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Wielkopolski ruch zwi4zkowy czeka jeszcze
nazeczow4 i poglEbion4analizq historyczn4
ipzede wszystkim socjologiczn4. Dotych-
czasowe prace badawcze nie w pelni opisa-
ly fenomen jego powstania i znaczetta. Hi-
$oriografia PRl-owska, kt6ra po6wiEcata
zagadnieniom ruchu zwiqzkowego wigcej
mielsca ni2 inne (istniej4ce zar6wno przed
ni4 jak i po niej), z drugiej strony traktowa-
la temat j ako drugoplanowy, narzucaj 4c j ed-
noczerinie pewnego typu interpretacje. Na
pierwszym miejscu stawiono historiq robot-
niczych organizacj i politycznych, a zwlasz-
cza parlli rnarksistowskich i kornunistycz-
nych, zgodnie z leninowskim przekonaniem
oprymacie walki i SwiadomoScr politycznej
nad zwi4zkowq*. Pewnego typu przeklama-
na czy tendencyjne akcentowanie niekt6rych
w4tk6w w historii ruchu zwi4zkowego i ro-
botniczego, nie doczekaly siE do dziS spro-
stowania, bowiem kwestie te przestaly byd
dlabadaczy interesuj4ce i niktju2 o nie ko-
pii nie kuszy. W ten spos6b, w spoleczn4
niepamiEd spycha sig m.in. dzieje narodo-
wych organizacji zwi4zkowych, kt6re mialy
istotne znaczenie historyczne. R6wnolegle
zapomnieniu ulegaj4wszelkie socjalne i re-
wolucyjne aspekty zwiqzane z np. Powsta-
niem Wielkopolskim, dwudziestoleciem r.niE-
drywo.1ennyrn, czy Czerwcem 1956 roku. Na
naszych oczach dokonujE siE kolejnej poli-

* Wiqcej na ten temat poSrvigcili(my w 6 nu-
merze ,,Przeglqdu Anarchistycznego" w dziale .lpor-
tsnic:znli[, nturksiznt, partia.

ty cznej reinterpretacj i poszczeg6lnych wy-
darzef, a zkart historii usuwa sig wszystko
to. co kojarzy siE z obowiqzujqcym w cza-
sach PRL-u dyskursern.

W tych okoliczno6ciach historycma rola
kobiet i zawodowego ruchu kobiecego zosta-
la w dotychczasowej historiografii (takZe
PRl-owskiej) prawie zupelnie niezauw ailo-
na. Opracowania dw6ch czolowych poznah-
skich historyk6w Antoniego Czubinskiego
i Edmunda Makowskiego, zajmuj4cych siE hi-
stori4 wielkopolskiego ruchu robotni czegot,
w zasadzie pornryaly znaczerie dla niego ko-
biet i organizacji kobiecych, poza kilkoma
ikonarni w rodzaju R6zy Luksemburg. Podob-
nie na pr62no szuka6 Slad6w dztalah aktywi-
stek zwi4zkowych np. w generalnie wa2nym
opracowaniu autorstwa Tadeusza Filipiaka:
Dzieje zwiqzkdw zawodowych w Wielkopol-
sce do rolu 1919...7 Sytuacji nie zmienilo
opracowanie Adama Pr6chnika doty czqce
kobiet w ruchu socjalistycznym3, czy kilka
wsp6iczesnych pozycj i pow staly ch z inspira-
cji i pod redakcj4Anny Zamowskieja. Jelell
chodzi o ruch kobiecy to zab6r pn"rski miat tu
zdecydowanie mniej szczplicia co do iloSci
i zakresuprac badawczych, w por6wnaniu do
innych region6w, zwlaszcza Kr6lestwa Pol-
skiego. W efekcie tego ugruntowala siE opi
nia o slaborici emancypacyjnego poznafrskie-
go ruchu kobiecego i jego jedynie narodowym
i reiigijnyrn charakterze - opinia, jak zoba-
czymy,blEdna.

Wzrost znaczenta kobiet na wielkopol-
skim rynku pracy w pierwszych dw6ch de-
kadach XX wieku skr"rtkowal uaktywnieniem
sig ich nie tylko na polu walki socjalnej i za-
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wodowej, ale takle polityczne1 i o r6wno-
rrprawnienie. Zatem czgic kobiecych orga-
ntzacji zaw odowych, stalo sig j ednocze6nie
rozsadnikiern tredci ferninistycznych. We
wczesnytn wielkopolskirn kobiecym mchu
zawodowym nie zabraklo, jak zobaczymy,
idei i koncepcji naprawdg ciekawych i rady-
kalnych, pomirno pr6b zrnonopolizowania
go podejmowany ch przezkler katolicki, nie-
przychylnoSci zachowawczej prasy i masku-
I inizacj i socj aldemokratycznych organizacj i
zwi4zkowych i partyjnych. Niniejsze opra-
cowanie nie ma charaktenr kornpleksowego.
Temat, kt6rych chcialern przedstawi6, poja-
wil sig podczas moich badari nad walkarni
pracowniczymi w zakladach Cegielskiego.
Wydal mi sig na tyle interesuj4cy i wyjqtko-
wy, 2e postanowilem go czgSciowo opraco-
wa6. Wymaga on jednak dalszych systema-
Iycznych dociekai.

Celem przybli2enia kwestii zawodowe-
go ruchu kobiecego w Wielkopolsce nie mo-
glem odwolai siE do literatury historycznej,
poniewaZ jej w zasadzie nie ma. Przedsta-
wiaj4c temat zmuszony bylem w wielu przy-
padku siggn4i do Zr6de1, przede wszystkim
do prasy codziennej  z  la ta 1904-1909:
,,Dziennika Poznairskiego",,,Kuriera Po-
znariskiego", a tak2e do tygodnika ,,Glos
Wielkopolanek" i ,,Praca". Pomocne byiy
tak2e opracowania i broszury z okresu rnig-
dzywojennego, przede wszystkirn ksi42ka
Anieli Koehler6wnej Zofia Tulodziecka -
pionierka ruchu zawodowego iu l(ielkopol-
sce z 1933 roku, Zygmunta Zalewskiego
Z dziejow walki o handel polski. Stuletnia
praca Towarzystv,a Mlodzie2y Kupieckiej
v, Poznaniu: I82l-1921 z roku 1921, czy
Jedno dni ow,ka j u b i I eus zow,a Zui qzht Kob i et
Pracujc lq,ch:  1906-19312 roku 1931.  Je-
2el i  chodzi  o opracowal l ia  s latystyczne.  ro
dysponujemy tLr znakomitymi badaniami hi-
storycznyrni Czes{awa lttczaka, Witolda
Szr-rlca i Stefana Kowala (m.in. Robotnic.y
I4tielkopolsc.v- u, XIX i XX wiekr. Warunlci
pt"ctctt i 2ycia z 1988 roku), ale pomocne oka-
zalo srg zajrzente takze do publikacji wyda-
nych na pocz4tku wiekr-r, jak praca Flancisz-
ka Hitze Kweshta robotnicza i dqznolt'i do

jef rozwiqzania wydana w jqzyku polskim
w 1909 rokr-r i zawieraj4ca dodatek Ku,e.ch'a
ro b o t n i c z n v, ! v, i e t I e s t a q) s U k i pr ezentujqcy
jeszcze wprawdzie niedoskonale metodolo-
giczne, ale doSi dokladne niernieckie bada-
nla statystyczne oparte przede wszystkim na
spisach pou,szechnych.

W wielu rniejscach przy cytowaniu za-
chowujE oryginaln4 pisowniE zastosowan4
w materialach zr6dlowych. Dla zachowania
natomiast zwarto6ci nanacji, stosujp l iczne
przypisy z dodatkowyrni wyjaSnieniami.

2. SYTUACJA KOBIET
PRACUJACYCH NA POCZATKU
XX WIEKU

Napocz4tku XX wieku Wielkopolska, w sto-
sunku do innych ziem polskich, charaktery-
zowala sip doS6 duzyrn odsetkiem najemnej
sily roboczej, ustgpuj4c pod tym wzglqdem
j edynie Sl4skowi. Jednak tutej szy proletariar
znajdowal zatnrdnienie przede wszystkim
w rolnictwie. Znaczna czg66 mieszkat'rc6w
i mieszkanek wsi nie posiadala ziemi. Naj-
rnowali siE nie tylko do prac polowych czy
w hodowli, ale tak2e w licznych w6wczas,
wi gkszych i mniej szych, zakladach zw iqza-
nych z produkcj4 roln4 i le6n4: cukownie,
siodownie, browary, gorzelnie, tartaki itd.
Typowa produkcja przemyslowa w Wielko-
polsce w zasadzie siE nie rozwinpla, nie 1i-
cz4c przedsigbiorsfw stanowi4cych niezbEd-
ne uzupelnienie produkcji rolnej, jak np. jed-
ne z najwiqkszych 6wczesnych fabryk: Ce-
gielskiego, produkuj4ca urzqdzeniai maszy-
ny rolnicze, czy fabryka nawoz6w sztLtcz-
nych Milcha. W zwiqzku z powy2szym w re-
gionie brak bylo dLr2ych skLrpisk robotni-
czych. Robotnicy rolni, wSr6d kt6rych du2y
odsetek stanowily kobiety (ok. 40-55%),
w przeciwieristwie do zatrr,tdnionych w prze-
rny5le, do 19 I 8 roku nie posiadali prawa do
zrzeszania sig w organizacje zwi4zkowe
i prowadzenia akcji strajkowej. Wszelkiego
typu op6r byl takZe r-rtrudniony przez duLe
rozproszenie i stlne ich r-rzale2nienie od fol-
warku i parafii, bqd4ce reliktem stosunk6w
rrafszczvZnianvch.



IloSi os6b 2yjqcych z najmniej pracy
w rolnictwie okre6la sip w Wielkopolsce
(1907 r.) na ok.225 tys., z ponad p6l mil io-
na utrzymuj4cych sig dzigki rolnicfwu (w tym
z wlasnych gospodarstw rolnych). Trzeba
j ednak zaznaczy c, 2e pr aw dop odobni e wi 9k-
szarzesza os6b zamieszkuj4cych wie6 zmu-
szona byla, przynajmniej okesowo, do po-
dejmowania pracy najemnej. Gospodarstwa
o malych arealach, czgsto nie mogly zagwa-
rantowai utrzymania chlopskim rodzinom.
PracA najemn4 traktowano j ednak j ako osta-
tecznoSi, coS co deprecjonowalo pozycjg
spolecznE rodzin wloSciaf skich. Dodatkowo
wSr6d robotnik6w i robotnic rolnych jedy-
nie ll ,8o/o stanowily osoby wykwalifikowa-
ne, co w por6wnaniu z innymi sektorami ryn-
ku pracy, stanowilo jeden z najniZszych
wskaznik6w i skutecznie ograniczalo moz-
liwoSci i swobodp zatrudnienia.s

Historycy sE raczej zgodni, ze warunki
pracy na wsi byly szczeg6lnie trudne, a wy-
nagrodzenia niskie. Zatrudnionych w rolnic-
twie z reguly nie obejmowaly np. wczesne
ustawowe regulacje czasll pracy, a w momen-
cie ich wprowadzenia na zierniach polskich

po odzyskaniu suwerenno6ci w l9l8 r.,pra-
cownice i pracownicy rolni musieli praco-
wai dluZej niZ przemyslowi. Do I wojny
Swiatowej czas pracy w rolnictwie czpsto
wynosil nawet 14 godzin na dobg, potem
zostal on okreSlony maksymalnie na 9 godz.
(przy 8 godz. w przemySle). OczywiScie
w szczeg6lnej trudnej sytuacji byly kobiety
wiejskie, kt6re do prac w folwarkach zmu-
szala sytuacja materialna, stosunki patriar-
chalne w rodzinie oraz prawo nakazuj4ce im
np. podjgcie zatrudnienia w okresie letnich
pracy polowy ch czy przy dojeniu kr6w. We-
dlug niekt6rych autorek, przepisy pruskie
z 1810 roku* byly w tym wzglgdzie szcze-
g6lnie dla kobiet rygorystyczne.6 Wedlug
badah z 1909 roku roczny przych6d z obo-
wi4zkowej pracy najernnej kobiet byl bar-
dzo niski i wahal siE pomigdzy 12 a 160
markami rocznie. W innych przypadkach nie
przekraczal on 285 marek rocznie, liczqc

* Mowa o tzw. ,,ordynacji czeladzkiej", kt6ra
zakazywala robotnikom rolnym r6wnie2 koalicji
i strajk6u,.
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razem Swiadczenia pieniQ2ne i w naturze.T
Opr6cz tego kobiety wiejskie mr"rsialy wy-
konywa6 szereg obowi4zk6w w obejScir"r,
zwrqzanych zar6wno z fr"rnkcjami domowy-
mi. jak teL z Lttrzytnaniern inwentarza czy
pracami na wlasnym polu lub w ogrodzie.

W przemy6le wieikopolskim na poczqt-
kLr XX wieku kobiety stanowily ok. 20"/o
wszystkich zatrr.rdnionych, a ich udzial suk-
cesy.wnie wzrastal. Chocia2 pracg w przemy-
Sie na pocz4tku XX wieku postrzega siq
w wielu aspektach za lzejszq ni2 w rolnic-
twie, warunki w wielu przypadkach byly
cig2kie, skutkuj4ce np. czgstyrni wypadka-
rni Smiertelnymi. Widad to analizuj4c sytu-
acjg w fabryce chemicznej Milcha, uloko-
wanej w6wczas na poznariskich Je2ycach
izatrudniaj4cej ok. 500 os6b. CzE56 zalogi
zakladu Milcha stanowily kobiety. W marcu
1907 roku wybuch w niej strajk, z powodu,
jak pisala 6wczesna prasa, ze ,,piaca jest ni-
ska a praca uci4Zliwa i wprost zab6jcza".
Zwiqzek zawodowy* skarzyl sip przede
wszystkim na truj4ce wyziewy: ,Przy paro-
waniu rog6w i kopyt zostalo trzech robotni-
k6w tem Srnierdz4cym powietrzem odurzo-
nych tak gwaltownie, a jeden z nich na miej-
scy padl trnpeln, a dw6ch przez dwa tygo-
dnie bylo ciE2ko chorych i stali siq niezdol-
ni do pracy na zawsze" . W fabryce nie bylo
takZe ,,odpowiedniego miejsca do schowa-
nia odziezy...", ani do spo2ywania posiik6w
(zatrudnionyrn nale2aly srE ustawowo prze-
widzraneprzerwy na ten cel). Kobiety rnialy
przebieralnie w rnalej jadalni, gdzie przesia-
dywali mE2czy 2ni.8 Pracownicy wykwalifi -

kowani zarabiali u Milcha ok. 4,30 rnarek
dziennie, niewykwalif ikowani 2,50 marek,
a kobiety jedynie I ,30 (390 rnarek rocznie).e

Lepsze warr-rnki pracy i placy mialy pa-
nowa6 w zakladach Cegielskiego, gdzie za-
robki przed I wojn4 6wiatow4 wahaly siE od
2.R do 5.0 rnarek dz iennie.  przy czasie pra-
cy kr6tszym o p6l godziny ni2 w fabryce Mil-
cha. Z powodu inflacji w czasie wojny Lrle-

+ PZZ Polski Zwiqzek Zawodowy, kt6ry po-
\\ 'str l  w 1902 rokLr rv PozulLuiu.

gly one znaczllemv wzrostowi; dla robotni-
k6w wykwalifikowanych zarobki wahaly sip
od 5,6 do 13,90 marek tygodniowo, dla ro-
botnik6w niewykwalifikowanych, kt6rzy
w przemySle rnetalowy stanowi mniejszorii,
od 4,3 do 5,5 marek; dla kobiet od 3,5 do
4,5 (ok. 1200 marek rocznie). '0 Wszystko
wskazLrje nato,2e kobiety bylyw zakladach
Cegielskrego na produkcji zatrudnione jesz-

cze przed I 9 1 4 rokiem (nie natrafilem na in-
formacje dotyczqce ich zarobk6w), cho6
prawdopodobne jest, 2e dopiero wojna
i zwiqzany z ni4brak i rosn4cy koszt sily ro-
boczej, zmusi\y zarzqdCegielskiego do szer-
szego przyjmowania kobiet, np. do pracy na
tzw. ,,gwinciarkach".

