencie swego powstania, w końcu 1918 r., zrównało prawa polityczne kobiet
i mężczyzn. W ten sposób Polska wyprzedziła pod tym względem niektóre kraje eu
ropejskie. Nie zmienia to jednak faktu, że pełne polityczne równouprawnienie kobiet
w II Rzeczypospolitej nie było wówczas wyjątkiem na obszarze Europy Środkowow
schodniej. Prawa polityczne kobiety uzyskały w tym czasie również w Niemczech,
w nowo utworzonej Czechosłowacji i w krajach bałtyckich. Przyczyniła się do tego
zarówno euforia demokracji, jaka ogarnęła Europę po zakończeniu I wojny świato
wej, jak i sama wojna. Zmusiła ona bowiem kobiety do przejmowania funkcji męż
czyzn na wielu polach, wciągnęła szerokie kręgi kobiet do działań gospodarczych,
społecznych, politycznych, zwielokrotniła liczbę wykonywanych przez nie zawodów1.
Warto jednak postawić pytanie: w jakim stopniu odbudowa państwa polskiego
po 1918 r. jako państwa opartego na zasadach demokracji parlamentarnej (przynaj
mniej do zamachu majowego Józefa Piłsudskiego w 1926 r.) sprzyjała demokratyzacji
społecznej i przełamywaniu patriarchalizmu?
Zaskakująco wysoki był udział elektoratu kobiecego — szczególnie w wielkich
miastach — w pierwszych w Polsce powszechnych wyborach parlamentarnych do
Sejmu Ustawodawczego na początku 1919 r. Zjawisko to tym bardziej zasługuje na
podkreślenie, że miało miejsce bezpośrednio po uzyskaniu przez kobiety w Polsce
praw wyborczych i że wówczas ich indywidualne decyzje o udziale w głosowaniu
nie mogły się wesprzeć na żadnych własnych doświadczeniach kobiecego środowiska
w dziedzinie zachowań wyborczych. Akt wyborczy był więc z ich strony swoistym
aktem afirmacji odbudowującego się państwa polskiego. Niestety, stan zachowa

Polskie przykłady tego zjawiska analizuje w swych pracach np. Jan Molenda, Zmiany roli kobiety
w rodzinie chłopskiej w warunkach I wojny światowej, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu History
ków Polskich, t. II: Przemiany społeczne a model rodziny, Gdańsk–Toruń 1995, s. 39–46.
1
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nia źródeł statystycznych nie pozwala na ocenę aktywności wyborczej z uwzględ
nieniem płci w kolejnych (sześciu) wyborach do parlamentu, które odbyły się
w Polsce przed 1939 r. Zdaniem Ludwika Hassa, wytrawnego badacza zachowań
wyborczych w II Rzeczypospolitej, po euforii wyborczej w styczniu 1919 r. wśród
elektoratu kobiecego nastąpiło silniejsze niż wśród wyborców–mężczyzn rozczaro
wanie wobec „aktu wyborczego jako techniki wyłaniania demokratycznej władzy”.
W kolejnych wyborach sejmow ych opartych jeszcze na demokratycznych zasadach,
tj. w pierwszej przedsanacyjnej dekadzie istnienia II Rzeczypospolitej, np. w 1928 r.,
frekwencja wyborcza mężczyzn wzrastała, natomiast frekwencja kobiet wykazywała
tendencję spadkową2. Kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego na początku
1919 r. ujawniła dwoistość postaw zdominowanej przez mężczyzn opinii publicznej
w sprawie zrównania kobiet z mężczyznami w prawach politycznych. Z jednej strony
można obserwować formalne pogodzenie się przez ekipy kierujące stronnictwami
politycznymi (niemal wyłącznie męskie w swym składzie) z faktem podwojenia się
liczby uprawnionych do głosowania. Uzewnętrzniało się to w intensywnych zabie
gach o zdobycie głosów kobiecych, szczególnie przez ugrupowania liberalne, socjali
styczne i ludowe, ale także — przez obóz endecji. Z drugiej strony manifestowano
otwarte lekceważenie kobiet pretendujących do roli parlamentarzystek, umieszczano
ich nazwiska na listach kandydatów na posłów na miejscach z góry skazanych na
przegraną. W konsekwencji reprezentacja kobiet w Sejmie pozostawała przez cały
okres międzywojenny liczebnie bardzo skromna, sięgając zaledwie 2–4% ogólnej
liczby posłów i senatorów3.
Ta niewielka pod względem liczebności grupa kobiet wyróżniała się na tle mę
skiej więk
szości parlamentarzystów przede wszystkim wykształceniem. Wśród
mężczyzn ok. 1/4 zakończyła swą edukację na szkole elementarnej, natomiast więk
szość parlamentarzystek (ok. 2/3) miała wykształcenie wyższe, a reszta — średnie.
W przeciwieństwie do zróżnicowanego składu społecznego posłów i senatorów par
lamentarzystki niemal bez reszty wywodziły się z ziemiańsko–inteligenckiej elity.
Niewątpliwie istotny wpływ na ten stan rzeczy miał fakt, że ruch kobiecy, który poja
wił się na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., aż do końca epoki rozbiorów
pozostał ruchem elitarnym. Wyrastał przede wszystkim ze środowiska inteligencji,
najczęściej — ze szlacheckim rodowodem. Nie bez związku z tym ruch ten łatwiej
znajdował poparcie w kręgach ziemiaństwa, a nawet — wykształconego mieszczań
stwa niż w środowisku robotniczym4.
L. Hass, Aktywność wyborcza kobiet w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobie
ta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918–1939, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca,
t. III, cz. 2, Warszawa 1996, s. 98–99.
3
M. Śliwa, Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna, [w:] Równe prawa i nierówne
szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warsza
wa 2000, s. 49–60.
4
Trzeba dodać, że ruch ten jako cel nadrzędny stawiał walkę o odbudowę w przyszłości państwa
polskiego, które w przekonaniu polskich emancypantek miało zapewnić równouprawnienie płci.
W związku z tym w dobie zaborów ruch kobiecy na ziemiach polskich na czoło swych zadań wysu
2
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To przesądziło o jego specyfice na obszarze środkowoeuropejskim i ograniczyło
krąg kobiet gotowych do aktywnego udziału w życiu politycznym w odbudowują
cym się państwie. Wprawdzie tu od razu zniesione zostały formalne (obowiązują
ce pod zaborami) ograniczenia uczestnictwa kobiet w nowoczesnych organizacjach
politycznych, w strukturach partyjnych, związkach zawodowych, samorządach itp.;
wprawdzie w latach międzywojennych wyraźnie zwiększała się, szczególnie w młod
szych pokoleniach, liczba angażujących się w tych organizacjach kobiet, jednak trud
no mówić o przełamaniu niechęci samych kobiet.
Obejmująca szersze kręgi społeczne kobiet gotowość do działań w czysto poli
tycznych strukturach i na tym gruncie „współistnienia” z mężczyznami w przestrze
ni życia publicznego to w II Rzeczypospolitej zjawisko nowe. Najsłabiej dawało ono
o sobie znać w środowisku wiejskim. Wyraźniejsze symptomy przełomu wystąpiły
dopiero w młodszych pokoleniach kobiet (i mężczyzn), wkraczających w dorosłe ży
cie w połowie lat trzydziestych. Godne podkreślenia jest przy tym, że te nowe otwarte
postawy angażowania się we wspólnych dla obu płci organizacjach politycznych upo
wszechniały się w tym okresie wśród młodzieży wiejskiej w nie mniejszym stopniu
niż w mieście.
Nie zmienia to faktu, że większość spośród tych kobiet, które miały ambicje
wykorzystania oferowanych przez państwo możliwości zorganizowanego działania
w życiu publicznym, wybierała własne, odrębne struktury. Świadczy o tym fakt po
wstania w latach międzywojennych dużej liczby, często efemerycznych, stowarzyszeń
kobiecych działających na różnych polach, respektujących jednak dziedziny trady
cyjnie zarezerwowane dla kobiet. Inicjatywy te wychodziły niemal wyłącznie ze śro
dowiska inteligencko–urzędniczego i znajdowały oparcie przede wszystkim wśród
kobiet średniej generacji. Tylko nieliczne spośród tych organizacji określały się jako
feministyczne5.
Także większość parlamentarzystek zaliczała się do średniej generacji i dyspo
nowała bogatymi doświadczeniami w szeroko rozumianej działalności społecznej
w okresie poprzedzającym odbudowę państwa. Ich aktywność wykraczała daleko
poza ramy ruchu feministycznego według wzorów angielskich czy niemieckich. Była
to przede wszystkim tajna polska działalność oświatowa, działalność publicystyczna
w prasie kobiecej, w organizacjach paramilitarnych w czasie I wojny światowej itp.
Każda z posłanek i senatorek była z reguły lepiej przygotowana do odegrania ak
tywnej roli w parlamencie niż większość wybranych doń mężczyzn. Jednak to wła
śnie one konsekwentnie nie były dopuszczane do pełnienia funkcji parlamentarnych.
Ciekawe, że mimo to na gruncie parlamentarnym zdołały uzyskać znaczny wpływ
na kształtowanie kultury politycznej. To one — tam, gdzie były obecne — ustalały
wał walkę o przetrwanie polskiej kultury i utrwalenie poczucia tożsamości narodowej młodych po
koleń, odkładając postulaty feministyczne na czas po odzyskaniu niepodległego państwa. W praktyce
dążenie do równouprawnienia kobiet sprowadzało się przede wszystkim do walki o umożliwienie im
dostępu do wykształcenia, coraz częściej postrzeganego przez nie jako droga do materialnego usamo
dzielnienia.
5
Zob. D. Kałwa, Model kobiety aktywnej na tle sporów światopoglądowych. Ruch feministyczny w dwu
dziestoleciu międzywojennym, [w:] Równe prawa i…, s. 135–154.
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normy zachowań posłów w czasie debat, tworzyły wzorce osobowe parlamentarzysty.
Nie było to jednak równoznaczne z pokonaniem barier, podtrzymywanych nadal
w imię tradycyjnego podziału ról na kobiece i męskie. W całym okresie międzywo
jennym także na gruncie parlamentu nie doszło do faktycznego zrównania możliwo
ści działania kobiet i mężczyzn.
Wiele wskazuje na to, że odbudowa państwa nie zmieniła niechętnego stosunku
(męskiej) opinii publicznej do angażowania się kobiet w „czystą politykę”. Co wię
cej, niechęć tę manifestowała również większość samych kobiet, łącznie z tymi, któ
re jawnie dążyły do zwiększenia swego udziału w życiu publicznym. Jak już wyżej
wspomniano, dla postaw średniego pokolenia kobiet aktywnie działających w mię
dzywojennej Polsce charakterystyczne było kamuflowanie swego upolitycznienia.
Nawet parlamentarzystki niechętnie przyznawały się do politycznego zabarwienia
swego mandatu, chętniej określając się jako „działaczki społeczne”.
Można przypuszczać, że w tym średnim pokoleniu nadal działały głęboko za
kodowane w społecznej mentalności tradycyjne nawyki myślenia — wzmocnione
obowiązującymi w Galicji i zaborze pruskim zakazami uczestniczenia kobiet w le
galnie działających organizacjach o charakterze politycznym6. Badania Romana Wa
pińskiego pozwalają sądzić, że w młodszych pokoleniach kobiet przestają działać te
obciążenia mentalne z epoki zaborów i słabną próby windowania prestiżu kobiety
aktywnej w życiu publicznym przy pomocy zmitologizowanego wzorca na pół za
konspirowanej „działaczki społecznej” walczącej z krzywdą społeczną i narodową7.
Warto jednak zwrócić uwagę, że również kobiety–parlamentarzystki, które nie
mal bez wyjątku rekrutowały się właśnie ze średniego pokolenia, w znacznym stopniu
godziły się na respektowanie nawet na forum parlamentarnym podziału obszarów
działania na męskie i kobiece. Wprawdzie w międzywojennej Polsce — i w Sejmie,
i w Senacie kobiety odgrywały rolę wybitną, znacznie większą, niżby to wynikało
z ich szczupłego grona, jednak wszystkie ich inicjatywy parlamentarne dotyczyły
tradycyjnych sfer działania ruchu kobiecego, tj. opieki nad matką i dzieckiem, opieki
społecznej, ochrony zdrowia i walki z alkoholizmem, oświaty i kultury.
Trzeba dodać, że charakterystyczne dla obu izb polskiego parlamentu duże
zróżnicowanie polityczne odnosiło się także do reprezentacji kobiecej (szczególnie
w pierwszej dekadzie istnienia II Rzeczypospolitej, poprzedzającej rządy obozu sana
cyjnego). Jednak w odróżnieniu od parlamentarzystów–mężczyzn, zdominowanych
przez ostre konflikty i zacietrzewienie polityczne, grupę kobiecą łączyły bardzo sil

Notabene paradoksalnie odmienne były doświadczenia działaczek kobiecych spod zaboru rosyjskie
go, gdzie nie mogły działać legalnie żadne organizacje polityczne, a dyskryminowani byli pod tym
względem na równi mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast konspiracyjne życie polityczne rozwijające
się od schyłku XIX w. (szczególnie ruch socjalistyczny, a potem również — ludowy) dawało kobietom
niemal równe szanse uczestnictwa).
7
Zob. R. Wapiński, Kobiety i życie publiczne — przemiany pokoleniowe, [w:] Równe prawa i…,
s. 25–36.
6
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ne więzy solidarności. Roman Wapiński tłumaczy to więzią pokoleniową, wspieraną
przez wspólne doświadczenia przedwojennej działalności kobiecej elity.
Warto podkreślić, że o ile w praktyce pierwszej dekady istnienia II Rzeczypospo
litej solidarności tej nie zdołały zburzyć polityczne podziały w gronie parlamentarzy
stek na lewicę i prawicę, o tyle zagroziły jej powstałe w latach trzydziestych różnice
postaw wobec autonomicznych dążeń mniejszości ukraińskiej. Znacznie ostrzejsza
okazała się linia podziału wyznaczana przez „interes narodowy”, przeciwstawnie
pojmowany przez polską większość i ukraińską mniejszość. (Dodajmy, że tę ostatnią
w tym gronie reprezentowała tylko jedna posłanka). Toteż trudno nie zgodzić się
z tezą Romana Wapińskiego, że jeśli chodzi o dostęp kobiet do życia publicznego,
do struktur politycznych — to na odbudowie niepodległego państwa polskiego naj
więcej skorzystały Polki. (Stanowiły one — dodajmy — ok. 2/3 ogółu całej kobiecej
populacji w państwie)8.
Powstanie II Rzeczypospolitej niewątpliwie otworzyło okres sprzyjający zwięk
szaniu się uczestnictwa kobiet w życiu publicznym. Obok uregulowań prawnych
i rozwoju sieci szkolnictwa państwowego, obok rosnącego znaczenia masowych środ
ków przekazu przyczynił się do tego rozwój ich aktywności zawodowej, szczególnie
w instytucjach państwowych i samorządowych. Do sprawy nowych szans, jakie w tej
dziedzinie stwarzało kobietom polskie państwo międzywojenne, przyjdzie jeszcze
powrócić niżej. Natomiast wśród czynników kształtujących szanse uaktywniania się
kobiet w życiu publicznym Polski międzywojennej nie można pominąć wpływu re
ligii. Na wagę tego czynnika zwraca uwagę Roman Wapiński. Jego zdaniem, mimo
konserwatywnej siły oddziaływania katolicyzmu, przeciwdziałanie wyłomom w tra
dycji patriarchalnej i wciąganiu się kobiet do życia publicznego było ze strony reli
gii chrześcijańskiej, a nawet katolicyzmu — o wiele mniej skuteczne w porównaniu
z judaizmem.
Nasuwa się więc pytanie: w jakim stopniu stworzone kobietom przez II Rzecz
pospolitą możliwości oddziaływania na życie polityczne zostały przez nie wyko
rzystane? Nikła obecność kobiet w aparacie władzy, a nawet na niższych szczeblach
administracji w całym okresie międzywojennym, nie podlega dyskusji. Trzeba jednak
oceniać te zjawiska — zgodnie z sugestiami A. Chojnowskiego — w kontekście ogól
nej bierności politycznej większości mieszkańców Polski międzywojennej, uwzględ
niając przy tym nierównomierności rozwoju kultury politycznej w poszczególnych
regionach kraju9. Do tego dodać trzeba dziedzictwo epoki zaborów — brak doświad
czeń obcowania z demokratycznymi instytucjami, stowarzyszeniami, partiami oraz
rozległy dystans oddzielający elity od szerokich rzesz analfabetów politycznych. Zja
wiska te szczególnie silnie, opóźniająco, oddziałały na kształtowanie się nowoczesnej
kultury politycznej wśród kobiecej części społeczeństwa, która przed 1918 r. bardziej

