


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

CECYLIA WALEWSKA

Wwalce o równe prawa. Nasze bo-
jownice
Pani Matylǳie Grohmanowej — drogiej przyjaciółce lat najmłodszych — koleżance — Jej

czujnej myśli i wrażliwej na potrzeby społeczno-intelektualne duszy książkę tę poświęca

C. Walewska

Na głośnie sze hasła walki o równouprawnienie kobiet przypadły w okresie ciężkie Kobieta, Prawo, Obywatel,
Naród, Wolność, Niewola,
Polska, Walka

niewoli, kiedy na sroże ęczała Polska pod uciskiem właǳ zaborczych. Żądać wówczas
praw dla połowy obywateli, kiedy nie miało ich całe społeczeństwo — czyż nie paradoks?
— I gorze niż paradoks — czy nie trwonienie sił nadaremne? Nie strata czasu i prężności
czynu?

Padały wyroki potępienia na „polskie suażystki¹”.
Karykaturowały e pisma humorystyczne. Żerował na nich dowcip uliczny. A one —

niezrażone — szły sobie własną drogą bez odchyleń i zawracań, coraz odrzuca ąc akiś
głaz wyboisty. A za nimi rył się ślad wyraźny, nie tylko walki o równouprawnienie, ale
i te na świętsze , na droższe sercom naszym — walki o duszę ludu polskiego, na którą
czyhały łapy zaborcze.

ǲie e trudu naszych bo ownic to rytm, siła, napięcie, żywioł pracy na barǳie uspo-
łecznione . Pracy ednostek, dla których sprawy ogólne pokrywały wszelkie ich cele i pra-
gnienia osobiste.

Idea wyzwolenia kobiety łączyła się tak ściśle z dążeniem do wyzwolenia narodu,
z żarem na głębszego patriotyzmu, na większych ofiar w imię dobra o czyzny, z ciągłym
nieceniem kaganka w poǳiemiach, że często, może na częście , hasła główne służyły ako
płaszcz ochronny dla innych, niedozwolonych.

Bo w byłe Kongresówce tzw. „ruch kobiecy” ako „nieszkodliwa chimera²” cieszył
się zawsze na większą względnością rządu rosy skiego — właściwie cenzury i właǳ ad-
ministracy nych. Wolno było pisać na temat emancypac i swobodnie i niekiedy nawet
zwoływać wiece publiczne w tych sprawach, pod które podszywało się zręcznie różne
inne, mnie uprzywile owane.

Feministki nasze — ten żywioł zawsze czu ny, pełen pomysłowości, przeważnie kul- Kobieta, Walka, Obywatel,
Polska, Historiaturą zachodu wykarmiony, wprowaǳił do nas nie edną instytuc ę, stworzył nie edną

organizac ę, stanowiącą zarodek tego, co powsta e ǳiś w wolne Polsce z ramienia mini-
sterstw, gmin, samorządów, otoczone ich pieczą.

Nie doczekało wyzwolenia Rzeczypospolite Polskie wiele spośród na czynnie szych
bo ownic ruchu kobiecego. Zmarła przedwcześnie ego hetmanka. Te, które zostały, za -
mu ą ǳiś przeważnie czołowe stanowiska na placówkach naszych oświatowo-społeczno-
-kulturalnych. Mamy spośród nich przedstawicielki narodu w Se mie i Senacie, radne
mie skie, urzędniczki wysokich kategorii, kierowniczki zakładów oświatowych i zawodo-
wych. Wszystkie do rzałe do zadań pod ętych i łączące z pracą swo ą zawodową głębokie
zrozumienie obowiązków obywatelskich.

¹sufrażystka — kobieta walcząca o prawa wyborcze kobiet pod koniec XIX i na początku XX w. [przypis
edytorski]

²Chimera (mit. gr.) — zie ący ogniem potwór z głową lwa, ciałem kozy i ogonem węża; przenośnie: uro enie,
mrzonka. [przypis edytorski]
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Sylwetki ich w książce ninie sze ob ęły grupę ǳiałaczek sprzed okresu wo ennego
i powinny przekonać luǳi dni ǳisie szych, że wołanie o równe prawa nie było nigdy
edynym ich celem.

Jeżeli współcześni uważali za rzecz zbędną dopominanie się kobiet o równe prawa Polska, Kobieta, Prawo,
Obywatel, Walka, Właǳa,
Gwiazda

i walkę o nie, to z drugie strony luǳie ǳisie si nie wierzą, aby taka walka istniała kie-
dykolwiek. Przyszła niepodległość Polski. Stanął u steru rząd soc alistyczny. Wydał de-
kret o pięcioprzymiotnikowym powszechnym głosowaniu bez różnicy płci. No i spadła
gwiazdka z nieba. Zostałyśmy pełnoprawnymi obywatelkami wolnego państwa naszego.

Mamy uż całe pokolenie kobiet, które bez własnego uǳiału osiągnęły czynne i bierne
prawo wyborcze. Niechże wieǳą, z akim twardym wysiłkiem przygotowywany był grunt
dla uświadamiania społeczeństwa o konieczności przyznania go. Niech wieǳą, ak barǳo
życiem i czynem stwierǳiły nasze bo ownice prawa swo e do mandatu przedstawicielek
narodu i z aką pełną ufnością przelewa ą e na swe młode następczynie.

Bo czy wolno im spocząć na laurach? Czy skończył się dla nich tzw. „ruch kobiecy”?
Czy nie ma ą uż nic do zrobienia poza utrzymaniem zdobyczy, akie zastały?

Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle i szukać nowych dróg, dążyć do mety
w wyścigu, wyzwalać się w samych sobie. Ogrom założeń zmnie szył się dla nowo wstę-
pu ących ednak o tor zasadniczy, uż wyżłobiony. Energia, baczność, czu ność, wytrwanie
i myśl twórcza zwrócić się winny ku tym poczynaniom, które stwarza konieczność chwili
obecne .

Równouprawnienie nasze oprzeć się musi na twarde opoce życia praktycznego, aby
nie zostało błędnym, teoretycznym ognikiem.

Pracować trzeba długo, wytrwale nad zniesieniem wszystkich ograniczeń praw kobie- Kobieta, Obywatel, Prawo,
Walka, Obycza ety w kodeksie cywilnym. Wzmocnić troskę o ochronę pracy kobiet i ǳieci. Domagać się

powiększenia liczby inspektorek pracy i kadr kobiecych polic i państwowe . Żądać równe
płacy za równą pracę. Ochrony macierzyństwa, zabezpieczenia wdów i sierot, zapomóg
dla położnic, wzmocnione walki z reglamentac ą prostytuc i, handlem żywym towarem
i alkoholizmem, zdwo one opieki nad emigrantkami itd., itd. A przede wszystkim —
dążyć na przebó do za mowania stanowisk odpowiada ących zdolnościom, wykwalifiko-
waniu i wieǳy kobiety, wbrew zakorzenionemu przesądowi, że wyższe szczeble hierarchii
zawodowe należą się tylko mężczyźnie, choćby mnie przygotowanemu i uzdolnionemu.

*

Jak uszeregować w książce, aką kole ność wyznaczyć bo ownicom naszym w pocho-
ǳie ich czynu!

Zaródź ruchu kobiecego wyszła z byłe Kongresówki. Tu hasła swo e rzucił Prąǳyń-
ski. Tu ǳiałała i skupiła dokoła siebie na wybitnie sze siły kobiece Paulina Kuczalska-
-Reinschmit, pionierka feminizmu, odǳiaływa ąc na ǳielnice zakordonowe. Z e osobą
łączyła się ściśle praca sztabu, który ą otaczał. Więc czyż można rozǳielić grupę, tak
mocno zespoloną?

Odrębne koło uż nie bo ownic, ale gorących orędowniczek ruchu kobiecego stanowią
te nasze uczone, które w pracach naukowych teoretycznie, a życiem własnym praktycznie
stwierǳały zawsze konieczność wyzwolenia kobiety z więzów społeczno-prawne zależ-
ności. Im więc należy się mie sce odǳielne.

W byłym zaborze austriackim miał ruch kobiecy odmienny charakter wobec możności
względnego realizowania haseł walki o równe prawa. Stąd konieczność zgrupowania go
w samym sobie.

Wielkopolska, za ęta obroną tych nielicznych placówek życia narodowego, akie e
pod pięścią pruską eszcze zostały, w tym kierunku wyłącznie skupiała wszystkie swe
wysiłki. Pionierką ruchu kobiecego była tam Emilia Szczaniecka³, owa „czarna pani”,

³Szczaniecka, Emilia (–) — polska ǳiałaczka społeczna, feministyczna i narodowościowa; zasłu-
żyła się m.in. organizowaniem pomocy dla rannych w czasie powstania listopadowego (–) w Królestwie
Polskim, uǳielaniem schronienia potrzebu ącym w czasie powstania wielkopolskiego (), ǳiałalnością pa-
triotyczną podczas powstania styczniowego (–). Właścicielka Pakosławia k. Nowego Tomyśla w latach
–, uczyniła swó dom ośrodkiem ǳiałań na rzecz społeczeństwa polskiego. Założycielka pierwszego
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z którą w czasie powstania listopadowego stykał się przy chorych i rannych w Warszawie
dr Karol Marcinkowski, wiekopomny twórca Towarzystwa Naukowego i tylu innych or-
ganizac i w Poznaniu. Ta, które oddal swe serce i nieziszczone nigdy marzenia o szczęściu
osobistym.

Szczaniecka zrealizowała swo e dążenia emancypacy ne przeważnie w dźwiganiu ko-
biet ku światłu wieǳy. Założone przez nią w  r. Stowarzyszenie Pomocy Naukowe
dla ǲiewcząt w  lat późnie liczyło uż  członków. Żadne zresztą ze stowarzy-
szeń kobiecych ówczesnych, nawet kilka tych o charakterze postępowym, ak „Promień”,
„Warta” i inne, nie rzucały haseł równouprawnienia.

Życie Szczanieckie mało est znane dotychczas. Przyszłość musi przynieść Polsce mo-
nografię te bohaterki i przeczyste , świetlane postaci.

Stowarzyszenia na Górnym Śląsku, ak Koło Kobiet Polskich w Gliwicach, założone
przez p. Omańkowską⁴, Ognisko w Katowicach (o zabarwieniu soc alistycznym), Czytel-
nia Kobieca w Kościanie itd. — poza samokształceniem dążyły tylko do do współǳiałania
w obronie narodowe .

*
Czy należałoby włączyć autorki nasze — Orzeszkową i Konopnicką — w szeregi wal-

czące o równouprawnienie?
Konopnicka parokrotnie chwytała za oręż, Przemawiała na wiecach płomieniście.

Rzucała gromkie, bezkompromisowe hasła. W sylwetkach „Naszych bo ownic”, zwłaszcza
Orki-Ra chmanowe i Dulębianki, wiǳimy pełny e „czyn” w ǳieǳinie ruchu kobiece-
go, tak ściśle związany z ǳiałalnością grupy, że wyodrębnienie go byłoby powtórzeniem
całe akc i na stronicach edne i te same książki.

Geniusz Konopnickie stanął na na wyższych szczeblach poez i, wieǳy, zrozumień
obywatelskich i ob ął na szersze — swo e własne widnokręgi. Że w sprawie kobiece mu-
siała iść ławą, tego wymagała konieczność. Nazwiskiem swoim opromieniła kilka zbio-
rowych wystąpień, co dodało nowy liść do wieńca e chwały. Ale — ak prosty żołnierz
— podporządkowywać się musiała rozkazom woǳa głównego — hetmanki z Warszawy.
Stała przed nią na baczność wielka poetka, więc w ruchu kobiecym pierwszych mie sc
za ąć nie mogła, w ostatnich ani średnich postawić e nie przystoi.

Orzeszkowa Martą ak wielkim ǳwonem zbuǳiła ze snu kobiety. Porwały się do Kobieta, Walka, Wolność,
Patriota, Literat,
Poświęcenie, Strach

pracy. Zrozumiały, czym powinna być i czym est w życiu samowystarczalność. Marta
— po „entuz astkach”⁵ — to drugi potężny etap w ruchu kobiecym. Ale Orzeszkowa,
ak współczesny e Prąǳyński, bała się bezkompromisowości. Pełne równouprawnie-
nie? Aby to nie zaszkoǳiło innym na doniośle szym sprawom, sprawie narodowe przede
wszystkim.

„Radykalne zmiany” — pisze w studium swoim Polka — muszą przyna mnie na
czas akiś w stosunkach i opiniach społecznych wprowaǳać zaburzenia i słabość. Otóż
nie goǳi się dokonywać niebezpiecznych eksperymentów na organizmie, zagrożonym
śmiercią”.

Obĳały się o nią hasła. Grzmiały, huczały nawoływania. Rozumiała e. Chwytała. By-
łaby cieszyła się nimi, gdyby nie ten zabobonny lęk…
w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytuc i Pomocy naukowe dla ubogich ǳiewcząt w Poznańskiem
i Prusach Zachodnich, opiekunka Towarzystwa Pomocy Naukowe . [przypis edytorski]

⁴Omańkowska, Janina Antonina (–) — publicystka, ǳiałaczka społeczna i polityk na Górnym Ślą-
sku, posłanka na Se m Śląski I kadenc i (–) oraz ego marszałek senior. W czasie zaborów prowaǳiła
ǳiałalność oświatową i charytatywną w ramach „Warty” (Towarzystwa Przy aciół Wza emnego Pouczania się
oraz Opieki nad ǲiećmi), prowaǳiła ta ne nauczanie, wygłaszała odczyty, zakładała biblioteki, była zaanga-
żowana w ǳiałalność poznańskie Czytelni dla Kobiet, przeciwǳiałała germanizac i (w  z tego powodu
aresztowana i osąǳona w głośnym procesie). Uczestniczka powstań śląskich. Współpracowała z Chrześcĳań-
ską Demokrac ą, z Wo ciechem Korfantym; z ramienia ChD sprawowała mandat poselski na Se m Śląski.
Oǳnaczona w  r. oǳnaką gen. J. Hallera „Za służbę narodową” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski
„Polonia Restituta”. [przypis edytorski]

⁵entuzjastki — pierwsza polska grupa feministyczna, ǳiała ąca w Warszawie w latach . XIX w., skupiona
wokół Narcyzy Żmichowskie . Entuz astki dążyły do prawnego, społecznego i obycza owego równouprawnie-
nia kobiet, prowaǳiły także ǳiałalność konspiracy ną, postulu ąc demokratyczne zmiany społeczne. [przypis
edytorski]
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Więc — o ile Marta stała się ob awieniem, dźwignią, olśnieniem, o tyle w szarym
oparze lat . przycupnęło to inne.

Geniuszem, intuic ą, zrozumieniem potrzeb chwili pchnęła Orzeszkowa ruch kobiecy
w ciągu doby o pół stulecia naprzód, ale „naszą bo ownicą” eszcze być nie chciała.

*

Rzucam w świat książkę swo ą nie tylko, żeby stała się żywym świadectwem potęż-
nego uspołecznienia naszego feminizmu, ale — żeby — w przyszłości — posłużyła ako
edno ze źródeł do historii ruchu kobiecego w Polsce po dni wielkie wo ny. Życiorysy
„bo ownic” oparte są na ścisłych danych stwierǳone mocą bezpośrednich wywiadów.
Mieści się w nich spory szmat społecznego naszego życia sprzed lat pięćǳiesieciu na tle
sprawy kobiet z te epoki.

Po dobę entuz astek włącznie mamy doskonale u ęte ǳie e ruchu kobiecego w książ-
ce Chmielowskiego Autorki polskie XIX w.. Częściowo również w ǳiele Prąǳyńskiego
O prawach kobiety. Tzw. „Nachschlagebuch” — wskaźniki broszur, prac poszczególnych
i zbiorowych, pism kobiecych, luǳi, zasłużonych w dźwiganiu sprawy kobiet itp. stanowi
broszura w dwóch częściach pt. Ruch kobiecy w Polsce — wydawnictwo im. Orzeszkowe ,
obe mu ące przeciąg czasu od pozytywizmu naszego po rok .

Innych danych przyszły historyk szukać musi — poza przygodnymi, częstokroć bar-
ǳo wartościowymi pracami naszych soc ologów i publicystów(ek) — w rocznikach pism
kobiecych: „Steru”, „Nowego Słowa”, „Bluszczu” z lat ostatnich, „Kobiety Współcze-
sne ”, a także tych organów, które na ścieża otwierały sprawie kobiet łamy swo e. W zbio-
rowych wydawnictwach, ak „Głos kobiet w sprawie kobiet”, Kalendarzach kobiet, pa-
miętnikach z azdów kobiecych, wydawnictwach stowarzyszeń i związków równoupraw-
nienia kobiet itp.

(Możliwie szczegółowy spis bibliograficzny prac z ǳieǳiny ruchu kobiecego podany
est na stronie –).

Napisanie monografii zmagań i walki kobiet o równe prawa bęǳie pracą mozolną
i uciążliwą. Może ułatwi ą choć w części książka ninie sza, wydana staraniem Redakc i
„Kobiety Współczesne ”, a nakładem Pani Matyldy Grohmanowe , która zrozumiała cel
e i założenie.

C. W.
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I. GRUPA WARSZAWSKA
 -
Po dobie entuz astek i ich przy aciół, zgrupowanych dokoła „Przeglądu Naukowego”
(Hipolit Skimborowicz, Edward Dembowski, Karol Baliński, Teofil Lenartowicz, Ju-
lian Bartoszewicz i inni), po słynnym ǳwonie na alarm Edwarda Prąǳyńskiego (książ-
ka O prawach kobiety,  r.) równocześnie z grzmiącymi artykułami młodych naszych
pozytywistów (Piotr Chmielowski, Aleksander Świętochowski, Marian Bohusz, Adam
Wiślicki, Ludwik Krzywicki, Stanisław Kempner, dr R. Dybowski i inni) sta e na cze-
le ruchu kobiecego w Polsce Paulina Kuczalska-Reinschmit, pierwsza niezmordowana
rzeczniczka pełnych, bezkompromisowych praw kobiety. Gdy żądania entuz astek nie
wychoǳiły poza granice swobody kobiet w społeczno-prawnych stosunkach i ekono-
miczne ich niezależności; gdy Prąǳyński upominał się wprawǳie o bezpośredni uǳiał
kobiet przy wyborach, ale — z dodatkiem kompromisowe grzeczności „ eżeli można”…
a właǳę męża uważał za nietykalną — Paulina Kuczalska-Reinschmit po raz pierwszy
rzuciła w tłum hasła zrównania kobiety z mężczyzną we wszystkich bez wy ątku ǳieǳi-
nach prawno-politycznego i ekonomiczno-zawodowo-społecznego życia. Poszły za nią co
ǳielnie sze umysły kobiece, a przede wszystkim wybitne autorki współczesne: Orzesz-
kowa, Konopnicka, Roǳiewiczówna, Mellerowa, Marrénowa, Szeliga, Dulębianka, Tu-
rzyma i inne.

W każdym z byłych trzech zaborów miał inny charakter ruch kobiecy. Ale każdemu
przewodniczyła myśl programowa Pauliny Kuczalskie . Nikt przed nią i po nie nie zdobył
się na ten fanatyzm, który tak bezpośrednio dążył do edne tylko mety.

*

Pochoǳiła z Ukrainy. Była córką Leona Kuczalskiego i Eweliny z Porczyńskich, wła-
ścicieli ma ątków Smolne i Bereźniaki w powiecie Czerkaskim, a wnuczką Edwarda Por-
czyńskiego, legionisty spod Samosierry, oznaczonego Krzyżem Virtuti Militari⁶.

Wychowana pod okiem światłe matki, ostatnie z entuz astek, kształciła się pod kie-
runkiem wybitnych nauczycielek, sprowaǳanych do domu, a następnie — profesorów
uniwersytetów zagranicznych w czasie kilkoletniego swego pobytu na zachoǳie.

Publicystyczną ǳiałalność rozpoczęła w  r. Pierwsza praca e ukazała się w „Echu”
za redakc i Z. Sarneckiego. W „Przegląǳie Tygodniowym” prowaǳiła czas akiś spec alną
rubrykę „E pur si muove⁷”. Poza tym pisywała w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kurierze
Warszawskim”, „Kurierze Coǳiennym”, „Ogniwie”, „Nowe Gazecie” i innych.

W saloniku na Marszałkowskie bywały: Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Wa-
leria Marrenowa, dr Tomaszewicz-Dobrska, Maria Dulębianka i wiele, wiele innych. Tu-
ta zasięgały studentki gromadnie wskazówek co do nauki w wyższych uczelniach i pracy
w różnych instytuc ach. Tuta dochoǳiły echa poczynań na wybitnie szych przodownic
ruchu kobiecego za granicą, ak: Marii Deraimes, Anity Augsburg, Liny Morgenstern,
Eliski Krasnohorskie , Swietli i innych członkiń „Unii powszechne kobiet”.

W  r. brała Paulina Kuczalska czynny uǳiał w pierwszym Kongresie Mięǳyna-
rodowym „des Oeuvres et Institutions Féminines”⁸ w Paryżu. Po powrocie do Warszawy
zorganizowała polską grupę Unii Kobiet.

Z inic atywy nasze ǳiałaczki urząǳił Komitet Społeczny III szwalni pierwszy ubi-
leusz  lat prac Elizy Orzeszkowe . Na ta ny z azd przybyło blisko  kobiet z różnych
miast polskich, żeby zgotować autorce Marty gorącą owac ę i zebrać spec alny fundusz,

⁶Pochoǳiła z Ukrainy… — Życiorys powyższy, oparty na ścisłych danych, przepisałam prawie dosłownie
z artykułu dostarczonego mi łaskawie, a zredagowanego przez przy aciółkę i edyną nieodstępna współtowa-
rzyszkę pracy śp. Kuczalskie -Reinschmit p. Józefę Bo anowską, Dyrektorkę Państwowe Szkoły Przemysłowe
Żeńskie w Warszawie. [przypis autorski]

⁷e pur si muove (wł.) — a ednak się kręci; słowa te miał wypowieǳieć w  r. Galileusz, sta ąc przed sądem
inkwizyc i, ako potwierǳenie ego prywatnego przekonania o prawǳiwości teorii heliocentryczne , które był
uprzednio zmuszony wyprzeć się publicznie. [przypis edytorski]

⁸des Oeuvres et Institutions Féminines (.) — Prac i Organizac i Kobiecych. [przypis edytorski]
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który umieszczono w Kasie Mianowskiego na rzecz prac naukowych pióra kobiecego
uznanych przez Jubilatkę.

Z inic atywy Pauliny Kuczalskie i e staraniem nadesłały Orzeszkowe podczas tego
ubileuszu „w hołǳie dla twórczyni Marty” adresy, opatrzone licznymi podpisami, róż-
ne stowarzyszenia niemieckie. Mięǳy innymi: Allgemeiner Deutscher Frauen Verein,
Deutscher Frauen Verein Reform., Vorstand des Allgemeinen Deutschen Frauen Vereins
„Frauenwohl”.

Nadeszły również listy od Liny Morgenstern, Marii Albrecht, Józefiny Friderici.
Orzeszkowa — wobec tylu dowodów sympatii napisała wówczas List otwarty do kobiet

niemieckich w kwestii równouprawnienia kobiet wobec nauki, pracy i dostojności luǳkiej,
o czym zawiadomiła redakc ę „Steru”, redagowanego przez Paulinę Kuczalską we Lwowie
od  do  r. (notka e ukazała się w nr  w  r.).

List był komentowany i cytowany przez liczne rzesze kobiece w kra u i zagranicą,
a „Ster” okazał się niezbędnym organem równouprawnienia, w którym zabierali głos na -
wybitnie si rzecznicy ruchu kobiecego: Piotr Chmielowski, Żeromski, Rodoć, Orzeszko-
wa, Konopnicka, Dulębianka, Męczkowska, dr Buǳińska-Tylicka, K. Bu widowa i le-
gion innych.

Poruszano tam na ważnie sze zagadnienia bieżące i tezy zasadnicze. Znalazła się na
łamach sprawa gimnaz ów żeńskich i żądanie zwiększenia liczby seminariów kobiecych.
Sprawa praktykantek-nauczycielek i wstępu do uniwersytetu. Omawiano szczegółowo
pierwsze wybory posłanki do Se mu z kurii⁹ mie skie , pierwsze we Lwowie zgromaǳe-
nie przedwyborcze kobiet wyborczyń w  r. itp.

Podczas pierwsze Wystawy Kra owe we Lwowie¹⁰ ( r.) zorganizowała Paulina
Kuczalska tam z azd kobiet ze wszystkich ǳielnic Polski, a na Z azd Pedagogów Pol-
skich przygotowała referaty: O wstęp kobiet do uniwersytetu, O gimnazja żeńskie, O szkoły
zawodowe dla ǳiewcząt itp., wygłoszone przez K. Bu widową i inne.

W  r. utworzyła Paulina Kuczalska przy Towowarzystwie Popierania Przemysłu
i Handlu w Warszawie pierwszą placówkę kobiecą, tzw. „Delegac ę pracy kobiet”.

Publiczne zebrania niewieście, rozprawy, narady, starcia stanowiły wówczas taką no-
wość, że prasa zachowawcza uderzyła w ǳwon na trwogę. Zaczęto drwić, ośmieszać owe
„kurze kongresy” w ulotkach i karykaturach. Nie zraziło to ednak organizatorek. Pro-
waǳiły dale rozpoczęte ǳieło. Współpraca kobiet w cechach, spółki gospodyń, kursy
dokształca ące dla pracownic, pierwszy z azd w sprawie uǳiału kobiet w samorząǳie
mie skim i wie skim, to były tematy wieczorów dyskusy nych w zamkniętym kole De-
legac i. Na szerszych placówkach poruszano zasadnicze i podstawowe zagadnienia ruchu
kobiecego. „O prawach politycznych kobiet” mówiła Paulina Kuczalska publicznie na wie-
cu Demokrac i Postępowe w Warszawie  r., broniąc stanowiska niezależnego ruchu
wyzwoleńczego kobiet.

W ǳie owe chwili ogólnego porywu wolności pod ęła ǳiałaczka nasza wydawnictwo
„Steru” w Warszawie. Było to w  r. Paulina Kuczalska nawoływała kobiety do pracy
nad sobą, do walki o równe prawa, by wspólnie z mężczyzną prowaǳić ǳieło przebudowy
ustro u społecznego, ma ącego być dla O czyzny dźwignią asne przyszłości.

W  r. został zalegalizowany Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich. Pauli-
na Kuczalska-Reinschmit stanęła na czele ego, przewodnicząc mu do końca życia. Zwią-
zek rozwĳał barǳo żywotną ǳiałalność, otwierał odǳiały na prowinc i, słał petyc e, urzą-
ǳał kursy, odczyty, pod ął wydawnictwa. Wyszły wówczas broszury pióra przewodniczą-
ce : Wyborcze prawa kobiet, Młoǳież żeńska a sprawa kobieca, Z historii ruchu kobiecego.
Wyszły też prace e w ęzyku niemieckim, drukowane w Handbuch der Frauenbewe-
gung. Szczególną doniosłość miał referat: Der Stand der Frauenbildung in Polen („Stan
wykształcenia kobiet w Polsce”), zamieszczony wcześnie , bo eszcze w  r., ale uż
związany ściśle z następnymi studiami i przemyśleniami autorki.

⁹kuria wyborcza — w dawnych systemach wyborczych: okręg wyborczy lub kategoria wyborców wyodręb-
niona na podstawie różnic stanowych, wielkości lub charakteru posiadanego ma ątku, ma ąca prawo wyboru
do parlamentu określone liczby posłów. [przypis edytorski]

¹⁰Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie — urząǳona w  we Lwowie wielka wystawa osiągnięć
gospodarczych i kulturalnych Galic i oraz prezentac a narodowe sztuki i kultury wszystkich polskich ziem.
Przygotowanie wystawy trwało dwa lata, zwieǳiło ą ponad milion osób. [przypis edytorski]
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Przy niezliczone ilości za ęć swoich, przy urząǳaniu częstych z azdów (na pierw-
szy przybyły delegatki z Radomia, Sieraǳa, Łoǳi, Piotrkowa, Sierpca, Turka, Siedlec,
Wilna, Petersburga i Ukrainy) znalazła Kuczalska-Reinschmit czas eszcze na napisanie
sztuki psychologiczne Siostry, która wymierzyła policzek prawu podwó ne moralności
i szablonom towarzyskie obłudy.

Wytrwała, zno na praca znalazła po latach uznanie. W ma u  r. urząǳono barǳo
uroczysty ubileusz Paulinie Kuczalskie w Resursie Obywatelskie . Z tłumu zebranych
kobiet, spieszących wyrazić hołd i cześć na wybitnie sze w Polsce przywódczyni ruchu
kobiecego, spłynął niezwykle podniosły nastró .

Brało uǳiał w uczczeniu ubilatki  stowarzyszeń kobiecych, obe mu ących wszyst-
kie stany, zawody, obozy — od włościanek w barwnych stro ach ǳielnicowych i robotnic
do inteligentek i na wybitnie szych uczonych. Nadesłano kilkaǳiesiąt telegramów z róż-
nych stron Polski od redakc i pism, od literatów, ǳiałaczy i ǳiałaczek społecznych, od
zwolenników ruchu kobiecego począwszy, kończąc na oświatowo-społecznych zrzesze-
niach różnego typu, a także z zagranicy, od licznych stowarzyszeń i wybitnych ǳiałaczek
feministycznych, od dwu grup Litwinek — z Szawel i Wilna.

Podczas wielkie wo ny¹¹ Paulina Kuczalska była uż obłożnie chora na serce, ale umysł
e , wciąż żywy, pracował nieustannie, nastra ał i pobuǳał innych do pracy dla dobra
wskrzeszone O czyzny.

W  i  r. Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich słał memoriały, opra-
cowane przez swo ą przewodniczącą, do:

) Komendanta Straży Obywatelskie , aby w okresie pode mowanych reform przy-
czynił się do sprawy zniesienia w Polsce reglamentac i prostytuc i — zamknięcia domów
nierządu.

) Do Komitetu Obywatelskiego o zamianowanie inspektorek fabrycznych na rów-
nych prawach z inspektorami.

) Do Komis i Szkół Wyższych o przy mowanie do Uniwersytetu i Politechniki War-
szawskie młoǳieży obo ga płci.

) Do Rady Mie skie m. Warszawy o przyznanie kobietom praw wyboru i wybieral-
ności na równi z mężczyznami.

Gruntowna wieǳa, umysł obe mu ący na rozlegle sze zadania ruchu kobiecego, otwie-
rały przed Pauliną Kuczalską szerokie i nigdy niezamyka ące się pola ǳiałania.

W dobie twórczych wysiłków narodu, w dobie wzruszeń na wyższych, kiedy wstawała
wolna Polska, wydobyła z siebie ten wysoki ton zamierzeń i dążeń polityczno-społecznych,
który był bodźcem i wskaźnikiem dla zastępów kobiet, akie gromaǳiła dokoła siebie,
upomina ąc się o powołanie ich do głosu.

Wielką zasługą Pauliny Kuczalskie było to, że edna z pierwszych pod ęła odǳiały-
wanie na młoǳież żeńską w kierunku uświadamiania e co do przyszłych obywatelskich
zadań. Że w licznych artykułach, broszurach i pełnych mądre treści przemówieniach
wy aśniała ǳiewczętom ich stosunek do sprawy kobiece , nawoływała e do współpracy
ze starszymi. Że wskazywała, aką potężną dźwignię duchowe tężyzny i rozwo u stanowi
dążenie do równouprawnienia.

Los pozwolił e doczekać plonu z posiewu ziarn rzuconych. Konstytuc a odroǳonego
Państwa Polskiego w §  przyznała kobiecie obywatelce równouprawnienie społeczne
i polityczne.

Skon Pauliny Kuczalskie -Reinschmit w  r. wywołał wśród rzeczniczek i rzeczni-
ków ruchu kobiecego ból i żal głęboki, płynący nie tylko z uznania e wytrwałe , niezmor-
dowane pracy i szlachetne ideologii, ale także z niezłomnego przekonania, iż zwycięstwo
musi być po stronie szermierzy dobre sprawy.

Nazwisko te pierwsze bezkompromisowe bo ownicy o prawa kobiet zaryło się w hi-
storii ruchu kobiecego na zawsze.

 
Jedna z weteranek ruchu kobiecego. Żywy, bu ny temperament. Niewyczerpana pomy-
słowość. Zaciekły upór w przeprowaǳaniu haseł rzucanych.

¹¹wielka wojna — ǳiś określana ako I wo na światowa (–). [przypis edytorski]
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Była Bo anowska adiutantem przy głównodowoǳące armią feministek polskich z koń-
ca XIX w. Była żywiołem konkretnego czynu, pęǳącym na przeła ku celom zamierzo-
nym. Mózg dowódcy wypracowywał programy, kreślił drogi, sięgał po wskazania innych
narodów. Pełen refleks i, tworzył teorię. Ona, ak płomień, nie doczekawszy, zdawało
się, ostatnich słów mistrza, wpadała w tłum na trybuny wiecowe z niesfornym, wiecz-
nie rozwichrzonym kosmyczkiem asnoblond włosów nad czołem i bystrymi, błękitnymi
oczami.

Mówiła ak trybun ludowy, którego byłoby zdusiło słowo niewypowieǳiane. Nawo-
ływała, groziła, gromiła, rzucała obrazy krzywdy kobiet w domu, w świecie, we własnym
społeczeństwie. Namiętna, nieposkromiona, trzęsła salą słuchaczy. Tymi nawet, co z kry-
tycznym uśmiechem szli na wiec. A spoza nie spoko ny, refleksy ny, niekiedy trochę
skłopotany wzrok woǳa-hetmanki sunął od fali do fali zbitych głów, śleǳąc wrażenia.

Wręcz odmienne przemówienia Kuczalskie -Reinschmit nie miały w sobie nigdy
elektryzu ących niespoǳianek. Zawsze pełne rozwagi, umiarkowania, taktu, ożywiały się
tylko wówczas, gdy wraca ąc z szerokiego świata, z wielkich mięǳynarodowych kon-
gresów kobiecych, opowiadała o zdobyczach ruchu kobiecego zagranicą, o potężnych
zmaganiach się, poprzez które łyskały uż świty nowego utra.

W edne z chwil takiego podniecenia usłyszała Bo anowska po raz pierwszy późnie szą
przy aciółkę — enerała swego, któremu służyła wiernie, aż do ostatnich goǳin e życia.

„Z Pauliną Kuczalską-Reinschmit — pisze we wspomnieniach swoich — poznałam
się w latach ǳiewięćǳiesiątych na zebraniu Unii, organizac i kobiet, zawiązane przez Nią
pod wpływem kongresów paryskich, w akich brała żywy uǳiał.

Pamiętam. Mówiła wówczas żywo, entuz astycznie. Toż w umiłowane sobie sprawie.
Roztaczała przed słuchaczkami zaǳiwia ący rozmach poczynań społecznych na szero-
kim świecie. Zapoznawała z bogatym intelektem uczestników Congres International des
Oeuvres et Institutions Feminines, luǳi różnych narodowości: Francuzów, Anglików,
Amerykanów, Szwedów, Niemców, Finlandczyków¹² itp. Był akby pierwiosnkiem bra-
terstwa narodów ten kongres  r.

To niezapomniane zebranie sprawozdawcze zadecydowało, żem stanęła u Je boku do
dalsze z Nią pracy społeczne ”.

Dwie te kobiety odtąd nie rozłączały się nigdy, przeǳiwnie uzupełnia ąc intelekty,
usposobienia, temperamenty swo e.

Zawsze ciężko chora, może od lat na młodszych dotknięta nieuleczalną astmą i akimiś
niepoko ącymi szmerami w sercu, Paulina Kuczalska-Reinsehmit żyła skupionym życiem
wewnętrznym i — tą swo ą fanatyczną ideą wyzwolenia kobiety.

Wraca ąc z dalszych podróży podniecona ak w gorączce, po kilku dniach wpadała
w silną niemoc i gorzkie wyczerpanie. Odwoływano wówczas zebrania, na których miała
przemawiać. Odkładano posieǳenia zarządów, którym przewodniczyła. Mĳały tygodnie,
czasami miesiące, zanim wy ść mogła.

Ale nawet w chorobie pracowała dużo, intensywnie. Pisała broszury, artykuły, re-
dagowała „Ster”. Czytała na wybitnie sze ǳieła w sprawie kobiece . Była prawǳiwą en-
cyklopedią wszystkiego, co dotyczyło te kwestii. Przygotowywała teoretyczne podstawy
ruchu kobiecego, obe mu ąc prze awy ego nie tylko tam, gǳie płynął uż falą szeroką,
ale nawet gǳie zakiełkował słabym ledwie poczynaniem. Zostawiła w rękopisie obszerną
ego monografię, do wydania które winny przystąpić wszystkie zrzeszenia i organizac e
kobiece, bo takiego ǳieła nie ma w Polsce.

Żywy, niecierpliwy umysł młodego adiutanta, nie mógł obstawać przy teorii. „Czynu,
czynu!”… — wołał trzeźwy, zdrowy duch i zdrowe ciało.

Czy Bo anowska chorowała kiedy? Czy ą bolał akiś staw zartretyzowany lub prze-
męczona głowa, utruǳone ręce? — Tego nikt nie wieǳiał, bo… nie mówiło się o tych
rzeczach nigdy.

Była pierwszą, która rzuciła hasło zawodowe pracy inteligentek. Kobieta, Praca, Pozyc a
społeczna, Obycza eNie nauczycielstwo, nie biuro, ale warsztat.

Ma ąc za sobą szkołę średnią i kursy tzw. „Uniwersytetu Lata ącego” — edyne
w swoim roǳa u ta ne organizac i oświatowe w Polsce, gromaǳące na wybitnie szych

¹²Finlandczyk — ǳiś: Fin. [przypis edytorski]
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pedagogów i uczonych, którzy w coraz to innych punktach Warszawy prowaǳili wykła-
dy z ǳieǳiny przyrody, ekonomii, humanistyki — Bo anowska dla przykładu otworzyła
pierwszą introligatornię kobiecą w Warszawie (a zapewne i w całe Polsce), da ąc pracę
i przygotowanie fachowe licznym grupom ǳiewcząt.

Poszły za nią, choć w innym kierunku, zastępy inteligentek. Powstały pracownie su-
kien, kapeluszy, gorsetów, pończoch, kołder, bielizny, prowaǳone przez „panie z towa-
rzystwa”, obce do niedawna takie „podrzędne ”, przemysłowe robocie. Zapisywały się te
pierwsze demokratki licznie do Koła Pracy Kobiet, które było właściwie zalegalizowaną
Unią, aby prze ść następnie do założonego przez Paulinę Kuczalską w  r. Związku
Równouprawnienia Kobiet Polskich.

Prowaǳiła Bo anowska łącznie z mistrzynią swo ą „Czytelnię dla kobiet”, którą prze-
ęły po nich M. i J. Zaborowskie, a która skupiała w sobie na ǳielnie sze, na samorzut-
nie sze umysły kobiece.

Pracu ąc w warsztacie, w czytelni, w Kole Pracy Kobiet, nie przestała ednak myśleć
o zaraǳaniu różnym potrzebom społecznym. Z e inic atywy powstały „Kursy nieǳielne
rysunkowe” i ogólnokształcąca „Szkoła nieǳielna dla pracownic”. Ona zapro ektowała
„Wakac e szwaczek” (pół dnia pracy w domach obywatelskich za pełne utrzymanie i zwrot
kosztów podróży), co przy ęło się barǳo i przetrwało aż do wybuchu wo ny.

W  r., w czasie stra ku politycznego zosta e powołana do Komitetu Obywatelskie- Kobieta, Walka, Czyn,
Prawo, Obywatelgo, który powstał w ciągu edne nocy pod przewodem Bolesława Prusa. Z całą energią

i zaprzedaniem pod ęła się wraz z Delegac ą Pracy Kobiet prowaǳenia biura i kasy Ko-
mitetu, do które wpływało po kilkanaście tysięcy rubli ǳiennie. Organizowała poǳiał
żywności, a także zbiórkę składek z uǳiałem wybitnych kobiet i młoǳieży uniwersytec-
kie .

Znamienne i niezapomniane było wystąpienie e w listopaǳie tegoż  r. na wiel-
kim wiecu politycznym wobec tłumów zgromaǳonych w Filharmonii Warszawskie .

„W te ǳie owe chwili — wołała — zbiorowa dusza kobiet polskich sta e przed wami
i domaga się uchwały wiecu, aby powszechne, równe prawa obywatelskie po mował wolny
naród polski bez różnicy płci”.

Jednomyślnie włączył to żądanie pierwszy wiec publiczny polski do założeń swoich.
Za nim poszły inne. I nie było uż stowarzyszeń, związków, partii postępowych, które by
nie zaczęły wpisywać do ustaw swoich i programów formuły wyborcze „bez różnicy płci”.

W  r., łącznie z Pauliną Kuczalską organizu e Bo anowska odǳiały Związku Rów-
nouprawnienia Kobiet Polskich na prowinc i. Wygłasza odczyty, przeprowaǳa dyskus e
i ankiety, a poza tym pisze dużo — do „Kuriera Warszawskiego” i „Coǳiennego”, „Nowe
Gazety”, „Ogniwa”. Redagu e i wyda e „Ster” w zastępstwie obłożnie chore przy aciółki.

Po wybuchu wielkie wo ny, w okresie zmagania się narodu, pełni służbę ochotniczą,
prowaǳąc szwalnię dla żołnierzy, która zatrudniała do stu kobiet z inteligenc i, ofiaro-
wu ących kilka goǳin ǳiennie dla potrzeb wo ennych.

W  r., po wy ściu Moskali, gdy swobodnie zaczęło rozwĳać się szkolnictwo, or-
ganizu e przy Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich pierwsze w Warszawie kursy
maturalne dla kobiet, aby ułatwić im wstęp do Uniwersytetu i składa na ręce Komite-
tu Obywatelskiego memoriał, opracowany wespół z Pauliną Kuczalską, o przy mowanie
maturzystek do wyższych uczelni.

W  r. żąda Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich przyznania kobietom
wyborczych praw biernych i czynnych do Rady Mie skie .

Po wo nie, w  r., zosta e Bo anowska dyrektorką pierwsze Państwowe Szkoły
Przemysłowe Żeńskie Średnie w Warszawie i trwa na tym stanowisku aż do chwili
obecne .

Zdawałoby się, że praca w szkole i tysiące obowiązków złączonych z kierownictwem
e powinny wypełnić życie i zaspokoić ten poryw energii, który ǳielne bo ownicy nie
dawał nigdy chwili wypoczynku. Ale głód pracy społeczne nie zadowala się robotą dla
chleba, choćby tak ściśle związaną z wewnętrznym zamiłowaniem i upodobaniami.

„Jak słońce i powietrze niezbędne są do życia, tak koniecznym pokarmem dla ducha Czyn, Kondyc a luǳka
luǳi niektórych sta e się ǳiałalność społeczna” — mówi Bo anowska, uważa ąc, że nie
est zasługą czyn, bez którego istnieć nie można.
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Gnana tą niezbędną potrzebą, tym instynktem społecznym, który od lat na młod-
szych pęǳił ą na drogi żywiołowych poczynań, mimo nawału pracy zawodowe przy-
stąpiła w czasach ostatnich do zorganizowania nowe placówki ǳiałalności, tzw. „Służby
Obywatelskie ”.

Powstała ona z inic atywy dyrektorek państwowych i komunalnych szkół żeńskich
zawodowych. Legalizac ę otrzymano w sierpniu  r. Statut podpisały: Maria Zabo-
rowska, naczelniczka Wyǳiału Żeńskich Szkół Zawodowych w Ministerstwie Wyznań
Religĳnych i Oświecenia Publicznego, Józefa Bo anowska, dyrektorka Państwowe Szko-
ły Przemysłowe Żeńskie , Maria Gozimirska, dyrektorka Seminarium dla Nauczycielek
Rzemiosł, Maria Henochowa, nauczycielka, Janina Ścięgoszowa, kierowniczka Mie skie
Szkoły Rękoǳielnicze i Maria Bratkowska, kierowniczka I Mie skie Szkoły Rękoǳiel-
nicze Żeńskie .

Celem Stowarzyszenia est: rozwĳanie zmysłu społecznego i poczucia solidarności
narodowe wśród kobiet, przygotowywanie fachowo wyszkolonych kadr kobiecych do
służby obywatelskie w pracach gospodarczych dla Państwa. A cel ten ma urzeczywist-
niać Stowarzyszenie przez: otwieranie i utrzymywanie kursów pracy społeczne ; urząǳa-
nie odczytów z ideologii społeczne , wydawanie i popieranie wydawnictw propagu ących
idee Stowarzyszenia, prowaǳenie i popieranie kursów fachowych, prowaǳenie wykazu
kobiet przygotowanych zawodowo do służby obywatelskie w pracach gospodarczych dla
Państwa.

Przewodniczącą Koła Warszawskiego została Józefa Bo anowska. Przewodniczącą Za-
rządu Głównego Maria Zaborowska. Sekretarką Janina Ścięgoszowa. Pierwszy Walny
Z azd delegowanych Kół z całe Polski odbył się  i  kwietnia  r.

*

Wraz z prowaǳeniem pierwsze Szkoły Przemysłowe Żeńskie i z czynnym uǳiałem
w Służbie Obywatelskie rozpoczął się nowy okres w życiu Bo anowskie .

Ten roǳa przemiany przeszły wszystkie „skra ne¹³” feministki z obozu Kuczalskie -
-Reinschmit i założonego przez nią Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Każda
z nich, zaprawiona w robocie społeczne , zna du e zrzeszenia i placówki, w których może
zadość uczynić tym nowym potrzebom, akie roǳą się wobec przeobrażenia dawnych
haseł ruchu kobiecego.

Czy starczy mocy fizyczne tym przepracowanym siłaczkom, które w innym, bogat-
szym i normalnie zorganizowanym społeczeństwie powinny by uż zdobyć zasłużony,
dobrze zabezpieczony wypoczynek?

Bu ny temperament, żywiołowy poryw, niewyczerpana energia ǳiś, ak wczora , każą
Bo anowskie „Z żywymi naprzód iść!”…

Takie est e hasło.
Iǳie. A czuwa nad nią w przestworzach duch przy aciółki-mistrzyni, które ostanie

słowa w przedǳień bezpowrotne rozłąki były ak nakaz moralny:
„Odchoǳę. Ale przed tobą dużo eszcze piękna i długa, nieprzerwana nić pracy”.

  -
Pierwsza lekarka w Polsce.

Po skończeniu w  r. Uniwersytetu Zuryskiego, złożeniu rozprawy doktorskie
i nostryfikac i dyplomu w Ros i, osiadła na stałe w Warszawie, gǳie poza pracą zawodo-
wą pod ęła gorącą ǳiałalność społeczną. Ruch kobiecy był edną z ǳieǳin na bliższych
e porywom. Już samo obranie zawodu lekarskiego, którego przed pięćǳiesięciu laty nie
uznawało za właściwe dla kobiety całe nasze społeczeństwo, postawiło ą w szeregu orę-
downiczek wyzwolenia. Nie poprzestała ednak na własnym żywym przykłaǳie. Piórem
i porywa ącym słowem z katedr publicznych walczyła o sprawę kobiet, z ednu ąc obo ęt-

¹³„skrajne” feministki — Tak nazywano e w przeciwstawieniu do feministek zrzeszonych w Polskim Sto-
warzyszeniu Równouprawnienia Kobiet, którego hasła wydawały się wówczas mnie fanatyczne i ednostronne
i w zarząǳie którego zasiadali męscy poplecznicy ruchu kobiecego. [przypis autorski]
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nych, przekonu ąc niewierzących. Główną placówką e odǳiaływania było prowaǳone
przez Aleksandra Świętochowskiego Towarzystwo Kultury Polskie ¹⁴.