Zaklady Milcha i Cegielskiego to dwie
najwiEksze fabryki w poznafskim, gl6wnie
zatrudniaj 4ce j ednak rnezczy zt. Przedsi q-
biorstw przemyslowych, gdzie kobiety sta-
nowityby wigkszoS6, nie bylo w6wczas duZo
i z regr-rly zatrudnialy znacznie mniej os6b.
Przykladem jest Goplana, produkuj4ca wy-
roby czekoladowe, zaloZona w 1912 rokLr
i zatrudniaj4ca w6wczas gl6wnie Zeirsk4 ale
niewielk4 1icz4c4 ok. 30 os6b zalogq." Wig-
cej wiadorno natomiast na temat pracy w
przernySle odziezowyrn . Znaczon4 czgic
produkcji wykonywaly tu kobiety nazasa-
dach nakladczych. Ich dochody w 1 899 roku
ksztaltow aly s i g r62ni e : naj lepiej zar abiajq-
ce szwaczki  os iEgaly rocznie doch6d
o 240 do 360 marek r :, hafciarki jedy-
nie 168 marek. Opisujqc rcn sytuacjE, jedna
z dzialaczek utyskiwala w 1907 roku nad lo-
sem kobiet szyj4cych bieiiznp ,,dla sklad6w
kupieckich za nader niskiem wynagrodze-
niem". ,,Od wczesnego rana do nocy a czq-
sto i p6zno w nocy - opisywala warr,rnki pra-
cy - warczqw ciasnych zaulkach miasta ma-
szyny do szycra, przy kt6rych siedz4 praw-
dziwe obrazy ngdzy ludzkiej, matki kt6re,
wyczerpr,rj4c resztE sil swoich, starajq siE
o kawalek chleba dla dzieci, a nieraz i 2ony,
kt6re utrzyrnywad muszq rnq2a pijaka"'2.

Warunki pracy w sfeminizowanych za-
kladach ibran2ach przen.ryslowych nie zo-
staly jak dot4d naleZycie zbadane. Nie wiele
wiEcej mozna te2 powiedziei o sytuacjiko-
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Tabela 1. Stmktura ludno6ci czynnej zawodowo w Wielkopolsce w roku 1907.
(Dane za: Robotnicl, Wielkopolscy u' XIX i XX wiehr..., 1988, s. 113).

biet pracuj4cych na pocz4tku XX wieku
w handlu i uslugach. W Wielkopolsce sto-
sunkowo spory odsetek w handlu stanowili
pracownicy najemni, ale i tak mniej ni2 ll2
wszystkich utrzymujEcych z pracy w tym
sektorze gospodarki. WiEkszoS6 np. sklep6w
obslugiwana bylaprzez wlaSciciela i ewen-
tualnie czlonk6w jego rodziny. Z danych sta-
tystycznych wynrka,2e w omawianym okre-
sie w Wielkopolsce w handlu i transporcie
Swiadczyto pracE najemnqok. 30 tys. os6b.
Sporq czES6 stanowily tu kobiety, pelni4ce
nalczg5ciej funkcje pomocnicze i porz4dko-
we.TakwWielkopolsce jak i w calych Niem-
czech ten sektor rynku pracy ferninizowal siE
szcze96lnie gwaltownie.

R6wnie2 i w tym przypadku historycy
dopatrul4 siE szczeg6lnie trudnych warun-
k6w pracy: ,,Pracownicy handlowi - pisal
jeden z nich - a przede wszystkim pracow-
nicy zaklad6w handlowych, nale2eli do naj-
bardziej upo6ledzonych najemnik6w. Nie
potrafili oni - tak jak robotnicy przemyslowi
-wpvalczy6 dla siebie nawet podstawowych
ptaw ocluonnych i w rezultacie byli zdani cal-
kowicie na laskE pracodawc6w" t3. Dlatego
umalon sytuacjE zatmdnionych w tej bran2y
za ciq2szq ni2 w przemySle. Srednie wyna-
godzenie os6b pracuj4cych w sklepach mia-
lowynosii w 1908 roku w p6lnocno-wschod-
nich prowincjach Nierniec (uwzglEdniaj4c
Wrelkopolskg) ok. 1648 rnarek rocznie, a za-
tem teoretycznie wigcej ni2 wiEkszo6i, na-
wet nallepiej zarabraj4cych, pracownik6w

u Milcha czy Cegielskiego.Ia Warto doda6,
r2najwyZsze zarobki w obu fabrykach byly
zar ezerw ow ane dla niemieckich robotnik6w,
lepiej wykwalifikowanych i pelni4cych czg-
sto funkcje nadzorcze wzglEdem pracowni-
k6w i pracownic polskich. Generalnie Sred-
nie zarobki w poznafskim byly znaczqconi?-
sze niZ w innych czgSciach wschodnich Nie-
miec, np. w bydgoskim.* UwzglEdniaj4c ten
fakt, nalezy domniema6, i2 Srednie pensje
w handlu byly w Poznaniu mniejsze oprzy-
najmniej 25-30%, a nawet o polowE. Docho-
dy kobiet w Poznaniu z pewnoSci4nieprze-
kraczaly tu Srednich piac pracownic oplaca-
nych dni6wkowo, czyli w sumie ok. 500-550
marek rocznie (dni6wkowe place mgLczyzn
szacowano na 850 rnarek)rs, przy czpsto 12-
14 godzinnym dniu pracy przezT dni w ty-
godniu. ,,Wolne niedziele" byly jednym
z najwaZniejszych postulat6w zwiqzk6w za-
wodowvch handlu w tvm okresie. **

* Wielkie KsiEstwo Poznariskie, kt6re nazy-
wam w tek3cie czqSciej po prostu Wielkopolsk4 for-
malnie, w sensie administracyjnlnn, podzielone bylo
na dwie tzw. rejencje: poznafskq i bydgoskq.

** Wedlug niemieckich badari statystycznych
w 1885 roku 77,6ok przedsiqbiorstw dzialajEcych
w handlu i 57,8% pracownik6w handlowych pra-

cowalo w niedziele i dwigta. W 1 891 roku wprowa-
dzono przepisy ograniczajqce pracg w niedziele i
Swigta - sklepy mogly byi otwarte najwy2ej 5 go-
dzin (Franciszek Hitze, Kwestya robotnicza i d42-
no3ci do jcj roz;wiEzania, Poznan 1909. s.42).
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Wreszcie jednq z naj gorzej oplacany ch,
przy czym brak tu odpowiednich danych,
byla Zeriska siu2ba dornowa. Od pocz4tku
XX wieku coraz mniejszy odsetek kobiet
spoSr6d zawodowo czynnych imala siQ tego
zajEcia. Wolaly one pracQ w przernySle lub
w handlu. Na fakt ten skladalo sip wiele czyn-
nikow, z kLory ch wysokoSc w y nagr o dzenia
byla jednym z wielu i nie zawsze najwa?-
niejszyrn. DyspozycyjnoS6, ci4gly nadz6r
pracodawcy, brak2ycia osobistego, a czQSto
niemo2liwoS6 zalo2enia r o dziny, c zynily tego
rodzaju pracE szczeg6lnie rnalo atrakcyjn4. 16

Podsumowuj4c kwestie dotyczqce za-
robk6w, mo2emy stwierdzi6,2e kobiety na
pocz4tku XX wieku, i nie jest to zadne od-
krycie, zarabialy zdecydowanie mniej od
mp\czyzn, nawet w6wczas, kiedy byly pra-
cownicami fi ak szwaczki) wykwalifikowa-
nymi. MoZna spr6bowa6 por6wna6 roczne
(w latach 1899-1909) - maj4c na uwadze,
2e z biegiem czasu wynagrodzenia, takZe
realne, wzrastaly -zarobki kobiet w poszcze-
g6lnych sektorach rynku pracy. W rolnictwie
kobiety nie zarabialy rocznie wiqcej ni2 285
marek .  p rawdopodobn ie  czgs to  mn ie j ;
w przemy6le ok. 390 marek; praca naklad-
czadawalanp. szwaczkom przych6d od 240
do 360 marek; wreszcie w handlu kobiety za-
rabialy ok. 500-550 marek, ale w przelicze-
niu na godziny, pracaw sklepach wydaje sig
mniej atrakcyjnanilby to wynikalo z uzy-
skiwanego dochodu rocznego, dodatkowo
wy magala czEsto wiEkszych kwalihkacj i. We
wszystkich sektorach gospodarki mEZczy 2-
ni zarabiali od 50o/o do 250"k wigcej ni2 ko-
biety.

Zarobki w Wielkopolsce byly zdecydo-
wanie ni2sze niz w innych czgSciach Nie-
miec. Kiedy zalemprzyrost naturalny spo-
wodowal, 2epodaZ sily roboczej stawala sip
coraz wipksza, doszlo - od polowy lat '70

XIX wieku do masowej emigracji z Wiel-
kopolski do innych, zwlaszcza zachodnich,
czgSci Rzeszy. Zjawisku temu sprzyjal fakt,
ze Nierncy prze2ywaly r6wnolegle gwal-
townq industrializaclg t proletaryzacjg. Za-
trr.rdnienie w niemieckim przernyrile i g6mic-
twie na przestrzeni lat 1850-1900 wzroslo

od 0.6 do 5.7.r4l*iry,b"oJpikow i robolnic.
a ich trdzial wglobalnelsildroboczej wzrosl
w tym samym czasie od 4Yo do a222oA.t1

Procesy te dojrzaly i torvarzyszyly,uv Ino-
mencie wkroczenia kobiet na 6wczesny wiel-
kopolski rynek pracy. W wyniku errigracji
zarobkowej mg2czyzn, zaczglo brakowai na
wschodzie r4k do pracy. Efektem tego po-
pyttr byl leL znaczy wzrost wynagrodzeri.
Naciski polskiego i niemieckiego ziemian-
stwa na wladze w Berlinie, aby zniosly ad-
ministracyjne bariery i umo2liwily naplyrv
pracownik6w i pracownic sezonowych z za-
boru rosyjskiego i austriackiego, nie przy-
niosly w dluzszej perspektywie zmiany sy-
tuacji. Wzrost koszt6w sily roboczej, przy
j ednocze6nie obserwowanym (przynajmniej
od polowy lat '70 do kofca XIX wieku
i w poczqtkowych latach wieku XX) spad-
ku cen na artykuly ZywnoSciowe, spowodo-
walo jednoczesne obnizenie rentownoSci
produkcji rolnej, wiod4cej, jak wspomnia-
lem, galgzi gospodarki w Wielkopolsce.

Zatrudnienie kobiet stalo siE jednym
z sposob6w pracodawc6w nie tylko na wy-
r6wnanie niedoboru r4k do pracy, ale tak2e
obni2enie koszt6w sily roboczej. W calych
Niemczech ilo66 kobiet pracuj4cych w prze-
mySle wzrosla w latach 1882-1895 o 79%
(przy 6rednim wzroScie zatrudnienia o
51,3%),  a w latach 1895-1902 o kole jne
29,5%; w handlu i transporcie w latach 1882-
1895 zatrudnienie kobiet wzroslo o 118,5%
(przy Srednim wzroScie zatrudni erna o 94,9o/o).18
Zmiany te szczeg6lnie gwaltownie przebie-
galy w Prusach, a wschodnie prowincje Rze-
szy, w tym Wielkopolska i Pomorze Zachod-
nie, gdzie jeszcze dominowala gospodarka
oparta o monokulturg agrama z silnymi relik-
tami systemu pahszczy2nianego, prze2yw aly
szczeg6lny ,,wstrz4s" o charakterze spolecz-
nym i kulturowym.

Z kolei ze strony kobiet wzrosla goto-
woSi podjgciapracy zarobkowej i nie bylo
to spowodowane jakimiS wzglEdami ideolo-
gicznymi, ale ekonomicznymi. Trudno sobie
wyobrazic, aby marzeniem kobiet byla pra-
ca tr Milcha albo w sklepie przez \2-14 go-
dziny dziennie,Iak2e w niedziele - obojgt-



Rok
Emigranci

{rv tys.)
1 8 7  | t :5 ,8
r 880 180..1
I 890 19i.9
| 900 ;t.1 I S

I 907 5i4.2

Tabela 2. Wielkopolska emigracja zarobkowa
wNiemczech. IloSi os6b urodzonych w Wielko-
polsce i mieszkajqcych w Rzeszy. Do tej liczby
trzeba dodai osoby, kt6re wyemigrowaty do innych
kraj6wjak Stany Zjednoczone czy Francja (w oma-
wiany okesie prawdopodobnie lqcznie ponad 300
tys.). W roku 1900 cala ludnoSi Wielkopolski li-
czyla | .887 ,3 mln. os6b. Dane dot. emigracji moZ-
nate2zestawil dla por6wnania z ilodci4 os6b cz1'n-
nych zawodowo:  wroku 1895 -  ok .700 tys . ,
w 1907 roku - ok. 885 tys., (Dane za'. Robotnicy
wielkopolscy w XIX i XX wieku. lYarttnki pracy
i iycia, pod red. Czeslawa Luczaka, Poznan I 988,
s . 9 1 - 9 2  i  1 1 3 ) .

nie jak paskudne bylyby warunki panuj4ce
na lonie tradycyjnej rodziny, z kt6rych, dzip-
ki pracy zawodowej, chcialaby sig ona wy-
rwa6. Ta zwiekszona poda2 sily roboczej
kobiet byla spowodowana kwestiq kt6ra dzi6
wydaje nam siQ marginalna, a na poczEtku
XX wieku w opinii wielu dzialaczek kobie-
cych, miala calkiem spore znaczenie. Emi-
gracyjny odplyw mplczyznw wieku produk-
cyjnym do pracy w przernySle, oz.naczalteL,
2e do tej pory podstawowa w spoleczefstwie
patriarchalnym droga zapewnienia sobie
przez kobiety stabil izacji ekonomicznej,
p oprzez zamqzp6j Scie, okazala sig zamkniE-
ta.* R6wnie2 wiele mg2atek, pod nieobec-
no66 mQZa, musialo wzi46 na siebie koniecz-
no56 pracy zarobkowej, celem utrzymania
rodziny. Wyemancypowanie sig kobiet na
gruncie spoleczno-ekonomicznym w'tqzalo
siE zatern z konketnymi zmianami w syste-
mie gospodarczym. Kobiety stosunkowo
szybko zyskaly SwiadomoSd tego faktu, jak

+ Fakt uzaleZnienia ekonomicznego kobiet od
mg2czyzn i zamq2p6jdcia oczy'r,ri6cie byl i jest kry-
tykowany przez ruch feministyczny.

r6wnie2 koniecznoSci obrony swoich, spe-
cyficznych interes6w zawodowych i poli-
tycznych, w spos6b systemalyczny i zorga-
nizowany.