8
9

Tamże.
A. Chojnowski, Aktywność kobiet w życiu politycznym, [w:] Równe prawa i…, s. 37–48.
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rygorystycznie niż mężczyźni eliminowana była z kontaktów ze zinstytucjonalizo
wanym życiem publicznym.
Nacisk stereotypu wiążącego społeczną rolę kobiety przede wszystkim z funk
cjami rodzinnymi i macierzyństwem okazał się silnie zakorzeniony wśród męskiej
elity politycznej Rzeczypospolitej. Znalazło to wyraz w niedopuszczaniu kobiet do
funkcji kierowniczych tak w partiach politycznych, jak i w organach władzy, łącz
nie z parlamentem. Nawet najbardziej ambitnym spośród nich bariery obyczajowe
z reguły uniemożliwiały zajęcie w życiu publicznym stanowisk odpowiadających ich
talentom politycznym. Nadal część najbardziej aktywnych kobiet zmuszona była do
szukania wpływu na władzę za pomocą metod tradycyjnych, poprzez bezpośrednie
oddziaływanie na decydentów–mężczyzn za pośrednictwem życia towarzyskiego,
salonowego itp. oraz sfery czysto prywatnej.
Stowarzyszenia kobiece, chociaż względnie liczne i bardzo zróżnicowane pod
względem sympatii politycznych i pola działania — podobnie jak przed I wojną świa
tową, także w ramach II Rzeczypospolitej mimo sprzyjających warunków prawno
ustrojowych nie stawały się organizacjami masowymi. Pozostały ruchem elitarnym,
znajdując oparcie przede wszystk im w środowiskach inteligenckich i urzędniczych.
Zdaniem niektórych badaczy, przyczyniły się jednak wydatnie do rozszerzenia elity
kobiet „aktywnych” nie tyle w sferze polityki, ile na różnych tradycyjnych i nowych
polach życia publicznego: gospodarczego, spółdzielczego, kulturalno–oświatowego10.
Nowsze (cytowane już wyżej) badania Romana Wapińskiego mocno akcentują
różnice w postawach kobiet, silnie zaznaczające się w dwóch kolejnych pokoleniach,
aktywnie działających w dwudziestoleciu międzywojennym. Manifestowały się one
zarówno w zwiększającej się gotowości dziewcząt/kobiet młodszego pokolenia do
zorganizowanego zbiorowego działania, jak i w rozszerzaniu się wśród nich prze
konania o roli wykształcenia, zawodu i aktywności zawodowej jako wyznaczników
prestiżu społecznego nie tylko mężczyzn, ale także kobiet. Dotychczasowe badania
sondażowe pozwalają sądzić, że w tej dziedzinie zmiany pokoleniowe mniej były wi
doczne w środowisku drobnomieszczańskim i robotniczym w porównaniu z mło
dzieżą wiejską. Natomiast najwyraźniejsze zmiany w postrzeganiu przez kobiety
związków kariery zawodowej z aktywnością publiczną zaznaczyły się w środowi
skach miejskich na wyższych szczeblach hierarchii społecznej. Chodziło tu przede
wszystk im o zawody nowe, nietradycyjne, wykraczające poza działalność pedago
giczną — a więc o kariery artystyczne, naukowe itp.11
W jakim stopniu odbudowa państwa przyczyniła się do zniesienia nierówności
szans kobiet i mężczyzn w innych obszarach życia społecznego poza sferą prawno–
polityczną? Czy obecność państwa sprzyjała wyrównaniu w stosunku do obu płci
perspektyw awansu społecznego i cywilizacyjnego?
Tamże i D. Kałwa, op. cit.
Pionierskie studium o polskich artystkach malarkach, których twórczość związana była z okresem
międzywojennym opracowała Agnieszka Morawińska, Malarki polskie między wojnami, [w:] Równe
prawa i…, s. 255–270.
10
11
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Pytanie o miejsce kobiet w procesach społecznych przekształceń struktury
społeczno–zawodowej, które dokonały się w latach istnienia II Rzeczypospolitej
przez wiele lat pozostawało na marginesie zainteresowań badawczych historyków,
chociaż przedpole takiego rozszerzenia badań zostało przygotowane już w latach
dwudziestych i trzydziestych. W tym czasie rozwinęły się badania socjologiczne,
ekonomiczne, demograficzne12. Były one prowadzone w takich instytucjach, jak: In
stytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), Instytut Spraw Społecznych (ISS), Główny
Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie ukazało się wiele cennych dla dzisiejszego
historyka opracowań i publikacji źródłowych, które wyszły spod pióra lub powstały
pod kierunkiem tak wybitnych uczonych, jak Ludwik Krzywicki.
Analiza zaawansowania procesów modernizacji społecznej w Polsce międzywo
jennej, w nowych — wydawałoby się — sprzyjających warunkach odbudowanej pol
skiej państwowości, od wielu lat była przedmiotem systematycznych studiów Janusza
Żarnowskiego. Dopiero jednak ostatnio bliższej obserwacji poddano odmienności
przebiegu tych procesów w populacji kobiecej i męskiej13.
W obserwowanym okresie uderza przede wszystkim bardzo słaba dynamika
przemian struktury społeczno–zawodowej populacji kobiecej w Polsce. Warto
zwrócić uwagę, że wniosek ten odnosi się również do populacji mężczyzn, jednak
ciągle jeszcze brak precyzyjnych analiz porównawczych. Powolność przeobrażeń
modernizacyjnych wiązała się przede wszystkim ze słabą dynamiką rozwoju go
spodarczego Polski w skali całego okresu międzywojennego. Jednym z decydują
cych o tym czynników było zdominowanie gospodarki przez rolnictwo, a ludności
— przez ludność chłopską. W przełożeniu na populację kobiecą oznaczało to, że
blisko 70% kobiet w Polsce międzywojennej było mieszkankami wsi, że więk
szość z nich stanowiły gospodynie, ich córki, synowe itp., pracujące (a więc czyn
ne zawodowo) w drobnych rodzinnych gospodarstwach rolnych lub — w znacznej
mniejszości — najemne robotnice rolne. W okresie dwudziestolecia, a szczególnie
w latach trzydziestych XX w., pogłębiało się przeludnienie chłopskich gospodarstw.
Włodzimierz Mędrzecki szacuje liczbę córek/dziewcząt „zbędnych” w gospodar
stwach chłopskich w połow ie lat trzydziestych, tj. naciskających na kobiecy rynek
pracy poza rolnictwem, na ok. 40%14.
Olbrzymią rolę spowalniającą dynamikę przemian gospodarczych i unowocze
śnianie się struktury społeczno–zawodowej ludności w II Rzeczypospolitej odgry
wały trudności procesu integracji (ekonomicznej, społecznej, politycznej, prawnej)
w ramach nowego państwa ziem, które przed 1918 r. związane były z trzema różnymi
organizmami gospodarczymi państw zaborczych (dotyczyło to w szczególności Ślą
Zob. np. S. Rychliński, Zależność procesów demokratyzacji kultury od dynamiki społecznej, [w:] S. Ry
chliński, Wybór pism, Warszawa 1976.
13
J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: 1918–1939, Warszawa 1973; por. tenże, Kobie
ty w strukturze społeczno–zawodowej Polski międzywojennej, [w:] Równe prawa i…, s. 95–108.
14
W. Mędrzecki, Kobieta w rodzinie i społeczności wiejskiej, [w:] Równe prawa i…, s. 109–134.
12
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ska)15. Trudno również przecenić hamujący wpływ na te procesy, utrzymujących się
w całym okresie istnienia II Rzeczypospolitej, wewnętrznych dystansów gospodar
czych i cywilizacyjnych. Występowały one między kolejnymi dzielnicami, w szcze
gólności między tzw. Polską A, składającą się z regionów centralnych i zachodnich
oraz tzw. Polską B — obejmującą tzw. kresy wschodnie.
Z perspektywy kobiecej części populacji Polski międzywojennej najwyraźniej
szym elementem i czynnikiem sprawczym procesów modernizacyjnych było zwięk
szenie się liczby kobiet aktywnych zawodowo poza rolnictwem. Podstawową sprężyną
tego zjawiska było przechodzenie niemałej liczby kobiet z rolnictwa do działów poza
rolniczych w poszukiwaniu miejsc pracy — źródeł utrzymania. Podkreślić warto, że
to zawodowe uaktywnianie się kobiet dokonywało się (przynajmniej w okresie przed
wielkim kryzysem) bardziej intensywnie w porównaniu z analogicznymi przesunię
ciami w populacji mężczyzn. Było to możliwe głównie dzięki podwojeniu się w ciągu
pierwszych 10 lat istnienia państwa liczby miejsc pracy dla kobiet w trzech działach:
w przemyśle, handlu i służbie publicznej (wzrosła także, ale znacznie słabiej liczba
zarobkujących w charakterze służby domowej)16.
Przesunięcia te oznaczały nie tylko postęp w uzawodowieniu kobiecej zbiorowości
jako całości (poza rolnictwem), ale także w pewnym stopniu unowocześnienie jej skła
du zawodowego. W dziesięcioletnim okresie poprzedzającym wybuch wielkiego kry
zysu decydujące miejsce wśród zawodów wykonywanych przez kobiety (niemal połowę
ogółu czynnych zawodowo) uzyskały zawody związane z przemysłem, handlem, służ
bą publiczną. Nastąpiło więc pewne przesunięcie — przede wszystkim przez wydatne
skurczenie się grupy o nieokreślonym zawodzie — na korzyść działów otwierających
drogę, względnie towarzyszących — przemianom modernizacyjnym. Nie uległa jed
nak zmniejszeniu liczba służby domowej, która nadal zajmowała drugie — po prze
myśle — miejsce pod względem liczby zatrudnianych kobiet. Nie zmienia to faktu, że
mimo tych wszystkich przesunięć kobiety czynne zawodowo poza rolnictwem przez
cały okres międzywojenny pozostały niewielką mniejszością w populacji kobiecej
w Polsce. Źródła utrzymania, miejsce i warunki życia oraz status społeczny przygnia
tającej większości tej populacji określane były przez jej związki z wsią i rolnictwem.
Zresztą również kobietom aktywnym zawodowo poza rolnictwem Polska
międzywojenna nie stworzyła większych szans awansu pod względem pozycji spo
łecznej. Uwarstwienie wewnętrzne czynnej zawodowo części kobiecej populacji cha
rakteryzowała słaba dynamika zmian. Dominującą w niej pozycję w całym okresie
międzywojennym zajmowały robotnice17. Z odbudową państwa wiązała się jednak
A. Glimos–Nadgórska, Tradycjonalizm śląski a równouprawnienie kobiet. Praca zawodowa a życie
codzienne nauczycielek województwa śląskiego (1922–1939), [w:] Równe prawa i…, s. 155–170. Zob. tak
że taż, Szkolnictwo i oświata pozaszkolna, [w:] Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny,
pod red. F. Serafina, Katowice 1996, s. 469–503.
16
J. Żarnowski, Kobiety w strukturze…
17
Zob. szczegółowe studium źródłowe W. Mierzeckiego Praca zarobkowa kobiet w środowisku robotni
czym w Polsce międzywojennej [w:] Równe prawa i…, s. 109–134.
15
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rozbudowa instytucji publicznych i kadry pracowników umysłowych, dzięki temu
niemała grupa kobiet uzyskała szansę podjęcia umysłowej pracy zawodowej. Pod
względem tempa rozwoju liczebnego ta grupa pracownic umysłowych minimalnie
wyprzedzała nawet grupę robotnic. W hierarchii społeczno–zawodowej pracow
nice umysłowe zdołały zająć wśród ogółu pracujących zawodowo kobiet podobne
miejsce, jak pracownicy umysłowi w odpowiedniej zbiorowości mężczyzn. Można to
interpretować jako symptom nabierającego w tym czasie tempa także w Polsce, szyb
ko postępującego na zachodzie Europy, procesu feminizacji personelu biurowego
i handlowego. Temu zjawisku sprzyjało niewątpliwie zacieranie się różnic w zakresie
i poziomie wykształcenia między kobietami i mężczyznami. Jednocześnie jednak —
nawet w sektorze państwowym — nie stanowiło to gwarancji wyrównania szans obu
płci w dostępie do wyższych i lepiej opłacanych stanowisk pracy. Podobne tendencje
dawały o sobie znać w odniesieniu do wolnych zawodów, a nawet — w sferze karier
akademickich18.
Oczywiste jest znaczenie odbudowy państwa dla rozwoju sieci szkolnej na
wszystkich szczeblach, dla demokratyzacji nauczania podstawowego w języku ojczy
stym i — co za tym idzie — dla rozszerzenia dostępu do wykształcenia średniego
i wyższego również dla kobiet. Tym bardziej, że w odbudowanym państwie od razu
wprowadzono powszechny obowiązek szkolny oraz zniesiono, funkcjonujące jeszcze
przed 1914 r., formalne ograniczenia w dostępie kobiet do edukacji. Zrównanie szans
w perspektywie nauki szkolnej miało olbrzymie znaczenie dla wyrównywania pozy
cji obu płci w życiu codziennym w szerokich kręgach niższych warstw społecznych.
Te uregulowania wprowadzane przez władzę państwową szczególnie mocno
wstrząsały regułami myślenia mieszkańców wsi, gdzie przez wieki hołdowano prze
konaniu, że dziewczętom wykształcenie szkolne jest mniej potrzebne niż chłopcom.
Dostęp do wykształcenia otwierał przed dziewczętami wiejskimi drogę awansu
poza wsią — był alternatywną wobec perspektywy zamążpójścia i pozostania go
spodynią–żoną–matką w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Podkreślając to, Wło
dzimierz Mędrzecki zwraca jednak uwagę na siłę mechanizmów blokujących taki
awans, wytwarzanych przez realia II Rzeczypospolitej. Bardzo niski poziom mate
rialny życia codziennego rodziny chłopskiej (przeciętnie niższy niż poziom życia
rodziny robotniczej w mieście), słabe tempo przesunięć ze wsi do miasta, nikłość
oferty na rynku pracy pozarolniczej — wszystko to bardzo silnie ograniczało realne
możliwości takiego awansu w odniesieniu do młodych kobiet wiejskich, nawet jeśli
zdobyły wykształcenie.
Odbudowa państwa sprzyjała początkowo gwałtownemu aż do początków lat
trzydziestych wzrostowi aspiracji do zdobycia wyższego wykształcenia wśród mło
dzieży. Liczba studiujących dziewcząt ustabilizowała się w Polsce międzywojennej na
dość wysokim poziomie. Upowszechniało się przekonanie, że dyplom uniwersytec
18
J. Żarnowski, Kobiety w strukturze…; M. Kondracka, Kobiety na uniwersytetach [w:] Równe pra
wa i…, s. 271–286.
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ki, a nawet nieukończone studia, decydują o podwyższeniu pozycji społecznej, mimo
że w przypadku kobiet studia nie zawsze otwierały drogę do podjęcia działalności za
wodowej. W praktyce bowiem studia nie dawały im gwarancji równouprawnienia na
rynku pracy umysłowej. Odnosiło się to również do kariery akademickiej. Znamien
ne były tu nieodosobnione w dwudziestoleciu międzywojennym przypadki, kiedy to
utrzymujące się uprzedzenia antyfeministyczne w niektórych środowiskach uniwer
syteckich (np. na uniwersytecie we Lwowie) prowadziły do jawnego niedopuszczania
kobiet do zdobywania wyższych stopni w karierze naukowej19.
Najtrudniej jest zbilansować wpływ dwudziestoletniego istnienia II Rzeczypo
spolitej na przełamywanie nierówności pozycji społecznej mężczyzn i kobiet w prak
tyce życia codziennego: rodziny, kręgu towarzyskiego i sąsiedzkiego, wspólnoty
lokalnej, w miejscu pracy itp. Tym bardziej, że prace badawcze historyków dziedziny
te, a w szczególności sferę życia prywatnego, obejmują ze stosunkowo największym
opóźnieniem. Najwięcej tu jeszcze luk i znaków zapytania20.
Do problematyki tej nawiązuje zaledwie kilka szkiców o charakterze wstępnych
obserwacji sondażowych21. Ujawniają one m.in. szczególną rolę rozwijających się ma
sowych środków przekazu i ruchu stowarzyszeniowego w inicjowaniu — w ramach
odbudowanego państwa — działań na rzecz szeroko pojętej oświaty, postępu cywi
lizacyjnego, unowocześniania stylu życia codziennego. Zjawiska te stają się dopiero
przedmiotem bliższych badań, ale już dziś wątpliwość budzić może teza Romana
Wapińskiego, że wpływ ulepszeń technicznych, ułatwiających prowadzenie gospo
darstwa domowego, pozostawał w Polsce międzywojennej zjawiskiem „całkowicie
marginalnym”22.
Oddziaływanie państwa na sferę obyczajową miało charakter bezpośredni
i pośredni, przejawiało się w najrozmaitszych formach. W tym kontekście trudno
przecenić znaczenie publicznych dyskusji np. nad nowym kodeksem karnym, nad
ewentualnością liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, debaty wokół nowelizacji prawa
cywilnego, nad zasadą koedukacyjności szkoły państwowej i wiele innych. Przybie
rały one m.in. postać gorących dysput na łamach prasy, trafiając do szerszych kręgów
opinii społecznej. Wysokie napięcie charakteryzowało polemiki prasowe między
M. Kondracka, op. cit.
Zob. K. Sierakowska, Przegląd piśmiennictwa poświęconego dziejom kobiet w Polsce międzywojennej
[w:] Równe prawa i…, s. 9–24.
21
Taż, Macierzyństwo — wizje a rzeczywistość, [w:] Równe prawa i…, s. 209–221; M. Gawin, Planowa
nie rodziny — hasła i rzeczywistość, [w:] Równe prawa i…, s. 221–239; A. Glimos–Nadgórska, Trady
cjonalizm śląski…
22
R. Wapiński, Kobiety i życie publiczne — przemiany pokoleniowe, [w:] Równe prawa i…, s. 25–36;
por. A. Janiak–Jasińska, Unowocześnienie gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań w Polsce
międzywojennej, [w:] Równe prawa i…, s. 189–207; Zob. także Z. Chyra–Rolicz, Kobiety a unowocze
śnianie i uspołecznianie gospodarstw domowych w Polsce międzywojennej, [w:] Kobieta i kultura życia
codziennego. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997,
s. 249–264.
19

20
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Kościołem katolickim a radykalnymi odłamami inteligencji23. Ofensywa Kościoła
katolickiego na rzecz umacniania tradycyjnej, niesamodzielnej pozycji kobiety w ro
dzinie i w społeczeństwie ze szczególną siłą ujawniała się na Śląsku, m.in. w sporze
o prawa kobiety zamężnej do realizacji swych aspiracji zawodowych w szkolnictwie.
Dochodziło tu do zderzenia się dążeń do wyrównania statusu społecznego pracu
jących zawodowo kobiet i mężczyzn oraz praw obu płci do samodzielnego udziału
w życiu społecznym wspieranych przez doświadczenia centralnej Polski — ze ślą
skim tradycjonalizmem obyczajowym. W tym układzie Kościół katolicki odgrywał
rolę głównej siły ten tradycjonalizm podpierającej oraz dyskryminującej nauczyciel
ski ruch zawodowy, a szczególnie udział w nim kobiet24.
Nadal jednak otwarte pozostaje pytanie, w jakim stopniu oddziaływanie pań
stwa stawało się bodźcem przemian podważających tradycyjne patriarchalne wzorce?
Częściowo odpowiada na nie studium Michała Pietrzaka, poświęcone przemianom
sytuacji prawnej kobiet w Polsce międzywojennej25. Stanowi ono ważny krok naprzód
w badaniach nad dziejami gender w polskiej historiografii. Autor przekonywająco
analizuje m.in. prawne ograniczenia i niekonsekwencje, dotyczące zagwarantowa
nego w Konstytucji Rzeczypospolitej z 1921 r. zrównania szans życiowych kobiet
i mężczyzn. Pokazuje, że przyznanie kobietom praw politycznych nie zlikwidowało
automatycznie ich dyskryminacji.
Najdrastyczniejsze ograniczenia dotyczyły dziedziny praw cywilnych.
W dwudziestoleciu międzywojennym nie została zakończona unifikacja odmien
nych w tej dziedzinie praw, odziedziczonych po trzech zaborcach. Projektowana
nowelizacja prawa małżeńskiego i rodzinnego, gdyby nie jej zawieszenie wskutek
gwałtownego oporu Kościoła katolickiego, mogła stać się istotnym czynnikiem osła
biającym tradycyjne normy zwyczajowe w małżeństwie i rodzinie. Mogła wesprzeć
elementy nowoczesnego modelu małżeństwa, opartego na partnerstwie intelektu
alnym i świadomym planowaniu rodziny, które kiełkowały w kręgach radykalnej
inteligencji. Zjawiska te dopiero ostatnio doczekały się bliższego zainteresowania
historyków i pierwszych opracowań naukowych26.
Pozwalają one ponadto głębiej poznać mechanizm i siłę kulturowego od
działywania Kościoła katolickiego. Mimo upowszechniającego się nonkonformizmu
wobec nakazów i zakazów Kościoła w sprawach życia seksualnego jawi się on jako
siła utrwalająca w II Rzeczypospolitej tradycyjny układ patriarchalny i podporząd
kowaną pozycję kobiety — mimo formalnie zadekretowanej równości wobec prawa
niezależnie od płci.
Mimo że międzywojenne państwo polskie dokonało radykalnej zmiany na
korzyść równouprawnienia płci w sferze politycznej, oświatowej i częściowo —
23
24
25
26

M. Gawin, op. cit.
A. Glimos–Nadgórska, Tradycjonalizm śląski…
M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w II Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa i…, s. 77–94.
K. Sierakowska, Macierzyństwo…, M. Gawin, op. cit.
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gospodarczej, trudno mówić o realnym zrównaniu szans kobiet i mężczyzn w spo
łeczeństwie. Przeciwdziałało temu wiele czynników. I to one przede wszystkim
przesądziły o specyfice sytuacji kobiet w Polsce na tle europejskim.
Ważyły tu przede wszystkim odziedziczone w spadku po zaborcach ogranicze
nia, jeśli chodzi o cywilne prawa kobiet, jak również niemal całkowity brak nawyków
obcowania z politycznymi instytucjami publicznymi, do których — jak już wyżej
wspomniano — mieszkanki ziem polskich nie były dopuszczane niezależnie od tego,
czy pozostawały pod zaborem Rosji, Prus czy Austrii. Oba te czynniki działały nie
wątpliwie opóźniająco na kształtowanie się postaw obywatelskich kobiet także w no
wych warunkach odbudowywanej polskiej państwowości. Czynnikiem hamującym
proces faktycznego wyrównywania szans obu płci w społeczeństwie był niski mate
rialny poziom życia większości mieszkańców nie tylko wsi, ale i miast Polski między
wojennej. Przyczyniły się do tego zarówno olbrzymie w tej części Europy zniszczenia
wojenne (przecież to właśnie przez ziemie polskie kilkakrotnie przetaczały się bez
pośrednie działania wojenne na froncie wschodnim), jak również słaba dynamika
życia gospodarczego kraju w całym dwudziestoleciu międzywojennym. Podkreślić
trzeba również wagę trudności gospodarczych wynikających z integracji ziem wcho
dzących w skład nowego państwa, które przez ponad sto dwadzieścia lat włączone
były do trzech różnych organizmów gospodarczych państw zaborczych.
Jednak, w moim przekonaniu, głównej przeszkody w wykorzystywaniu przez ko
biety przyznanego im równouprawnienia — szczególnie w życiu publicznym — po
szukiwać trzeba w tradycjach kulturowych. Wyniki najnowszych prac badawczych,
przedstawionych w tomie Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce między
wojennej wspierają tę tezę. U progu II Rzeczypospolitej bowiem tak w odniesieniu
do społeczeństwa polskiego, jak i do społeczności mniejszościowych (żydowskiej,
ukraińskiej, białoruskiej, niemieckiej) oraz wszystkich niemal warstw społecznych
można mówić o lekkim tylko zachwianiu wszechwładzy tradycji patriarchalnej, pod
trzymywanej przez siły społecznie konserwatywne o niemałych wciąż wpływach.

(Pierwodruk: Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Zbiór studiów pod
red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000, s. 287–297)
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PRZEMIANY STATUSU SPOŁECZNEGO
KOBIETY I RODZINY
W DOBIE INDUSTRIALIZACJI.
BADANIA POLSKIE LAT OSTATNICH