Jako eden z członków założycieli i wiceprzewodnicząca te postępowo-demokratycz-
ne organizac i, miała szerokie pole dla rozwĳania poglądów swoich na całokształt spraw
społecznych z kwestią kobiecą w pierwszym rzęǳie.

W  r. urząǳiła wraz z J. Orką (Melanią Ra chmanową) pierwszy wielki trzy-
dniowy Z azd Kobiet Polskich w Warszawie pod hasłem uczczenia -letnie pracy lite-
racko-społeczne Elizy Orzeszkowe . Zbiegły się co ǳielnie sze ǳiałaczki nie tylko z by-
łych trzech zaborów i ziem kresowych Polski, ale także ze wszystkich większych skupisk
naszych na obczyźnie. Zlot ten był porachunkiem prac dokonanych i wskaźnikiem przy-
szłych poczynań.

Jasny, trzeźwy, bystry i barǳo logiczny umysł Dobrskie stawiał ą zawsze w rzęǳie
czołowych orędowniczek ruchu kobiecego.
  
Do na wybitnie szych pionierek ruchu kobiecego, skupionych niegdyś pod sztandarem
Pauliny Kuczalskie -Reinschmit, należy Teodora Męczkowska, obecna wizytatorka szkół
średnich w Warszawie. Przeǳiwnie równy, akby z edne bryły wykuty charakter i twar-
da, nieugięta wola.

Już w umyśle podlotka zarysował się całokształt życia późnie szego, a mocne opano-
wanie wewnętrzne, rozum, siła nieugiętych postanowień, wiara niezłomna w do ście do
zamierzonego celu nie pozwoliły e nigdy ze ść z raz wytknięte koleiny.

Takie mocne ednostki budowały Polskę w niewoli i odwalały wyłom po wyłomie.
A gdy wybiła goǳina, poszły na służbę wolne o czyzny, odda ąc e wieǳę i całą prężną
siłę doświadczeń zdobytych w ciągu przedwo ennego marszu „na przebó ”.

*

Uroǳiła się w Łowiczu, w domu, gǳie nie do pomyślenia były akiekolwiek „no-
winki”. Roǳice pieścili, psuli ǳiewczynkę, pozwalali e na wszystko, ale do czasu.

Gdy skończywszy w Warszawie II gimnaz um żeńskie, tzw. „polskie” ze względu na
na mnie oszalałą rusyfikac ę, postanowiła wy echać na uniwersytet — o ciec, pastor, po-
łożył stanowcze weto, a matka rozsnuła miraże niezliczonych zabaw w miasteczku i są-
sieǳtwie, na ślicznie szych balowych sukien, na barǳie urozmaiconych pikników, na -
ponętnie szych podróży, aby tylko wybić z głowy smarkatce niewczesne pomysły.

Ale ǳieciak trwał przy swoim uparcie. Musi skończyć przyrodę — ten ǳiał wieǳy,
a nie inny. Musi wy echać na uniwersytet. Musi. Powieǳiane. Basta.

— Nie damy pienięǳy.
— No to sama e zdobędę.
Przez trzy lata po powrocie z Warszawy z maturą w kieszeni dawała lekc e i wszystkie

zarobione pieniąǳe odkładała na wy azd.
Miała lat , gdy zaręczyła się z późnie szym swoim mężem dr. Wacławem Męczkow-

skim, świetlane pamięci, bezgranicznie dobrym i mądrym człowiekiem.
Roǳice promienieli. Wy ǳie za mąż — rozlecą się mrzonki uniwersyteckie.
Ale nie tak łatwo szło z hardą ǳiewczyną. Narzeczony — duchowy potomek Dem-

bowskich, Skimborowiczów, Prąǳyńskich, a bliski uż pokoleniu gorących szermierzy
praw kobiety: Chmielowskich, Świętochowskich, Krzywickich, Dybowskich — popierał
ak na usilnie pro ekt niesforne gimnazistki.

ǲiewięć lat, całe lat ǳiewięć trwało narzeczeństwo. Luǳie ówcześni ruszali ramio-
nami. Roǳice i zna omi nie mogli zrozumieć „ǳiwaczne pary”. Ale nie było próśb,
zaklęć, argumentów, które by zdołały przezwyciężyć upór tych dwo ga.

W  r. skończyła panna Oppmanówna wyǳiał przyrodniczy w Genewie. Zaraz po Kobieta, Praca, Żona, Mąż,
Obycza e, Pieniąǳ

¹⁴Towarzystwo Kultury Polskiej — organizac a kulturalno-oświatowa ǳiała ąca w Królestwie Polskim w la-
tach –; rozwiązane przez właǳe carskie pod zarzutem prowaǳenia ǳiałalności wbrew statutowi, wy-
łącznie w środowisku robotniczym, głównie w postaci ta nych kółek samokształceniowych. [przypis edytorski]

  W walce o równe prawa. Nasze bojownice 



powrocie do kra u odbył się ślub. Roǳina znowu promieniała. Nareszcie umilkną kłopoty
z nieokiełznaną panną. Ale nowa niespoǳianka.

W myśl samowystarczalności kobiety, która nie chce być zależnym od męża ma-
terialnie biernym podmiotem, postanowiła pani doktorowa spożytkować swo ą wieǳę
uniwersytecką (była edną z pierwszych naszych studentek) i dawać lekc e.

Otrzymała e natychmiast na pens i¹⁵ pani Porazińskie . Powstał huczek w mieście
i wielkie zaniepoko enie.

— Jak to, mężatka i praca zarobkowa?
Roǳice postanowili wypłacać e rentę miesięczną w wysokości sumy, aką otrzy-

mywała za lekc e, aby tylko nie psuła doktorowi kariery. Bo co powieǳą luǳie? —
Niedołęga, nic nie umie, skoro nie może zapracować na żonę. Czy przy dą pac enci do
„męża nauczycielki”?

Młoda pani odpowieǳiała artykułem w „Sterze”, organie równouprawnienia kobiet,
wydawanym przez Paulinę Kuczalską-Reischmit. Tytuł brzmiał: Praca zarobkowa kobiet
zamężnych. Podpis — „Doktorowa Męczkowska”.

Wrzało, huczało coraz gwałtownie . Ale była studentka nie schoǳiła z placówki.
Świetne wykłady, za którymi ginęły¹⁶ uczennice, zwyciężały upór opinii. Dawała lekc e
na pens i pań Sikorskie , Walickie , w seminarium dla nauczycielek Towarzystwa Ochro-
ny Kobiet. Trwało tak do  r., kiedy Ministerstwo Wyznań Religĳnych i Oświecenia Kobieta, Praca, Urzędnik,

Państwo, PrawoPublicznego powołało ą na stanowisko wizytatorki średnich szkół żeńskich w Warsza-
wie, ma ące na celu naǳór nad całokształtem ǳiałalności naukowe i wychowawcze
zakładów. Urząd ten pełni Męczkowska po ǳień ǳisie szy, do niedawna edyna kobieta
w V kategorii (wyże posunąć się uż nie może).

Tak torowała drogę wczora sza kobieta ǳisie sze . Tak nauczyła opinię uważać pracę
mężatki za konieczną tam, gǳie bądź wnosi z sobą nowe walory, bądź sta e się niezbędna
dla utrzymania roǳiny — bez względu na stanowisko męża.

Zarówno ǳiałalność pedagogiczna, ak i wizytatorstwo odpowiada ą na zupełnie upodo-
baniom i zamiłowaniom Teodory Męczkowskie . Kocha swó zawód obecny, kochała Praca, Radość
dawny. Iǳie wytkniętym torem i to e da e niezwykłą pogodę umysłu, stałą równo-
wagę usposobienia, chroni od tarć wewnętrznych, które odbĳa ą się zawsze u emnie na
całokształcie trudu roboczego.

A nie spoczywała nigdy, łącząc zawsze pracę zarobkową z ǳiełem społecznym.
Jeszcze za lat młodych, w Łowiczu, stworzyła na własną rękę zaczątek tzw. „bose

akademii”, t . ta nego nauczania w kompletach, które późnie , u ęte w ręce p. Cecylii
Śniegockie ¹⁷, rozrosło się do takich zdumiewa ąco potężnych rozmiarów, że stało się
hasłem obowiązu ącym całe Królestwo i ǳielnicę wielkopolską.

Swoim spoko nym imperatywem, któremu podlegało zawsze e otoczenie, pobuǳała
Męczkowska do życia umysłowego całe ciche, zielenią uma one miasteczko. Nie dosyć, że
pod batutą swo ą zorganizowała panny mie scowe w szeregi ta nych nauczycielek prole-
tariatu; nie dosyć, że przy pomocy ich stworzyła ukrytą przed wzrokiem właǳ bibliotekę,
która w kilkanaście lat późnie została zalegalizowana, ale eszcze poza tym dla nich sa-
mych urząǳiła uniwersytet wakacy ny, w myśl, że da ąc z siebie, trzeba coś w zamian
otrzymywać.

Z eżdżali się co lato studenci z różnych wyǳiałów. Zapęǳała ich młoda emancypant-
ka do wykładów. W aptece mie scowe odbywały się lekc e chemii i fizyki doświadczalne .
W akie ś puste szkole — matematyki. Lata ąca akademia gromaǳiła całą inteligencką
młoǳież mie scową. Odbywały się wspólne wycieczki kra oznawcze, pełne życia, weso-
łości, ale zawsze o silnym intelektualnym zabarwieniu.

W okresie wytężone poǳiemne pracy polityczno-narodowe należała Męczkowska
do organizac i ta nego Związku Młoǳieży Polskie i była członkiem Ligi Polski, późnie -

¹⁵pensja — prywatna szkoła żeńska, zwykle z internatem. [przypis edytorski]
¹⁶ginąć za czym — tu: przepadać za czym; barǳo coś lubić. [przypis edytorski]
¹⁷Śniegocka, Cecylia (–) — polska nauczycielka, organizatorka ta ne oświaty, ǳiałaczka femini-

styczna; z domu Więckowska, w  w związku małżeńskim z inż. Kazimierzem Śniegockim, od  r. za-
angażowana w ta ne nauczanie, począwszy od Kobiecego Koła Oświaty Ludowe zw. z PPS i zorganizowanego
w Warszawie wraz z koleżankami Towarzystwa Ta nego Nauczania (–), którego szkoły prze ęła następ-
nie Macierz Szkolna. [przypis edytorski]
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sze Ligi Narodowe , która wydawała „Przegląd Wszechpolski”, sprowaǳany zza kordonu
pod grozą więzień i katorgi.

Nie uniknął z tego powodu zamknięcia na lat parę nawet obcy poddany, Czech —
Jarosław Swoboda, gorący polonofil, który sam zaofiarował usługi swo e w przewożeniu
bibuły. Przyłapany z transportem pisma przez właǳe rosy skie, został osąǳony ak każdy
„niebłagonadiożny” (kra owiec). Z konspiracy ne pracy wyszła pani Teodora szczęściem
cało.

W  r. z inic atywy i pod przewodnictwem Pauliny Kuczalskie -Reinschmit po-
wstało przy Muzeum Popierania Przemysłu i Handlu tzw. Koło Pracy Kobiet, które zgro-
maǳiło cały bo u ący feminizm współczesny. Na obrady, które odbywały się w mnie -
szych i większych salach muzealnych, przy eżdżały często (rozumie się nieofic alnie, co
byłoby niedopuszczalne) członkinie zza kordonów. Echa posieǳeń odbĳały się w prasie,
niosąc pro ekty tolerowanych przez rząd zaborczy robót społecznych, z akc ą równo-
uprawnienia związanych.

Męczkowska zapisała się do Koła i zabierała głos często. Bystre, trzeźwe, zrównowa-
żone i zawsze słuszne e uwagi zyskiwały poklask ogólny. Liczono się z nimi i zabiegano
o pozyskanie uǳiału e w zarząǳie.

Odtąd sprawie równouprawnienia poświęcała wiele czasu i uwagi.
W  r. powsta e z e inic atywy Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Ko-

biet, którego zosta e wiceprzewodniczącą, kładąc główny nacisk na prawno-polityczne
wykształcenie kobiet.

Dalszy ciąg te pracy prowaǳi założony po wo nie przez dr J. Buǳińską-Tylicką,
Klub Polityczny Kobiet Postępowych, gǳie Męczkowską znowu obrano ako wiceprze-
wodniczącą.

W czerwcu  r. — było to uż w półtora roku po tzw. listopadowe wiośnie na-
rodu rosy skiego, gdy trochę zelżały więzy administrac i w byłe Kongresówce — z ini-
c atywy i za staraniem M. Ra chmanowe (J. Orki) — zwołano I walny Z azd kobiet
polskich w Warszawie, poświęcony uczczeniu -lecia pracy autorskie i społeczne Elizy
Orzeszkowe . W komitecie zasiadały na ǳielnie sze siły kobiece — mięǳy nimi także
i T. Męczkowska. Dla upamiętnienia Z azdu powstało, ǳięki zabiegom i pomysłowi J.
Orki, wydawnictwo „Kobieta w życiu społecznym”, które miało ob ąć ak na szerszy ǳiał
prac kobiecych i o kobiecie. Wyszły niestety trzy tylko książeczki¹⁸, mięǳy nimi Ideały
etyczno-społeczne ruchu kobiecego T. Męczkowskie , gǳie wykazu e autorka ścisłą łącz-
ność sprawy kobiet z hasłami humanitarnymi: z walką przeciwko wszelkie przemocy,
z handlem żywym towarem itp. Prawa polityczne, których tak żywiołowo domagały się
i domaga ą kobiety wszystkich kra ów oświeconych, uważa Męczkowska w książce swo-
e ako podstawowy środek dla osiągnięcia celów zamierzonych i zrealizowania ideałów
dobra powszechnego.

Ponieważ ruch kobiecy w całokształcie swoim obe mu e szereg ściśle z nim związanych Kobieta, Sługa, Handel,
Seks, Pozyc a społecznazagadnień, ak: walka z reglamentac ą prostytuc i i prawem podwó ne moralności, abo-

lic onizm, sprawy wychowawcze, a zawłaszcza koedukac ę itp., więc kwestie te poruszała
i porusza Męczkowska w prasie przy każde sposobności z zasadniczego punktu wiǳenia.
Stała współpracowniczka „Steru”, „Ogniwa”, „Tygodnika Ilustrowanego”, gǳie prowa-
ǳiła czas akiś ǳiał spraw kobiecych, wydała w „Bibliotece abolic onistyczne ” broszurę
Służące a prostytucja, wykazu ąc na mocy statystyki, aki olbrzymi procent prostytutek
świata całego rekrutu e się spośród służby domowe żeńskie .

Przyczynę tych anormalnych stosunków upatru e w nieszczęsnym prawie… podwó ne
moralności, rzuca ącym ǳiewczynę wklinowaną we współżycie z ludźmi obcymi na łup
młodych paniczów, a często nawet samych panów domu i gości, stałych bywalców roǳiny.

Pohańbienie kobiety przez pożądliwość męską, ciężar odpowieǳialności, spada ący Kobieta ”upadła”, Wolność,
Prawo, Obycza etylko na nią w razie niepożądanych wyników chwilowe igraszki, ohydne prawo regla-

¹⁸wydawnictwo „Kobieta w życiu społecznym” (…) Wyszły (…) trzy tylko książeczki — C. Walewskie Ruch
kobiecy w Polsce (dwie części), Matka Anieli Szycówny, Warszawa, Wydawnictwo ubileuszowe im. Orzeszkowe .
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa. [oraz wspomniana w tekście: Ideały etyczno-społeczne ruchu
kobiecego T. Męczkowskie ; red. WL] [przypis autorski]
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mentac i¹⁹ nie da ą spoko u Męczkowskie . Należy więc do zrzeszeń ma ących na celu
walkę ze złem, które ak rak toczy luǳkość.

W  r. powstało Koło Abolic onistów, które przeszło następnie w Towarzystwo
Walki z Nierządem, a ǳiś rozrosło się do szerokich ram Towarzystwa Eugenicznego,
dążącego do podniesienia gatunku człowieka pod względem fizycznym i moralnym.

Męczkowska, ako członek Koła Abolic onistów, przechoǳiła wszelkie ego przełomy
i różniczkowania, pracu ąc po ǳień ǳisie szy w Towarzystwie Eugenicznym.

Na wybitnie szą stroną e ǳiałalności wszakże były i są boda sprawy wychowania.
Pracu ąc stale w „Przegląǳie Pedagogicznym”, zasilała artykułami swymi również

„Muzeum Pedagogiczne”. Pomieszczała e także w „Bluszczu”, a potem w „Kobiecie
Współczesne ” i innych organach. W książkowych wydaniach wyszły dotąd: Metodyka
przyrodoznawstwa, napisana wraz ze Stanisławą Rychterówną, a także Ćwiczenia z przy-
rody żywej i martwej.

Długi czas była czynnym członkiem zarządu Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskie-
go, które w okresie wo ny stworzyło tzw. Komis ę Pedagogiczną, stanowiącą podłoże dla
organizac i późnie szego Ministerstwa Wyznań Religĳnych i Oświecenia Publicznego.

W latach ostatnich założyła Stowarzyszenie Kobiet z Uniwersyteckim Wykształce-
niem, wybrana ako przewodnicząca zarządu. Instytuc a ta, stanowiąc sekc ę szeroko roz-
rośniętą organizac i mięǳynarodowe , ma doniosłe znaczenie, zarówno intelektualne, ak
i praktyczne, ułatwia członkom swoim bowiem dostęp do na wybitnie szych ognisk wie-
ǳy i pracowni naukowych, zapewnia im dokształca ące stypendia i tani pobyt w hotelach
— domach Stowarzyszenia rozrzuconych po wszystkich większych miastach, gǳie tylko
wre ruch uniwersytecki.

Żywotną, niezmordowaną pracę Męczkowskie , e dar organizacy ny, wielką powagę
w u ęciu przeprowaǳaniu każdego zadania uczcił rząd polski przyznaniem e w  r.
orderu oficerskiego Odroǳenia Polski.

Oǳnaczenie to spotkało ǳiałaczkę naszą w pełni sił e umysłowych i fizycznych,
w bu nym rozwo u pracy zawodowe i społeczne , da ąc bodźca do dalszych trudów i wy-
siłków niespożyte energii.

   -
W polskim ruchu kobiecym znalazły się na dwóch krańcach dwa wręcz odrębne typy
bo ownic: Kuczalska-Reinschmit i — Ona.

Szły równolegle. Często razem, niekiedy obok siebie, czasami wyprzeǳa ąc edna
drugą. Ale nigdy w rozterce. Hasła ich były wspólne. Odmienny tylko temperament,
sposób ǳiałania, charakter i nastró wypadów. Spoko na, powściągliwa p. Paulina ob-
liczała każdą akc ę na dalszą metę. Przygotowywała się do nie . Obmyślała z góry walne
ataki.

Wulkaniczny poryw „pani doktor”, e wrząca lawa krwi, e nieustępliwa, bu na rzut-
kość i pomysłowość, e prężna wola, inic atywa, odruch spontaniczny nie mogły czekać.
Czasu nie było. Justyna Tylicka zawsze goni chwilę, która est za krótka. Pali się głowa,
rwą ręce, wibru e cały organizm natychmiastową żąǳą czynu. ǲiała często sama, na
własną rękę lub z garstką zebranych adeptek. Bo ǳiałać musi. Bo gna ą wicher. Pęǳi
płomień wewnętrznego paleniska.

Od lat na młodszych stała Tylicka zawsze pod sztandarem radykalizmu, ale nie raz,
nie dwa wpadała na prawicowe katedry, gdy trzeba było rzucać hasła niecierpiące zwłoki.
Zdarzało się, że akimś nagłym odskokiem na lewo robiła niespoǳiankę prawicy, ale e
same nie wprawiało to nigdy w kłopot. Co na wyże odbiło się małym zamieszaniem,
o którym zapominano szybko.

*

¹⁹reglamentacja — wprowaǳone czasowo lub na stałe ograniczenie wolnego obrotu pewnymi dobrami lub
towarami, spowodowane przeważnie niedostatkiem tych dóbr lub towarów i koniecznością ich rac onowania;
reglamentacja prostytucji oznacza karanie administracy ne (prawne) niere estrowanych prostytutek, przy całko-
wite akceptac i samego procederu i związanych z nim z awisk. [przypis edytorski]
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Historia życia „pani doktor” est uż sama przez się stwierǳeniem zwycięskiego po-
chodu w walce o równe prawa. I nie tylko to, ale w dążeniu do wyzwolenia Polski z pęt
niewoli, brania uǳiału w każde czynne akc i zapowiada ące świt narodowe swobody.

Córka irredentysty-sybiraka²⁰ z  roku, z domu wyniosła zarzewie buntu i nienawi-
ści dla Moskali. Wychowana w zakłaǳie ciotki swo e , Buǳińskie , przełożone barǳo
znane i cenione pens i w Warszawie, umacniała się w żarach swoich patriotycznych.
Duch konspirac i czaił się po kątach pens i, rozdmuchu ąc płomień walki.

Po skończeniu czterech klas pens i przeszła do gimnaz um rządowego, żeby zdobyć
maturę. I wtedy po raz pierwszy obiegło Warszawę głośne późnie nazwisko nasze ǳia-
łaczki. Uczennica piąte klasy, Justyna Buǳińska, miała odwagę wstać z ławki i zaprote-
stować po polsku (o zgrozo‼!) przeciw oszczerstwom nauczyciela Moskala, urąga ącego
Polsce po pĳanemu.

W popłochu, w zamieszaniu, w zdumieniu półprzytomnego bela, który nie wieǳiał,
co począć z niesfornym podlotkiem, wyszła spoko nie z klasy, żeby uż do nie nie wró-
cić. Jest znowu na pens i u ciotki-patriotki. Wtem o ciec umiera. Liczna roǳina zosta e
w twardych warunkach. Nasza buntownica uż od szóste klasy musi zarabiać na własne
utrzymanie. Kończy ednak pens ę, zda e maturę, otrzymu e dyplom i eǳie w świat na
belferkę — z marzeniem o medycynie.

Na wsi — ǳiewczyna -letnia uż ǳiała. Jakżeby? Przemaga lękliwość pracodawców,
skupia ǳieci wie skie i prowaǳi szkółkę pota emną. Prócz tego zbiera składki na skarb
narodowy (inic atywa T. T. Jeża²¹) i dokształca się sama nocami.

Po pięciu latach — z pięciuset rublami w kieszeni — rzuca karierę nauczycielską,
dwieście rubli zostawia ciotce, byłe przełożone , które właǳe rosy skie zamknęły pens ę
za ǳiałalność patriotyczną, z trzystoma eǳie do Paryża. Wstępu e na medycynę. Nę-
ǳa wśród studentów szalona. Trzysta rubli topnie e we wspólne kasie, ale dusza pełna
radości. Może się uczyć. Jest w otoczeniu, które ą porywa. Potężnie odǳiaływa na nią
Limanowski²². Soc alizm, oparty o gorący patriotyzm… Przyszło to ak ob awienie…

Studenteria polska w Paryżu należała przeważnie do związku soc alistyczne młoǳie-
ży, tzw. „Zetzetowiczów”²³, którzy byli w stosunkach z woǳami mięǳynarodowych so-
c alistów. Poznała wówczas Buǳińska Guesde’a, Jaurèsa, Lafargue’a, Ławrowa, Plecha-
nowa i innych. Aresztowanym Polakom, którzy z Zurychu przed mie scowymi szpiclami
uciekli do Paryża, nosiła obiady w menażkach. Skarbniczka „Spó ni”, wyduszała dla mło-
dych zbiegów pieniąǳe, skąd mogła. Całą tę paczkę (należeli do nie : były Prezydent
Rzeczpospolite Polskie Stanisław Wo ciechowski, Edward Abramowski, Jędrze ewski,
Feliks Perl i inni) puszczono po tygodniu i okrętem odstawiono do Londynu. Ale ko-
leżanka Buǳińska znalazła sobie inne pole ǳiałania. Ona i kolega Motz wyuczyli się
masażu. Jeden pac ent trzy razy w tygodniu po pięć anków każdorazowo uż zapewniał
obiad w restaurac i robotnicze lub dorożkarskie za anka masażyście, a także które-
muś z głodnych towarzyszy (wspólnota kas obowiązywała). Wieczorem piło się herbatę,
pogryza ąc bułką. Za to na mansardach wrzało. Grzmiały argumenty. Biły w powietrze
protesty. Wyładowywał się żywioł młoǳieńczych zapałów. Krzepły osądy i wykuwała
edność. „Każdy za wszystkich, wszyscy za każdego…”

W  r., adąc do kra u na wakac e, przewoziła Buǳińska bibułę. Bezczelną odwagą,
przytomnością umysłu, konceptami, dowcipem, wydobyła się z awantury. Dopomógł e
przy tym Andrze Niemo ewski, który mieszkał wtedy na pograniczu.

Wraca do Paryża. Wychoǳi za mąż. Na czwartym kursie²⁴ ma syna, co ednak nie
przeszkaǳa w nauce.

²⁰irredentysta (z wł.) — członek irredenty, ruchu dążącego do wyzwolenia narodowego. [przypis edytorski]
²¹Teodor Tomasz Jeż (pseud.), właśc. Zygmunt Miłkowski (–) — eden z na płodnie szych pisarzy pol-

skich, publicysta i polityk niepodległościowy, uczestnik powstania węgierskiego, pułkownik powstania stycz-
niowego. [przypis edytorski]

²²Limanowski, Bolesław (–) — polski historyk, soc olog, polityk, ǳiałacz soc alistyczny i niepodle-
głościowy. [przypis edytorski]

²³związek socjalistycznej młoǳieży, tzw. „Zetzetowiczów” — mowa o Związku Młoǳieży Polskie „Zet”, kon-
spiracy ne organizac i polskie młoǳieży akademickie ǳiała ące w trzech zaborach oraz we wszystkich waż-
nie szych uczelniach zagranicznych, gǳie uczyła się polska młoǳież. [przypis edytorski]

²⁴kurs (daw.) — tu: rok studiów. [przypis edytorski]
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Przychoǳą twarde dni. Mąż traci posadę. Jedyny pokarm — soczewica i końskie
mięso.

Ale wkrótce potem — ba ka. Dyplom doktora medycyny. Praktyka w małym mia-
steczku pod Paryżem. Śliczne mieszkanie. Ogród. Pyszne owoce. Łączka — ra . Zaciąga
się pożyczkę na urząǳenie sieǳiby, na konia, powozik — niezbędny wobec wy azdów
do wsi okolicznych. Po upływie pół roku uż koń nie starczy. Trzeba dokupić rower. Po
dwóch latach spłata długów.

Mąż wstępu e na agronomię w Paryżu i raz na tyǳień tylko do eżdża do roǳiny. Sta e
młoda lekarka wówczas przed ogromem pracy. Wszystko na e głowie. Nawet prowa-
ǳenie podręczne apteki, co na prowinc i obowiązywało bezwzględnie. W dodatku gdy
mały Staś skończył pięć lat, zawisł nad nim przymus szkolny. „Pani doktor” podpisu-
e zobowiązanie, że sama uczyć go bęǳie. Zaczyna ą się lekc e — w powoziku, mięǳy
prze azdem od ednych pac entów do drugich. Rachować do stu wyuczył się chłopczyk
na kamieniach drogowych, co kilometr, czytać i pisać na łamigłówkach z alfabetem an-
cuskim, do którego doktor-nauczycielka dorobiła braku ące polskie litery.

Po trzech latach mąż kończy agronomię. Przychoǳi na świat córka, którą karmi
matka sama ku zdumieniu Francuzek, odda ących niemowlęta na mamki. Pan Tylicki
poświęca rok cały na pielęgnowanie ǳiecka w czasie nieobecności „pani doktor”. Żadne
z nich nie chciało powierzyć maleństwa płatne opiece. A łączność z rodakami nie usta e.
Drzwi domu w Etépilly są dla byłych kolegów i dla studentów z Paryża na ścieża otwarte.
Dwa poko e gościnne na górze. Przy eżdżał nawet Roman Dmowski, który uż wtedy
przechoǳił ewoluc ę przekonań.

Praktyka rośnie. Nawał pracy wzmaga się, ale mimo to zna du e młoda lekarka czas
i na pracę społeczną. Zosta e honorową członkinią robotnicze kasy pomocy i poświęca
e trud swó . Organizu e pogadanki z ǳieǳiny higieny, bakteriologii, antyalkoholizmu
(W Etépilly panowała biała gorączka z nałogowego pĳaństwa. Młoda doktorka leczyła ą
masowo).

Ale tęsknota do kra u zaczyna trawić małżonków Tylickich. Im większy dobrobyt,
tym barǳie żre i pali.

Wybucha wo na apońska. Z Polski nadchoǳą wieści o buntach młoǳieży, stra kach
szkolnych i wzbiera ące poǳiemne irredencie całego społeczeństwa.

Niepodobna trwać dale w złotoda nym zaciszu małego ancuskiego miasteczka. Sprze-
da e się więc mie scowym zwycza em praktykę lekarską w Etépilly akiemuś ancuskiemu
koleǳe za kilkaǳiesiąt tysięcy anków. Zbywa wszystkie ruchomości, zostawia ślicznego
doga „Wisełkę” i eǳie z całą roǳiną do Polski.

Pierwszy etap — Kraków. Jako uciekinierka i notowana w czarne księǳe żandarmów
rosy skich nie mogła bowiem dr Buǳińska-Tylicka osiąść w byłym Królestwie.

Zaczyna się — poza praktyką — odmęt pracy społeczne . Triumwirat: Kazimiera
Bu widowa, Maria Turzyma i „Pani doktor” wprawia w ruch „miasto pamiątek”. Grzmią
ulotki, przewala ą się walne z azdy, wiece, zgromaǳenia, huczy prasa, pada ą w tłum
hasła równouprawnienia. Z dr Daszyńską-Golińską pode mu e nasza bo ownica walkę
przeciw alkoholizmowi. Z Marią Siedlecką przystępu e do pracy oświatowe wśród wło-
ścian. Wchoǳi do Towarzystwa Szkoły Ludowe i Towarzystwa Opieki nad ǲiećmi.
Ale eszcze nie wypełnia ą te placówki wszystkich goǳin e życia. Jeszcze rwie ą, ponosi
temperament ku coraz nowym celom i zadaniom.

Po trzech latach następu e w Cesarstwie amnestia. Pani doktor może przenieść się
wraz z całą roǳiną na stałe do Warszawy.

Zrazu złe warunki. Trzeba nostryfikować dyplom. Ale praktyka przychoǳi ak gdyby
sama z siebie. Asystentka doktora Sokołowskiego w Szpitalu Św. Ducha trwa na tym
stanowisku przez osiem lat, prowaǳąc samoǳielnie ambulans chorób wewnętrznych,
a z dr. Erbrychem chorób gardlanych.

Warsztat zawodowy nie może ednak pochłonąć wszystkie energii młode kobiety.
Nie może zdusić płomienne woli czynu społecznego. A czeka ogrom zadań, dla których
poświęca częstokroć pracę swo ą zarobkową i karierę lekarską.

Przewodniczy przez lat parę Towarzystwu „Przyszłość” (walka z alkoholizmem). Pra-
cu e w Towarzystwie Higienicznym, Towarzystwie Opieki nad ǲieckiem, Towarzystwie
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Kolonii Letnich dla Kobiet Pracu ących (w Maryninku pod Brwinowem). Pisze popu-
larne artykuły i broszury dla ludu. Sta e na czele Klubu Wioślarek, gǳie przeprowaǳa
reformy i normu e zasady sportu kobiecego.

Jedna z pierwszych lekarek szkolnych, gorąco prze mu e się zadaniem ratowania ǳiew-
cząt przed suchotami, błędnicą i przemęczeniem. Pisze książki z ǳieǳiny higieny kobiet,
poświęca broszury i odezwy ratownictwu ǳieci, ochronie macierzyństwa kobiet pracu-
ących, opiece nad matką i ǳieckiem. ǲwoni na alarm wobec klęski gruźlicy, wygłasza
pełne temperamentu, werwy, fanatycznego prozelityzmu²⁵ odczyty i przemówienia an-
tyalkoholowe. Druku e bo owe artykuły w prasie coǳienne , w miesięcznikach, w orga-
nach kobiecych i samorządowych, z ǳieǳin, które leżą e na sercu.

Po utworzeniu Związku Równouprawnienia Kobiet przez Paulinę Kuczalską-Rein-
schmit i J. Bo anowską zosta e czynnym ego członkiem i stałą współpracowniczką „Ste-
ru”, organu skra nego feminizmu. Odtąd naczelnym e zadaniem — walka o prawa ko-
biet. Nie usta e w nie .

W  r. pode mu e zorganizowanie kursów sanitarnych dla kobiet i sama — przy
pomocy ednego tylko chirurga oraz  sanitariuszek — prowaǳi odǳiał dla  cho-
rych i rannych żołnierzy w sali Techników²⁶. Podczas okupac i wchoǳi do Stronnictwa
Niezawisłości Narodowe ²⁷ (SNN), zasiada w Raǳie Naczelne z Sieroszewskim, Artu-
rem Śliwińskim i innymi. W  r. przechoǳi na większą tragedię życia. Umiera edyny
syn e , oficer Legionów. Siwie e w ciągu dni kilku ta mężna kobieta, łamie, się w sobie,
ale nie pozwala złamać. Poryw czynu ofiarnego góru e nad rozpaczą. W chwili nastę-
powania bolszewików na Warszawę organizu e Koło Pomocy dla Legionistek, przewod-
niczy mu, zosta e lekarzem Ochotnicze Legii Kobiet, a w sierpniu, gdy wróg uż pod
miastem, tworzy czołówkę²⁸ kobiecą i przybrawszy do pomocy doktorkę chirurga oraz
kilka sanitariuszek, eǳie na ont ako radna mie ska z ramienia Rady Obrony Stolicy.
Na trzy czołówki te że Rady tylko e zdobywa uznanie i zosta e włączona do Pierwsze
Armii. Dwie inne wraca ą po dwóch dniach, odrzucone z ontu. Dniem i nocą, bez
wytchnienia, pracu e czołówka nasze doktorki o – km od placu bo u: w Raǳymi-
nie, Jabłonie, Pułtusku, Ostrołęce, aż do chwili zwycięskiego pochodu wo sk polskich.
W Pułtusku generał sanitarny mianu e Tylicką komendantką szpitala, powierza e dozór
nad mie scowym odǳiałem dla zakaźnych oraz nad prostytutkami te ǳielnicy. Szale e
tyfus plamisty, dyzenteria — czołówka wraca zdrowa i cała.

W  r. wybucha powstanie na Śląsku. Dr Tylicka organizu e wraz z W. Siero-
szewskim i dr Dłuskim Komitet Pomocy Ślązakom. Jeǳie z adiutantką na Śląsk, wioząc
ǳielnym bohaterom pieniąǳe, żywność, środki opatrunkowe.

Jeszcze raz dane e było stanąć w pobliżu armat. W ma u  r. obe mu e komendę
nad aprowizac ą Strzelca²⁹ i pod gradem kul w ciągu dwóch dni dowozi wo sku żywność.

Ale duch e , poryw, uczucia i wszechspołeczne ideały dalekie są od walk bratobó -
czych i mięǳynarodowych. Sta e w ogniu pęka ących granatów, patrzy na kona ących,
niesie im pomoc, gdyż tego wymaga konieczność chwili, nakaz wewnętrzny, silnie szy
ponad argumentac ę myślową i wszelkie wskaźniki serca, w którym ofiara krwi buǳi
dreszcz ohydy. Mimo temperamentu bo owego, mimo czupurne , zaǳierżyste gotowo-
ści do walki na słowa, mówione czy drukowane, mimo krnąbrnego uporu w obronie haseł
rzucanych — est w głębi całe swe istoty pacyfistką. Rada by wytrącić oręż na zawsze
z rąk naciera ących na siebie wrogów. Rada by zmieść ze świata nienawiść, drapieżność,
chciwość zaborczą, w imię których ocieka żywą krwią luǳkość.

Po skończone wo nie i wyznaczeniu granic Polski pode mu e pracę nad utrwaleniem
poko u światowego. Przystępu e do Mięǳynarodowe Ligi Kobiet Poko u i Wolności

²⁵prozelityzm — nawracanie innych na swo ą wiarę. [przypis edytorski]
²⁶w sali Techników — t . w sali czasowego szpitala urząǳonego w gmachu Stowarzyszenia Techników, przy

ul. Włoǳimierskie w Warszawie. [przypis edytorski]
²⁷Stronnictwo Niezawisłości Narodowej — polska centrolewicowa partia niepodległościowa ǳiała ąca w Kró-

lestwie Polskim w latach –; powstała z przekształcenia Związku Patriotów, inteligenckiego ugrupowania
utworzonego przez byłych ǳiałaczy Polskie Partii Soc alistyczne . [przypis edytorski]

²⁸czołówka — tu: odǳiał ontowy. [przypis edytorski]
²⁹Strzelec — Związek Strzelecki, organizac a paramilitarna ǳiała ąca w l. –, reaktywowana w ,

związana z obozem Józefa Piłsudskiego; podczas zamachu ma owego w  uzbro one odǳiały „Strzelców”,
liczące ok.  osób, stanęły przeciwko stronie rządowe . [przypis edytorski]
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(Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté). Tworzy polską e sekc ę
i wytęża wszystkie siły w celu zbliżenia ku sobie narodów. Jeźǳi na kongresy, zabiera
głos i przy każde możliwe sposobności est propagatorką na rzecz Polski.

W pacyfistycznym gronie pracu ą Niemki, Ukrainki obok Polek, Jugosłowianki obok
Włoszek itp. Jakżeżby nie miały powstawać zgrzyty? Wytacza ą na grubsze Berty³⁰ prze-
ciw Polsce zaciekłe nac onalistki germańskie i rusińskie. Pomawia ą o gnębienie swoich
mnie szości narodowych, brak szkół itp.

Jeźǳi dr Tylicka zagranicę z dokumentami opartymi na cyach³¹ statystycznych, na
ścisłych rzeczowych danych. Zabiera z sobą spec alistki-rzeczoznawczynie i przy pomocy
ścisłych danych zbĳa wrogie argumenty.

Kobiety obcych narodów dowiadu ą się rzeczy nowych. I Polska sta e przed nimi
czysta w swoich ideałach i poko owych nastro ach.

Odbyły się kongresy Ligi w Haǳe, Dublinie, Waszyngtonie, Bukareszcie, Frank-
furcie nad Menem itd. Wszęǳie przemawiała ze zwykłym swym zacięciem, brawurą,
przenikliwością i bystrą orientac ą.

W  r. po porozumieniu się z przedstawicielkami kobiet rumuńskich, na czele
których stoi ks. Cantacusen, fanatyczna prozelitka³² wszechświatowego poko u, zakłada
tzw. Petite Entente des Femmes³³, do które wchoǳą prócz Polski i Rumunii: Grec a,
Jugosławia i Czechosłowac a.

Na każdym z eźǳie bywa wybierana nowa przewodnicząca, które kadenc a trwa do
następnego zgromaǳenia, a centrala Małe Ententy przypada na kra , z którego pochoǳi
przewodnicząca. W  r. głosy pada ą na dr Tylicką. Przewodniczy więc organizac i,
które centrala est zatem w Warszawie, gǳie w czerwcu  r. odbył się ostatni kongres.

W  r. zosta e dr Buǳińska-Tylicka radną m. st. Warszawy. Wybrana po raz wtó-
ry do następne kadenc i z ramienia PPS, pracu e barǳo czynnie w zakresie zdrowia pu-
blicznego, szpitalnictwa i opieki społeczne . Rada mie ska zatwierǳiła wiele ważnych e
wniosków z ǳieǳiny szpitalnictwa, normalne higieny i opieki nad ǳieckiem. W tym
zakresie wygłasza też referaty na z azdach Związku Miast Polskich, należąc do zarządu
tegoż Związku z ramienia Rady Warszawskie , ako edyna kobieta w Polsce.

Sprawę higieny, ochrony macierzyństwa i ratownictwa ǳieci porusza przy każde
możliwe sposobności, bądź ako stały członek prezydium Komitetu Z azdów Lekarzy
i ǲiałaczy Sanitarnych Mie skich, bądź ako delegatka Związku Miast do Rady Naczel-
ne Polskiego Komitetu Opieki nad ǲiećmi, gǳie sama edna reprezentu e samorząd
miast Rzeczypospolite Polskie . W lipcu  r. została wysłana do Paryża na Kongres
Pracy Społeczne z referatem o ochronie macierzyństwa.

Wszystkie e poczynania zbiega ą się zawsze na ściśle z założeniami i dążeniami ru-
chu kobiecego. Mimo to zna du e wszakże eszcze kącik dla uspołecznienia pracy swo e
zawodowe . Zosta e czynnym członkiem Towarzystwa Medycyny Społeczne , wygłasza
referaty, bierze uǳiał w komis ach. Zapisu e się na czynnego członka Towarzystwa Prze-
ciwgruźliczego, popularyzu e drogą odczytów i artykułów konieczność walki z gruźlicą.
Od czterechh lat ordynu e Centralną Przychodnią Przeciwgruźliczą. Z chwilą powstania
Izb Lekarskich w  r. zosta e wybrana w I kadenc i na członka Rady Izby Lekarskie
Warszawsko-Białostockie , następnie ako członek zarządu te że Izby oraz przewodnicząca
Komitetu Zdrowia Publicznego, gǳie przygotowu e referaty i materiały w wielu spra-
wach ustawodawstwa lekarskiego. Tu wszakże wysuwa się zagadnienie kobiet, które, ak-
kolwiek równouprawnione zawodowo, ednak ma ą zadania swo e odrębne i muszą łączyć
się w zwarte szeregi, aby wywalczać sobie stanowiska, bronione przez zaciekłe współza-
wodnictwo kolegów.

³⁰Gruba Berta (niem. Dicke Bertha) — potoczna nazwa na cięższego moźǳierza oblężniczego I wo ny świa-
towe , kalibru  mm, produkowanego przez niemieckie zakłady Kruppa; przydomek te broni został nadany
przez żołnierzy niemieckich ako odniesienie do imienia żony fabrykanta, Berty Krupp. [przypis edytorski]

³¹cyfra (daw.) — liczba, wielkość liczbowa; ǳiś popr.: po edynczy znak pisarski służący do zapisywania liczb.
[przypis edytorski]

³²prozelitka — neofitka, nowo pozyskana wyznawczyni akie ś wiary. [przypis edytorski]
³³Petite Entente des Femmes (.) — Mała Ententa Kobiet; nazwa nawiązu ąca do tzw. Małe Ententy, so uszu

mięǳy Czechosłowac ą, Jugosławią i Rumunią zawiązanego dwustronnymi porozumieniami na początku lat .
XX w. [przypis edytorski]
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W  r. więc przygotowu e dr Tylicka Statut Zrzeszenia Lekarek Polskich, zakłada
e i zosta e wiceprzewodniczącą organizac i.

Ważną placówką, którą stworzyła wkrótce po wyzwoleniu Polski, est Klub Politycz-
ny Kobiet Postępowych, umiłowane, zda e się i z trudem prowaǳone ǳieło, skupia ące
wszystkie e wysiłki w kierunku dźwigania kobiet polskich na szczeble zrozumienia za-
dań równouprawnienia obywatelki, która ma przed sobą otwarte pola pracy zawodowe
i społeczne , może być przedstawicielką narodu, ale po dawnemu, ak wzdłuż stężałe
grudy, twardym wysiłkiem torować sobie musi każde posunięcie naprzód.

Zgromaǳiła dr Tylicka w Klubie swoim na inteligentnie sze żywioły kobiece. Głów-
nym zadaniem — polityczne uświadamianie kobiet. Poza tym każda kwestia kobieca,
z ǳieǳiny prawne , społeczne czy wychowawcze , zna du e na wieczorach klubowych
wszechstronne oświetlenie i wywołu e odnośne uchwały.

*

Nakreślony powyże szkic ǳiałalności dr J. Buǳińskie -Tylickie zaledwie w ogól-
nych zarysach ob ął całokształt pracy te niepospolite kobiety, które ani ciosy moralne,
ani niepowoǳenia i klęski materialne nie są w stanie złamać lub przykuć do spoko -
ne , bezpieczne taczki, przy które mogłyby wypocząć stargane siły. Pracu e i pracować
bęǳie, póki tchu starczy, w imię założeń, akie sobie postawiła, w imię ideałów, które
kierowały e życiem, w imię dobra ogólnego i ukochania Polski.
 
Siła, energia, władczość w wyrazie twarzy, ruchach, spo rzeniu i niskim, prawie męskim
głosie.

Za lat ǳiecięcych marzyła, żeby zostać wo skowym albo doktorem. Rozumie się —
chirurgiem, bo ciupanie po gnatach i skórze chorego byłoby ą zanuǳiło na śmierć. Nóż
— czyn doraźny. Wykra anie chorobotwórczych obrzydliwości — to est naǳianie wroga
na bagnet.

Byłaby na pewno znakomitym generałem albo wziętym operatorem.
O wo sku polskim wtedy eszcze się nie śniło. Pó ście na medycynę akoś nie mo-

gło przy ść do skutku. Zostało gospodarowanie. Na razie we własnym ma ątku do spółki
z bratem. Po ożenieniu się brata gospodarowanie z Marią Roǳiewiczówną. Całe długie
ǳiesięć lat. Aż póki pożary i różne inne klęski nie ścięły e z nóg. Zachorowała i po
prostu nie mogła uż pracować dale na wsi. Osiadła w Warszawie. I tu wybu ała silnie
druga strona e umysłowości. Zrozumienie znaczenia prawa w życiu społecznym. Ko-
nieczność oparcia się na ściśle obowiązu ących normach, przepisach, orzeczeniach, bez
których naród i państwo wpada w bezład anarchii.

Właściwie kategoriami prawnymi myślała od lat na młodszych. Nawet wtedy, gdy
marzeniem e była wo skowość lub chirurgia.

Wymogom prawa powinni podlegać wszyscy. Ale też i mieć równe prawa wszyscy.
„Bez różnicy płci!” — krzyczało w nie .
Tymczasem — ǳiecko eszcze — postrzegła, że tak nie est. Że te drugie połowie

luǳkości, temu „piątemu stanowi”, ak nazwał Świętochowski niegdyś kobiety, ǳie e się
krzywda.

Targał nią bunt przeciw uprzywile owaniu. W poczuciu sprawiedliwości. W zrozu-
mieniu, że upośleǳona aźń kobieca, raz wyrwana z orbity lekceważącego Napoleoń-
skiego Kodeksu, stanie w szeregu współtwórców życia publicznego — równa z równymi,
odpowieǳialna za czyny swo e.

Zapisała się Helena Weychert do Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich Re-
inschmitowe . Prawniczy e umysł, śmiałe żądania, energiczne wystąpienia zwróciły na
nią uwagę. Została wybrana do zarządu. Była czas akiś. Ale teren wydał e się za wą-
ski. Kółko feministyczne za ciasne, zanadto zwarte, zbyt w teoretycznym doktrynerstwie
zasklepione. (Doktrynerkami nazywano feministki ze Związku Reinschmitowe dlatego,
że nie chciały wchoǳić w kompromis. Pełne prawa albo dale walczyć o nie. Półśrodków
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nie uznawały. Do Dumy³⁴ zwracać się nie chciały). Po pewnym czasie wystąpiła. Lecz
energiczna, władcza natura domagała się czynu.