P ierwsze typowe or ganizacj e zw iqzko -

we pojawily sig w Wielkopolsce pod koniec
lat '60 XIX stulecia. Przez d\rgt okres czasu
nie zdolaly one, z wielu powod6w, zyskad
wiEkszego poparcia. Skladalo sig na to za-
kaz stowarzyszania sig robotnik6w i robot-
nic roinych, brak duZych oSrodk6w przemy-
slowych, czy wrcszcie r62nice narodowo-
Sciowe przybierajEce takZe posta6 odmien-
nych interes6w socjalnych. F akt, 2e pierw-
sze zwiazki zawodowe. tzw. hirsch-duncke-

* Nazwa zwiqzku wziEla sig od nazwisk ich
zalo2ycieli Maksa Hirscha i Franciszka Dunckera.
Wg historiografii PRl-owskiej mialy one charak-
ter ugodowy, a ich przewodniq ide4 byla chq6 uzy-
skania harmonii pomigdzy prac4 ikapitalem. Zwiqz-
ki te byty te2 zwolennikami nie mieszania siq pan-
stwa w stosunki pomigdzy pracodawcq i pracowni-
kiem, jak i do spraw z zakresu ubezpieczeri spo-
lecznych i praw pracowniczych (np. dtugo6i dnia
roboczego). Miaty one charakter areligijny, apoli-
fyczny i nie byty z,tvi4zane z 2adn4z partii politycz-
nych. Rozlam i jego okolicznoSci wydajq siE miei
szersze tlo, ni2 przedstawia to historiografia PRL-
owska. Odl4czenie siQ tego nurtu od zwiqzk6w uzna-
nych przez historyk6w za socjalistyczne, dokonalo
sig dopiero na kongresie w Berlinie we wrze6niu
I 868 roku. Druga grup4 rozlamow4 byli zwolenni-
cy Ferdynada Lassalle, kt6ry zmarl dwa lata przed
kongresem. Sam Lassalle w swych poglqdach w wie-
lu kwestiach byl bli2szych mydli J.P Proudhon ni2
K. Marksa - tak2e odno6nie roli i znaczenia rodzi-
ny. Lassalle krytykowa6 mial kobiety pracujqce za-
wodowo i byl zdania, 2enale2y im zabroni6 pracy
w fabrykach. Na pocz4tku XX wieku zwi4zki hirsch-
dunckerowskie w Wielkopolsce liczyly niespelna
1000 czlonk6w, a socjaldemokratycrrc 3000-4000
czlonk6w. W I 902 roku powstal tak2e Polski Zwi4-
zek Zawodowy (narodowy), kt6rego liczba czlon-
k6w doS6 szybko wzrosla od 500 do blisko 5000 (w
1908 roku). NajwiEksze jednak wplywy wdr6d pra-
cownik6w mialy stowarzyszenia katolickie. Nie byty
to jednak organizacje stricte zwi4zkowe. Od2egny-
waty sig one np. od akcji rewindykacyjnych. Mogty
zrzesza( takZe pracownik6w rolnych. W omawiany
okresie l4cznie liczbg ich czlonk6w szacuje sig na
ok. 30 tys. (Za:Tadeusz Filipiak, Dzieje ztuiqzk|w
zavtodotvvch w Wielkopolsce do roku I9I9. Studiunt
pordu'nawcze z historii gospodarczo-spolecznej,
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rowskie (l iberalne)* i socjaldemokratyczne
poclrodzily z Nierniec. mial tu cluze znacz-
nie. Wzbudzaly one nieufiroSc polskiego pro-
letariatu, podsyczrn4przez kler katolicki i zie-
rn ianstwo.  Piszr lc .  2e by ly  to organizacje. . ty-
powo" zawodowe, mialem na rnySli to, Ze
zrzeszaly one przede wsrrystkirn pracownik6w
najernnych n,przernySle, a ich celem bylo,
rnetodarni mniej h"rb bardziej radykalnyrni,
r.rzyskanie poprawy wamnk6rv socjalnych ro-
botnik6w poptzez rlrch rewindykacyjny.
W handlu, uslugach i rzemioSle organizacje
grupuj 4ce pracownik6w poszczeg6lnych za-
wodow powslawaly znacznie wczeSniej, a ich
korzenie siggajq czas6w Sredniowiecznych.
Na przyklad w Poznaniu istnialo od l82l r.
Towarzystwo Mlodzie2y Kupieckiej, grupu-
j4ce pracownik6w handlowych. Dzialalo ono
jednak pod Scislym protektoratem pracodaw-
c6w, a kwestie socjalne dtugo pozostawaly na
dalszym planie. Pocz4tkowo jego gl6wnymi
celami bylo ksztalcenie zawodowe, dzialal-
no56 kulturalna i samopomocowa czy wresz-
cie towarzyska.re

M6wienie w kontek6cie pierwszych or-
ganizacji zw iqzkowy ch o pracownikach,
a nie pracownicach, jest uzasadnione. Udzial
kobiet w liberalnym, socjaldernokr aLy cznym,
apo2mej tak2e narodowym, typowym ruchu
zawodowym na terenie Wielkopolski nie byl
du2y i czQsto nie przekraczal lTo ogolu
czlonk6w. * P rzy czyn tego stanu rzeczy bylo
kilka. Organizacje te czgsto dzialaly w bran-
Zach zatrudniaj4cych przede wszystkim mgZ-
czyzn. Nie zawsze zwiqzki zawodowe do-
strzegaly wzrost znaczenia kobiet i proble-
rnatyki kobiecej w ruchu pracowniczym,

Poznar i  1965, s.26-27;  Lucjan Kieszczyr isk i ,  Kro-
n i ka rut htr zau. odov ego w P oI sc e I 80 8 - I 9 3 9, Wa-r
szawa 19'72, s. 22-23; Maria Ciechomska, Od nta-
triarchahr do fbntini:nu, Poznari 1996, s. I l2).

* W 1902 r. odsetek kobiet w calych nieniiec-
k ich zrv iqzkach socja ldemokratycznych wynosi l
3, loh,  przy czym kobiety stanowity ju2 bl isko 20%
wszystkich zatrudnionych rv przcmy(le (Franciszek

llitzc. Kr.r,estl.,rr rohotr'tit::a i dqzno!r:i clo.iej rozt'iq-
;anio,  Poznat i  1909, s.  94 i  s  248-251)

traktLrj Ec ich zatrudnienie j ako krvestig przej -

Sci<rw4. Duio ni2sze zarobki kobiet r.uriemo2-
liwialy oplacanie sk.ladek w zadawalaj4cej
zwiqzki wysokoSci. lnnyrn problemem byla
takze czgsta niechg6 mezezyzn wobec faktu
podejmowania przez kobiety zatrudnienia.
Wieltr z nich twierdzilo,2e przyczyniaj4 siE
one do obniZania zarobkriw. Na tyn-r tle wy-
buchaiy nawet strajki. Czgsto organ\zac1e
typu kupieckiego statutowo wykluczaly moZ-
liwoS6 przynale2noSci kobiet'?0, j ednoczeSnie
kwestionujqc ich przydatnoSi zawodow4. Na
pocz4tku wieku w jednym z 6wczesnych
poznariskich czasopism (,,Przegl4d Kupiec-
ki"), w artykule pt. Kwestia zatntdnienia ko-
biet w handlu, autor nazwal kobiety pracr"r-
jEce ,,przygniataj4cyrn ciQZarem". Opinia ta
byla szczegoinie niesprawiedliwa wobec
licznych okolicznoSci zmuszaj4cych kobie-
ty do podjEcia pracy zarobkowej. W odpo-
wiedzi na ten glos celnie ripostowala Zofia
Tulodziecka, najwazniej sza w6wczas postai
kobiecego ruchu zawodowego w Wielkopol-
sce. Pisala, 2e od chwili ,,kiedy zmreniaj4ce
siE stosunki spolecme wyprowadzity nie6wia-
dom4 dot4d kobietg z zacisza domowego na

rynek pracy, od chwili kiedy kobieta samo-
dzielnie zdobywa6 zaczgla kawalek chleba,
zr6wnaly siE jej prawa z mE2czy'marnt -wol-

no jej wybiera(. zajgcte, jakie jej siE podoba
i do jakiego jest uzdolnion4 bez wzglqdu na
to czy sig to kornu podoba, lub nie".2r

Zakladanie odrEbnych zawodowych or-
ganizacji kobiecych zostalo po czpSci wy-
muszone przez fakt maskulinizacji ruchu
zwi4zkowego. Powstanie tego nr.rrh-l w ruchu
zawodowym okazalo sig moZliwe zpowodu
pojawienia siE rzeszy energicznych i dobrze
wyksztalcony ch dzialaczek, rekrutuj 4cych
sig g l6wnie spoSr6d spauperyzowanej
szlachty. Spadek rentownoSci produkcji rol-
nej w Wrelkopolsce, o kt6rym pisaiem wcze-
Sniej, dotkn4l przede wszystkim tE czES6
szlachty, kt6ra posiadata male maj4tk-r, dzier-
2awila gnurty, albo najmowala siE jako za-
rz4dzalqcy posiadloSciarni ziernskimi. W ten
spos6b potoczyly siE losy rn.in. rodziny Zo-
fi i  Tulodzieckiej. Jej ojciec Antoni Tulo-
dziecki, byl dzrer2awcq rnaj4tku hrabiego
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Miel2yriskiego. Po jego Srnielci wielodziet-
na rodzina (dziesiEcioro dzieci) pozostala
faktycznie bez Srodk6w do zycia, co zmusi-
lo Zofip do podjpcia pracy zarobkowe.l jako
krawcou,a w wieku lat 16 (w 1866 r.). Te
osoby, kt6re mialy wigksze szczEScie zasih-
ly szeregi pracorvnikow i pracownic urny-
slowych. Na pocziltku XX wieku * wg nie-
ktorych historyk6w - pojawiia siE nawel ich
nadn.rierna poda?.22

W takich wamnkach ksztaltowaiy sig
zrgby zawodowych organizacji kobiecych,
kt6re ze szczeg6lnEsil4objawily sip w pierw-
szych latach XX wieku. Doszlo takZe do licz-
nych dysput i spor6w na tematy wybiegaj4-
cepoza obrgb spraw ekonomicznych,a obej-
muj4ce kwestie polityczne, narodowe, eman-
cypacji kobiet, itd.

3. TENDENCJ E W WIELKOPOLSKIM
RUCHU KOBIECYM

Wielkopolski rLrch kobiecy na pocz4tku
XX wieku wydajq siE charakteryzowa6 dwie
odrEbne tendencj e. Jedna, nakazy w ala dzia-
laczkom zachowai sp6jnoS6 ruchu, co cza-
sami przybieralo posta6 pr6by jego organi-
zacyjnej monopolizacji. Z drugiej strony,
mch byl podzielony na wiele, czgsto zwal-
czal4cy ch siE tendencj i spoleczno-politycz-
nych. Obok nurtu socjalnego i emancypacyj-
nego w wielkopolskim ruchu kobiecyrn, ist-
nial tak2e nvr1tstrictenarodowy, kt6rego ani-
matorkanri byly przew aLnie przedstawiciel-
ki elit ziemianskich. Uwa2aly one, 2e naj-
wa2niejszyrn zadaniem ruchu kobiecego jest
obrona szeroko rozr.unianej polskoSci i praw
polityczno-kulturowych Polak6w w zaborze
pruskim, w tym tak2e obrona wartoSci kato-
lickich. Tak,,skrojony" zakres programowy
mchu nie m6gl zadowolii kobiet pracuj4-
cych, zwiqzanych z poznairskirn drobno-
niteszczaristwem i wlodcianstwem. Wpraw-
dzre i w tym przypadku eksponowano kwe-
stie narodowe i religijne, ale dostrzegano
tak2e wagp problen-ratyki pracy i wszech-
stlonnego rozwoju gospodarczego. Nnrt ten
prze.jawial dtpenie do modernizacji regionu
iplzezwvciq2enia korzystnej dla ziemiai-

stwa - irnpasu zwiqzanego z rnonokultur4
agrarnE. Tak jak ziemianstwo r jego kliente-
la, tak te2 przedstawiciele i przedstawicielki
drobnej wlasnoSci starali siq wykorzysta6
hasla narodowe dla obrony swoich specyficz-
nych interes6w ekonomicznych. Wida6 to
szczeg6lnie na przykladzre fbrsowania kon-
cepcji Scis,lego podzialu narodowoSciowego
w handh.r w my61 zasady:,,sw6j do swego",
czyli Polacy kupu;4 w polskich skiadach,
Nierncy w niemieckich, Zydzi w Zydowskich.
W ten spos6b polskie kupiectwo, w zdomi-
nowany bydL cobqd2przez Polak6w regio-
nie, staralo sig uchroni6 przez obcqkonku-
rencj4 zwlaszcza zydowsk4. Antysemityzm
byt jedn4 z silnych cech tego nurtu, bliskie-
mu Narodowej Demokracji (endecji).

Ko6ci6l katolicki, posiadaj4cy znaczne
wplywy w Srodowisku kobiecym, przyczy-
nial sig takZe do jego zr6znicowania, sam
nie bEd4c rnonolitem. Z jednej strony stano-
wil on oparcie dla d4zeri narodowych Pola-
k6w, cho6 z drugiej potqpil ruchy nacjonali-
styczne (za pontyfikatu Piusa lX). W wersji
chrzeScijarisko-demokratycznej staral siE
samodzieinie oddzialywa6 na niZsze klasy
spoleczne, r,rznaj4c w niekt6rych wypadkach
postulaty egalitarystyczne i zbliZaj4c sig do
koncepcji socjalistycznych, ale generalnie
hierarchia koScielna byla niechgtna ruchowi
socjalistycznemu i wolnoSciowemu, choi
przyjgla takie z niezadowoleniem powsta-
nie i wzrost sily narodowego ruchu zwtqz-
kowego*, pomimo,2e odwolywal siE on do
spolecznej nauki koSciola.

* W 1902 roku powstaje w Poznaniu Polski
Zwiqzek Zawodowy (PZZ), a na ernigracji w West-
falii Zjednoczenia Zawodowe Polskie, szczeg6l-
n ie szybko s iq rozwi ja jqce i  radykal izuj4ce pod

wpiywcm walk k lasowych w zachodnich Niem-
czech. W I 908 i I 909 roku dochodzi do fuzji trzech
polskich organizacj i  zawodowych dzia la j4cych
lv obrqbie Rzeszy: Zu'izlzku Wzajemnej Pomocy
(dziatajqcyn na G6mym Slqsku od dlu2szego cza-
su), Zjednoczenia Zar.vodowego Polskiego i Polskie-
go ZwiEzku Zar'"'odorvego z Wielkopolski. Od tego

lulotnentu zaczEly one rvystqpowai pod rvsp6lnq
nazwq - Zjeclnoczenie Zarvodowe Polskie (ZZP).

W ciqgu kilkunastu lat w Wielkopolsce na tej bazic
uksztalto"val siq masou'1, ruch zr.viqzko*ry. kt6ry
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Wreszcie istnial nurt reprezentujEcy pra-
cownice (i pracownik6w) najemne o charak-
terze, kt6ry odpowiadal specyfice wielkopol-
skiego proletariatr.r nie posiadaj4cego w swo-
inr skladzie nazbyl du2o osob zatrudnionych
w przemySle. Byty w nim obecne tendencje
socjalistyczne i wolnoSciowe; zar6wno ta-
kie, kt6re podkreSlaly znaczenie walki r.raro-
dowo-wyzwolericzej, jak i te, kt6re j4 kwe-
stionowaly, kiad4c giowny nacisk na aspek-
ty walki klasowej. Ten ostatni nurt reprezerl-
towala np. R62a Luksemburg, kt6ra jednak

n' latach I 9 I 9- 1 923 przeprorvadzil wiele akcj i strq -

kor.r,ych, zwlaszcza rvSrocl robotnik6rv i robotnic
rolnych. W pienvszych latach po I rvojrric (lviato-

rvej Zjcduoczenie liczylo ponad 600 tys. czlonkor.v,
reknrtr-rjzlcych siE g{6wnic z Wielkopolski, Ponro-; ,
r , /a Zi r r ' l ) ( ) ( lnrego.  5 lqski l  |  w InnreJSZynr stoIn lu
z Polski centralnej i Mazor.vsza. Bylo najwiqkszE
organizacja. zu'i4zkorv4 II RP

nie byla, z r o2ny ch wzglE-
d6w, integralnie zwi4zana
z wielkopolskirn ruchern
kobiecym, choi jej osoba
ikoncepcje w jakimd stop-
niu odcisnE{y na niln swo-
je p iEtno.  Aktywnosc agi -
tacyjna Luksernburg na te-
ren ie  W ie l kopo l sk i  we
wczesnych latach XX stu-
lecia spowodowala, 2e Jej
poglqdy byly znane i po-
wszechnie kornentowane,
a w organizow any ch przez
socjaidernokracj q wiecach
mia lo  uczes tn i czyc  t e2
wiele kobiet. We wrzeSnru
1901 roku R6za Luksem-
br.rrg udziela obszernego
wywiadu. uchodz4cemu
w6wczas za l ibera lny,

, ,Kur ierowi  Poznanskie-
mu", kr6tko po tym jak

wydala broszurq W obro-
nie narodou'o.icl. w ktorel
zaatakowala politykg rzE-
du niemieckiego wzglE-
dem Polak6w.23 Nie prze-

czqc prawdzrwo6ci oburzenia i sprzeciwu
Luksemburg wobec metod gennanizacji, od-
wolanie siE do kwestii narodowych bylo dla
niernieckiej socjaldemokracji, kt6rE repre-
zentowaia, podyktowane przede wszystkim
wzglEdarni taktycmymi i zabiegarni o popar-
cie Polak6w w nadchodz4cych wyborach
parlarnentarnych. Generalnie Luksemburg
byla przeciwna angaZowaniu ruchu robotni-
czego w walkE niepodlegloSciowq. ,,Zamte-
szanie" wok6{ wspomnianej broszury, fak-
lycznie pozwolilo na chwilami przyjazne
przyjqcie R62y Lukseurbvrgprzez czgSi bar-
dziej postqpowej poznanskiej opinii pLrblicz-
nej. W przeciwierisfwie do Luksemburg inna
dzialaczka socjalistyczna tego okresu, Jadwi-
ga Gulinska, uwa2ala fiak cale PPS z kt6-
ryrn byla zwiqzana) d42enia narodowo-wy-
zwoleficze za priorytetowe. Culiirska inte-
gralnie byla takZe zwtqzana z poznafskrm
ruchern kobiecyrn, rr. in. dzialaj4c w stowa-
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rzyszeniLr Czytelnia dla Kobiet. Nota bene
kler katolicki pubiicmie domagal siE wyklu-
czenia jej z organizacji*, z uwagi na lewi-
cowe powi4zania. Ostatecznie w glosowa-
niu wniosek ten przepadl.2a