L

ata osiemdziesiąte przyniosły w Polsce zafascynowanie polityką i dominację pro
blematyki politycznej w zainteresowaniach historycznych czytającej publiczno
ści, szerszych kręgów odbiorców literatury historycznej, studiującej młodzieży itd.
Fascynacją tą została objęta także znaczna część samych historyków, szczególnie
spośród specjalistów dziejów XX w. Z pośpiechem angażowali się oni w weryfiko
wanie i bilansowanie dorobku powojennej historiografii polskiej, w reinterpretacje
jednostronnych i uproszczonych tez, w przełamywanie licznych tabu i wypełnianie
tzw. białych plam. Nie sprzyjało to dynamicznemu rozwojowi historii społecznej.
Ta dziedzina badań historycznych wymaga szczególnie pracochłonnego i cier
pliwego gromadzenia i weryfikowania dużej liczby jednostkowych informacji, słu
żących rekonstrukcji biografii bohatera zbiorowego. Prace historyczne poświęcone
procesom przemian społecznych rzadko przynoszą szybkie i efektowne rezultaty.
Jednak w ostatnim okresie, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,
zarysował się stopniowy wzrost zainteresowań badaczy historią społeczną. Towarzy
szy temu rozszerzanie poła badawczego, a w pewnym stopniu także założeń metodo
logicznych. Podczas, gdy w poprzednich dziesięcioleciach historia społeczna w Polsce
była zdominowana przez badania struktur społecznych, dziś szerzej uwzględnia się
i mocniej akcentuje kulturowe aspekty badanych zjawisk społecznych.
Charakterystycznym przejawem tej nowej tendencji jest ożywienie prac ba
dawczych nad rodziną, nad przemianami społecznego statusu kobiet oraz podjęcie
studiów nad kulturą życia codziennego w różnych środowiskach społecznych, naro
dowościowych, wyznaniowych, zawodowych, lokalnych itd.
Badania nad rodziną, nad przemianami jej struktury i funkcji zarówno w Polsce,
jak i w innych krajach mają charakter interdyscyplinarny. W polskich opracowa
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niach poświęconych rodzinie w XIX i XX w. ciekawe wyniki dały próby łączenia me
tod i źródeł historycznych i etnograficznych, a także socjologicznych. Eksperyment
ten zastosowano już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przede
wszystkim w studiach nad przemianami rodziny chłopskiej w dobie pouwłaszcze
niowej1. W pracach tych wiele miejsca zajmowały zjawiska kulturowe, obyczajowość,
funkcje kulturotwórcze rodziny.
W ostatnich latach wadze i przemianom funkcji socjalizacyjnej rodziny chłop
skiej w drugiej połowie XIX i w początkach XX w. bardzo interesującą i wnikliwą
rozprawę poświęcił Włodzimierz Mędrzecki2.
Badania etnograficzne nad kulturą życia rodzinnego, nad folklorem i obrzędo
wością rodzinną, tradycyjnie odnoszące się do wsi, już w latach siedemdziesiątych
próbowano rozszerzać, wychodząc poza społeczności wiejskie o czysto rolniczym
charakterze. Istotne miejsce w pracach etnograficzno–historycznych (a także — de
klarujących się po stronie antropologii społecznej) zajęły badania nad rodziną gór
niczą, której model uważa się za przejściowy między tradycyjną rodziną chłopską
a unowocześniającą się, miejską rodziną robotniczą3.
W pracach tych akcentuje się specyficzny układ autorytetów w rodzinie górniczej,
nieco odbiegający od modelu obowiązującego w tradycyjnej rodzinie chłopskiej. Za
przejaw tej odmienności uznano względnie wyższą pozycję matki i mocniej ugrunto
wany jej autorytet w rodzinie, czego podstawę stanowiła odmiennie niż w modelowej
rodzinie chłopskiej rola dyspozytorki i organizatorki wszystkich funkcji rodziny.
Otwarte jednak pozostaje pytanie, w jakim stopniu ta eksponowana pozycja
matki, dająca się dość powszechnie zaobserwować w rodzinach górniczych na prze
łomie wieków i w pierwszej połowie XX w., może być uznana za przejaw bardziej
nowoczesnego, partnerskiego podziału ról między mężem a żoną i słabnięcia pa
triarchalnego modelu rodziny. Tym bardziej że badania etnologiczne koncentrują się
na rekonstrukcji obrzędowości rodzinnej, zakładając, iż zostały w niej zakodowane
normy zwyczajowe, które — ich zdaniem także w rodzinie górniczej — utrwalały
tradycyjny podział ról między ojcem i matką4.
Sami etnologowie wskazują jednak na stopniową zmianę funkcji wielu tradycyj
nych zwyczajów i obrzędów. Jest więc prawdopodobne, że przetrwania obrzędów nie
D. Markowska, Rodzina w środowisku wiejskim. Studium wsi podkrakowskiej, Kraków 1964; taż, Ro
dzina wiejska na Podlasiu 1864–1964, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
2
W. Mędrzecki, Socjalizacja dzieci i młodzieży chłopskiej na ziemiach Polski centralnej: 1864–1939,
maszynopis [rozprawa doktorska 1990; Rozprawa ukazała się drukiem: W. Mędrzecki, Młodzież wiej
ska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002, ss. 212 — przyp.
red.].
3
W. Mrozek, Rodzina górnicza, Katowice 1965; H. Gerlich, Narodziny, zaślubiny, śmierć, Katowice
1984; taż, Pozycja kobiety w rodzinie górniczej na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku (do
1939 roku), [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2 (Materiały Sympozjum
VI nt. Przemiany społeczne a model rodziny), Gdańsk–Toruń 1995, s. 93–98.
4
E. Pietraszek, Wiejscy robotnicy kopalń i hut. Dynamika przemian społeczno–kulturalnych w sier
szańskim ośrodku górniczym w XIX i XX wieku, Warszawa–Wrocław–Kraków 1969.
1
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można utożsamiać z przetrwaniem rygorystycznych, tradycyjnie patriarchalnych
norm życia rodzinnego.
Te ostatnie obserwacje zwróciły uwagę i zainteresowania badawcze etnologów
ku rodzinie w nowych, szybko rozwijających się miastach przemysłowych. Przed
miotem badań stały się przede wszystkim przemiany obyczaju i obrzędów rodziny
chłopskiej po jej przesiedleniu się do miasta przemysłowego, a więc — przemiany
towarzyszące jej przekształcaniu się w rodzinę robotniczą. Poszukiwania te zaini
cjowali etnografowie łódzcy: Bronisława Kopczyńska–Jaworska, Jan Piotr Dekowski,
Irena Lechowa, Andrzej Lipiński i inni, prowadząc badania na przykładzie Łodzi
w końcu XIX i w początkach XX w.5 Prace te udowodniły m.in. trwałość tradycyj
nych wzorów i norm życia rodzinnego, przystosowywanie wielu elementów obyczaju
wiejskiego, a przede wszystkim wielu obrzędów, towarzyszących świętom rodzin
nym do nowych warunków miasta przemysłowego.
Wspomniane wyżej wątki tematyczne były nadal rozwijane w latach osiemdzie
siątych w opracowaniach z pogranicza etnografii i historii społecznej, poświęconych
rodzinie w nowo powstających ośrodkach przemysłu, które dopiero stawały się mia
stami. Nowe poszukiwania dotyczyły przede wszystkim Żyrardowa — ośrodka prze
mysłu tekstylnego, dynamicznie rozwijającego się już w pierwszej połowie XIX w.
Trzeba tu przede wszystkim wymienić badania Anny Kuczyńskiej–Skrzypek nad
rodziną robotniczą w Żyrardowie w początkach XX w.6 Z tym kierunkiem poszuki
wań etnograficznych koresponduje również studium Andrzeja Stawarza poświęcone
początkowej fazie kształtowania się społeczności miejskiej osady fabrycznej7.
Wszystkie te wymienione wyżej inicjatywy badawcze etnologów odegrały istotną
rolę w rozwijaniu w Polsce zainteresowań historyków przemianami rodziny w dobie
modernizowania się społeczeństwa w XIX i XX w. Wyniki ich badań nad obyczajami
i obrzędowością rodzinną, wykorzystywanie specyficznych źródeł, po które rzadko
sięgają historycy (jak np. folklor, tradycyjne przekazy ustne, różne formy źródeł ma
terialnych i wywołanych) — wszystko to stanowi cenne wsparcie dla poszukiwań
historycznych, a w szczególności dla zakreślenia pola badawczego. Opracowania et
nograficzne prezentują jednak — z punktu widzenia historyka — względnie jedno
stronne podejście badawcze do dziejów rodziny. Koncentrując się na rekonstrukcji
5
A. Lipiński, Pozostałości kultury tradycyjnej w łódzkich rodzinach robotniczych, „Łódzkie Studia Et
nograficzne” 1965, t. 7, s. 38; J. P Dekowski, Zwyczaje i obrzędy weselne łódzkich rodzin robotniczych,
w: Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Wrocław 1976, s. 31–65; I. Lechowa, Święta zimowe
rodzin robotniczych we wspomnieniach starszej generacji mieszkańców Lodzi, tamże, s. 85–114; B. Kop
czyńska–Jaworska, Antropologia miasta, „Etnografia Polska” 1987, t. 31, z. 2, s. 127–138; taż, Zmiany
wzorów kultury chłopskiej w miejskim środowisku robotniczym. Zawarcie małżeństwa i obrzędowość
weselna w Łodzi i Żyrardowie, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1989, t. 29, s. 51–65.
6
Zob. np. A. Kuczyńska–Skrzypck, Z badań nad rodziną robotników Żyrardowa początków XX wie
ku, [w:] Tradycyjna kultura robotnicza Żyrardowa, praca zbiorowa pod red. A. Woźniaka, Warszawa
1982, s. 46–69.
7
A. Stawarz, Żyrardów. Narodziny społeczności (m.in. rozdział pt. Małżeństwo i rodzina w społeczno
ści, Warszawa–Żyrardów 1985, s. 87–118.
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obyczaju i obrzędów, traktują rodzinę przede wszystkim jako zjawisko kulturowe.
Akcentując jej rolę jako przekaźnika kultury z pokolenia na pokolenie — w izolacji
od innych jej ról i wyznaczników społecznych — analizuje się tylko jedną funkcję
rodziny, a mianowicie — funkcję zapewnienia ciągłości kulturowej społeczeństwa.
Z perspektywą tą pozostaje w zgodzie uwzględnianie także kulturotwórczej
w pewnym zakresie aktywności rodziny w sferze kultury życia rodzinnego (obyczaj
i obrzęd jako swoisty przekaz wzorców i norm zachowań między oblubieńcami, mał
żonkami, między rodzicami i dziećmi, a także w relacjach międzypokoleniowych
w rodzinie wielopokoleniowej itd.).
Podstawowe pytania, jakie stawiają demografowie i historycy zachodnioeuropej
scy, zajmujący się ewolucją rodziny miejskiej, dają się sprowadzić do następujących:
— Czy przemiany struktury rodziny w dobie nowożytnej prowadzące ku domi
nacji rodziny nuklearnej/podstawowej i rozpadu rodziny wielopokoleniowej są bez
pośrednio zależne od industrializacji?
— Czy model/typ rodziny miejskiej doby industrialnej odróżnia się pod wzglę
dem strukturalnym istotnie od miejskiej rodziny doby preindustrialnej?
— Czy przemiany funkcji ekonomicznych, obejmujące większość rodzin w mie
ście w miarę postępów uprzemysłowienia — załamywanie się bądź redukowa
nie znaczenia rodziny jako jednostki produkcyjnej — prowadzą do takich zmian
w strukturze rodziny, które upoważniają do oddzielania „grubą kreską” rodziny
miejskiej doby preindustrialnej od rodziny w mieście intensywnie się uprzemysła
wiającym? Zdania badaczy na ten temat są podzielone.
Problem ten pozostaje otwarty również w świetle wyników badań polskich, któ
re zresztą pytania te stawiają sobie bardzo jeszcze nieśmiało. W badaniach angiel
skich i francuskich już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wielki
nacisk położono na demograficzne aspekty przemian rodziny miejskiej. W Polsce
analogiczne prace zostały podjęte z pewnym opóźnieniem, ale z wykorzystaniem
i rozwinięciem doświadczeń badaczy francuskich i angielskich, którzy „odkry
li” przydatność źródeł metrykalnych: rejestrów ślubów, chrztów i zgonów, zapisów
w księgach kościelnych itp. do prac nad rekonstrukcją rodzin w dobie preindustrial
nej i przedstatystycznej.
W historiografii polskiej jako pierwsza oparła się na źródłach tego właśnie typu
Stefania Kowalska–Glikman w swoim studium, poświęconym ruchliwości społecz
nej mieszkańców Warszawy w połowie XIX w.8 Uwzględniła w nim również demo
graficzne aspekty przemian rodziny miejskiej w połowie XIX w. Wątek ten zajmuje
ważne miejsce również w późniejszych pracach takich autorów, jak Andrzej Stawarz,
Walentyna Najdus, Krzysztof Makowski9. We wszystkich tych opracowaniach wą
8
S. Kowalska–GIikman, Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy w latach 1845–
1861, Wroclaw–Warszawa–Kraków 1971.
9
A. Stawarz, op. cit.; W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieślnika polskiego w latach 1772–1918 na
podstawie materiałów małopolskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. IX: Studia o rodzi
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tek demograficzny stanowi jednak tylko jeden z wielu problemów badawczych i jest
mocno osadzony w kontekście struktury społeczno–zawodowej, a także zbiorowości
narodowościowo–wyznaniowej, badanych przez autorów. Odmienny profil badaw
czy prezentuje natomiast studium Cezarego Kuklo, poświęcone przede wszystkim
demograficznej charakterystyce rodziny warszawskiej w XVIII w.10
Sięgnięcie do źródeł metrykalnych zarówno w Polsce, jak i wcześniej we Francji
i Anglii (prace poświęcone rekonstrukcji rodziny przede wszystkim w dobie preindu
strialnej)11, umożliwiło bliższą obserwację przemian rodziny, jej składu wewnętrzne
go i jej miejsca w szerszych układach społecznych, jak również jej udziału w ogólnych
przesunięciach uwarstwienia społecznego (taką możliwość daje np. analiza doboru
świadków na ślubie).
Umożliwia to docenienie społecznej roli rodziny jako — według określenia Jana
Szczepańskiego12 — „ośrodka gromadzenia się skutków zmian zachodzących w ma
krowymiarach społeczeństwa” pod wpływem takich procesów, jak rozwój urbaniza
cji, postępy uprzemysłowienia itd. Dawały one znać o sobie poprzez przekształcenia
w strukturze rodzin, w ich kontaktach z szerszymi zbiorowościami społecznymi,
w zmianach ich stylu życia w ogóle.
Jeśli dostępność tego typu źródeł pozwala na rekonstrukcję struktur rodzinnych
w dłuższych okresach co najmniej wielu dziesięcioleci, a nie w jednym tylko przekro
ju czasowym — to mogą one stanowić podstawę do analizy demograficznych aspek
tów przemian rodziny. I to nie tylko w epoce „przedstatystycznej”, ale także w dobie
industrialnej dla uzupełnienia i weryfikacji obrazu statystycznego. Umożliwiają
one bowiem obserwację takich zjawisk, jak wiek zawierania małżeństw, długość ich
trwania, dzietność, śmiertelność dzieci itp. Ten typ źródeł, rozszerzając możliwości
badawcze, narzuca jednak istotne ograniczenia. Pozwala bowiem postrzegać rodzi
nę jedynie jako wspólnotę opartą na więzach pokrewieństwa, zredukowaną do pod
stawowej, dwupokoleniowej grupy rodzinnej, obejmującej rodziców i dzieci. Zapisy
w źródłach metrykalnych wyodrębniają rodzinę podstawową, izolując ją niejako od
szerszej wspólnoty rodzinnej zarówno krewniaczej, jak i opartej na więzi ekonomicz
nej, produkcyjnej lub wynikającej ze wspólnoty gospodarstwa domowego. Stefania
Kowalska–Glikman, sięgając do tego typu źródeł w swojej wspomnianej wyżej pra
cy, szukała w nich podstawy do analizy doborów małżeńskich i składu społecznego
rodzin powstających w Warszawie w połowie XIX w. Dzięki temu jej opracowanie
przyczyniło się w znacznym stopniu do rozszerzenia problematyki uwzględnianej
w prowadzonych w Polsce badaniach (głównie etnograficznych), poświęconych ro
nie, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1991, s. 13–80; K. Makowski, Rodzina poznańska w pierw
szej połowie XIX wieku, Poznań 1992.
10
C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.
11
Np. H Goubert, En Beauvaisis: problémes démographiques du 17e siècle, [w:] „Annales E.S.C.” 1952,
s. 453–468; M. Fleury, L. Henry, Les régistres paroissiaux à l’histoire de la population, Paris 1956.
12
J. Szczepański, Przedmowa do Przemiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskiej, Warszawa
1975, s. 9.
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dzinie. Wniosło też ono wiele nowego do studiów nad wpływem wielkiego miasta na
społeczną strukturę rodziny.
Analizując — na podstawie akt ślubów — społeczne aspekty doborów małżeń
skich, autorka zwraca uwagę na istotną rolę, jaką dobory te odgrywały w utrwala
niu hierarchii społecznych, dotychczas obowiązujących wśród mieszkańców miasta.
Mimo początków industrializacji Warszawy i mimo symptomów nasilania się proce
sów społecznej ruchliwości jej mieszkańców, zmiany w stratyfikacji społecznej były
jeszcze — jej zdaniem — słabo dostrzegalne. Z jeszcze większym opóźnieniem pro
cesy te oddziaływały na przemiany strukturalne rodziny.
Wspomniane już wyżej studium Andrzeja Stawarza jest poświęcone początkowej
fazie kształtowania się społeczności miejskiej osady fabrycznej, jaką stał się w poło
wie XIX w. Żyrardów. Autor śledzi przy tym również towarzyszące temu procesowi
przemiany demograficzne. Wykorzystuje także źródła metrykalne, analizując dobo
ry małżeńskie, przemiany struktury rodzin, obyczaju itd.
Jak już wspomniano, w ostatnich latach podobne badania źródłowe nad rodziną
dziewiętnastowieczną, oparte przede wszystkim na aktach stanu cywilnego i reje
strach kościelnych, były w historiografii polskiej kontynuowane. W większości prac
nowszych, wykorzystujących ten typ źródeł, na pierwszy plan przed problematykę
społeczno–historyczną wysuwają się aspekty demograficzno–historyczne. Mamy
więc z jednej strony — opracowania, poświęcone preindustrialnej rodzinie górniczej
na Śląsku w pierwszej połowie XIX w.13, z drugiej — studia nad zbliżoną fazą prze
mian rodziny wielkomiejskiej14.
Znacznie mniejszy wpływ na prowadzone w Polsce badania nad rodziną zarówno
w dobie preindustrialnej, jak i industrialnej wywarły — jak się wydaje — doświad
czenia badań angielskich nad początkami nowoczesnej małej rodziny, prowadzone
systematycznie już od połowy lat sześćdziesiątych (Cambridge Group for the History
of Population and Social Structure). Także i tu oparto się na zuniformizowanych źró
dłach masowych, a mianowicie — na szczegółowych lokalnych rejestrach jednostko
wych, rodzinnych gospodarstw domowych sporządzanych na najniższych szczeblach
sprawozdawczości podatkowej15. W ujęciu tej grupy badawczej, podobnie jak i póź
niejszego nieco zespołu wiedeńskiego, przedmiotem badań stawała się rodzina jako
grupa określana nie tylko więzami pokrewieństwa, ale w równej mierze stanowiona
M. Górny, Przekształcenia demograficzne rodziny wiejskiej na Śląsku w latach 1801–1870, Wrocław
1988; Z. Kwaśny, Rodzina chłopska na Śląsku w XVIII i w pierwszej połowie XIX w., [w:] Przemiany
społeczne a model rodziny. Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich [w Gdańsku], t. 2,
Toruń 1995, s. 23–32.
14
C. Kuklo, op. cit.; K. Makowski, op. cit.
15
P. Laslett, J. Robin, R. Wall (eds.), Family Forms in Historio Europe, Cambridge 1983. Na począt
ku lat siedemdziesiątych te inicjatywy badawcze rozwinęły się w studia porównawcze nad wielkością
i strukturą wspólnot rodzinnych w czasie od XVIII do XX w. w wybranych krajach Europy i innych
kontynentów (w Anglii, Francji, Serbii, Japonii i Ameryce Płn.) P. Laslett, R. Wall, Household and Fa
mily in Past Time, Cambridge 1972.
13
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przez jej funkcje ekonomiczne — jako wspólnota produkcyjna i konsumpcyjna, za
mieszkująca pod wspólnym dachem i pozostająca we wspólnym gospodarstwie do
mowym16.
Możliwości prowadzenia idących w tym kierunku badań nad strukturą rodziny
i jej przemianami są ze względów źródłowych dla ziem polskich doby zaborów bar
dzo ograniczone. Toteż pytania badawcze dotyczące wielkości i składu osobowego
(łącznie z pozycją społeczną, zawodem i wiekiem) rodzinnych gospodarstw domo
wych, jak również przemian struktury tych wspólnot rodzinnych, np. pod wpływem
uprzemysłowienia i urbanizacji, były w opracowaniach polskich stawiane tylko spo
radycznie.
Tak np. Walentyna Najdus w swoim wielowątkowym szkicu, poświęconym
rodzinie rzemieślniczej w Galicji w XIX w., nawiązuje m.in. również do problemu
struktury rodziny miejskiej17. Ale i tu, mimo że dzięki zachowaniu się dla Krakowa
arkuszy spisów powszechnych z 1880 i 1890 r., autorka miała rzadką w Polsce szan
sę głębszego przeanalizowania przemian struktury rodziny, aspekty demograficzne
zostały wysunięte na pian pierwszy. Wspomniane źródła zawierają wiele szczegóło
wych informacji o składzie rodzin, za podstawę wyodrębnienia których spis przy
jął wspólne zamieszkiwanie, a zatem — w większości przypadków — jednostkowe
gospodarstwo rodzinne (łącznie z sublokatorami). Dają więc możliwość obserwacji
różnych wariantów struktury rodziny, rozumianej jako wspólnota, oparta nie tyl
ko na więziach pokrewieństwa, ale także jako rodzinna jednostka gospodarcza bądź
tylko konsumpcyjna, bądź także produkcyjna — jak to miało miejsce w przypadku
wyodrębnionych przez autorkę mieszkań rzemieślników. Stwarzają również szan
sę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wielkie miasto oraz prze
kształcające się w dobie industrializacji rzemiosło, modyfikowały strukturę rodziny
w ostatnich dziesięcioleciach XIX w.
W wypadku cytowanego studium możliwości te nie zostały wykorzystane. Au
torka z góry bowiem ograniczyła pole swojej obserwacji do wyselekcjonowanych
wspólnot rodzinnych o pełnym składzie dwupokoleniowej rodziny podstawowej
(oboje rodzice + dzieci) oraz o określonym statusie ekonomicznym (produkcyjne
gospodarstwo rodzinne). Stąd obraz różnorodności i popularności występujących
u schyłku XIX w. form rodzin rzemieślniczych w Krakowie został bardzo zubożony.
W. Najdus poprzestała na przedstawieniu wybranych elementów demograficzno–
strukturalnych wyodrębnionej grupy rodzin z uwzględnieniem oddziaływania na
te zjawiska różnic wyznaniowych.. Zajęła się przede wszystkim analizą różnic wieku
współmałżonków, liczbą dzieci wspólnie z rodziną zamieszkujących i pozostających
Wyniki, zainicjowanych w Wiedniu w 1973 r., porównawczych badań zespołowych nad wielkością
i strukturą wspólnot rodzinnych w różnych krajach Europy Środkowej, na wsi i w mieście, w okresie
od XVIII do XX wieku — zob. M. Mitterauer, R. Sieder, Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Struk
tur wandel der Familie, 1977.
17
W Najdus, op. cit.
16
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na wspólnym utrzymaniu itd. Próbowała przy tym epizodycznie wkraczać w sferę
kulturową, szukając związku między tymi elementami strukturalnymi i niektórymi
normami zwyczajowymi dotyczącymi kojarzenia i zawierania małżeństw, różnią
cymi rzemieślników wyznań chrześcijańskich (np. normy korporacyjno–cechowe)
oraz żydowskich (normy religijne).
W ostatnim dziesięcioleciu pewnej intensywności nabrały studia nad pozycją
kobiet w rodzinie, m.in. także miejskiej. Jednak aspekty demograficzno–historyczne
rodziny (takie sprawy, jak wiek zawierania małżeństw, liczba urodzeń, śmiertelność
dzieci, miejsce dziecka w rodzinie, wiek usamodzielniania się dzieci) znalazły — jak
dotąd — słabe w nich odbicie. Więcej miejsca w opracowaniach tych poświęcono
obserwacji wpływu miasta na rozszerzanie się zarobkowania kobiet oraz oddziały
waniu tego zjawiska na przemiany roli społecznej, funkcjonowania rodziny18. Ostat
nio podjęto również studia nad modernizacją rodzinnego gospodarstwa domowego
w XIX i w pierwszej połowie XX w. — w tym także na gruncie miejskim — i nad jej
konsekwencjami dla sytuacji kobiety w rodzinie19.
Dziś niewiele jeszcze wiemy o tym, jak miasto modelowało pełnione przez ro
dzinę funkcje, w szczególności jej funkcje gospodarcze i w jakim stopniu wiązało się
to z przekształceniami jej struktury i warunkami stabilizacji. Przedmiotem mojej
refleksji są przede wszystkim nowe cechy struktury i funkcjonowania rodziny oraz
nowe elementy jej roli społecznej, które kształtowały się pod wpływem rodzącej się
nowoczesnej cywilizacji wielkomiejskiej związanej z uprzemysłowieniem. Odwołuję
się do przykładu polskiego, głównie miast Królestwa Polskiego w końcu XIX i na
początku XX w.20
Wśród nowych zjawisk, charakterystycznych dla zmian społecznej sytuacji ro
dziny w warunkach intensywnego rozwoju miejskich ośrodków przemysłowych, naj
istotniejsze wiązały się bezpośrednio z pozycją społeczną kobiety. Mamy tu bowiem
S. Kowalska–Glikman, Kobiety w procesie przemian społecznych w Królestwie Polskim w XIX wieku,
[w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. I, II wyd., Warszawa 1995, s. 11–21; M. Nietyksza, Przemiany aktywności zawodowej ko
biet. Warszawa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] tamże, s 99–114; A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie
robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku XIX i na początku XX wieku, [w:] tamże, s. 125–134; (przedruk
w niniejszym tomie, s. 61–69) taż, Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.),
[w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca,
t. II, cz. 2, II wyd., Warszawa 1995, s. 113–122; (przedruk w niniejszym tomie, s. 149–158) W. Mierzecki,
Praca zarobkowa kobiet w środowisku robotniczym w Polsce międzywojennej, [w:] tamże, s. 123–146.
19
Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997.
20
M.in. A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego: 1870–1914, Warszawa 1974, s. 205–248
(Rozdział V Rodzina i status rodziny robotników i służby domowej w Królestwie Polskim u schyłku wie
ku XIX); taż, Kobieta w rodzinie robotniczej…; A. Żarnowska and E. Kaczyńska, Market Related Work
and Household Work: Proletarian Women in Poland in the 19th Century, [w:] Women in the Labour
Force: Comparative Studies on Labour Market and Organization of Work since the 18th Century (Tenth
Interrnational Economic History Congress Leuven, 1990), eds. by K. Acrts, P. M. M. Klep, J. Kocka,
M. Thorborg, Leuven 1990, s. 80–89.
18
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do czynienia z bardzo istotnymi i przyspieszonymi zmianami statusu ekonomiczno–
społecznego kobiety. Rzutują one na jej pozycję w rodzinie. Trzeba jednak zastrzec,
że to nie rodzina jest głównym generatorem tych zmian. Wręcz przeciwnie — to
w rodzinie pozycja kobiety pozostaje pod najsilniejszym naciskiem tradycyjnych
patriarchalnych norm obyczajowych. Zmiany statusu społecznego kobiet dokonu
ją się znacznie szybciej poza zasięgiem rodziny, na innych obszarach ich obecno
ści w społeczeństwie. Wystarczy odwołać się do takich zjawisk, jak wejście kobiet
na rynek pracy, czy gwałtowne zwiększenie się ich ruchliwości terytorialnej, przede
wszystkim w postaci rosnącego ich udziału w migracjach ze wsi do miast w poszuki
waniu środków utrzymania, bądź wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. W oma
wianym okresie wzrasta także podatność kobiet na procesy mobilności społecznej,
choć nieodmiennie, znacznie częściej niż mężczyźni, są one narażone na społeczną
degradację niż na awans.
Jednak mimo tych zmian, nawet kumulujących się w czasie (na przełomie wieków)
i w przestrzeni (w mieście przemysłowym), pełnienie przez kobietę funkcji żony i mat
ki w znacznym stopniu decyduje nadal o jej sytuacji ekonomicznej i o jej prestiżu we
własnym środowisku społecznym. I to na wszystkich szczeblach hierarchii społecznej!
Ogólnie rzecz biorąc, obserwacja sytuacji rodzinnej mieszkańców uprzemysła
wiających się miast na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i w początkach
XX w. pozwala dostrzec dwie przeciwstawne tendencje zmian. Z jednej strony —
miasto, przyciągając nowych mieszkańców, często sprzyja osłabianiu spoistości ich
dotychczasowej wspólnoty rodzinnej, a nawet prowadzi do rozpadu wielu rodzin.
Z drugiej zaś — stwarza silne bodźce na rzecz stabilizowania się rodzin, przede
wszystkim w zakresie materialnych podstaw ich bytowania. Te dwie tendencje odpo
wiadają z grubsza dwóm fazom ludnościowego rozwoju miast w Królestwie Polskim
w dobie wzmożonej industrializacji. Działają one równolegle obok siebie, choć z róż
nym natężeniem.
Proces stabilizacji rodziny w mieście przebiegał w omawianym okresie inten
sywnej urbanizacji w sposób zróżnicowany. Bliższa obserwacja pozwala wyróżnić
wiele wariantów jego przebiegu. Wyraźnie zarysowuje się zależność tych zjawisk od
miejsca zajmowanego przez rodzinę w hierarchii społecznej. Tak np. w drugiej po
łowie XIX w. w intensywnie uprzemysławiających się miastach, jak Żyrardów czy
Łódź (w przeciwieństwie np. do Poznania w pierwszej połowie XIX w.) obserwuje się
zjawisko obniżania się średniego wieku nowożeńców. Tendencja taka dominowała
w środowisku proletariackim. Wczesne zawieranie małżeństw było zjawiskiem spe
cyficznym dla tego środowiska i w znacznym stopniu decydowało o przebiegu proce
su stabilizowania się rodziny robotniczej i o jej strukturze (m.in. sprzyjając wysokiej
dzietności). Wskazują na to moje własne badania, do podobnych wniosków dochodzi
również A. Stawarz śledząc te zjawiska w Żyrardowie21.
21
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego…, s. 205–248; taż, Robotnicy Warszawy na
przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, s. 93; A. Stawarz, op. cit., s. 93–96.
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Studium Krzysztofa Makowskiego o rodzinie poznańskiej oraz szkice Walentyny
Najdus o rodzinie rzemieślniczej w Krakowie zwracają uwagę na występowanie jesz
cze innych czynników, determinujących wiek wstępujących w związki małżeńskie,
a mianowicie — zależność wieku nowożeńców od ich przynależności wyznaniowo–
narodowościowej. Wśród rzemieślników żydowskich w obu tych miastach małżeń
stwa były zawierane wcześniej niż wśród rzemieślników polskich22.
Nie ulega wątpliwości, że nierówności społeczne i odmienne, wyznaniowo–naro
dowościowe tradycje kulturowe silnie różnicowały przebieg procesów stabilizowania
się rodziny i jej strukturalne przekształcenia dokonywujące się w warunkach wielko
miejskich. Jednak przykład polski pozwala dostrzec również pewne wspólne tenden
cje, charakterystyczne dla przemian strukturalnych i kulturowych rodziny miejskiej
w dobie uprzemysłowienia, niezależnie od jej rodowodu społecznego.
Tendencja do destabilizowania się wspólnoty rodzinnej w mieście daje o sobie
znać przede wszystkim w postaci wyłomów powstających we wspólnym zamiesz
kiwaniu i we wspólnocie gospodarstwa domowego. Jest to prosta, uchwytna staty
stycznie konsekwencja wzmożonych migracji. Zjawiska te oddziaływują na sytuację
rodziny głównie w środowiskach najniżej usytuowanych w hierarchii społecznej,
a więc w pierwszej kolejności — na sytuację rodzinną sproletaryzowanych chłopów,
wędrujących ze wsi do miast w poszukiwaniu zarobku, niewykwalifikowanych i ni
skokwalifikowanych robotników dniówkowych w miastach lub sezonowej służby
domowej. Dla dużej liczby dotychczasowych ojców, synów i córek oznacza to długo
trwałą rozłąkę z rodziną lub całkowite z nią zerwanie23.
Zjawiska podobne występują także z niemałym natężeniem na wyższych szcze
blach drabiny społecznej, np. w spauperyzowanych rodzinach ze szlachecko–zie
miańskim rodowodem, poszukujących utrzymania w mieście. Bardziej zamożne
rodziny ziemiańskie często dzielą się, aby zapewnić swym dzieciom dostęp do szkół
w mieście. Albo matki przenoszą się z dziećmi do miasta, zakładając tam „drugi
dom”, albo dzieci, dorastając do wieku gimnazjalnego, opuszczają dom rodzinny, za
mieszkując w mieście w internatach szkolnych, w prywatnych stancjach, a najczęściej
u bliższych lub dalszych krewnych24.
Ciekawe, że te same czynniki, które powodowały rozluźnianie się spoistości ro
dziny podstawowej, często sprzyjały odnowieniu więzi, łączącej szersze kręgi roz
proszonych po świecie krewnych i powinowatych. Zjawisko to występuje zarówno
w środowisku ziemiańskim, jak i wśród proletaryzującej się ludności chłopskiej czy
małomiasteczkowej. Młodociani wychodźcy ze wsi i miasteczek, migrując do uprze
mysławiających się miast w pogoni za zarobkiem, w mieście z reguły poszukiwali
K. Makowski, op. cit., W. Najdus, op. cit., s. 29 i nn.
A. Żarnowska, Status rodzinny robotników przemysłowych Warszawy u schyłku XIX wieku, [w:] War
szawa popowstaniowa 1864–1918, t. 2, Warszawa 1969, s. 5–44 (przedruk w niniejszym tomie, s. 27–62).
24
Zob. np. Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. 1, Kraków–Wrocław 1986, s. 27–89; J. z Sikor
skich Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 79–107; J. Za
nowa, W służbie oświaty. Pamiętnik z lat 1900–1946, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 53–123.
22
23
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oparcia wśród tych krewnych, którzy wcześniej już tam się przenieśli25. Podobnie
dzieci z rodzin ziemiańskich, podejmując naukę szkolną w mieście, często szukały
oparcia u dalszych krewnych i powinowatych26.
Zjawiska te były dotąd badane tylko fragmentarycznie, przeprowadzono kilka
prób sondażowych, opartych przede wszystkim na źródłach opisowych. Brakuje na
tomiast odpowiednich źródeł statystycznych, które — poza nielicznymi elementami
— pozwoliłyby na oszacowanie zasięgu oddziaływania procesu dezintegracji rodzin
w mieście w ujęciu globalnym.
W końcu XIX w., w dobie przewrotu przemysłowego i masowych migracji, zja
wisko dezintegracji rodziny, a nawet elementy jej rozpadu, najszerzej występowały
wśród ludności proletariackiej. Niektóre elementy tego zjawiska dają się w tym śro
dowisku ująć statystycznie (m.in. badania oparte na materiałach spisu rosyjskiego
z 1897 r.)27. Dotyczy to np. liczby żyjących bez rodziny: samotnie bądź w długotrwa
łej z nią rozłące. U schyłku XIX w. w Królestwie Polskim takim statusem rodzinnym
legitymowała się około 1/3 pracujących w przemyśle, rzemiośle, handlu i transporcie.
Brak rodziny był wówczas często zarówno dla robotnika, jak i dla robotnicy
czynnikiem uprzywilejowującym na rynku pracy, szczególnie w dużych miejskich
ośrodkach przemysłowych, które z reguły miały do czynienia z nadwyżkami rąk ro
boczych. Warto zwrócić uwagę na różnice w oddziaływaniu tych zjawisk na sytuację
rodzinną kobiet i mężczyzn. Wśród pracujących w przemyśle w Królestwie Polskim,
według danych z 1897 r., bez rodzin żyła około 1/3 zarówno kobiet, jak i mężczyzn,
podczas gdy np. w centralnej Rosji nieporównanie więcej było kobiet samotnych. Jed
nak także w Królestwie Polskim wśród ludności proletariackiej — zarobkującej poza
przemysłem — udział samotnych był częstokroć większy wśród kobiet niż wśród
mężczyzn. Skrajnym przykładem tego zjawiska była służba domowa, składająca się
niemal wyłącznie (w 1897 r. w 95,5%) z kobiet niezamężnych.
Największa dysproporcja szans założenia własnej rodziny i prowadzenia wspól
nego życia rodzinnego na niekorzyść kobiet wytworzyła się wśród robotników bez
kwalifikacji, o dorywczych dniówkowych zarobkach. Trzeba dodać, że taki właśnie
status społeczny miała wówczas większość napływowej ludności najemnej w du
żych miastach. Znamienne, że brak kwalifikacji skazywał na samotne życie ponad
1/3 tej kategorii kobiet, natomiast niewykwalifikowanym robotnikom–mężczyznom
w przygniatającej większości przypadków (w ponad 80%) nie odbierał szans pełnienia
funkcji głowy rodziny. Także zarobki i warunki pracy kobiet, w handlu, w usługach,
jak również w niektórych branżach przemysłu (np. we włókiennictwie), znacznie
gorsze niż pracujących tamże mężczyzn, uniemożliwiały robotnicy — znacznie czę
ściej niż robotnikowi — założenie własnej rodziny.
Zob. np. L. Rudnicki, Stare i nowe, t. 1, Warszawa 1949, s. 122–160.
Zob. np. E. Kołaczkowska, Mała kronika rodzinna, Warszawa 1982, s. 69 i nn; Z. Kirkor–Kiedronio
wa, op. cit., s. 43 i nn.
27
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego…, s. 205–248.
25