Rozwĳało wówczas bu ną ǳiałalność (w zakresie możliwości tolerowanych lub… nie-
dopatrzonych przez rząd rosy ski) Z ednoczone Koło Ziemianek, które wyszło z łona
Delegac i Gospodarcze przy Muzeum Popierania Przemysłu i Handlu i około  r.
obe mowało uż  kółek (w tym  włościańskich), utrzymywało szkoły tkactwa, prze-
mysłu domowego, gospodarstwa dla ǳiewcząt włościańskich, seminarium ochroniarek
wie skich itp., itp.

Pewne grupy członkiń popierały reformę praw cywilnych i ruch kobiecy, a nawet
przyłączyły się do akc i Teresy Wołowskie i dr T. Ciszkiewiczowe , które z ramienia Koła
Kobiet Polskich wysłały w  r. na ręce posła do I Dumy, ks. Gra ewskiego, adres³⁵
w sprawie równouprawnienia.

Po wystąpieniu ze Związku Reinschmit-Kuczalskie , zapisała się H. Weychertówna
do Z ednoczonego Koła Ziemianek. Wybrana do Zarządu, została główną ego sekre-
tarką. Pierwszą e pracą było urząǳenie w „Świetlicy” Ziemianek wystawy przemysłu
włościańskiego i robót kobiecych, która cieszyła się ogromnym powoǳeniem.

W Zarząǳie Z ednoczonego Koła Ziemianek była przez lat szesnaście (od  do
). Wobec pracy i zasług położonych przyznano e godność członka honorowego.

Jeszcze trwała na placówce swo e u Ziemianek, gdy około  r. przy Biurze Pracy
Społeczne , zorganizowanym dla opracowywania pro ektów i wniosków przedstawianych
Kołu Polskiemu w Dumie, powstała Komis a Pracy Kobiet, na czele które stanęła zrazu
ako przewodnicząca ziemianek, p. Grzybowska, a późnie Helena Weychert.

Komis a ta była opiniodawczą w zakresie spraw, dotyczących kobiet. Pracowała w ści-
słe łączności z Biurem, któremu przedstawiała wnioski swo e.

Ponieważ Biuro Pracy Społeczne złożone było przeważnie z realistów (Erazm Piltz
na czele), przeto Komis a Kobiet postanowiła uniezależnić się od niego. W tym celu
zorganizowała Związek Stowarzyszeń Kobiecych, do którego przystąpiło  zrzeszeń, re-
prezentowanych przez delegatki swo e.

Akc a ta była oczywiście konspiracy na. Wieǳiało o nie Biuro — nie wieǳiał rząd
rosy ski. Uchwały na zebraniach z delegatkami musiały zapadać ednomyślnie, żeby obo-
wiązywać centralę i ogół związkowych. W razie braku ednomyślności mogły być wyko-
nywane tylko przez te zrzeszenia, które głosowały za nimi.

Do liczby delegatek należały wszystkie wybitnie sze ǳiałaczki współczesne, a więc:
Teodora Męczkowska, Eugenia Waśniewska, Zofia Stankiewiczówna, Wanda Stokowska
(Lampowa), Helena Zaborowska, pp. Maria Stanowska, Kołaczkowska, Józefa Gebeth-
nerówna, Felic a Samianka, Helena Szalayowa, Lucyna Kotarbińska, Maria Czosnowska,
Jadwiga Englertowa, pp. Hannówna, Millerówna i kilka innych.

Oczywiście przedstawiały one lewicę i prawicę. Ale mimo różnicy przekonań poli-
tyczno-społecznych uchwały w sprawach zasadniczych zapadały z zaǳiwia ącą zgodnością
i harmonią.

Komis a za edno z głównych zadań swoich uważała kształcenie kobiety w ǳieǳi-
nie prawa. (Doskonałe wykłady miewali mecenasi Podhorecki i Sobolewski). A także
przeprowaǳanie reformy ustawodawstwa w tych paragrafach, które krzywǳiły kobie-
tę i ǳiecko. Znalazły się więc na wokanǳie: zniesienie ograniczeń mężatek w ǳieǳinie
paszportowe , uǳiał kobiety w samorząǳie, dopuszczenie e do cechów rzemieślniczych,
zrównanie na służbie rządowe poborów i praw emerytalnych z poborami i prawami męż-
czyzn.

Jak wiadomo, dosyć liczne grupy naszych kobiet pracowały za rosy skich czasów
w biurach kontroli państwowe , w telegrafach, na pocztach, w nauczycielstwie, w de-
partamencie opłat celnych. Niekiedy po dwuǳiestu latach służby i więce wychoǳiły
bez akiegokolwiek zaopatrzenia, zdane na łaskę i niełaskę losu.

³⁴Duma Państwowa — izba niższa parlamentu Imperium Rosy skiego, powołana manifestem cesarskim
w  z powodu kryzysu państwa wywołanego przez rewoluc ę  roku. [przypis edytorski]

³⁵adres (daw.) — pismo zbiorowe wystosowane do osoby wybitne lub za mu ące wysokie stanowisko. [przy-
pis edytorski]
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Sprawę paszportową załatwiono w ten sposób, że przyznano mężatkom odǳielne kar-
ty pobytu, ale tylko wewnątrz kra u. Wy eżdżać zagranicę bez asystenc i męża — broń
Boże — nie było wolno.

Za mowała się Komis a poza tym sprawą warunków prawnych zawodowe pracy ko-
biet, przygotowawszy mięǳy innymi szkic ustawy o na mie służby domowe . Poświę-
cała dużo czasu i uwagi zagadnieniu reglamentac i prostytuc i, obsta ąc przy zniesieniu
e . Rozpatrywała kwestię wychodźstwa. Żądała wprowaǳenia inspektorek fabrycznych.
Przedstawiła opracowany szczegółowo pro ekt seminarium dla nauczycielek ludowych
itp., itp.

Wszystko to uż est ǳisia . A nie ednemu zda e się, że przyszło z dnia na ǳień —
ǳieło akiegoś ostatniego pokolenia. Gdy tymczasem każdą zdobycz powo enną przygo-
towywali czasu niewoli luǳie skrępowani w każdym swoim ruchu, pracu ący na częście
bez wiary w urzeczywistnienie własnych poczynań, ale ednak wyczuwa ący głęboko, że
przy ǳie chwila…

Tylko „chcie my chcieć!”³⁶… a wszystko bęǳie.
Wielu spośród na gorliwszych czynnych członków Biura Pracy Społeczne nie docze-

kało plonowi ǳieła swego w wolne Polsce. Ci, co zostali przy życiu, za mu ą ǳiś wszyscy
prawie wyższe stanowiska na służbie państwowe w Na aśnie sze Rzeczypospolite .

Komis a dla spraw kobiecych przetrwała do  r. Zostało po nie wiele akt cieka-
wych, bądź w rękach byłe przewodniczące , p. Heleny Weychert (mięǳy innymi spis
wszystkich właścicielek nieruchomości m. Warszawy, przygotowany przed pierwszymi
wyborami do Rady Mie skie ), bądź w sieǳibie Biura Pracy Społeczne , które eszcze
wegetu e (Kopernika , gmach CTR³⁷).

*

Wybuch wo ny zastał Helenę Weychert w Warszawie. Wrzało wtedy od trudu robo-
czego. Garnęły się do pracy ręce i głowy, naǳie ą rozbu ane. Stanęła przy na pilnie szych,
niecierpiących zwłoki warsztatach i ona. Urząǳiła łącznie z Marią Roǳiewiczówną i in-
nymi szpital dla rannych żołnierzy na Miodowe i schronisko dla ǳieci porzuconych,
zbłąkanych po przemarszu wo sk w obrębie ǳiałań wo ennych. Zorganizowała pomoc
dla ofiar wo ny, poruszywszy znaczną część Kresów, skąd przysyłano masami oǳież, bie-
liznę, żywność, nawet nasiona, które umożliwiły obsianie mie skich nieużytków aż po
same okopy. Zapowieǳiany, dążył uż ku Warszawie cały wagon świń, gdy nagle weszli
Niemcy, no i wyprawili sobie zapewne ucztę niebywałą.

Wkrótce po wybuchu wo ny powstał szeroko rozgałęziony Komitet Obywatelski,
a przy nim — pod przewodnictwem zawsze czynne , niezmordowane Heleny Weychert
— sekc a kobieca. Ale poǳiał na podsekc e, które na równi z sekc ą ogólną zależne były
w każdym poczynaniu od centrali, utrudniał ruchy. Ginęło wśród chaosu rozporząǳeń
i przy mowania lub niedanych pro ektów nie edno ważne zamierzenie, uniemożliwia ąc
ciągłość, systematyczność i pomysłowość pracy. Zniechęciło to barǳie rzutkie i samo-
ǳielne społecznice, a przede wszystkim samą przewodniczącą, która ustąpiła.

Ten okres życia nie zaznaczył się dla Heleny Weychert niczym szczególnym. Natomiast
doniosłe znaczenie miała praca e dla rezerwistek.

Na samym początku wo ny zaprosił ówczesny prezydent miasta Warszawy, Müller³⁸,
akieś kilkaǳiesiąt osób do Sali Ratuszowe . Przemówiwszy po raz pierwszy w ęzyku
ancuskim, z pominięciem urzędowego, przedstawił konieczność zorganizowania przez
społeczeństwo samoopieki nad roǳinami żołnierzy, którzy poszli na ont.

Weychertówna została przewodniczącą Komitetu opieki nad rezerwistkami X cyr-
kułu³⁹. Do obowiązków należało wglądanie w potrzeby ognisk roǳinnych, rozǳielanie
zapomóg pieniężnych i żywności.

³⁶chciejmy chcieć — nawiązanie do słów z dramatu Wesele (akt I, scena ) Wyspiańskiego. [przypis edytorski]
³⁷CTR — Centralne Towarzystwo Rolnicze, organizac a rolnicza założona w ; e sieǳibą była sześcio-

kondygnacy na kamienica powstała w latach – przy ul. Kopernika  w Warszawie. [przypis edytorski]
³⁸Müller, Aleksander (–) – ostatni rosy ski prezydent Warszawy (–). [przypis edytorski]
³⁹cyrkuł (daw.) — okręg; mała ednostka administracy na w zaborze rosy skim; odpowiednik ǳisie sze

ǳielnicy lub gminy. [przypis edytorski]
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Ponieważ fundusze były obfite, dostarczał ich bowiem Komitet Tatiany⁴⁰, postanowiła
H. Weychert stworzyć placówkę obliczoną nie tylko na czas wo ny, ale która by wniosła
w społeczeństwo głębsze wartości, oparte nie na czyste filantropii edynie. Łącznie z p.
Heleną Zaborowską otworzyły więc trzy szkoły zawodowe: kamaszniczą, introligatorską
i zegarmistrzowską, z obowiązu ącym kursem nauki gospodarstwa domowego.

Uczelnie prowaǳone były wzorowo, ale przetrwała wo nę tylko edna z nich — ka-
masznicza, przekazana późnie miastu. Naukę zegarmistrzostwa skończyło dwaǳieścia
ǳiewcząt zaledwie. Nie było napływu uczennic, mimo iż, zdawałoby się, misterna ta
robota odpowiada na zupełnie wysubtelnionym w pracach ręcznych palcom i baczne
uwaǳe kobiet.

Po wy ściu Niemców urząǳiła Weychertówna łącznie z Jadwigą Warnkówną cztero-
miesięczne kursy dla nauczycielek szkół powszechnych, których zapotrzebowanie wobec
wprowaǳenia szkolnictwa polskiego było naglące i wielkie.

Pracowała Helena Weychert również intensywnie w Polskim Czerwonym Krzyżu ra-
zem z Marią Roǳiewiczówną i paniami Kretkowską i Karczewską — czwórka, która
w robocie społeczne nie rozłączała się prawie nigdy.

Taki est dorobek edne z tych bo ownic ruchu kobiecego, które dążąc do zdoby-
cia równych praw i nie pomĳa ąc żadne sposobności, żadne placówki, by rzucać hasła,
programy, żądania — szły ku celom swoim drogą niezmordowane , samorzutne i samo-
ofiarne pracy społeczne , rozumie ąc, że aby zdobyć cel upragniony, trzeba na to zasłużyć.

  
Platon⁴¹ powieǳiał, że na początku było zǳiwienie.

Z takim zǳiwieniem — wyobrażam sobie — musiała we ść w świat ǳiewczynka
o błękitnych oczach i asnoblond włosach. Obe mowała pytaniem każdą z awę, dociekała
zasady każde rzeczy. Dorósłszy, u mowała spostrzeżenia swo e w trzeźwe, zwarte formuły,
zamykała e w sobie, żeby — gdy przy ǳie czas — otworzyć, rozdmuchać, tchnąć w nie
sens nowy i dostosować do chwili bieżące . Umysł barǳo logiczny, ścisły. Wiadomości
uporządkowane, rozklasyfikowane. Pedanteria w załatwianiu spraw, których w każdym
czasie i różnych okolicznościach po kilkaǳiesiąt ma na swo e głowie. Pamięć i wielki
dar organizacy ny wysunęły Waśniewską na pierwszorzędne stanowiska w życiu naszym
zawodowym i społecznym.

Ścierały się w nie od ǳieciństwa dwa prądy: ukochanie sztuki i poryw do pracy
konkretne , ale zupełnie samoǳielne .

Uroǳona w łomżyńskim, w ǳiewiątym roku życia uż opuściła dom, by przez siedem
lat następnych widywać roǳinę tylko w czasie wakac i szkolnych.

W asne główce ǳiecięce snuły się cudne marzenia. Zostanie artystką. Po eǳie
w świat uczyć się i potem uż — całe życie malarstwo.

Tymczasem stało się inacze . Miała  lat, gdy skończyła gimnaz um, i w tym samym
roku po kilkoletnie chorobie zmarł o ciec e , a wtedy — prysnęły sny ǳiecięce. Zamiast
cyganerii artystyczne twarda praca biurowa.

Pierwsza posada w wielkie firmie księgarskie . Ciekawy umysł rzucił się na książki,
łyka ąc wszystko, co wpadło w oczy. Nie było kierunku wieǳy i zagadnienia, które by
nie wciskało się w mózg wszystkimi porami. Nie zdawała sobie sprawy, co za mowało
ą na więce . Raz rzucała się na książki medyczne i zaczytywała w nich bez pamięci. To
znowu z równą zaciekłością więzła w soc ologii, psychologii, estetyce. Aż zatrzymała się
na literaturze i historii sztuki wszystkich kra ów i wszystkich epok.

Trwało tak cztery lata. Wróżki mądrych przeznaczeń oderwały ą od książek i prze-
niosły na placówki, na których ak bu ny kwiat miała rozwinąć się ta druga właściwość e

⁴⁰Komitet Tatiany — potoczna nazwa utworzonego w paźǳierniku  Komitetu Doraźne Pomocy Oso-
bom Dotkniętym Ubóstwem Wo ennym Wielkie Księżne Tatiany Nikoła ewne Romanowe , na dynamicz-
nie sze rosy skie organizac i pomocowe , o ogromnym budżecie, wspomaganym środkami państwowymi.
[przypis edytorski]

⁴¹Platon (– p.n.e.) — filozof grecki, kluczowa postać w rozwo u filozofii; uczeń Sokratesa, nauczy-
ciel Arystotelesa; twórca idealizmu filozoficznego, założyciel szkoły zwane Akademią Platońską; swo e poglądy
wyrażał w formie dialogów, w których często występowała postać Sokratesa. Platon powieǳiał, że na początku
było zǳiwienie — w dialogu Teajtet stwierǳa, że początkiem filozofii est zǳiwienie. [przypis edytorski]
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umysłowości: wielki dar organizacy ny, bystra pomysłowość i szybkie orientowanie się
w robotach konkretnych.

Było to w czasie, kiedy pierwsze słabe kroki stawiała w Polsce elektrotechnika. Jeden
z wybitnych e pionierów, człowiek niezwykłe miary, zmarły niedawno inżynier Tomasz
Ruśkiewicz zaofiarował Waśniewskie posadę w firmie swo e . Była szczęśliwa, że mogła
dopomóc w tworzeniu się i organizowaniu przemysłu, który zakreślał coraz szersze kręgi,
Ruśkiewicz bowiem rozgałęział ǳiałalność swo ą i na prowinc ę. Dwaǳieścia lat z górą
trwała na stanowisku kierowniczki ǳiału handlowego firmy i należała do niewielu ko-
biet w Polsce otrzymu ących płacę, równą uposażeniu męskich kolegów na tym samym
stopniu hierarchii zawodowe . Kształciła się przy tym stale, pogłębia ąc wiadomości swo e
fachowe i ogólne.

Hasła równouprawnienia rozkrzyczały się w nie wcześnie. Po raz pierwszy — akżeż
by nie wtedy, gdy spostrzegła, z aką łatwością chłopcy w e wieku — krewni, zna omi
— po zdaniu matury mieli wstęp do uniwersytetu otwarty, a ona? No tak, z daleka wolno
e było popatrzeć na podwórze gmachu.

Zagranica niedostępna. Kra owe wszechnice⁴² zamknięte dla kobiet. Czyż w chciwym
wieǳy umyśle mógł nie powstać bunt? A potem w życiu, w pracy zawodowe to ciągłe
stosowanie podwó ne miary — przy równomiernych kwalifikac ach i uzdolnieniu niższa
płaca, niższe stanowiska… Wprawǳie ona sama nie należała do pokrzywǳonych, ale
dokoła nie wszystkie…

Zapisała się do Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet, postanawia ąc
przeprowaǳić w praktyce zasadę równych płac przy równe pracy, co e się w pewnych
wypadkach udało.

W czasie wo ny z inic atywy i pod przewodnictwem dr J. Buǳińskie -Tylickie po-
wstał Klub Polityczny Kobiet Postępowych, oparty na zasadach równouprawnienia. Wstą-
piła do niego Waśniewska, została wiceprzewodniczącą zarządu i na tym stanowisku trwa
dotąd.

We wszystkich swoich poczynaniach i założeniach, zarówno w pracy zawodowe , ak
i społeczne , miała i ma cel zawsze asno wytknięty: podnoszenie umysłowego i ducho-
wego poziomu kobiet pracu ących do możliwie wysokie skali.

„Czy są akie pozytywne wyniki tych dążeń?” — pyta sama siebie. Nie wie. Wiǳi
ednak, że kobieta w ciągu lat ostatnich poszła znacznie naprzód i bęǳie posuwała się
coraz dale tym swoim własnym rozpędem.

*

Do pracy społeczne stanęła Waśniewska uż w osiemnastym roku życia. Pierwsze
kroki były w Czytelniach bezpłatnych Towarzystwa Dobroczynności za czasów prezesu-
ry Stanisława Leszczyńskiego. Obchoǳił często placówki te wizytator z ramienia rządu
rosy skiego, sprawǳa ąc, czy polscy patrioci nie szerzą tam zbyt gorliwie ta ne oświaty
wśród rzesz robotniczych. Czytelnie wprowaǳiły ą w koło społeczników grupu ących
się przy tzw. „Uniwersytecie Lata ącym”, z którego wykładów korzystała przez lat kil-
ka. Choǳili za słuchaczami szpicle rosy scy, a profesorowie Mahrburg, Krzywicki i inni
odpoczywali nierzadko w Cytadeli⁴³, by tam pisać na lepsze swe ǳieła.

W  r. przystąpiła do barǳo żywotne instytuc i: Stowarzyszenia Kobiet Pracu-
ących w Przemyśle, Handlu i Biurowości, gǳie od razu wpadła w wir nagłych, niecier-
piących zwłoki robót. Założyła tam Sekc ę Samokształcenia.

Szła uż odtąd od edne pracy społeczne do drugie . Wszystko ą interesowało. Róż-
ne instytuc e zwracały się do nie , wciąga ąc ą do roboty. Została członkiem Biura Pracy
Społeczne , te kolebki naszego ustawodawstwa państwowego. Przez trzy lata była wi-
ceprzewodniczącą Związku Stowarzyszeń Kobiecych, który w czasie wo ny odegrał taką
wybitną rolę⁴⁴. W ciągu lat dwóch wiceprzewodniczącą, a przez rok przewodniczącą Rady

⁴²wszechnica (daw.) — uczelnia, uniwersytet. [przypis edytorski]
⁴³Cytadela— twierǳa warszawska, w które mieściły się koszary i więzienie polityczne (X Pawilon) w czasach

zaboru rosy skiego. [przypis edytorski]
⁴⁴Związku Stowarzyszeń Kobiecych, który w czasie wojny odegrał taką wybitną rolę — zob. wyże sylwetka

Heleny Weychert. [przypis autorski]
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Stowarzyszeń Pracowniczych w Warszawie podczas okupac i. Wreszcie członkiem Ra-
dy Główne i Komitetu Wykonawczego Centralne Organizac i Związków Zawodowych
Pracowników Umysłowych — edyna kobieta od początku istnienia te instytuc i.

W  r. i odtąd uż trzykrotnie była Rada i Komitet wysyłały Waśniewską na Kon-
ferenc ę Pracy w Genewie ako delegatkę swo ą, przyǳieloną do delegac i rządowe i po-
noszącą przeto tym większą odpowieǳialność.

Zadaniem przedstawicielstwa est obrona spraw pracowników umysłowych, którzy
na terenie Mięǳynarodowego Biura Pracy w Genewie są zupełnie zma oryzowani przez
organizac e robotnicze. Pierwszy to wypadek, że pracownicy umysłowi ma ą swego de-
legata, no i że została nim kobieta.

Pani Waśniewska nie zaniedbu e obok spraw ogólnych pode mowania sprawy ochro-
ny pracy kobiet, a także żądania dla nich równe płacy za równą pracę. W  r. prze-
mawiała w obronie czasu roboczego pracowników umysłowych i zakazu przymusowego
obe mowania posad w koloniach.

W marcu  r. została wybrana do Se mu. Jako posłanka należy do dwóch komi-
s i: Ochrony Pracy i Opieki Społeczne . W przemówieniach swoich domagała się przede
wszystkim powiększenia etatu polic i kobiece . Jakoż w grudniu  r. skończyło kurs
 kobiety, rozesłane uż na stanowiska do różnych punktów kra u. Przemawia rów-
nież w sprawie walki ze zwyrodnieniem rasy, wykazu ąc znikomość sum przeznaczanych
na te cele w budżecie państwowym. Domaga się Naukowego Instytutu Pracy i dalsze-
go rozbudowywania ubezpieczeń dla pracowników umysłowych. Przygotowała wniosek
o powiększenie liczby etatów kobiet-inspektorek. Opracowu e również stronę społeczną
nowe konstytuc i.

Na żądanie ǳiału społecznego Ligi Narodów⁴⁵ przesłała do Genewy dane o ruchu
kobiecym w Polsce i porozumiewa się stale w różnych sprawach, ak ankiety z ǳieǳiny
prostytuc i, handlu żywym, towarem, polic i kobiece itp.

Temperament i nerw ǳiałaczki społeczne nie pozwala ą E. Waśniewskie na chwi-
le wytchnienia. W  r. brała uǳiał w Mięǳynarodowym Kongresie Małe Ententy
Kobiece w Bukareszcie, gǳie przemawiała w wielkie sali, na  osób, o społeczne
i polityczne ǳiałalności kobiet polskich. W  uczestniczyła również czynnie w Kon-
gresie Pracy Społeczne w Paryżu. W  r. przygotowała dla PWK⁴⁶ w Poznaniu ǳiał
„Kobiety w pracy zawodowe ”. Pod e kierunkiem — na zasaǳie ankiety co do płac
— wykonano  tablic i wykresów graficznych, które stanowią pierwszą u nas próbę
statystyki kobiet pracu ących.

Jako członek zarządu Towarzystwa Eugenicznego ob ęła kierownictwo kina dla ǳieci
„Urania”, którego miesięczna ekwenc a wynosi   małych i dużych luǳi.

Z ramienia Związku Pracy Obywatelskie Kobiet ob eżdża kra z odczytami (trzy mnie
więce na miesiąc) z ǳieǳiny polityczno-społeczne .

Niezależnie od organizac i kobiecych (m.in. też w Związku Kobiet Pracu ących w Han-
dlu i Biurowości) est członkiem czynnym Zarządu Stołecznego Komitetu Opieki Spo-
łeczne , Z ednoczenia Pracy Wsi i Miast, Centralne Organizac i Związków Zawodowych
Pracowników Umysłowych.

*

Duszę nasze posłanki pod tą lawiną roboczą grążą ednak tęsknice. Jak złote żuczki,
przysiada ą w skrętach mózgu i cichutko da ą znać o sobie.

To skarżą się i buntu ą porywy artystki, przywalone gruzem, zasypane popiołem.
W Komitecie Organizacy nym Wystawy Pracy Kobiety Polskie w Praǳe Czeskie

 r. spotkała Zofię Stankiewiczównę, wielką artystkę i niepospolitą kobietę, która

⁴⁵Liga Narodów — mięǳynarodowa organizac a istnie ąca w latach –, powołana na mocy traktatu
wersalskiego w celu zapewnienia poko u, rozwiązana po powstaniu ONZ. [przypis edytorski]

⁴⁶Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu (PWK) — wielka impreza wystawiennicza, trwa ąca od  ma-
a do  września  w Poznaniu, zorganizowana z okaz i ǳiesięciolecia oǳyskania niepodległości, w celu
zaprezentowania dorobku odroǳonego państwa. Wystawę zwieǳiło , miliona osób, w tym ok.  tys. z za-
granicy, łącznie z ofic alnymi delegac ami z przedstawicielami rządów. W prasie światowe ukazały się tysiące
artykułów na temat wystawy i Polski. [przypis edytorski]
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zwróciła uwagę na zaniedbane e zdolności, postanawia ąc wydobyć e z ukrycia. Zaczęły
się lekc e. Od Stankiewiczówny przeszła pod kierunek Konrada Krzyżanowskiego, a póź-
nie T. Marczewskiego. Zbuǳony poryw uż nie dał się uśpić. Traktu ąc malarstwo ako
przy emność, a nie zawód, odda e mu się w chwilach wywczasów⁴⁷ z zapałem. Podróżu-
e dużo. Zwieǳa na wybitnie sze muzea europe skie i z wycieczek swoich wraca zawsze
z teką pełną szkiców, notatek.

W marcu  r. odbyła się zbiorowa wystawa e nastro owych, przemiłych obrazów,
łącznie z wystawą prac Zofii Stankiewiczówny.
   
Jedna z młodszych czynnych bo ownic o sprawy kobiece. Drugie pokolenie spod sztan-
daru Pauliny Kuczalskie -Reinschmit i Józe Bo anowskie .

Krótka e notatka, spowiedź wyproszona dla sylwetki w „Kobiecie Współczesne ” —
to ten krzyk ǳiewcząt z końca ubiegłego stulecia, to rozpacz, która biła w mur tępych
rygorów, uzna ących tylko przywile mężczyzn w sprawie wyższe nauki.

Waliła mieczem z płomieni w zaparte wierze e kra owych uniwersytetów Bu widowa.
Płakała Maria Skłodowska, sto ąc u progu ich, a nie mogąc we ść do środka. Jechał, kto
mógł, zagranicę. Wo owały o prawo nauki w kra u te krnąbrne, zaǳierżyste młódki, które
poza sobą prowaǳiły zastępy spragnionych, głodnych.

Należała do nich Pachucka.
We wczesnym uż ǳieciństwie zroǳiło się w nie poczucie krzywdy, niesprawiedli-

wości, bunt. Na razie wywołane przez stosunki roǳinne.
Było ich dwo e: brat i siostra. O ciec z powodu choroby przestał pracować. Zarabiała

na dom i wychowanie ǳieci matka — ideał, żywy kult, głębokie ukochanie ǳiewczynki.
Ta uwielbiana, ta nad wszystko miłowana, całą naǳie ę swo ą i wiarę w lepsze utro,

w starość spoko ną bez troski pokładała w chłopcu. Z dumą mówiła: „mó syn”… On
miał e wynagroǳić ciężkie zmagania się z losem. On miał być chlubą i chwałą późnych
dni życia. Ona… córka. Ach, nigdy tak nie powieǳiała o nie . Nigdy w oczach e nie
wiǳiała dla siebie asnych promieni radosnego czekania.

ǲiecinnym serduszkiem targnął odporny ból. Prężna myśl zbuǳiła wolę. Musi tak
żyć, żeby matka z równą dumą mówiła „mo a córka”, ak teraz mówi „mó syn”.

ǲiewczynka wcześnie, barǳo wcześnie zaczęła patrzeć, rozumieć. Ciężka praca matki
obuǳiła w nie przekonanie, że o całe niebo łatwie est zarabiać na utrzymanie roǳiny
mężczyźnie niż kobiecie. Tam est wykwalifikowanie, cenzus naukowy, przygotowanie.
Tu tylko ręce, uczucie, wola. Więc nie doszedłszy eszcze do wieku podlotka, postanowiła
sobie zdobyć niezależne stanowisko, do którego edyną drogą było wyższe wykształcenie.

Szła ku celowi swemu twardo, uparcie, zwycięża ąc przeszkody. Marsz to był po kol-
cach i zasiekach. Krwawiły stopy, ale mało kto wieǳiał o tym.

W szranki awnych bo ownic o równe prawa do nauki wstąpiła dopiero we Lwo-
wie. Trzeba tam było walczyć o wszystko. O przy ęcie do grupy słuchaczek. O zniesienie
ograniczeń (kobiet nie dopuszczano na wyǳiał prawny ani na politechnikę). O edna-
kowe ustosunkowanie się ciał profesorskich do studentów i studentek. O rozbuǳenie
przekonania, że kobiety nie są gorszym materiałem na absolwentki aniżeli mężczyźni.
O wycofanie z obiegu takich zwykłych, częstych powieǳeń ak np. głowy instytuc i, na-
czelnika, kierownika: „Jako rektor estem za tym, aby kobiety kształciły się wyże . Jako
człowiek prywatny estem przeciwnikiem tego…”.

Poza odwiecznym przesądem, poza atawistyczną niechęcią pokoleń stawało na prze-
szkoǳie przy mowaniu kobiet do uniwersytetu słabe ich przygotowanie. Trzeba więc by-
ło, ak Bu widowa, staczać walki o otwieranie gimnaz ów żeńskich z męskim programem,
żeby nie było różnicy mięǳy poziomem umysłowym studentek i studentów. Trzeba było
nade wszystko wychowywać kolegów w uznaniu i poszanowaniu koleżeńskie równości.

„Nigdy nie zapomnę — pisze w notatce swo e Pachucka — chwili, gdy mnie koleǳy
odepchnęli kułakami⁴⁸ od drzwi kancelarii uniwersyteckie , skoro przyszła mo a kole .
Nigdy nie zapomnę, ak koleǳy poszli na nas ławą, ak nas szykanowali, gdyśmy ośmieliły

⁴⁷wywczasy (daw.) — wypoczynek. [przypis edytorski]
⁴⁸kułak — pięść. [przypis edytorski]
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się zorganizować niezależne zrzeszenie studentek. Ale to tylko pobuǳało energię i barǳie
przekonywało, że trzeba walczyć i trzeba zwyciężyć, i trzeba nowych luǳi, nowego układu
stosunków społecznych”.

Tu, na uniwersytecie, dopiero uprzytomniła sobie Pachucka asno i dokładnie, że
kwestia równouprawnienia kobiet to sprawa nie tylko walki o byt, ale sprawa ustro u
polityczno-społecznego. I odtąd stało się to programem uż nie osobistego edynie e
życia, lecz wytyczną całokształtu ǳiałalności na przyszłość.

W  r. przy echała do Warszawy, żeby zorganizować akc ę wśród pań przełożo-
nych, popartą przez zrzeszenia kobiece, w celu otwarcia wrót wyższych uczelni dla absol-
wentek byłych siedmioklasowych zakładów naukowych oraz aby agitować za otwieraniem
gimnaz ów żeńskich z programem gimnaz ów męskich dla zapewnienia kobietom rów-
nych praw na uniwersytetach.

Z toku zabiegów wypadło, że zwróciła się do Związku Równouprawnienia Kobiet
Polskich.

„Współpraca z pp. Kuczalską-Reinschmit i J. Bo anowską — pisze — pogłębiła esz-
cze mo e przekonania, rozszerzyła pogląd na sprawę kobiecą ako sprawę ogólnoluǳką.
Fakt, że bo ownice walczą, cierpią, zwycięża ą i zawsze tylko w imię dobra luǳkości, za-
wsze w imię pokrzywǳonych, słabych, którym następnie stwarza ą lepsze warunki bytu,
że ta rewoluc a feministyczna est edyną w ǳie ach rewoluc ą bezkrwawą — dodawał
mi siły, ǳielności i akie ś radosne podniety. Bezgranicznie ideowe oddanie się temu za-
łożeniu dwóch kobiet, związanych przy aźnią i ideą, było dla mnie szkołą pracy ideowe ,
bezwzględnie czyste i wzniosłe . ǲiś eszcze czu ę się ich wychowanicą, i nic, i nikt ze
mnie tego stygmatu nie zetrze”.

Parę lat przebyła Romana Pachucka we Lwowie ako wolna słuchaczka, uczęszcza ąc
głównie na wykłady prof. J. Kallenbacha. W r.  zaliczono e lata studiów poprzednich
i przy ęto do Uniwersytetu Warszawskiego, gǳie pracowała przeważnie pod kierunkiem
prof. Kleinera. Habilitowała się i otrzymała doktorat z rąk prof. Ignacego Chrzanowskiego
w Krakowie na zasaǳie studium Realizm nowożytny w Zachodniej Europie i w Polsce za
czasów Komisji Edukacyjnej.

*

Praca społeczna Pachuckie szła w dwóch kierunkach: organizacy nym i teoretycznym.
W r.  założyła wraz z koleżankami z pens i szkołę elementarną dla ǳieci zbieranych
z ulicy. Po pięciu latach rząd rosy ski odebrał e pozwolenie na prowaǳenie uczelni. Ale
wzięto się na sposób. Przemianowano tylko kierowniczkę, otrzymano pozwolenie na nowe
nazwisko i szkoła prowaǳona była nadal przez tych samych luǳi.

W  r. otworzyła wraz z tym samym gronem koleżanek „Salę Za ęć” dla ǳiewcząt,
coś w roǳa u ǳisie sze szkoły zawodowe . W Związku Równouprawnienia zorganizo-
wała Biuro Informacy ne dla studentek. Skupiały się tam kobiety z wyższym wykształce-
niem i uǳielały wskazówek młodszym koleżankom. Zebrane przez Biuro dane, dotyczą-
ce wyższych zakładów naukowych i zawodowych przy mu ących na owe czasy słuchaczki,
zostały wydrukowane ako spec alny ǳiał pracy „O szkolnictwie” w „Kalendarzu Kobiety
Polskie ” z  r., wydanym przez Związek pod redakc ą J. Bo anowskie .

Równocześnie pod ął Związek zorganizowanie i prowaǳenie pierwszego w Warsza-
wie kursu maturalnego żeńskiego, a także kursów handlowych, na których wykładały
członkinie Związku z Bo anowską i Pachucką na czele.

Teoretyczna praca Pachuckie szła w kierunku reformatorsko-pedagogicznym i etycz-
nym. Z ǳieǳiny etyczne za ął ą przede wszystkim, ako bo u ącą feministkę, problem
„podwó ne moralności”. Zwalczała go namiętnie piórem i żywym słowem. Artykuły e
były drukowane w „Bluszczu”, a poza tym przeważnie w „Sterze” Kuczalskie -Reinsch-
mit przez cały czas istnienia tego organu. Wyszła również broszura e Miejmy odwagę
wymagać! (czystości od narzeczonych).

Po ustąpieniu bolszewików pod ęła Pachucka pracę w szkolnictwie średnim. Od /
do / była dyrektorką gimnaz um im. Marii Konopnickie w Suwałkach, przystą-
piwszy ze względów ideowych do pracy na Kresach. Po zorganizowaniu uczelni pod
względem wychowawczym i naukowym zatęskniła ednak do swoich stron i bliskich
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przy aciół. Pięć lat oddalenia od ośrodka kulturalnego zmęczyło ą przy tym barǳo.
W  r. przeszła do państwowego gimnaz um łóǳkiego, ako dyrektorka zakładu. Jest
przy tym przewodniczącą łóǳkiego Koła Dyrektorów Średnich Szkół Państwowych.

Praca szkolna, wychowywanie ǳiewcząt, organizac e szkolne uczniowskie tak ą po-
chłania ą, że tempo e prac społecznych na razie osłabło.

Osłabło, ale nie umilkło. Na placówki oświatowe, eżeli chce się być prawym ich
strażnikiem, trzeba wnieść dosto ny, szczytny instynkt społeczny, który trwa, nie gaśnie,
ak wieczne światło przed ołtarzem.

Nasze bo ownice, z których większość za mu e ǳiś wybitne stanowiska pedagogiczne,
dowiodły, że nakazem, który e wiódł przez życie, była ofiara w imię sprawy. Z hasłem
tym pó dą aż do końca.

Ani na chwilę nie usta e Pachucka w samokształceniu, zwłaszcza gdy choǳi o ǳieǳi-
nę pedagogii. Zwieǳa na wybitnie sze zakłady wychowawcze w Europie. Bierze uǳiał
w z azdach i wygłasza odczyty. Niekiedy wita ą Warszawa ako prelegentkę. Jesienią
 r, mówiła o ważeniach swoich z wycieczki naukowe do Hamburga i Danii, a także
o Mięǳynarodowym Kongresie Ligi Nowego Wychowania w Helsingør (Dania).

 
Ostatnia ze współczesnych sobie na wybitnie szych malarek polskich — chluby lat .

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa zabłysła i zgasła ak meteor, zostawiwszy po sobie
asną smugę — kilka głębokich w wyrazie, skończonych w formie obrazów, które zostaną
w historii sztuki na zawsze. Niezadługo po nie zeszła z tego świata Klass-Kazanowska,
piękny, żywy, bu ny talent, zmożony ciężkimi warunkami życia. Maria Dulębianka, wie-
my, zmarła niedawno, ak żołnierz na szańcach służby narodowe . Ale poryw swó arty-
styczny i każdą cząstkę siebie oddała uż dawno na rzecz na pilnie szych potrzeb o czyzny.

Stankiewiczówna przetrwała te trzy. Jest ak słup graniczny mięǳy z awą sztuki z lat
ostatnich a tą nową, która uż wzeszła. Cieszy się bu nym rozmachem Stry eńskie , wyszu-
ku e nowych gwiazd i gwiazdek, poda e im rękę, a sama trwa mocno na swoim własnym
stanowisku, szuka ąc wciąż nowych dróg i nowych bodźców twórczości.

Wzięło ą morze, którego dotąd prawie nie malowała. Rozgrzało palące słońce Helu.
Wiecznie młodym pęǳlem rzuciła kolorową ba kę półwyspu. Ruch kąpielowy na żółtych
piaskach w ǳień upalny. Łoǳie w portach, ak szare ptaki. Barok polski biało-czerwo-
nych domków robotniczych. Rybaków pod płaszczami sieci. Luǳi, rzeczy, niebo, wodę,
żarem dyszące, radosne, beztroskie.

Po symfonii drzew, górne i chmurne , w którą zaklęła pierwsze swe natchnienia, po
słodkie cantilenie⁴⁹ starych murów, rozmodlonych o zmierzchu lub rozetkanych gwarą
wspomnień w mrokach nocy, to pstre, bu ne życie plaży, ten Hel w ostatnich obrazach
Stankiewiczówny — to e młodość, siła niespożyta, nerw artystyczny, temperament, któ-
ry utrzymał ą na powierzchni, gdy ginęło dokoła nie , co było może równe e talentem,
ale słabsze twórczą wolą.

W życiu artystycznym ma Stankiewiczówna ten swó pion mocny, który pozwolił e
zaryć się w historii sztuki kartą swo ą własną. A w życiu społecznym…

Kto przeżył z nią ǳiesiątki lat, ten wie, że była wszęǳie, dokąd wzywała ą potrzeba
chwili.

Przy echała do Warszawy w  r. — młoǳiutkie ǳiewczątko, nauki spragnione.
O ciec e , dr medycyny w Charkowie, gorący patriota, przysłał dwie swo e córki pod
opieką matki do Polski, żeby kształciły się w kra u i oddychały powietrzem roǳimym.
Duszą artysta-malarz, pragnął przekazać ǳieciom niezaspoko one swe porywy.

Więc przy echały do kra u na naukę.
Była wówczas w Warszawie mie ska szkoła sztuki, ale tylko dla mężczyzn. Kobiety

mogły uczyć się prywatnie dwa razy w tygodniu po dwie goǳiny u mistrza Gersona⁵⁰,

⁴⁹cantilena (wł.), kantylena (muz.) — roǳa śpiewne melodii, utrzymane w łagodnym, lirycznym stylu.
[przypis edytorski]

⁵⁰Gerson, Wojciech (–) — polski malarz, pe zażysta, historyk sztuki, twórca wielu obrazów z historii
Polski. [przypis edytorski]
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doskonałego pedagoga, lecz bez modeli, z gipsów tylko, głowy i twarze co na wyże z na-
tury.

W serduszku ǳiewczątka powstał bunt. Jakżeż to? Dla nich wszystko, dla nas nic?…
Już wtedy stała się gorącą, zapamiętałą bo ownicą równouprawnienia. Stanęła w szta-

bie Kuczalskie -Reinschmit i przechoǳiła różne rozłamy, ak cały nasz wo u ący femi-
nizm.

Przynależność do polskich grup emancypacy nych przerwał e tylko trzyletni pobyt
w Paryżu.

Zapisała się tam do świeżo otworzone pierwsze koedukacy ne Akademii Juliana⁵¹,
gǳie nareszcie można było uczyć się po  goǳin ǳiennie i na żywych modelach. W dwa
i pół roku po nie przy echała Bilińska. Klass-Kazanowska kształciła się w Akademii Pe-
tersburskie . Dulębianka w Wiedniu, Monachium i też Paryżu, ale późnie .

Po powrocie do kra u przykry zawód. Brak życia artystycznego. Brak nastro ów i te
bu ne emanac i od duszy do duszy, która była w szkole.

Wszystko ednak zmógł hart nasze artystki. Dźwiga się coraz wyże . Nagroǳona uż
na konkursie Juliana w Paryżu, otrzymała srebrny medal na Wystawie Powszechne we
Lwowie, a na PWK w Poznaniu została oǳnaczona wielkim srebrnym medalem. W 
r. odbyła się Wystawa Graficzna w Warszawie. Przyznano wówczas artystce nasze I na-
grodę im. Henryka Grohmana. W  r. państwo Polskie w uznaniu wielkich e zasług
artystycznych i społecznych udekorowało ą Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta⁵².

Nie było pracy obywatelskie , w które by odmówiła uǳiału swego Stankiewiczówna.
W  r. należała do grupy pań urząǳa ących Wystawę Kobiety Polskie w Praǳe cze-
skie . W  r. pod ęła urząǳenie wystawy malarek naszych w Pawilonie Kobiecym na
PWK w Poznaniu. W latach wo ny należała do Komitetów Obywatelskich. Stawała wszę-
ǳie, gǳie mogła nieść pomoc swo ą, pogodna, stanowcza, silna wolą i zrozumieniem.
Należała i należy ako członek czynny do zarządów różnych zrzeszeń. Bystrym, trzeźwym
umysłem ogarnia zagadnienia chwili. W każde sprawie ma sąd swó własny, oparty na
logicznych przesłankach. Nie śpiesząc się nigdy z rzucaniem wniosków i proponowaniem
uchwał, przedstawia e, gdy zachoǳi potrzeba, w formie zwarte , do rzałe , tak że prawie
nigdy nie wywołu ą protestu.

Dowód, ak barǳo konkretnie umie myśleć nasza wielka artystka i na akim podłożu
oparty est zawsze mocny e czyn.
   -
Polonistka-pedagog z zawodu, wybitna mówczyni, uroǳoną społecznica, uważa ǳiałal-
ność w sprawie równouprawnienia za „na mnie szy ǳiał dorobku swego”. Główny —
praca oświatowa pozaszkolna, spec alizac a e wśród dorosłych.

Jednak słyszymy ą na częście przemawia ącą do kobiet i w sprawach bądź ściśle zwią-
zanych z ruchem kobiecym, bądź też zahacza ących o nie, ak niezbędne ogniwo łańcucha
zadań ogólnych.

Z katedr publicznych, na wiecach i zgromaǳeniach inteligenc i, w świetlicach domów
ludowo-robotniczych gromi z temperamentem, swadą i głęboką wiarą w konieczność akc i
prozelityczne — alkoholizm, reglamentac ę prostytuc i, prawo podwó ne moralności.

Porusza zagadnienia etyki małżeńskie , wykazu ąc krzywdę kodeksów, upośleǳa ą-
cych mężatkę w wolne Polsce, gǳie dotychczas eszcze w każdym z trzech byłych zabo-
rów obowiązu ą inne paragra i rozporząǳenia.

Troszczy się o opiekę nad ǳieckiem ślubnym i nieślubnym. Żąda ochrony macie-
rzyństwa. Dopomina się o równą płacę za równą pracę. Wchoǳi w ǳieǳinę wycho-
wawczego, zawodowego i obywatelsko-społecznego przygotowania kobiet do zadań tych
samoǳielnych wyborczyń, które powinny wieǳieć, na kogo oddawać swe głosy. A może

⁵¹Akademia Juliana (. Académie Julian) — prywatna szkoła malarska, założona w  w Paryżu przez
malarza Rodolphe’a Juliana (–). Umożliwiono w nie studiowanie kobietom oraz pracę z nagimi mo-
delami, w przeciwieństwie do ówczesne Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Pięknych, która dopuściła kobiety
do studiów dopiero po roku . [przypis edytorski]

⁵²Order Odroǳenia Polski, Polonia Restituta — polskie państwowe oǳnaczenie cywilne nadawane za wy-
bitne zasługi dla państwa i społeczeństwa, ustanowione w  ako na wyższe oǳnaczenie państwowe po
Orderze Orła Białego. [przypis edytorski]
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— w przyszłości — radnych, posłanek, senatorek, powołanych do umacniania państwo-
wości polskie .

Prze ęta do głębi kwestiami stanowiącymi treść i ądro ruchu kobiecego, a obe mu ą-
cymi równocześnie na barǳie palące sprawy ogólnozawodowe i obywatelskie, odda e im
się — można by powieǳieć — bezpoǳielnie. Jednak poziom zdobytego wykształcenia,
wielkie wyrobienie społeczne i nerw zaciekawienia, właściwy luǳiom o bystrym, rwącym
umyśle, otwiera przed nią sploty innych doniosłych zagadnień, bądź aktualnych, bądź
zasadniczych, ak metodyka nauczania, stosunek wychowawców do nieletnich przestęp-
ców (z powodu wraca ące nieustannie na łamy pism i pod sąd opinii publiczne sprawy
Stuǳieńca⁵³), karalności ǳieci anormalnych itp. Pisze broszury i książki pedagogiczne,
zabiera głos w sprawach spornych, gdy choǳi o skrystalizowanie zapatrywań nauczy-
cielstwa polskiego na na barǳie zasadnicze reformatorsko-twórcze założenia nowych
kierunków wychowania lub poddania rewiz i dawnych. Porywa ą to, za mu e. Wraca
wszakże wciąż do pracy nad kobietą, dla kobiety, wśród kobiet.