Z Czytelniar... zwiEzanabyla tak2e Zo-
fia Tulodziecka, kt6ra jako jedna z pierw-
szych dostrzegla znacznie organizacji zawo-
dowych w kontek6cie kwestii kobiecych.
Bezwzglgdnie bralo siE to z jej osobistych
doSwiadczeh,  o k t6rych wspominalem.
W 1903 rokn zaloLyla w Poznaniu Stowa-
rzyszenie Personalu Zeriskiego w Handlu
i Przemy5le. Jego celem - jak to ujmuje sta-
tut - bylo popieranie kobiet pracuj4cych
w zawodzie kupieckim i przemysiowym, po-
przez po5rednictwo w bezplatnym otrzyma-
niu posad, udzielanie bezplatnych porad
prawnych, kursy, odczyty, wieczomice. Do
stowarzyszania mogly naleiec kobiety pra-
cuJqce w: ,,kantorach, handlowych skladach
ipracowniach, a wigc ksiEgowe, kasjerski,
sklepowe, krawcowe itd." Stowarzyszenie
nie staralo sig prawdopodobnie wkracza6 do
zaklad6w pracy fypu Milch czy Cegielski czy
spelniad rolq typowej organizacji zaklado-
wej. Dzialano raczej poprzez odpowiednie
podniesienie SwiadomoSci praw przyslugu-
j4cych pracownicom. Tematy jakie Stowa-
rzyszanie podejmowalo podczas szkolei
i odczyt6w, Swiadcz4 o szerszyln te2 spoj-
rzeniu na problematykg: o bud2ecie kobiety
pracu.y4cej, o higienie (w6wczas ternat dori6
populamy), o nowym prawie rzemieSlniczym
dla kobiet, czy wreszcie o r6wnouprawnie-

* Sygnal do nagonki na Guliriskq dal ks. Kazi-
n i ierz Zimmermann. Adam Pr6chnik p isze,  2e
wprawdzie Guliriskiej nie wykluczono z Czyl.elni
dla Kobiet, ale p6Zniej wprowadzor.ro zmiany statu-
torve unremo2liwiajEce przystopowaniu do niej so-
cjalistek. Ks. Zirnmermann ostatecznie otrzymai
(jeszcze przed I w,ojnq 6wiatowq) profesurE na Uni-
wersytecie Jagiclloriskim, gdzie jego wykladom to-
w arzy szyly wyst4pien i a postqpowej i lewicowej
mlodzie2, oskar2ajqcej Zimmermauna o skrajny
konserwafyzm. (Za: Adarn Pr6chnik, Kobie to w pol-
sk i rn ruclnr .sor jaI is t t , t -nt 'nt ,Warszawa I948,  s.  6I  -

62 oraz ustalenia wlasne).

nir.r kobiel.* Przy Stowarzyszeniu dzialala
tak2e biblioteka i kasa pontocy wzajernnej.
W 1907 Tulodziecka dodatkowo zaklada nie-
wielk4 sp6ldzielniE pracownicz4:,,Pracow-
nia Sukien", w kt6rej pracowaly 23 kobiety
(8 pracownic i l5 uczennic, kt6re po roku
specj alizacj i rn raly pr aw o przystqpic do sp61-
dzielni). Zysk og6iny sp6ldzielni byl dzie-
lony migdzy zatrudnione osoby. Inicjatywa
ta przetrwala kilkanaScie 1at.2s Stowarzysze-
nie Personalu Zefskiego mialo swoje filie w
typowo robotnt czy ch dzielnicach na Wildzie
i l-azarzu, a tak2e w innych miastach zaboru
pruskiego: w Toruniu i Brodnicy. Dokladnej
liczby czlonkin nie udalo mi siE ustalii, cho6
spotkalem siE z opini4 2ebyla to organiza-
cja mala. Niekt6re jednak fakty poSrednio
wskazuj4 2e Stowarzyszenie liczylo kilka-
set os6b, co biorEc pod uwaggjego charak-
ter i czas w jakim powstalo, bylo wbrew po-
zorom du2o. Potrafilo ono np. zgronadzt(,
na wiecach w Poznaniu po 400 swoich czlon-
kiti i sympaty czek, co pozytywnie Swiadczy
o .lego wplywach i zdolnoSciach mobiliza-
cyjnych.

Po ogloszeniu w l89l rokuprzez papie-
za Leona XIII encykliki Rerum novarum**,
znaczenra nabierajq katolickie zwiqzki pra-

* Ten ostatni temat wygioszony zostal na od-
czycie Stowarzyszenia przez dr Dobrzynsk4-Ry-
bickq (1868-1958),  f i lozotkq,  p62niejszq profesor
Uniwersytetu Poznaiskiego.

++ Encyklika Renrnt novanrmbyla reakcj4 Ko-
6ciola na rosn4ce wp$vy ruch6w socjalistycznych
i komunisrycznych w516d katolickich robotnik6w.
Oglaszaj4c l5 maja 1891 roku encykl ikE papie2
Leon XIII zyskal sobie przydomek ,,papieZa robot-
nik6w." Encyklika oporviedziala siq za chrzeSci-
jariskq polityk4 spoleczn4 przy jednoczesnym od-
rzuceniu socjalizmu w wydaniu marksistowskim, jak

te2,,rllepego" kapitalizmu. Gl6wnymi wqtkien-r do-
kurlentu byio przekonanie,2e ani ko6ci6l, ani pari-
stwo nie s4 w stanie samodzielnie rozwi4za6 tmd-
noSci  spolecznych.  Obydwa orgarr iznry muszq ze
sobq wsp6lpracowai dla wspolnego dobra. Wedlug
Leona X I II zadaniem Kodciolajest wspieranic dziela
pojednania miqdzy pracodawcami i pracownikami
poprzez nieustanne przypominanie praw i oborvi4z-
kow wszystkich zainteresowanych. Q\tra podstawie:
W ik i ped ia ) .
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cownicze.  Ich sol idarys lyczny program
wsp6lpracy z pracodawcarni, powodr.rje, 2e
'"v wielu przypadkach powstaj4 one za ich
aprobatE. KoScr6l katolicki dziEki stowarzy-
szeniorn robotniczynr zatnierzal aktywnie
powstrzymai rozszerzajqce siE w ruchu pra-
cowniczy, wptywy innych koncepcji, nie tyl-
ko zreszt4 lew'icowych.

Pierwsze katolickie stowarzyszenie ko-
biet pracuj4cych w przemySle zaLoLono
w Poznaniu w 1899 rokn* Towarzystwo to
ograniczalo siE tylko do pracy religijnej,
dq24c - jak opisywaly to 6wczesne gazely -

,,do podniesienia i szerzenia religijnoSci
i moralnoSci migdzy pracownicarni fabrycz-
nymi, kt6re wskutek zdarzaj4cych siE wybry-
k6w poszczeg6lnych jednostek doszly do
opinii powszechnie niedobrej". Pierwsze ka-
tolickie organizacje kobiet o charakterze
stricte zawodowym powstaly w 1906 r. (lub
1905) z inicjatywy ks. St. Adamskiego ani-
matora Towarzystu'a Katolickich Robotni-
k6w Polskich. W 1907 kobiecy ruch zwi4z-
kowy podzielil sig na dwie czESci, jedn4sta-
nowily pracownice fabryczne, a now4orga-
nizacjg, hczqcqod pierwszego dnia swego
zalo2enia 400 czlonkif , zalo|yly pracowni-
ce zatrudnione w przemydle tekstylnyrn. lch
iioS6 szybko, bo do konca 1907 roku, wzro-
sla do ok. 700. W marcu 1907 powstalo tez
towarzystwo kobiet pracuj4cych w handlu
i konfekcji w Gnieznie, kt6re liczylo w6w-
czas lll czionkiri. W sierpniu l907 postal
w Poznaniu zwiqzek grupujEcy slu2bg (ok.
700 czlonkin), a pa2dziemiku 1907 roku
postalo towarzystwo pracownic fabrycznych
w KoScianie licz4ce ok. 600 czlonkin.

Skonsolidowane zawodowe organizacj e
katolickie kobiet dzialaly od 30 gmdnia I907
roku pod wsp6ln4 nazwq Zwi4zkr.r Towa-
rzystw Kobiet Pracuj4cych (a potem Zwtqz-
kr,r Kobiet PracujEcych - ZKP) i liczyly ra-
zern ok. 3100 os6b; w 1909 lbwalzystwo
sktrpialo 21 stowarzyszen z 4192 czlonki-
niami. PostEp ilo6ciowy byl wipc wyralny,

+ Zalo2yla je Anicla Karlorvska ( I  853-1 902).
Poial ' ia sie tu te2 lv niekt6rvch Tr6dlach rok 1889

zosta{ jednak zahamowany przed I wojn4
Swiatow4 na poziomie ok. 5,5 rys. Tzeszo-
nych czlonkiri. Po I wojnie Swiatowej ZKP
przeLyl ponownie rozw6j ilo6ciowy osi4ga-
j4c na pocz4tku lat '20 XX wieku 12 tys.
czlonkiri, a1e potem stracil na znaczeniu.

Ka2daz wchodz4cych w sklad Zwiqzktr
organizacji zachowala autonomiE. Skladki
dzielone byly na dwie czEdci, jedna dla
Zwiqzkv, drr"rga pozostawala w gestii lokal-
nego towarzystwa. Zebrania towarzystw od-
bywaly siQ raz, dwaraz w rniesiqcu, wyda-
wano  dwu tygodn i k , ,P racown ica "  (od
I stycznia 1909 r. pismo zr-nienilo nazwQ na

,,Gazeta dla Kobiet"), kt6re wszystkie sto-
warzyszone czlonkinie otrzymywaly bezplaf
nie. Towarzystwa posiadaiy wlasne biblio-
teki. zakladano kasy pomocy wzajemnej.za-
pornogowe i pogrzebowq. Wreszcie Zwi4-
zek otworzyl biuro porad prawnych, a od
1919 roku posiadal  takZe wlasny Dom
Zwi4zkowy.26

Z jednej strony ZKP stat siE rniejscem,
gdzie starano sig bronii praw kobiet pracu-
j4cych, ale w zasadzie tylko poprzez dziala-
nia uSwiadamiaj4ce, a nie organizacjE akcji
protestacyjnych czy strajkowych. Fakt, 2e na-
rodowe i socjalistyczne zwi4zki zawodowe
nie doS6 duz4wagg przywiqzywaly do upo-
wszechniania siQ wzrostu zatrudnienia ko-
biet, spowodowal,2e czpsto zdane one byly
na pornoc jak4 oferowaly organtzacje przy-
parafialne. Dlatego w poiskich katolickich
zwiEzkach zawodowych odsetek kobiet by1
zdecydowanie wyZszy niZ w pozostalych
i ksztaltowai sig na poziomie kilkunastu pro-
cent (13'lo).* Z drugiej strony kler nie ukry-
wal, t2 poprzez kobiecy ruch zwiEzkowy,
zamierza bronid,,wiary i moralnoSci" chrze-
6c4afskiej, realizuj4c dewizE papie2a Piusa
IX**: ,,dajcie mi SwiEte niewiasty, a nawr6-

+ W 1907 roku odsetek kobiet w chrzeScijan-

skich zwi4zkach zawodowych mial wynosii w ca-
lych Niemczech 6,6%. (Francrszek IIitze, Kwes4ta

robotnitztr i dq;noici do jej ro:witlzunitt, Poznait

1 9 0 9 ,  s . 9 7 ) .
** Pontyfikat papieZa Pir-rs IX poprzcdzal pon-

tyf ikat  Lcona Xl l l .  Pius IX uchodzi l  za jednego

z bardziej konsenvatyrvnych papie2y, m.in. potqpil

i,iil
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cQprzez nie caly Swiat". Jeden z ksig2y na-
pisal w broszurze wydanej przezZKP mJn.,
2e kobieta powinna byi ,,si lna i zdrowa,
mocna w wierze, niezepsuta moralnie. Wten-
czas, gdy zabierze glos, czy to na wiecu. czy
na zebraniu, czy gdziebqd2, r odwa2nie za-
wola: my niewiasty nie pozwolimy wypgdzi6
ducha chrzedcrjafrskiego ze szkoly, my nie
chcemy siyszec o zadnych rozwodach czy
dlubach cywilnych, my chcemy Boga, jego
praw, jego miloSci i sprawiedliwoSci, w woj-
sku, urzgdach, w 2yciu gospodarczem i po-
Iitycznern, preczz sekciarstwem i wszelkirn
warcholstwern..."'z7 KoSciol katolicki widzial
zagroZenie oczywiScie przede wszystkim w
ruchach socjalistycznych, rewolucyjnych czy

rozdzial KoSciola od panstwa, laickie nauczanie,
wolnoici prasy i sumienia. Wskazal te2 80 blEdnych
doktryn i idei m.in.: socjalizm, modernizm, racjo-
nalizm, nacjonalizm i falszpvry ekur.nenizm. W cza-
sie I Soboru Watykariskiego oglosil dogu-rat o nie-
onylnoSci papie2a w sprarvach relrgijnych i moral-
nych; potqpil aborcjg i od tamtego nomclltu uzna-
uana onajest z.a grzech Sntieftelny i karana eksko-
munikq (Na podstawie:  Wikipcdia)

radykalnych, uznaj4c je wszystkie ostatecz-
nie za bolszewickie. ,,Programy bolszewic-
kie - pisala ledna z dzialaczek ZKP - sta-
wiaj4na czeie swoich prac zrewolucjonizo-
wanie przedewszystkim kobiety i to rozbu-
dzeniem w niej nienawi5ci do wiEcej posia-
dajqcych, obudzaniern niechpci do obowi4z-
kow rodzinnych, doprowadzeniem do uwiel-
bienia wlasnego ciala. Cel jasny! kobieta rna
stad siE pochodniq rozpalajqcqwojny do-
mowe, bratnie mordowanie, w nagrodg tej
zbrodniczej przyslugi stanie sig przedmio-
tem nie czci lecz przedmiotem rozkoszy,
sprzQtem tylko pipknym lecz bezdusznym,
kt6ry zepchnie siE na dno ngdzy, chor6b i po-
gardy"zt. Forsowanie katolickich przekonaii
nie oznaczalo jednak, 2e w pojedynczych
przypadkach ZKP nie podejmowal z sukce-
seln starafi o poprawQ warunk6w pracy. Ugo-
dowa polityka zwtqzk6w katolickich spowo-
dowala, 2e ich wplywy w okresie miEdzy-
wojennym slably na rzecz zwi'4zk6w opar-
tych o koncepcjE walki klasowej.

Wszystkie opisane wy2ej nurty ruchu ko-
biecego nakladaly sig na siebie, czEsto nie
wystEpuiEc w czystej postaci, r"rlegaj4c 162-



L-*- -

szesz, jest tworem 
'Iwojej 

wyobrazni, na pro-
winc j i  bowiern n ic  o n i r l  n ie wierny -  za to
pra_rniemy wszystkie by6 prawemi obywa-
telkarni i czynneuri polkami. Piszesz Pani,
ie rvystgpowanie publiczne kobiet r-rwa2asz
za obj aw nrezdro lve go f'ernin izrnu. Zapytuj g
wigc Ciebie, jaki f'em inizm uw aLasz za zdr o-
wy, bola potqpiarn wszelki f-erninizrn". Ga-
zeta z chqci4 dn-rkowala tego typu wypowie-
dzi, bowiern chodzilo iej wlaSnie o przypiE-
cie pojawiaj4cemu siE w{aSnie niezale2ne-
mu ruchowi kobiecernu latki ..feminizrnu"
inajlepiej tak2e ,,socjalizrnrf', co mialo go
w oczach opinii publicznej zdyskredytowai.
Kiedv orasa zachow aw cza demonstrowala
swoj dystans i krytyczny stosunek do Srodo-
wiska zwoluj4cego wiec to prasa socjali-
sfyczna, o niewielkich jednak w Wielkopol-
scewptywach. wezwala do rnasowego w nim
uczestnictwa.