26
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Tak więc miasto, dając kobietom z warstw proletariackich możliwości zdoby
wania środków na swoje utrzymanie, jednocześnie znaczną ich część zmuszało do
okupienia szansy względnej samodzielności ekonomicznej rezygnacją z posiadania
własnej rodziny, bądź skazywało je na sezonowe związki nieformalne. Sytuacja taka
pociągała za sobą poważne konsekwencje dla pozycji społecznej zarobkujących ko
biet, powodując ich swoistą degradację we własnym, proletariackim środowisku.
Przykład Warszawy pokazuje dowodnie, w jakim stopniu wielkie miasto, rozwi
jające się na przełomie XIX i XX w., w pierwszej fazie intensywnej industrializacji,
zaostrzało nierówności społeczne także w sferze życia rodzinnego. W stosunku do
swoich mieszkańców, a szczególnie mieszkanek, ostro różnicowało ono ich szanse
założenia własnej rodziny, zależnie od miejsca, jakie zajmowały w hierarchii spo
łeczno–zawodowej. Upośledzenie pod tym względem kobiety aktywnej zawodowo,
a zwłaszcza robotnicy, występowało szczególnie wyraźnie. Tak np. jeśli w końcu
XIX w. ponad połowę ogółu mieszkanek Warszawy w wieku od 20 do 40 lat stano
wiły kobiety zamężne, posiadające własne rodziny, to wśród robotnic (po wyłącze
niu służby domowej) zamężnych było o połowę mniej. W 1897 r. zamężne stanowiły
tylko 27% ogółu robotnic w Warszawie28. A w środowisku proletariackim samotność
kobiety, a tym bardziej sytuacja samotnej matki — podobnie jak w społecznościach
chłopskich — była tolerowana na ogół niechętnie, najczęściej narażała ją na brak
szacunku, a nawet na dyskryminację we własnej społeczności.
W omawianym okresie trudno dopatrzyć się wyraźnego i jednoznacznego wpły
wu miasta na zrównanie szans życiowych kobiet zamężnych i niezamężnych, a szcze
gólnie ich pozycji w hierarchii prestiżu społecznego. Niewątpliwie natomiast miasto
coraz wyraźniej oddziaływuje w kierunku zrównania ekonomicznych szans na prze
życie obu tych kategorii kobiet, niezależnie od ich stanu cywilnego, a w pewnym stop
niu także — niezależnie od ich kondycji społecznej. Pod koniec XIX w. w miastach
Królestwa Polskiego rosła przecież także liczba córek spauperyzowanych rodzin zie
miańskich, inteligencko–urzędniczych itp., poszukujących i znajdujących tu nowe
źródła utrzymania. Były nauczycielkami, prowadziły pensje i pensjonaty dla dziew
cząt, internaty dla uczącej się w mieście młodzieży męskiej, przybywającej z bliższej
i dalszej prowincji. Niektóre zakładały pracownie krawieckie i bieliźniarskie.
Również w tym środowisku wiele z nich, wykonując pracę zawodową (jak np. licz
ne przełożone i nauczycielki na pensjach), mogło wprawdzie utrzymać się samodziel
nie w mieście, ale musiało z tego powodu zrezygnować z macierzyństwa i prowadziło
życie samotne bez własnej rodziny.
Jest rzeczą jasną, że w mieście o zamążpójściu i założeniu rodziny przez młodych,
nawet w środowisku proletariackim, decydowały nie tylko czynniki ekonomiczne,
związane z miejscem pracy, wysokością zarobków, oszczędności czy innych zasobów
kandydatki na żonę, a przede wszystkim jej partnera. Istotne znaczenie miały czyn
niki kulturowe (normy zwyczajowe, tradycje rodzinne obowiązujące w kolejnych
28

Tamże oraz taż, Robotnicy Warszawy…, s. 32.
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kręgach społecznych), dotyczące kojarzenia i zawierania małżeństwa oraz stopień
zakorzenienia w mieście itp.
Zresztą jeszcze w początkowej fazie industrializacji Warszawy, w połowie XIX w.,
szanse zmiany pozycji społecznej poprzez małżeństwo były wyraźnie zróżnicowa
ne także w zależności od płci nowożeńców. Dla kobiet, częściej niż dla mężczyzn,
małżeństwo oznaczało degradację społeczną; natomiast mężczyznom — częściej niż
kobietom — otwierało ono drogę do wspięcia się w górę w hierarchii społecznej. Do
dajmy, że jeszcze co najmniej w początkach drugiej połowy XIX w. w dość szerokich
kręgach warstw średnich za podstawowy wymóg kojarzenia par małżeńskich uzna
wano pozostawanie panny przy rodzinie do czasu zamążpójścia. Tak np. bezwzględ
na zasada eliminowania przy wyborze kandydatki na żonę kobiet zarobkujących
obowiązywała wśród funkcjonariuszy państwowych, urzędników, wolnych zawodów
(w większości legitymujących się rodowodem i koligacjami szlachecko–ziemiański
mi), a także w środowisku zamożnego mieszczaństwa. Według ustaleń S. Kowal
skiej–Glikman w połowie XIX w. w Warszawie 92–94% nowożeńców pochodzących
z wymienionych wyżej rodzin funkcjonariuszy administracji, urzędników i wolnych
zawodów oraz 81–85% wywodzących się z warstwy kupiecko–mieszczańskiej żeniło
się z pannami, którym środki utrzymania zabezpieczała rodzina 29. Dominowała tu
bowiem opinia, że praca zarobkowa, niezależnie od jej charakteru, jest świadectwem
degradacji społecznej albo „niskiego” pochodzenia kobiety.
Wprawdzie już w końcu XIX w. daje się zauważyć wpływ miasta na zmiany zasad
doborów małżeńskich w kierunku ich „demokratyzacji”, jednak efekty demokraty
zującego oddziaływania miasta były w tej dziedzinie niewątpliwie słabsze w porów
naniu z analogicznymi procesami na rynku pracy. Mimo wszystko, wpływ miasta na
łagodzenie barier, związanych z rodowodem społecznym jest niewątpliwy i zauwa
żalny już we wczesnej fazie uprzemysławiania się miast. Świadczą o tym liczne prze
kazy pamiętnikarskie, a potwierdzają je cytowane już wyżej, oparte na aktach stanu
cywilnego, badania Stefanii Kowalskiej–Glikman dla Warszawy w połowie XIX w.
i Krzysztofa Makowskiego dla Poznania w pierwszej połowie XIX w.
Miasto odziaływało przede wszystkim w kierunku ograniczania interwencji ro
dziców w kojarzeniu małżeństw dzieci oraz w kierunku zmiany obyczajów towarzy
szących. Możemy tu oprzeć się m.in. na wynikach prowadzonych od wielu lat badań
etnograficznych. Należy przede wszystkim wymienić pokłosie „Konkursu folkloru
robotniczego Łodzi” z 1972 r. i etnograficzne prace badawcze inicjowane w Uniwer
sytecie Łódzkim oraz w Uniwersytecie Warszawskim. Prace badawcze prowadzone
w tych ośrodkach koncentrowały się przede wszystkim na przemianach obyczajo
wych proletariackich mieszkańców Łodzi i Żyrardowa30.
S. Kowalska–Glikman, Ruchliwość społeczna i zawodowa…, s. 141.
J. P. Dekowski, op. cit.; A. Kuczyńska–Skrzypek, Z badań nad rodziną robotników Żyrardowa…; taż,
Dom i rodzina w kulturze robotniczej Żyrardowa końca XIX i początku XX w., „Łódzkie Studia Etno
graficzne” 1982, t. 21, s. 67–74; A. Stawarz, Zwyczaje rodzinne robotników Żyrardowa w połowie XIX w.,
29