Od chwili założenia przez Paulinę Kuczalską-Reinschmit Związku Równouprawnie-
nia Kobiet Polskich w Warszawie była ego stałym, barǳo ruchliwym członkiem. Od
 r. po wy eźǳie na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa, dla odbycia studiów polo-
nistycznych, zosta e czynnym członkiem Towarzystwa Akademickiego Kobiecego „Jed-
ność”, które prowaǳiło walkę o równouprawnienie na terenie wyższych uczelni. Drogą
odczytów, referatów, przemówień na większych i mnie szych zgromaǳeniach podno-
siła etyczną stronę równouprawnienia (buǳenie godności kobiety, walkę z prostytuc ą
i alkoholizmem).

Pisała w „Sterze” artykuły z ǳieǳiny spraw kobiecych. W czasie wo ny redagowała
dodatek „Dla kobiet wie skich” do pisma „Na posterunku”, którego była stałą współpra-
cowniczką. Po wo nie rozwinęła ǳiałalność równouprawnieniową w Wyǳiale Kobiecym
PPS, pomieszcza ąc prace swo e w „Głosie kobiet”, organie te organizac i.

Od  r. została przewodniczącą Towarzystwa Klubów Kobiet Pracu ących, instytu-
c i o charakterze oświatowo-kulturalnym, które celem est podnoszenie poziomu etycz-
nego członkiń, buǳenie w nich poszanowania praw człowieka, rozwĳanie świadomości
obowiązków, ciążących na każdym obywatelu państwa bez różnicy płci.

Towarzystwo urząǳa kursy naukowe, odczyty, zebrania dyskusy ne, organizu e wy-
cieczki, obchody uroczyste, zabawy bezalkoholowe, chóry, orkiestry, przedstawienia te-
atralne, ćwiczenia, popisy gimnastyczne. Otwiera czytelnie, wyda e pismo. Opieku e się
ǳiećmi członkiń, urząǳa dla nich ogniska (kluby), zabawy, poradnie wychowawcze i hi-
gieniczne, ochrony, żłobki, kursy.

Praca piękna, podniosła, wlewa ąca w społeczeństwo siły i soki ożywcze. Praca z wytę-
żoną myślą o dźwiganiu kobiety ku na wyższym szczeblom obywatelskiego równoupraw-
nienia.

Więc choćby p. Weychert-Szymanowska po stokroć twierǳiła o sobie, że ǳiałalność
tzw. niegdyś „emancypacy na” czy „feministyczna” est na mnie szym dorobkiem e życia,
to ednak wiǳ postronny musi powieǳieć: „Nie, ach, nie!”.
  - 
„Ministerialna głowa” mówi się o pani Annie po każdym posieǳeniu, kiedy na zawilszą
sprawę rozstrzyga prawie bez namysłu w sposób niepodlega ący zakwestionowaniu. Taki
autorytet ma w sobie spoko na, poważna logika te kobiety. Taką siłę przekonywu ącą
i takie bystre, przenikliwe ogarnięcie przedmiotu. Prawie się wierzyć nie chce, że mogła
mieć kiedyś przeszkody w nauce, w dobĳaniu do mety założeń swoich — tak, zdawało-
by się, swoim kategorycznym, sobie właściwym imperatywem powinna była u arzmiać
otoczenie.

⁵³sprawa Stuǳieńca — przy wsi Stuǳieniec, położone pomięǳy Warszawą a Łoǳią, w  Towarzystwo
Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych założyło pierwszy na ziemiach polskich zakład poprawczy dla
nieletnich przestępców. Miał formę osady, z domkami dla grup wychowanków, ze szkołą, ogrodem i parkiem.
W  odbył się głośny proces sądowy, w którym skazano dyrektora i  pracowników placówki za głoǳenie,
bicie i inne formy znęcania się nad podopiecznymi, zaś zakład przeszedł pod bezpośredni zarząd Ministerstwa
Sprawiedliwości. [przypis edytorski]
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Jednak ǳiało się inacze . Historia pierwszych kroków Paradowskie na droǳe nauki
to bliźniacze ǳie e większości tych kobiet z końca ubiegłego stulecia, które miały w sobie
niezmożony pęd do bytu samoǳielnego, a z których każda musiała walczyć o prawo do
wieǳy. Każda tracić na lepsze lata na przełamywanie różnych zatwarǳiałych uporów.

Pochoǳiła z domu zamożnego, no i naturalnie mocno konserwatywnego. Po skoń-
czeniu pens i w  roku postanowiła wstąpić na pierwsze w Warszawie kursy handlowe
Smolikowskie ⁵⁴, ale o ciec i matka twardo stali na stanowisku, że to niepotrzebne, a sta-
ry przy aciel domu, człowiek z cenzusem naukowym, nazywał „zakałą roǳiny” pannę
sieǳącą nad książkami lub… wychoǳącą bez asysty na ulicę.

Przemogła ednak upór starszych i zapisała się na kursy. Skończyła e w  r., a w kil-
ka miesięcy późnie śmierć o ca zmieniła położenie roǳiny. „Samowolna panna” musiała
szukać posady. Znaleźć ą wówczas nie było łatwo. Kobieta spotykała się na każdym kro-
ku z odmową. W  r. otrzymała wszakże upragnione za ęcie biurowe, a ednocześnie
w goǳinach wieczornych uczęszczała na tzw. „Uniwersytet Lata ący”, z którego powstała
ǳisie sza Wolna Wszechnica.

Tak trwało pięć lat. W tym czasie zetknęła się w Czytelni dla Kobiet Pauliny Ku-
czalskie -Reinschmit ze sztandarowym ruchem kobiecym i wzięła w nim czynny uǳiał.
Została sekretarką Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet i trwała na sta-
nowisku do końca. Po różnych przełomach przystąpiła do grupy pięciu założycielek To-
warzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet, prowaǳiła otworzone przez nie wieczorne
kursy dokształca ące dla praktykantek handlowych, wykładała na nich księgowość, a w a-
kiś czas późnie — chcąc dać u ście dążeniom swoim do równouprawnienia — zapisała się
na członka Klubu Politycznego Kobiet Postępowych, ma ącego sprawę tę na pierwszym
mie scu programu.

Bu nym prądem płynęła wówczas ǳiałalność kobiet. Obchoǳono podstępnie zakazy.
Podszywano się pod różne płaszcze, aby zmylić czu ność rosy skich cerberów⁵⁵. Odwaga
popłacała i większość awnych, pół awnych, głośnych i cichych z azdów, opatrywanych,
naturalnie, na mnie pode rzanymi dla uszów żandarmskich nazwami, udawała się. Do
wszystkich należała Paradowska, zasiada ąc w prezydium i biorąc czynny uǳiał w komi-
tetach.

Po rewoluc i rosy skie ⁵⁶, gdy zama aczył cień wolności, zaczął się organizować świat
pracowniczy. Powstało w  r. pierwsze zrzeszenie urzędnicze: Związek Zawodowy
Pracowników Prywatnych Instytuc i Bankowych Królestwa Polskiego. Była Paradowska
wtedy głównym buchalterem⁵⁷ ednego z Towarzystw Wza emnego Kredytu i dotąd esz-
cze poczytu e sobie za zaszczyt, iż na pierwszym organizacy nym zebraniu została powo-
łana do zarządu — pierwsza i edyna wówczas kobieta. Gorące dyskus e na posieǳeniach
w sprawach zasadniczych ruchu zawodowego, wysoki poziom umysłowy i ideowy współ-
kolegów z zarządu pogłębiały wiadomości, rozszerzały widnokrąg i buǳiły mnóstwo no-
wych refleks i na temat ruchu zawodowego, którym ako uczennica prof. Krzywickiego
interesowała się szczególnie gorliwie.

Pracowała w zarząǳie Związku z całym oddaniem przez osiem lat, wybierana w końcu
kadenc i zawsze ponownie. A gdy w  r. z powodu kryzysu bankowego musiała ustąpić
z posady, zamianowano ą na ogólnym zebraniu dn.  ma a  r. członkiem honorowym
Związku, co było dowodem na wyższego uznania dla te „ edyne kobiety” w Zarząǳie.

Lata wo ny przetrwała Paradowska w Warszawie, otrzymawszy posadę w biurze pry-
watnym, pełna troski o na bliższych, na teren wo ny zagnanych. Cios za ciosem — śmierć
kole na dwóch braci, choroba matki podkopały e siły. Z sercem barǳo osłabionym mu-
siała wziąć na siebie ednak ciężar prowaǳenia zawiłych interesów roǳinnych, którym

⁵⁴kursy handlowe Smolikowskiej — pierwsze kursy handlowe dla kobiet, otwarte w  w Warszawie przez
Izabelę Smolikowską (–), przełożoną znane pens i. [przypis edytorski]

⁵⁵Cerber (mit. gr.) — trzygłowy pies pilnu ący Hadesu; tu przen.: nieprze ednany strażnik. [przypis edy-
torski]

⁵⁶Po rewolucji rosyjskiej, gdy zamajaczył cień wolności… — mowa o rewoluc i rosy skie  roku, serii wy-
stąpień robotniczych w Ros i i w Królestwie Polskim skierowanych przeciwko absolutyzmowi carskiemu oraz
uciskowi przemysłowców. W wyniku rewoluc i Mikoła II powołał pierwszy parlament rosy ski (Dumę Pań-
stwową), zezwolił ma ǳiałanie partii politycznych i stowarzyszeń, przyznał autonomię Wielkiemu Księstwu
Finlandii. [przypis edytorski]

⁵⁷buchalter (daw.) — księgowy. [przypis edytorski]
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w chaosie wo ny podołałby nie każdy umysł na tęższego administratora. Padały albo prze-
choǳiły w cuǳe ręce nieruchomości edna po drugie . Paradowska uratowała własność
nieletnich.

Mimo nawału pracy i sił nadwątlonych, nie zeszła z placówek społecznych. Do  r.
włącznie była członkiem Komitetu Naukowego Związku Księgowych. Była i est eksper-
tem w sąǳie, gdy choǳi o sprawy zawodowe. W latach / należała do Koła Opieki
nad Ochotniczą Legią Kobiet⁵⁸. Wierna pacyfistycznym założeniom ruchu kobiecego,
zapisała się do Towarzystwa Przy aciół Ligi Narodów i w  r. została wybrana do de-
legac i polskie na z azd przedstawicieli tegoż Towarzystwa w Lugdunie⁵⁹, ob ąwszy pracę
w sekc i ekonomiczne . Była również delegatką do Związku Stowarzyszeń Kobiecych aż
do chwili ego zamknięcia.

W  r. została głównym buchalterem i prokurentem⁶⁰ ednego z większych ban-
ków w Warszawie. Wysoce odpowieǳialne to stanowisko przy ęła z całą powagą i pełną
świadomością, że podoła zadaniu. W wyǳiale, który prowaǳiła, pracowało w styczniu
 roku  kobiet i  mężczyzn. Po redukc ach zostało  kobiet i  mężczyzn. Jako
naczelny buchalter miała ingerenc ę do wszystkich wyǳiałów. W ogóle tylko przez dwa
i pół roku pracowała w charakterze pomocniczym, zaś od  roku na samoǳielnych
stanowiskach, które zmieniła tylko cztery razy w życiu.

Jedno z pism pomieściło niedawno wywiad z urzędnikiem w stopniu referenta na
temat pracy kobiet. Sąd wypadł pochlebnie. Mimo to ednak pan referent ozna mił, że
nigdy nie poddałby się w biurze „babskie komenǳie” i nie rozumie męskich kolegów,
którzy przy mu ą podobną rolę.

Byłabym poprosiła tego „człowieka zasad” do wyǳiału Paradowskie w chwili na kry-
tycznie sze , gdy wszęǳie prawie uż na pół goǳiny przed zamknięciem biura zaczyna się
gorączkowe chowanie teczek, mycie rąk, czyszczenie ubrań, manipulac a z puszkiem od
pudru, szepty i umawiania się na wspólne przepęǳenie wieczoru.

Za na lże szym szmerem podnosiła się pani główny buchalter i przechoǳiła wolniutko
wzdłuż długie sali. Nic nie mówiąc, wracała na swo e mie sce. I zapadała kościelna cisza,
aż póki zegar nie wyǳwonił goǳiny.

Mamy ǳiś nie edną kobietę na odpowieǳialnym stanowisku. Każda zdobyła e tyl-
ko ǳięki wykwalifikowaniu i wysokim zaletom umysłu. Protekc a ogarnia co na wyże
„anioły” X, XI kategorii. Pani naczelnik musi wykazać omalże nie geniusz tam, gǳie od
„pana naczelnika” wymaga się zaledwie przeciętnych uzdolnień.

*

W  r. z powodu likwidac i Banku Z ednoczonych Ziem Polskich ustępu e A. Sze-
lągowska ze stanowiska prokurenta Banku. Wkrótce potem zosta e wybrana członkiem
Zarządu Spółǳielczego Banku Przemysłowców i Kupców. Opuszcza ednak po pewnym
czasie to stanowisko, by całkowicie poświęcić się pracy społeczne , która ma dla nie urok
nieopisany.

Podczas wyborów do Se mu i Senatu w  r. została powołana do Zarządu De-
mokratycznego Komitetu Wyborczego, znalazłszy pole do rozwinięcia czynne ǳiałal-
ności organizacy ne na terenie Warszawy. Po wyborach DKW przeraǳa się w Związek
Pracy Obywatelskie Kobiet. A. Szelągowska, ako wiceprzewodnicząca Warszawskiego
Odǳiału tego związku, organizu e koła ǳielnicowe Warszawy, które prowaǳą robotę
oświatową i dążą do uświadamiania obywatelskiego mas szerokich.

Na esieni  r. zosta e wybrana przez delegatki wszystkich zrzeszeń i związków
kobiecych bez różnicy przekonań przewodniczącą Komitetu Wystawy Pracy Kobiet na
Powszechne Wystawy Kra owe w Poznaniu, zmuszona z tego powodu do zrezygnowania
z godności wiceprzewodniczące Warszawskiego Odǳiału Związku Pracy Obywatelskie ,

⁵⁸Ochotnicza Legia Kobiet — polska ochotnicza organizac a wo skowa utworzona esienią , w okresie
walk o Lwów; kole ne odǳiały powołano w trakcie wo ny polsko-raǳieckie : w  w Wilnie oraz w 
w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu. [przypis edytorski]

⁵⁹Lugdunum — starożytna, rzymska nazwa miasta Lyon we Franc i. [przypis edytorski]
⁶⁰prokurent — pełnomocnik spółki. [przypis edytorski]
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co nie przeszkoǳiło, iż z wiosną  r. przy mu e zaproponowane e przez Główny Za-
rząd tegoż Związku kierownictwo Wyǳiału Zagranicznego i eǳie w czerwcu na Kongres
Związku Mięǳynarodowego Praw Wyborczych i Pracy Obywatelskie Kobiet w Berlinie
ako delegatka naszego Związku Pracy Obywatelskie , który zosta e przy ęty w poczet sto-
warzyszeń tworzących Mięǳynarodowy Związek ako edyna organizac a reprezentu ąca
na tym terenie Polskę. (A. Szelągowska pracu e w ogóle uż od lat kilku nad wytwo-
rzeniem łączności z kobietami innych kra ów ako wiceprzewodnicząca Rady Narodowe
Polek i zarazem delegatka Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet do te że Rady).

Wyǳiał zagraniczny pod kierunkiem p. Szelągowskie pode mu e pracę w trzech kie-
runkach: ) wzmacniania łączności mięǳynarodowe kobiet; ) zainteresowywania spra-
wami Polski tych cuǳoziemek, które czasowo lub stale u nas przebywa ą, oprowaǳania
ich, zapoznawania z organizac ami i zakładami naszymi, obwożenia po kra u; ) zazna-
amiania Polek z tym wszystkim, co ǳie e się za granicą w ǳieǳinie ruchu kobiecego,
przystosowywania rzeczy dodatnich, unikania u emnych.

Z ramienia Towarzystwa Przy aciół Poko u brała uǳiał w Kongresie Pacyfistycznym
w Atenach esienią  r., uważa ąc, iż Polska powinna być wszęǳie i — pomawia-
na o wo owniczość, bronić swego umiłowania spoko ne , twórcze pracy. Pacyfizm przy
tym, ako eden z punktów programu ruchu kobiecego, znalazł w p. Szelągowskie orę-
downiczkę na zupełnie przygotowaną, a równocześnie w pełni uświadomioną, że kra
zagrożony niebezpiecznym sąsieǳtwem z dwóch stron popierać może ideę pacyfistyczną
edynie warunkowo.

*

Czy pani „główny buchalter, naczelnik, dyrektor fabryki, prezes Komitetu Wyko-
nawczego PWK” itp. nie męczy się pręǳe od swych męskich kolegów i nie zatraca
w „męskie ” pracy cech kobiecości?

„Ministerialna głowa” miewa chwile synkop⁶¹ wypoczynkowych, ale — poza biurem.
Przycza a się płomyk błękitny i niesie ponad salda, bilanse, nieskończone kolumny cy
w krainę literatury i sztuki.

Kocha muzykę, malarstwo, piękne książki. Salonik na Żurawie , z mnóstwem obra-
zów i artystycznych gracików, est racze zaciszem słodkie damy, które życie upływa na
rozmowach z przy aciółmi, aniżeli gabinetem prokurenta, ma ącego do rozporząǳenia
dla siebie wyłącznie akieś kilka goǳin zaledwie w tygodniu.

Mówi się o poez i, beletrystyce, teatrze, muzeach, podróżach. Mąż, profesor, rzuca
misternie skonstruowany dowcip. Goście odparowywu ą. W atmosferze „słodkie kobie-
cości” tylko zegar przypomina czas, który mĳa.

   -  
Bu ne i ro ne były poczynania młoǳiutkie feministki, którą gnały wichry żywiołowe
ciekawości wszelkie z awy i wszystkich zagadnień, ale zatrzymywał co chwila akiś krzyk,
akiś zgrzyt, akaś krzywda społeczna. Stop! To przede wszystkim. Zleczyć, złagoǳić,
ukoić…

Pierwszym bólem, który targnął wrażliwość ǳiewczęcą, było upośleǳenie kobiety.
Jakżeż? Głupi, niedołężny mężczyzna ma wszystkie prawa i wszystkie przywile e, a mą-
dra, energiczna, silna kobieta łamie się pod pręgierzem zakazów prawnych, społecznych,
obycza owych. Skąd, gdy edna dusza, dwa obozy?…

Zaledwie wyrosła z krótkich spódniczek, uż weszła w szranki bo ownic równoupraw-
nienia — ako młoǳiutki, czupurny ich adiutancik, pełen niezliczonych, co minuta, co
goǳina, pomysłów i pro ektów, którym niepodobna było nadążyć.

Pierwszy występ e publiczny, eszcze ako ǳiewczynki, był w duże sali warszawskie-
go Muzeum Popierania Przemysłu i Handlu na wieczorze poświęconym kwestii kobiece .

⁶¹synkopa (muz.) — roǳa zaburzenia naturalnego rytmu w toku utworu; z awisko polega ące na przesuwaniu
akcentu metrycznego na dźwięk nieakcentowany, wykorzystywane ako środek stylistyczny w muzyce azzowe
i bluesie. [przypis edytorski]
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Kazano e powieǳieć coś „od panien o pannach”. Wydało e się to ǳiecinne, ale mó-
wiła ze swadą i doskonałą dykc ą, błyskotliwie, a nie płytko, logicznie przeprowaǳa ąc
założenie i u mu ąc felietonową rozprawkę w formę wykwintną.

Te cechy przemówień, ulotnych czy głębszych, zostały uż u nie aż po ǳień ǳisie szy.
Młoda feministka, późnie sza filozofka, eseistka, krytyk literacki — należy do na lepszych
naszych prelegentek.

„Rzuciło” ą na studia uniwersyteckie do Berlina i Rzymu. Wróciwszy, przemawia-
ła w sprawach kobiecych bez końca. Do inteligenc i, półinteligenc i, rękoǳielniczek,
robotnic i robotników. W pięknych, dużych, asnych salach i w ciemnych szopach fa-
brycznych, na krańcach przedmieść, gǳie uż akby kończył się świat spraw luǳkich.

Wszystkie Równouprawnienia „wysaǳały” ą na prelegentkę. Czy to podczas pamiąt-
kowych rocznic, gdy oddawano cześć wielkim narodowym autorkom, czy też w innych
dorywczych okolicznościach. Złożyła więc hołd Żmichowskie , o które ma dwa studia
drukowane. Mówiła o Orzeszkowe na pośmiertne akademii (również studium o nie
w druku), o Konopnickie , które poświęciła całą książkę — pierwszą, aka po awiła się
u nas o genialne poetce (sprawozdanie wyszło w nr  „Kobiety Współczesne ”  r.
i innych pismach).

A równocześnie sypały się artykuły długi sznur, przeważnie felietonów w „Nowe Ga-
zecie”, w „Nowym Słowie” Turzymy, we wszystkich tygodnikach i miesięcznikach pol-
skich i paru zagranicznych, które popierały ruch kobiecy. Na pierwszy poświęcony był
krytyce Ellen Key⁶². Niektóre późnie sze wchoǳiły nawet w zakres filozoficzny, ak: Z
ewolucji duszy kobiecej, Idea wyzwolenia kobiety na szczytach polskiego natchnienia (poglądy
trzech wieszczów na wolność i równość kobiet).

Włączyła e do książki, która była owocem długoletnich przemyśleń i wielkie pracy.
Prometeusz i Paraklet, duży tom rozpraw filozoficzno-literackich, monografii, szkiców
został skonfiskowany i spalony przez cenzurę rosy ską natychmiast po ukazaniu się w 
r. z powodu studium o Romanowskim⁶³ w rocznicę powstania.

*
Przeszła J. Dicksteinówna, ǳisie sza pani Wieleżyńska, wszystkie feministyczne prze-

łomy. Było ich aż trzy. Pierwszy w Polskim Stowarzyszeniu Równouprawnienia Kobiet,
któremu przewodniczyła wówczas Paulina Kuczalska-Reinschmit.

Dlaczego?
Kto ǳiś te rzeczy pamięta? — Jakaś doktryna, akieś principium individuationis⁶⁴…

We wsteczne perspektywie czasu drobiazg. Wtedy rzecz wielkie wagi, rafa, o którą rozbiła
się ǳiewiąta fala burzliwych fermentów.

Wystąpiła z Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet Kuczalska-Rein-
schmit i cały e sztab z J. Bo anowską na czele, żeby wkrótce późnie stworzyć Związek
Równouprawnienia Kobiet Polskich. Dwie te, prawie równoimienne organizac e, różniły
się tym chyba tylko, że do wtórnego zarządu Stowarzyszenia weszło paru mężczyzn (ad-
wokat Stanisław Koszutski i ekonomista Kasparski). No i tym, że Stowarzyszenie w po-
czynaniach swoich wybiegało poza ścisły zakres feminizmu, a Związek przestrzegał go
z możliwą skrupulatnością, skupia ąc się wewnętrznie, gdy Stowarzyszenie ǳiałało wię-
ce na zewnątrz. Rzucało w świat wydawnictwa (L. Jahołkowskie -Koszutskie Herezje
w ruchu kobiecym — pogląd na anachronizmy Ellen Key; E. Ohwalewika Ekonomicz-
ne czynniki ruchu kobiecego; S. Koszutskiego Kobieta i polityka; Karola Dunina Prawa
kobiet w nowym kodeksie cywilnym; C. Walewskie Z ǳiejów krzywdy kobiet). Urząǳa-
ło cykle wykładów i odczytów, zarówno popularnych, ak i dla inteligenc i, nie tylko
z ǳieǳiny prawa, polityki, ekonomii, ruchu kobiecego, ale i innych (Dicksteinówna

⁶²Key, Ellen (–) — szweǳka ǳiałaczka społeczna, pedagog i publicystka; zwolenniczka utrzymania
różnic mięǳy płciami, przeciwniczka pozadomowe pracy kobiet, znana przede wszystkim ako autorka książki
Stulecie ǳiecka (), w które przedstawiła pro ekt wychowania i edukac i oparty uznaniu prawa ǳiecka do
swobodnego rozwo u, bez kar cielesnych, indoktrynac i militarystyczne i religĳne . [przypis edytorski]

⁶³Romanowski, Mieczysław (–) — polski poeta epoki romantyzmu, autor poematów epickich; poległ
w powstaniu styczniowym. [przypis edytorski]

⁶⁴principium individuationis (łac.) — zasada u ednostkowienia, występu ąca w filozofii: coś, co sprawia, że
akiś byt ma w ramach swo ego gatunku ednostkowy charakter. [przypis edytorski]
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np. prowaǳiła kurs historii filozofii i literatury dla członków). Organizowało zbiorowe
przemówienia w salach publicznych bądź propagandowe, bądź literackie (barǳo tłum-
ny „Wieczór Zapolskie ”). Na doniośle szym zadaniem Stowarzyszenia był patronat nad
Szkołą Nieǳielną i Wieczorną dla Pracownic, liczącą  kobiet i ǳiewcząt.

Związek w tym czasie za ął się głównie torowaniem dróg wyższemu wykształceniu
kobiet, zbiera ąc wskazówki w tym kierunku i ogłasza ąc e drukiem. ǲiałalność ego
stała zawsze na wysokim poziomie ideowym i etycznym.

Około  r. nastąpił drugi przełom w łonie Polskiego Stowarzyszenia Równoupraw-
nienia Kobiet. Tym razem powody były głębsze. Choǳiło uż nie o pewną doktrynę, lecz
o sprawy zasadnicze. Wyszła z zarządu cała grupa znanych ǳiałaczek. Niże podpisana
została eszcze czas akiś wraz z późnie szą p. Wieleżyńską, żeby nie utracić placówki dla
podtrzymania szkoły, prowaǳone od  r.

Wkrótce ednak nastąpił trzeci rozłam. Przy Stowarzyszeniu została grupa, ściśle złą-
czona z L. i St. Koszutskimi. Równouprawnione, które przeszły trzy rozłamy, zrzeszyły
się w Komis ę Pracy Kobiet przy Towarzystwie Kultury Polskie , zatrzymawszy Szkołę
Nieǳielną, tę ważną placówkę oświatowo-społeczną.

Znowu wygłaszało się odczyty, urząǳało dla uczennic szkoły latem w ślicznym ogród-
ku Towarzystwa Kultury radosne ma ówki. Rzucało w świat wydawnictwa (Izy Mosz-
czeństkie Zdradne sieciw sprawie handlu żywym towarem i monografię popularną Orzesz-
kowe , Franciszki Landauowe O Konopnickiej).

Łącznie z Dicksteinówną przeprowaǳałyśmy ankietę „Jaki wpływ na pokolenie ko-
biet współczesnych wywarła Orzeszkowa?”. Odpowieǳi napłynęły ze wszystkich trzech
ǳielnic Polski i ze wszystkich środowisk, gǳie tylko były licznie sze skupiska polskie.

Urząǳono wieczór ankiety. Zaroiła się sala „Kultury” tłumem, który przyszedł wy-
słuchać sprawozdania. Streściła e Ich spowiedź, książka nakładem Gebethnera i Wolffa,
wydana z przedmową J. Dicksteinówny i C. Walewskie . Trochę o nie mówiono, trochę
pisano, aż zbutwiała na półkach, ak butwie e przełomowa Marta, ǳiś uż obca, nieczy-
tana.

Komis a przetrwała do końca istnienia Towarzystwa Kultury Polskie . Z nim razem
zaprzepaściły ą ręce, które szeroką, spoko ną pracę oświatową postanowiły zwrócić w inne
łożyska. Nie dokonały tego, ale natomiast zburzyły doszczętnie gmach, twardym wznie-
siony mozołem i przebiegle przed sforą szpiclów moskiewskich strzeżony. Pod sztan-
darem sączenia w dusze luǳkie świateł wieǳy, poznania sztuki i asnych wskazówek
reform społecznych na droǳe ewoluc i, prowaǳił Świętochowski gromadkę wiernych,
którzy nie zdołali obronić przybytku. Zaprzepadł. Został po nim tylko na żółtych pia-
skach nowobróǳieńskich Dom-Szkoła, ak ta z Róży Żeromskiego, wsparta na mocnych
fundamentach z oknami na cztery strony świata. Nie zmiotły e wichry fermentów. Stoi.
Trwa. Widomy ślad poczynań, które, rosnąc w siłę i rozpęd, miały ob ąć stolicę.

Po zburzeniu Towarzystwa Kultury i z nim razem Komis i Pracy Kobiet uż tylko
na wytrwalsza grupa, zespolona mocno spoidłem trzech rozłamów, postanowiła iść da-
le razem. Łącznie z Anną Paradowską (ǳiś prof. Szelągowską), Wandą Opęchowską,
Emilią Pankiewiczówną, Marią Dunin-Sulgustowską, Natalią Greniewską — utworzy-
łyśmy Towarzystwo Zawodowego Kształcenia Kobiet, zalegalizowane w pierwszym roku
wo ny. Hasła równouprawnienia ześrodkowały się w dążeniu do wyzwolenia kobiety dro-
gą wydźwignięcia e z dyletantyzmu roboczego. Materiału „niedouczonych” dostarczała
Szkoła Nieǳielna, która po przez wszystkie przełomy była zawsze w ednych rękach, ota-
czana gorliwą opieką nie tylko założycielek Towarzystwa, ale także gorąco e oddanych:
dr M. Bornstein-Łychowskie , Marii Sokalowe , Natalii Greniewskie , Anny Leo-Ro-
se, Al. Kolendowskie i wielu, wielu innych. J. Dicksteinówna wygłaszała dla uczenie
okolicznościowe odczyty w różne pamiątkowe rocznice (Żmichowskie , Konopnickie ,
Orzeszkowe , Asnyka, U e skiego, Nulla, Danta itp.).

Ale wo na wytworzyła górę nowych potrzeb. Wpadły „radykalne i umiarkowane”
feministki w wiry nowych prac. Każda musiała pod ąć akąś akc ę, związaną z doraźną
koniecznością. Nie rzucały dawnych swoich placówek te tylko, których nie miał kto za-
stąpić. Dicksteinówna zaciągnęła się do Ligi Kobiet, żeby pracować dla żołnierzy, a poza
tym ak zawsze: pogadanki, odczyty w śródmieściu i na krańcach miasta.
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Łańcuch e prac społecznych długi, a tym barǳie poǳiwu godny, że nieraz ledwie
uciągnąć go mogły słabe ręce, ledwie dźwigały wątłe siły. Początek sięga eszcze lat niewoli.

Stworzyła i prowaǳiła przez parę lat pierwszą w Warszawie koedukacy ną szkołę rze-
mieślniczą dla ǳieci oraz edną z pierwszych licznie uczęszczanych szkół nieǳielnych dla
pracownic w Warszawie, przekształciwszy ą następnie w pierwszy na terenie byłe Kon-
gresówki Dom Ludowy, pod nazwą „Ogniska Ludowego”, które ǳiś uż zapomniane,
za obcych rządów mimo braku legalizac i liczyło aż dwustu zakonspirowanych członków.

W czasie rewoluc i  r. za ęła się ratunkiem wyrzuconych na bruk ǳiewcząt upa-
dłych i stworzyła coś w roǳa u późnie sze „Przystani”⁶⁵. Z nastaniem „polskich czasów”
pracowała we wszystkich komitetach wyborczych, a któryś z nich postawił nawet e kan-
dydaturę do Se mu, naturalnie — ak sama mówi — na akimś dalekim mie scu. W 
r. stworzyła Komitet Uczczenia Żmichowskie , który przeprowaǳił wmurowanie tablicy
pamiątkowe na „Miodogórzu”⁶⁶ i urząǳił różne obchody literacko-szkolne. Po śmierci
Konopnickie wydała odezwę w sprawie sprowaǳenia zwłok e na Skałkę i stworzenia
komitetu, który rozbiła wo na.

Niezmiernie ważną a ryzykowną była kilkoletnia e praca w więzieniach za czasów
rosy skich. Arsenał⁶⁷, Serbia⁶⁸, Mokotów⁶⁹ stanęły przed nią otworem. Już samą swo ą
obecnością niosła promyk światła. Książki z przemycanymi wewnątrz, mimo ścisłe kon-
troli, kartkami od roǳiny i towarzyszów, kilka dobrych słów, znaczące spo rzenie —
to były wielkie święta skazańców. Każde chwili mogła była potknąć się, ale wytrwała,
dopóki z „wysocza szych”⁷⁰ nakazów nie zamknięto przed polskimi cywilami wstępu do
„politycznych”.

Za czasów niemieckich⁷¹ przez niesłychane zabiegi zdobyła wstęp do więźniów koali-
cy nych w Cytadeli. Szło e przede wszystkim o Włochów⁷², z którymi nikt porozumieć
się nie mógł. Znalazła ich w tragicznych warunkach, chorych, ciężko rannych. W dodatku
robiono im szalone trudności co do korespondenc i z roǳinami. Wszelkimi siłami starała
się ulżyć ich doli, czego, naturalnie, tolerować nie mogli Niemcy. Kiedyś przy otrzymy-
waniu przepustki została zbita boleśnie przez wszechwładnego podoficera, zemściła się
ednak tego samego dnia zaraz, opowieǳiawszy swoim przy aciołom o świeżym zwycię-
stwie pod Vittorio Veneto⁷³, co uradowało ich niesłychanie, a które to uciechy nie mógł
zrozumieć cerber w pikielhaubie⁷⁴, próżno usiłu ący pochwycić coś z trzepaniny włoskie .

Rozmiłowana w piśmiennictwie i kra u włoskim, stworzyła Towarzystwo Leonarda
da Vinci, polsko-włoskie, i pierwsza rozǳwoniła przypomnienie rocznicy St. Bechiego⁷⁵.
Stworzyła komitet obchodu, zorganizowała zbiórkę pienięǳy na pomnik, wygłaszała od-

⁶⁵„Przystań” — dawny ośrodek opiekuńczy dla „upadłych ǳiewcząt”, złożony z trzykondygnacy nego bu-
dynku z dwiema oficynami i ogrodu, funkc onu ący od  do  w Białołęce (ob. ul. Modlińska  w War-
szawie). [przypis edytorski]

⁶⁶Miodogórze— tak nazywano mieszkanie Narcyzy Żmichowskie na poddaszu domu zaprzy aźnione roǳiny
Grabowskich przy ul. Miodowe  w Warszawie. [przypis edytorski]

⁶⁷Arsenał — gmach dawnego arsenału zna du ący się przy ulicy Długie  w Warszawie, po upadku powstania
listopadowego zamieniony na carskie więzienie, pełnił funkc ę więzienia do roku . [przypis edytorski]

⁶⁸Serbia — tu: odǳiał kobiecy więzienia Pawiak, zna du ącego się w latach – przy ul. ǲielne /
w Warszawie. [przypis edytorski]

⁶⁹Mokotów — tu: więzienie mokotowskie, wybudowane w latach – przez właǳe rosy skie przy ul.
Rakowieckie  w Warszawie. [przypis edytorski]

⁷⁰wysoczajszy (z ros.) — na wyższy, przymiotnik odnoszący się do cara, ego rozkazów, woli itp. [przypis
edytorski]

⁷¹Za czasów niemieckich— t . podczas okupac i Warszawy przez wo ska niemieckie w czasie I wo ny światowe ,
od  sierpnia  do listopada . [przypis edytorski]

⁷²więźniów koalicyjnych w Cytadeli (…) przede wszystkim o Włochów — Włochy brały uǳiał w I wo nie
światowe po stronie Ententy; w paźǳierniku  dywiz e niemieckie wsparły wielką ofensywę austro-węgierską
na oncie włoskim, używa ąc gazu bo owego, do niewoli wzięto wówczas ponad  tys. żołnierzy włoskich.
[przypis edytorski]

⁷³bitwa pod Vittorio Veneto ( paźǳiernika –  listopada ) — stoczona podczas I wo ny światowe pomię-
ǳy armią austro-węgierską a wo skami włoskimi wspomaganymi przez pozostałe państwa koalic i; zakończona
decydu ącym zwycięstwem aliantów na oncie włoskim, doprowaǳiła do całkowitego upadku imperium Au-
stro-Węgierskiego. [przypis edytorski]

⁷⁴pikielhauba (z niem.) — niemiecki hełm zakończony charakterystycznym szpikulcem, używany w latach
–. [przypis edytorski]

⁷⁵Bechi, Stanislao (–) — ma or armii włoskie , eden z ochotników włoskich uczestniczących w po-
wstaniu styczniowym ; w powstaniu otrzymał rangę pułkownika; schwytany i rozstrzelany przez Ros an.
[przypis edytorski]
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czyty w Warszawie i na prowinc i o cuǳoziemcu, który zginął za Polskę. Pierwsza również
przyczyniła się do złożenia hołdu pośmiertnego Begeyowi⁷⁶, wielbicielowi Towiańskiego
i Mickiewicza, wielkiemu przy acielowi Polski.

A obok ǳiałalności społeczne ciągła praca literacka. Cenne studia o U e skim, Asny-
ku, Krasińskim i wielkich naszych poetkach. O Petrarce, Dancie i młodych pisarzach
włoskich. Monografie, szkice, rozbiory krytyczne, artykuły.

Dorobek rosnący z roku na rok.
W  r. odbył się wielki z azd kobiet z całe Polski. J. Dicksteinówna należała do

organizatorek ego i brała w nim czynny uǳiał.
  - 
Znane nasze autorki prac z ǳieǳiny ekonomiczno-statystyczne i społeczne nie można
zaliczać do „bo ownic” ruchu kobiecego. Nie walczyła piórem ani żywym słowem o pra-
wa polityczne kobiet. Pomĳała to zagadnienie, akby umyślnie w licznych referatach,
bądź drukowanych, bądź wygłaszanych publicznie lub w zamkniętym kole ekonomistów
i w świetlicach organizac i społecznych. Jednak uż przez to samo, że należała do zrzeszeń
stworzonych pod hasłem równouprawnienia, i ǳięki pracom nawołu ącym do wyzyska-
nia sił kobiecych w ǳieǳinie wszystkich zawodów i wszystkich państwowotwórczych
poczynań, musi być uznana, ako wybitnie zasłużona ǳiałaczka na polu spraw kobiecych.
Przy tym pracą swo ą społeczną, licznymi pogadankami dla inteligenc i, półinteligenc i
i analfabetów, a także przykładem życia własnego torowała i toru e drogi te nowe ko-
biecie, która musi zrozumieć, że liczyć może tylko na samą siebie, nie szukać w nikim
oparcia, być podporą moralną i materialną roǳiny.

Dr Bornstein-Łychowska uroǳiła się na wsi, w oǳieǳiczonym po ǳiadach, pra-
ǳiadach Łychowie, którego ostatnim właścicielem był o ciec e , rolnik wykwalifikowa-
ny, marymontczyk⁷⁷. Pierwszym, na cięższym przeżyciem ǳiecka była chwila, w które
opuszczano Łychów. Wrażliwą, bu ną ǳiewczynkę wieś nauczyła kochać przyrodę. Każ-
de źdźbło trawy, każda szkapina, wróbel, kot, słońce, deszcz niosły e ba ecznie kolorową
radość życia. A i ǳiś eszcze rozśpiewana zieleń wiosny, biel śnieżne , miękkie ciszy koi
nerwy sponiewierane.

Wieś zostawiła edno eszcze: oczytanie się w literaturze polskie i kult dla nie , od
czego murem odgraǳała ǳieci mie skie szkoła rosy ska. Chciwa wieǳy, żywa, bystra
edynaczka o niespoko nym, ciekawym umyśle — z drapieżną zachłannością rzucała się
na książki w bibliotece o ca. Zmieniane często nauczycielki domowe nie przeszkaǳały e
w tym. ǲiesięcioletnie ǳiecko uż umiało na pamięć całego Konrada Wallenroda, całe
rozǳiały Pana Tadeusza i stronice Przedświtu⁷⁸, cały wreszcie podręcznik niezapomniane
Historii Polski Lelewela. To był późnie balsam ko ący na nienawistne rygory obce szkoły.

Skończyła II gimnaz um przy ul. Wilcze w Warszawie.
Ze swym buntowniczym usposobieniem, na młodsza, a na barǳie rozwinięta inte-

lektualnie, przechoǳiła chwile ciężkie. Osłaniała ą tylko skrzydłami swymi i broniła
przed górą złych not nauczycielka ęzyka polskiego, znana ǳiałaczka społeczna, Jadwiga
Szczawińska-Dawidowa.

Wiele zarzucano e w swoim czasie, ale gorącym patriotyzmem i służbą w sprawie na-
rodowe przemogła sprawiedliwe, czy tylko lekkomyślne zarzuty. Szybko zresztą skończy-
ła swo ą karierę „rządową” wychowawczyni — Polka, która ośmielała się, wbrew progra-
mom, wykładać literaturę polską, i to po polsku, która wypożyczała uczennicom utwory
na wybitnie szych autorów, i nawet zakordonowych. Która wreszcie wciągała ǳiewczęta
z wyższych klas i absolwentki gimnaz um na kursy tzw. „Uniwersytetu Lata ącego”.

⁷⁶Begey, Attilio (–) — włoski polonofil, komentator pism A. Towiańskiego; w  założył Turyński
Komitet Pro Polonia; po zakończeniu I wo ny światowe mianowany konsulem honorowym Polski. [przypis
edytorski]

⁷⁷marymontczyk — nowoczesny rolnik, wychowanek szkoły rolnicze we wsi Marymont koło Warszawy,
założone w , pierwsze wyższe szkoły rolnicze na ziemiach polskich i edne z pierwszych w Europie.
[przypis edytorski]

⁷⁸Przedświt — poemat mes anistyczny Zygmunta Krasińskiego napisany w latach –. [przypis edy-
torski]
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Jeszcze ako -letni podlotek biegał przyszły dr nauk ekonomiczno-społecznych na
pota emne wykłady prof. Mieczyńskiego i Smoleńskiego. Dawidowa zaprowaǳiła smar-
katkę na wiekopomny obchód  ma a w Ogroǳie Botanicznym⁷⁹, gǳie ku ogromnemu
swemu wstydowi nie została zaaresztowana i zesłana w głąb Ros i wraz z prof. Mieczyń-
skim, który z rąk e wziął bukiecik fiołków i złożył go na spoko nie na ruinach niedo-
kończone kapliczki.

Pod wpływem Dawidowe i gnana głodem wieǳy, zaczytywała się w książkach soc a-
listycznych, które o ciec e uważał za nieodpowiednie dla młode panienki. Aż zbuǳiło
się w nie postanowienie wy azdu zagranicę na studia — wbrew woli roǳiców, którzy
chcieli wydać ą za mąż.

Przy aciele i kuzyn — mąż późnie szy — ułatwili e spełnienie marzeń. Więc znalazła
się w Berlinie pod opieką na znakomitszych ekonomistów, tzw. „soc alistów z katedry”:
Adolfa Wagnera i Schmollera oraz młodszego od nich, lecz uż pierwszorzędnego polityka
społecznego, Jastrowa. A późnie w Zurychu, ako słuchaczka Henryka Henknera, autora
słynne książki Kwestia robotnicza. Za mowały ą przy tym żywo inne wykłady, głównie
z zakresu filozofii prawa, prawa państwowego i administracy nego (Kohlera i Vogta).
Okrasą wszystkiego były porywa ące prelekc e Simmla z ǳieǳiny soc ologii.

W niespełna cztery lata przygotowała się do doktoratu z prawa publicznego i nauk
ekonomicznych. Zachodni system studiów nauczył ą pracować samoǳielnie. Od Niem-
ców i Szwa carów prze ęła systematyczność, obowiązkowość, podporządkowywanie się
dyscyplinie, co w późnie sze pracy okazało się bezcenną zdobyczą.

W grudniu  r. po złożeniu rozprawy o Życiu i pracach Simonde’a de Simondi zdała
magna cum laude⁸⁰ egzaminy doktorskie i w tym samym czasie wyszła za mąż, a w rok
po ślubie została matką chłopca, którego wychowanie w  lat późnie wyłącznie na e
barkach spoczęło.

Mimo za ęć domowych — a po roze ściu się z mężem i twarde orki zarobkowe —
zna dowała czas zawsze na robotę społeczną. Wykładała w Uniwersytecie Powszechnym,
w ta nych kółkach samokształceniowych i z pas ą pod ęła pracę w czytelniach ludowych:
zrazu WTD⁸¹, a późnie Towarzystwa Czytelń m. Warszawy — członek zarządu i komis i
kwalifiku ące książki, układa ące katalogi.

Na dwa lata przed wybuchem wo ny wy echała do Anglii. Po powrocie chwyciła się
za ęcia korespondentki w prywatnym biurze handlowym. W pierwszych dniach wo ny
straciła tę placówkę, a wtedy za rzała w oczy bieda. Żeby utrzymać matkę staruszkę i sy-
na, musiała ąć się bezmyślne , upokarza ące , bolesne czynności biuralistki przy lekarzu
Niemcu. Robota od  rano do  wieczorem — antidotum przeciw rozmyślaniom nad
bezlitosnym biczyskiem losu.

Skończyła się okupac a. Syn poszedł do wo ska, polskiego wo ska. Zaświtała lepsza
dola. Znalazło się wreszcie u ście dla wieǳy nabyte . Dr Bornstein-Łychowska została
referentką Ministerstwa Pracy i Opieki Społeczne , a ǳiś piastu e uż tak wy ątkową dla
kobiety godność Radcy Ministerialnego.

Zaczęła od Referatu Ochrony Pracy Kobiet i ǲieci, przechoǳąc stopniowo przez
różne wyǳiały, a więc — Inspekc i Pracy (po zdaniu egzaminu na inspektorkę); re-
ferat spraw ogólnogospodarczych i sprawozdawczych z ǳieǳiny państwowe polityki
społeczne . W e opracowaniu wyszły pro ekty dwóch ustaw: ) O Raǳie ochrony pra-
cy; ) O komis i do badania warunków produkc i i zbytu w przemyśle polskim. Od lat

⁷⁹obchód  maja w Ogroǳie Botanicznym — w warszawskim Ogroǳie Botanicznym zachowała się zbudo-
wana  ma a  kapliczka z wmurowanym kamieniem węgielnym pod Świątynię Opatrzności, która miała
stanowić wotum ǳiękczynne za uchwalenie rok wcześnie Konstytuc i  Ma a. Podczas zaborów mie sce to
było terenem spotkań młoǳieży patriotyczne w rocznice uchwalenia Konstytuc i. W setną rocznicę Konsty-
tuc i zebrało się tam około  osób, wiele z nich z bukietami fiołków, które w milczeniu rzucano na ruiny
kapliczki. Aresztowano ok.  osób, w tym prof. Mieczyńskiego, którego skazano na trzyletnie wygnanie do
Odessy. Po tych wydarzeniach właǳe carskie wydały zarząǳenie zakazu ące publiczności wstępu do ogrodu
przed  ma a. [przypis edytorski]

⁸⁰magna cum laude (łac.) — z wielką pochwałą; zwrot używany dawnie na dyplomach ako forma oceny
wyróżnia ące . [przypis edytorski]

⁸¹WTD — Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, założone w ; utworzona przez nią instytuc a
biblioteczna, tzw. „Wyǳiał Czytelń przy WTD”, otworzyła (ok. ) w ǳielnicy staromie skie pierwszą na
terenie b. Kongresówki bibliotekę publiczną, która zapoczątkowała sieć bibliotek w Warszawie. [przypis edy-
torski]
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kilku bierze żywy uǳiał w redagowaniu kwartalnika rządowego, połączonego z ǳiałem
nieofic alnym pt. „Praca i Opieka Społeczna”.