Nagonka prasowa doprowadzi la  do
tego, 2e wiele kobiet publicznie wycofalo
swoje nazwiska z listy organizatorek. Sy-
tuacja ta skonfliktowala Srodowisko zwi4-
zane z siostrami Tulodzickimi z poznariski-
mi pismami, przede wszystkim z,,Dzienni-
kiem Poznanskirn". uwa2anyrn przez socja-
l ist6w za tubp ziemiahstwa. Aniela Tulo-
dziecka stwierdzrla na zakohczeme wiecu,
2e kobiety nie potrzebr.rjE rad poznahskiej
prasy i sobie bez niej poradzar. Jedna z re-
ferentek miala sip gloSno dopytywa6 w6r6d
przedstawicieli prasy ,,o redaktora pewne-
gopisma, kt6remu odgralala sip dgbowym
ki jem. Na szczqScie ani  k i ja .  ani  owego re-
daktora nie byto". Przedstawiciele ,,Dzien-
nika Poznariskiego" nie zostali bowiem na
zgromadzenie zaproszeni. Ostatecznie wiec
odbyi siq bez przeszkod i okazal siE fre-
kwencyjnym sukcesem. Nie byl on ani
2adnq sensacj4, ani skandalern. WiEkszoS6
referuj4cych kobiet (Zofia Tulodziecka nie
przeniawiala) zajEla stanowiska raczej kon-
serwatywne lub co najwy2ej umiarkowane,
nawoluj4ce kobiety do aktywnej roliw dzie-
le r,vychowanianlodzie2y w duchu patrio-
tycznym i religr.lnym. Wezwano do obrony
zasady narodowoSciowego podzialu w han-
dlu. walki z alkoholizrnem, itd. 2e

Na larnach tygodnika ,,Praca" jedna
z dz\alaczek pisala, 2e,,Dziennik Poznairski"
walczyl ..2 urojonymi wrogami. z cieniarni.
WielLr upatr-qe w rLlchu kobiecym coS w ro-
dzaju socyalizrnu. Ilez to przer62nych pojE6
ukrywa nazwa ta pod swoj4szerok4tarcz4'.
I dodawala, a propos samego wiecu: ,,Tym-
czasem wiec ostatni wyglosit i oklaskiwal tyl-
ko przewa2nie mySli zdrowe, bardzo skom-
ne, nie wycho dzqce poza niewielk4 skalE po-
prawy naszego losu"r0. Zachowawcza prasa
odetchngla z ulg4przypisuj4c sobie,,sukces"
i zachownj qc czujno66 na przy szlo!(,.

1905 - feministki, Zyd6wki, socjalistki
J eszcze wigksze dziala wytoczono prze-

ciwko niezaleinemu pomaf skiemu Srodowi-
sku kobiecernuprzy okazji odby.waj4cej siE
w pazdziemiku 1905 roku konferencji femi-
nistycznej w Krakowie, kt6rej jedn4 ze
w sp 6ior g ani z ator ek by la Zofi a Tul o dz ie cka,
zasiadaj4ca w prezydium zgromadzenta.

,,Dziennik Poznaiski" od poczEtku odm6-
wit publikacji programu zjazdu, i od razu
w pierwszych relacjach stwierdzil, 2e odby-
wal siq pod haslami ,,wojujqcego femini-
zmu". Wedlug ,,Dziennika", zjazd potEpil

,,caly system dzisiejszej szkoly, oSwiadczyl
siE przeciwko wychowaniu religijnemu dzie-
ci..." Jako jedyny problem doniosly gazeta
uznala kwestie walki z ,,rozpust4' i ,,alko-
holizmem"; ,,Jednak2e nie bez ale - pisze

,,Dziennik" - Jest zrozumialem samo przez
sig, 2e sprawa nierz4du, walka z handiem
2ywym towarem nie powinny i  n ie rnog4
wprost by6 tematem rozpraw publicznego
zebranta, w kt6remu liczebnie przewaialq
mlode dziewczEta i chlopcy w mundurkach
gimnazyalnych". Je2eli chodzi o zagadnie-
nia pracownic ze, gazeta przedstawila poglE-
dy Goliriskiej, kt6ra miala nawolywad ko-
b iety do zakladania kooperatyw . .zamiast
zastEpowa6 mELczyzn przy wszelkich zajg-
ciach biurowych, gdzie otrzymuj 4 wszystkie
21e platne i podrzEdne stanowiska..."* Za-

* .lednym z istotnych 6wczesnych kontrargu-
mentow na rzecz mchu zawodowego kobiet, bylo
str'vierdzenie, 2e zastqpowanic pracy ntE2czazn, du2o
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nym wplywom. Pr6ba osi4gniqcia sp6jno6i
ruchu kobiecego wi4zala siq ze Swiadorno-
Sci4 wsp6lnoty interes6w dotycz4cych wie-
loplaszczyzn 2ycia oraz wzrastaj4c4 aktyw-
noSciEpolityczna i ekonomiczn4kobiet. Do-
datkowo tendencji tej sprzyjaly powi4zania
personalne, szczeg6lnie w licz4cym w6wczas
ledwie 150 tys. (z czego 50-60% stanowila
iudno56 polska) Poznaniu. Sily natomiast
oSrodkowe spowodowane byly tym, 2e po-
szczeg6lne aktywistki reprezentowaly nie-
kiedy ro2ne klasy spoleczne i to w molnen-
cie gwaltownych przemian spolecznych,
przez co wiele kwestii bylo przezntepostrze-
ganych odmiennie.

Pojawianie sig silniejszych katolickich
organizacj i kobiecych zagrazalo samodziel-
noSc i Stowar zy szenia Personalu Zenskiego.
Ko6ci6l staral siE zmonopolizowa6 ruch ko-
biecy i podporz4dkowa6 go wlasnym kon-
cepcjom i celom. Tulodziecka byla zdecy-
dowan4 przeciwniczk4 patronatu ksig2y nad
organizacjami kobiecymi i bronila niezalez-
noSci swojego Stowarzyszenia, a tak2e jego

emancypacyjnego charakteru, co stalo siE
przyczynE licznych konflikt6w w latach
1 903- 1 909.

4.  WIECE -  DYSKUSJA WOKOL
KWESTII ZAWODOWYCH
I ROWNOUPRAWNIENIA KOBIET.

1904 - pierwsze starcie
Pocz4tkowo ruch kobiecy koncentrowal

sig na sprawach czysto narodowych, zwlasz-
cza obrony nauki dzieci w jEzyku ojczystym.
Pierwszy wiec (paZdziemik 1900 r.), w kt6-

ry mialo wziqt udzial ok. 2000 os6b jak
pisano - r6znych stan6w, dotyczyl wlaSnie
tego zagadnienia i nie wzbudzll wiEkszych
kontrowersji, bo generalnie zgodny byl z do-
tychczasow4 lini4polityczn4 wielkopolskich
ziemianskich i drobnomiszczafrskich elit.*

* Wygloszono na nim dlva ref'eraty: Maria Pa-
lEdzka, ,,O religijnym i moralnym wychowaniu dzie-
cr" tZofia Stasiriska, ,.Po1ka w rodzinie i spoleczeri-
stlvie". Za: Zot\a Chyra Rolicz Kobiett: v, organi^

W miarg usamodzielniania siE ruchu kobie-
cego i przybierania postaci bardziej proso-
cjalnej, jego dzialalno6d natrafiata na corcz
czgstsze ibardziej gwaltowne ataki ze stro-
ny Srodowisk zachowawczych. Do pierwsze-
go powaznie jszego, ,zderzenia"  doszio
w zwi4zku z wiecem zorganizowanymprzez
siostry Anieip i Zoftp Tulodzieck4* w'pa2-
dzierniku 1904 rokr.r. Pomimo bardzo umiar-
kowanego programu dotycz4cego przede
wszystkim kwestii ochrony kultury r jgzyka

narodowego, oraz odezwy skierowanej do
wieikopolskich kobiet, utrzymanej w duchu
narodowym i katolickim, 6wczesna polska
prasa zaczpla tq inicjatywg torpedowai.
W rubryce Glo s O byw at e I s ki,,DziennlkP o -

znariski" publikowal wypowiedzi, przede
wszystkim kobiet, kt6re krytykowaly ideq
wiecu, stwierdzaj4c, 2e kobiety winny byi
wierne roli matki-Poiki i uczestniczy(,
w kwestiach spolecznych, ,,...be2 halasu, bez
wystgpowania na arenie pubhcznej...", za-
rezerwowanej oczywiscie dla mE2czyzn.
Szczeg6lnie obawiano siE wzrostu zracze-
nia tendencji feministycznych, dlatego
stwierdzenia kobiet, przytaczane na lamach
prasy. w rodzaju,.wstrqtne mi sE emancy-
pantki" nie nale2aly do rzadkodci, nawet
w przypadku kiedy staraly siE one broni6 idei
i trybu zwolania wiecu. I edna z czytelntcze-
go ,,Dziennika Poznariskiego" pisze: ,,Femi-
nizm wybujaly, o kt6rym matko-polko pi-

zacjaclt sp1ldzielczych llielkopolski w XIX i XX

u'ieku, w'. Aktywno(i kobiet w organizacjach za-

wodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, pod

redakcj q Krzysztofa A. Makowskiego, Poznan 2007,

s . 1 2 3 .
* Aniela Tulodziecka (1953-1932) mlodsza

siostra Zofii, byla dzialaczkq spoleczn4 i oSwiato-

wa, wieloletni4przewodniczqca Towarzystwa Warta

zajmuj qcego siE taj nym nauczaniem j qzyka polskie-

go, przede wszystkim dziect z rodzin robotniczych

i chlopskich. Aniela Tulodzrecka, podobnie jak jej

siostra, byla generalnie przeciwna protektorator.vi

Koiciola katolickiego i starala siE zachowai 6wiec-

ki charakter Stowarzyszenia. Wielokrotnie byla re-
presjonor'vana przezwladze niemieckie; w I 913 roku

ods iedz ia l a  |  2 -d r r i ow4  ka rE  w iEz ien ia .
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24dalajednoczeSnie dla kobiet placy r6wnej
mpLczyzfiom w kazdym zawodzie i stwier-
dztla. 2e powinny tworzyc one zawodowe
organizacje kobiece lub plzystqpowai do
organizacji mEskich. Kwestie merytoryczne
byly jednak marginalne. Pomafrska prasa, nie
tylko ,,Dziennik Poznafiski", skupila siE na
wyszydzaniu i atakowaniu zjazdu. Nega-
tywnq bohaterk4 zostala Estera Golde*, kt6r4
obwiniano po trzykrod: poniewaz byla ko-
biet4 socjalistk4i Zyd6wkq. Oliwy do ognia
dolala dyskusja, podczas kt6rej zgromadza-
ne uczestniczki konferencji atakowaly wiel-
kopolskie elity.,,Dziennik Poznat'rski" dono-
sil: ,,Miqdzy innymi sprawiono laZniE W[iel-
kiemu] Ksfigstwu] Poznanskiemu za'reak-
cyjnoS6' i przykladem 'zwyrodnienia"'. Co
jednak wa2niejsze, zaatakowano prasg:

,,...kt6ra ztakiem poSwigceniern i w tak trud-
nych warunkach broni praw narodowych -

okreSlono jako'znikczernnial4', a przywiq
zane do katolicyzmu nazwano 'gorszem od
hakaty"'*x. Ostatecznie miano przyjq( rezo-
lucjE, w kt6rej uznano katolicyzm ,,naj-
wigksz4zapor4rozwoju kultury i narodowo-
Sci w Poznafskiem". ,,Zatem wiEksz4 ni2
ucisk pruski!" - wolal ,,Dziennik", w kt6re-
go opinii jedynE zaslugqzjazdu,jest wska-
zanie na jakim poziornie cywilizacyjnym

tairsz4 prac4 kobiet, w istocie prowadzi do zubo2e-

nia 2efiskiej czESci spoleczeristwa zaleZnej od docho-

dow mg\czyzn D42enia ekonomiczne feministek

uznawanow pierwszym rzgdziejako rodzaj,,niezdro-
wej" i fatalnej w skutkach konkurencji. Patrz np. ar-
tykul Praca kobiet opublikowany na lamach tygodni-

ka ,,Praca" nr 21 z dnia 2l maja 1905 r.
* Estera Golde-Str6zecka ( I 972- I 93 8), akty-

wistka Polskiej Partii Socjalistycznej, dzialajqca

okesowo w zaborze pruskim. na Slqsku.
** Hakata - potoczna nazwa niemieckiej orga-

nizacji nacjonalistycznej Deutscher Ostmarkenve-
rein (Niemiecki Zwiqzek Kres6w Wschodnich), za-
lo2onej w Poznaniu w roku I 894. Nazwa wziEla siq
od pierwszych liter nazwisk zalo|ycieli: Ferdyran-

da von Hansemanna (1861-1900),  Flennana Ken-
nemanna (1815-1910),  Hanryka von Tiedemanna
(I840-1922).  Podstawowym i  n ieartykulowanym
nigdy wprost celem Hakaty byla ostateczna gemra-

nizacja zrem polskich w zaborze pruskim. (Za:Wi-

k ioedia) .

znajdr.rje siE k6leczko feministek, kt6re zjazd
zorganizowaly. Prymitywno66 i chaos pojqi,
jakie wyszly przytem na jaw, mogiy byly
istotnie zaklopota6 nawet partyq soclali-
styczne, ktora zbyt pospiesznie zlakomila siE
na nowe 'towarzyszki'. nie przypuszcza.;qc,
iz zdobycz tak latwa, bEdzie zarczem dla
partyi tak Zenuj4ca". Wzorem roku 1904,

,,Dziennik" postanowil poda6 r6wnie2 po-
zytywne przyklady ruchu kobiecego (,,..obok
ruchu feministek istnieje tam rzetelny ruch
kobiet..."), prezentLrjqc pogl4dy i zakes dzia-
lania krakowskich organizacji kobiecych,
a SciSlej Polskiego Zwiqzku Niewiast Kato-
lickich, zalozonego w 1900 roku i reprezen-
tuj4cego - wg jednej z dztalaczek- ,,znacznq
wipkszoS6 kobiet w Krakowie, kt6re, przy-
znaj4c sig bez zastrzeLeri do zasad katolic-
kich. stojq tem samem wiemie na gruncie
tradycji narodowych. Otwarty jest wszyst-
kim paniom i doroslym pannorn wyznania
katolickiego, 2e wszystkich warstw spolecz-
nych, mniej wigcej wyksztalceniem do sie-
bie zbli2onych. Ma na celu zespolenie ko-
biet polskich w pracy spoiecznej..." W tek-
Scie przedstawiona jest dzialalnoS6 162nych
stowarzyszen kobiecych Krakowa, w tym
tak2e robotniczych jak np. liczqce w6wczas
ok. 300 os6b stowarzyszenie l4czqce robot-
nice z t 'abryki cygar. Tak prezentuje ona na-
torniast podstawy ideowe ruchu: ,,Duch nasz
wyprowadzil ju? i naszq kobietg ze sfery,
w kt6rej siE zamykala do niedawna, ze sfery
domowego 2ycia r indywidualnych akt6w
milosierdzia. Wyprowadzil j4nagle i wprost
a2 na pole wsp6tzawodnictwa z mEsk4 po-
low4 ludzkoSci na pole walki, burz4c u niej
nieraz r6wnowagE umyslu i serca, propagu-
j4c pomiEdzy ni4skrajne doktryny, napawa-
j4c j4 czEsto gotyczE i jadem i szukaj4c
w niej podatnego rnateryalu do agitacji so-
cyalnej ipolitycznej. Kierunek ten, tak zwa-
nej emancypacji kobiecej, odznacza siEjed-
nak tem, 2e chwycit sig od razu skr.rtecznego
iirodka reklamy, 2e wszystko czyni siE z ha-
lasem, 2e ka|de dzialanie wyprowadza siE
na widowniE publicystyki, nadaj4c mu dale-
ko wigkszEdoniosloS6, niz je rna w rzeezy-
wisto6ci. ciesz4c sip nieraz i z tego rozglo-



su, kt6ry wynika z glos6w krytyki i potppie-
nia, odzywajqcych sig z obozu, broniEcych
starych cn6t i tradycyi i ich zachowaniem sip
przera2alqcego. SzczpSciem, ze ten'stary
ob6z'nie ogranicza sig do krytyki i przestro-
gi, 2e sam licz4c siE r6wnie2 ze zrnieniony-
mi warunkarni, jal siq dodatniej na polu spo-
iecznym niewiast pracy i 2e pozytywnymi
rezultatami tejpracy ju2 sig moZe wykazac"

Krytyka zachowawczej prasy w poznaf-
skim jaka sig pojawila podczas krakowskie-
go zjazdu, zostala przez redaktor6w w Wiel-
kopolsce odczytana jako kontynuacja sporu
sprzed roku. Chot Zofta Tulodziecka miala
broni6 Wielkopolski podczas zjazdu, prze-
ciwko niestusznym wedlug niej zarzutom,
sytuacja ta zostala wykorzystana przez tu-
telsze gazety do frontalnego na ni4 ataku.
,,Orqdownik" pisal, pijqc do Tulodzieckiej
ijej koleZanek: ,,Panie te powinny byty wie-
dzie{2e to s4kobiety fuczestnicz4cew zje2-
dzie] w znacztel mierze duchowo pokrew-
ne z terni obcemi Zywiolami socyalistyczne-
mi i rewolucyjnemi, kt6rych ogniskiem sq
Niemcy i Rosja, kt6re Ierazw znanych strej-
kach t zabvrzeniach chcialy zdobyt moral-
ne rzqdy nad calem spoleczeristwem pol-
skiem w Kr6lestwie, przygnie$6, zgnieS6 in-
teligencjQ narodu i zapanowai na naro-
dem..." (Fragmenty tego artykulu przedru-
kowal tak2e,,Dziennik Poznariski"). Inne ty-
tuly formulowaly zarzvly leszcze bardziej
ostro.,,Postpp" za,,Gazet4Narodow4' pisal:

,,Je2eliby chodzilo o wykazanie, jak bardzo
niedojrzalerni pod wzglEdem politycznym,
sq kobiety wog6le, to wystarczyloby oglo-
sii dokladnie sprawozdanie z wieca. Chaos,
bezmyrilnoS6, brak logiki walcz4 tam o lep-
sze z pr62noSci4 i zarozumialoSciq opart4
na przykrym dyletanty2mie. Tych kilka roz-
s4dnych kobiet. ktore uczestnicz4 w wiecu,
s4wprost za2enowane i zawstydzone wybry-
kami wojuj4cerni feminizmu, kt6ry jest tyl-
ko pokrywk4 dla Zydowsko-socj alistycznej
agitacyi. I oto wlaSnie jest najcharaktery-
styczniejsze: wiec opanowaly 2yd6wki i so-
cya[stki; bardzo wiele wiecowiczek nie hol-
du;e ani bezwyznaniowoSci ani kosmopoli-
tyzmowi, a jednak 2adna nie miala odwagi

przyznac sig glofno do swoich przekona6, -

co jeszcze rcz dowodzi,2e kobiety zawsze
sip powodujq cudzemi opiniarni...". Wresz-
cie,,Goniec Wielkopolski":,,Nie zjazd ko-
biet polskich, lecz szopka Zydowsko-socy-
alistyczna mala miejsce w prastarej stolicy
Polski... Czy nie oblaly sig rumiericem wsty-
du za swoj4 obecnoSc tam, gdzie socyalizm
i 2ydostwo urqgalo naszym idealom?"3r
W obronie Tulodzieckiej stan4l natomiast ty-
godnik,,Praca", stwierdzaj4c - daleki b9d4c
od pochwaly socjalizmu - iz ze wrzawy
wok6l zjazdu krakowskiego ,,staraj4 sig co
prgdzej zy sk naleZyty wyciqgn46 zwolenni-
cy zastoju izacofanra". Autor tych sl6w na-
zywa ,,Dziennik Poznariski" ,,starym wro-
giem" ruchu kobiecego i polemizowal z jego
lezami dotyczqcymi feminizmu, zarzucajqc
gazecie,2e wszystko co dobre przypisuje
prawicy, a co zle lewicy."

Nagonka jednak sprawila, 2e czgS(, ko-
biet t dzialaczek wyst4pila ze Stowarzysze-
nia Personalu Zeriskiego uznaj4c je, wobec
przypisywanych mu tendencji socjalistycz-
nych i ateisty czny ch, za zbyt ndykalne. Pod
wplywem ty ch zarzut6w Tulodziecka miala
sig w6wczas wypowiedziei, 2e:,,socjalistk4
nie jestem i nigdy nie bgdE, bo zbyt drogie
s4mi moje ideaiy narodowe i religijne", ale
w dalszym ci4gu miala uznawa(, warto(ci

,,kobiecego ruchu postgpowego"33. Na ile jej
deklaracja byla szczera, a na ile podyktowa-
na pr6bE obrony siE przed atakami - trudno
stwierdzi6.

Dyskredytowanie ruchu poprzez przypi-
sywanie mu tendencji socjalistycmych mia-
lo go pogr42y6 i pozbawi6 wpl1w6w. Byla
to pr6ba stlumienia radykalizuj4cych sig po-
g1qd6w spolecznych i pojawiaj4cych siE co-
ruz czg(ciej postulat6w socj alnych, kwestio-
nuj 4cych dotychczasow4 narodowo-religijnq
poprawno66 polityczn4. Dodajmy, 2e proble-
my takie mialy nie tylko organizacje kobie-
ce. Dzialacz Towarzystwa Mlodziezy Ku-
pieckiej (TKM), pokrewnej Stowarzyszeniu
Personalu Zenskiego (SPZ) organizacj i ,
zkt6rqw 1920 r. SPZ sig pol4czy, pisal:
,,...wanrnki narodowe nakazyw aly usuwa6
d42noSci socjalne na daleki plan, mimo jed-
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nak wszystko dziwnem wyda.1e, 2e przez
dziesitlki lat nie wyplynElo 2adne d42enie
socjalne, ani nawet poruszonem nie zostalo.
-fendencje 

widoczne nurtowaly tylko w glE-
bi duszy, pracownicy nie mieli odwagi sta-
wiai 24dania konkretnego: byliby bowiern
ruchodzili za 'socjaiistow', czego - brof Bo2e

nie chcieli sig doczeka6"tt. t,- niemniej
w roku 1903 TMK wysunElo pierwszy swoj
postulat,,polityczno-socj alny", mianowicie
domagaj4c siE regulacji odnorinie pracy
w niedziele. Kiedy pozostaty one bez echa,
polscy pracownicy handlu poparli swoich
niemieckich kolegow, de J-acto lami4c obo-
wi4zuj 4c4 zasadp podzial6w narodowoScio-
wych w bran2y. Towarzystwo zaczglo ewo-
luowa6 w kierunku bardziej radykainyrn,
czego nastQpnym dowodem bylo wybranie
przewodnicz4cego nie sporir6d pracodaw-
c5w, rozlaczajqcych na TMK patronat, ale
pracownik6w. Wreszcie jeden z dzralaczy,
Stanislaw Weber, w l9l2 roku glosil: ,,Nie
d42g do tego by przeprowadzi6 pracg nasz4
na podloZe inne, jestem mo2e ostatnim, kt6-

ry by przylo2yl rEki. by z naszej pracy zni-
kly znarniona polskie, ale twierdzg, 2e nie
wolno nam rezygnowai znaszych praw so-
cjalnych i w tym kierunku nasze 2qdania
wobec samodzielnego kupiectwa fwlaScicie-
lil powinny by6 jasne. MiEdzy pracobierca-
mi i pracodawcami istniej4przeciwiei.rstwa,
s4 interesy rozbie2ne, ktorych nikt nie za-
trze"3s. W duZej mierze walka podejmowa-
na przez Towarzystwo dotyczyla r6wnie2
kobiet, bowiem w handlu stanowity one zna-
cz4cy odsetek pracuj4cych.

1907 - polityka i obyczaje
W pazdziemiku 1907 roku Zofia Tulo-

dziecka i bliskie jej Srodowisko organizuje
w Poznaniu wiec pod szyldem wlasnej orga-
nizacji. ,,Kr.rrier Poznafiski" donosii, i2 ze-
bralo sip na nim,,co najrnniej 400 os6b, prze-
wa2nie plci pigknej; mgZczyzn byla obec-
nych mala fylko garstka.",,Dziennik Poznarl-
ski" dodawal :,,Wiecown ic zki zgt omadztly
sig bardzo licznie, sala byla przepelnior.ra".
Po oficjalnyrn otwarciu zgrornadzenia, prze-
rnowiia Tr-rlodziecka. Tytr.rl iei ref'eratLr

brzmial:,,O potrzebie u6wiadamianiakobiet
w sprawach spolecznych i ekonomicznych".
Je2eli przed dwoma laty faktycznie obawia-
la siq, 2eby nie by6 utoZsamian4 z ruchem
radykalnyrn i socjalistycznym, to poczqtek
jej przemowienia nie mo2na nazwac inaczej
jak prowokacj4. RozpoczEla je bowiem po-
woitg4c siE na Augustyna Wr6blewskiego*,
krakowskiego uczonego, ale tak2e dzialacza
anarchistycznego, znanego ze swoich kon-
trowersyjnych przekonaf, niechEci dla Ko-
riciola katolickiego i licznych prowokacji
obyczajowych.r6 Wr6blewski nie byl oczy-
wiricie powszechnie znany w Poznaniu, ale
juz do56 dobrze kojarzony w Krakowie,
przez co chcqc uchroni6 sig przed zarzutami
o tendencje socjalistycme, powolywanie siE
na niego, wydaje siE do36 ryzykowne.

Nawi4zuj qc do koncepcj i Wr6blewskie-
go referentka wskazala na biemoSi kobiet
w sprawach spoleczno-ekonomicznych, pod-
kreSlaj4c, 2e nie jest to ich wlasna wina, lecz
specjalnie dla kobiet ,,uprawianej kultury",
kt6r4 s4 zmus zone przylq(,, nieraz pod groZbq
brutalnej przemocy. Kobieta - rn6wila Tu-
lodziecka - posiada umysl r6wnie2 tw6rczy

1ak mg2czyzna, a w praktycznym 2yciu

,,dzigki moralnej swej warto6ci o wiele le-
piej orientowa6 sip potrafi". Na poglEbienie
kobiet ,,wplywaj4 prawa, kt6re na r6wni jq
stawiaj4 z dzie(mi i idjotami". Tymczasem
to na kobietach spoczywa obowi4zek wycho-
wania potornstwa: .....przecie2 te same umy-
slowo 'niedojrzale'kobiety - to matki tych
ludzi, co prawa dyktuj4 to matki calychza-
stEp6w ludzi uczonych, tw6rc6w kultury i lu-
dzi robi4cych genialne wynalazki". Tulo-
dziecka pytala, dlaczego kobieta rnaj4c tak
wielkie zadanie kulturalne, ,,nie tylko w spra-

* Augustyr.r Wr6blewski ( I 866 - zm. po 1 913)
polski chernik i biochemik, docent na Uniwersy-

tecie Jagrelloriskir.n, autor przelomowych prac w za-

kresie fermentacji dro2d2orvej. Wraz z Marcelim

Nenckim i Jakubcn-r Parnasem zalicz,any do najwy-

bitniejszych polskich biochcmik6w. Klasyk my6li
wolno(ciowcj w Polsce obok Edwarda Abramow-

skiego i Jana Wacla'"va Machajskicgo (za: Wikipe-
dia) .



wach paistwowych .1 est pokrzyu'clzona, a1e
i spoleczeristwo Liwzlza j4 za czynnik reak-
cyjny i koriserwatywny'/" ,,Prosta logika
Zyciowa i sila fakt6r'v, bEcl4ca u'ynikiem na-
rzuconej nam kr.rltr-rry miala wyjaSnii -

poucza nas wigcej niz cale tomy ksi4zek
m6wi4cej za i przecir,r,podniesieniu kobiety
do godnoSci cziowieka p<lsiadaj4cego w pel-
ni prawa obyrvalelstwa". Tulodziecka stwier-
dzrla, i2 wiehtmgzczyzn uwaZa, iz - cytu.l4c
jednego z nich - ,,Nasze kobiety posiadajE
za wiele dobroci, a za tnalo praktycznego
rozunru". ,,To znaczy m6wi1a - 2e nie urnie-
my zabiega6 kolo naszych interesow, prawa
nasze zabral i  s i ln ie js i .  zwracajqc je przeciw
nam. Kobiety wpadly z tego powodu w cho-
robliw4 r"rczuc ioworii, egzaltacj g i f-anatyzm
zaciemniaj4cy umysl, kt6ry przeszkadza
orientowa6 sig w realnym 2yciur patrzei co
sig w kolo nas dzieje. Swiat potrzebuje dzi6
kobiety innej, nowej, wolnej obywatelki, kt6-
raby obok nrqZczyzny jako towarzyszka pra-
cowala wypelniaj4c pro2nie, jakie siE tworzE
w tych spoleczeristwach, w kt6rych kobiety
sEpraw pozbawione". Brak praw dla kobiet
- miala zakoficzy(, - wypiywa na stosunki
ekonorniczne. Tulodziecka dorlagala siE do-
stEpu do szkoly, glosu w s4dach kupieckich;
uznala biemoS6 kobiet w sprawach spolecz-
nych, jako rzeczbardzo szkodliwrl, wezwa-
la do samoobrony, samopomocy i walki, kt6-
ra,,tylko w zwi4zkach zawodowych prowa-
dzonqbyi rnoze". To wedlug relacji ,,Kurie-
ra Poznat'.rskiego", bo wedlug ,,Dziennika
Poznanskiego": , ,Pornoc tak im kobietom
rno2e da6 silna organizacja narodowa".

Jeszcze dwa referaty mozna uznac za
wa2ny glos w dyskusji nad sytuacjqkobiet,
sformulowanego z perspektywy Srodowiska
Tulodzieckiej (dwa inne dotyczyly spraw
Scii1e szkoleniowo-zawodowych). Wrzesiri-
ska rn6wila na ternat ..Kobieta w handlu i sto-
sunek personalr-r do pryncypala". Wedlug

,.Dziennika" ref-erentka usilowala dowieS6,
2e praca kobiety swoj4 wartoSciq r6wna sig
pracy rnEZczyzn. ..... a przyna.i nr n r e.j lownac
siq porvinna, gdyby kobietom dano tQ sarntu
co rnpzczyznoln sposobno56 ksztalcenia siE.
n.p. w szkolach handlowych". Wrzesiriska

przede wszystkirn zaatakowala wykorzysty-
wanie przez kr.rpc6w pracy kobiet w syste-
nie nakladczym i dornagala siE r6wnych
praw dla kobiet i rnE2czyzn.31

DLr2e zainteresowanie lvywolal referat
Libekowej pt. ,,Sprawy etyczno spoieczne".
Dotyczyl on w zasadzie problem6w wycho-
wanra seksnalnego r prostytucji.,,Ref'erent-
ka slowami, pelnymi okropnej grozy - pisal

,,Dziennik Poznairski" w swoirn stylu, do kt6-
rego jeste6rny 1n2 przyzwyczajeni - przed-
starvila drastyczne - moze zbyt drastyczne
dla mlodych panienek, kt6re byly rniEdzy
wiecowniczkami - obraz nqdzy kobiet upa-
dlych, oraz przyczyn, kt6re do upadku pro-
wadz4 i wyra2ala wzruszaj4ctl lito6i na ich
nieszczqSciem". ,,Kurier Poznaiski" byl bar-
dziej konkretny i w zasadzie w calorici refe-
rat Libekowej wydrukowal. Krytykowaia ona
w nim zaklarranie w sprawa seksualnych
i dwulicowoSd - inne normy obowiqzujqdla
mEiczyzn, a inne d1a kobiet, ktoryrn w spra-
wa obyczajowych narzuca siE wigksze ogra-
niczenia i sankcje. Libekowa przytoczyla
statystyki, kt6re w tym momencie trudno mi
zweryfikowai, ale s4 one w odniesieniu do
Niemiec w pocz4tkach XX wieku prawdo-
podobne. Wedlug referentki co 10 mqZczy-
znamial byc nosicielem chor6b wenerycz-
nych. Jako antidoturn Libekowa uznala
wstrzernrEzliwoSi seksualn4,.naturalnie
zasLrzegala - nie chcE zalecac tu czysto6ci
w rny6l Tolstoja, kt6ry wszelkie zwi4zki le-
galne czy nielegalne uwa2a zaniemoralne..."
Libenkowa postulowala wsp6lodpowiedzial-
noS6 zar6wno kobiety iak tmq2czyzrty za
wychowanie dzieci, w tyrn r-rSwiadornienie
iclr w sprawach seksualnych , a Lak?e potgpi-
la rnaizeirstwa zawierane z przyczyn ekono-
micznych. Z drugiej slrony zwr6cila r.rwagg
na koniecznoSi materialn ego zabezpiecze-
nia rodziny, kt6re jest podstaw4,,wychowa-
nia w czystych obyczajach"38. Warto przy-
pornniec, 2e podobnie rygorystyczne stano-
r,r'isko nie by{o wyjqlkowe dla 6wczesnego
ruchu robotniczego. W czasach rewolLrcji la-
tach 1905-1901 w zaborze rosvjsk im wie lo-
kr-otnie clochodzilo do organizowany ch przez
robotnikorv pogrom6w dorrow pLrblicznycir,



rozstrzeliwania sutener6w i wlaScicieli bur-
del i .