30
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Wśród ludności proletariackiej w dużych miastach przemiany te dokonywały się
szybciej niż w osadach przemysłowych, a szczególnie ostro występowały w porówna
niu z rygoryzmem w kultywowaniu tradycyjnych norm i rytuałów, obowiązujących
przy doborach małżeńskich w chłopskich społecznościach lokalnych. Jednak wpływ
miasta na zmiany zasad i form kojarzenia małżeństw oraz głębokie, choć powolne
przeobrażenia obyczajowe w tej sferze, dają się zaobserwować nie tylko na niższych
szczeblach drabiny społecznej.
Miasto przyspieszało niewątpliwie przełamywanie sztywnych konwenansów
również wśród znacznej części inteligencji, także rodowodu ziemiańskiego. Już
u schyłku XIX w. nie tylko wielu synów, ale i coraz więcej córek z rodzin ziemiań
skich uczyło się w mieście, pozostając w długotrwałej rozłące z domem rodzicielskim.
Miasto ze swoją anonimowością stopniowo wymuszało przełamywanie tradycyjnych
konwenansów, rozluźnienie kontroli rodziców lub opiekunów i zapewniało młodym
coraz więcej swobody w życiu codziennym. Było to szczególnie istotne w wypadku
dziewcząt, wobec których — zgodnie z tradycją — obowiązywała surowsza kontrola
niż wobec chłopców31. Miasto rozbudzało także wśród młodzieży aspiracje kultural
ne i kształceniowe, często — zainteresowanie życiem publicznym (szczególnie w po
czątkach XX w.), zwiększając szanse podejmowania samodzielnych decyzji, również
w sprawach małżeńskich.
Towarzyszyły temu zmiany pozycji społecznej kobiety zdobywającej wykształcenie
lub kwalifikacje zawodowe. Powstaje pytanie: czy wpływało to na strukturę i funkcje
ich rodzin, podział ról między małżonkami i normy ich współżycia? Mimo istniejące
go bogactwa źródeł — szczególnie pamiętnikarskich — ten obszar przemian społecz
no–obyczajowych, dotyczący stylu życia miejskiej rodziny inteligenckiej, nie doczekał
się jeszcze bliższych badań. Łączy się z tym zjawisko szersze — stopniowo zarysowu
jąca się zmiana miejsca dziecka w rodzinie miejskiej. To właśnie warunki życia w mie
ście powodowały osłabienie kontroli obyczajowej rodziny nad dzieckiem, przyczyniały
się do ograniczenia funkcji socjalizacyjnych rodziny na rzecz ulicy, szkoły, instytucji
miejskich i komunikacji. To miasto, szczególnie duże miasto przemysłowe, zwiększa
ło aspiracje kształceniowe rodziców wobec dzieci i przyspieszało usamodzielnianie się
młodzieży. Zjawiska te czekają jeszcze w Polsce na bliższe badania historyków32.
Proces stabilizowania się rodziny w mieście był często długi i skomplikowany;
nierzadko przechodziła ona fazę okresowej destabilizacji, a nawet — rozkładu w do
[w:] Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. A. Żarnowskiej, Warszawa 1986, s. 116–141;
B. Kopczyńska–Jaworska, Zmiany wzorów…
31
M.in. D. Rzepniewska, Ziemianki…
32
Wśród nielicznych prac poświęconych tej problematyce można wymienić: W. Mędrzecki, Socjali
zacja…; A. Żarnowska, Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na
przełomie XIX i XX w., [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich… t. II, cz. 1, II wyd., Warszawa
1995, s. 91–113, (przedruk w niniejszym tomie, s. 73–94); K. Sierakowska, Matka i dziecko w życiu co
dziennym rodziny inteligenckiej w Polsce międzywojennej — wzorce stare i nowe, [w:] Kobieta i kultura
życia codziennego…, s. 103–114.
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tychczasowym kształcie. To, że gwarantem i motorem tej nowej, miejskiej stabiliza
cji rodziny stawały się nierzadko kobiety, było w mieście przemysłowym zjawiskiem
o tyle nowym, że przybierało ono w omawianym okresie szeroki zasięg. Przypadki
pełnienia przez kobiety funkcji głowy rodziny notowano wprawdzie w dużych mia
stach także w dobie preindustrialnej, ale występowały one wówczas w małej liczbie33.
Także w Polsce w miastach przemysłowych, np. w Warszawie w końcu XIX w.,
głową rodziny często stają się matki, z reguły pozbawione oparcia we współmałżon
ku: wdowy, rozwiedzione, samotne matki, siostry utrzymujące osierocone młodsze
rodzeństwo itp. Zjawisko to najszerzej występowało wówczas wśród ludności prole
tariackiej, szczególnie w wielkich skupiskach miejskich, jak Warszawa, Łódź.
Dzięki najnowszym badaniom Cezarego Kuklo okazuje się, że w miastach naj
większych — Warszawa i Kraków — przypadki przejmowania przez kobiety funk
cji głowy rodziny już w dobie preindustrialnej nie należały do rzadkości. Według
obliczeń tego autora, już u schyłku XVIII w. w Warszawie kobiety kierowały ponad
1/4 ogółu gospodarstw domowych34. Być może, dalsze obserwacje, odnoszące się do
kolejnych dużych miast polskich, potwierdzą występowanie podobnych tendencji
przemian struktury rodziny. Wniosek ten może stanowić istotny argument na rzecz
tezy, że występujące w mieście warianty struktury rodziny doby industrialnej i pre
industrialnej nie różniły się zasadniczo.
Na podstawie rosyjskiego spisu powszechnego z 1897 r. możemy szacować, że
w Królestwie Polskim już w końcu XIX w. w około 5% ogólnej liczby rodzin robotni
czych funkcje głowy rodziny sprawowały kobiety–robotnice, pracujące w przemyśle,
handlu i usługach (bez służby domowej). Najwięcej takich rodzin było w Warszawie,
gdzie w tym czasie co dziesiąta rodzina robotnicza była utrzymywana przez kobiety,
zatrudnione w fabrykach i warsztatach rękodzielniczych oraz w handlu, gastronomii
itp. Trzeba dodać, że gros żywicielek rodzin w środowisku proletariackim zarobko
wało jako niewykwalifikowane robotnice dniówkowe35.
W miastach Królestwa Polskiego zjawisko podejmowania przez kobiety funk
cji głównych żywicielek rodziny nie ograniczało się do najniższych warstw miesz
kańców miasta. W pewnym stopniu sprzyjała tej tendencji również postępująca
w ostatniej ćwierci XIX w. pauperyzacja części ziemiaństwa i inteligencji. Pośrednio
i bezpośrednio dawały tu o sobie znać z jednej strony konsekwencje reformy agrar
nej i procesu urynkowienia rolnictwa, a z drugiej — klęski powstania styczniowego
i represji popowstaniowych (zesłania, przymusowa emigracja, konfiskaty majątków).
Skutkiem tych ostatnich było m.in. zachwianie się równowagi demograficznej w pro
porcjach między liczbą kobiet i mężczyzn na niekorzyść tych ostatnich. Jak się oka
Zob. np. L. Stone, The Family, Sex and Marriage in England: 1500–1800, New York 1977; por. w lite
raturze polskiej: C. Kuklo, Z problematyki badań nad feminizacją gospodarstw domowych w miastach
polskich u schyłku XVIII wieku, [w:] Przemiany społeczne a model rodziny…, s. 77–84.
34
C. Kuklo, Z problematyki badań…, s. 81.
35
A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy…, s. 31 i nn.
33
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zało, wielu rodzinom z różnych środowisk społecznych, osieroconym i pozbawionym
podstaw utrzymania, miasto dawało szansę na przeżycie, otwierając przed kobietami
pewne możliwości zarobkowania.
Zjawisko przejmowania funkcji głów rodzin, już nie w sporadycznych przypad
kach, lecz przez znaczną część czynnych zawodowo kobiet — stanowi niewątpliwie
jeden z najistotniejszych elementów strukturalnych przekształceń rodziny w mie
ście. Towarzyszyły one stabilizowaniu się rodziny i jej adaptowaniu do warunków
miejskich. Na ziemiach centralnej Polski przekształcenia te występowały w różnych
warstwach społecznych w mieście, ale dzisiejszy stan badań pozwala stosunkowo
najwięcej powiedzieć o przemianach rodziny robotniczej.
Zaobserwowano przede wszystkim trzy podstawowe tendencje zmian:
1. Wzmagająca się dominacja rodziny podstawowej, dwupokoleniowej, złożonej
z rodziców i dzieci i towarzyszący temu przyspieszony rozpad rodziny wielopokole
niowej;
2. Zwiększanie się grupy rodzin niepełnych, najczęściej pozbawionych ojca —
głównego żywiciela, w których funkcje głowy rodziny spełnia matka lub inni człon
kowie rodziny, w tym również młodociani;
3. Powstanie i utrzymywanie się w mieście niemałej grupy rodzin dużych, dla
których podstawę wspólnoty zamieszkiwania i gospodarstwa domowego nie stano
wią wyłącznie więzi najbliższego pokrewieństwa. W skład tych rodzin wchodzili dal
si krewni i powinowaci oraz niespokrewnieni sublokatorzy.
Jest rzeczą niewątpliwą, że w warunkach miasta przemysłowego w przyspieszo
nym tempie zmniejszało się znaczenie rodziny wielopokoleniowej na rzecz rodziny
podstawowej. Miasto stwarzało bowiem wiele bodźców do wczesnego usamodziel
niania się młodzieży i młodych par małżeńskich. Przekonywujących tego dowodów
dostarcza m.in. analiza nowo powstających dziewiętnastowiecznych rodzin poznań
skich36. Szczególnie ostro zjawisko to występowało w środowiskach robotniczych,
np. w Warszawie, Łodzi, Żyrardowie. W zakorzenionych już w mieście rodzinach
robotniczych wczesne usamodzielnianie się młodych było konsekwencją nacisku
ekonomicznego: wysoka przeciętnie liczba dzieci przy niskich z reguły dochodach
rodziny, braku rezerw, wspólnego majątku itd. W rodzinach robotniczych regułą
było dość rygorystycznie egzekwowane, wczesne podejmowanie zarobkowania przez
starsze dzieci (14–15–letnie) i wcześniejsze — w porównaniu z innymi społecznymi
kręgami mieszkańców miast — zawieranie związków małżeńskich37.
Wszystko to nie podważało — a raczej odwrotnie — sprzyjało umacnianiu tra
dycyjnego modelu rodziny, skupionej wokół ojca–głowy rodziny, od którego zgodnie
z tradycją oczekiwano wypełniania roli głównego żywiciela. Taki patriarchalny mo
del rodziny dominował w tym czasie niewątpliwie także w mieście, we wszystkich
K. Makowski, op. cit.
A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, s. 200–204, 206, 240–248 i nn; A. Kuczyńska–Skrzypek, Z badań
nad rodziną robotników Żyrardowa…, s. 61; A. Stawarz, Żyrardów. Narodziny społeczności…), s. 87 i nn.
36
37
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warstwach społecznych — niezależnie od tego, w jaki sposób i z jakich źródeł rodzi
ny te czerpały środki na swoje utrzymanie.
Dominacja ta zaczyna ulegać zachwianiu dopiero u schyłku XIX w. i to właśnie
w społecznościach robotniczych w miejskich ośrodkach nowoczesnego, zmechanizo
wanego przemysłu (przede wszystkim włókienniczego). Pojawia się tu i nabiera coraz
większego znaczenia nowy model rodziny, składającej się z wielu — obok ojca — za
rabiających członków rodziny (matka i starsze dzieci). Najnowsze badania Jadwigi
Hoff nad rodziną nauczycielską w miastach galicyjskich sugerują, że ten nowy model
rodziny, który ukształtował się w środowisku robotniczym, w mieście przemysłowym
stopniowo rozszerza się na niektóre inne grupy ludności miejskiej, utrzymującej się
z pracy najemnej. Chodzi tu przede wszystkim o najniższe warstwy pracowników
umysłowych, np. o rodziny nauczycielskie w szkolnictwie elementarnym38.
Wreszcie — trzecim modelem rodziny występującym w tym czasie w społeczno
ściach miejskich, staje się wspominany już wyżej model rodziny niepełnej, „ułomnej”,
najczęściej osieroconej przez ojca lub pozbawionej go z innego powodu. Głównym jej
żywicielem staje się zarobkująca matka, samotna lub wdowa, względnie najstarsze
z rodzeństwa, a czasami jedno z dziadków lub dalszy krewny. W tym modelu rodziny
— wbrew tradycji — kobieta bywała powoływana do pełnienia nowej roli — głowy
rodziny. Rodziny niepełne — to z reguły rodziny nieliczne, składające się z 2–3 osób.
Tylko miasto, a szczególnie miasto przemysłowe, oferując młodocianym i ko
bietom możliwości sezonowego bądź dorywczego zarobkowania, stwarzało także
rodzinom ułomnym szanse przeżycia i obrony przed rozproszeniem. Jak już wyżej
wspomniano, wielkie miasto już wcześniej — w epoce poprzedzającej intensywną
industrializację — oddziaływało w tym kierunku na różnicowanie się struktury ro
dzin. Wiąże się z tym kolejna specyficzna cecha przekształceń strukturalnych ro
dziny w modernizującym się mieście, względnie w urbanizującej się nowej osadzie
przemysłowej — rosnące ilościowe znaczenie rodzin małych. I to zjawisko wystę
powało już w Warszawie preindustrialnej; zostało ono uchwycone również w bada
niach nad strukturą wielkościową rodzin robotniczych z końca XIX w.39
W tym drugim okresie tendencja do zwiększania się proporcjonalnego udziału
rodzin małych była wypadkową dwu zjawisk: powstawania dużej liczby nowych, mło
dych rodzin rozwojowych (konsekwencja intensywnego napływu do miasta nowych
mieszkańców w wieku produkcyjnym) oraz utrzymywania się samodzielnych rodzin
niepełnych. Model rodziny niepełnej pojawia się w różnych środowiskach społecz
nych w mieście u schyłku XIX w., nie tylko wśród ludności robotniczej. W licznych
przypadkach (o czym świadczą m.in. źródła pamiętnikarskie) występował on także
wśród przenoszącego się do miast zubożałego ziemiaństwa, wśród pauperyzującej się
inteligencji zawodowej, a czasami nawet w środowiskach rzemieślniczych.
J. Hoff, Rodzina nauczycielska w Galicji u schyłku okresu autonomicznego, [w:] Przemiany społeczne
a model rodziny…, s. 107–110.
39
C. Kuklo, op. cit., s. 82; A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, s. 230–238; A. Stawarz, op. cit., s. 108–112.
38
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Z postępującą stabilizacją rodzin robotniczych w mieście łączył się wzrost liczeb
ności tych rodzin, spowodowany przede wszystkim systematycznie zwiększającą się
liczbą dzieci, w miarę trwania małżeństwa, wspólnie zamieszkującego w mieście.
Wiele wskazuje na występowanie już w okresie preindustrialnym pewnego uzależnie
nia dzietności od statusu społecznego i poziomu zamożności rodzin. Cezary Kukło
notuje w Warszawie niższą dzietność w rodzinach zamożniejszych. Także w mieście
przemysłowym występują symptomy zależności między dzietnością a zamożnością
rodzin, choć dotychczasowe badania, bardzo jeszcze fragmentaryczne, nie pozwalają
na jednoznaczne wnioski dotyczące tej zależności.
Zjawisko wysokiej dzietności w rodzinach robotniczych w miastach potwier
dzają źródła statystyczne, jak również ówczesne medyczne badania sondażowe. Te
ostatnie pozwalają przyjąć, że w początkach XX w. najwięcej dzieci rodziło się wśród
najuboższej ludności proletariackiej w Warszawie. Tak np. w małżeństwach po dwu
dziestopięcioletnim pożyciu rodziło się przeciętnie od 9 do 10 dzieci. Z tego jed
nak niemal połowa (45%) umierała w niemowlęctwie i w dzieciństwie. Trzeba przy
tym podkreślić, że w Królestwie Polskim zjawisko wzrostu dzietności w rodzinach
miejskich daje się zauważyć dopiero w pierwszych latach XX w. A zatem wtedy, gdy
przemysł miał już za sobą kulminacyjny moment burzliwego rozwoju, kiedy osłabło
nieco wysokie tempo napływu do miast przemysłowych ludności ze wsi i miasteczek.
Dopiero wówczas przyrost naturalny w ośrodkach przemysłowych Królestwa zaczął
wyprzedzać pod tym względem słabo zurbanizowane rejony rolnicze40. Warto dodać,
że podobną ewolucję wysokości przyrostu naturalnego w miastach — od ujemne
go do przewyższającego przeciętne wskaźniki krajowe — stwierdzono w miastach
zachodnioeuropejskich i uznano ją za charakterystyczną dla przechodzenia z fazy
preindustrialnej w industrialną41. Zwiększająca się liczba dzieci w rodzinach robot
niczych była determinowana przez wydłużający się czas trwania małżeństwa i jego
wspólne zamieszkiwanie w mieście, przede wszystkim była więc uzależniona od po
stępów stabilizacji tych rodzin w mieście. Dzisiejszy stan badań nie pozwala na od
powiedź na pytanie, jak długo w polskich warunkach utrzymywała się, stwierdzona
na przełomie XIX i XX w., tendencja wzrastającej dzietności rodzin robotniczych
w miastach przemysłowych.
W ogóle problem wpływu nowoczesnego miasta na liczebność dzieci w rodzinie
w historiografii polskiej podjęto dopiero ostatnio i wymaga on rozwinięcia systema
tycznych prac badawczych. Z pewnością oddziaływanie miasta na ten element struk
tury rodziny było wielopłaszczyznowe i nie zawsze jednokierunkowe. Nie zawsze też
przekładało się bezpośrednio na wymierne wskaźniki stabilizacji rodziny i rozwoju
życia rodzinnego w mieście, jak np. wiek zawierania małżeństw i długość ich trwa
nia, zmiany płodności kobiet, śmiertelność niemowląt, zachorowalności dzieci itp.
A. Żarnowska, Klasa robotnicza…, s. 236–237.
Zob. A. Wyrobisz, Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd badań
i problemów, „Przegląd Historyczny” R. 77, 1986, z. 2.
40
41
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Dla prokreacyjnych funkcji rodziny równie istotne, choć znacznie mniej uchwyt
ne za pomocą wymiernych wskaźników, było kulturowe oddziaływanie miasta.
Wraz z rozwojem liczebności mieszkańców, w heterogenicznej społeczności miasta
pojawiały się nowe wzory kultury życia codziennego, w toku modernizacji miasta
rozwijały się i upowszechniały elementy miejskiego stylu życia, przemiany obycza
ju w sferze współżycia rodzinnego, konsumpcji itd. Tym przemianom kulturowym
podlegają rodziny miejskie w różnym tempie i zakresie, dają one o sobie znać w wielu
wariantach, zależnych od poziomu materialnego, pozycji społeczno–zawodowej tych
rodzin, narodowości, wyznania itd. Wszystko to nie mogło pozostać bez wpływu
(pośredniego) także na ich strukturę, łącznie z liczebnością dzieci, minio braku po
świadczonych źródłowo śladów regulacji urodzeń.
Wpływ ten poświadczają m.in. wyniki zapoczątkowanych w ostatnich latach
prac badawczych nad rodziną miejską w Poznańskiem i Galicji w XIX i w początkach
XIX w. Tak np. Krzysztof Makowski zwraca uwagę, że dzietność w ewangelickich
rodzinach mieszczańskich była w XIX w. niższa niż przeciętna w Poznaniu. Hipotezę
o niemałym znaczeniu odmienności norm religijno–obyczajowych dla kształtowa
nia modelu rodziny potwierdza również obserwacja, że włączenie w XIX w. w grani
ce miasta przedmieść wiejskich z dominującą tam ludnością polsko–katolicką dało
o sobie znać m.in. zwiększeniem się w Poznaniu współczynnika urodzeń42.
Niektóre ze wspomnianych nowych prac badawczych naprowadzają na ślady wy
stępowania już w końcu XIX w. pewnej zależności między liczbą dzieci w rodzinie
(zarówno liczbą urodzeń, jak i śmiertelnością) a wykształceniem i zawodem rodziców.
Zarówno w Poznaniu, jak i w miastach galicyjskich stwierdzono np. niższą w stosun
ku do przeciętnych liczbę urodzeń i obniżoną śmiertelność niemowląt w rodzinach
nauczycielskich, jak również rzemieślników z kwalifikacjami zawodowymi43.
Natomiast pozostaje nadal otwarte pytanie, jaki wpływ na liczebność dzieci
w rodzinach wywierała rozszerzająca się w miastach na przełomie XIX i XX w. ak
tywność zawodowa kobiet. W świetle dotychczasowych badań nie dało się uchwycić
oddziaływania pracy zarobkowej kobiet w rodzinach robotniczych na ograniczanie
dzietności. Z pewnością jednak można stwierdzić, że ustabilizowana w mieście ro
dzina robotnicza w kształcie wielodzietnej rodziny dwupokoleniowej na ogół nie
zmniejszała obciążeń kobiety, w porównaniu z rodziną wiejską. Miasta, przede
wszystkim miasta przemysłowe (głównie włókiennicze) najczęściej — jak się wydaje
— obciążenia te nawet zwiększały, wprowadzając na rynek pracy zarobkowej w dużej
liczbie kobiety zamężne. Według danych z końcu XIX w. (spis 1897 r.) w Królestwie
Polskim wśród kobiet pracujących przy produkcji rękodzielniczej, zamężne stanowi
ły zaledwie 9%, podczas gdy w fabrykach — niemal 1/4 załóg kobiecych. W końcu
K. Makowski, Rodzina poznańska w XIX wieku (próba podsumowania), [w:] Przemiany społeczne
a modele rodziny…, s. 89.
43
K. Makowski, op. cit., s. 88–89; J. Hoff, Rodzina nauczycielska w Galicji u schyłku okresu autono
micznego, [w:[ Przemiany społeczne a modele rodziny…, s. 108.
42
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XIX w. (w 1897 r.) ponad 80% wszystkich zamężnych robotnic przemysłowych pra
cowało we włókiennictwie, najwięcej było wśród nich kobiet młodych i w średnim
wieku (od 20 do 40 roku życia)44.
A zatem, wbrew obiegowym opiniom, w omawianym okresie robotnice fabrycz
ne nie zawsze rzucały pracę po zamążpójściu, a wiele z nich, będąc matkami, za
robkowało nadal (głównie w ośrodkach włókienniczych, jak Łódź i miasta w okręgu
łódzkim i warszawskim: Żyrardów, Marki itd.). Natomiast w Warszawie, ośrodku
o zróżnicowanej wytwórczości rękodzielniczej i przemysłowej — mimo dużego zna
czenia produkcji konfekcji — robotnice zamężne były rzadkością (w 1897 r. łącznie
stanowiły zaledwie około 10%)45.
Sprzyjający wpływ miasta na wzrost tempa i zasięgu kobiecej aktywności zawo
dowej był widoczny nie tylko w środowisku robotniczym. Nasuwa się więc pytanie,
jakie było oddziaływanie tej sytuacji na status i prestiż społeczny kobiety?
Nie tu miejsce na pełniejszą odpowiedź na to pytanie. Nie można jednak nie
zwrócić uwagi na fakt, że przekształcenia struktury rodziny miejskiej szły w kie
runku upowszechniania się nowego modelu rodziny, w której zarobkowanie obciąża
oboje rodziców i ewentualnie także starsze dzieci.
Ten nowy model wyraźnie kwestionował dotychczasowy tradycyjny podział ról
w rodzinie, stawiając na porządku dziennym sprawę nowej pozycji społecznej kobie
ty zamężnej i matki.
A. Żarnowska, Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.), [w:] Kobieta
i edukacja na ziemiach polskich…, t. II, cz. 2, II wyd., s. 118–119, (w niniejszym tomie s. 155).
45
A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku XIX i na początku XX
wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo…, II wyd., s. 127, (w niniejszym tomie s. 64).
44

(Pierwodruk: Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku,
pod red. Janusza Żarnowskiego, Warszawa 1997, s. 59–78)
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STUDIA NAD DZIEJAMI KOBIET
W DZISIEJSZEJ HISTORIOGRAFII POLSKIEJ1

Z

ainteresowanie dziejami kobiet i ruchu kobiecego dało o sobie znać w środowi
sku historyków i znalazło wyraz w kilku ważnych publikacjach jeszcze w Polsce
międzywojennej, a także po II wojnie światowej w PRL. Z prac przedwojennych wy
mienić trzeba przede wszystkim publikacje Łucji Charewiczowej, inicjatorki badań
nad dziejami kobiet w Polsce2, szeroko zakrojone źródłowe studia Jana Hulewicza
nad przemianami opinii społecznej w sprawie dostępu kobiet do wyższego wykształ
cenia3, jak również serię biografii kobiet — działaczek na forum życia publicznego
— pt. Życiorysy Zasłużonych Kobiet4. Jednak pole badań i uwaga, jaką poświęcano