W ciągu ostatnich lat ǳiesięciu po awiły się w druku następu ące e prace:
Przekład z angielskiego klasycznego ǳieła Dawida Ricardo Zasady ekonomii politycznej

i opodatkowania (w przygotowaniu II wydanie).
Ochrona pracy pracowników handlowych i przemysłowych, .
Mięǳynarodowa organizacja pracy, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki

Społeczne .
 lat polityki społecznej Państwa Polskiego (wydane równocześnie w polskim, ancu-

skim i angielskim ęz.).
Zarys ustawodawstwa pracy, w wydawnictwie Uniwersytetu Poznańskiego pt. Bilans

gospodarczy Polski Odroǳonej, –.
Izby robotnicze. Organizacja i zadania.
Znaczenie gospodarcze Polski, wespół ze Zbigniewem Skokowskim, w ęz. polskim

i ancuskim, .
Sprawozdania z ǳiałalności Inspekcji pracy i inne.

*
Czy nie zatraciły się w te bu ne ǳiałalności ministerialno-naukowe bodźce roboty

czysto feministyczne ?
Od chwili powstania Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet była dr

Bornstein-Łychowska czynnym członkiem zarządu. Wygłaszała tam cykle odczytów z ǳie-
ǳiny ekonomii społeczne , zaznacza ąc, co uż zrobiły i co mogą zrobić w tym zakresie
siły kobiece.

Przez lat  prowaǳiła żywe, bystre, głębokim patriotyzmem przepo one pogadanki
w Szkole Nieǳielne i Wieczorne dla Pracownic, stale podkreśla ąc zadania i obowiązki
obywatelskie kobiet. Prowaǳiła e również w ciągu lat kilku na Kursach Wieczornych
dla praktykantek handlowych. Pracy te — ideowe — oddawała się z serdecznym zami-
łowaniem.

Przeszedłszy decydu ący przełom w Polskim Stowarzyszeniu Równouprawnienia Ko-
biet, należała do grupy opozyc i, która stworzyła tzw. Komis ę Pracy Kobiet przy Towa-
rzystwie Kultury Polskie (Świętochowskiego), a po zamknięciu przez rząd rosy ski te
doniosłe placówki ze wszystkimi e odǳiałami i rozgałęzieniami przyłączyła się do zor-
ganizowanego przez byłą Komis ę Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet, które
powstało pod hasłem walki z dyletantyzmem roboczym i brakiem samoǳielności na-
szych pracownic. Wstąpiwszy do Zarządu, dr Bornstein-Łychowska est ego członkiem
aż do chwili obecne . I tu właściwie, gdyby warunki materialne pozwoliły na rozszerzenie
ram ǳiałalności Towarzystwa, znalazłaby na odpowiednie szy teren dla ǳiałalności swo-
e społeczne , nie tylko ako gorąca rzeczniczka pełnego zawodowego równouprawnienia
obu płci, lecz także ako doskonała znawczyni warunków pracy kobiet we wszystkich
zawodach fabrycznych, rękoǳielniczych, przemysłowych, chałupniczych.

We wrześniu  r. odbył się wielki Z azd Kobiet w Warszawie, zorganizowany przez
dr J. Buǳińską-Tylicką pod hasłem zliczenia sił i wystawienia programu ǳiałalności
dla zdobycia wyborczych praw czynnych i biernych. Bornsteinowa należała do Komi-
s i Z azdowe . W referacie wygłoszonym na temat Ekonomiczne warunki pracy kobiet⁸²,
w szeregu zgłoszonych uchwał — poza żądaniem niezbędne prawodawcze ochrony pra-
cy kobiet i ubezpieczeń macierzyństwa — domagała się ak na szerszego uwzględnienia
szkolnictwa zawodowego żeńskiego i unormowania stanowiska terminatorek rzemieśl-
niczych, którym należy przyznać prawo uczęszczania na wieczorne kursy dokształca ące,
przestrzegane przez pracodawców dotychczas tylko w stosunku do młoǳieży rzemieśl-
nicze męskie .

Na wysoce odpowieǳialnym stanowisku Radcy Ministerialnego nie przesta e dr
Bornstein-Łychowska badać warunków pracy kobiet i ǳieci, zarówno u nas, ak i za

⁸²W referacie wygłoszonym na temat „Ekonomiczne warunki pracy kobiet” — Drukowany w Pamiętniku
Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie, rok , nakładem Komitetu Wykonawczego, Składnica gł. Sienna  m.
. [przypis autorski]
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granicą, zestawia dane statystyczne, a wnioskami swymi ogólnymi ǳieli się z czytelni-
kami czasopism kobiecych i organów naukowych.

Szerokie u ęcie zagadnień, mocne pogłębienie wieǳy fachowe , wysoce ideowe sta-
nowisko w stosunku do klas pracu ących, łatwość i prostota pióra — wprowaǳa ą dr
Bornstein-Łychowską do szeregu pierwszorzędnych publicystek. Wielki dar słowa czyni
ą poszukiwaną prelegentką. Stałe wykłady z ǳieǳiny ekonomii społeczne prowaǳiła
przez lat kilka na koedukacy nych Kursach Wieczornych Związku Pracowników Han-
dlowych.
  
Było to w  r.

Do Koła Pracy Kobiet przy Muzeum Popierania Przemysłu i Handlu, prowaǳonego
przez Paulinę Kuczalską-Reinschmit, zgłosiło się młoǳiutkie ǳiewczątko, które tylko co
skończyło Wyższe Kursy Handlowe Raczkowskie i, pełne zapału, postanowiło oddać się
robocie społeczne , a przede wszystkim czynnemu popieraniu równouprawnienia kobiet.

Żywiołową, ruchliwą ǳiałalność Wandy Pelc-Opęchowskie mam przed oczami, ak
gdyby potoczyła się od wczora zaledwie. Należała do grupy kobiet, z którymi w zwartym
szeregu przeszłyśmy różne „równoprawne” przełomy, zatrzymawszy się na edne z ostat-
nich, mocno uż przeobrażonych w stosunku do potrzeb dnia placówek — Towarzystwa
Zawodowego Kształcenia Kobiet.

Gdy starsze ǳiałaczki musiały ograniczać pola swo e robocze, żeby w czasie wo en-
nych i powo ennych przewrotów móc ustrzec od rozbicia tereny uż zdobyte — młode,
porwane śmigą wypadków, szły od zadania do zadania. Każde pilne, każde niecierpiące
zwłoki. Prężyły ramiona i piersi, żeby udźwignąć walące się ciężary. Dwoiły, troiły go-
ǳiny dnia, chcąc nadążyć wszystkiemu. Do tych niestruǳonych, zawsze na stanowisku,
bystrych, doskonale, zorientowanych w rachunkowości organizatorek i administratorek
należała Wanda Opęchowska.

Pierwszą ǳiałalność swo ą rozwinęła na terenie Stowarzyszenia Handlowców, gǳie
wystąpiwszy wraz z Anną Paradowską (obecnie Szelągowską) z ramienia Polskiego Sto-
warzyszenia Równouprawnienia Kobiet, podniosła protest namiętny przeciwko upośle-
ǳeniu członkiń, które płacąc składki takie same ak mężczyźni, ponosząc wszystkie cię-
żary, związane z obowiązkami członkostwa, pozbawione były na terenie zrzeszenia wy-
borczych praw czynnych i biernych. Poruszyły młode emancypantki grupy handlowczyń,
niewyczuwa ących fałszywego swego położenia, i osiągnęły pełne zwycięstwo.

To był eden z ważnych dorobków na polu równouprawnienia, do którego wniosły
młode członkinie wielką czu ność na wszystkie prze awy pokrzywǳenia kobiet i niestru-
ǳoną, zaǳierżystą gotowość do walki, śmiałe rzuty, śmiałe ruchy, szybkość, zwinność
w ǳiałaniu. No i ten dech nowy, za którym nie mógł podążyć nieraz sanhedryn⁸³ star-
szych.

Zamążpó ście, wy azd do Genewy na studia przyrodnicze, a w rok po powrocie —
macierzyństwo — przerwały na czas pewien żywiołową ǳiałalność Opęchowskie . Wo na
wpęǳiła ą znowu w tryby pracy, ale uż inne . Hasła równouprawnienia usunęły się
na plan dalszy. Wystąpiły konieczności doraźne. Z goǳiny na goǳinę buǳiły e krzyki
krwawych kataklizmów.

Weszła Opęchowska do zarządu Komis i Opieki nad ǲiećmi przy Komitecie Oby-
watelskim. Zorganizowała trzeci Komisariat i ob ęła przewodnictwo.

Celem opiek było tworzenie szkół, ochron, sal za ęć, świetlic, aby odebrać ǳieci za-
chłanności uliczne . Żywiono e, zaopatrywano w oǳież, uǳielano im pomocy lekarskie ,
czuwano nad nimi w szkole i poza szkołą.

Na esieni  r. przystąpiła wraz z p. Reuttówną, pp. Rychterem, Jeziorańskim i in-
nymi do zorganizowania komis i ochron dla ǳieci rezerwistek przy Kuratorium Roǳin
Rezerwistek. Z funduszów Tatianowskich założono wówczas cały szereg prawie że wzoro-
wych ochron na   ǳieci. Wyszukano dla każde placówki odpowiednie opiekunki,
które czuwały nad sprawnością ochroniarek.

⁸³sanhedryn — rada starszych stanowiąca na wyższy trybunał religĳno-polityczny starożytnego Izraela; tu
przen. [przypis edytorski]
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ǲiałalność w tym kierunku trwała trzy lata. W  r. ochrony przeszły do miasta
i były poważnym zaczątkiem ich ǳisie sze sieci.

W  r., gdy praca obywatelska doszła do zenitu, powstała nowa organizac a, tzw.
„Służba Narodowa Kobiet”, która z ednoczyła wszystkie prawie instytuc e kobiece pracu-
ące dla wo ska i dla ofiar wo ny. Zamierzenia e były szerokie, obliczone na okres powo-
ennego dźwigania się państwa. Nie wytrwała. Po odparciu bolszewików barǳo szybko
uległa zlikwidowaniu. Nie edno zadanie wszakże w swoim czasie zdążyła przeprowaǳić,
ǳięki uǳiałowi sił wybitnych.

Stanęła w ich szeregu Opęchowska, ale na krótko. Przeszła po pewnym czasie, ako
kierowniczka sekretariatu, do Sekc i Opieki nad Żołnierzem przy Raǳie Obrony Stoli-
cy. W  r. została powołana do zarządu Odǳiału Warszawskiego Zarządu Harcerstwa
Polskiego, pierwszego po połączeniu się organizac i harcerskich w związek ogólny. I tuta
znowu w całe pełni wykazała dar swó organizacy ny. Do  r. prowaǳiła sekretariat,
po czym została wybrana ako wiceprzewodnicząca zarządu.

Kto zetknął się z harcerstwem, ten wie, aką bu ną energię, aką „kolorowość” w robo-
cie wnieść trzeba, żeby wytrwać na stanowisku w tym wrzątku młodego żywiołu. Pracu e
tam Opęchowska z pełnym oddaniem, a eżeli zmuszona bywa szukać chwilowo wy-
poczynku, to tylko dla podźwignięcia sił, mocno nadwątlonych rwącą turbiną roboczą.
Bo prócz harcerstwa, była niezmiernie czynna przez całe sześć lat ako przewodnicząca
Koła Roǳicielskiego w gimnaz um żeńskim Popielewskie i Roszkowskie . Brała uǳiał
w zorganizowaniu Z ednoczonych Zrzeszeń Roǳicielskich i ani na chwilę nie ustępo-
wała z Zarządu Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet, gǳie ako wybitna siła
fachowa prowaǳiła i prowaǳi rachunkowość przy pomocy p. Janiny Hawelkowe , rów-
nież członka zarządu. Praca to była mozolna w latach, kiedy ǳięki kwestom ulicznym
napływały obfite fundusze i Towarzystwo mogło rozwĳa ąc bu ną ǳiałalność, licząc po
kilkaǳiesiąt stypendystek rocznie, podtrzymu ąc szkoły, prowaǳąc kursy fachowe.

Wanda Opęchowska, ak wszystkie nasze wybitnie sze feministki, ǳiałalnością swo ą
stwierǳiła fakt, że kobieta polska, dążąc do pełni praw politycznych, uważała e głównie
ako środek zdobycia nieograniczone swobody w ǳieǳinie obywatelskich i zawodowych
poczynań, a równocześnie pracą społeczną, rozumną, celową, niestruǳoną, nigdy nie-
obliczaną na efekt i karierę — dowiodła, ak barǳo należało e się zrównanie z męskim
kolegą na wszystkich terenach, przez wieki całe niedostępnych dla nie .

Wybitną ǳiałalność rozwinęła w  r. ako skarbniczka Komitetu Wykonawczego
przy organizowaniu Pawilonu Pracy Kobiet na terenie PWK w Poznaniu. Przyczyniła się
również do wskrzeszenia Kolonii Letnich dla Kobiet Pracu ących w Maryninku (Brwi-
nów), założonych przez śp. Rozalię Brunerową, prowaǳonych obecnie przez p. Helenę
Ruśkiewiczową, a zburzonych w swoim czasie skutkiem ǳiałań wo ennych.
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II. GRUPA UCZONYCH
  -
To żywe świadectwo prężności geniuszu twórczego kobiety — przez samą z awę⁸⁴ swo ą
rozcięło węzeł gordy ski sprawy kobiece .

Nikt uż nie powie: „Umysł kobiety sięga obok, nigdy do dna wieǳy”. Bo kobieta
właśnie wydarła ziemi na głębszą ta emnicę: może duszę, może intelekt, może motor życia
— światło, które świeci i nie gaśnie — wieczność.

Nad czym bieǳiła się luǳkość, tego dokonało cichutkie niegdyś, zamknięte w so-
bie, asnowłose, niebieskookie polskie ǳiewczątko, któremu wróżki wsunęły na palec
pierścień zaczarowany.

Życie wielkich luǳi bywa ak ba ka. Tylko w ba ce pierścień czaroǳie ski obraca się
nagle i szary Kopciuszek sam nie wie, kiedy sta e w olśnieniach pałacowego przepychu.
A mędrzec po latach zno u, męki, wytrwania dochoǳi do swoich Sezamów i nie za-
trzymu e się, bo iść musi wciąż dale , a dale , szukać, nieść luǳkości pełne ręce nowych
darów.

Marię Skłodowską pamiętam za lat e barǳo młodych. Wiecznie zamyślona, błę-
kitnymi oczami szukała prawd swoich w sobie. Zdawało się, że nie wiǳi, nie słyszy nic
dokoła.

Choǳiłyśmy równocześnie na prywatne wykłady historii filozofii Adama Mahrbur-
ga⁸⁵. Miała ka ecik. Notowała trochę sennie, od niechcenia, ot, akby tak sobie. Jednak
skrypty e , nie stenograficzne, były na doskonalszym, prawie dosłownym streszczeniem
wykładów i przechoǳiły, poǳiwiane, z rąk do rąk.

Miała wtedy może lat . Marzyła o uniwersytecie, ale pierścień wróżek nie poruszał
się na palcu. Oczy tylko patrzyły w głąb siebie i szukały prawd swoich. Aż znalazły trzy:

Wytrwałość — pracę — cierpliwość.
Wzięła mie sce nauczycielki prywatne . Po kilku latach zebrała maleńki fundusik.

Po echała do Paryża na studia.
Pierścień drgnął.
W mansarǳie⁸⁶ na V piętrze uż roiły się sny górne. Już wolno, wolniuśko zaczęły

wróżki obracać pierścień.
Pierwsze odkrycia — polon, aktyn, hel⁸⁷. I błyski coraz aśnie sze. Pierścień wiru e.
Ma lat . Już znana w świecie uczonych, poślubia idealistę, marzącego o wyzwoleniu

luǳkości, prof. Sorbonny, Piotra Curie, który ǳielił studia swo e mięǳy mineralogię,
optykę i elektryczność.

Wróżki szepczą do ucha młode pani ǳiwy nad ǳiwami. Pierścień mocno wibru e.
Skłodowska-Curie est na tropie odkrycia radioaktywnych promieni. Zwierza się mę-

żowi. Pociąga go do badań swoich.
W mizerne szopie klecą naprędce za własne pieniąǳe prowizoryczne laboratorium

i pracu ą dniem, nocą obo e.

⁸⁴zjawa — tu: z awienie się, ukazanie się. [przypis edytorski]
⁸⁵Mahrburg, Adam (–) — polski filozof, psycholog, teoretyk nauki, pisarz i ǳiałacz pedagogiczny.

[przypis edytorski]
⁸⁶mansarda — tu: pomieszczenie na poddaszu. [przypis edytorski]
⁸⁷Pierwsze odkrycia — polon, aktyn, hel (…) Już znana w świecie uczonych, poślubia idealistę — wbrew temu

co sugeru e tekst, Maria Skłodowska poślubiła Pierre’a Curie w , przed odkryciem nowych pierwiastków,
zanim stała się szeroko znana w świecie naukowym. W poszukiwaniu tematów do pracy doktorskie w 
za ęła się badaniami nad radioaktywnością i kiedy doszła do intrygu ących rezultatów, e mąż przerwał swo e
badania nad magnetyzmem i dołączył do nie .  lipca  wspólnie przedstawili pracę donoszącą o odkryciu
nowego, radioaktywnego pierwiastka: polonu, zaś  grudnia o odkryciu kole nego: radu. Natomiast aktyn
nie został odkryty przez Marię Skłodowską-Curie, lecz przez przy aciela i współpracownika małżeństwa Curie,
André-Louis Debierne, który w  wykrył go otrzymanych od nich w przesączach. Wzmianka o helu, gazie
szlachetnym odkrytym  lat wcześnie w chromosferze Słońca, dotyczy zapewne wyizolowania tego pierwiastka
na Ziemi przez Williama Ramsaya w . [przypis edytorski]
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Przychoǳą na świat dwie córki⁸⁸. Sama, bez służące , bo pens a profesorska (
anków miesięcznie) nie starczy na zbytek obsługi, za mu e się młoda uczona gospodar-
stwem i ǳiećmi, coraz biegnąc do szopy, w które miała ob awić się wielka ta emnica.

W  r. rozgłosiły telegramy całe kuli ziemskie o wynalezieniu przez pp. Curie
tzw. radu (radium), który — rozpalony sam w sobie — świeci ciągle, nigdy nie gaśnie
i nie ubywa, mimo że płonie bez przerwy.

Przyszły nagrody Nobla⁸⁹. Przyszły wielkie złote medale, milionowe dary na zakupy
radu.

Pierścień wróżki wykonał pełny obrót. Szopa-lepianka zamieniła się w pałacowy In-
stytut z ulicami dokoła — wszystko imienia pp. Curie.⁹⁰

Wprowaǳiła uczona polska wraz z mężem swoim luǳkość w ta emnicze głębie nad-
zmysłowego poznania.

Lecz za późno, żeby olśnienia radości były, ak niebo asne. Nie mogli ǳielić ich pp.
Curie obo e. Piotr Curie zmarł  roku, na echany — w wiecznym swym zamyśleniu
— przez ciężarowy samochód⁹¹. Wdowa ob ęła po nim wykłady w Sorbonie i prowaǳi
nadal badania, odsłania ące światu coraz nowe widnokręgi wieǳy.

Franc a przyznała e   anków pens i dożywotnie . Czci ą świat cały. Dozna e
hołdów, akich przed nią nie otrzymywał żaden chyba uczony. Jest pierwszą kobietą,
na genialnie szą w korowoǳie geniuszy.

Ale zwycięski pochód sławy nie porwał e w otchłań zewnętrznych rozkoszy życia.
Zmęczone oczy patrzą zawsze w głąb własnego ducha i ciągle, ciągle szuka ą.

  
Była przewodnicząca belgĳskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pięciokrotna laureatka
paryskie Akademii Nauk i Akademii Medyczne , Członek honorowy Akademii Fizy-
ko-Chemiczne w Palermo. Redaktorka kwartalnika „La Revue Psychologique”, który
wychoǳił od  do  r. Prezydentka ednego z kongresów neurologicznych. Czło-
nek kilku komis i mięǳynarodowych — dr Joteyko należy do pierwszorzędnych po-
wag w świecie naukowym. Skończyła dwa fakultety: przyrodniczy w Genewie, medyczny
w Paryżu, gǳie w  r. doktoryzowała się na podstawie rozprawy La fatigue et la re-
spiration élémentaire du muscle.

W  r. przeniosła się do Brukseli, gǳie przez  lat prowaǳiła wykłady psycholo-
gii doświadczalne a także laboratorium psychologiczne w uniwersytecie mie scowym.
Współpracowniczka Instytutów Solvaya⁹² (fiz ologicznego i soc ologicznego), założyła
w  r. w Brukseli mięǳynarodowy fakultet pedologiczny. Po wybuchu wo ny, w 
r., przeniosła się do Paryża, gǳie — pierwsza kobieta — otrzymała katedrę Michonisa,
przeznaczoną dla uczonych zagranicznych w Collège de France, prastare uczelni, założo-
ne przez Franciszka I, a sto ące pod względem naukowym wyże od uniwersytetów.

Jak wiemy, wykładał tam w swoim czasie Adam Mickiewicz. Drugim po genialnym
wieszczu przedstawicielem Polski była dr Józefa Joteyko.

⁸⁸Przychoǳą na świat dwie córki…— pierwsza córka Marii i Pierre’a Curie, Irène, przyszła laureatka nagrody
Nobla w ǳieǳinie chemii, przyszła na świat  września , rok przed odkryciem polonu i radu. Drugą córkę,
która zmarła po poroǳie, Maria uroǳiła w sierpniu , czyli  lat po słynnych odkryciach. Trzecią córką,
Ewę, uroǳiła  grudnia , po otrzymaniu pierwsze Nagrody Nobla. [przypis edytorski]

⁸⁹Przyszły nagrody Nobla — w  Maria i Pierre Curie otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodę Nobla
z fizyki za badania nad z awiskiem promieniotwórczości. Już po śmierci męża, w , Maria otrzymała drugą,
tym razem samoǳielną Nagrodę Nobla z chemii: za odkrycie polonu i radu. Tym samym została pierwszą osobą
wyróżnioną Nagrodą Nobla dwukrotnie i pierwszą kobietą, która otrzymała tę nagrodę w ǳieǳinie chemii.
[przypis edytorski]

⁹⁰Instytut z ulicami dokoła — wszystko imienia pp. Curie — w  Uniwersytet Paryski oraz Instytut Pa-
steura pod ęły decyz ę zbudowania dla Marii Curie wielkiego laboratorium, noszącego ofic alną nazwę Instytutu
Radowego. Celem instytutu było badanie zastosowań radioaktywności w fizyce, chemii i medycynie. W 
powołano Fundac ę Curie, za mu ącą się głównie pozyskiwaniem środków dla Instytutu. W  Instytut
i Fundac a połączyły się pod wspólną ofic alną nazwą Instytut Curie. [przypis edytorski]

⁹¹Piotr Curie zmarł  roku, najechany (…) przez ciężarowy samochód — był to konny wóz ciężarowy.
[przypis edytorski]

⁹²Mięǳynarodowy Instytut Solvaya (International Solvay Institutes for Physics and Chemistry) — instytut
w Brukseli, założony przez belgĳskiego przemysłowca Ernesta Solvaya w , za mu ący się organizac ą kon-
ferenc i, warsztatów i seminariów naukowych. [przypis edytorski]
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Prócz Collège wykładała eszcze w Sorbonie i w Uniwersytecie Lugduńskim.
Naukowa kariera e wyryła więc za sobą ślad głęboki. Wydała poza tym uż przeszło

 prac z ǳieǳiny fiz ologii mięśni i systemu nerwowego, psychologii doświadczalne i,
pedologii. Stworzyła nową zupełnie tzw. „obwodową teorię znużenia”, poświęciwszy temu
zagadnieniu podstawowe i edyne w swoim roǳa u ǳieło La fatigue oraz kilka większych
i mnie szych rozpraw. Niezwykle ruchliwy e umysł nie mógł poprzestać wszakże na tym
ogromie pracy naukowe . Jakaś niezmożona siła pchała ą wciąż dale i wyże , ku coraz
nowym zadaniom. Nie odpoczywała nigdy. Nawet wy azdy letnie, zwykle w towarzy-
stwie przy aciółki, uczone przyrodniczki, dr Michaliny Stefanowskie — połączone były
z przygotowaniami do świeżo obmyślonych poczynań. Wielki dar organizacy ny odwra-
cał na chwilę uwagę od abstraktu teoretyczne wieǳy i wprowaǳał prężną wolę na drogę
konkretnego czynu.

Z myślą o Polsce, tak zaniedbane w czasie niewoli pod względem naukowych zdo-
byczy, stworzyła tzw. „kursy wakacy ne” na Wolne Wszechnicy Brukselskie . Ściągali
uczeni ze wszystkich stron świata, żeby prowaǳić wykłady. Ściągali słuchacze — na -
częście siły wybitne, wyrobione uż w pracy umysłowo-zawodowe .

Założeniem dr Józe Joteyko było uzupełnienie wieǳy pedagogiczne naszego na-
uczycielstwa, które pod byłym zaborem rosy skim i pruskim, zduszone kleszczami zaka-
zów, nie mogło dokształcać się i wstępować na coraz wyższe szczeble zawodu. W tym
celu zwróciła szczególnie baczną uwagę na wykłady z ǳieǳiny pedagogiki.

Weszła wówczas w życie nauka nowa zupełnie, związana z całokształtem wychowy-
wania i kształcenia ǳiecka. Młody Amerykanin, O. Ohrisman, obrał ą za przedmiot
doktorskie swe rozprawy i nazwał ą „pedologią”.

Gdy na Zachoǳie uż począwszy od  r. poświęcano e ǳieła całe i pisma spec al-
ne, u nas eszcze głucho było o nie . Bąkała coś prasa. Ten, ów sprowaǳił sobie książkę,
zaprenumerował miesięcznik. Ale ogół ciała nauczycielskiego mało lub nic prawie nie
wieǳiał. Dr. Józefa Joteyko, która przez ǳiesięć lat wykładała pedologię w seminariach
Mons i Charleroi pod Brukselą, bolała gorącym swym sercem patriotycznym nad tym,
że wykładów tych żywcem nie może przenieść do Polski. Uwzględniła e więc przede
wszystkim na swoich kursach wakacy nych, które przyciągały co rok grupy polskich na-
uczycielek i nauczycieli.

Po rewoluc i rosy skie , gdy zelżały zakazy, sama nie ednokrotnie przy eżdżała do Pol-
ski i w szeregu odczytów zazna amiała z nową nauką tych, co nie mogli echać do Belgii.

Nieustanna była łączność e z kra em. Mimo pracy na obczyźnie, nie przestawała od-
ǳiaływać na polską umysłowość. Pociągała siły nasze naukowe do współpracy w kwartal-
niku swoim. Obdarzona niezwykłym talentem popularyzatorskim, zazna amiała podczas
każdego swego pobytu w Polsce szeroki ogół z na nowszymi prądami wieǳy na Zacho-
ǳie.

Przy nawale pracy naukowe nie mogła zaciągnąć się pod sztandary czynnych fe-
ministek, korzysta ących z każde sposobności, żeby wywalczyć akąś ulgę, usunąć akąś
krzywdę, woła ącą o pomstę. Jednak we wszystkich okolicznościach, przy każde sposob-
ności opowiadała się bądź piórem, bądź żywym słowem z katedry, z mównic publicznych
— gorąco i serdecznie za bezwzględnym równouprawnieniem kobiety, zarówno w ǳie-
ǳinie prawne , ak i obycza owe .

Żądała tego nie tylko w poczuciu sprawiedliwości, lecz także ze względu na „niezastą-
pioność” kobiety, która „wprowaǳa właściwe sobie pierwiastki do wszystkich ǳieǳin
życia, a zwłaszcza do spraw, które zrozumieć może lepie od mężczyzny”.

W akimś odczycie swoim wyraziła się, że „nie walka płci, ale przymierze płci” winno
być podstawą współżycia społecznego.

W kilku niedawno ogłoszonych pracach swoich wypowieǳiała się kategorycznie
przeciwko uprzywile owaniu grup lub ednostek w prawie zdobywania na wyższych stop-
ni wieǳy.

„Nie kasta, ród, ma ątek, płeć ma ą tu decydować, lecz edynie uzdolnienia”.
„Uskarża ą się nasi profesorowie uniwersytetu — mówi gǳie inǳie — na to, że

nadmierna ilość kobiet na studiach wyższych przyczynia się do obniżenia poziomu nauk.
Jest to oczywiście możliwe, stosu e się ednak nie tylko do kobiet, lecz i do te części
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młoǳieży męskie , która wstępu e do uniwersytetu bez odpowiedniego przygotowania,
bez uzdolnień i istotnych zamiłowań. Jedyną drogą byłoby tu ustanowienie przy wstępie
do uniwersytetu egzaminu selekcy nego nie tylko z wiadomości, ale i z inteligenc i. Tym
sposobem osobniki nienada ące się byłyby usunięte i z konieczności musiałyby obrać inną
drogę. Cała sprawa byłaby rozpatrywana wówczas bezstronnie, nie wprowaǳa ąc przy-
krego i akżeż przedawnionego fermentu antyfeministycznego”.

Kwestię tę poruszyła dr Joteyko eszcze w  r. w redagowanym przez siebie kwar-
talniku „La Revue Psychologique”.

Nieznana u nas była wówczas zgoła metoda badania uzdolnień drogą eksperymental-
ną, która w czasie wo ny oddała takie niesłychane usługi przy kwalifikowaniu lotników,
kierowców samochodowych, dróżników, obserwu ących sygnały itp. Po wo nie dopiero
zaczęto pisać o nie w prasie bieżące . ǲiełko Claparède’a w te sprawie, przetłumaczo-
ne przez p. Marię Sokalową i wydane nakładem Ligi Pracy, rozpowszechniło zdobycze
naukowe w tym kierunku. Powstały uż pracownie psychofizyczne i psychometryczne.
Zaprowaǳono testy w szkołach. Żółwim krokiem, ak zawsze, podążaliśmy za Zacho-
dem. Na sześć lat przed wo ną artykuł dr Joteyko w „La Revue Psychologique” to eszcze
była u nas rewelac a, czytana przez kilku zaledwie wybitnych pedagogów, śleǳących ruch
naukowy zagraniczny.

„Poznanie uzdolnień — pisała dr Joteyko — da możność zorganizowania klas edno-
litych, w których ǳieci o ednakowych uzdolnieniach otrzymywać będą nauczanie odpo-
wiednimi dla nich metodami. Późnie zaś od określenia uzdolnień zależeć bęǳie wybór
zawodu, co est dotychczas wynikiem przypadku lub kaprysu. ǲiś wybrani nie zawsze
należą do powołanych. A ednak w interesie zarówno ednostek, ak i społeczeństwa, leży,
aby luǳie na zdolnie si i na lepie przygotowani za mowali stanowiska na wyższe. Należy
przeto otrząsnąć się z te mediokrac i, która nas przytłacza”.

Z chwilą Odroǳenia Polski dr Joteyko rzuciła zaszczytne katedry, żeby pracować tylko
i wyłącznie dla wolne Rzeczypospolite .

Przez czas trwania Państwowego Instytutu Pedagogicznego wykładała tam psycho-
logię pedagogiczną i prowaǳiła laboratorium psychologiczne. Po zamknięciu wykładała
w Wolne Wszechnicy. Poza tym zmobilizowała na szeroką skalę badania psychofizyczne.
Wypracowała sekc ę polską przy Mięǳynarodowym Muzeum Pedagogicznym w Brukse-
li. Zorganizowała współuǳiał Polski na Mięǳynarodowym Kongresie Opieki nad ǲiec-
kiem w  r. Posłała referat swó , wyszukała luǳi, przynagliła ich do uczestnictwa
w z eźǳie, rozumie ąc, że nie powinno ich zbraknąć tam, gǳie przemawia ą wszystkie
ludy świata…

Żywiołowa energia e , zapał i ofiarność dla pracy naukowe nie ma ą sobie równych.
Prowaǳąc wykłady, wygłasza ąc odczyty, utrzymu ąc nieustanną łączność ze światem na-
ukowym zagranicznym, czemu da e wyraz we wszystkich swoich studiach, szkicach i ar-
tykułach bieżących, znalazła czas na redagowanie organu Związku Polskiego Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych „Polskie Archiwum Psychologii”, kwartalnika poświęconego
zagadnieniom psychologii teoretyczne i stosowane .

W artykule Jedność szkolnictwa ze stanowiska psychologii i potrzeb społecznych wraca do
założeń swoich, głoszonych w „La Revue Psychologique” przed wo ną eszcze i powta-
rzanych odtąd zawsze przy każde sposobności, że nie może być uprzywile owania płci,
rodu, kasty, ma ątku w żadnym prze awie życia społecznego, a tym barǳie , gdy choǳi
o zdobywanie wieǳy i wyższych czy na wyższych stopni naukowych.

Wielka powaga i autorytet nasze uczone , która mimo teoretycznych podstaw prac
swoich naukowych, u ętych w ścisłe ramy refleks i, głęboko i trzeźwo patrzyła w życie,
bystrą intuic ą i spostrzegawczością ogarniała krzyczące potrzeby i braki społeczne —
nadawała postulatom e wagę bezsporną.

*

Odszedł od nas ten człowiek niezwykłe miary. Odeszła wszechświatowe sławy ko-
bieta, dla które nie było warsztatu pracy w wolne Polsce.

Zamknięto Instytut Pedagogiczny — to ukochane, wypieszczone ǳiecię e myślo-
wych założeń, e wysiłków i dążeń w kierunku doprowaǳenia polskich wychowawców

  W walce o równe prawa. Nasze bojownice 



do skali wymagań wielkich prądów Zachodu. Gdy zawakowała w Uniwersytecie War-
szawskim Katedra Psychologii Doświadczalne , oddano ą komuś innemu.

Bo akżeżby kobiecie?
Rzuciła szerokie pola wszechświatowych dorobków, gǳie szła za nią sława i na głębsze

uznanie. Wróciła do „swoich”, żeby oddać im wieǳę, doświadczenie lat całych i ten pęd
„roztrwaniania” siebie dla celów roǳimych. A zlekceważono e polski „bezrozum”.

Poczucie krzywdy, tym dotkliwsze, że mocno w sobie tłumione, grążyło nadwątlony
pracą i chorobą lat kilku organizm. Aż padło pod nim to bu ne, nauce i trosce o „swoich”
poświęcone życie.

*

Rozpłonęły nad trumną Je światła w kościele Zbawiciela. Rozkołysały się sztandary
szkół i wyższych uczelni. Poniosła się na skrzydłach pieśni do Boga dusza, która spełniła
trud swó na ziemi. Ale może eszcze nie wszystek. Może została zaródź niezrealizowanych
poczynań, niewzeszłych siewów. Może ak płatki róży spłyną kiedyś niedopowieǳiane Je
myśli, nierzucone wskaźniki⁹³.

Płonął kościół. Na szarą ulicę niosło się światło i łkanie Crucifixu⁹⁴.
— Kto umarł? — Czy ten pogrzeb królewski?
Nazwisko w czarne obwódce na murach kościoła nic nie mówiło garstkom przechod-

niów, którzy wstępowali poza kruchtę świątyni. Ale wszedł na ambonę ksiąǳ, uczeń
zmarłe , i wygłosił serdeczny, mądry, płomienny Je życiorys.

Wtedy zrozumiano, że pod wiekiem trumny legło ciało wielkie uczone , która roz-
sławiła Polskę.

Podniosły się westchnienia. Zaszemrały pacierze.
Żegnano ducha dosto nego, myśl wielką, prawą, czystą, dla które nie było wśród

swoich oceny.
Więc gdy rozszumiały się na cmentarzu żałobne proporce i przyczaiły w biczyskach

drzew cierpkie wichrowe skomlenia, przeszedł po nich akby cichy szloch.
Może te krzywdy, która w wolne Polsce zabiła genialną Polkę?

   - 
Umysł niezwykle ruchliwy, czu ny na na żywotnie sze zagadnienia społeczne. Za mowało
ą i za mu e zawsze wszystko. Nauki ścisłe, poez a, sztuka, literatura, polityka i całokształt
kwestii soc alnych.

Młode ǳiewczątko uż marzyło o skończeniu uniwersytetu, a mianowicie wyǳiału
matematycznego. Późnie przyszły inne zamierzenia. Nęǳa i przepracowanie warstw ro-
botniczych zwróciły ą ku naukom ekonomiczno-społecznym. A ponieważ nikt nigdy nie
stawiał e oporu, ponieważ uż w dwunastym roku życia umiała narzucać wolę swo ą ro-
ǳicom i na bliższemu otoczeniu, podróżowała sama, kierowała losem swoim według wła-
snych upodobań, więc otrzymawszy barǳo wcześnie maturę gimnaz alną w Warszawie,
wy echała do Zurichu, gǳie po skończeniu wyǳiału filozoficznego i obronie rozprawy
Zürichs Bevölkerung im XVII Jahrhundert (Zaludnienie Zurichu w XVII w.), otrzymała
doktorat. Studia ekonomiczno-soc ologiczne odbywała pod kierunkiem prof. Simla, Ad.
Wagnera i Seringa w Berlinie, gǳie równocześnie przez trzy semestry prowaǳiła wy-
kłady w Humboldsacademie⁹⁵ i wydawała prace z zakresu ekonomii społeczne , polityki
gospodarcze , a także monografie w kwestiach robotniczych, demograficznych, społecz-
nych.

⁹³wskaźniki — tu: wskazówki, wskazania. [przypis edytorski]
⁹⁴Crucifix — zapewne Le crucifix (pol.: Pod krucyfiksem), pieśń religĳna, którą skomponował Jean-Baptiste

Faure (–), z polskimi słowami Maksa Raǳiszewskiego. [przypis edytorski]
⁹⁵Humboldsacademie — Akademia Humboldtów, prywatna berlińska instytuc a za mu ąca się kształceniem

dorosłych, założona w ; w  połączyła się z Freie Hochschule Berlin, tworząc Berliński Uniwersytet
Ludowy. Mimo podobieństwa nazwy Akademia Humboldta nie est tożsama z uczelnią noszącą obecnie nazwę
Uniwersytet Humboldtów, na starszym uniwersytetem w Berlinie, założonym przez Fryderyka Wilhelma III
w , w okresie – funkc onu ącym ako Uniwersytet Fryderyka Wilhelma. [przypis edytorski]
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Za granicą spotkała się z ǳiełami Nietzschego⁹⁶, który ą olśnił. Zmorą badawczego,
refleksy nego umysłu stał się odtąd paradoks: pogoǳenie teorii soc alistycznych z prze-
słankami nadczłowieczeństwa.

Pisze broszurę Nietzsche i Zarathustra. Jedna z pierwszych toru e w Polsce drogę ge-
nialnemu poecie, artyście, myślicielowi, który w zapatrywaniach e wywołał przełom
zasadniczy. Po wmyśleniu się w teorie filozofa i rozważeniu ich pod kątem z awy bytu,
a także stosunków ogólnoluǳkich była marksistka doszła do wniosku, że rewoluc onizm
nie może być głównym czynnikiem niezbędnych reform społecznych. Podstawą dalszych
e założeń stał się odtąd ewoluc onizm i polityka społeczna.

Poznałam Daszyńską w fazie wmyślania się e w filozofów XIX stulecia. Było to
w warunkach niezbyt sprzy a ących refleks om. Ale umysł uczone ekonomistki nie wy-
poczywał nigdy. Z Schopenhauerem⁹⁷ w edne kieszeni palta, z Nietzschem w drugie
„zgarnięto” ą razem z trzystu innymi uczestnikami pochodu na Wąski Duna przed Dom
Kilińskiego w  r. po uroczystym nabożeństwie w Katedrze św. Jana, na pamiątkę stu-
letnie rocznicy obrony Warszawy.

W wielkie izbie więzienia kobiecego na Złote , gǳie teraz est szpital, mięǳy aresz-
tantkami odsiadu ącymi karę za złoǳie stwo, fałszerstwo, mord ǳieci nieślubnych, zna-
lazłyśmy się tak niespoǳiewanie, ak niespoǳiewany był cały ten ǳwon na alarm i roz-
głos, nadany spoko ne , skupione manifestac i serc, pragnących oddać cześć ǳielnemu
szewcowi, a nade wszystko przypomnieć Warszawie, że był taki eden rycerzyk staromie -
ski, który wolał przelać krew za Polskę i stworzyć hufiec obrońców, aniżeli zatarasować
się w mieszkaniu bezpiecznie, robić buty i czekać, co bęǳie.

Pamiętam dobrze drobną, wiotką sylwetkę o subtelnych rysach twarzy, przypomi-
na ących racze portret Greuze’a⁹⁸ lub Vigée Lebrun⁹⁹ aniżeli twardą suchość linii głów
uczonych. Mówiła nam o filozofii. Mówiła o studiach swoich i podróżach. Mówiła tym
swoim równym, dźwięcznym głosem, akim wygłaszała odczyty, pogadanki, wykłady. Już
nie słyszałyśmy piekielnych wrzasków aresztantek, wymyśla ących sobie, dozorcom, na-
czelnikowi więzienia. Myśl biegła w krainę abstraktu, zabĳa ąc, ak z adliwego bakcyla,
obmierzły konkret. Któraś z młodych „politycznych” podeszła na palcach z tyłu do zapa-
lone prelegentki. Wy ęła nieznacznie wszystkie szpilki z upiętych dokoła głowy grubych
warkoczy, rozplotła e i obrzuciła sieǳącą statuetkę płaszczem, zza którego wy rzały tylko
wielkie, zǳiwione szafirowe oczy.

Śmiech i radość „politycznych” zagłuszył azgot „kryminalistek”, pokłóconych o akąś
„wałówkę”. Tego dnia eszcze rozsaǳono nas grupami po celach. Skończyły się prelekc e,
ale moment został.

Nietzsche, twarzyczka Greuze’a i… feminizm!…
Bo Daszyńska edna z pierwszych, zaciągnęła się pod sztandar Kuczalskie -Reinsch-

mit.
Jakżeż to? Kult na zaciekle szego pogromcy rodu niewieściego i… hasła feminizmu?

— „Z batem do kobiety, te megery¹⁰⁰ albo sługi, ǳikie bestii albo suki pokorne !…”¹⁰¹
Pokłon satrapie¹⁰²?…

⁹⁶Nietzsche, Friedrich (–) — niemiecki filozof i filolog klasyczny, eden z na barǳie wpływowych
myślicieli końca XIX i początku XX w.; dokonał radykalne krytyki chrześcĳaństwa i ufundowane na nim
kultury zachodnie ; koncentrował się na afirmac i życia i postulował powrót do wartości kultury starożytne ;
głosił śmierć Boga (t . powszechny zanik poczucia obcowania z sacrum), pochwałę woli mocy i nadczłowieka
oraz wieczny powrót, hasła często rozumiane opacznie ako nihilistyczne. [przypis edytorski]

⁹⁷Schopenhauer, Arthur (–) – niemiecki filozof, reprezentant pesymizmu, autor ǳieła Świat jako wola
i wyobrażenie (). [przypis edytorski]

⁹⁸Greuze, Jean Baptiste (–) — rokokowy malarz .; autor licznych, ociera ących się o kicz ob-
razów ǳieci ze zwierzętami (kotami, pieskami, gołębiami itp.) oraz portretów młodych ǳiewcząt, których
przedstawienia podszyte są niezdrowym erotyzmem (np. stałym motywem u Greuze’a est naga, odsłonięta
mimowolnie, nie w pełni eszcze ukształtowana pierś ǳiewczęca). [przypis edytorski]

⁹⁹Vigée-Lebrun, Élisabeth (–) — malarka ancuska, na słynnie sza malarka XVIII w.; portrecistka
arystokrac i, w tym królowe Franc i Marii Antoniny. [przypis edytorski]

¹⁰⁰Megera (mit. gr.) — imię edne z Erynii (w mit. rzym. Furii), bogiń zemsty; pot. kobieta kłótliwa i złośliwa,
sekutnica. [przypis edytorski]

¹⁰¹Z batem do kobiety — por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Mowy Zaratustry: O starej i młodej kobiecie.
[przypis edytorski]

¹⁰²satrapa— namiestnik prowinc i (satrapii) w starożytne Pers i, który posiadał uprawnienia administracy ne,
sądowe i wo skowe; synonim tyrana. [przypis edytorski]
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W pierwszym szale oczarowań przebaczyła Daszyńska Nietzschemu tę sataniczną nie-
nawiść. Poświęciwszy mu książkę, przestała myśleć o nim i ego paradoksach. Został tylko
ów głęboki przełom e duszy — ewoluc onizm ako kanon społeczny na mie sce rewo-
luc onizmu.

Takie przełomy miewała Daszyńska od ǳiecka, ak każdy bu ny, niecierpliwy, wszyst-
kochłonny umysł, pęǳony głodem wrażeń, głodem nowych prawd i namiętnym łaknie-
niem poznawania nowych dróg.

Pobożna aż do bigoterii¹⁰³, rozegzaltowana ǳiewczynka, uż ako podlotek zaczęła
szukać rozumowych podstaw dla prawd swoich.

Współczucie dla nęǳy proletariackie pcha ą w marksizm. Nadczłowieczeństwo Nie-
tzschego, przepracowane, przewartościowane, przepuszczone przez wszystkie filtry my-
ślowe, zwraca ą ku ewoluc onizmowi. A potem przychoǳi uż spoko ne, mocno reflek-
sy ne, choć zawsze na podłożu uczuciowym oparte u ęcie na głębszych, na trudnie szych
do rozwikłania zagadnień.

W powstanie nadczłowieka uwierzyć nie mogła, bo wszak typ luǳki w barǳo mało
zmienne formie prometeizmu, etyki, zwierzęcych instynktów trwa od wieków. W na -
ǳikszych i na kulturalnie szych środowiskach są bohaterzy idei, wielcy ofiarnicy, głosi-
ciele niebosiężnych prawd. I est zwierzę luǳkie, przed którym anioła ziemskiego może
obronić tylko prawo i ścisłe przestrzeganie kanonów etycznych. Walkę wypowieǳieć na-
leży zarówno złym ustro om społecznym, ak i żmĳom tych pokus, które czyha ą na luǳi
słabych, żeby rozpętać w nich ǳikie bestie.

Alkoholizm — edno z na licznie szych źródeł nieszczęścia i klęsk. Zwalczać go!…
Sta e się gorliwą prozelitką abstynenc i. Przemawia na kongresach antyalkoholo-

wych, organizu e wiece, zawiązu e stowarzyszenia — członek honorowy „Eleuterii”¹⁰⁴
i „Przyszłości”¹⁰⁵.

Wiąże się ta sprawa ściśle z ǳiałalnością w sferach robotniczych, na barǳie podat-
nych do rozwielmożnienia się nałogu pĳaństwa. A ze sprawą robotniczą i z antyalkoho-
lizmem łączy się wszystkimi węzłami sprawa kobieca.

Tylko rozumna, uświadomiona, usamoǳielniona, zrównana we wszystkich prawach
z mężczyzną, żona, siostra, matka może odǳiaływać etycznie na męża, brata, syna, który
niższą od siebie istotę depcze i lekceważy moralnie.