Przeglqdajqc relacje z wiecu. zastanawia
z rn iana  nas taw ien ia  poznansk ie j  p rasy .
zwlaszcza,,Dziennika Poznanskiego". Co
stalo sig powodem wzglqdnie 2yczhwych
relacji ze zgromadzenia zorganrzowauego
przez Ttrlodzieck4 kiedy jeszcze dwa lata
temu ods4dzano j4 od czci i wiary? CzyZby
to byla pr6ba oswojenia, w okresie rewolu-
cyjnych wydarzef5 kt6re mialy rniejsce za-
r6wno na wschodzie, w Kr6lestwie Polskim,
jak te2 na zachodzre w samych Niemczech,
radykalnych koncepcji? Przez Wielkopolskg
w tym czasie nieprzetoczyla siEjakaS szcze-
g6lna wielka faia protest6w, cho6 przybylo
strajk6w ekonomicznych, a zwlaszcza szkol-
nych, dotycz4cych prawa do nauki wjgzyku
polskim. Lata 1906-1907 - jak wczeriniej
pisalem - umocnily te2 pozycjg Koriciola
katolickiego w ruchu kobiecym. Mo2nawy-
snu6 przypuszczenie, i2 spodziewano siQ, ze
Stowarzyszenie Personahr Zenskiego i zwiq-
zane z nim rirodowisko ferninistyczne, ule-
gnie ostatecznie wplywowyrn organizacji
chrzeScij ariskich. Stowarzyszenie bylo j edy-
nym w Poznaniu, a by6 mo2e w calej Wiel-
kopolsce, zwiEzkiem pracownic, kt6re nie
podlegalo kurateli ksiqZy. Na wspomnianym
wiecu pojawila siq propozycja. aby SPZ po-
lqczylo sig z kobiecymi, zawodowymi orga-
nizacjami katolickimi podobnej bran2y.
Przeciwko takiemu r ozw iqzanit wystqpila
Tulodziecka i Weber. ..Pierwsza uzasadnila
opozycje, ze ani cele, ani interes, ani idea
nte lqczy Stow[arzyszenie] parsonalu 2eri-
skiego z Towfarzystwern] konfekcjonerek.
Drugi potwierdzil to dodaj4c,2e celem Tow.
konfekcjonerek jest umoralnienie kobiet,
a personalu 2et'rskiego podniesienie zawo-
d6w i oriwiaty, a tem safirerl i wyzwoienia
kobiet."3e

1908 - poznafska prasa w kwestii kobie-
cej i socjalnej

Wraz z opadaniem fali rewoh"rcyjnej
1905-1907 wydaje sig, 2e i sprawy radykal-
nego ruchu kobiecego w Wielkopolsce mia-
ly  s iE gorzej .  Tygodnik , ,Praca" jeszcze

w 1905 roku brat w obronQ TulodzieckE i pu-
blikowal ciekawe arlykuly poSwiQcone spra-
wom feministycznym, jak np. napisana z du-
2adozqsynpatii, relacja z pobytu Ellen Key*
w Berlinie czy artykul o sytuacji ruchu ko-
biecego w Danii.a0 Jednak sukcesywnie na
lan.rach pisrna tematyka fernini styczna prze-
stala siE pojawiaC. Zaszly takZe zrniany or-
ganizacyjne i pod koniec roku 1907 redak-
torem naczelnym zostaje Adam Napieral-
ski**, kt6ry deklarLile 2e ,,Praca",,bgdzie re-
dagowana w duchu szczerze katolickim i pol-
skirn". Tematyka kobieca na lamach ,,Pra-
cy" zaczglasrgzawpia(, do problern6w typu:
dbalo66 o urodg, wychowanie dzieci, opie-
ka na niemowlptami czy higiena. Teksfy o te-
matyce spolecznej, jak artykul pt. ,,Wojna
sufrazystek", pojawialy sig w tym przede
wszystkim ceh.r, aby na zakoficzenie niego
m6c ostatecznie orzec, 2e: ,,Tak postgpuj4
sufraZystki w Anglii, tu w Wielkopolsce ko-
b iety n ie sol idaryzujq s iq z  n iemi  i  rnajq
w tem wiele racji"4t.

Jednak wiosnE 1908 roku powstaje ty-
godnik,,Glos Wielkopolanek" (,,tygodnik
spoleczno-narodowy dla kobiet wszystkich
stan6w"), wprawdzie pozostaj4cy po silnym
wplywem Srodowisk narodowych i katolic-
kich, publikuj4cy jednak, w pierwszyrn okre-
sie istnienia, tak2e ciekawe materialy pod-
noszqce kwestie kobiece z perspektywy bar-
dziej, powiedzieliby6my, radykalnej. Obok
zatern jalowych porad dotycz4cych urody,
wychowania dz iec i  i  gotowania oraz n ie-
zmiennie takich samych deklaracji o przy-

* Ellen Key (1849-1926), feministka szwedz-

ka zajmujqca siq przede wszystkim problemarykq

edukacji i etykq.
**Adam Napieralsk i  ( l  861-1928),  dzia iaczpo-

lityczny i zwiqzkowy zwiqzany z Slqskim Zwi4z-

kiem Wzajemnej Pomocy (ZWP) pozostaj4cym pod

silnym wplywarni kleru katolickiego. W 1909 r.

ZWP jednoczy siE z Polskin-r Zwiqzkiem Zawodo-

wym z Wielkopolski oraz Zjednoczeniem Zalvodo-

wyni Polskini dzialaj4cym na obczyZnie, w Niem-

czech. W przecir.vienstrvie do dzialaczy emigracyj-
nych, wielkopolscy i Slqscy zwi4zkowcy reprezeu-

towalt przede wszystkim zachowawcze i konserwa-
tvwue skrzvdlo w Zrednoczeniu.

ltrt



wiqzanir-r do narodu, reiigii i jEzyka, pojawi-
iy siE w latach I 908- 1 909 przynajmniej dwa
artykuly przelarnuj4ce tQ sztampQ i intelek-
tr"raln4 mialkoSi. Oba to doSi diugie refera-
ty, opublikowane na lamach ,,GlosLr" w od-
cinkach : P rz,v c 4t n1t p ow s t a n i a kn e s t 1, i k o b i e -

ceja2 i Rozntaite sposoby zoiegnonia ktt,estlti

socyalne.ja3. Nazwisk autorek prac nie udalo
siE nri ustalic. clwczesnyrn zwyczajern nie
byly podpisane.

Autorka pierwszego z wymienionych ar-
tykr-rl6w na wstgpie zaLrwa2a,2e tak zwanq
kwestig kobiecqzbyl czgsto pocz4tkowo pr6-
bowano opisad w kategoriach materializmu
historycznego ,,usiluj4cego cale zycie spro-
wadzr[ do przyczyn wyl4cznie ekonomicz-
nych". Po drugiej stronie staly tendencje,
kt6re problem ten widzialy,, z zalo2enial<rah-
cowo przeciwnego, z zaLo2enia wybujalego
idealizmu". ,,Teorye te - pisze autorka - nie
wytrzynaly jednak krytyki..." z praktyki ru-
chu kobiecego bowiem wynika,2e wa2ne jest
zar6wno jedne jak i drugie podejScie. Oso-
ba, kt6ra w blpdny, jednostronny - zdaniem
autorki - spos6b ujgla kwestip kobiecqjest
August Bebel, autor ksrq2ki Kobieta i socja-
lizm*. Stwterdza on w swoim dziele, 2e kwe-
stia kobieca jest nieodl4cznte powiqzana
z kapitalizrnem i dlatego tylko socjalizm
mo2e jqpozytywnie rozwiqza(. Autorka na-
tomiast twierdzi, i2 nie tylko kwestia kobie-
ca nie da siE zredr-rkowac do ekonomicznych
przyczyn, ale taklejest ona nie tyle powi4-
zana z kapitalizmem, co z rozwojem tech-
nicznyrn.  Zatem..socyal izm. znosz4c nawet
wiasno36 prywatn4 i upat'rstwawiaj4c Srodki

*  August  Ferdinand Bebel  (1840-1913), jeden

zzaloLycieli i wieloletni przy"rv6dca niemieckiej so-
c ja lden-rokracj i .  Bebel  byl ,  wsp6lnie z Karolem
Kautskym, przedstawicielem demokratyczno-mark-
sistowskiego tzw.,,centrum" partii socjaldemokra-
Iyczne). Wielokrotnie skazyrvany w procesach po-
litycznych i wiqziony za pogl4dy. Kobieta i socja-
lizm to jego najbardziej znar-ra ksi42ka, kt6rq opu-
bl ikowal  w l89l  roku.  W 1897 r .  ukazalo s iq je j

p i e rwsze  po l sk i e  t l u rnaczen ie  - .  l v  Londyn ie ,
a w 1907 r. drugie w Krakowie. (Za: Wikipedia oraz
Adam Pr6chnik. Kobieta y, polskirn nrchu .socjali-
stt'c:ntrn, Warszawa 1 94ti, s. 28).

produkcji, nie rozwi4,zalby jednak w zupel-
noSci kwestyi kobiecej". Z podobnego punk-
tu widzenia rna,zdaniem autorki, wychodzii
Lily Braun*, kt6ra konkluduje, 2e r6wno66
kobiety nloie zagwarantowa6 jedynie eko-
norniczne jej Lrniezale2nienie siE od mE2czy-
zny. Daicj, przylac'za14c dane demograticz-
ne, autorka stara siE wykazal, ze istnieje pro-
biem tego typu,i2 kobiet generalnie, w kaZ-
dej populacji, jest wiEcej odmg2czyzn, oraz
2e w niekt6rych przynajmniej kategoriach
wlekowych zamq2p6j{cie nie jest sposobem
na zapewnienie sobie przez kobiety stabili-
zacji ekonorntcznej. Zrnuszone s4 zadba6
same o siebie. Mirno to autorka stwierdza,
2e r czynnik demograficzny nie ma tu pod-
stawowego znaczenia, bowiem z history cz-
nego i socjologicznego punktu widzenia,
,.nadrniar" kobiet wobec mq2czyzn zawsze
istnial, alenie zawsze pojawiala sig kwestia
kobieca. Jako czynnik natomiast istotny
przyjmuje ona fakt, ze dokonujqce siE prze-
miany spoleczne powodujq 2e w 2yciu co-
dziennym traci na znaczeniu instytucja ro-
dziny, a zyskuje spoleczeristwo w og6ie, czy
orgamzacja produkcji w szczeg6lnodci.

,,Przelomowa ta chwila wybuchla, bo z na-
glym rozwoj em wielkiego przemy sht zaszla
potrzeba sily kobiecej w produkcji ekono-
micznej". Od tego momentu, kobieta musi
dzielid czas pomiEdzy te dwie sfery zycia:
rodzinE i 2ycie zawodowe. ,,Konfliktten za-
ostrza inna jeszcze okoliczno56. Imponuj4-
cy nasz organizrn ekonomiczno-spoleczny
rozwin4l sip bez udzialu kobiety i ukazuje
sig za maio elastyczny, aby dzisiaj w niego
kobietp wcieli6. St4d tez niema wog61e mier-
nika pracy kobiecej, stEd zjednej strony 24da
siE od kobiety ilo6ciowo mqskiej wydajno-
Sci przy istniej4cej w kaZdym razie znacz-

+ Li ly  Braun (  1865- l9 l6) ,  dzia laczka femini-

styczna zwiqzana z niemiecka socjaldemokracj4 po-

zostawala pod silnymi wpipvami filozofii Nietz-

sche'go skupiajqc siq bardziej na zagadnieniach roz-
woju osobowoici i indyr'vidualnoSci ni2 na kwestiach
egalitaryzmu. Domagala siq wolno6ci ekonomicz-
nej dla kobiet i zniesienia instytucji mal2eristwa (le-
galizacji mal2eristw). Na podstawie Wikipedii.
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nej r62nicy co do sil obojga plci, a z drugiej
strony robi sig jakoSciowo r62nice przy wy-
znaczaniu ekwiwalentu teJ pracy. przy wy-
nagrodzeniu tej pracy, przy placy. Dlatego
te2 ukute przez znanqapostolkg ruchu ko-
biecego Ellen Key wyra2enie o 'nadu2ytej

sile kobiecej' jest niestety rzeczywistodci4,
bolesn4 i gorzk4 prawd4'. Problem ten ka-
pitalizrn j eszc ze zaoslrza'.,,kobreta j est w rE-
kach kapitalizmu narzgdziern bardzo dogod-
nem, poZqdanern bo jako robotnica na.jego
ushlgach obni2a poziom piacy. Wartrnki
utrzymania sig u'walce o byt ma dzisiaj ro-
botnik silnie zorganizowany, zdolny do prze-
prowadzenia w krytycznych wypadkach
dluZszego bezrobocia, zdolny do urzi,ydze-
nia stre.;kr-r. Kobieta zaS jako robotnik tai-

szy paraliZowad mo2e ewentualne strejki
i zastEpuj4c droZszego robotnika mgskiego
przyczyni( siE mo2e mimo woli do obni2e-
nia o96lnego poziomu placy". Z chwi14 po-
jawienia siE spoleczeristwa przemyslowego,
pojawila siE r6wnolegle tendencja do dale-
ko id4cego usamodzielnienra jednostkr: ,,Tak
postawiona kwestya kobieca polega na tem,
2e kobieta nie bgdzie jedynie kolem w ma-
chin ie.  od ktorego n ie wymaga s iE n iczego
wigcej, jak spelnianie swojej fr"rnkcji obra-
cania siq", ale zostanie wyzwolon4 i r-rmo2-
liwi siE je.j pewien udzial w tym, ,,co odgry-
wa sig poza rodzinEw szeroki riwiecie: w na-
uce i sztuce, w Zyciu technicznyrn i spolecz-
no-paristwowem". Tu artykul siE urywa po-
rnimo zapowiedzi czpSci dalszych.



Rozmuite sposoby zaiegnania h,+'estyi
socvolnej jest artykulern omawiaj4cyrn dok-
tryny zajmul4cych siE kwestiami spolecz-
nych: liberalizmu, socjalizmu i anarchizmu
(koncepcja Proudhon'a i Bakunina). Autor-
ka wyr62nia trzy rodzaje socjalizrnu: grnin-
nego (anarchizm), paiistwowego (socjalde-
mokracja np. w wydaniu niernieckiej SPD)
ispolecznego (Marks) i przedstawia czym
siE one miEdzy sob4 r6zni4. Referat wydru-
kowany w trzech czESciach, podobniejakpo-
przedni, pomimo zapowredzi nie ma konty-
nLracji. Wartori6 obu artykul6w polega przede
wszystkim na tym,2e w obiegu prasy - jak

bydmy dziS powiedzieli - gi6wnego nurtu,
wprowadzaly one zupelnie inny dyskurs za-
r6wno w kwestii r6wnouprawnienia p ohlycz-
nego i ekonomicmego kobiet, jakte|nr2szych
klas spolecmych. Rzeczowe om6wienie kon-
cepcji altematywnych wzglEdern dominuj 4-
cego paradygmatu narodowo-katolickiego nie
nale2alo w6wczas do normy. Wyj4tek stano-
wita oczywiScie prasa socjalisfycma, kt6ra
jednak - jak juz wspomnialem - nie miala
wiqkszych wplyw6w. Dla por6wnania:
w 1902 roku socjali6ci R62a Luksemburg,
Marcin Kasprzak i J6zef GogolskirozpoczE-
li wydawanie w jEzyku polskim ,,Gazety Lu-
dowej", kt6rej naklad wynosil ok. 600 egzem-
plarzy. Tygodnik ,,Praca" drukowany byl
w kilkunastu tysi4cach egzemplarzach; ,,Glos
Wielkopolanek" (w 1909 roku) 7,8 fysipcy eg-
zemplarzy - nie m6wi4c o prasie codziennej
jak ,,Dziennik Poznanski" czy ,,Kurier Po-
znariski" (w 1906 r. - 7 tys. nakiadu). Zwi4-
zek katolicki pismo ,,Pracownica" (p62niej

,,GazeIa dla Kobiet") wydawal w nakladzie
kilku tysiEcy sztuk, tak i2 ka2da zrzeszona
w stowarzyszeniu czlonkini, za danno otrzy-
mywala egzemplarz pisma.

1909 - ostatnie glosowanie
Rok 1908 przyni6sl przynajrnniej dwie

wa2ne zmiany. Po pierwsze wprowadzono
kolejne restrykcje wobec ludnoSci polskiej.
Decyzj4 wladz od polowy roku wszelkiego
rodzaju zgromadzenia mogly sig odbywai

.ledynie w jqzyku niernieckin.r. W odpowie-
dzi na tE zrnianE,Aniela Tulodziecka l0 rnaja

zorganizowala wiec kobiet, kt6ry przebiegal
w atmosferze sprzeciwu wobec gennanizacji
i w obronie narodowo-religinej to2samoSci
ludnoSci polskiej. Siostra Anieii, Zofia, nte
weszla w skladu nawet szerokiego komitetu
organizacyjnego tej demonstracji. Wiec -

zgodnie z przewidywaniami odbyt sip przy
og6lnyrn aplauzie calej poiskiej prasy.