Zdaniem autorki niniejszego szkicu wyodrębnienie historii kobiet spośród innych dziedzin badań
historycznych jest dziś w pełni zasadne ze względu na ograniczenia dotychczasowej historiografii,
wynikające z wyraźnej selekcji przedmiotów i pól badań. Redukowanie zainteresowań badaczy do
przeszłości tych dziedzin życia społecznego, które związane były przede wszystkim z aktywnością
populacji męskiej, sprzyjało pomniejszaniu roli kobiet w dziejach. W tej sytuacji zintensyfikowanie
badań nad dziejami kobiet wydaje się jak najbardziej celowe. Nie podważa to jednak przekonania au
torki, że badania nad historią kobiet mieszczą się w szerzej zakrojonym polu badań historii gender,
tj. studiów nad rolą płci w dziejach społecznego podziału pracy oraz w procesach ogólnych przemian
społecznych i kulturowych. Relacje między studiami nad historią kobiet i historią gender są jednak
definiowane różnie, poświęcono im wiele publikacji tak w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Bliższe omówienie tych dyskusji przekracza jednak ramy niniejszego artykułu.
2
Zob. referat Ł. Charewiczowej na międzynarodowym kongresie historyków w 1933 r. pt. Est il fondé
d’ẻcrire une histoire speciale de la femme?, [w:] La Pologne au VII Congrès International des Sciences
Historiques, Warszawa 1933, s. 1–5; zob. także taż, Stanowisko kobiet polskich w popularyzatorskiej i na
ukowej pracy historycznej, „Kwartalnik Historyczny” t. 47, 1933, s. 3–26, por. A. Kusiak, Łucja Chare
wiczowa — inicjatorka badań nad przeszłością kobiet polskich, [w:] Kobieta i kultura. Kobiety wśród
twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim,
Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. IV, Warszawa 1996, s. 99–103.
3
J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w XIX wieku, Kraków 1939.
4
Seria ta, obejmująca kilkanaście biografii, wydawana była w latach trzydziestych przez Stowarzy
szenie „Służba Obywatelska”. Zob. np. M. Orsetti, Życiorysy Zasłużonych Kobiet, t. 13, Kraków 1933.
1
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sytuacji kobiet, ich szansom życiowym i pełnionym przez nie społecznym rolom
w przeszłości, zwiększały się powoli.
Po II wojnie wzrastało zainteresowanie aktywnością kobiet na rynku pracy oraz
w zorganizowanych formach życia politycznego. Sprzyjało to podejmowaniu badań
poświęconych szansom życiowym i statusowi społecznemu kobiet. Jednak prace te
— szczególnie w dziedzinie socjologii, statystyki i nauki o polityce społecznej, ale
także demografii, etnologii i innych nauk humanistycznych — głównie ze względów
politycznych mogły rozwinąć się dopiero po 1956 r. Zaowocowały one wieloma publi
kacjami prezentującymi wyniki wielostronnych prac badawczych poświęconych tak
społecznej pozycji kobiet i możliwościom ich awansu zawodowego, jak i przeobraże
niom rodziny — głównie w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych. Opracowania te stanowią dziś nieoceniony materiał dla studiów historycznych
nad przekształceniami społecznych ról i samoświadomością kobiet w pierwszych
dziesięcioleciach dziejów PRL.
Za szczególnie cenne dla obserwacji tych zjawisk z perspektywy historyka uznać
trzeba osiągnięcia niektórych zespołowych badań interdyscyplinarnych prowadzo
nych w latach sześćdziesiątych5. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte przyniosły
rozwój tych prac. Jeden z głównych wątków badań stanowiło zjawisko rozszerzania
się zasięgu aktywności zawodowej kobiet wraz ze wszystkimi jego społeczno–kultu
rowymi konsekwencjami6.
Były to także lata sprzyjające konkursom na kobiece wspomnienia (m.in. z okazji
Międzynarodowego Roku Kobiet). Wiele z nich aranżowano dla udokumentowania
szans awansu społecznego kobiet w PRL, ale mimo jednostronności materiały tych

Tak np. prace badawcze, podjęte w latach sześćdziesiątych pod kierunkiem Magdaleny Sokołow
skiej na UW, uwzględniały wiele aspektów ekonomiczno–społecznej sytuacji kobiet w ówczesnej Pol
sce. Skupiały się na takich zagadnieniach jak wykształcenie, aktywność zawodowa, pozycja w rodzinie,
przemiany obyczajowe itp. (zob. M. Sokołowska, Kobieta pracująca. Socjo–medyczna charakterystyka
pracy kobiet, Warszawa 1963; Kobieta współczesna. Z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów pedago
gów i psychologów, red. M. Sokołowska, Warszawa 1966). W 1965 r. podsumowano pierwsze wyniki ba
dań socjologicznych, prowadzonych pod kierunkiem Antoniny Kłoskowskiej i Jerzego Piotrowskiego,
a poświęconych przemianom postaw kobiet wobec pracy zawodowej i rodziny (zob. Kobieta — praca —
dom. Problemy pracy zawodowej kobiet i rodziny współczesnej, red. A. Kłoskowska, J. Piotrowski, War
szawa 1967; — Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez ZG Ligi Kobiet — marzec 1965).
6
Zob. np. Z. Dach, Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950–1972 i jej aspekty ekonomiczno–
społeczne, Warszawa 1976; M. Jarosz, Rodzina polska lat siedemdziesiątych, Warszawa 1982, M. Kędel
ski, A. Szuman, Studia nad pracą zawodową kobiet w okresie macierzyństwa [badania z lat 1961–1980],
Warszawa 1985; A. Kurzynowski, Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza,
czynniki rozwoju, perspektywy, Warszawa 1979; J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety a rodzina, War
szawa 1963; A. Preiss–Zajdowska, Zawód a praca kobiet, Warszawa 1967; M. Przedpełski, Struktura
zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej, Warszawa 1975. Ważne dla tego kręgu problemów opracowania
powstały nie tylko w warszawskim, ale także w łódzkim ośrodku uniwersyteckim, np. J. Florczak–By
walec, Wykorzystanie zasobów kobiecej siły roboczej w Łodzi (lata 1960–1978), Łódź 1978; S. Dzięciel
ska–Machnikowska, Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet, Łódź 1979.
5
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konkursów stanowią dla historyka ważne wsparcie źródłowe7. Tym bardziej warto na
to zwrócić uwagę, że problematyka ta — poza nielicznymi pionierskimi studiami8 —
wciąż jeszcze oczekuje na zainteresowanie i systematyczne prace badawcze ze strony
historyków9.
W pierwszych powojennych dziesięcioleciach dzieje kobiet jako przedmiot badań
traktowano u nas tradycyjnie i jednostronnie. W studiach źródłowych poświęconych
kobietom dominowały wątki biograficzne. Biografistykę wspomagały liczne publi
kacje pamiętników, wspomnień, korespondencji, utworów publicystycznych, literac
Zob. np. Wspomnienia kobiet. Materiały z konkursu z okazji XXV–lecia PRL, pod red. W. Drozdow
skiej, Łódź 1972; Wspomnienia kobiet wiejskich, przedm. D. Gałaj, t. 1–3 oprac. E Jagiełło–Łysiowa,
B. Tryfan, F. Jakubczak, Warszawa 1975–1976; Pamiętniki kobiet — biografie trzydziestolecia, Warsza
wa 1977; Być matką, wybór i wstęp D. Gałaj, Warszawa 1986.
8
Z. Chyra–Rolicz, Związki ruchu kobiecego i spółdzielczego w odrodzonej Polsce, „Spółdzielczy Kwar
talnik Naukowy” 1984, 1, s. 91–102; D. Jarosz, Wzory osobowe i modele awansu kobiety wiejskiej w pra
sie periodycznej z lat 1949–1955, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., Zbiór
studiów pod red A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. II, cz. 1, II wyd., Warszawa 1995, s. 183–192; tenże, Wy
brane problemy kultury życia codziennego kobiet pracujących w Nowej Hucie w lalach pięćdziesiątych
XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. Żarnow
skiej, A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997, s. 405–420; tenże, Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach
1944–1956 (główne problemy w świetle nowych badań źródłowych), [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX
i XX, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca t. VI, Warszawa 2000, s. 217–244. Zob. tak
że Z. Sokół, Krakowska prasa kobieca w latach 1918–1994, Kraków 1996; S. Senft, Przejawy i skutki
tzw. równouprawnienia kobiet w okresie realizacji polityki forsownego uprzemysłowienia 1950–1955
(na przykładzie Śląska Opolskiego), [w:] Działalność społeczno–narodowa i polityczna kobiet na Gór
nym Śląsku w XX wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1997, s. 136–143; B. Kubis, Kobiety polskie
w latach przełomu 1945–1956 w świetle literatury pamiętnikarskiej, [w:] Partnerka — matka — opie
kunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX w., pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz
2000, s. 431–441. Por. badania statystyczno–empiryczne Adama Kurzynowskiego, m.in. Przemiany
wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950–1989, [w:] Kobieta i praca…, s 189–216. Zob. ponadto
J. Kulbaka, Matka, dziecko i rodzina w zasobach archiwalnych AAN w Warszawie z pierwszych lat po
II wojnie światowej, [w:] Partnerka…, s. 196–205.
9
Odnosi się to również do lat II wojny światowej, dla którego to okresu pojawiły się do dziś tylko
nieliczne opracowania przyczynkarskie, odnoszące się do historii kilku konkretnych formacji militar
nych. Gromadzone są materiały biograficzne dotyczące uczestniczek walk zbrojnych — zob. Słownik
uczestniczek walk o niepodległość Polski 1939–1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej,
oprac. H. Michalska, M. Stopień, B. Tazbir–Tomaszewska, W. Turkowska, W. Zastocka, Warszawa
1988, Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Towarzystwo Miłośników Historii. Por. J. Ma
łecki, W. Paszkowska, Kobieta polska w II wojnie światowej. Materiały bibliograficzne, Warszawa 1973,
Centralna Biblioteka Wojskowa/Wojskowy Instytut Historyczny. Natomiast w ostatnim dziesięciole
ciu coraz więcej inicjatyw badawczych w zakresie historii kobiet w Polsce, odnoszących się do okre
su tak przed II wojną światową, jak i po niej, zaczyna pojawiać się poza Polską, na uniwersytetach
w Niemczech, USA i Kanadzie. W ramach szeroko zakrojonych badań nad dziejami Europy Wschod
niej po II wojnie światowej bądź wyspecjalizowanych projektów badawczych uniwersyteckich ośrod
ków Gender Studies podejmowane są prace doktorskie poświęcone rożnym aspektom aktywności
kobiet w PRL. Zob. np. przygotowywaną na Uniwersytecie Stanforda rozprawę Małgorzaty Fidelis
poświęconą sytuacji robotnic w Polsce w latach 1949–1956. [M. Fidelis, Women, Communism, and In
dustrialization In Postwar Poland, Cambridge University Press 2010 — przyp. Red.]
7
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kich itd. Badacze celowo koncentrowali się na tych rodzajach kobiecej aktywności,
które wykraczają poza role wyznaczane przez macierzyństwo, rodzinę i gospodar
stwo domowe. Stąd ich zainteresowanie ograniczało się niemal wyłącznie do przy
padków uznawanych za szczególne i skupiało się na postaciach kobiet wybitnych,
„sztandarowych”, zaangażowanych w życie publiczne, w twórczość intelektualną czy
artystyczną. Opublikowane w tym okresie opracowania biograficzne dokumentują
ich rolę w dziejach kultury, w budowaniu tradycji narodowej i państwowej. W nie
jednym z tych opracowań pobrzmiewają nutki hagiograficzne (podobnie zresztą jak
i w ówczesnych, nie mniej licznych, biografiach wybitnych mężczyzn).
Takie podejście do badań nad rolą kobiet w przeszłości, czyli nad „historią ko
biet”, powodowało, że zainteresowanie historyków z reguły — co najmniej aż do
lat siedemdziesiątych — nie wykraczało poza elity, a ściśle — koncentrowało się na
żeńskich przedstawicielkach tych elit; np. w epoce staropolskiej — głównie na dzia
łalności władczyń10. Do wyjątków w tych latach należała, podjęta przez Henryka
Samsonowicza, próba spojrzenia na kobiety jako zbiorowość społeczną w określonej
epoce i w konkretnych warunkach późnośredniowiecznego miasta11. Badania nad
przemianami roli kobiet w społeczeństwie i w rodzinie rozwinęły się dopiero w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, początkowo poświęcono je głównie epoce no
wożytnej12. Wymienić tu trzeba przede wszystkim studia Marii Boguckiej, Andrzeja
Wyrobisza, Andrzeja Wyczańskiego, Andrzeja Karpińskiego, Cezarego Kuklo, Mi
chała Kopczyńskiego13.
Podobnie, jeśli sięgano do historii nowszej, do wieku XIX i XX — przedmio
tem studiów niemal aż do końca lat osiemdziesiątych były przede wszystkim przed
stawicielki elit, kobiety wybitne, wyróżniające się patriotyzmem i zaangażowaniem
w sprawy społeczne, uznane pisarki, artystki, a także uczestniczki działań powstań
czych i spisków, organizatorki nielegalnej polskiej oświaty i działaczki partii i orga
nizacji politycznych (najczęściej zresztą zepchniętych do konspiracji, jak np. ruch

Np. Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich w XVI –XVIII w., Łódź 1972;
M. Bogucka, Bona Sforza d’Aragona, Warszawa 1989.
11
H. Samsonowicz, Kobiety w miastach późnego średniowiecza, [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów
kultury polskiej, red. J. Dowiat, Warszawa 1972, s. 159–168.
12
Por. refleksje M. Boguckiej nad literaturą historyczną tej epoki, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta
w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998, s. 9–32.
13
A. Wyczański, Kobiety kierowniczki folwarków w starostwie sieradzkim w XVI w., „Zapiski Hi
storyczne” 1976, z. 3, s. 41–49; A. Wyrobisz, Staropolskie wzorce rodziny i kobiety — żony i matki,
„Przegląd Historyczny” 1992, z. 3, s. 405–421; Tenże, Kobiety w społeczeństwie staropolskim: wzorce
i rzeczywistość, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2: Przemiany społeczne
a model rodziny. Materiały sympozjum VI, Gdańsk–Toruń 1995, s. 17–22; M. Bogucka, Kobieta w społe
czeństwie polskim XVI–XVII w., tamże, s. 3–16; taż, Białogłowa w dawnej Polsce; A. Karpiński, Kobieta
w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995; C. Kuklo, Kobieta samotna
w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 1998.
10

254

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

Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej

socjalistyczny, organizacje bojowe i paramilitarne itd.)14. Mniej lub bardziej am
bitnie, pod względem źródłowym, zakrojonym studiom biograficznym wybitnych
postaci kobiecych często towarzyszy dokumentacja ich działalności, szczególnie pi
sarskiej (korespondencja, publicystyka)15, jak również seryjne publikacje ich nauko
wo opracowanych dzienników i wspomnień16. Takie podejście do „historii kobiet”
dominowało w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych i do dziś jest popularne
wśród niektórych historyków.
Eksponowanie postaci i sytuacji wyjątkowych nie może zastąpić szerszych źró
dłowych studiów nad przesunięciami w społecznym podziale ról na męskie i kobiece
oraz przestrzeni ich aktywności w społeczeństwie, a także nad przemianami szans
życiowych zarówno kobiecej, jak i męskiej części populacji. A te właśnie zjawiska za
kreślają — moim zdaniem — pole badawcze nowoczesnej historii kobiet, jak i szerzej
rzecz ujmując — historii gender. W Polsce niedomagania historiografii w tej dziedzi
nie szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do epoki najnowszej — w kontekście
przyspieszeń modernizacyjnych w XIX i XX w. Dodajmy, że występujące w wielu
polskich opracowaniach zawężone postrzeganie pola badań i ciążenie tradycyjnego
Zob. liczne publikacje biograficzne Dionizy Wawrzykowskiej–Wierciochowej — indywidualne
(np. Emilii Szczanieckiej, Marii Konopnickiej, Marii Bohuszewicz, Jadwigi Jahołkowskiej i in.) oraz
zbiorowe (np. Udział Polek w międzynarodowym ruchu kobiecym, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1976,
nr 1, s. 59–72; por. Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osiągnięć, War
szawa 1963). Zob. także m.in. S. Jedlewski, Jadwiga Szczawińska–Dawidowa — postępowa działaczka
oświatowa przełomu XIX i XX wieku, „Studia Pedagogiczne” 1956, nr 3, s. 264–318; Z. Filar, Anna To
maszewicz–Dobrska. Karta z dziejów polskich lekarek, Warszawa 1959; R. Kociowa, Irena Kosmowska
Warszawa 1960; D. Ciepieńko–Zielińska, Emilia Plater, Warszawa 1966, S. Michalski, Społeczna i pe
dagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej na tle epoki, Warszawa 1973; J. Kasprzakowa, Cezaryna
Wojnarowska, Warszawa 1978; taż, Maria Koszutska, Warszawa 1988. Por. D. Zamojska, Romualda
z Bagnickich Baudouin de Courtenay (1857–1935) i jej działalność społeczna, [w:] Kobieta i świat polityki.
Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej,
A. Szwarca, t. III, Warszawa 1994, cz. 1, s. 261–275; taż, Cezaria Baudouin de Courtenay–Ehrenkreuz–
Jędrzejewiczowa, [w:] Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców…, s. 157–172; H. Brodowska, Helena
Radlińska — współtwórczyni Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, tamże, s. 241–254.
15
Zob. np. Narcyza Żmichowska. Listy, t. 1–3, pod red. S. Pigonia, M. Romankówny. Wrocław 1956–
1967; Maria Koszutska — „Wera Kostrzewa”. Pisma i przemówienia, t. 1–3 [poprzedzone szkicem bio
graficznym], oprac. N. Gąsiorowska, A. Zatorski, A. Żarnowska, Warszawa 1961–1962; „Pamięć boru”.
Wspomnienia o Jadwidze Dziubińskiej i wybór jej przemówień, artykułów i listów, pod red. Z. Mazuro
wej, L. Wyszomirskiej, Warszawa 1968; A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa: monografia dokumentacyj
na 1895–1989, Warszawa 1995; Marcelina Darowska, niepokalański charyzmat wychowania. Materiały
sympozjum „Kobieta polska w rodzinie i życiu zakonnym według myśli sługi Bożej Matki Marceliny Da
rowskiej”, pod red. M. Chmielowskiego, Lublin 1996; M. J. Żmichrowska, Hanna Pohoska 1895–1947,
Olsztyn 1995; Lidia Ciołkoszowa, Spojrzenie wstecz, rozmowy przeprowadził A. Friszke, Paryż 1995.
16
Np. H. Krahelska, Wspomnienia rewolucjonistki, Warszawa 1957; R. Pachucka, Pamiętniki z lat
1886–1914, wstęp J. Hulewicz, Wrocław 1958; J. Klemensiewiczowa, „Przebojem po wiedzę”. Wspo
mnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich XIX wieku, Wrocław 1961; A. Iwaszkiewiczo
wa, Dzienniki, oprac. J. Walc, P. Kądziela, Warszawa 1993; Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia,
wstęp H. Wereszycki, t.1–3, Kraków 1988–1989; Z. Stryjeńska, Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik,
wyd. M. Grońska, t. 1–2, Warszawa 1995.
14
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podejścia do dziejów kobiet zauważone zostało także poza Polską. Krytyka ta wy
chodzi przede wszystkim z kręgu młodego pokolenia badaczek i badaczy polskiej
historii za granicą17.
Źródłowe prace badawcze nad wyraźniej definiowaną historią kobiet i ruchu ko
biecego w Polsce rozmachu nabierają dopiero u schyłku lat osiemdziesiątych, a przede
wszystkim w latach dziewięćdziesiątych. W Warszawie i w niektórych innych ośrod
kach uniwersyteckich podjęto badania historyczne poświęcone różnym aspektom
społecznej sytuacji kobiet, ich szans życiowych i działań emancypacyjnych. Cechuje
je duże rozproszenie tematyczne. Obok epoki najnowszej uwagę badaczy w znacz
nym stopniu przyciągają czasy nowożytne, epoka preindustrialna18.
Wśród różnorodnych wątków badawczych szczególne miejsce zajmuje sprawa
dostępu kobiet do oświaty i wykształcenia. Studia poświęcone tej problematyce zo
stały zapoczątkowane w Krakowie jeszcze w okresie międzywojennym przez Jana
Hulewicza i jego współpracowników. Badania dziejów żeńskiego szkolnictwa i roz
szerzania się dostępu kobiet do wykształcenia były kontynuowane w okresie powo
jennym. Skupiały się one na drugiej połowie wieku XIX i na początkach XX w., gdy
kwestie te zaczynały odgrywać rolę kluczową dla przemian demokratyzacyjnych
w społeczeństwie, dla zwiększenia szans życiowych kobiet i stały się przedmiotem
ostrych starć na forum opinii publicznej. W powojennej historiografii rola Krako
wa jako ośrodka prac badawczych poświęconych historii oświaty w ogóle, a sprawie
kształcenia kobiet w szczególności, pozostaje bardzo duża. Dzięki temu m.in. sta
je się on w pierwszych powojennych dziesięcioleciach jednym z niewielu ośrodków
uniwersyteckich w Polsce w którym prowadzi się studia nad dziejami kobiet nie
ograniczające się do rekonstrukcji portretów wybitnych jednostek19. W latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych ten kierunek poszukiwań wspierają zamieszczane
w „Przeglądzie Historyczno–Oświatowym” publikacje Marii Złotorzyckiej, Dionizy
Wawrzykowskiej–Wierciochowej, Janiny Ender i innych20. Należą one — obok prac
poświęconych działalności społecznej Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej — do
17
Zob. np. N. Stegmann, Die Töchter der geschlagenen Helden, „Frauenfrage”, Feminismus und Frau
enbewegung in Polen 1863–1919, Wiesbaden 2000, s. 11.
18
Np. A. Sieradzka, Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa
1994; A. Karpiński, op. cit.; K. Targosz, Sawantki w Polsce XVII wieku. Aspiracje intelektualne kobiet
ze środowisk dworskich, Warszawa 1997.
19
J. Hulewicz, op. cit.; K. Mrozowska, Sto lat działalności kobiet polskich w oświacie i nauce, Kraków
1971; J. Kras, Wyższe kursy dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie (1868–1924), Kraków 1972;
B. Czajecka, Szkoły klasztorne żeńskie w Galicji w latach 1867–1914, „Nasza Przeszłość” 1984, t. 61,
s. 233–300; R. Dutkowa, Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896–1918), Kra
ków 1995. Por. M. Zawłocka, Kobiety na wyższych studiach rolniczych w Polsce do 1939 r., „Historia
Rolnictwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie”, 1985, t. 7, s. 25–42 i t. 10 (1991),
s. 51–76; U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894–1939, Kraków 1994; J. Su
chrmel, Udział kobiet w nauce do 1939 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Częstochowa 1994.
20
Zob. np. D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiece Koło Oświaty Ludowej, „Przegląd Historycz
no–Oświatowy” 1960, nr 3, s. 49–66; M. Złotorzycka, Kursy pedagogiczne dla kobiet pod kierunkiem
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pierwszych w latach powojennych sygnałów zainteresowania dziejami ruchu kobie
cego na ziemiach polskich21.
Prace te koncentrują się nadal na okresie przełomu wieków XIX i XX, na sprawie
reformy szkolnictwa żeńskiego, na społecznym dyskursie na temat dostępu kobiet do
wykształcenia średniego i wyższego, ale także na działaniach społecznych, m.in. sa
mych kobiet — na rzecz rozszerzenia tego dostępu, na ruchu tajnego nauczania oraz
na specyficznie polskich — zastępczych, pozauniwersyteckich formach wyższego
kształcenia kobiet. Powstające w ośrodku krakowskim (na Uniwersytecie Jagielloń
skim, ale także w krakowskich Akademiach Pedagogicznej i Rolniczej) w ostatnim
dziesięcioleciu prace historyczne poświęcone kobietom rozszerzają dotychczasowy
zakres tematyczny, a także chronologiczny22. Na szczególną uwagę zasługują badania
na temat pozycji kobiety w rodzinie, w tym — pionierskie propozycje źródłowe i me
todologiczne w studium historyczno–demograficznym Lidii Zyblikiewicz23.
Lata dziewięćdziesiąte XX w. przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania hi
storią kobiet w różnych środowiskach badawczych w Polsce. Jednak znajdujemy się
jeszcze w fazie kompletowania podstawowej wiedzy na tym — wciąż w Polsce niedo
cenianym — polu obserwacji historycznej oraz w fazie stabilizowania miejsca historii
kobiet (i historii gender) jako pewnego kierunku, czy raczej — orientacji badawczej
w polskiej historiografii. Dziś badania związane z tą tematyką angażują juz pewną,
ciągle jednak niezbyt liczną, grupę profesjonalnych historyków obu płci w niektó
rych ośrodkach uniwersyteckich, nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także w Bia
łymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie,
Wrocławiu.
W końcu lat osiemdziesiątych w środowisku historyków Uniwersytetu Warszaw
skiego powstał pomysł usystematyzowania dorobku badawczego poświęconego dzie
jom kobiet w Polsce w XIX i XX w. i rozpoczęcia bardziej systematycznych studiów
nad socjo–kulturowymi przesłankami przemian statusu kobiet w Polsce w dobie
wielkich przekształceń społecznych w XIX i XX w.
Towarzyszyła temu próba postawienia nowych pytań badawczych odnoszących
się np. do ról wyznaczanych kobietom w różnych fazach procesu unowocześniania
się społeczeństwa oraz do dominujących w tej kwestii stereotypów, jak również do
Jana Miłkowskiego (1906–1921), tamże 1961, nr 1, s. 139–164; J. Ender, Sprawa kształcenia kobiet w do
bie Komisji Edukacyjnej, tamże 1972, nr 3, s. 462–484.
21
Por. D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Nieznana karta działalności Marii Konopnickiej, Warszawa
1967; taż, O udziale Polek w międzynarodowym ruchu kobiecym, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1976 nr 1,
s. 59–72; E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1973; M. Zawialska, „Świt” Marii Konopnickiej,
Wrocław 1978.
22
W publikacjach Bogusławy Czajeckiej, Urszuli Perkowskiej, Andrzeja Chwalby, Dobrochny Kałwy,
Zofii Sokół podejmowane są studia nad ruchem kobiecym i jego prasą, nad udziałem kobiet w życiu
publicznym w Galicji i w Polsce międzywojennej (zob. niżej).
23
L.A. Zyblikiewicz, Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności. Stu
dium demograficzne, Kraków 1999.
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sprawy trwałości i przemian obowiązujących w rodzinie wzorców wychowawczych
wobec córek i synów, jak wreszcie — dotyczących zmian w aspiracjach i myśleniu
kobiet o swoich szansach życiowych.
Rolę animatora nowych tematów badawczych i spotkań konfrontujących na gorą
co wyniki poszukiwań źródłowych i ich interpretacje wziął na siebie niewielki zespół
historyków na UW, wychodząc naprzeciw budzącego się zainteresowania tą proble
matyką wśród młodszej generacji historyków w różnych polskich ośrodkach uniwer
syteckich. Inicjatywa ta znalazła oparcie przede wszystkim w pracach historyków
zaangażowanych w badania nad przeobrażeniami społecznymi i kulturowymi, które
towarzyszyły genezie i kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa przemysłowego.
Na pierwszy plan wysunięto obserwację dystansów społecznych dzielących kobie
ty i mężczyzn oraz przemian dokonujących się w tej dziedzinie wraz z modernizacją.
Skłania to do rozszerzania pola badań na zjawiska dotąd pomijane lub niedoceniane
w studiach historycznych poświęconych kobietom w XIX i XX w. Do nich należą
m.in. takie problemy, jak:
— szanse życiowe kobiet i mężczyzn w kontekście uwarstwienia społecznego,
— przemiany wzorów kobiecych karier życiowych i ról społecznych,
— przeobrażenia prawnego i społecznego statusu kobiet i ich społecznego pre
stiżu oraz norm kulturowych względnie obyczajowych regulujących relacje między
kobietami i mężczyznami,
— przemiany w sposobie myślenia kobiet, pogłębianie się ich poczucia tożsamo
ści i rozwój aspiracji w różnych sferach życia społecznego i kultury.
Na początku lat dziewięćdziesiątych warszawski zespół zainicjował publikację
serii studiów poświęconych różnym dziedzinom aktywności kobiet, ze szczególnym
uwzględnieniem ich roli kulturotwórczej24. Ma to znaczenie inspirujące dla badań
źródłowych i dla głębszej refleksji ze strony historyków i specjalistów nauk pokrew
nych. Obejmują one stopniowo obszary najwyraźniej zaznaczającej się kobiecej
obecności i obserwację ról społecznych wykonywanych przez kobiety. Są to głównie
następujące obszary:
— rodzina i gospodarstwo domowe,
— szeroko rozumiana sfera edukacji,
— aktywność zawodowa i kultura pracy,
W latach 1990–2000 opublikowano sześć tomów zbiorowych studiów pod redakcją Anny Żarnow
skiej i Andrzeja Szwarca:
I — Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 1990, 2 wyd. 1995;
II — Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., cz. 1–2, Warszawa 1992, 2 wyd. 1995;
III — cz. 1: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku,
Warszawa 1994, cz. 2: Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918–1939, Warszawa 1996;
IV — Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów
i w niepodległym państwie polskim, Warszawa 1996;
V — Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Warszawa 1997;
VI — Kobieta i praca. Wiek XIX–XX, Warszawa 2000.
24
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— życie publiczne, społeczno–polityczne i ruch kobiecy,
— twórczość intelektualna i artystyczna,
— kultura życia codziennego,
— kultura czasu wolnego,
— modele małżeństwa,
— wychowanie seksualne, kultura życia seksualnego.
W tych poszukiwaniach do wątków najważniejszych należy obserwacja prze
obrażeń społeczno–kulturowych, które prowadzą do modernizacji społeczeństwa.
Zachodzą one odmiennie nie tylko w różnych warstwach społecznych — również
płeć determinuje wyraźne różnice w przebiegu tych procesów. W postawach i za
chowaniach kobiet i mężczyzn, w kultywowanych przez nich wzorcach kulturowych
i systemach wartości odmiennie rysują się relacje między tradycją a nowoczesnością.
Toteż jednym z podstawowych celów badań staje się ujawnianie specyficznych cech
procesu kształtowania się świadomości społecznej: narodowej, wyznaniowej, zawo
dowej, obywatelskiej itd. — w kobiecej i męskiej części społeczeństwa.
Ku temu prowadzą studia zarówno nad aktywnością kobiet w życiu publicznym
i na rynku pracy zarobkowej25, jak i nad kultywowanymi i propagowanymi wzor
cami wychowawczymi, nad dostępem kobiet do wykształcenia, nad kulturą życia
codziennego w rodzinie i w różnego rodzaju wspólnotach kulturowych, wielkomiej
skich i małomiasteczkowych, religijnych, zawodowych, w środowiskach twórczych,
naukowych, artystycznych itd.
Po tematy związane z udziałem kobiet w życiu publicznym sięgano w naszej hi
storiografii niejednokrotnie, koncentrując się na ogół na wydzielonych — zgodnie
z tradycyjnie przydzielanymi kobiecie społecznymi rolami — „kobiecych” sferach
życia społecznego na obrzeżach „męskiego” świata polityki26. Uwzględniano więc
przede wszystkim działalność w dziedzinie oświaty pozaszkolnej, szczególnie zaś
w tajnej polskiej oświacie w dobie zaborów, a także działania w organizacjach do