Kwestia kobieca więc stała się zagadnieniem, które nie przesta e za mować Daszyń-
skie po ǳień ǳisie szy. Podnosi sprawę w prasie bieżące , w przemówieniach na wiecach
publicznych i kongresach mięǳynarodowych. Poświęca e odǳielne broszury (Współ-
czesny ruch kobiecy wobec kwestii robotniczej, Prawo wyborcze kobiet). Porusza ą w ulotkach,
ankietach, wtrąca epizodycznie do różnych prac swoich naukowych.

Barǳo znamiennym i cennym nabytkiem est zbroszurowany odczyt Kwestia kobieca
a małżeństwo wydany przez Polskie Towarzystwo Eugeniczne¹⁰⁶.

Za mu e Daszyńska stanowisko niezwykle rozważnego, czu nego na wszystkie prze-
awy stosunków społecznych badacza, który wpadłszy w pełny nurt rwącego strumienia,
nie da porwać się ani na prawo, ani na lewo. Patrzy, stwierǳa, notu e, wyciąga doraźne
wnioski, przepowiada i — czeka.

Kwestia kobieca według nie „nie może kroczyć pod znakiem zniesienia ǳie owe
krzywdy. Nie krzywda ednostek ani pokoleń, lecz dorobek kulturalny, zubożony o całą
sumę wartości, akie wnieść powinna kobieta, domaga się urzeczywistnienia żądań ko-
biecych”.

Podkreśla ąc, że w ǳieǳinie zarobkowania pokierowało sprawą kobiecą życie samo,
zaznacza doniosłą rolę, aką odegra kobieta przy rac onalnym kształtowaniu się ustro u
demokratycznego, „te na wyższe , ale równocześnie na trudnie sze , koncepc i polityczne
i społeczne , która musi oprzeć się na wydatnym, szybkim postępie umysłowo-etycznym”.

¹⁰³bigoteria — dewoc a; manifestacy na pobożność przy ednoczesnym zaniedbywaniu duchowości wewnętrz-
ne i moralności. [przypis edytorski]

¹⁰⁴Eleuteria (z gr.: niezależność, wolność) — stowarzyszenie szerzące zupełną wstrzemięźliwość od alkoholu,
założone w  przez Wincentego Lutosławskiego. [przypis edytorski]

¹⁰⁵Przyszłość — organ prasowy organ „Eleuterii”, pismo propagu ące abstynenc ę, wartości etyczne i rac o-
nalizm, zał. w  przez Wincentego Lutosławskiego. [przypis edytorski]

¹⁰⁶odczyt „Kwestia kobieca a małżeństwo” wydany przez Polskie Towarzystwo Eugeniczne — Biblioteka Euge-
niczna, Wydawnictwo im. śp. dr. Wacława Męczkowskiego. [przypis autorski]
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Dotychczasowa kultura męska nie potrafiła rozwiązać tego dylematu. Do pomocy stanąć
muszą kobiety i zużytkować tkwiące w ich duszy wartości nowe, ale wypróbowane na
forum uczuciowego, roǳinnego, towarzyskiego życia.

Uważa Daszyńska, iż nic ǳiwnego, że równe prawa i obowiązki obu płci dochoǳą
w naszych czasach do szybkie realizac i, gdyż „leżą w tendenc i historyczne ”.

Sprawę małżeństwa podciąga pod grupę zagadnień, od rozwiązania których zależy nie
tylko charakter przyszłe luǳkości, „ale i ustosunkowanie e liczbowe. Kobieta ocknęła
się ǳi, ako silna osobowość o skrystalizowane woli i zdecydowanym programie. Nie
chce być nadal tylko „narzęǳiem rozrodczym i maszyną do pracy”. Odczuwa swe prawa
do indywidualnego bytu.

„Im więce rozwinięta umysłowo i wyższa moralnie bęǳie kobieta, tym silnie odczu e
odpowieǳialność za człowieka, którego est matką. Mierzy zatem swą możność. Chce
uroǳić ǳiecko zdrowe i zdolne do życia, wychować e. I tylko w miarę te możności
z awia się istotne, rozumne »pragnienie ǳiecka«”.

„Wchoǳimy więc w okres świadomego przyrostu ludności, uniezależnienia go od
liczby małżeństw. Trzeba się z tym pogoǳić i liczy”.

Ale „ǳieci są dalszym ciągiem pokolenia ży ącego. Mężczyzna i kobieta pragną e
pozostawić. Bęǳie to ich duszą, naǳie ą i pociechą w chwili starości i śmierci, tym
większą i barǳie upragnioną, eżeli nie instynkt, lecz świadoma wola, sta e się przyczyną
z awienia istoty nowe , kontynuac i ich istnienia — ǳiecka”.

„Uǳiał kobiety w życiu publicznym przyczyni się do przekonania, że pozostawie-
nie zdrowego, ǳielnego fizycznie, moralnie i umysłowo potomstwa est e obowiązkiem
obywatelskim. A wtedy małżeństwo w dobie równouprawnienia spełni swo e zadanie
może lepie niż w okresie, gdy edynym celem kobiety było macierzyństwo”.

„Małżeństwo, trwały związek dwo ga luǳi, nie est ǳiś tym, czym być powinno”.
Brak te spó ni, te łączności zainteresowań i ideałów, które usuwa ą drobne nieporozu-
mienia w sprawach coǳiennych. A „im szybsze tempo życia, tym silnie odczuwa ed-
nostka kulturalna konieczność te spó ni i wypoczynku w obrębie domowego ogniska”.

„Małżeństwo utra bęǳie bogatsze w te spó nie, o ile mężczyzna i kobieta zrozumie ą,
że ponad drobne cele indywidualne postawić trzeba wysoki ideał dobra powszechnego”.

Takie est credo¹⁰⁷ Daszyńskie w sprawie kobiece i małżeńskie . W poglądach z ǳie-
ǳiny ekonomii społeczne zbliża się do szkoły historyczne i do radykalnego odłamu po-
lityki soc alne .

*

Jak większość naszych uczonych i bo ownic o nowe hasła zdumiewa Daszyńska ogro-
mem trudu roboczego. Ma za sobą kilkaǳiesiąt prac naukowych w polskim, niemiec-
kim i ancuskim ęzykach. Na większe i na ważnie sze: dwutomowa Ekonomia społeczna
(/ r. dwa wydania), Rozwój i samoǳielność gospodarcza ziem polskich ( r.), Z
badań nad zagadnieniami ludności, Nauka ekonomiki społecznej w Polsce.

Poza tym większe i mnie sze prace poświęciła sprawię rolne , robotnicze , soc alne ¹⁰⁸.
W latach – redagowała „Bibliotekę ǳieł ekonomiczno-społecznych” (Warszawa,
nakładem Arcta) i wydała edenaście tomów prac wybitnych ekonomistów polskich, za-
opatru ąc każdą książkę wstępem, przeważnie swego pióra.

W pracach z ǳieǳiny polityki gospodarcze pierwsza spośród ekonomistów naszych
stanęła nie tylko na stanowisku samowystarczalności ziem polskich, ale na twardym zało-
żeniu, że pomimo bolesnego poǳiału politycznego wszystkie trzy zabory winny stanowić
całość gospodarczą i dopełniać się wza emnie.

*

¹⁰⁷credo (łac.) — dosł.: wierzę; przen. wyznanie wiary, suma poglądów. [przypis edytorski]
¹⁰⁸większe i mniejsze prace poświęciła sprawię rolnej, robotniczej, socjalnej — Bliższe szczegóły w broszurze Kobieta

polska w nauce, Wydawnictwo Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet,  r. [przypis autorski]
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Publicystyka, katedra profesorska (wykłada w Warszawskie Wolne Wszechnicy eko-
nomię polityczną), mównice publiczne w kra u i za granicą na wielkich mięǳynarodo-
wych kongresach, gǳie zabiera głos ako przedstawicielka różnych polskich stowarzyszeń
i organizac i, nie wystarcza ą te bu ne duszy i wrażliwemu na tętno potrzeb narodo-
wych instynktowi społecznemu. Walczy zapamiętale piórem i żywym słowem w obronie
wszystkich niezbędnych reform społecznych. Z chwilą wybuchu wo ny zosta e czynnym
członkiem Ligi Kobiet. W chwilach organizowania biurowości nasze sta e na czele refe-
ratu Ochrony Pracy Kobiet i Młodocianych w Ministerstwie Pracy i Opieki Społeczne .
Wkłada w trud pod ęty wiele inic atywy, energii, dobre woli, idąc po linii dawne swe
ǳiałalności, którą ze szczególnym umiłowaniem poświęcała zawsze kwestii kobiece .

W tym okresie powstała książka e Praca, która stanowi niezbędny podręcznik dla
tych, co pragną zapoznać się z ustawodawstwem pracy, wniknąć w e ǳie e i soc ologiczne
podstawy, zbadać wszystkie związane z nią zagadnienia¹⁰⁹.

Podczas inwaz i bolszewickie eźǳi na przyontowe pozyc e dla rozdawania paczek
żołnierzom. Pomaga w organizac i pomocy dla wo ska. Kwestu e. Przyłącza się do współ-
pracy z różnymi instytuc ami ma ącymi na celu budowanie Polski.

Nie odmawia nigdy uǳiału tam, gǳie wiǳi się potrzebna. Mięǳy goǳiny robo-
cze, którymi wypełniony est ǳień e po brzegi, umie zawsze wcisnąć akąś edną, żeby
przemówić bądź na cel dobroczynny, bądź w sprawie oświatowo-społeczne . Obdarzona
darem słowa, logiką u mowania ądra zagadnień i talentem popularyzatorskim, umie być
rozumiana zarówno przez inteligentów, ak i analfabetów. Stąd wielka e wziętość ako
prelegentki. Stąd wielkie zasługi, akie położyła na polu torowania dróg nowym hasłom,
do których eszcze tak niedawno należało żądanie równouprawnienia kobiet.

Dr Daszyńska była edną z pierwszych kobiet udekorowanych za pracę swo ą naukową
i obywatelską Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W marcu  r. została powołana
do Senatu.
  
Spoko na, blada twarz dr Kodisowe ma w sobie głębię dobroci, ale i twardy, zbłąkany na
ustach upór.

Niezłomna est w postanowieniach swoich. Niezłomna w przekonaniach i niepoko-
nana w pracy bez goǳin wytchnienia. Skąd siły w te blade , wątłe kobiecie? Skąd ta
niezmożona wytrwałość?…

Spiż, stal, żelazo — to były nasze pierwsze studentki. Wola w eden rzut sprężona.
Ucho w eden wewnętrzny nakaz wsłuchane. Pęǳił e głód wieǳy na obce uniwersytety.
Niewiadome było utro, ale wiadomy cel — uciszyć w sobie żar, łaknienie nauki silnie sze
ponad nakazy roǳinne. A także, na częście , ponad brak podstaw materialnych.

Co tam! Aby uż być. Aby przetrwać.
Życie luǳi uczonych bywa często ak ba ka. Po latach męki, po mansardach na piątym

piętrze i zimnych szopach drewnianych, gǳie roǳi się światło nigdy niegasnące, cud,
z awa wielkie ta emnicy — naraz Instytuty, pałace, renty dożywotnie, nagrody, fundac e.

Pierścień czaroǳie ski, nagle obrócony.
Tylko nie u nas, nie u mas.
Tchnie geniusz polski, kędy chce…
Zleciały nasze orły do wolne Rzeczypospolite . Ale nie będą miały pałaców. Twardy

chleb — aby przeżyć, aby przeżyć! Posada w Magistracie albo przy podreferendarskim
biurku ministerialnym. I tak uż do końca, bez zmiany.

Z radości, że w kra u, własnym wolnym kra u, trzepocą się skrzydła. A z tęsknoty za
złotym rogiem, zgubionym bez winy, schnie cicho duch.

Tragicznie smutne są oczy uczonych w Polsce. Tragicznie bolesna ba ka ich życia.

*

¹⁰⁹książka jej (…) dla tych, co pragną zapoznać się z ustawodawstwem pracy, wniknąć w jej ǳieje i socjologicz-
ne podstawy… — Zarys socjologii: polityki i ustawodawstwa pracy, Warszawa, E. Wende i S-ka, Towarzystwo
Wydawnicze „Ignis”. [przypis autorski]
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Krzyżanowska z domu. Uroǳiła się na Białe Rusi, w Mińszczyźnie. Wykołysała ą
popowstaniowa rozpacz. Kilku członków roǳiny na wygnaniu, w ta gach Sybiru. In-
ni na rumowiskach spalonych gniazd, na zgliszczach własności z ǳiada, praǳiada. Pod
krzyżami mogił. W wieczne żałobie.

Jak czarne motyle krążyło nad główką zaczytane w książkach ǳiewczynki męczeń-
stwo duszy polskie .

Jeszcze dymiły zgliszcza. Jeszcze brzęczały polskie ka dany i z kątów dworu w lasach
wittgensteinowskich, popowstaniowe sieǳiby Krzyżanowskich wyzierał gorzki smutek,
kiedy przez duszę ǳiecka przewalił nowy piorun — eden, drugi. Rewoluc a rosy ska, ta
z czasów Wiery Zasulicz¹¹⁰, Kibalczyca¹¹¹, Hryniewieckiego¹¹² i innych. „Za naszą i waszą
wolność!” Brali w nie uǳiał Polacy, krewni Krzyżanowskich.

I znowu potworne wieści. Szubienica. Ka dany. Etapy¹¹³. Katorga. Ciężkie roboty —
czarne widma po kątach domu, na rozłogach pól. Nie miał kto uspoka ać struchlałych
ǳieci. Nie było matki — umarła.

A zaraz późnie likwidac a polskie partii proletariackie ¹¹⁴.
Była ǳiewczynka ze dworu wówczas chwilowo w Warszawie. Oddano e broń i do-

kumenty do przechowania. Kto by ich szukał u ǳiecka?…
Naturalnie, zostały nietknięte. A w umyśle przyszłe uczone zroǳił się kult bohate-

rów. Tych powstaniowych: Traugutta, Padlewskiego, Żulińskiego, Kra ewskiego i swoich
bliskich, a potem Kunickiego, Aleksandra Dąbskiego i innych, którzy w przeciwrządowe
akc i, w spiskach na głowy zaborców wywalczyli Polskę.

Poznawała ǳiewczynka świat — bohaterstwo i podłość. Proletariatczyk-szpieg, Ro-
ǳiewicz, wydał wszystkich. W dworze wie skim, gǳie myśli były górne i szczytne, rozległ
się zgrzyt.

Z ǳiecka wyrósł podlotek. Smutne oczy coraz szerze otwierały się na z awę życia
z tym platońskim zǳiwieniem, które buǳiła wszelka bezpośredniość. Może to była uż
drobna zaródź późnie szego empiriokrytycyzmu¹¹⁵ w stosunku do szare powszedniości?
Może pierwsze próby sądów analitycznych, buǳące się głosy obywatelskiego sumienia?

Uderzyła w nią krzycząca nierówność. Luǳie poǳieleni na dwa obozy — mężczyźni
sobie, kobiety sobie. Podwó na miara dla ednych i drugich. Jednym wszystko wolno,
drugim nic. Jakżeż to?

Otworzono wówczas w Petersburgu tzw. „Kursy Bestużewskie”, edne z pierwszych
wyższych zakładów naukowych dla kobiet na świecie. Wyznała o cu, że pragnęłaby e
skończyć kiedyś. Na to twarda odpowiedź — nigdy.

O ciec, prawnik z powołania, który sam uczył cztery swo e córki: późnie szą filozofkę,
dr medycyny, wybitną pedagogiczkę i żonę zabitego pierwszego prezydenta Polski, Na-
rutowicza — o ciec nie żartował. Wolę miał nieustępliwą. Więc pierwsza bezpośrednia
bolesna rana w młodym sercu.

¹¹⁰Zasulicz, Wiera Iwanowna (–) — rosy ska marksistka, pisarka i rewoluc onistka; w  postrze-
liła i ciężko zraniła gubernatora Sankt Petersburga, ponieważ wcześnie kazał wychłostać ednego z więźniów
politycznych za brak szacunku; podczas głośnego procesu została uniewinniona. [przypis edytorski]

¹¹¹Kibalczyc, Nikołaj Iwanowicz (–) — rewoluc onista rosy ski, członek Narodne Woli, eden z głów-
nych techników organizac i, przygotowu ący bomby, które były wykorzystywane w zamachach; stracony razem
z innymi organizatorami zamachu na cara Aleksandra II. [przypis edytorski]

¹¹²Hryniewiecki, Ignacy (–) — polski konspirator i rewoluc onista, ǳiałacz organizac i Narodna a
Wola, zabó ca cesarza Aleksandra II;  marca  (wg kalendarza uliańskiego:  marca) w Sankt Petersburgu
na Newskim Prospekcie rzucił bombę w powóz cara Aleksandra II, od które zginął zarówno on, ak i car.
[przypis edytorski]

¹¹³etap (daw.) — mie sce posto u w czasie podróży; w carskie Ros i: mie sce z barakami noclegowymi, gǳie
przetrzymywano eskortowanych na Syberię skazańców po dniu podróży; czasem także przen.: zsyłka. [przypis
edytorski]

¹¹⁴likwidacja polskiej partii proletariackiej — mowa o założone w sierpniu  partii funkc onu ące pod nazwą
Soc alno-Rewolucy na Partia „Proletariat”, pierwsze polskie partii robotnicze opiera ące się na założeniach
marksizmu, anarchizmu i ideologii rosy skie Narodne Woli. W  właǳe rosy skie przeprowaǳiły w Warsza-
wie proces  „proletariatczyków”, wybranych spośród  aresztowanych. Sześć osób skazano na karę śmierci,
pozostałe na zsyłkę i katorgę. Były to pierwsze po powstaniu styczniowym wyroki śmierci wydane z przyczyn
politycznych w zaborze rosy skim. [przypis edytorski]

¹¹⁵empiriokrytycyzm — nurt filozoficzny z przełomu XIX i XX w., który postulował usunięcie z nauki czyn-
ników i po ęć metafizycznych i subiektywnych przez sprowaǳenie e do skrótowego opisu z awisk danych
w bezpośrednim, „czystym” doświadczeniu. [przypis edytorski]
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Zna omi chłopcy kończyli szkoły średnie, zdawali egzaminy i bez żadnego trudu
otrzymywali prawo wstępu do uniwersytetu. Ona, która na pewno więce od nie ednego
z nich kochała naukę, miała być e pozbawiona uż na zawsze?

Płakała po kątach. Świat stał się dla nie czarną otchłanią, w które grzęzła dusza
i porywy, ślepe na rozkosze innych ǳiewcząt w e wieku. Jeden krzyk powstał w nie :
„Równych praw!”… I został uż do końca, nawet gdy osiągnęła cel swó , gdy przeszła
wszystkie drogi, akie sama sobie nakreśliła.

O ciec umarł, kiedy miała lat, zda e się, osiemnaście. Został akiś fundusz. Wy echała
do Genewy. Rozczytana od lat na młodszych w Millu¹¹⁶ i Spencerze¹¹⁷, wstąpiła na wy-
ǳiał nauk społecznych i słuchała wykładów prof. Gourda. Ten ǳiał nauki nie zadowolił
e wszakże, więc przeniosła się do Zurychu i tam pod kierunkiem znanego empiriokry-
tyka, prof. M. Avenariusa, studiowała filozofię, otrzymawszy po czterech latach doktorat.

Pracowała odtąd naukowo całe życie, stworzywszy sobie swó własny pogląd myślowy,
który, na barǳie zbliżony do niemieckiego empiriokrytycyzmu i ancuskiego neopo-
zytywizmu, ednak posiada cechy spec alne. Uzna ąc bowiem istnienie pewnych potrzeb
duchowych, którym odpowiada metafizyka, nasza uczona est stanowczą stronniczką fi-
lozofii naukowe i e tylko przypisu e wartość obiektywną.

Ma za sobą kilkaǳiesiąt prac większych w polskim, niemieckim i angielskim ęzy-
ku z ǳieǳiny teorii poznania, filozofii nauki, historii psychologii, po ęcia apercepc i,
energetyki, zadań psychologii itp. Była stałą recenzentką „Vierteǉahrschri r wissen-
schaliche Philosophie”. Pisywała do angielskiego „Psychological Review”, do naszego
„Przeglądu” i „Ruchu Filozoficznego”. Spośród większych sprawozdań i krytyk, pomiesz-
czanych stale na łamach „Przeglądu Filozoficznego” wyróżnia ą się oceny Ostwalda, Pet-
zolda, Bergsona, Meyersona.

Poza tym pisywała rzeczy popularnonaukowe w różnych czasopismach polskich i pro-
waǳiła wykłady w Wolne Wszechnicy, na kursach wieczornych itp.

Wszystkie nasze uczone mimo bezgranicznego umiłowania pracy naukowe odda ą
się z zapamiętaniem służbie społeczne . Dr Kodisowa więce od innych. Rwie ą, ponosi
kategoryczny imperatyw rzucania siebie bliźnim w ofierze.

Zaczęło się to w Uniwersytecie Genewskim, gǳie uż na pierwszym kursie była edy-
nym urzędnikiem Stowarzyszenia Postępowego Studentów Polskich, nielicznego wpraw-
ǳie, ale barǳo czynnego. W Zurichu należała również do grupy postępowe młoǳieży,
biorąc czynny uǳiał w życiu zbiorowym i pracach studenckich. Poślubiwszy dr. Kodisa,
wy echała po skończeniu uniwersytetu wraz z mężem do Chicago, gǳie po paru latach
pobytu zorganizowali obo e, przy poparciu Związku Narodowego Polskiego, pierwszy
Uniwersytet Ludowy Polski. Poza wykładami na mie scu ob eżdżali osady polskie w Sta-
nach Z ednoczonych, wygłasza ąc odczyty, które gromaǳiły zastępy licznych słuchaczy.
Wkrótce potem, uż w większym zespole, otworzyli Uniwersytet im. Mickiewicza.

Dla wyzyskania doświadczeń zdobytych przy prowaǳeniu i organizowaniu uczelni
ludowych tego typu napisała dr Kodisowa wówczas do „Przeglądu Poznańskiego” rozprawę
O oświacie pozaszkolnej, pierwszą u nas boda te treści, wobec rusyfikac i i germanizac i
szkolnictwa polskiego nie mogło być mowy bowiem o awne nauce poza szkołą.

W latach – pracowała w Chicago przy społeczne instytuc i amerykańskie Chi-
cago University Settlement, gǳie miała do czynienia przeważnie z robotnikami polskimi,
których obe mowała mie scowa organizac a.

W stanie Louis¹¹⁸ założyła przy bibliotece mie skie ǳiał polski dla dosyć liczne tam
kolonii rodaków.

Po powrocie do kra u zamieszkała w Mińsku Litewskim i stale w ciągu lat piętnastu
pracowała w bibliotece mie skie , prowaǳąc ǳiał polski i będąc zarazem przewodniczącą
zarządu biblioteki.

¹¹⁶Mill, John Stuart (–) — angielski filozof, politolog i ekonomista; eden z na barǳie wpływowych
myślicieli w historii klasycznego liberalizmu, zwolennik utylitaryzmu i empiryzmu. [przypis edytorski]

¹¹⁷Spencer, Herbert (–) — angielski filozof, biolog i antropolog, współtwórca soc ologii; przedsta-
wiciel ewoluc onizmu. [przypis edytorski]

¹¹⁸W stanie Louis — zapewne mowa o stanie Luiz ana (ang. Louisiana), nazwanym tak na cześć ancuskiego
króla Ludwika XIV (. Luis), w czasach, kiedy tereny te były eszcze kolonią ancuską. [przypis edytorski]
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Rewoluc a  r. zastała ą na te placówce. Mimo to brała czynny uǳiał w ruchawce,
bo wszak z nią były związane ściśle naǳie e wyzwolenia Polski. Na początku wielkie
wo ny próbowała łącznie z p. H. Wańkowiczową po raz drugi czy trzeci zorganizować
polski uniwersytet ludowy w Mińsku, ale bieżące wypadki zniweczyły wszelkie usiłowania.

Wo na wrzała w całe pełni, gdy dr Kodisowa poszła na ont, ako siostra miłosierǳia.
Po nastaniu okupac i niemieckie została czynnym członkiem zarządu m. Mińska i pro-
waǳiła ǳiał szkolny. Przed nade ściem rządów bolszewickich wy echała do Warszawy.
Trzeba było żyć, więc starania o posadę. Pierwsza, aką otrzymała, była w Ministerstwie
Robót Publicznych za rządów premiera Moraczewskiego¹¹⁹. Polecono e zorganizowa-
nie szkoły dozorców robót publicznych. Ponieważ wszakże gabinet soc alistyczny trwał
krótko, ma ąca powstać placówka nie doszła do skutku i nasza uczona musiała wystąpić
z Ministerstwa.

Otworzył przed nią wierze e Magistrat st. m. Warszawy. Miała prowaǳić tam ǳiał
oświaty robotnicze , ale ponieważ zabrakło pienięǳy, ob ęła kierownictwo sekc i staty-
styczno-naukowe w wyǳiale do spraw robotniczych, a obecnie powierzono e skatalo-
gowanie wszystkich bibliotek magistrackich.

W  r. z inic atywy dr J. Buǳińskie -Tylickie powstała sekc a polska przy Mięǳy-
narodowe Liǳe Kobiet Poko u i Wolności¹²⁰, do które należy około  przedstawicielek
różnych narodów. Do zarządu Sekc i poza przewodniczącą, dr J. B. -Tylicką, weszły: dr
Z. Daszyńska-Golińska, dr Kodisowa, E. Waśniewska, K. Małecka, Jagminowa i inne.

Nasza uczona, włada ąca biegle angielskim i ancuskim ęzykiem, parokrotnie w zna-
komicie opracowanych referatach zabierała głos, odparowu ąc pociski w stronę domnie-
mane polskie nietoleranc i oświatowe i nieuwzględniania potrzeb mnie szości naro-
dowych. Ataku ącymi były przeważnie Ukrainki i Niemki. Zwalczała e dr Kodisowa
wykazami procentowe ilości szkół zakładanych przez nas, a które Niemcy w stosunku
do nas nie zachowywali i nie zachowu ą nigdy. Wychoǳiliśmy z bezkrwawe szermierki
zwycięsko. Nasze pacyfistki podczas wo ny stały prawie wszystkie na szańcach czynne
obrony kra u, ako lekarki, sanitariuszki, organizatorki pomocy dla wo ska, i wróciłyby
na stanowiska swo e niewątpliwie w razie ponownego wybuchu, ednak robota ich dla
Ligi Poko u wyryła uż ślad widomy za sobą. Musimy być w stałe defensywie przed nie-
przy acielem, który nie wiadomo gǳie, nie wiadomo skąd i z aką siłą na nas uderzy. Rolę
tę spełnia ą kierowniczki nasze sekc i Ligi z zupełnym powoǳeniem, gorliwe, czu ne,
ofiarne i niema ące żalu do społeczeństwa za lekceważenie wysiłków ich, a nawet urąganie
im.

Jedyną placówką, na które dr Kodisowa znalazła u ście dla swo e wieǳy filozoficzne ,
est ǳiś Studium Pracy Oświatowo-społeczne , prowaǳone przez H. Orszę-Radlińską,
a ma ące na celu przysposabianie ǳiałaczy i ǳiałaczek oświatowo-społecznych według
metod opartych na wzorach belgĳskich, lecz ściśle dostosowanych do warunków i potrzeb
naszych mie scowych.

Dr Kodisowa wykłada na kursach Studium psychologię. I to ą wprowaǳa w krąg
właściwych zadań e głębokie wieǳy, e umiłowań i daru pedagogicznego.

Nasze pisma naukowe po wo nie ledwie dyszą. Tygodniki, miesięczniki, kwartalniki
literacko-społeczne bo ą się poważnych rozpraw. Coraz trudnie więc (mie my naǳie ę,
że chwilowo) zabierać głos uczonym naszym w sprawach ściśle naukowych.
  
Da ąc obraz życia i zasług w sprawie ruchu kobiecego naszych na wybitnie szych uczonych,
nie mogę pominąć współczesne im, wielkie duchem i tężyzną umysłu przyrodniczki,
długoletnie przy aciółki i współtowarzyszki pracy dr Józe Joteyko.

M. Stefanowska, za ęta nauką i badaniami swoimi, nie miała czasu ani na teoretyczną,
ani na realną walkę o prawa kobiety, akkolwiek uznawała e konieczność i żądała rów-
nouprawnienia. Właściwie nie potrzebowała stawać pod sztandarem bo owym, życiem

¹¹⁹Moraczewski, Jędrzej (–) — ǳiałacz soc alistyczny, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Re-
publiki Polskie (który m.in. przyznał prawo wyborcze kobietom), w latach – poseł na se m. [przypis
edytorski]

¹²⁰Mięǳynarodowa Liga Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności — mięǳynarodowa organizac a pacyfistyczna,
powstała w  w Haǳe podczas mięǳynarodowego kongresu kobiet. [przypis edytorski]
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swoim bowiem, nieprawdopodobną energią, wytrwałością, wolą i zdobyczami nauki po-
stawiła sprawę kobiecą na tych wyżynach, z których nie zdoła e sprowaǳić sceptycyzm
na zaciętszych wrogów.

Uroǳona w Grodnie, straciła roǳiców, ma ąc lat  i maturę szkoły rosy skie . Na -
starsza z roǳeństwa, musiała zaopiekować się nim ak matka.

Zosta e nauczycielką na pens i prywatne . Bierze młodsze siostrzyczki do siebie. Po-
maga braciom. Kształci wszystkich. A przy tym, rozkochana w przyroǳie, marzy o stu-
diach uniwersyteckich.

Lata mĳa ą. Chłopcy i ǳiewczynki kończą naukę. Każde z nich ma fach w ręku.
Młoda mateczka est swobodna. Jeszcze tylko rok, dwa, trzy, żeby uzbierać trochę pie-
nięǳy…

Jeǳie wreszcie do Genewy. Zosta e studentką. Niezwykle zdolna, iǳie naprzód szyb-
ko. Dosta e po pewnym czasie tytuł doktora nauk przyrodniczych na mocy barǳo spe-
c alne rozprawy¹²¹, oǳnaczone nagrodą im. Hamphry’ego Davy’ego. Ale nie poprze-
sta e na same przyroǳie. Studiu e psychologię normalną i patologiczną w Paryżu pod
kierunkiem Ribota, Charcota, Baleta i Richeta. Osiada następnie w Brukseli. Przez  lat
pracu e w Instytucie Fiz ologicznym Solvaya, druku ąc prace swo e w kwartalniku Insty-
tutu. Habilitu e się ako docent Wyǳiału Przyrodniczego na Uniwersytecie Genewskim,
wykłada w te wszechnicy fiz ologię ogólną. Ma za sobą  prac naukowych. Wygła-
sza odczyty na kongresach neurologów i psychiatrów w Belgii, na mięǳynarodowych
z azdach psychologów w Paryżu. Zosta e przewodniczącą Towarzystwa Neurologicznego
w Brukseli. Pisu e do na wybitnie szych organów naukowych belgĳskich i ancuskich,
a także do naszego „Przeglądu filozoficznego”.

Przeniósłszy się w  r. na stałe do Polski, prowaǳi wykłady z ǳieǳiny higie-
ny odżywiania i psychofiz ologii w Wolne Wszechnicy Warszawskie . Po wo nie zosta e
profesorem uniwersytetu poznańskiego.

Nie poprzesta ąc na zdobyczach uż osiągniętych, eǳie latem  r. na kilka miesięcy
do Paryża, żeby studiować pisma naukowe z okresu przedwo ennego (retrospektywnie
wzwyż) dla przekonania się, w akim kierunku poszła wieǳa na zachoǳie od  r., gdy
skończył się e pobyt za granicą.

Wiecznie młody umysł zna edno hasło: „Z żywymi naprzód iść!”. Wierna mu w pracy,
w polityce, w poglądach społecznych, nie cofa się nigdy i pociąga młodych za sobą.

*

Historia naszych pierwszych studentek to edno niewyczerpane źródło hartu, woli,
energii. Jeden długi łańcuch samo wyrzeczeń, głodu, chłodu. Jeden pochód krzyżowy
ku celom umiłowanym. Twardy, niezmożony wysiłek, który da ąc światu wielkie uczone
Polki, okrył chlubą kra nasz w dobie, gdy go uż i eszcze nie było na kartach Europy.

¹²¹tytuł doktora nauk przyrodniczych na mocy barǳo specjalnej rozprawy — Zob. Kobieta polska w nauce, War-
szawa, Wydawnictwo Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet. [przypis autorski]
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III. GRUPA KRAKOWSKA
 
Byt polityczny Polski pozwolił kobiecie tylko w byłe Galic i stanąć do walki czynne
o równe prawa. Tam też prowaǳiły ą w ścisłe ideowe łączności z Warszawą na wybit-
nie sze ǳiałaczki z końca XIX wieku, bądź stale, bądź czasowo zamieszkałe w Małopolsce
Zachodnie i Wschodnie .

Bu widowa była edną z na śmielszych, na barǳie nieustraszonych partyzantek ru-
chu kobiecego. Walkiria¹²², które nie zmogły na zawziętsze prześladowania wrogich obo-
zów, na zuchwalsze pod azdy i otwarte ataki prasy, na twardsze kłody, rzucane pod nogi
w marszu na przeła po przez kolce i zasieki nieustępliwych przesądów.

Trzęsły się różne „Śmigusy”, „Diabły”, „Głosy narodu”. Huczało od niewczesnych
konceptów. „Bu widowa organizu e składkę na pieluszki dla studentek, którym się wy-
darzył przypadeczek”… Fruwały karykatury, plotki, bezecne potwarze. A ona szła swo ą
drogą ognistą z bronią słowa i wiarą w hasło rzucone.

Gimnazistki, studentki, absolwentki, licenc antki, doktorki, docentki ǳisie sze, ak
wy nic nie wiecie i nie myślicie o tym, co było!…

Zda e się wam, że ot, pewnego asnego południa otwarto przed wami na ścieża drzwi
męskich uczelni. Weszłyście przez nie z hardym uśmiechem, akby to była wasza zdo-
bycz i konieczność waszych czasów. Narzekacie na mękę przedmaturalną, na wystawanie
w ogonkach przy zapisach do uniwerku, na zbyt lub mało uprze mych kolegów. To edyne
trudności tych z was, którym o ciec, matka, brat, życzliwy wu aszek albo lekc e opatrz-
nościowe zapewnia ą utrzymanie. Wchoǳicie do auli, ak na spacer. Profesor X uśmiecha
się przy aźnie. Profesor Y nie wiǳi was wcale i zaczyna wykład ostentacy nie od „Szanow-
ni słuchacze!…”. Jeszcze inni „czepia ą się” przy egzaminach. Ale bądź co bądź esteście,
uczycie się. Wrota szeroko rozwarte. Nikt nie ma prawa zabronić wam we ścia.

A Bu widowa marzyła o medycynie i miraż na zawsze został mirażem… Niezrealizo-
wane porywy i dążenia osobiste były ak ten lont pod przycza one miny aspirac i, ro eń,
tłumionych westchnień tysiąca kobiet.

W  roku życia przy eżdża do Krakowa uż ako matka trzech córek i z myślą o nich,
a wraz z nimi o całym ogóle ǳiewcząt polskich, wstępu e w bó zapamiętały. Przede
wszystkim z profesorami o dopuszczenie kobiet do studiów na wszechnicy agiellońskie .
Jeden z nich odgraża się, że „pręǳe mu włosy na dłoni wyrosną, aniżeli na medycynę
wstąpi akakolwiek studentka”.

Ten sam profesor ako ǳiekan musiał podać tę dłoń, mimo wszystko nieowłosioną,
córce Bu widowe , Kazimierze Rouppertowe , gdy ta skończyła medycynę we Lwowie.

Inny profesor, tym razem krakowski barǳo ceniony i poważany, nie wzdrygnął się
przed denunc atorskim listem do lwowskiego kolegi. „Czy wiesz, że Bu widówna straciła
prawo do studiowania medycyny, gdyż wyszła za mąż za Królewiaka¹²³?”.

Ta walka o prawo do wyższe wieǳy, o zniesienie upośleǳeń, o szerszy dech dla płuc,
duszących się w zakazach — to były pierwsze etapy pracy nad równouprawnieniem kobiet
w Polsce pod byłym zaborem austriackim. Podstawę realną stanowiło założenie gimna-
z um żeńskiego przy serdeczne pomocy profesorów: Bu wida, Cybulskiego, dyrektora
Bronisława Trzaskowskiego i doktora Adolfa Grossa. Następnie zaś pomoc materialna
dla Polek w wyższych uczelniach zagranicznych przez uǳielanie im stypendiów im. Kra-
szewskiego. Po otwarciu dla kobiet wszechnic lwowskich i krakowskich zapomogi ob ęły
również i studentki kra owe.

Wielkie bo e toczyła Bu widowa łącznie ze śp. Ramułtową i Dobrowolską o wycho-
wanie „wolne , żywe duszy młodego pokolenia”. Ówczesny namiestnik Galic i, Potocki,

¹²²Walkiria (mit. germ.) — edna z pomnie szych bogiń, ǳiewic-wo owniczek dosiada ących skrzydlatych
koni, odprowaǳa ących cienie poległych w bo u do Walhalli. Spopularyzowała e opera WagneraWalkiria
() Richarda Wagnera, stanowiąca drugą część dramatu muzycznego Pierścień Nibelunga, a szczególnie Cwał
Walkirii, wstęp do III aktu te opery, eden z na barǳie znanych utworów tego kompozytora. [przypis edy-
torski]

¹²³Królewiak — mieszkaniec Królestwa Kongresowego. [przypis edytorski]
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wezwał prof. Bu wida, ako urzędnika państwowego, aby go zawiadomić, iż „mieszanie
się ego żony do spraw szkolnictwa musi być ukrócone”.

Praca w Towarzystwie Szkoły Ludowe , starania o wybudowanie polskie szkoły w Bia-
łe , ako graniczne placówki walki z germanizac ą naszych ǳieci. Budowa domu pol-
skiego w Morawskie Ostrawie, ako ostoi przeciw germanizac i i czechizac i robotnika
polskiego. Prowaǳenie III Koła Towarzystwa Szkoły Ludowe , ako propagandy oświaty
pozaszkolne przez bezpłatne wypożyczanie książek oraz odczyty i wykłady popularne. Za-
łożenie i prowaǳenie Uniwersytetu Ludowego w Krakowie wespół ze śp. Bronisławem
Urbanowiczem — to był trud niezmożony a niezbędny, do rzałych lat życia Bu widowe .
Pode mowały go czasu niewoli te ǳiałaczki społeczne, które wieǳiały, że trzeba budo-
wać przyszłą wolną Polskę od podstaw, nie stracić chwili czasu i… nie zaoszczęǳić ani
ednego prężnego wysiłku, choćby kosztem na cięższych ofiar osobistych.

Rozumiały wszystkie, że muszą walczyć o lepsze utro. I to też było nicią przewodnią
wszelkich poczynań Bu widowe . Szła na eżoną kolcami drogą ku udostępnieniu ak na -
szerszemu ogółowi możności wyzyskania pełni życia przez zapewnienie pełnego rozwo u
umysłu.

Ale to eszcze nie było wszystko. ǲiała się krzywda. Druga połowa luǳkości, ko-
bieta, ten równorzędny czynnik w życiu gospodarczym i społecznym, podpora roǳin,
strażniczka zniczy — nie miała praw obywatelskich. Musiała milczeć, gdy wrzały wulka-
ny zagadnień.

W  r. sta e Bu widowa na czele tych, co wysyła ą pierwszą petyc ę do se mu
lwowskiego o zniesienie pełnomocnictwa w wyborach¹²⁴. Żądania skromne na razie, ale
sięga ące z czasem coraz wyże , coraz dale .

Artykułami w prasie, przemówieniami na wiecach i z azdach popiera tezy swo e. Ale
obok zewnętrznego, formalnego równouprawnienia kobiety żąda wewnętrznego e od-
roǳenia. Wie ednak, że to nie może nastąpić bez odroǳenia mężczyzny, bez przewar-
tościowania tezy podwó ne moralności, która est ego bronią niezawodną wobec opinii
społeczne .

Wyszła w tym czasie Narcyza Zofii Nałkowskie i akaś powieść Bohowityna-Niedź-
wieǳkie i eszcze parę innych, których bohaterki odda ą się wolne miłości, uważa ąc
czystość kobiety ako cechę niewoli. W odpowieǳi rzuca Bu widowa broszurę U źró-
deł kwestii kobiecej (wydawnictwo „Steru” Reinschmitowe ), podnosząc protest przeciw
takiemu u mowaniu zasadniczych kanonów stosunku płciowego. Nie ednokrotnie póź-
nie eszcze usiłu e walczyć o czystość uczuć kobiety i to upragnione odroǳenie się e
wewnętrzne. Ale po latach dochoǳi do wniosku, że w tym kierunku nie udało się e
postąpić ani kroku naprzód. Wczora sza i przedwczora sza, a tym barǳie współczesna
kobieta nie umiała wychować mężczyzny w zachowaniu boda pozorów szacunku dla czci
e niewieście .

„Bachantkę¹²⁵ czy gołębicę rozbiera do naga wzrok ciała e chciwy. Westalce¹²⁶ czy
kurtyzanie śle pocałunki łakome , lubieżne chuci” — powieǳiał kiedyś, przez usta ed-
nego z bohaterów Płomieni¹²⁷, Stanisław Brzozowski¹²⁸.

I powtórzyłby to ǳiś twarǳie może eszcze, dobitnie .
„Polska zrealizowała dużo postulatów ruchu kobiecego, da ąc przede wszystkim czyn-

ne i bierne prawo wyborcze. Olbrzymia masa kobiet we wnętrzu własnym ednak pozo-
stała dotąd taka sama ak dawnie ” — mówi ǳiś Bu widowa.

I to napełnia ą gorzkim zwątpieniem. Ją — która nie umiała wątpić.
¹²⁴petycję do sejmu lwowskiego o zniesienie pełnomocnictwa w wyborach — od  na terenie Galic i obowiązy-

wało cenzusowe prawo wyborcze, ǳięki któremu właścicielki dużych ma ątków, nieruchomości lub przedsię-
biorstw, miały prawo głosowania, chociaż tylko za pośrednictwem męża lub pełnomocnika. [przypis edytorski]

¹²⁵bachantki (mit. gr.) — nim tworzące wraz z satyrami i sylenami orszak Dionizosa (Bachusa), także:
czcicielki Dionizosa; ich inna nazwa: menady, oznacza „szale ące”, ponieważ misteria dionizy skie cechowało
nieokiełznanie tańców i pieśni. [przypis edytorski]

¹²⁶westalka— w starożytnym Rzymie kapłanka bogini Westy, zobowiązana do zachowania ǳiewictwa w czasie
pełnienia te funkc i. [przypis edytorski]

¹²⁷„Bachantkę czy gołębicę rozbiera do naga wzrok ciała jej chciwy (…)” — powieǳiał kiedyś, przez usta jednego
z bohaterów „Płomieni” — takich zdań w powieści Płomienie nie ma. [przypis edytorski]

¹²⁸Brzozowski, Stanisław(–) — filozof i krytyk literacki; autor m.in. powieści Płomienie (), przed-
stawia ące losy młodego polskiego szlachcica, buntownika i rewoluc onisty, oraz ǳie e ruchu rewolucy nego
w latach . i . XIX w. [przypis edytorski]
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„Było to w esieni  r. Jak każda roślina przesaǳona do nowego gruntu, przechoro-
wywałam przeniesienie z Warszawy do Krakowa. Pewnego popołudnia z awiły się u mnie
dwie panie. Pode rzliwie i nieufnie rozpoczęłam z nimi rozmowę. Okolicznością wielce
pomocną do rozpęǳenia niechęci mo e był ich wygląd zewnętrzny”.

Niezwykła piękność Marii Turzymy i Marii Siedleckie usunęła nieprzychylną oschłość
Kazimiery Bu widowe , która w swo e Garści wspomnień sama opisała to pierwsze spo-
tkanie z wybitnymi ǳiałaczkami Krakowa¹²⁹.

Piękne kobiety wciągnęły Bu widową do Koła Pań Towarzystwa Szkoły Ludowe .
Niezmordowana tró ka zdobyła sobie wkrótce miano na nieustępliwsze , na natrętnie -
sze , dokuczliwe „śruby podatkowe ”, która zatruła życie nie ednemu obywatelowi, zaci-
ska ącemu mocno worek dochodowy — ale zrobiła swo e: nauczyła dawać grosze na cele
konieczne.

Mięǳy triumwiratem zawiązały się stosunki serdeczne. Z kolei Bu widowa wciągnęła
przy aciółki, zwłaszcza Turzymę, do piorunowe akc i na rzecz otworzenia przed kobietą
wyższych uczelni, a przede wszystkim unormowania programu średnich szkół żeńskich
tak, aby odpowiadał programowi męskich gimnaz ów. Kto znał Turzymę, ten wie, aki
zapalny był e temperament. Lont podłożony pod minę nie mógł wywołać większego
wstrząsu. Krzywda kobiet, nagle, bez pardonu rzucona e przed oczy, ocknęła ą akby
z letargu duszy, która w niewieǳy przespała swó krótki sen życia. Zebrała się w sobie, si-
łaczka, i przystąpiła do walki, ostre , bezwzględne , zaciekłe . Pióro i żywe słowo, gromkie,
niepoko ące, nieustępliwe były e mieczem. Sypały się artykuły do pism. Biegły ulotki.
Zdobyła sobie szybką popularność odpowieǳią na gromowładny wypad prof. Rydygiera
pod hasłem: „Dopóki w Mydlnikach słowik śpiewa i żer do gniazdka przynosi samicz-
ce, dopóty a w potrzebę wyższego wykształcenia kobiet nie uwierzę”. Cięcie rapierem
w samo ądro sprawy zaważyło zarówno na opinii sfer uniwersyteckich, ak i szerokiego
ogółu — twierǳi Bu widowa.

Nie zaspaka ała żywego pędu propagandy stycznego Turzymy ednak ǳiałalność wy-
łącznie publicystyczna. Zaczęła pisać nowele i książki na temat „Wyzwala ące się kobie-
ty”. Wygłaszać odczyty, pełne tego zachłannego, nerwowego patosu, który wezbraną falą
cisnął się pod pióro i wlewał w każde przemówienie. Ale i to nie mogło być ostatecz-
nym wyrazem potrzeby ǳiałania. Bez namysłu — starczy pienięǳy, czy nie — pod ęła
wydawnictwo pisma kobiecego, które sama redagowała i sama przeważnie wypełniała
odezwami swymi, artykułami, polemiką.

Szał walki o równe prawa kobiet dochoǳił wówczas w Małopolsce Zachodnie i Wschod-
nie prawie do zenitu. Zwoływano wiece. Urząǳano z azdy, na które chyłkiem przedo-
stawały się ǳiałaczki z Kongresówki. Zgłaszano petyc e do Se mu Kra owego we Lwo-
wie. Zbierano podpisy, wysyłano delegatki. We wszystkich poczynaniach, w całe te
ruchliwe , rozpęǳone akc i żywy uǳiał brała Turzyma. W  r. eǳie do Lwowa,
wydelegowana przez Z azd Kobiet polskich w Krakowie z odezwą o prawo głosowania
dla wręczenia e namiestnikowi Potockiemu. Przedtem eszcze ( r.) należy do grupy
kobiet, które zebrawszy  podpisów, wysłały do Rady Mie skie we Lwowie petyc ę
również o prawo głosowania. Zabiegi te, a także cały szereg późnie szych, sprawiły, że
Stronnictwo Demokratyczne włączyło do programu swego paragraf przyzna ący kobiecie
pełnię praw obywatelskich i politycznych, żąda ący reformy prawa małżeńskiego i zrów-
nania praw żony z prawami męża. Również ǳięki tym zabiegom tylko ukazał się „List
otwarty” Ignacego Daszyńskiego, zapewnia ący poparcie dążeniu kobiet do równoupraw-
nienia.