Drr-rgq wa2n4 zmianq legislacyjn4 bylo
zniesienie prawa, kt6re stawialo - jak m6-
wlla Zofra Tulodziecka - kobietg na r6wni
z ,dzre(,mr i idiotamr", zabraniajqcego jej

zgodnie z, przepisem niemieckim przyjglym
w 1850 roku. wszelkiego uczestnictwa w ze-
braniach i posiedzeniach, jezeli mialy one
charakter poli ty czny. Wystarczylo zatem, aby
policja uznala dane spotkanie za takowe,
a przebywajqce na nim kobi ety dzialaly nte-
legalnie. Nowa ustawa o stowarzyszeniach
z 1908 roku rozszerzalaprawa kobiet i nie
stawiala luiz Zadnych przeszk6d w przyna-
leznoSci do stowarzyszeripolifycmych. Ruch
kobiecy zyskiwal zatem nowe perspektywy
formalne, co zadaje sig nasililo tendencje
centralistyczne w jego lonie. Obie siostry
Ttrlodzieckie staraly siE caly czaszachowat
ntezale1no!( swoich or ganizacji, wobec
wzrastajqcych nacisk6w ze strony k6l kato-
lickich. Prawdopodobnie zatem chc qc uprze-
dzit dzialaniainnych Srodowisk, postanowi-
ly przejqt inicjafywE i powolaly do Lycia
Zjednoczenie Towarzystw Kobiecych,
w sklad kt6rego weszly na poczqtku Czytel-
nia dla Kobiet, stowarzyszenia Warta i Pro-
mieri oraz Stowarzyszenie Personah-r Zeri-
skiego.
' 

Organizacja swoim zasiEgiem rniala
obejrnowad calqRzeszg. Na 8 lutego zwola-
no do Poznaniazjazd delegatek - razem ob-
radowalo ich 91 . W poznaiskiej prasie iywo
byly dyskutowane dwa giosowania. W pierw-
szyrTt z nich zadecydowano, 2e Zjednocze-
nie nie bEdzie organizacj4jednoczEc4 sto-
warzyszeria o charakterze zawodowym
i ekonomicznym, a zachowa jedynie oSwia-
towy charakter. Wniosek lenprzeszedl zde-
cydowan4 wipkszo6ci4 glos6w. Oznaczalo
to,2e organtzacje zawodowe katolickie, po-
zostaj4ce pod patronatern ksig2y, nie mogly
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do Zjednoczenia przystqpowac. Bior4c pod
uwagg rclr ntaczn'4ju2liczbE olaz wzrasta-

14ce ciqgle szeregi czlonkowskie, obawiano
siE prawdopodobnie, 2e mogiyby one zdo-
minowai ruch kobiecy, a tym samym zwiqk-
szalyby wplywy kleru katolickiego. Tulo-
dziecka natomiast zdefiniowala SPZ jako or-
ganizacjE o charaklerze oSr,viatowym, co po-
zwolilo jej na r-rdziai w pracach Zjednocze-
nia. Drr"rgie giosowanie bylo jeszcze bardzrej
znamienne. Zgloszono poprawkE do statutu,
w mySl kt6rej do Zjednoczeniamiatyby przy-
stEpowai tylko stowarzyszenia opierajqce siq
na,,Swiatopo glEdzie katolickim". Poprawka
ta, ku zdziwieniu zachowawczej czgSci opi-
nii publicznej, nie przeszla. Poznat'rskie ga-
zety prze6cigaly sig w domyslach czym to
bylo spowodowane. Pisano,2e chodzilo o to,
aby nie zamykac dostEp do Zjednoczenia
polskim stowarzyszeniorn ewangelickirn.
Uspakajano,2e to nic takiego, bowiem prze-
cie2 i tak wiEkszoS6 towarzystw kobiecych
respektuje zasady narodowe i katolickie,
a poprawka nie przeszla mal4 tylko liczbq
glos6w. Wreszcie -,,Ktuier Poznariski" - su-
gerowal, ze problem jest raczej przejawem
tarc personalnych. Tak czy inaczej wieiko-
polski kler katolicki Vzyjil ten fakt, deli-
katn ie mowi4c.  ch lodno i  n iechqtn ie.aa

5. ZAKONCZENIE

Nie Sledzilern jak dale.l potoczyly sig losy
Stowarzyszenia Personalu Zeiskiego i si6str
Tulodzieckich. Warto jednak w tym miejscu
zastanowi6 siq nad wnioskarri plyn4cymi
zprzytoczonej histori i. Jak juz wspomnia-
lem, zawodowe organizacle kobiece, nie byty
przedrniotem szczeg6lnego zainteresowania
2adnej z historiografii. Tymczasem mam
nadziejg, ze udalo mi siE wykazai, i2 jest to
historia ciekawa, a co waZniejsze pozwala-
j4ca narn podwa2y6 pewne stereotypowe
wyobraZenia na wiele spraw dotycz4cych
rr.rchu kobiecego.

Jeden z pogl4d6w utrzyrnuje, 2e: ,,Po-
r.r 'stanja. popowstauiowe represie i enrigra-
cja zachwialy r6wnowag4 plci w spoleczeri-
stwie. W krajr-r powstaly l iczrie kobiety po-

zbawione mpskrego wsparcra, kt6re musialy
z dniana dzienprzejqt rngskie role".4s W ten
spos6b powstalo wyobra2enie kobiety, kt6-
ra nie doSi, 2e sarna prowadzila gospodar-
stwo, to jeszcze byla ucieleSnieniern cn6t pa-
triotycznych.* Koncepcje odwoluj4ce siq do
etosu walk narodowo-wyzwolericzych i na-
daj4ce inr szczegdinego znaczenia w ksztal-
towaniu sig pozytywnych (czy negatywnych)
wzorc6w kobieco6ci, przez dhr2szych czas
zaw g2aly perspektywE interpretacji socjolo-
gicznych i historycznych. To co mialo sta-
nowi6 o esencji zaangalowania kobiet w 2y-
cie publiczne Lrpatrywano w aspektach istot-
nych dla specyficznych klas i warstw spo-
iecznych o wy2szym statusie materialnyrn,
a rozwi4zanie problemu r6wnouprawnienia
kobiet przypisywano w4skiej grupie spolecz-
nej - gl6wnie ksztaltuj4cej sig polskiej inte-
ligencji. Ni2sze warstwy spoleczne mial ce-
chowai niemal organiczny konserwatyzm i
rnizoginizm, a przynajmniej kornpletna nie-
czulorii na ucisk kobiet.

Tymczasern powstania narodowe nie
mialy zasadniczego znaczenia dla general-
nej zmiany pogl4du na kwestig kobiec4. Klu-
czowe w tym przypadku byly transfbrmacje
ekonomiczno-spoleczne, kt6re swoirn zasiE-
giem objgly cale spoleczeiistwa i wszystkie
bez wyj4tku klasy. W Wielkopolsce, gdzie
przecteL od czas6w Wiosny Lud6w nie do-
szlo do Zadnych zryw6w narodowych, sytu-
acja spoleczna i polityczna kobiet musiala

* Socjalista Adam Pr6chnik pisal: ,,Warunki
2ycia w niewoli wczeiniej zmusily kobietp polsk4

do zainteresowania sig sprawa polirycznymi, wcze-
inie zmusily jq do wyj6cia z zacisza domowego,
gdzic zapqdzily jq owczesrre obyczaje i przes4dy.

na sceng 2ycia publ icznego. Bohaterskie,  of iame
walki o wolnoS6, twardc, bezwzglgdne represje,

uderzajEce w ka2dy nien-ral dom w Polsce i niszczq-

ce jego spok6j. czynily nie tylko z kobiery, ale nie-
mal z ka2dego dziccka dzialaczy politycznych. Gdy

nlg2czyini ginqli iv rvalkach, szli do r.viqzicn, na
katorgQ, na wygnanie. kobiety musiaty brai rv su'e
rqce nie tylko kierownicNvo domu, alc i ster sprarv
publiczrrych." Adam Plochnik. Kohiera w polskint
ruchtr  soc ia l i ,s t t  r ' :nrzr .  Warsza* 'a 1948, s.  1 l .



zaleIec od zupelnie innych czynnikow. Do-
k ontrj 4c a s i g ind ustrial izacja i pr oletary za-
c1a Nierniec, zjednej strony wyznaczylazie-
miorn polskirn peryferyjne nriejsce na rra-
pie gospod.arczej Europy, a z drugiej doko-
nala istotnych przeksztalcen w strukturze
spolecznej. Pojawily siE wielkie rlrchy mi-
gracyjne, kt6re spowpiowitly, Zc sctki tysiE-
cy. glownie mieszkanc6w wsi. wyernigrowa-
to z Wieikopolski do o6rodk6w przernyslo-
wych w Niemczech - doszlo do istotnych
zmian w relacjach klasowych. Samodziel-
noS6 ekonomiczna kobiet pojawila siE wraz
ze wzrostem zapotrzebow ania kapitalizmu
na tani4 silg robocz4 spowodowanyrn m.in.
technologicznq transformacjq produkcji
(produkcja masowa). Przed koniecznoSciE
usamodzielnienia siE ekonomicznego stanE-
ly nie tylko c6rki dziedzic6w, kt6rych rodzi-
ny dotknply nie tyle represje zaborc6w, co
procesy pauperyzacji w wyniku dlugotrwa-
lego spadku oplacalnoSci produkcji rolnej,
aletak2e c6rki robotnik6w i chlop6w. Skala
tych zjawisk w sensie dernograficznym, go-
spodarczyln. spolecznym i przestrzennym
dalece przekraczala skutki powstaf narodo-
wych w jak imkolwiek sensie.

Uzyskanie przez kobiety praw obywa-
telskich, politycznych i ekonomicznych bylo
powi4zane SciSle z ich dynarnicznie wzrasta-
jqcym znaczeniem na rynku pracy. Ta kore-
lacja jest wyraznie widoczna. Jeie|i zatem
m6wimy,2e np. stan Wyorning byl ,,pierw-
szym na Swiecie organizrnem paristwowym,
w kt6ryrn kobietom przyznano pelne czyn-
ne i bierne prawo wyborcze (1869 r.)", to
jednoznacznie rnusimy doda(,, t2 w tym sa-
mym czasie przemysl amerykahski polrze-
bowal ogromnej liczby rqk do pracy.a6 Po-
dobnie w przypadku Polski. Je2eli mozemy
m6wi6, i2 w dostEpie do nauki czy w uzy-
skaniu praw politycznych i socjalnych dla
kobiet, w Polsce dokonywal siE szybszy po-
stEp ni2 w innych regionach Swiata, to musi-
my pamigta6, i2 zwiqzane to bylo z rosn4-
cytn znaczerrern i sarnodzielnoSci4 kobiet na
poln ekonomicznym. Nie chcq przez to po-
wiedzie6. ze zmany gospcldarcze, zrniany na
rynku pracy, salre z siebie przyniosly popra-

wQ sytuacji kobiet. To co najistotniejsze, to
fakt, 2e procesy ekonorniczne wiqzaly sig
jednoczeSnie z otganizowaniem przez kobie-
ty r6znych forrn nacisk6w, m.in. poprzez
tworzenie ruchu r6znorakich stowarzyszef,
tak zawodowych, jak o$wiatowych czy poli-
tycznych. Nie bez znaczenia byl tu ka2dy
przejarv tej aktywno5ci, mkze dotycz4cy
obrony swob6d narodowych i religijnych,
oraz to, 2e przynalmniej czESc stowarzyszef
kobiecych posiadala daleko id4c4 samodziel-
noSi. Zatem nie konsekwencje przegranych
walk narodowych, ale zupelnie inne proce-
sy sprawily, 2e rola kobiet i ruchu kobiece-
go, angazuj4cego przedstawicielki r62nych
klas, zaczpla w zr asta6.

Na podstawie przedstawionego materia-
hr nie spos6b zgodzi6 siE z opini4jednej z ba-
daczek, kt6ra srwierdza, 2e w Wielkopoisce,

,,2adne z 6wczesnych stowarzyszeri kobie-
cych, nawet postepowy 'Prornien' czy'War-
ta'nie podnosity hasei peinego r6wnoupraw-
nienia kobiet, nie pr6bowaly burzy6 trady-
cyjnej hierarchii w relacja obu plci w spo-
leczny m podziale pr acy" a7 . Sygnalizowany
przeze mnie we Wstqpie artykulu brak ba-
dari historii wielkopolskiego ruchu kobiece-
go, doprowadzil do sytuacji dzisiejszego
doSi stereotypowego j ego postrzegania, j ako
zorientowanego jedynie nacjonalistycznie
i relig4nie, dyspozycyjnego wobec nadrzQd-
nej warto6ci, jakq miala by6 walka o suwe-
rennoS6 narodowE Potrzebne jest odwr6ce-
nie perspektywy i stwierdzenie, ze treSci na-
rodowe, stanowily o specyfice polskiego ru-
chu fern in is tycznego.  n ie przecz4c jego
ernancypacyjnemu charakterowi w odniesie-
niu do plci, jak tez do kwestii socjalnych.

Oczyr,vi5cie niekt6rzy czytelnicy mog4
siE czu6 zaw tedzeni, 2e r adykalizm ruchu fe-
rninistycznego w Wielkopolsce na poczEtku
XX wieku, o kt6ryrn wspomnialern w tytr.rle
artykulu, byl - zwlaszcza jak na larny pisrna
anarchistycznego - doS6 ,,uladzony". Jednak
okres, o kt6ryrn rn6wimy, to koniec epoki
rndywidLralnej przemocy, wielkich gest6w
i anarcl.ristycznych zarnach6w, a pocz4tek
masowych ruch6w zwi4zkowych, kt6rych
silE br,rclowano na konsekwenlnej, acz Zmvd-
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nej codziennej pracy. ArtykLrl ten, obejrlr.r-
jqcy analiz4iata 1903-1909, oddaje raczej
drrcha tego drugiego lypu zaanga2owania.
Mo2na wprawdzie utyskiwa6, ze wrelkopol-
skie feministki nie zdobyly siE na cho6 kilka
gest6w podobnych do angielskich sr-rfrazy-
stek, ale wbrew pozorom ryzykowaly w wy-
niku swojej dzialalno5ci dostatecznie du2o,
a 2e odwagi im nie brakowaio Swiaclczy
cho6by pobyt Anieli Tulodzieckiej w wiE-
zieniu. Po drugie - to jeszcze nie 1 968, kie-
dy wybuchla rewolucja obyczajowa, nie-
uchronnie kojarz4ca sig ze slowem ,,topless".
W dobie kultury wizualnej, radykalizmzbyt
czEsto kojarzy narn sig z pewnego tylko typu
manifestacj ami. Wreszcie walka j akq prowa-
dzlla Tulodziecka nie odbywala sig tez na

,,niby" - w Internecie czy w ,,obszan e zmia-
ny dyskursu". W6wczas slowo ostracyzm,
czESciej ntL dziS, oznaczal o p o prostu 5mier6,
zwlaszcza dla kobiety. Podejmuj4c siq dzia-
lalnoSci w Stowarzyszeniu Personalu Zen-
skiego w Handlu i Przemy6le, Tulodziecka
miala juz 53 lata i ustabilizowanqwzgiEdnie
sytuacjg osobistEi materialn4 o kt6rEz wy-
silkiem zabiegala od 16 roku zycia. Mimo
tego nie zawahala sig podjE6 wyzwania i po-
nieS6 konsekwencji swoich dzialah. ,,IJrzry
dzaj4 wiece - pisala - wolajq na nas 'roz-

czochrane feministki', sypi4 sig publiczne
napomnienia, wstrQtne podejrzenia, glosy
zacofanych matek wyszydzaj4cych stare pan-
ny fTulodzieckante zalo2yla nigdy rodziny],
wdowy i rozw6dki, nie widz4w za6lepieniu
swojem, i2 depczqnajszlachetniejsze serca
przejgte milo6ci4 Ojczyzny i rnilo6ciq bliz-
nrch. CzyL nie wiedz4 o ten,2e inteligentna
kobieta, czy Ia z 1udu, czy ze sfer wyZszych,
na ka2dym stanowisku znaIe26 sig potraf,r -

pozr,v6lcie jej tylko byi sob4 nie pielggnuj-
cie sztucznie w niej jakichS przestarzatrych
fonn i zasad niezgodnych z duchem czasu"a8.

Zofia Tulodziecka zmarla w styczniu
1924 roku. W,,Dzienniku Poznanskim" uka-
zal siE nekrolog zamowiony przez jej siostrq
AnielE. Owczesna poznanska prasa jej 5mier6
pomingla rnilczeniem. Chciaibyrn, aby afy-
kul ten przypomnial o istnienir,r tej waznej dla
ruchu dzialaczki fbrninistycznej i zwi4zkowej.
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