A. Żarnowska, E. Kaczyńska, Market Related Work and Household Work: Proletarian Women in Po
land in the 19th Century, [w:] Women in the Labour Force: Comparative Studies on Labour Market
and Organization of Work since the 18th Century, Leuven 1990, s. 80–89; M. Nietyksza, Przemiany
aktywności zawodowej kobiet. Warszawa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo…,
s. 99–114; W. Mierzecki, Praca zarobkowa kobiet w środowisku robotniczym w Polsce międzywojen
nej, [w:[ Kobieta i edukacja…, cz. 2, s. 123–146. Zob. także: Kobieta i praca…, np. M. Kopczyński, Służ
ba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV–XX w., tamże, s. 53–76; J. Żarnowski, Praca zawodowa
kobiet w Polsce międzywojennej, tamże, s. 119–140; G. Kempa, Szanse kobiet na rynku pracy na Śląsku,
tamże, s. 153–168; A. Glimos–Nadgórska, Nauczyciele i nauczycielki: zróżnicowanie szans w zawodzie
w woj. śląskim w okresie międzywojennym, tamże, s. 169–178; D. Jarosz, Kobiety a praca zawodowa
w Polsce w latach 1944–1956, tamże, s. 217–244.
26
Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku…, oraz Kobie
ta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918–1939… Zob. także A. Żarnowska, Prywatna sfera życia
rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównaw
czym…, s. 5–28, (przedruk w niniejszym tomie, s. 183–204).
25
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broczynnych, spółdzielczych, parafialnych i innych27. Te elementy aktywności kobiet
w życiu publicznym są więc z reguły lepiej znane w porównaniu z udziałem kobiet
w nowoczesnym życiu politycznym i jego strukturach. Obecność kobiet w tym ostat
nim obszarze stała się przedmiotem studiów pionierskich28.
W nielicznych tylko spośród inicjowanych przez warszawski zespół wątkach ba
dawczych okazało się możliwe nawiązanie do wyników wcześniejszych badań. Do
takich — dzięki rozwiniętej biografistyce — należy rola kobiet jako twórczyń kultury
wysokiej. I tu jednak nasze publikacje eksponują aspekty w literaturze historycznej
dotąd niedoceniane, analizując przede wszystkim społeczne szanse rozwoju „ko
biecego geniuszu”, problem miejsca kobiet w intelektualnych i artystycznych elitach
twórczych29.
Podobnie sprawa edukacji kobiet ma już dziś niemało opracowań historycznych
(zob. przyp. 19). Jednak także w tym przypadku prace zespołowe i publikacje, ini
cjowane przez zespół warszawski, nie ograniczają się do tradycyjnie rozumianych
dziejów edukacji szkolnej, do dziejów szkolnictwa żeńskiego i walki o dostęp kobiet
do wyższego wykształcenia. Starają się rozszerzyć pole obserwacji na wzorce wycho
Zob. np. W. Śliwowska, Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej, „Miscellanea Hi
storico–Archivstica”, 1996, t. 6, s. 175–194; M. Nietyksza, Tradycyjne i nowe formy aktywności publicz
nej kobiet w warunkach zaborów, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym…, s. 83–98;
A. Walaszek, Matki i dzieci: Związek Polek w Ameryce i druga generacja imigrantów 1898–1930, tamże,
s. 149–162; W. Mędrzecki, W społecznościach lokalnych i w parafii. Kobiety w życiu publicznym wsi
polskiej na przełomie wieków, tamże, s. 163–168. Por. E. Mazur, Działalność dobroczynna kobiet z war
szawskich elit społecznych w drugiej połowie XIX wieku. Wariant tradycyjny i nowoczesny, [w:] Kobieta
i kultura życia codziennego…, s. 309–316; T. Stegner, Żony pastorów i ich rola w kształtowaniu kultury
dnia codziennego społeczności protestanckich w Królestwie Polskim w XIX wieku, tamże, s. 335–347.
W ostatnich latach szczególną aktywność w publikacjach na temat udziału kobiet w różnych formach
życia publicznego zaznaczyły ośrodki śląskie, konsekwentnie jednak ograniczając się do dziejów swe
go regionu. Bliżej o tych publikacjach zob. przyp. 43.
28
Zob. m.in. W. Śliwowska, Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku,
[w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym…, s. 45–58; T. Nałęcz, Kobiety w walce o nie
podległość w czasie pierwszej wojny światowej, tamże, s. 73–82; A. Chwalba, Kobiety w życiu politycz
nym Galicji na przełomie XIX i XX w., tamże, s. 119–134; P. Samuś, Socjalistki w Królestwie Polskim
przełomu XIX i XX w. Szkic do portretu zbiorowego, tamże, s. 191–218. Zob. także: R. Wapiński, Kobiety
i życie publiczne w Polsce niepodległej. Przemiany pokoleniowe, [w:] Kobieta i polityka. w niepodległej
Polsce…, s. 9–16; M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w II RP, tamże, s. 33–52; A. Chojnowski, Ak
tywność kobiet w życiu politycznym [w II RP], [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce
międzywojennej, Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 37–48; M. Śli
wa, Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna [w II RP], tamże, s. 49–60; J. Myśliński,
Kobiety w polskich ugrupowaniach lewicowych [1918–1939], tamże, s. 61–76. Por. A. Barańska, Kobiety
w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
29
Zob. R. Czepulis–Rastenis, Pierwsze pokolenie literatek polskich, [w:] Kobieta i edukacja…, cz. 2,
s. 205–216. Zob. także: Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury… Wśród studiów zawartych
w tym tomie zob. m.in. G. Szelągowska, Kobieta — medium i kreatorka kultury, s. 13–28; G. Borkow
ska, Literatura i „geniusz kobiecy”: wiek XIX, wiek XX, s. 29–44; H. Kirchner, Pisarki międzywojennego
dwudziestolecia, s. 45–62; M. Poprzęcka, Boznańska i inne, s. 175–202. Por. M. Kondracka, Kobiety na
uniwersytetach [Polski międzywojennej], [w:] Równe prawa i nierówne szanse…, s. 271–286.
27
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wawcze w rodzinie i ich przemiany, na aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do
dzieci i ich zróżnicowanie wobec córek i synów, na rozwój aspiracji kształceniowych
kobiet30.
Podkreślić trzeba, że sprawy kobiecej edukacji i wychowania cieszą się w Polsce
względnie dużym zainteresowaniem badaczy w różnych ośrodkach uniwersytec
kich31. W ostatnich latach prace historyków poświęcone tej problematyce uzyskały
istotne wsparcie ze strony specjalistów dziejów wychowania z ośrodków w Byd
goszczy, Katowicach i Wrocławiu32. Ośrodek bydgoski próbuje nawet wziąć na siebie
ciężar konfrontacji i systematyzowania w skali krajowej wyników prac badawczych
dotyczących dziejów wychowania w rodzinie i udziału w nim kobiety pozostającej
w kręgu jej tradycyjnych ról: matki, opiekunki, nauczycielki.
Obserwacja tradycyjnych ról kobiecych, związanych z macierzyństwem i rodziną,
stanowi niezbędny element podstawowego pola badań historii kobiet, jakim są prze
miany ich ról społecznych. Wymaga to jednak znacznego rozszerzenia studiów nad
historycznym kontekstem tych zmian. Stąd bardzo ważny wątek wspomagający sta
nowią badania nad przemianami struktury i funkcji rodziny oraz podziałem pracy
w jej ramach, nad gospodarstwem domowym i nad kulturą życia rodzinnego. Wszyst
kie te zjawiska — niektóre po raz pierwszy — znalazły się w polu badań inicjowanych
przez zespół warszawski. Problematyka dziejów rodziny do warsztatów badawczych
historyków trafia częściej dopiero w ostatnich latach33. Studia nad gospodarstwem do
Zob. Kobieta i edukacja…, cz. 1–2, w tym m.in. trzy szkice, autorstwa A. Szwarca, W. Mędrzec
kiego i A. Żarnowskiej, poświęcone aspiracjom edukacyjnym kobiet na przełomie wieków XIX/XX
w środowiskach inteligenckim, chłopskim i robotniczym (cz. 1, s. 71–80, 81–90 i 91–114). Zob. także:
Z. Borzymińska, Wzory wychowania kobiet w szkołach żydowskich w Królestwie Polskim w XIX w.,
tamże, s. 147–156; W. Molik, Z badań nad studiami uniwersyteckimi Wielkopolanek na przełomie XIX
i XX w., tamże, cz. 2, s. 25–30.
31
Obok Krakowa wymienić tu trzeba Kielce (zob. np. R. Renz, Wzorce wychowawcze i edukacja ko
biet w małych miasteczkach Kielecczyzny w okresie międzywojennym, [w:] Kobieta i edukacja…, cz. 1,
s. 137–146; W. Caban, Nauczycielki w szkołach elementarnych w Królestwie Polskim w pierwszej po
łowie XIX w., [w:] Kobieta i edukacja…, cz. 2, s. 173–178) i Lublin (zob. np. A. Winiarz, Kształcenie
i wychowanie dziewcząt w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1905), [w:] Kobieta i edu
kacja…, cz. 2, s. 2–18). Podkreślić trzeba aktywność KUL w badaniach nad szkolnictwem zakonnym.
32
Zob. Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX. Materiały z konferencji naukowej Katedry
Historii Wychowania, pod red. J. Jundziłła, Bydgoszcz 1994; zob. także Partnerka… Por. np. G. Kempa,
Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich (od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej), Katowice
1996 oraz U. Makuchowska–Dzikiewicz, Szkolnictwo żydowskie dla dziewcząt w Drugiej Rzeczypo
spolitej: zarys problematyki, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace Pedagogiczne, 1996, z. 113,
s. 91–106.
33
Np. C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991; W. Najdus, Rodzina i domow
nicy rzemieślnika polskiego w latach 1772–1918 na podstawie materiałów małopolskich, [w:] Społeczeństwo
polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, pod red. J. Leskiewiczowej, t. 9, Warszawa 1991, s. 13–80;
K. Makowski, Rodzina poznańska w pierwszej połowie XIX wieku, Poznań 1992; E. Kościk, Aspekty demo
graficzne i pozycja społeczno–zawodowa kobiety na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. (w świetle
ksiąg metrykalnych), [w:] Działalność społeczno–narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX
wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1997, s. 12–17; M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Ko
30
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mowym nie są w naszej historiografii uprawiane w sposób systematyczny, szczególnie
w odniesieniu do okresu przemian industrializacyjnych. W ostatnich publikacjach po
raz pierwszy próbuje się potraktować ten element wspólnoty rodzinnej z perspektywy
kultury życia codziennego i kulturotwórczej działalności kobiety34.
Sprawom życia rodzinnego poświęcano wprawdzie nieco uwagi już wcześniej,
głównie jednak okazjonalnie w szkicach biograficznych, a także w pracach poświę
conych dziejom wychowania. Studia inicjowane przez zespół warszawski próbują
uchwycić występujące w konkretnych środowiskach różne warianty podziału ról, jak
również norm życia wewnątrzrodzinnego (w relacjach matka–dziecko i żona–mąż,
relacje z dalszymi krewnymi itd.), a przede wszystkim ich przemiany u schyłku XIX
i w pierwszej połowie XX w.35
Do tematów, którym poświęca się wiele uwagi w naszych studiach i dyskusjach,
należy praca kobiet. Problematyka ta była obecna już we wcześniejszych publika
cjach, także w warszawskiej serii poświęconej dziejom kobiet. Ostatnie prace są pró
bą położenia akcentu na zjawiska kulturowe towarzyszące aktywizacji zawodowej
kobiet na przełomie XIX i XX w., a szczególnie na znaczeniu pracy jako czynnika
decydującego — w dłuższej perspektywie — o różnicowaniu społecznych ról kobiet
ronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998; L. A. Zyblikiewicz, op. cit., zob. przyp. 23. Por. Pamiętnik XV
Powszechnego Zjazdu…, t. 2 oraz tamże, s. 47–56: A. Żarnowska, Modele rodziny i pozycja w niej kobiety
w uprzemysławiającym się mieście na przełomie X1X/XX w. Tradycja i modernizacja. Zob. także taż, Prze
miany statusu społecznego kobiety i rodziny w dobie industrializacji. Badania polskie lat ostatnich, [w:]
Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, pod red. J. Żar
nowskiego, Warszawa 1997, s. 59–108 przedruk (przedruk w niniejszym tomie s. 231–250).
34
E. Kowecka, Zmiana roli kobiety w prowadzeniu domu w XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia
codziennego…, s. 151–158; W. Molik, Ziemianki wielkopolskie w codziennych zajęciach gospodarczych
i w pracy społecznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, tamże, s 181–190; J. Molenda,
Postawy kobiet wobec unowocześniania gospodarki chłopskiej w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku,
tamże, s. 191–219; A. Janiak–Jasińska, Unowocześnianie gospodarstwa domowego i wyposażenie miesz
kań, [w:] Równe prawa i nierówne szanse…, s. 189–208.
35
D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta
i społeczeństwo…, s. 29–50; J. Sikorska–Kulesza, Kobieta w rodzinie drobnoszlacheckiej w XIX wieku.
Litwa i Białoruś, tamże, s. 67–78; R. Kołodziejczyk, Kobieta w rodzinie elity mieszczańskiej. Warszawa
epoki zaborów, tamże, s. 115–124; A. Żarnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie
u schyłku XIX i na początku XX wieku, tamże, s. 125–134 (przedruk w niniejszym tomie, s. 61–69);
A. Cała, Kobiety wobec tradycyjnych norm życia rodzinnego w społecznościach żydowskich w Polsce
międzywojennej, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego…, s. 89–102; A Walaszek, Masowa konsump
cja i wielki kryzys ekonomiczny: przemiany ról kobiet w społecznościach polonijnych w USA w latach
20–tych i 30–tych XX w., tamże, s. 279–294. Zob. także W. Mędrzecki, Kobieta w rodzinie i społecz
ności wiejskiej w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Równe prawa i nierówne szanse…, s. 171–188;
K. Sierakowska, Macierzyństwo — wizje a rzeczywistość, tamże, s. 209–220; M. Gawin, Planowanie
rodziny — hasła a rzeczywistość, tamże, s. 221–242. Por. H. Gerlich, Pozycja kobiety w rodzinie gór
niczej na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku (do 1939 r.), [w:] Pamiętnik XV Powszechnego
Zjazdu…, s. 93–98; D. Jarosz, Rodzina chłopska w Polsce w okresie kolektywizacji 1949–1956: elementy
ciągłości i zmian, tamże, s. 57–66. Por. także M. Siennicka, Rodzina burżuazji warszawskiej i jej oby
czaj (Druga połowa XIX i początek XX wieku), Warszawa 1998.
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i mężczyzn. Ważne miejsce w aktualnie prowadzonych pracach zajmuje szeroki spo
łeczno–kulturowy kontekst powstawania nowoczesnego rynku pracy, a szczególnie
— odmienna w porównaniu z mężczyznami ewolucja stosunku kobiet do pracy za
wodowej (m.in. uzależnione od płci różnice postaw w lokowaniu pracy zawodowej
w hierarchii wartości)36 oraz odbicie tych zjawisk w społecznym dyskursie37.
Towarzyszy temu próba rozszerzenia pola badań na takie dziedziny współ
tworzonej przez kobiety kultury życia codziennego, jak normy i rytuały życia we
wnątrzrodzinnego, wzorce obowiązujące w gospodarstwie domowym i w codziennej
konsumpcji, w kształtowaniu estetyki dnia codziennego (np. w mieszkaniu, w miej
scu pracy itd.) oraz normy i rytuały w codziennych kontaktach środowiskowych (są
siedzkich, we wspólnotach religijnych, zawodowych i in.)38.
Są to w większości zupełnie przez historyków niedoceniane obszary kobiecej
aktywności. Pionierski charakter mają prace nad kulturą czasu wolnego, uwzględ
niające kobiecą specyfikę tego fenomenu. Kolejny temat, który w najbliższych latach
skupi uwagę badaczy biorących udział w debatach i studiach inicjowanych przez ze
spół warszawski nie ma żadnego niemal oparcia w prowadzonych w Polsce studiach
historycznych. Chodzi o kompleks zjawisk obejmujących ewolucję norm doborów
małżeńskich i modeli małżeństwa oraz wzorów relacji między małżonkami, jak rów
nież — przemiany obyczajowości seksualnej, sprawy wychowania seksualnego itd.
Wątkiem głównym, stale obecnym w obserwacji kolejnych obszarów życia spo
łecznego z perspektywy historyka, jest (w ramach projektu warszawskiego) ewolucja
dystansów społecznych między kobietami i mężczyznami oraz norm obyczajowych
regulujących wzajemne relacje między płciami, nie tylko w sferze prywatności, ale
także w życiu publicznym.
Próba rozwinięcia tej problematyki wiąże się z rozszerzeniem badań m.in. nad
stosunkiem kobiet do świata polityki, nad ich zaangażowaniem w proces społecznej
A. Żarnowska, Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inte
ligenckim na przełomie XIX/XX w., [w:] Kobieta i praca…, s. 29–53 (przedruk w niniejszym tomie,
s. 129–148). W. Mędrzecki, Praca kobiety w chłopskim gospodarstwie rodzinnym między uwłaszcze
niem a wybuchem II wojny światowej, tamże, s. 179–188; A. Kurzynowski, Przemiany wzorów karier
zawodowych kobiet w latach 1950–1989, tamże, s. 189–216. Por. W. Najdus, Zmiany społeczno–ekono
micznej pozycji kobiety w galicyjskim środowisku drobnomieszczańskim, [w:] Kobieta i edukacja…, cz. 2
s. 159–172; R. Czepulis–Rastenis, Pierwsze pokolenie literatek polskich, tamże, s. 205–216.
37
Zob. np. A. Szwarc, Krytyka kobiecości czy próżniaczego stylu życia? Stare i nowe wzorce codziennego
kobiet w publicystyce i literaturze pięknej epoki pozytywizmu, [w:] Kobieta i kultura życia codzienne
go…, s. 295–308; J. Hoff, Kobieta aktywna zawodowo w kodeksach savoir–vivre’u XIX i pierwszej połowy
XIX wieku, [w:] Kobieta i praca…, s. 245–254; K. Sierakowska, Aspiracje zawodowe kobiety zamężnej
w rodzinach inteligenckich lat międzywojennych (w opinii prasy kobiecej i poradników dla kobiet, tam
że, s. 291–302; M. Gawin, Głosy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939 (w świetle pu
blicystyki), tamże, s. 303–316; D. Kałwa Model kobiety aktywnej zawodowo w Polsce międzywojennej,
tamże, s. 317–336; A Kurzynowski, Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet, tamże, s. 189–216;
R. E. Hryciuk, Idealna pracownica? — czyli „stara panna” a praca zawodowa, tamże, s. 353–364.
38
Zob. Kobieta i kultura życia codziennego…
36
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demokratyzacji (znacznie wykraczającym poza dążenie do zrównania szans kobiet
i mężczyzn), nad kobiecą aktywnością w szerszej niż rodzina przestrzeni społecznej,
w sferze kształtowania poczucia tożsamości narodowej, kultury politycznej itp.
Badania nad niemal wszystkimi wymienionymi problemami startowały prawie
od zera i w ostatnich latach bardzo się rozwinęły. Dziś można z pewnością mówić
o istotnych ustaleniach dotyczących aktywności kobiet w życiu politycznym, w tym
także w nowoczesnych strukturach politycznych (parlament, partie polityczne). Dają
temu wyraz nie tylko publikacje warszawskie poświęcone epoce zaborów i Polski
międzywojennej. Podkreślić trzeba znaczenie, jakie dla tego kierunku poszukiwań
historycznych mają rozwijające się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych śląskie
inicjatywy badawcze, mimo wyraźnej w nich dominacji jednego wątku — roli kobiet
w walce o polskość Śląska39.
Za istotną słabość prowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu polskich prac nad
historią kobiet trzeba niewątpliwie uznać brak systematycznych studiów nad powsta
niem i ewolucją ruchu kobiecego. Działania kobiet na rzecz zrównania szans społecz
nych i praw obywatelskich płci, ich próby organizowania się, zaznaczenia obecności
w życiu publicznym, jak również społeczny zasięg tego ruchu i jego rola w polskich
warunkach — wszystkie te zjawiska nie doczekały się wyczerpującego opracowania
w polskiej historiografii40.
W warunkach polskich, w epoce szybkich przemian modernizacyjnych za głów
ny przejaw i formę nacisku ruchu kobiecego na rzecz emancypacji uznać trzeba kry
tyczną refleksję samych kobiet nad ich statusem społecznym i szansami życiowymi,
jej werbalizację i popularyzację, kształtującą się odrębną, niezależną, kobiecą „opinię
publiczną”; innymi słowy — zgodnie z propozycją Sławomiry Walczewskiej — „dys
kurs emancypacyjny”41. Rolę podstawowego przekaźnika tego dyskursu odgrywała
literatura, a ściśle — literacka twórczość kobieca oraz względnie dobrze rozwinięta
w Polsce (szczególnie na przełomie XIX/XX w.) kobieca prasa. Wiąże się to ze spe
cyfiką ruchu feministycznego na ziemiach polskich w dobie zaborów, w którym