„Nowe Słowo” Turzymy, które wychoǳiło przez lat: cztery (–) było żywym
oddźwiękiem wszelkich zamierzeń, poczynań i dokonań emancypacy nych. Jako zbiornik
sprawozdań z każde poszczególne i zbiorowe akc i, każde wiecowe uchwały, każde
petyc i z e pośrednim i bezpośrednim wynikiem — stanowi obok „Steru” Kuczalskie -
-Reinschmitowe bezcenny materiał dla przyszłych ǳie opisów ruchu kobiecego.

¹²⁹Kazimiery Bujwidowej, która w swojej „Garści wspomnień” sama opisała to pierwsze spotkanie z wybitnymi
ǳiałaczkami Krakowa — „Kobieta Współczesna”, nr  z  r. Artykuł poświęcony Marii Turzymie. [przypis
autorski]
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Wierną ego służebnicą była Turzyma do chwili, w które pęd wo ny nie zmienił ko-
ryta luǳkich ǳiałań. Stanęła wówczas w szeregach politycznych ǳiałaczek i z tą samą
zachłannością, z aką pracowała dla oświaty ludu polskiego, z aką dźwigała problemat wy-
zwolenia kobiety — oddała całą siebie na usługi Legionom i wszystkim z konieczności
wo ennych wypływa ącym sprawom, których metą, celem ostatecznym, błogosławionym
drogowskazem była:

NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI.
  
Pamiętam ą. Wysoka, szczupła, koścista. Ruchy prawie męskie, a słodkie, zadumane,
kobiece spo rzenie spod szkieł na oczach. Pamiętam ą z czasów I Walnego Z azdu Ko-
biet Polskich w Warszawie, którego honorową przewodniczącą była Maria Konopnicka,
a edną z referentek w sprawach kobiecych Dulębianka.

Przy ęciom i owac om na cześć tych dwóch kobiet nie było końca. Podwieczorki,
rauty, wczesne i późne herbatki. Przesuwało się to ak w kale doskopie podczas pamięt-
nych dni czerwcowych  r., kiedy po raz pierwszy z wielkie trybuny publiczne (sala
Filharmonii) padły w byłe Kongresówce hasła równouprawnienia obu płci, wygłoszone
przez dosto ną poetkę polską, która stała u szczytu sławy.

Za gośćmi lwowskimi przyszedł ten szeroki dech kresowy, który targnął Warszawą.
Konopnicka zelektryzowała tłum słowem ak z granitu wykutym. Dulębianka, upatrzona
uż wtedy na pierwszą posłankę do Se mu Kra owego we Lwowie, zwracała powszechną
uwagę.

W kilkanaście miesięcy potem, esienią  r., połączone stowarzyszenia we Lwowie:
Ognisko dla Kobiety, Komitety Równouprawnienia, Komitet Postępowych Kobiet Pol-
skich, Stowarzyszenie Kobiet narodowych i Katolickich wysłały do Se mu petyc ę o re-
formę wyborczą, a w lutym tegoż roku zwołano pod przewodem Konopnickie i otwarty
e mową wiec, ma którym awnie uż i publicznie Dulębianka została przedstawiona ako
kandydatka do posłowania z ramienia Komitetu Równouprawnienia Kobiet, poparte-
go przez Stronnictwo Ludowe. Na zebraniu przedwyborczym . padło w głosowaniu
próbnym  głosów za pro ektowaną posłanką, co wywarło wielkie wrażenie i wzbu-
ǳiło zapał do walki, którą z młodszych sił kobiecych prowaǳiły wytrwale: p. Jadwiga
Petrażycka-Tomicka, dr Felic a Nossig, p. Strzelecka-Grynberg, Gerżabkowa i inne.

W sali Towarzystwa Pedagogicznego wypowieǳiała wówczas Dulębianka przed tysią-
cami słuchaczy wielką swą mowę programową, przekonana zresztą, że e wybór w dane
chwili est utopią edynie, sfery rząǳące bowiem nie rozumiały eszcze znaczenia kobiety
ako czynnika społeczno-politycznego.

Umiera po długie chorobie serca Konopnicka. Ciężki ten cios mógł był zdusić wo-
lę czynu przy aciółki. Wiǳimy ednak wkrótce, ak ze zdwo oną energią walczy znowu
o zdobycie praw kobiety. Jak w czasie przeprowaǳania reformy se mowe pode mu e an-
kiety, wywiady z posłami, urząǳa pochody kobiet do se miku, sta ąc na ich czele, eǳie
w delegac i do Wiednia i na Wielki Kongres Federac i Związków Równouprawnienia
Kobiet w Budapeszcie. W  r. — pisze Anna Lewicka w doskonałym życiorysie Du-
lębianki¹³⁰ — utworzyła pierwszy komitet wyborczy do Rady Mie skie , który protestu e
przeciw głosowaniu mężczyzn w zastępstwie za kobiety. W  r. zawiązu e Ligę Męż-
czyzn dla Obrony Praw Kobiety, Ligę, do które weszli na poważnie si posłowie z roz-
maitych stronnictw. Wygłasza szereg odczytów, przemówień na wiecach i z azdach we
Lwowie, Krakowie i miastach prowinc onalnych. Pisze artykuły i broszury (na ważnie -
sza z nich Polityczne stanowisko kobiet i Stronnictwo jutra). Tworzy Komitet Obywatelskie
Pracy Kobiet z szeroko zakreśloną ǳiałalnością. Redagu e w latach – „Głos ko-
biet”, dodatek do „Kuriera Lwowskiego”, popiera ąc w nim sprawę równouprawnienia.
Organizu e pierwszą budowlaną spółkę, żeby stworzyć dom im. Konopnickie dla samot-
nie pracu ących kobiet. Wszystkie te roboty prowaǳi aż do wybuchu wo ny.

I tu zaczyna się nowa karta e ǳiałalności. Zrozumiała, ak zresztą wszystkie nasze
tzw. „feministki”, że kończy się ich walka tam, gǳie iǳie o całość państwa, o byt e-

¹³⁰pisze Anna Lewicka w doskonałym życiorysie Dulębianki — „Kobieta Współczesna”, nr  z  r., poświę-
cony kobiecie lwowskie . [przypis autorski]
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go, niepodległość, odroǳenie. Jedna z pierwszych, mimo skończonych lat , wstępu e
do strzeleckie organizac i kobiet, odbywa ćwiczenia, zbiera fundusze, sta e w Komi-
tecie Obywatelskim, przyczynia się do stworzenia służby kurierskie kobiet. Po za ęciu
Lwowa przez wo ska rosy skie — prawa ręka prezydenta Rutowskiego, powołu e do ży-
cia cały szereg instytuc i ratowniczych dla nieszczęśliwych mieszkańców miasta. Ona,
która nigdy nie za mowała się życiem gospodarczym, bierze w niestruǳone swo e ręce
organizac ę kuchni, herbaciarni, sklepów spożywczych, czuwa nad ich rozwo em i udo-
skonaleniem. Zakłada warsztaty szewskie, krawieckie, szwalnie. Otwiera przedszkola dla
ǳieci, gǳie karmi tysiące głodnych maleństw. W  r. zosta e Inspektorką Mie skiego
Urzędu Ogólne Opieki nad Matką i ǲieckiem. Schoǳi do mrocznych suteryn, w głąb
ǳikich zaułków, odludnych przedmieść. Wiǳąc rozwałęsanych uliczników, stwarza klub
dla nich. A mimo tego trudu bezmiernego nie spuszcza oczów z wypadków politycznych.
W  r. przeciwstawia się niefortunnemu pomysłowi Enkaenu¹³¹, dążącemu do obwo-
łania Karola Franciszka królem polskim. Zwołu e wiece, gromi obłudną politykę Austrii,
ostrzega przed nią. A gdy w Huszt uwięziono legionistów¹³², z ostrym protestem, bez
paszportu, bez żadne legitymac i eǳie do Warszawy, wręcza ednemu z członków Rady
Regency ne ¹³³ memoriał piętnu ący nieudolność Rady i bezwład w obronie spraw Polski.

Przychoǳą dni na cięższe — walka z Ukraińcami, rozpasaną ǳiczą, bez sumienia, bez
cienia humanitarne ideologii. Walka pod hasłem: czy ma być Lwów! Szły na całą połać
kra u, chwilowo bezpańskiego, mordy, okrucieństwa, piekło, głód. Powstał Tymczasowy
Komitet Rząǳący, który postanawia nieść pomoc więźniom i zbadać położenie ich na
szerokim trakcie tarnopolskim. Do delegac i pod osłoną Czerwonego Krzyża zgłasza ą się
trzy kobiety: Maria Dulębianka, Teodoz a hr. ǲieduszycka i Maria Opieńska.

Pociągi nie kursu ą. Auta przewozowe choǳą rzadko. Trzeba wyczekiwać w polu go-
ǳinami na mrozie. Noclegi u wrogich, zaciętych popów. Jednak mocarny, triumwirat
nie usta e. Dociera do wszystkich obozów. Zatrzymu e się w każdym szpitalu, wszęǳie
stwierǳa ąc niemożliwe warunki bytu i barǳo zły stan eńców polskich.

Ze szpitala tyfusowego w Mikulińcach wracały trzy sanitariuszki w kocach od zakaź-
nych. Duży szmat drogi musiały prze ść pieszo pod eskortą ukraińskich oficerów i trę-
bacza, da ącego znać, że to wysłanki Czerwonego Krzyża.

Padały ze znużenia. Jednak Dulębianka, dotarłszy do Lwowa, natychmiast zabrała
się do pracy w biurze Ochrony ǲiecka i Poradni dla Matek. Lecz duch tęgi nie zdołał
u arzmić sił fizycznych. Pada ak żołnierz na stanowisku, zmożona ciężką chorobą.

Zmarła na tyfus  marca  r.

*

Pracy polityczno-społeczne oddała całą siebie — talenty swo e, zdrowie, życie i wszyst-
kie upodobania intelektualne.

Była malarką. Kształciła się w Krakowie u Mate ki, w Wiedniu pod kierunkiem Ho-
rowitza, wreszcie w Monachium i Paryżu, gǳie dwukrotnie otrzymała „mention honora-
ble”¹³⁴ i wraz z Olgą Boznańską¹³⁵ była zaliczona do na lepszych uczennic. Słynny portre-
cista, Lenbach¹³⁶, prof. honorowy Akademii Wiedeńskie , wyróżniał ą i przepowiadał

¹³¹Enkaen — Naczelny Komitet Narodowy, powstały  sierpnia  w Krakowie, w wyniku porozumienia
polskich środowisk konserwatywnych i demokratycznych; w założeniu miał być na wyższą właǳą wo skową,
polityczną i skarbową dla Polaków zamieszku ących Galic ę. [przypis edytorski]

¹³²w Huszt uwięziono legionistów — w lutym  część żołnierzy Polskiego Korpusu Posiłkowego, formac i
utworzone przez Austro-Węgry we wrześniu  z Legionów Polskich, w proteście przeciwko podpisaniu
poko u brzeskiego przebiła się przez ont austriacko-rosy ski i połączyła się z II Korpusem Polskim w Ros i.
Większości nie udało się przebić i zostali oni osaǳeni przez austro-węgierskie właǳe wo skowe w obozach
w Huszt i Marmarosz-Sziget na Węgrzech, oskarżeni o zdradę. [przypis edytorski]

¹³³Rada Regencyjna Królestwa Polskiego — organ właǳy zwierzchnie Królestwa Polskiego aktu  listopada,
zastępu ący króla lub regenta. Rada Regency na została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich
właǳ okupacy nych. Ob ęła urząd  paźǳiernika , zaś  listopada  rozwiązała się, przekazu ąc całość
właǳy zwierzchnie Naczelnemu Woǳowi Wo sk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. [przypis edytorski]

¹³⁴mention honorable (.) — wyróżnienie. [przypis edytorski]
¹³⁵Boznańska, Olga (–) — malarka modernistyczna, znakomita portrecistka. [przypis edytorski]
¹³⁶Lenbach, Franz (–) — niemiecki malarz realistyczny i portrecista; popularność zdobył ǳięki por-

tretom osobistości ze świata warstw wyższych, przemysłu i sztuki. [przypis edytorski]
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e wielką przyszłość. Ten zapatrzony w siebie tylko twórca, skąpy w pochwałach, po-
gardliwy dla innych, stanąwszy przed akimś e obrazem, zawołał entuz astycznie: „Mais
c’est superbe! superbe!”¹³⁷.

Malowała impres e nastro owe i portrety. Krytycy, nawet surowy, nieubłagany Sta-
nisław Witkiewicz¹³⁸, byli dla nie z wielkim uznaniem¹³⁹.

Zdusiła w sobie ten talent. Zdusiła zdolności muzyczne (grała na skrzypcach, podobno
z wielkim uczuciem). Zdusiła tupet pisarski. Pamiętamy nowele e , pełne temperamen-
tu i bystre spostrzegawczości. Pamiętamy artykuły, polemiki, broszury, ulotki, sypane
w nagłe potrzebie. Wszystko rzuciła dla tych bezprzykładnych, nadluǳkich wysiłków,
które ak zdrowy eszcze kwiat esienny podcięły e życie.

Rada miasta Lwowa uczciła pamięć bohaterki, nazwawszy e imieniem i nazwiskiem
edną z ulic śródmieścia. Pochowana została na cmentarzu obrońców Lwowa, tam, gǳie
leżeć powinna.

Niezmożonym e trudom chwała i cześć!
 
Linia życia… Kto zastanawia się nad nią? Każdy ą ma. Jedni wieǳą, inni nie.

U Heleny Witkowskie rozszczepiła się w dwóch wyraźnych kierunkach. Jedna po-
gięta, połamana — strzaskane zwierciadło na osobistszych przeżyć: małżeństwa, macie-
rzyństwa, przy aźni…. i kto wie, może eszcze akichś innych drogich więzów? Druga —
równa, prosta, obfita w ślepe znaki przeznaczeń, ak w ba ce.

Podeptał los linie uczuć Witkowskie . Nie miała być nigdy szczęśliwa bu nym szczę-
ściem żony, matki, przy aciółki. Straciła męża, ma ąc lat dwaǳieścia dwa, po trzyletnim
zaledwie pożyciu. W rok późnie ǳiecko. Odeszła tragicznie przy aciółka. Została sama.

Jednak nie. Było w nie coś, co musiało zastąpić zgaszone latarnie pierwszych słońc.
Było umiłowanie, silnie sze od rozpaczne ¹⁴⁰ beznaǳiei.

Uroǳona w Kaliszu, w domu inteligenckim (o ciec był adwokatem), gǳie nie wy-
czuwano ednak potrzeby głębsze nauki dla ǳiewcząt — edyna spośród paru czy kilku
sióstr swoich pragnęła e .

Uczono ą ancuskiego, muzyki, tańca, no i zapewne wykwintnych robótek, wszyst-
kiego, co było niezbędne dla dobrze wychowane panny z końca XIX stulecia.

Pens a — pod żadnym warunkiem. Zepsucie. Zgorszenie. Zresztą, zapewne nie wy-
padało. O ciec nie pozwalał. Matka musiała dać słowo, że nie wyłamie się nigdy spod te
klauzuli. Panienki z „dobrych domów” kształciły się wówczas w kompletach, po kilka,
skrupulatnie dobrane, przefiltrowane przez opiniodawcze sądy ciotek, babek, kuzynek.

Uczyła się więc w takim komplecie, ta nym oczywiście, awne pod rządem rosy skim
były nie do pomyślenia, ǳiewczynka, podlotek i dorasta ąca uż panna Helena. Wiado-
mości e były nieuporządkowane, ale roǳina nie miała na tym punkcie ambic i, a mąż
późnie szy tego nie potrzebował.

Mąż — lekarz w Tomaszowie. Tam zamieszkała po ślubie.
Skąd o e istnieniu dowieǳiała się Paulina Kuczalska-Reinschmit w Warszawie? To

rzecz niezbadana. „Papież feminizmu” miał przeǳiwny dar wyławiania z na zapadle szych
kątów prowinc i co ciekawszych i zdolnie szych umysłów kobiecych i gromaǳenia ich
pod swoim sztandarem.

Poszło do p. Witkowskie zaproszenie na akiś odczyt czy posieǳenie w Warszawie.
Nie mogła skorzystać z niego. Nie przypuszczała ednak, zrozumiawszy po latach dopiero,
że list Reinschmitowe to było pierwsze posunięcie na te linii życia, która potoczyła się
dla nie równo, bez załamań, bez wyrw tragicznych — na linii naukowe , publicystyczne
i pedagogiczne pracy.

List, akich wiele, suchy zapewne, lecz niby kula ognista przeznaczeń rzucona w prze-
stworza, która musiała w nią trafić. Ślepy los.

¹³⁷Mais c’est superbe! superbe! (.) — Ależ to wspaniałe! wspaniałe! [przypis edytorski]
¹³⁸Witkiewicz, Stanisław (–) — polski malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki, twórca i popularyzator

stylu zakopiańskiego; o ciec Stanisława Ignacego Witkiewicza. [przypis edytorski]
¹³⁹Krytycy (…) byli dla niej z wielkim uznaniem — Marian Kowanz, Maria Dulębianka. Wspomnienie, nr 

„Kobiety Współczesne ” z . [przypis autorski]
¹⁴⁰rozpaczny (daw.) — rozpaczliwy. [przypis edytorski]
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W akiś czas późnie otrzymała z „Koła Pracy Kobiet” pani Kuczalskie kwestionariusz
w sprawie warunków bytu i pracy robotnic fabrycznych. Do zbierania odpowieǳi zabrała
się z całym zapałem głodnego swego intelektu, nie przeczuwa ąc doniosłości sprawy dla
następnych swoich przeżyć.

Odesławszy wypełniony z pietyzmem kwestionariusz, uczuła pustkę.
Co dale ?
Brat e męża był redaktorem „Kaliszanina” i zachęcał ą do pisania. Dała mu akiś

eden, drugi artykuł treści społeczno-historyczne . Poszły za nim dalsze. Zaczęła pisać do
prasy warszawskie . Powoǳenie było nadspoǳiewane. Przy mowano, drukowano i oce-
niano — twierǳi sama — ponad wartość.

To było uż drugie posunięcie na te linii, na które nie miała nigdy spotkać oporu.
Gǳie akby spod ziemi wyrastali przed nią luǳie wskazu ący e pełne, wybu ałe kwiaty
w ogrodach, przez które szła. Tylko schylić się, zerwać…

Schylała się, zrywała, nie wieǳąc, że wkrótce to edno, te kwiaty pomyśleń, te ogrody
pracowitych poczynań intelektu, te wymarzone ga e wieǳy uż tylko e zostaną. Wszyst-
ko inne zamknie się bezpowrotnie.

Po śmierci męża przy echała do Warszawy. Po stracie ǳiecka od razu twarde, mocne
postanowienie: wstąpi na uniwersytet.

Iǳie po radę do Kuczalskie -Reinschmit. Otrzymu e programy, adresy. Genewa, na-
turalnie Genewa. Tam, aż do wybuchu wo ny — ognisko studentów polskich, rzuconych
zagranicę.

Jest w Genewie. Czego się uczyć? Nie wie. Nic, nic nie wie. Stanęła na rozdrożu.
Wiru ą w myślach głupie, luźne strzępy wieǳy. Trochę historii, trochę literatury, tro-
chę społeczności. Publicystyka. Jak zlepić to? Co powieǳieć profesorom? Jak wydobyć
z siebie całokształt chcenia i zrozumienia?

Wtem przypomnienie. Ankieta soc alno-ekonomiczna w Tomaszowie. Kwiat, który
wyrósł przed nią nagle w ogroǳie dla nie przeznaczonym. Ręka mądre kobiety, która
go wskazała.

Przycicha ą wahania. Jedno postanowienie: „Sciences sociales”¹⁴¹. Spokó . Głos we-
wnętrzny: „Tak stać się musiało”.

Ale — brak świadectw szkolnych. Brak matury. Nic nie skończyła. Niczego nie uczyła
się programowo. Wolną słuchaczką być nie chce. Musi pracować gruntownie, porządnie
i zdawać egzaminy ak student-absolwent.

Była wówczas w Genewie dr Lipnowska, opiekunka Polaków. Był profesor Laskowski,
anatom, ceniony, uwielbiany. Jego podpis — uż ak matrykuła¹⁴².

Zaufał e , zawierzył na mocy świstka, świadectwa z ta nych kompletów, które nic
właściwie nie znaczyło. A przede wszystkim po długie z nią rozmowie i ogniu pytań
krzyżowych.

Złożyła podanie do fakultetu. Została zwycza ną słuchaczką. Uczyła się zawzięcie. Ale
— uroǳona społecznica — musiała zawsze znaleźć czas na robotę pozaosobistą. Zbierała
więc składki na skarb narodowy. Wprowaǳona do zarządu stowarzyszenia studenckiego
„Groszowe Polki”, pracowała tam przez cały czas pobytu w Genewie.

Skończyła fakultet ako „licenciée ès sciences sociales” (licenc antka nauk społecznych).
Co potem?
Znowu męka wątpliwości, wahania.
Zaproponowano e wykłady historii polskie i powszechne w pierwszym gimnaz um

żeńskim, założonym przez Kazimierę Bu widową przy pomocy kilku profesorów w Kra-
kowie.

Po pewnym czasie zosta e dyrektorką Szkoły Koedukacy ne im. Ramułtowe . Nie lubi
ednak pracy administracy ne , z którą posada tego roǳa u ściśle bywa związana. Rzuca
ą więc wkrótce i zaczyna wykładać na kursach państwowych nauczycielskich.

Barǳo była zamiłowana w pedagogice, ale równocześnie pociągała ą nieprzepartą
siłą publicystyka. Pisywała do „Steru” Reinschmitowe , do „Nowego Słowa” Turzymy,

¹⁴¹sciences sociales (.) — nauki społeczne. [przypis edytorski]
¹⁴²matrykuła (daw.) — legitymac a studencka. [przypis edytorski]
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do „Ateneum” Chmielowskiego. Redagowała czas akiś po ustąpieniu dr Daszyńskie -
-Golińskie „Na posterunku”, organ Ligi Kobiet, zamknięty wkrótce skutkiem braku
funduszów. Wespół z profesorem Sawickim była czynnym członkiem redakc i „Polski
Współczesne ”, a w akiś czas późnie wydała wraz z nim cenną, podstawową książkę
Nauka o Polsce współczesnej, opracowawszy pierwszą e część Państwo i kultura.

Ale pisanie przy pracy zawodowe nie mogło mieć ciągłości. Rwało się co chwila
wobec braku czasu. Pochłaniały ą przy tym obowiązki społeczne, przede wszystkim uż
począwszy od  roku robota w Komitecie Wykonawczym Ligi Kobiet.

Jednak autorstwo nie mogło ode ść od nie , ta w bezkresie niewiadomych przezna-
czeń wyryta linia intelektu. Zaproponowano e na niespoǳiewanie wydanie w książce
wykładów, które miała w Uniwersytecie Ludowym z „Historii ustro u Polski”.

Był to rzut losu, za którym wkrótce poszły inne.
Pierwsza książka doczekała się barǳo szybko pięciu wydań, wprowaǳiwszy autorkę

w grono na świetnie szych popularyzatorów, opiera ących prace swo e na gruntownych,
źródłowych badaniach i szerokim u ęciu całokształtu zagadnień.

Każdy następny szczebel ku nowym zdobyczom osiągany był tak samo niespoǳie-
wanie. Z awia się ktoś, proponu e, wskazu e i — rzecz przychoǳi sama z siebie.

Witkowska była pierwszą, która napisała u nas książkę, Nauka obywatelstwa, i zǳi-
wiona est dotąd, że stało się to tak bez żadnych wysiłków z e strony.

Wykładała tę naukę w Szkole Mie skie Gospodarstwa Domowego w Krakowie dr
Zofia Daszyńska-Golińska. Ale okoliczności zmusiły ą do wy azdu i wtedy zaproponowała
koleżance ob ęcie placówki. Dwie goǳiny tygodniowo — niby nic, a ednak całe nowe,
szerokie pole…

Coraz wyraźnie , coraz aśnie żłobiło drogi przeznaczenia Witkowskie to „coś”, co
z awiało się pod postacią luǳi życzliwych i wierzących w nią, a co właściwie uż tkwiło
w nie i czekało tylko chwili wyładowania.

Przy eżdża na inspekc ę Szkoły Gospodarstwa Domowego do Krakowa p. Maria Za-
borowska, kierowniczka Wyǳiału Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Wyznań
Religĳnych i Oświecenia Publicznego. Jest na wykładach e . Słucha, ocenia i proponu e
spisanie ich.

Tak powstała ta druga książka, konieczny, niezbędny wskaźnik dla nauczycielek i na-
uczycieli, pragnących rozbuǳić w uczniu mocne poczucie łączności z własnym państwem
i narodem, silną odpowieǳialność ednostki w życiu zbiorowym za każdy czyn dokona-
ny i twarde ugruntowanie obowiązkowości w spełnianiu zadań ciążących na obywatelach
i obywatelkach kra u.

Poświęciła się odtąd uż całkowicie te ǳieǳinie. Wykłada „naukę obywatelstwa”,
obecnie w Szkole Przemysłowe Żeńskie w Krakowie, edne z na większych i na le-
pie prowaǳonych w państwie naszym. Obdarzona wielkim darem słowa, buǳi zachwyt
i nieci zapał do spraw polskich w sercach młoǳieńczych. Łącznie z dr filozofii Ludwi-
ką Dobrzyńską-Rybicką, docentką wykłada ącą¹⁴³ na Uniwersytecie Poznańskim, pracu ą
nad udoskonaleniem treści, formy i metod nauki obywatelstwa. Dr Dobrzyńska dąży do
oparcia e na podstawie soc ologii. Witkowska u mu e ą ze strony etyczne . Stanowiska
te nie tylko nie przeczą sobie wza emnie, ale uzupełnia ą się doskonale.

Szuka nasza licenc antka wzorów kształcenia w nauce społeczne za granicą. Trzy lata
temu zwieǳiła szkoły odnośne we Franc i, Belgii, Szwa carii. Znalazła, że sama nauka
niewiele tam wyże stoi aniżeli u nas. Natomiast barǳo wysoki stopień osiągnęła meto-
da służby społeczne , zwłaszcza w Belgii, gǳie stanowczo est na wybitnie szy teren do
nabycia umie ętności w tym kierunku.

Z barǳo ciekawymi typami szkół służby społeczne zapoznała H. Witkowska czy-
telniczki „Kobiety Współczesne ” w szeregu artykułów, drukowanych w tym piśmie,
którego est stałą współpracowniczką. Mówiła o szkołach tych również na odczytach,
wygłaszanych staraniem sekc i pedagogiczne Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wy-
kształceniem (odǳiał krakowski).

¹⁴³docentka wykładająca — docent wykłada ący w Poznaniu różni się od docenta prywatnego tym, iż pierwszy
est na stałym stanowisku w uniwersytecie, a drugi est poza ciałem profesorskim. [przypis autorski]
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Warszawa gościła Witkowską przez dni kilka na walnym z eźǳie kół Służby Obywa-
telskie . Przy echała ako delegatka barǳo czynnego koła krakowskiego, które do progra-
mu swe ǳiałalności włączyło przede wszystkim szerzenie nauki obywatelstwa i pierwszy
e kurs miesięczny zorganizowało w tym czasie, zaprosiwszy na prelegentkę dr L. Do-
brzyńską-Rybicką.

*

Radosna est praca H. Witkowskie . Włożyła w nią wszystkie umiłowania swo e. Za-
mknęła w nie całą młodość tragiczną. Chciałaby mieć tylko więce czasu na pisanie. Ale
łączyć e z wykładami trudno. Pióro pochłania i odrywa. Przy pracy nad akąś książką
lub choćby tylko artykułem rozdwa a się myśl i zatraca tę bezpośredniość odǳiaływania
na uczennice, którą osiąga, skupiwszy się w ednym wyłącznym kierunku. Więc unika
autorstwa w czasie szkolnym, choć kusi, przynagla potrzeba pisania i zawsze są wydawcy.

To powoǳenie autorskie sprowaǳa na duszę e cień smutku, przypomina ąc zmarłą
przedwcześnie przy aciółkę.

Marcelina Kulikowska… Znało ą dawne pokolenie. Pisała przesubtelne nastro e. Ja-
pońskim pęǳelkiem, który est ak kwiat mimozy, słania ący się, a lśniący radośnie,
marzycielski, a asnym złotem rozmrugany — tym swoim pęǳelkiem rysowała wnętrza
tkliwe , głębokie duszy. Nikt tego nie chciał drukować.

— Dlaczego? — pyta Witkowska. — Ja przecież tak pisać nie umiałam, a brali, co
tylko dałam. Sami przychoǳili. Rękopisy Marceliny zalegały redakc e. Aż rozgoryczona,
zniechęcona, znużona — odeszła od życia. Sama odeszła…

Wydała Witkowska e prace po śmierci. Nie ucieszyła się nimi, zapoznana. Nie roz-
grzały, nie skrzepiły zwątpiałego serca.

A może… Kto wie, co wiǳi, co czu e dusza w przestworzach⁈

*

Czy Witkowska walczyła o równouprawnienie kobiety?
Właściwie nie. Walkirią, Brunhildą¹⁴⁴ ognistą nie była nigdy. Ale wyszła z obozu

Reinischmitowe . Obcowanie z hetmanką wyzwolenia kobiety wycisnęło piętno na całym
e życiu. W dobie gorzkich prze ść młoǳieńczych szukała w same sobie tylko oparcia.
Z siebie czerpała moc i siły żywotne. Odrzuciła rozłzawione bluszcze i powo e. Stanęła na
twardym gruncie samowystarczalności, moralne , fizyczne , duchowe , wyciągnąwszy ręce
do światła ponad otchłanią klęsk osobistych.

Zasady krzepkie duchowe równowagi i odporności wpa a w swo e słuchaczki. Uczy
e być obywatelkami kra u. Uczy rozumieć, czym est prawo. Uczy, że nie ma uprzywi-
le owania — est tylko honor i obywatelskie spełnianie powinności. To edno stanowi
klucz do żelaznych wrót równouprawnienia.

Zdobyła e kobieta polska nie wrzawą suażystek¹⁴⁵. Sięgnęła po nie ręką spracowaną
w twarde służbie społeczne .

Od wieków, od wieków…
Tego uczy Witkowska. I to wciąga ą na listę tych, z którymi przyszło równoupraw-

nienie.

*

Dn.  grudnia  r. obchoǳił Kraków -letni ubileusz e pracy i służby spo-
łeczne .

Uroczystość zgromaǳiła nie tylko liczne rzesze przy aciół i uczenie, ale także przed-
stawicieli właǳ państwowych.

¹⁴⁴Brunhilda — tytułowa bohaterka opery Walkiria Richarda Wagnera, która w zakończeniu zosta e pozo-
stawiona uśpiona na wzgórzu otoczonym magicznym ogniem, stworzonym przez boga ognia, Lokiego. [przypis
edytorski]

¹⁴⁵sufrażystka — kobieta walcząca o prawa wyborcze kobiet pod koniec XIX i na początku XX w. [przypis
edytorski]
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Pan wicewo ewoda udekorował Jubilatkę Złotym Krzyżem Zasługi. Przemawiał w im.
Ministerstwo Wyznań Religĳnych i Oświecenia Publicznego kurator Kupczyński i p. Ma-
ria Zaborowska, kierowniczka Wyǳiału Zawodowych Szkół Żeńskich, niestruǳona ich
organizatorka. Zabierali głos inni mówcy, którym odpowieǳiała wzruszona bohaterka
obchodu, dosto na służebnica Polski.

  -
Znana szerszemu ogółowi z artykułów w prasie bieżące i z książek, wydanych dosyć
licznie (wrażenia z podróży, studia literackie, szkice historyczno-publicystyczne), p. To-
micka była nam prawie obca ako ǳiałaczka społeczna, a tym barǳie ako bo ownica
o równouprawnienie kobiet. Winę ponoszą przedwo enne kordony, które tylko ukrad-
kiem pozwalały przeǳierać się wiadomościom z ednych zaborów Polski do drugich. ǲiś
ak zbłąkani wędrowcy zaczynamy nawoływać się i mówić do siebie o sobie.

P. Tomickie należy się edno z pierwszych mie sc w walce o równe prawa kobiety.
Wychowana w Warszawie, ǳiałalność swo ą — po zamążpó ściu — rozwĳała przez

 lat przeszło na terenie m. Lwowa, gǳie mąż e był dyrektorem zakładów Mie skich
Elektrowni. Czas akiś należała do Towarzystwa Szkoły Ludowe , gǳie pracowała inten-
sywnie, usunęła się wszakże z te organizac i w  r. ze względów przekonaniowych.
Nie rzuciła ednak placówek oświatowych. Prowaǳi po rok  założoną wraz z mę-
żem w  r. bibliotekę i wypożyczalnię książek dla pracowników elektrowni. W  r.
otwiera ą pp. Tomiccy ochronkę dla ǳieci tychże pracowników, którą kieru e p. Tomicka
osobiście systemem Montessori. Mimo wytężone pracy społeczne , odda e się z całym
zapałem walce o polityczne i społeczne wyzwolenie kobiety. W  r. zosta e członkiem
Związku Równouprawnienia Kobiet we Lwowie, powołana późnie na wice-, a w koń-
cu, przez aklamac ę, na przewodniczącą. Bierze uǳiał we wszystkich pracach organizac i.
Wygłasza odczyty, pisze artykuły do „Przeglądu kobiecego” i innych. Przesyła stałe ko-
respondenc e do „Jus suffragii”¹⁴⁶. Wyda e książki związane ze sprawą kobiet (Z ǳiejów
kobiety polskiej, Kobieta w piśmiennictwie polskim i inne). Tłumaczy mowę w Dumie prof.
dra L. Petrażyckiego „O prawa dla kobiet”.

W listopaǳie  r. Lwowski Związek Równouprawnienia Kobiet przystąpił wraz ze
wszystkimi swoimi odǳiałami prowinc onalnymi do Mięǳynarodowe Federac i Związ-
ków Równouprawnienia Kobiet pod nazwą „Komitetu Polskiego”. W dwa lata późnie
odbywa się wielki kongres w Budapeszcie, na który delegac a polska przywozi wspaniały
sztandar, rozwinięty na estraǳie, uczczony przez brawa rzęsiste i powstanie delegatek
 państw, obe mu ących  milionów kobiet. P. Tomicka wita Węgrów z ramienia Ko-
mitetu polskiego serdecznym przemówieniem w ęzyku ancuskim. Sypią się oklaski:
„Eǉen! — Niech ży e! — Vive la Pologne!”

Po raz pierwszy od czasu niewoli zdobyła Polska wówczas własne mie sce na arenie
światowe , niebrana dotąd nigdy i nigǳie w rachubę.

Była Galic a w okresie przemocy zaborcze stanowiła edyną ǳielnicę, w które ha-
sła równouprawnienia mogły wywoływać akc ę czynną. Mieliśmy se m autonomiczny we
Lwowie. Było gǳie szturmować. Było do kogo zwracać żądania. Korzystał z tego Związek
Równouprawnienia Kobiet, urząǳa ąc propagandowe pochody, zgłasza ąc petyc e z pod-
pisami tysięcy kobiet, zwołu ąc wiece. (Jeden z pierwszych, wielki, pod przewodnictwem
M. Konopnickie , z wystawieniem kandydatury Marii Dulębianki ako posłanki do Se -
mu).

Poza walką o równe prawa w Se mie i Raǳie Mie skie prowaǳił Związek akc ę w in-
nych sprawach. Upominał się o krzywdy nauczycielek i urzędniczek pocztowych. Żądał
otwierania państw, gimnaz ów żeńskich, dopuszczenia kobiet na politechnikę, przyzna-
wania studentkom stypendiów na równi ze studentami, zrównania praw emerytek itp.

W grudniu  r. wręczono marszałkowi Se mu petyc ę, opatrzoną podpisami nie
tylko z ednoczonych stowarzyszeń kobiecych, ale i Męskie Ligi Zwolenników Równo-
uprawnienia Kobiet. Przemówienie wygłosiła p. Tomicka. Wyniki okazały się nieznacz-
ne. W kurii cenzusowe miast przyznano prawo głosowania tylko uprzywile owane klasie

¹⁴⁶„Jus suffragii” — ofic alny organ Mięǳynarodowego Związku Kobiet (International Alliance of Women),
miesięcznik publikowany w latach –. [przypis edytorski]
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kobiet. Więc wrócono znowu do wieców ako na pewnie szego środka propagandy nie
tylko we Lwowie, ale i w prowinc alnych odǳiałach Związek Równouprawnienia Kobiet
(Stanisławów, Nowy Sącz, Gorlice, Jasło).

W powietrzu ednak uż czuć było wo nę. Związek Równouprawnienia Kobiet zorga-
nizował kurs samarytański¹⁴⁷, a w ma u  r. odbył się ostatni wiec kobiecy. Kataklizm
światowy przerywa pracę. Sieǳibę Związku za mu ą Moskale, niszcząc bibliotekę i całe
urząǳenie. Po wy ściu ich znaczna część członkiń przystępu e do Ligi Kobiet, odda ąc się
na usługi wo ska i cywilnych ofiar wo ny. P. Tomicka pode mu e wytężoną akc ę w kie-
runku wysyłania książek dla Legionistów. Dało to nadspoǳiewane wyniki.  kilka tys.
tomów przeszło przez ręce inic atorki. Setki listów stwierǳa ą radość, z aką była witana
każda przesyłka w okopach, w szpitalach.

Za pracę dla Legionistów otrzymała nasza ǳiałaczka Oǳnakę Zasługi Samarytańskie
Za trudy, poniesione w czasie wo ny ukraińskie — Krzyż Obrońców Lwowa.

W  r., po skończone wo nie i zwycięskim odparciu bolszewików z Polski, gdy
naród wracał do pracy poko owe , nawiązała p. Tomicka stosunki z Klubem Politycznym
Kobiet Postępowych w Warszawie (przewodnicząca dr Buǳińska-Tylicka) i założyła od-
ǳiał ego we Lwowie.

Niestety, po dwóch latach warunki e życia ulega ą zasadnicze zmianie. Złożywszy
przewodnictwo w ręce pp. M. Jaworskie i H. Ceysingerówny, usuwa się na razie od
pracy publiczne . Wraca do nie w  r., przeniósłszy się na stałe do Krakowa, gǳie
zakłada znowu Klub Polityczny Kobiet Postępowych, który przestał istnieć we Lwowie.
Zdobywa w „Nowe Reformie” stały dodatek do pisma „Głos Kobiet”, który sta e się
organem ǳielne propagandy. W grudniu  r. Klub przyłącza się do Związku Pracy
Obywatelskie Kobiet pod przewodnictwem p. Tomickie .

W ostatnich czasach powstało Krakowskie Koło Mięǳynarodowego Stowarzyszenia
Kobiet z Wyższym Wykształceniem. P. Tomicka wchoǳi do niego ako zastępczyni prze-
wodniczące i rozwĳa ǳiałalność w kierunku zbiórki książek, broszur, katalogowania ich
i wysyłki na wystawę intelektualne pracy w Nowym Jorku, aby po skończonym pokazie
przeszły na własność Polonii amerykańskie .

*
Żywy umysł otworzył przed naszą społecznicą pola szerokich zainteresowań. Wybitna

intelektualistka, da e się ponieść zagadnieniom, które uż same w sobie mogłyby wypeł-
niać dni pracowite. Studiu e na wybitnie szych autorów polskich i obcych. Poświęca im
książki, wydawane pięknie, nacechowane kultem, nie ślepym, nie zasugestionowanym
z zewnątrz, ale opartym na podłożu głębokie refleks i, na przemyśleniach i wta emni-
czeniach dostępnych tylko dla tych, co umie ą kochać przedmiot swych dociekań.

Za ęli J. Tomicką nade wszystko Żeromski i Konopnicka. Im też poświęciła lwią część
studiów swoich analitycznych. Ostatnią książkę¹⁴⁸ za ął w znaczne części Berent i po-
równanie powieści ego Żywe kamienie ze starszą o lat  Notre Dame de Paris Wiktora
Hugo. A wgłębienie się i wczucie w prace obu autorów wywołało ciekawe rozważania na
temat Żywych kamieni w ogóle — pomników, tych „towarzyszy i powierników dążącego
wzwyż człowieka”, „światła, wypracowanego przez rasy zamarłe”, światła, które płonąć
musi wieczyście…

Żywy, barwny felieton o pomnikach, rzucony na szpalty ǳiennika, ocalał w książce.
Ale zaginęła lwia część innych.

Dużo podróżowała, wiele wiǳiała J. Tomicka i co na ciekawsze, nowe konieczności
chwili rada była zawsze przenieść do kra u. Stąd szkice e , wspomnienia z wycieczek ma ą
znaczenie uż nie tylko sprawozdawcze i wrażeniowe, ale zaciekawia ą z punktu wiǳenia
społeczno-kulturalnego o podkłaǳie gorącego patriotyzmu.

Po wybuchu wo ny przestała podróżować i oddała się uż tylko pracy społeczne .
A w chwilach darowanych same sobie zgłębia twórczość roǳimą i obcą, podda ąc ą
misterne , niekiedy iście benedyktyńskie analizie, zawsze pod kątem uzasadnionych osą-
dów.

¹⁴⁷kurs samarytański — szkolenie z uǳielania pierwsze pomocy. [przypis edytorski]
¹⁴⁸Ostatnią książkę — O żywych kamieniach, Kraków  r., Gebethner i Wolff. [przypis autorski]
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W cieniu pozosta ą zwykle nazwiska ǳiałaczy odsuniętych od środowiska wrzącego życia
wielkomie skiego. Nie wieǳielibyśmy nic, albo przyna mnie niewiele o zmarłe niedaw-
no Marii Gerżabkowe , które praca obe mowała mnie sze miasta Wschodnie i Zachod-
nie Małopolski, gdyby nie możność korzystania z referatu p. J. Tomickie , byłe przewod-
niczące Związku Równouprawnienia Kobiet we Lwowie, i nie notatki męża nieboszczki,
p. inż. Gerżabka, który zapragnął utrwalić pamięć żony ako ednostki niepospolicie za-
służone w ruchu kobiecym i ogólnospołecznym.

Córka Józefa Łusakowskiego, emisariusza ludowego, który w latach – walczył
w Legionie Wysockiego¹⁴⁹ o wolność Węgier i został oǳnaczony orderem Virtuti Mi-
litari, wyniosła z domu żywy płomień patriotyczno-wolnościowych uniesień. Po matce,
która przez  lat była wychowawczynią ǳieci I. J. Kraszewskiego, oǳieǳiczyła wielki
dar pedagogiczny. Obo e roǳice przekazali e wysoko po ęty demokratyzm i ukochanie
pracy dla ludu.

Skończywszy seminarium nauczycielskie w Krakowie, dokształcała się następnie w War-
szawie, studiu ąc pod kierunkiem na wybitnie szych profesorów historię, polski ęzyk,
nauki przyrodnicze, filozofię, psychologię, ekonomię i nauki społeczne. Przez  lat była
nauczycielką na pens i p. Czarnockie , w te kuźni nieugiętego patriotyzmu, twarde woli,
mocnych charakterów i obywatelskich zrozumień. W  r. wyszła za mąż do Małopol-
ski za inż. Gerżabka i tam rozwinęła niezwykle żywotną ǳiałalność w na barǳie umiło-
wanych kierunkach: pracy dla ludu włościańskiego i roboczego, dla młoǳieży szkolne
i nade wszystko w sprawach kobiecych. Mąż był e pomocą we wszelkich poczynaniach.
Razem, z niezmordowanym trudem, dźwigali ciężar wysiłków społecznych.

Członek Związku Równouprawnienia Kobiet we Lwowie, stworzyła p. Gerżabkowa
odǳiał ego w Stanisławowie, gǳie stale czas akiś mieszkała wraz z mężem. Odǳiał ten
ǳięki energii kierowniczki rozwinął barǳo żywą ǳiałalność.

Było to w czasie, kiedy Związek Równouprawnienia Kobiet lwowskich wraz z kra-
kowskim i wszystkimi odǳiałami swoimi (w Gorlicach, Jaśle i Nowym Sączu) stworzył
ednolitą organizac ę pod nazwą Polskiego Komitetu Równouprawnienia Kobiet, który
w  r. przystąpił do Wszechświatowe Federac i Związków Równouprawnienia Kobiet.

Nasz Komitet uż bez patronatu Austrii miał odtąd prawo reprezentowania Polski
na mięǳynarodowych arenach walki o prawa kobiet. Delegatki ego zdobyły możność
zabierania głosu, nie podszywa ąc się pod obcopaństwowe płaszczyki, a sprawozdania
z ǳiałalności Polskiego Komitetu bywały teraz stale drukowane w organie Federac i,
„Jus suffragii”.

W marcu  r. należała Gerżabkowa łącznie z Dulębianką, Bu widową i Malinowską
do składu polskie delegac i, która udała się do Wiednia na z azd kobiet kra ów austriac-
kich. Zwróciły się one do hr. Stürgkha¹⁵⁰ z petyc ą o prawa polityczne kobiet, podpisaną
przez przedstawicielki wszystkich narodowości. Przy czym wysłanki każdego poszcze-
gólnego kra u mogły polecić żądania własnym klubom narodowym. (Polki udały się do
posłów: dr. Jaworskiego, dr. Leo i dr. Gerstmana, którzy im obiecali poparcie)¹⁵¹.

W  r. odbył się wielki kongres Federac i Związków Równouprawnienia Kobiet
w Budapeszcie. Delegatkami ze Lwowa były: pp. J. Tomicka i M. Bergsonowa; ze Sta-
nisławowa M. Gerżabkowa, z Nowego Sącza Gawęcka. Poza tym brały uǳiał w kongre-
sie: M. Dulębianka i dr Z. Daszyńska-Golińska. Po raz pierwszy wystąpił wtedy sztan-
dar polski, powitany przez powstanie wszystkich delegatek i burzę oklasków. Trzymali
go, rozwinięty na estraǳie, pp. Gerżabkowie, a pani Gerżabkowa wygłosiła naza utrz

¹⁴⁹Legion Wysockiego — utworzony przez gen. Józefa Wysockiego legion polski liczący ok.  tys. żołnierzy,
wspiera ący powstanie węgierskie, które wybuchło  marca  pod wpływem wiadomości o rewoluc i w Paryżu
oraz Wiedniu, stanowiące część Wiosny Ludów. [przypis edytorski]

¹⁵⁰Stürgkh, Karl (–) — austriacki polityk prawicowy, minister oświaty (–), od  premier;
przeciwnik powszechnego prawa wyborczego, rzecznik przystąpienia Austrii do I wo ny światowe . [przypis
edytorski]

¹⁵¹W marcu  r. należała Gerżabkowa łącznie z Dulębianką, Bujwidową i Malinowską do składu polskiej
delegacji… — Wszystkie powyższe szczegóły i szereg poniższych wy ęte są z niewydrukowanego referatu p.
Jadwigi Tomickie Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie. Przyczynek do historii ruchu kobiecego w Polsce.
[przypis autorski]
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przemówienie w ęzyku ancuskim na posieǳeniu Męskie Ligi Zwolenników Równo-
uprawnienia Kobiet, należące do składu kongresu.