39
Zob. np. Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX
i XX wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1996 — w tym m.in. M. Pater, Kobiety w ruchu polskim
na Górnym Śląsku przed pierwszą wojną światową, s 20–30; W. Molik, Udział kobiet w polskim ruchu
narodowym w Poznańskiem na przełomie XIX/XX wieku (1894–1914), s 44–59; J. Myszor, Katolickie
stowarzyszenia charytatywne na Śląsku w latach 1848–1940, s. 71–85. Zob. także Działalność społecz
no–narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1997;
E. Sapia–Drewniak, Rola kobiet w polskich organizacjach oświatowych na Śląsku Opolskim w okresie
międzywojennym, tamże, s. 66–71; H. Karczyńska, Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym
Śląsku w okresie plebiscytu i powstań śląskich, Opole 1998. Por J. Kamińska–Kwak, Polski ruch kobiecy
w województwie śląskim w latach 1922–1939, Katowice 1998.
40
Takie opracowanie powstało natomiast ostatnio poza Polską. Swoją wizję dziejów ruchu kobiece
go na ziemiach polskich na przełomie wieków XIX/XX aż do odbudowy państwa polskiego w 1918 r.
przedstawiła ostatnio młoda niemiecka badaczka Natali Stegmann (zob. przyp. 17).
41
S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2000, s. 11.
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— w przeciwieństwie do wymienionych form aktywności literackiej — wątek or
ganizacyjno–instytucjonalny (z wyjątkiem Poznańskiego) odgrywał rolę niewielką.
Nie zmienia to jednak faktu, że rozwijające się na gruncie polskim kobiece aspi
racje emancypacyjne były funkcją głębszych zjawisk społecznych, a ich werbalizacja
odbijała szersze przemiany w mentalności, wykraczające poza kobiecą elitę intelek
tualną. Aktywność tej elity wprowadzająca na forum opinii publicznej tzw. kwestię
kobiecą i inicjująca powstanie autonomicznej kobiecej opinii publicznej tkwiła ko
rzeniami w przeobrażeniach społeczeństwa, w przesunięciach w jego stratyfikacji,
w gwałtownym przyspieszeniu społecznej mobilności, która w coraz szerszym zakre
sie obejmowała także kobiety.
Modernizacja społeczeństwa oznaczała pojawienie się nowych szans życio
wych również dla kobiet, choć niosła także liczne przypadki załamywania się ich
dotychczasowej stabilizacji. Przemianom ulegały dystanse społeczne między kobie
tami i mężczyznami. Nowe elementy statusu kobiety rodziły się stopniowo, z pew
nością nie bez udziału dyskursu emancypacyjnego, inicjowanego przez elitę kobiet
wykształconych i publikujących. Rola tego dyskursu i jego animatorek w procesach
emancypacyjnych stała się ostatnio przedmiotem dyskusji i konfrontacji opinii —
z jednej strony historyków i z drugiej — znawczyń polskiej literatury i myśli femi
nistycznej42. Publikowane w ostatnich latach w niemałej liczbie inspirujące studia
na ten temat wyszły przede wszystkim spod pióra feministycznie zorientowanych
badaczek bliższych literaturoznawstwu, socjologii i filozofii.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że prasa kobieca i pisarska działalność kobiet
w ogóle, kreujące „dyskurs emancypacyjny”, sięgające w Polsce początków XIX w.
— stanowią najobszerniej opisane i przeanalizowane elementy przeszłości ruchu
kobiecego w Polsce43. W porównaniu z nimi kobiece inicjatywy stowarzyszenio
we i ich aktywność spotykają się z mniejszym zainteresowaniem badaczy, a prace
historyczne poświęcone zorganizowanym wątkom ruchu kobiecego, szczególnie
w epoce zaborów44, rozwijają się wolniej niż studia nad literackim przekazem tego
42
Zob. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996; G. Borkowska, Literatura i „geniusz ko
biecy”, [w:] Kobieta i kultura. Kobieta wśród twórców kultury… s. 29–44; taż, Cudzoziemki. Studia
o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996; H. Kirchner, Pisarki międzywojennego dwudziestolecia, [w:]
Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury…, s. 45–62; A. Titkow, Kobiety pod presją? Proces
kształtowania się tożsamości, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce, pod red. A. Titkow, H. Domań
skiego, Warszawa 1995; S. Walczewska, op. cit. Zob. także S. Walczewska, Historia kobiet i jej różne
postaci, [w:] „Katedra”, t. 1, 2001, s. 242–247.
43
Tamże oraz Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce (Materiały do historii czasopism). Rok 1818–
1937, Warszawa 1938; Z. Sokół, Krakowska prasa kobieca w latach 1918–1994, [w:] Kraków–Lwów.
Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 1996; J. Franke,
Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999; Tenże, Wokół
buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905–1918, Warszawa 2000.
44
K Czajkowska, Wzorce roli społecznej kobiety propagowane przez Związek Równouprawnienia Ko
biet w Królestwie Polskim na początku XX w., [w:] Kobieta i edukacja…, cz. 1, s. 177–182; taż, Aspira
cje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle
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ruchu. Na tym polu bardziej zaawansowane są opracowania odnoszące się do lat
II Rzeczypospolitej45.
***
Dla polskich prac badawczych nad dziejami kobiet w ostatnim dziesięcioleciu cha
rakterystyczna jest różnorodność tematów badawczych; od studiów nad kobietami
szlacheckiej elity w Polsce w wiekach od XVI–XVIII i życiem codziennym zakonów
żeńskich przed rozbiorami i w epoce rozbiorów, poprzez badania udziału kobiet
w powstaniach narodowych i losów zesłanych na Syberię, obserwację przeobrażeń
mentalnych społeczeństwa towarzyszących walce kobiet o dostęp do wyższego wy
kształcenia, poprzez rekonstrukcję portretu zbiorowego pierwszych pokoleń stu
dentek, aż do studiów nad udziałem kobiet w parlamencie odrodzonego po 1918 r.
państwa polskiego i nad motywacją zawodowej aktywności kobiet zamężnych w PRL.
Prowadzone w ostatniej dekadzie XX w. prace historyków wspierane są przez
badaczy nauk pokrewnych (etnologii, antropologii społecznej i kulturowej, socjolo
gii, historii literatury i językoznawstwa, historii prawa, prasy, historii sztuki, historii
oświaty itd.). Mimo dużego zasięgu chronologicznego (od średniowiecza po pierwszą
połowę XX w.), a także różnorodności metod badawczych — opracowania te przynio
sły wiele ustaleń dotyczących statusu społecznego i społeczno–kulturowych ról kobiet
w Polsce w przeszłości oraz czynników kształtujących te przemiany. W badaniach
historyków rozszerzeniu ulega zasięg społeczny (wyjście poza elity!) i ramy chrono
logiczne obserwowanych zjawisk, stopniowo zbliżające się do ostatniej dekady XX w.
Znaczna część autorów kładzie akcent na odtwarzanie różnic i życiowych szans
kobiet i mężczyzn w przeszłości. Studia te stwarzają podstawę do postawienia pyta
nia o funkcjonujące w mentalności społecznej stereotypy ról wyznaczanych kobie
tom w przestrzeni społecznej: w rodzinie, w sferze zawodowej i publicznej. Pytanie to
wprawdzie nie często jest świadomie formułowane przez badaczy. Jednak prace pro
wadzone w ostatnim dziesięcioleciu, obejmujące różnorodną tematykę, dostarczyły
już niemało wiedzy zarówno o normach wytyczających kobiece role społeczne, jak
i o propagowanych wzorach kobiecej aktywności w różnych epokach historycznych.
Zarówno wybór pól badań, jak i ich zakres tematyczny wskazują wyraźnie na
powiązania uprawianej w Polsce historii kobiet z historią społeczną i historią kultury
(w szerokim, antropologicznym jej rozumieniu). Nie ulega wątpliwości, że te wła
śnie orientacje w historiografii odegrały rolę metodologicznego impulsu dla podjęcia
porównawczym…, s. 245–254; W. Najdus, O prawa obywatelskie kobiet w zaborze austriackim, tamże,
s. 99–118; B. Czajecka, Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim
w latach 1890–1914, Kraków 1990.
45
Zob. D. Kałwa, Model kobiety aktywnej na tle sporów światopoglądowych. Ruch feministyczny
w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Równe prawa i nierówne szanse…, s. 135–154; taż, Kobieta
aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001. Por. Z. Sokół, Kra
kowska prasa kobieca w latach 1918–1994, [w:] Kraków–Lwów…
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w Polsce prac badawczych w tej dziedzinie. Co więcej, jest to — moim zdaniem — dla
badań historii kobiet w Polsce nadal inspiracja podstawowa, a związki z orientacją na
historię społeczną i na historię kultury stanowią dla historii gender główny wyznacz
nik miejsca w polskiej historiografii.
Dodać trzeba, że wspomnianym wyżej inspiracjom metodologicznym sprzyja
ły doświadczenia historiografii zachodnioeuropejskiej, a przede wszystkim francu
skiej, niemieckiej i angielskiej historii społecznej. Jest to m.in. związane z faktem,
że historia społeczna ciągle nie należy do najsilniejszych nurtów w polskiej histo
riografii, często ciąży tu stereotyp sprowadzający jej założenia do badań struktur
społecznych46. Szczególnie słabo rozwinięte są prace historyczne poświęcone prze
obrażeniom społeczno–kulturowym w Polsce w czasach najnowszych — poczynając
od końca XIX w całym wieku XX.
Niewątpliwie istotnym źródłem inspiracji w badaniach nad szeroko pojętą histo
rią kobiet są również studia z pogranicza nauki o literaturze, językoznawstwa oraz
filozofii, poświęcone dziejom myśli społecznej, a szczególnie analizie i ewolucji ko
biecej myśli emancypacyjnej, także na europejskim tle porównawczym. O niektórych
wątkach tych badań wspomniano już wyżej. Koncentrują się one przede wszystkim
w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu47.
Trzeci wreszcie nurt badań związany ze studiami nad społeczną rolą kobiet
w przeszłości, również już wyżej sygnalizowany — to historia oświaty i wycho
wania oraz myśli pedagogicznej (z ośrodkami badawczymi m.in. w Bydgoszczy,
Katowicach, Opolu, Lublinie, Warszawie). Niemałe możliwości obserwacji prze
mian społecznych ról kobiet dają także opracowania dotyczące zaangażowania
religijnego, głównie w kręgu oddziaływania Kościoła katolickiego (rozwijane
z inicjatywy KUL i warszawskiej ATK), a szczególnie poświęcone dziejom żeń
skich zakonów48.
Historia społeczna jako koncepcja metodologiczna była w czasach PRL — i paradoksalnie także
w ostatnim dziesięcioleciu — przedmiotem ataków nie tyle na płaszczyźnie naukowej, co ideolo
giczno–politycznej: bądź uznawana za konkurencyjną wobec marksistowskiej teorii społeczeństwa,
bądź — po upadku komunizmu — za związaną z teoretycznymi założeniami marksizmu. Badania
poświęcone historii społecznej czasów najnowszych przez wiele lat natrafiały — podobnie jak historia
najnowsza w ogóle — na różne ograniczenia źródłowe i interpretacyjne. Paradoksalnie także upadek
PRL i przemiany w latach dziewięćdziesiątych nie okazały się sprzyjające dla intensywnego rozwoju
tej dziedziny. Przyczyniła się do tego m.in. skrajna fascynacja historią polityczną, która pod hasłem
wypełniania „białych plam” coraz powszechniej redukowana jest do historii faktu.
47
Zob. przyp. 42. Por. zainicjowaną w 1995 r. w poznańskim ośrodku uniwersyteckim przez Elżbietę
Pakszys serię „Studiów kobiecych z psychologii, filozofii i historii” pt. Humanistyka i płeć. Zob. także
Die Bilder der „neuen Frau” in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts,
pod red. K. Gabryjelskiej, M. Czarneckiej, Ch. Ebert, Wrocław 1998.
48
Np. E. Jabłońska–Deptułowa, Les congrégations féminines en Pologne au XIXe siècle (1815–1914),
[w:] Sources franco–polonaises d’histoire religieuse, t. 2, Varsovie–Lublin–Cracovie 1977; E. Walewan
der, Kolumba Białecka i Zgromadzenie Sióstr Dominikanek, Lublin 1989; Żeńskie zgromadzenia za
konne w Polsce 1939–1947, Lublin 1991; M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich
w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996.
46
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***
Sumując, trzeba stwierdzić, że dziś jeszcze badania nad historią kobiet z pewnością
nie są w Polsce zaliczane do specjalności priorytetowych. Postęp prac w tej dziedzinie
hamują trudności w dostępie do zagranicznej literatury przedmiotu, zdominowanie
polskiego piśmiennictwa historycznego przez wąsko rozumianą historię polityczną,
niedorozwój badań nad historią życia codziennego i historią rodziny, dystans (a nie
rzadko nawet — niechętny stosunek) konserwatywnej opinii społecznej do ruchu
feministycznego zwalczanego przez środowiska nastawione autorytarnie. Wydaje się
więc, że w tych warunkach można uznać dziesięcioletni dorobek polskiego dziejo
pisarstwa poświęconego kobietom za niemały, chociaż ciągle jeszcze ciążą nad nim
konsekwencje opóźnionego startu, zwłaszcza liczne luki w obrazie przeszłości i zbyt
powolne rozszerzanie się spektrum zadań badawczych.
W dorobku tym przeważają prace poświęcone większym lub mniejszym zbio
rowościom kobiecym, chociaż wątki biograficzne także nie zanikają. Najczęstsze są
studia o charakterze monograficznym. Pojawiły się już także pierwsze, inspirujące
dyskusję publikacje syntetyczne, poświęcone dziejom kobiet w wybranych epokach.
Najwcześniej ujęcia takiego doczekała się epoka nowożytna — książka Marii Boguc
kiej Białogłowa w danej Polsce rozpatruje sytuację kobiet w społeczeństwie polskim
w wiekach XVI–XVIII na tle porównawczym49. W ubiegłym roku z inspiracji zespo
łu warszawskiego ukazała się obszerna praca zbiorowa pt. Równe prawa i nierówne
szanse50. Podsumowuje ona wyniki studiów nad statusem prawnym i społecznym
kobiet, ich aktywnością zawodową i partycypacją w życiu publicznym i kulturze
odbudowanego w 1918 r. państwa polskiego. Jest pierwszą w polskiej historiogra
fii próbą całościowego spojrzenia na sytuację kobiet w II Rzeczypospolitej. Ostatnio
próbę uogólniającego spojrzenia na kwestię kobiecą i ruch emancypacji kobiet w Pol
sce w dobie rozbiorów, a ściśle na przełomie XIX/XX w., podjęła wspominana wyżej
Natali Stegmann, niemiecka historyczka współpracująca z warszawskim zespołem
badawczym51.
Do najważniejszych czynników, które obecnie sprzyjają rozwojowi w Polsce prac
badawczych nad historią kobiet zaliczyć należy wzrastające zainteresowanie histo
ryków zjawiskami kulturowymi, a w tym szczególnie procesami narodotwórczymi,
procesami kształtowania się tożsamości narodowej, które przebiegały odmiennie
wśród kobiet i wśród mężczyzn. Podnieść też trzeba pewien wzrost popularności
studiów demograficzno–statystyczno–historycznych, przede wszystkim nad rodziną
i gospodarstwem domowym. Ważną rolę inspirującą odgrywa również rosnące zna
M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na ile
porównawczym, Warszawa 1998.
50
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Zbiór studiów pod red. A. Żar
nowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000.
51
Zob. przyp. 17.
49
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czenie tematyki kobiecej w nowszych pracach z zakresu literaturoznawstwa, religio
znawstwa, dziejów myśli społecznej itp.
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi polskiej historii gender są niewątpliwie
rozszerzające się; kontakty z badaczami i literaturą zachodnioeuropejską i amery
kańską. Istotne znaczenie ma wzrastające za granicą zainteresowanie dziejami Eu
ropy Środkowo–Wschodniej w dobie kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa
w XIX i XX w., w tym także specyfiką społecznej sytuacji kobiet w Polsce. Owocuje
to bezpośrednią współpracą nad realizacją międzynarodowych projektów poświęco
nych tej tematyce52. Pewną rolę w integrowaniu kręgu historyków związanych w Pol
sce z omawianym kierunkiem badawczym pełnią dyskusje na poświęconych historii
kobiet sympozjach w ramach zjazdów polskich historyków w roku 1994 i 200053.
Wyodrębnienie się historii kobiet w specjalizację badawczą ma — moim zdaniem
— charakter przejściowy. Dziś odgrywa ona istotną rolę dla legitymizacji w pracach
historyków w Polsce (podobnie jak poza Polską) nowoczesnej perspektywy badaw
czej uwzględniającej wagę płci jako istotnego czynnika różnicującego poddawane
naukowej obserwacji zjawiska i procesy.
Tak np. dla inicjatyw zespołu badawczego na Uniwersytecie Warszawskim bardzo cenna jest
współpraca z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.
53
Zob. Przemiany społeczne a model rodziny, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu… oraz Kobieta
w przestrzeni miejskiej od średniowiecza do XX wieku. Materiały sympozjum pod kier. A. Żarnowskiej
i T. Kulak, [w:] Przełomy historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wrocław
15–18 września 1999 r., t. 3, cz. 4, Toruń 2001. Bardzo istotnym wsparciem dla prac badawczych jest
rosnące dziś w Polsce zapotrzebowanie na publikacje poświęcone historii kobiet i wyraźnie zwiększa
jąca się atrakcyjność tej tematyki wśród studiującej młodzieży.
52

(Pierwodruk: „Kwartalnik Historyczny“ t. CVIII, 2001, nr 3, s. 99–116.)
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