Wkrótce potem wybuchła wo na. Związek Równouprawnienia Kobiet zawiesił ǳia-
łalność swo ą. Większość członkiń za ęła się współpracą w tworzeniu Legionów i zor-
ganizowaniem Ligii Kobiet, pod przewodnictwem Z. Moraczewkie . Przystąpiła do nie
i M. Gerżabkowa, pod ąwszy równocześnie pracę w Czerwonym Krzyżu.

ǲiałalność e obe mowała szerokie kręgi. Założyła  instytuc e. W tym dwie szkoły
dla analfabetów, szwalnie, ludowe szkoły zimowe, koła uniwersytetów ludowych, czytelnie
ludowe, dwa kluby polityczne, kluby i kółka samokształcenia, biuro porad zawodowych
dla kobiet, biuro Czerwonego Krzyża, odǳiał Ligi kobiet w Stanisławowie, biuro dla
zaginionych eńców, a także Sekc ę Kobiecą Obrony Państwa w Nowym Sączu itp.

Obdarzona darem żywego słowa, wygłaszała odczyty, eżdżąc z nimi nieraz na daleką
prowinc ę. Poruszała przede wszystkim zagadnienia z ǳieǳiny ruchu kobiecego, spraw
młoǳieży i ǳieci. Pisała też dużo. Współpracowniczka edenastu czasopism polskich,
posyłała przy tym stałe sprawozdania do „Jus suffragii” w ęzyku ancuskim. Do cieka-
wych e prac należą: Idee demokratyczne a kobiety, Lot sokoli, tłumaczony na ęzyk czeski
i chorwacki, Z tajemnic życia domowego itd. W rękopisie zostały: Czego żąda nowoczesna
kobieta? i Krzywda kobieca.

Dom pp. Gerżabków był punktem oparcia dla mie scowe i prze ezdne inteligenc i.
Przesunęło się przez ciche, skromne podwo e dużo luǳi wybitnych z Konopnicką, Przy-
byszewskim, Niemo ewskim na czele. I dużo ze sfer włościańsko-robotniczych, które
dźwigała Gerżabkowa swoim duchem świetlanym.

Prof. Baudoin de Courtenay¹⁵², tak biegunowo różny w światopogląǳie na rzeczy
„ostateczne” od M. Gerżabkowe , napisał o nie do męża e : „Nie wiem, czy w ciągu
mo ego długiego żywota poznałem pięćǳiesięciu wielkich luǳi. Otóż wielką w gronie
tych na większych była pańska żona. I nie wiem, czy poznałem ǳiesięciu prawǳiwie
dobrych luǳi. Mnie sza o to. Na lepszą z nich była pańska żona”.

W ostatnich latach życia ogłuchła, zaniewiǳiała. Okrutny, beznaǳie ny pochód skle-
rozy zaatakował nawet mowę. Dotknięta tym strasznym bezwładem, całą prężność umy-
słu zwróciła ku sprawom zaświatowym. Rozwibrowała się dusza e talentem poetyckim.
Dyktowała wiersze, nacechowane liryką na czystszych uniesień, pełne pokory i nadluǳ-
kie słodyczy, z aką znosiła mękę dni swoich.

Zmarła w Nowym Sączu w  r., opłakiwana przez rzesze przy aciół i tych wszyst-
kich, którym czyniła dobrze.

¹⁵²Baudoin de Courtenay, Jan Niecisław Ignacy (–) — na większy polski ęzykoznawca, uznawany za
ednego z na wybitnie szych w historii lingwistyki. [przypis edytorski]
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IV. W KRAJU I ZA GRANICĄ
  (. )
Głośne były w latach . aż do akiegoś  r. salony pp. Ra chmanów. Przesuwał się
przez nie co przednie szy intelekt Warszawy. Gromaǳili się literaci, artyści, ǳiennikarze.
Zasiadali w fotelach pod palmami uczeni, słucha ąc gry, śpiewu, deklamac i pierwszo-
rzędnych mistrzów, swoich i obcych. Nie było wirtuoza, którego by nie znęciła w nie-
ǳielne popołudnie bu na, artystyczna atmosfera domu wydawcy i redaktora „Echa Mu-
zycznego”. Witała gości drobna, szczupła kobieta, zawsze uprze ma, zawsze pogodna,
mimo ciężkich trosk swoich i umęczenia życiem światowym. Z ǳiwną precyz ą, nikła,
prawie niewiǳialna, umiała łączyć z sobą zna omych i niezna omych, nawiązywać nić
rozmowy, wytwarzać nastró swobody.

Nikt nie pode rzewał w nie bystre publicystki i pełne bu nych pomysłów społecz-
nicy. Była zawsze cieniem same siebie. Kryła się pod pseudonimami.

Jako Witold Janicki pisała barwne, świetne stylistycznie i porywa ące sprawozdania,
oceny, krytyki literackie, pomieszczane przeważnie w „Echu Muzycznym”, które reda-
gowała wraz z mężem. W miesięczniku Feldmana „Krytyka”, prowaǳiła stale rubrykę
„Sprawy kobiece”. Bez podpisu albo inic ałami zaledwie poǳnaczone, rzucała niezmiernie
ciekawe i artystyczne w u ęciu interwiewy¹⁵³ swo e z na wybitnie szymi przedstawicielami
literatury i sztuki świata całego, drobiazgi, które, zebrane w całość, stanowiłyby znamien-
ny dokument chwili. Tak umie ętnie poruszała w nich ważkie doraźne zagadnienia. Tak
zręcznie i prosto sięgała w wywiadach swoich po nić porównawczą mięǳy z awą kultury
Zachodu,a odbiciem e i tętnem u nas.

W  r. przypadły obchody -letnie pracy autorskie i społeczne Orzeszkowe .
M. Ra chmanowa, gorąca wielbicielka autorki, postanowiła uczcić ubileusz pierwszym
wielkim zlotem kobiet polskich z całego świata. Jak zawsze, tak i tym razem organiza-
torka, inic atorka, kierowniczka ukryła się poza grupą zaproszonych do komitetu wybit-
nych ednostek świata kobiecego, zostawiwszy sobie czarną robotę sekretarki i ako taka
przybrała symboliczny pseudonim „Orki”, który przywarł do nie uż po ostatnie chwile
ǳiałalności.

Na czele komitetu stanęła dr Anna Tomaszewicz-Dobrska. Sala Filharmonii nie mo-
gła pomieścić tłumów, które zgromaǳiły się u we ścia w czerwcu  r. Przybyli Polacy
nawet z Syberii. Na znakomitsi przedstawiciele prasy, nauki, pracy zasiadali w sekc ach.
Przemówienia wygłosili: Aleksander Świętochowski, L. Krzywicki, Tadeusz Wróblewski,
Stanisław Kempner, Lednicki, A. Wysłouch i inni. Przygotowały referaty nasze na wy-
bitnie sze ǳiałaczki, ekonomistki, wychowawczynie, społecznice. Otworzyła z azd pory-
wa ącą mową Konopnicka. „Hufca odważnych i wytrwałych szeregów, światłych umy-
słów, serc mężnych wymaga sprawa równouprawnienia kobiet” — wołała. „Z azd est
zszeregowaniem się takiego hufca, ego radą wo enną, obmyśleniem planu strategiczne-
go, opatrzeniem placówki. Orzeszkowa, wielka bo ownica wyzwolenia kobiet, wyśniła
ideał kobiety »o sercu anioła, a rozumie mędrca«. Z azd musi zrealizować piękny sen
genialne pisarki. Musi stwierǳić, że marzenia wysokiego Ducha nie poszły na marne.
A więc — Laboremus!¹⁵⁴”

W zbiorowisko luǳkie padły hasła, które wobec autorytetu mówczyni nie dopuszczały
protestu. W ciszy kościelne wysłuchano poetki. Mury zatrzęsły się pod burzą oklasków,
gdy skończyła. To było zwycięstwo geniuszu, któremu nie mógł oprzeć się na zagorzalszy
wróg „nowinek”.

A Orka po skończeniu z azdu pod ęła dla upamiętnienia go myśl otworzenia Insty-
tutu Pedagogicznego, ułożywszy wraz z Anielą Szycówną program, środki wykonawcze
i marząc o stworzeniu z czasem Akademii Pedagogiczne . rze ęta zagadnieniami wycho-
wawczymi, ogłosiła kwestionariusz dla matek, urząǳiła szereg wieców, które miały tak
wielkie powoǳenie, że brakło mie sc dla słuchaczy. Na ednym z nich poruszono sprawę,
tak aktualną ǳisia , opieki pozaszkolne nad młoǳieżą.

¹⁵³interwiewy — wywiady. [przypis edytorski]
¹⁵⁴laboremus (łac.) — pracu my. [przypis edytorski]
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Dla upamiętnienia z azdu pod ęła Orka również wydawnictwo im. Orzeszkowe „Ko-
bieta w życiu społecznym”. Weszły w skład ego: Ideały ruchu kobiecego T. Męczkowskie ,
Matka A. Szycówny, Ruch kobiecy w Polsce C. Walewskie . W pro ekcie był dalszy ciąg
prac tego typu, ale stanął na przeszkoǳie przede wszystkim brak funduszów, następ-
nie prawie nagły wy azd do Paryża, gǳie wzięła nasza cicha pracownica czynny uǳiał
w mie scowym ruchu feministycznym. Pisała dużo, zwłaszcza w „La Française”, organie
poświęconym sprawom kobiecym. Następnie wespół z Szeligą zorganizowała Kongres
Nieusta ący Spraw Kobiecych, na którego miesięcznych zebraniach przedstawiała stale
ǳiałalność społeczno-literacko-naukową Polek w byłych trzech zaborach. Sprawy pol-
skie poruszała również w odczytach, wygłaszanych po ancusku dla robotnic z katedr
Uniwersytetów Ludowych.

Studiu ąc poza ruchem kobiecym pilnie ruch spółǳielczy i oświatowy we Franc i, by-
strymi i głębokimi spostrzeżeniami, wiadomościami i statystyką ǳieliła się stale z „Blusz-
czem”, „Prawdą”, „Echem literacko-artystycznym” i innymi.

Do na poważnie szych e prac należy Kobieta w sejmie i gminie, gǳie dała wyraz szero-
kiemu polotowi umysłu, obe mu ącego z bystrą intuic ą zagadnienia, ma ące zreformować
luǳkość przez oparcie e na prawach równości i sprawiedliwości.

Uǳiał Polski w Muzeum Pracy Społeczne w Brukseli i w stałe wystawie zbiorów
etnograficznych w Paryżu były ostatnią troską czu nego, lotnego, a tak barǳo cichego
w zewnętrznym swym wyrazie ducha zmarłe .

Interesowało ą wszystko: literatura, życie oświatowo-kulturalne, praca społeczna,
a nade wszystko czyn realny. Uświadamiać, co się uż zrobiło, zachęcać do dalszych tru-
dów i wysiłków — to było e żywiołem. Urząǳała wycieczki zbiorowe, zwieǳanie fabryk,
zakładów społecznych, muzeów, galerii. Ale nie siebie — kogo innego zawsze podsta-
wiała ako pro ektodawcę i wykonawcę. Faktycznie była duszą, inic atorką, bodźcem tych
rozlicznych dokonań, akie ǳiś uskutecznia ą instytuc e, grupy, zrzeszenia.

Bu ność pomysłów e nie miała granic. Po rozmowie z nią wychoǳiło się w oszo-
łomieniu różnolitością perspektyw ǳiałania, akie rzutowała — zawsze mądrze, bystro,
celowo. Ginęła większość zamierzeń, nie do urzeczywistnienia w żelaznych kleszczach
niewoli. Ale z utrznią wyzwolenia miało dokonać się wszystko.

Wierzyła Orka święcie w bliską niepodległość Polski. I było to ǳiwne w dniach, kie-
dy skarb wolności wydawał się tylko mirażem. W listach paryskich z  r. wykazywała
konieczność studiów samorządowych i parlamentarnych dla dobra niedalekie Polski.
Komuś z bliskich swoich przepowieǳiała, że obe mie wkrótce katedrę w Uniwersytecie
Warszawskim.

Prorocza była ta e niezłomna ufność w zmartwychwstanie kra u. I dlatego tak gorąco,
tak żywiołowo zabiegała o czyn w Polsce. Dlatego taką wielką życzliwością darzyła tych,
co budowali swo e gmachy. I z taką radością, ak niegdyś nasz Prus genialny, witała każdą
cegiełkę w murze mądrych poczynań.

Zmarła na obczyźnie, nagle, z daleka od swoich, nie doczekawszy te wolne Polski,
którą miała w sobie.

Śpi ǳiś spoko nie serce struǳone i myśl niegdyś żywa. Śpi cicho wątła kobieta, przez
które salony przesunęła się cała Warszawa, nie wieǳąc, kto ą wita. Wyciągały się e ręce
do ednodniowych zna omych, a duch wypatrywał czu nie i bacznie, kto z nich stanie
w rzęǳie budowniczych Polski?
 
Było to w roku, zda e się, . Wracałam z towarzyszką swo ą po akie ś letnie tułacz-
ce do Warszawy. Na stac i Granica¹⁵⁵, do któregoś przeǳiału wskoczyła młoda szczupła
blondynka o pociągłych rysach i szlachetnym profilu.

— Maria Szeliga — szepnęła towarzyszka mo a, która ą wiǳiała na akimś zebraniu.
Szeliga…

¹⁵⁵Granica — ostatnia stac a kolei warszawsko-wiedeńskie leżąca na terenie Królestwa Polskiego, przed
w azdem na terytorium monarchii austro-węgierskie . Obecnie dworzec kole owy Sosnowiec Maczki. [przypis
edytorski]

  W walce o równe prawa. Nasze bojownice 



Czytano wówczas namiętnie głośną e powieść Hrabina Elodia i opowiadano ǳiwy
o autorce.

Miała to być ekscentryczka, która zerwała z bogatą roǳiną dla akowe ś chimery —
pracy z ludem, wśród ludu, nad ludem, czy coś tam…!

Nazwisko e , racze pseudonimy (miała ich kilka) były na ustach wszystkich.
Młodość goni za sensac ą. Nie namyśla ąc się długo, wskoczyłyśmy do tego samego

przeǳiału. Pociąg ruszył. Jak zaczęła się nasza rozmowa, uż ǳiś nie pamiętam. Ozna miła
nam, że wraca z przedstawienia sztuki Jerzego Horwata Szczęście Walusia, która miała
olbrzymie powoǳenie w Krakowie. Oklaski, kwiaty, wywoływania…

— Jerzy Horwat to pseudonim kobiety — odezwała się towarzyszka mo a, patrząc
badawczo w oczy rozmówczyni.

Blada twarz o szlachetnym profilu drgnęła. Usta poruszyły się nerwowo. Chwila wa-
hania. Nareszcie miękki, śpiewny głos:

— Jerzy Horwat nie est pseudonimem kobiety. Znam osobę tego nazwiska dobrze.
To mó brat. Jesteśmy z bliźniąt i wszystko nas łączy: wspólne marzenia, nawet wspólne
chimery…

Białe policzki rozpaliły się rumieńcem. Spłynęła opowieść o Jerzym Horwacie, mło-
dym zapaleńcu, który rzucił roǳinę, nie mogąc dostosować się do wymagań pustego,
pałacowego życia. Rwało go w świat. Ponosiła ciekawość. Tłukł się w piersiach bunt
przeciw konwenansom tzw. wielkiego świata.

Mówiła. Nie przerywałyśmy e . Tylko porozumiewawcze nasze spo rzenia stwierǳały
mistyfikac ę.

Wieǳiałyśmy doskonale, że Jerzy Horwat to ona. Huczało w mieście. Rzucała do-
myślniki prasa.

Pociąg pęǳił. Koła warczały. Jerzy Horwat żalił się, że ciasno mu wszęǳie. Że dusi
go mała Warszawa. W świat! Jeszcze nie wie, dokąd, ale… musi… Może ona z nim… Bo
ich dwo e to edno…

Minęło tyle lat. Pamiętam, ak ǳiś tę twarz ściągłą, bladą, na które rozpaliły się
rumieńce. I oczy rozognione. I potok słów.

Nie spotkałyśmy się uż nigdy. Pod ąwszy ankietę w sprawie felietonów „O równe
prawa” dla „Kobiety Współczesne ”, napisałam do nie . Zamiast odpowieǳi na list przy-
słano mi żałobny numer „Ogniska”, które wydawała w Paryżu, z artykułem o zmarłe .
Z tym stwierǳeniem porywów Jerzego Horwata, zaklętych w czyn Marii Szeligi. Opisał
go w pięknym artykule p. Stefan Moszczyński (nr  z  r.), któremu zawǳięczam
wiele szczegółów o tak mało znane u nas i prawie uż zapomniane autorce-społecznicy.

*
Maria z Mireckich primo voto¹⁵⁶ Czarnowska (barǳo krótkotrwały, prawie kilkodnio-

wy związek), secundo voto Loevy, żona znanego w Paryżu malarza, uroǳiła się w Jasień-
cu Soleckim, ma ątku roǳiców swoich w Sandomierskiem. Miała lat , gdy z powodu
różnicy przekonań wyrwała się z domu na wieczną tułaczkę. Warszawa była pierwszym
etapem zmagań. Rzuciła się w wir pracy literackie . Zrazu drukowała powieści swo e
w „Opiekunie domowym”. Przeszła późnie do „Przeglądu Tygodniowego”, reformator-
skim e po ęciom nie wystarczał bowiem spoko ny, sprawom roǳinnym poświęcony
tygodnik. Już wtedy na wskroś była prze ęta kwestią kobiecą.

W latach . wyszły barǳo znane i popularne utwory e : Ze wspomnień kobiety, Dwór
i dworek, Dla ideału, W przedǳień, Na przebój. Grano w Krakowie i Lwowie dramaty,
nagroǳone na konkursach lwowskim i krakowskim: Iwan Podkowa, Szczęście Walusia
i inne.

Praca literacka nie zaspaka ała wszakże te duszy, pełne ideałów i żarów społecznych.
Zaczęła organizować kółka robotnicze i oddała się ta nemu nauczaniu ǳieci. Zwróciło to
uwagę właǳ żandarmskich. Żeby nie dostać się na Sybir, ucieka do Franc i.

W Paryżu pode mu e, ze zwykłą sobie zachłannością, walkę o prawa kobiet. Reda-
gu e pismo „Revue féministe”, a późnie „Bulletin de l’Alliance des femmees”. Zwołu e

¹⁵⁶primo voto (łac.) — pierwszego nazwiska (po pierwszym mężu); secundo voto: po drugim mężu. [przypis
edytorski]
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w  r. Mięǳynarodowy Kongres Kobiecy, który był punktem wy ścia barǳie sko-
ordynowanego ruchu emancypacy nego we Franc i. W tym samym roku zakłada Al-
liance Universelle des Femmes, pochłonięty następnie ako sekc a ancuska przez Radę
Mięǳynarodową w Ameryce. Tworzy Kobiecą Ligę Poko u „par l’éducation”¹⁵⁷. Zosta e
przewodniczącą e . Broni sprawy kobiet na licznych kongresach Anglii, Franc i. Reda-
gu e wydawnictwo „Les femmes et les Féministes”, da ąc w nim przegląd na wybitnie -
szych ǳiałaczek społecznych. W latach  i  puszcza w świat dwa roczniki kobiece,
stanowiące barǳo poważne dokumenty dla ruchu wyzwoleńczego. Otwiera Teatr Fe-
ministyczny. Organizatorka, reżyserka, dyrektorka, gromaǳi talenty kobiece, da e im
szerokie pole popisu. Gorącym prozelityzmem swoim odǳiaływa na opornych, zatwar-
ǳiałych mężczyzn. Pod e wpływem pisze Jules Bois¹⁵⁸ swo ą głośną Eve nouvelle i wyda e
Leopold Lacom¹⁵⁹ książkę Prawa kobiety. Aleksander Dumas (syn) w ostatnim przed-
śmiertnym liście do nie , ogłoszonym przez prasę świata całego, składa hołd e pracy,
hasłom i niezłomne wierze w przyszłość głoszonych idei. J. H. Rosny¹⁶⁰ nazywa ą edną
z na gorliwszych szermierek sprawiedliwości, wolności, dobroci. Związek ǲiennikarzy
powołu e ą do Komitetu Prasy Mięǳynarodowe . Przy mu e to stanowisko, ale męczy się
niesłychanie, podkreśla bowiem na każdym kroku swo ą polskość i broni spraw pogrze-
banego żywcem narodu, co doprowaǳa do pas i kolegów Ros an, Austriaków, Niemców,
dowoǳących, że Polska nie istnie e. Harda patriotka nie da e się pokonać. Pisze o krzyw-
ǳie polskie na łamach na poczytnie szych ǳienników, ak „Figaro”, „La Parole Libre”,
„Voltaire” i innych. W Encyklopedii Larousse’a zda e sprawę z literatury polskie . Na
Mięǳynarodowym Kongresie Pedagogicznym w Paryżu ( r.) przedstawia męczeń-
stwo ǳieci polskich za czasów apuchtinowskich¹⁶¹. Brawurą swo ą, porywa ącą swadą
i namiętnym uniesieniem wywołu e oburzenie wszystkich obecnych. Delegat Ros i, a-
kiś znakomity profesor, nie śmiał zaprotestować. Głośna sprawa Wrześni¹⁶² wzburzyła
ą do tego stopnia, że zakłada Ligę przeciw Okrucieństwom. Zbiera tysiące podpisów
luǳi wybitnych, piętnu ących gwałty pruskie. Powsta e dokoła kwestii wielki rumor.
Porusza ą prasa mięǳynarodowa. Pada ą zewsząd protesty. Zagorzała Polka triumfu e,
a dokument z podpisami został złożony w Muzeum Rapperswilskim¹⁶³.

Myśl Szeligi zwraca się nieustannie ku Polsce. W  r., chcąc stworzyć Ognisko
Kulturalne dla Polaków, organizu e w Salon International sekc ę polską, wchoǳi do
zarządu, pociąga ąc za sobą hr. Skarbek i S. Kruszewską. W domu swoim skupia ży-
cie polskich emigrantów. Organizu e pod przewodnictwem Bolesława Limanowskiego
młoǳież niepodległościową. Podczas wo ny opieku e się setkami roǳin osieroconych.
Szczególną troską otacza ǳieci polskie. Jako przewodnicząca Związku Polek pisze gorące
odezwy, zbiera ofiary i wywozi przerażone maleństwa do cudownego zakątka Franc i nad
morze, gǳie trwa ą bezpiecznie.

Na pięć lat przed śmiercią zakłada tygodnik społeczno-literacki „Ognisko”, poświę-
cony obronie interesów polskiego wychodźstwa. Złożona ciężką chorobą, ednak pracu e

¹⁵⁷par l’éducation (.) — poprzez edukac ę. [przypis edytorski]
¹⁵⁸Jules-Bois, Henri Antoine (–) — ancuski pisarz, krytyk literacki i teoretyk feminizmu; autor m.in.

ǳieła L’Ève nouvelle (Nowa Ewa, ). [przypis edytorski]
¹⁵⁹Leopold Lacom— być może choǳi oLeopolda Lacour (–), wpływowego ancuskiego wykładowcę,

soc ologa, pisarza i feministę, autora ese u Les Origines du féminisme contemporain: Trois femmes de la révolution:
Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe (Początki współczesnego feminizmu. Trzy kobiety
rewoluc i: Olimpia de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, ). [przypis edytorski]

¹⁶⁰J. H. Rosny — wspólny pseudonim literacki, którego używali dwa bracia, ancusko ęzyczni pisarze bel-
gĳscy: Joseph Henri Honoré Boex (–) oraz Séraphin Justin François Boex (–). [przypis edy-
torski]

¹⁶¹Apuchtin, Aleksandr Lwowicz (–) — rosy ski kurator warszawskiego okręgu szkolnego w latach
–, twórca zrusyfikowanego systemu szkolnictwa w Królestwie Polskim. [przypis edytorski]

¹⁶²sprawa Wrześni () — stra k uczennic i uczniów szkoły we Wrześni skierowany przeciw germaniza-
c i szkół. Kiedy niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną ǳieciom za odmowę odpowiadania w ęzyku
niemieckim na lekc i religii, przed szkołą zebrał się wzburzony tłum roǳiców. Uczestników za ść właǳe nie-
mieckie ukarały więzieniem i grzywnami. [przypis edytorski]

¹⁶³Muzeum Polskie w Rapperswilu— dawne polskie muzeum historyczne w szwa carskim miasteczku Rapper-
swil, założone w  ako Muzeum Narodowe Polskie, w celu zabezpieczenia polskich zabytków historycznych
i propagowania spraw polskich. Po oǳyskaniu przez Polskę niepodległości zbiory muzeum przewieziono w 
do kra u. [przypis edytorski]
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niezmordowanie, a nagrodą e — te tysiące listów od czytelników z wyrazami czci, hołdu
i gorącego przywiązania.

Ona edna w czasie wo ny za ęła się też losem starców. Tworzy instytuc ę Croix Viol-
lete, która karmi, ogrzewa, ubiera setki niedołężnych, kalekich, schorzałych samotników,
o których nikt nie pomyślał.

Marzyła zawsze o powrocie do Polski. Za rządów carskich nie mogła. Do wyzwolone
o czyzny nie puszczało chore serce. Dane e było tylko powitać Pierwszego Naczelnika
Państwa za Jego bytności w Paryżu i wręczyć mu sztandar powstańców polskich z  r.,
spuściznę po roǳicach, wywiezioną z kra u. Chwila to była uroczysta i niezapomniana.

*

Praca społeczna nie zdołała zabić w Szeliǳe autorki i artystki. Pisała po wy eźǳie
z Polski uż tylko po ancusku. Wielką popularnością cieszyły się e sztuki: Les Nihilistes,
L’Ornière, Les Déblayeurs, Vive la Paix!, L’Impromptu pour tous, grane z powoǳeniem
w teatrach paryskich. Drukowała też szereg nowel i powieści. A w chwilach wolnych, tak
rzadkich u nie , oddawała się muzyce i malarstwu.

Za eden z obrazów na Mięǳynarodowe Wystawie w Paryżu ( r.) dostała nawet
srebrny medal.

Z ruchem kobiecym w Polsce utrzymywała nieustanną łączność, ǳięki porozumie-
niu z Pauliną Kuczalską-Reinschmit, która brała uǳiał w zwołanym przez nią Mięǳy-
narodowym Kongresie Paryskim, pisywała do e organów i prowaǳiła stałą wymienną
korespondenc ę z tą czołową przedstawicielką ruchu kobiecego we Franc i. Wiązała ą też
ścisła współpraca z Orką-Ra chmanową po przy eźǳie e do Paryża.

Zmarła Szeliga  stycznia  r., przeżywszy lat .
Prasa nasza pomieściła krótkie zaledwie wzmianki o te , która na obczyźnie tak nie-

złomnie, z takim gorącym prozelityzmem broniła spraw Polski.
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V. TE, KTÓRE SZŁY POD SZTANDA
REM
Przygotowały nasze przedwo enne siłaczki ǳień pełnego równouprawnienia kobiety pol-
skie , nie przypuszcza ąc w na śmielszych marzeniach, że przy ǳie tak prędko, z goǳiny
na goǳinę. Że w wolne Polsce, równe z równymi, staną od razu do głosu.

Za przodownicami sunął legion tych gorących, wiernych orędowniczek ruchu kobie-
cego, które bądź piórem, bądź żywym słowem, bądź przykładem własnego życia i cichą
propagandą przyczyniły się do wzmocnienia i rozpowszechnienia ideologii sprawy.

Wiele z nich uż odeszło. Nie edna, stargana wiekiem, znalazła się poza polem ǳia-
łania. Wszystkie spełniły trud swó z wiarą w słuszność założeń. Wszystkim należy się
cześć.

Waleria Marrené-Morzkowska w publicystyce i powieściach podnosiła zawsze god-
ność kobiety i podkreślała zwłaszcza konieczność rozwodów tam, gǳie współżycie luǳi
sta e się męką nie do zniesienia (Pan January). Maria Wysłouchowa, redaktorka „Zorzy”,
pisma dla robotnic we Lwowie, niestruǳona ǳiałaczka w zakresie oświaty ludowe , bu-
ǳiła zrozumienie samowystarczalności wśród kobiet i ǳiewcząt ze sfer wyrobniczych.
Aniela Szycówna, która wysunęła nowe ideały w pedagogice, pogłębiła metodę naucza-
nia, zostawiła wiele cennych ǳieł, pedagogicznych w pismach i przemówieniach swoich
popierała zawsze gorąco żądanie równych praw.

Do wybitnie szych przodownic emancypac i należała Ludwika Jahołkowska-Koszut-
ska, autorka ciekawe broszury Herezje w ruchu kobiecym, zestawia ące paradoksalność
haseł Ellen Key w stosunku do założeń feminizmu. Koszutska była współpracownicz-
ką „Steru” i edną z założycielek oraz kierowniczek Polskiego Stowarzyszenia Równo-
uprawnienia Kobiet, któremu przez lat parę przewodniczyła również dr med. Stanisława
Popławska, pierwsza wybitna okulistka w Polsce.

Gorąco sprawą kobiet za mowała się Maria Grossek-Korycka, utalentowana poetka
i publicystka. Szereg e felietonów pt. Świat kobiecy wydało w książce Towarzystwo Ak-
cy ne „Bluszcz”, zamieściwszy e poprzednio w organie swoim. Dalekie od haseł pełnego
równouprawnienia, pisane racze w duchu paradoksów Giny Lombroso¹⁶⁴, ma ą ednak
tę wielką zasługę, że podkreśla ą pewne na dokuczliwsze krzywdy i bolączki bytu kobiety,
a skrzą się, lśnią, porywa ą i czaru ą magią stylu autorki.

Na czele sympatyczek ruchu kobiecego stanęły z ramienia prawicy w  r. znane
ǳiałaczki oświatowe: powieściopisarka i publicystka Teresa Wołowska-Prażmowska i dr
med. Teresa Ciszkiewiczowa, które w im. Koła Kobiet Polskich z Warszawy złożyły na ręce
posła do I Dumy, ks. Gralewskiego, adres w sprawie przyznania równych praw kobiecie.

Reformę praw cywilnych i dążenie do równouprawnienia miało w programie swoim
również Z ednoczone Koło Ziemianek, założone w  r., uzależnia ąc e wszakże od
polityki narodowo-demokratyczne .

(Jedno z na starszych zrzeszeń kobiecych, Towarzystwo Ochrony Kobiet, z główny-
mi ǳiałaczkami pp. Przeźǳiecką, Kołaczkowską, Ośmiałowską, Zarembiną, Czosnow-
ską, Paleolog i M. Walewską (mis e dworcowe) na czele, wprawǳie stało zawsze z dala
od haseł równouprawnienia, ednak obe mu ąc walkę z prostytuc ą, która stanowi eden
z naczelnych punktów programu ruchu kobiecego, est z nim poniekąd związane ideowo).

Sztandarową „bo ownicą” była nestorka ruchu kobiecego we Lwowie, Stefania We-
chslerowa, przewodnicząca Czytelni dla Kobiet, organizatorka pierwszego wiecu w spra-
wie reformy praw wyborczych, autorka petyc i do Se mu, pod którą udało e się zebrać
aż   podpisów.

Wiernie służyła idei równouprawnienia Weronika Downar-Zapolska, z obozu Ku-
czalskie -Reinschmit. Jadwiga z Dmowskich Ra kowska, żona lekarza, znanego społecz-
nika z Ciechanowa, założycielka i przewodnicząca Związku Kobiet „Spó nia”, które m.in.

¹⁶⁴Lombroso, Gina (–) — włoska popularyzatorka nauki, pisarka; autorka m.in. książek: Anima della
donna (Dusza kobiety, ), przetłumaczone w  na ęzyk ancuski, La donna nella società attuale (Kobieta
w ǳisie szym społeczeństwie, ) oraz Le tragedie del progresso meccanico (Tragedia postępu mechanicznego,
). [przypis edytorski]
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prowaǳiło walkę o równe prawa obywatelskie kobiet. Emilia Pankiewiczówna, nauczy-
cielka, cicha, wielkich zasług i ofiarne pracy kobieta.

Powitała chwilę dopuszczenia kobiet do głosu nasza znana, utalentowana i tak bar-
ǳo ceniona powieściopisarka, Maria Roǳiewiczówna, była redaktorka „Łanu Polskiego”
i „Ziemianki”, wypowiada ąca się żywo i gorąco za równouprawnieniem kobiet, podkre-
śla ąca zwłaszcza krzywdę uwieǳionych ǳiewcząt (Joan VIII, ). I Maria Dunin-Sulgu-
stowska, założycielka pierwsze u nas szkoły i pracowni slöjdu¹⁶⁵, szczera, po ǳień ǳisie -
szy apostołka równouprawnienia. I Antoszka (Smiszkowa), barǳo zasłużona ǳiałaczka
oświatowa. Także powieściopisarki nasze, felietonistki, społecznice, ak: Regina Zien-
kiewiczowa (Domosława), współpracowniczka „Steru”, którego nakładem wyszła nowela
e O szczęście Hani, rozchwytywana w pierwszym wydaniu, służyła bowiem ako wątek
do wielu wieczorów dyskusy nych i ako temat rozważań maturzystek w sprawie obra-
nia zawodu, Natalia Greniewska, stała współpracowniczka i członek komis i redakcy ne
organów: „Praca obywatelska”, „Prosta Droga” — pisma dla włościanek (wydawnictwo
Związku Pracy Obywatelskie Kobiet). Pani Greniewska w utworach swoich, zwłaszcza
w powieści Orły, przedstawiła typ wyzwala ące się kobiety, a w licznych odczytach popie-
rała zawsze gorąco tezę równouprawnienia. Róża Lindenbergowa, autorka pracy o sądach
dla nieletnich i sprawozdań z ruchu kobiecego. Róża Centnerszwerowa, autorka studium
o inspektorkach pracy i innych. Anna Lewicka, redaktorka „Małego Światka”, edna
z wybitnych ǳiałaczek lwowskich itd.

Wszystkie wyże wymienione ǳiałaczki należały bądź do Związku, bądź do Stowa-
rzyszenia Równouprawnienia Kobiet Polskich.

W obozie umiarkowanym i prawicowym grupę znanych popleczniczek ruchu kobie-
cego, które przetrwały okres wo ny, stanowią: pp. Maria Karczewska, autorka broszu-
ry O prawa równe i sprawiedliwe. Iza Moszczeńska (niegdyś barǳo lewicowa), autorka
broszury Zdradne sieci (w sprawie handlu żywym towarem). Teresa Lubińska, Stefania
Laudynowa, Natalia Jastrzębska, H. Bo arska (Pora ), Zofia Bielicka, J. Oksza, (Julia Ki-
sielewska), Kazimiera Proczkówna, Anna Limprechtówna, Maria Cz. Przewóska, która
za ęła odrębne stanowisko, rozpatru ąc sprawę kobiecą z punktu filozoficznego.

Do tzw. „skra nych” albo „bezkompromisowych” feministek, które do końca wytrwa-
ły pod sztandarem Pauliny Kuczalskie -Reinschmit, należały i należą: Józefa Wynder, au-
torka wiersza Za wolność i równość naszą, napisanego na otwarcie Związku Równoupraw-
nienia Kobiet („Ster”  r.); Maria Biniakówna, włościanka, redaktorka „Świtu”, orga-
nu młoǳieży wie skie . Nauczycielki: Róża Markiewicz z Wilna, matematyczka, Jadwiga
Basendowska, autorka barǳo znanego w swoim czasie wiersza Do Gołotczyźnianke, Sabi-
na Jaworska i inne. Poza tym pionierki pracy rękoǳielnicze i przemysłowe wśród inte-
ligentek: Felic a Czarnecka, właścicielka sklepu, długoletnia skarbniczka Związku Rów-
nouprawnienia, Kazimiera Fĳałkowska, właścicielka pracowni pończoch, Janina Glińska,
właścicielka fabryki, Maria Bormanowa, była kierowniczka pracowni sukien, niestru-
ǳona opiekunka małoletnich przestępców. Helena Winawerowa, właścicielka pracowni
kapeluszy. Helena Lindenbergowa i wiele innych. Wszystkie pełne oddania pracy ide-
owe , wszystkie na czatach wyzwolenia i wszystkie ǳielne, niezmordowane pracownice
na polu ǳiałalności społeczne .

Pominęłam niewątpliwie dużo nazwisk, które powinny być wpisane w księgę rozwo u
ruchu kobiecego. Nie oddałam czci wielu ży ącym i zmarłym. Ale zwykła to uż kole
prac, które muszą opierać się edynie i wyłącznie na pamięci autora wobec braku źródeł
i danych zasadniczych.

*

Po wo nie powstały organizac e służące sprawie kobiet w potrzebach wywołanych
nowymi warunkami bytu społecznego.

Klub Polityczny Kobiet Postępowych pod woǳą dr J. Buǳińskie -Tylickie zgroma-
ǳił wybitne prawniczki, lekarki, urzędniczki państwowe, biuralistki prywatne, ǳielne

¹⁶⁵slöjd (szw.) — prace ręczne, wprowaǳone po raz pierwszy do szkół w Finlandii w  roku przez Una
Cyngaeusa. [przypis edytorski]
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siły pedagogiczne — świat intelektu kobiecego, który czuwa nad wycowaniem poku-
tu ących eszcze ograniczeń prawnego i zawodowego położenia kobiet. W zarząǳie zasia-
da ą prócz dr Tylickie , T. Męczkowskie , posłanki Waśniewskie , pp. Maria Kiernikowa,
Aniela Kulwieciowa, Maria Stanowska, Sylwia Bu ak-Bogucka, autorka publikac i, wy-
dane przez Klub Polityczny Kobiet Postępowych dla uczczenia -lecia istnienia Klubu.
Zofia Stankiewiczówna, pp. Loretowa i Baryszowa.

Prawie równocześnie z Klubem Politycznym zostało utworzone prawicowe zrzeszenie
o celach politycznych: Narodowa Organizac a Kobiet, która prowaǳi akc ę w sprawie
reformy kodeksu cywilnego. Kierownictwo po byłe posłance Irenie Puzyniance ob ęła
senatorka Józefa Szebekówna.

Do zarządu należą: pp. Zofia Guerquin, wiceprzewodnicząca, Zofia Zaleska, sekre-
tarka, Gabriela Balicka, Aniela Zdanowska (organizac a kobiet wie skich) i inne.

Mimo różnicy party nego zabarwienia instytuc e te schoǳą się na barǳo wielu po-
szczególnych punktach programu ruchu kobiecego i gdyby możliwe było prowaǳenie
w tych wypadkach wspólne akc i, osiągałyby cel niewątpliwie szybcie i sprawnie . W każ-
dym razie obie spełnia ą niezmiernie ważne zadanie politycznego uświadamiania kobiet,
tak barǳo do niedawna obcych te ǳieǳinie.

Przy PPS powstała przed kilkoma laty Sekc a Kobieca, która urząǳa raz do roku
ǲień Kobiet, wyda e broszury, ulotki, dodatek tygodniowy do „Robotnika”, „Głos ko-
biet”, porusza ąc wszystkie sprawy związane z obecnym ruchem kobiecym, oparte ednak
na podłożu klasowym. Pracu ą w Sekc i: senatorka Dora Kłuszyńska, posłanka Zofia
Praussowa, dr J. B. Tylicka, Weychert-Szymanowska, Woszczyńska, Wo narowska i in-
ne.

Z organizac i sympatyzu ących z ruchem kobiecym powstały w czasach powo ennych:
Koło Polek (kierownictwo: Konstanc a Łubieńska, Maria Błeszyńska, Sława Browiń-

ska).
Rada Narodowa Polek pod przewodnictwem Józe Szebekówny, wiceprzewodni-

cząca Anna Szelągowska, sekretarka Eugenia Brzezińska, pPrzewodnciczą sekc i prawne
sęǳia Wanda Grabińska, sekc i pedagogiczne Zofia Iwaszkiewiczowa. Do zarządu na-
leżą: pp. Holder-Eggerowa, zasłużona ǳiałaczka w sprawie przeciwǳiałania handlowi
żywym towarem, Józefa Klawerowa, niestruǳona społecznica, dr Daszyńska-Golińska,
pp. Zofia Zaleska, Halina Siemieńska, Adamowiczowa, Węcławowiczowa.

Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem” (przewodnicząca Cezaria Eren-
kreutzowa).

Związek Pracy Obywatelskie (przewodnicząca Zofia Moraczewska).
Służba Obywatelska” (przewodnicząca Zarządu Gł. Maria Zaborowska).
Przed bo ownicą ǳisie szą i utrze szą otwiera ą się nowe pola ǳiałania — szerokie,

bo obe mu ące naród cały, którego ako wyborczynie, posłanki, senatorki, radne mie skie
stały się przedstawicielkami.

Wzeszła zorza dni, które eszcze mało dały znać o sobie. Niechże rozbłyśnie słońcem
wolnego ducha i górne myśli!
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VI. ORĘDOWNICY RUCHU KOBIECE
GO W POLSCE
Już w XVI w. Andrze Glaber z Kobylina i Łukasz Górnicki domagali się prawa kobiet
do nauki. Głosy ich były tym pierwszym młotem, który uderzył w mur tradyc i, żeby
odezwać się powtórnie w XIX stuleciu dopiero.

„Młoǳi”, zgromaǳeni dokoła „Przeglądu Naukowego”, redagowanego przez Edwar-
da Dembowskiego i Hipolita Skimborowicza, w latach czterǳiestych gorąco popierali
żądania entuz astek, domaga ących się niezależności kobiet, dopuszczania ich do wyższe
nauki, zniesienia przymusu roǳinnego, zwalczania podwó ne moralności itp.

W  r. powstała epokowa książka Edwarda Prąǳyńskiego O prawach kobiety, bar-
ǳo kompromisowo żąda ąca postawienia nas na liście wyborczyń, ale silnie i twardo
opiera ąca wyzwolenie kobiet na gruncie ekonomicznym. W tym samym czasie poparli
ruch kobiecy młoǳi pozytywiści, mimo iż pierwszy rzecznik te doktryny u nas, Józef
Supiński, był przeciwnikiem emancypac i. Gdy w  r. padło z ust Kuczalskie -Rein-
schmit hasło pełnego równouprawnienia, cała prasa postępowa stanęła za nim. Adam
Wiślicki w „Przegląǳie Tygodniowym”, Marian Bohusz w „Głosie” otworzyli na ścieża
wrota krzykom bólu i krzywd, świtom nowych potrzeb i spowieǳi nowych dusz kobie-
cych.

Na wyżyny ednego z na poważnie szych zagadnień społecznych dźwignęli kwestię
kobiecą u nas Piotr Chmielowski, Aleksander Świętochowski, prof. dr Benedykt Dy-
bowski, Ludwik Krzywicki, Stanisław Posner, red. Stanisław Kempner.

Chmielowski w doskonałe książce Autorki polskie XIX w. dał pierwszą wyczerpu ącą
monografię ruchu kobiecego u nas po ostatnie, eszcze nieuwzględnione hasła pełnego
równouprawnienia.

Świętochowski uważał sprawę kobiecą za edno z zagadnień, od rozwiązania których
zależy zupełny przewrót w systemie moralności. Stanowisko swo e zaznaczył w świetnych
odczytach O wyższym i średnim wykształceniu kobiet, drukowanych w „Przegląǳie Tygo-
dniowym” ( r.), a późnie w referacie, wygłoszonym na I Z eźǳie Kobiet Polskich
w Warszawie  r., drukowanym w „Prawǳie” (czerwiec  r.) i w „Nowym Słowie”
(zeszyt –, rocznik V).

Jako ogniwo w łańcuchu ogólnych dążeń do wyzwolenia uważa sprawę kobiecą L.
Krzywicki. O ile Świętochowski uzna e w nie ednak pobudki ideowe, o tyle Krzywicki
opiera ą na podłożu czysto ekonomicznym, nada ąc hasłom ideowym znaczenie co na -
wyże latarki, przyświeca ące ruchowi wywołanemu „na przekór kobiecie” wirem nowych
potrzeb i przełomów życiowych.

W  r. na rzecz gimnaz um żeńskiego w Krakowie ukazała się praca dr. B. Dybow-
skiego O kwestii tzw. kobiecej ze stanowiska nauk przyrodniczych, eden protest namiętny
przeciwko egoizmowi mężczyzn, którzy od wieków wchłania ą indywidualność kobiety
wbrew prawom przyrody, stawia ące organizm żeński zawsze na czele samoǳielnego
rozwo u postępowego, nawet wówczas, gdy organizm męski schoǳi do roli pasożyta.
O ciekawe te książce prawie nie było wzmianek w prasie i przeoczyła ą czyta ąca pu-
bliczność.

Do gorliwych rzeczników równouprawnienia należeli w ciągu ubiegłego ćwierćwiecza:
prof. Adrian Baraniecki, założyciel wyższych kursów dla kobiet w Krakowie, i Edward
Ło ko, który w  r. zapisał   rubli na stypendium dla studentek warszawskiego
uniwersytetu (suma, która ze względu na zamknięty dla kobiet uniwersytet, nie mogła
być przy ęta i zda e się, mimo starań, nie została wywindykowana od rządu rosy skiego).

Sprawę kobiet podnosiło w ciągu lat  przed wo ną kilkanaście organów m.in. poza
„Prawdą”, „Przeglądem Tygodniowym”, „Głosem” M. Bohusza — „Ogniwo” Stanisła-
wa Posnera, „Kultura” Pietkiewicza, „Kultura Polska”, „Sfinks”, „Wolne Słowo”, „Kurier
Lwowski”, na łamach którego toczyła się w  roku gorąca akc a w celu zapewnie-
nia kobietom pław wyborczych i poparcia kandydatury M. Dułębianki na posłankę do
Se mu., „Myśl Niepodległa” Andrze a Niemo ewskiego, który w ednym z powo ennych
numerów złożył hołd polskim ǳiałaczkom, pisząc: „W chwili tak przełomowe ak ta,
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ǳięki które powstała Rzeczpospolita Polska, kobieta nasza nie sieǳiała z założonymi
rękami. I nie było tak, iżby mężczyznę doganiała lub przeganiała. Obyło się bez rywaliza-
c i płci. Tylko po prostu zatarła się różnica pomięǳy mężczyzną a kobietą, gdy choǳiło
o czyn piękny, myśl wielką, sprawę narodową”.

Stałą rubrykę „Z ruchu kobiecego” prowaǳiła „Nowa Gazeta” Stanisława Kempne-
ra, da ąc głos wszystkim prze awom nowe duszy i nowych potrzeb kobiety współczesne .
Redaktor uznawał konieczność niezależnego ruchu kobiecego. „Obok walki klasowe —
pisał — którą pracownica prowaǳić musi wspólnie z pracownikiem, istnie e w zakre-
sie całego zagadnienia pełni praw kobiecych inna walka, w które posiłkować się należy
czynnikami idealistycznymi”.

Stanisław Kempner brał czynny uǳiał w sekc i ekonomiczne na I Z eźǳie Kobiet
im. Orzeszkowe , wygłosiwszy referat w sprawie stosunku kobiet do związków zawodo-
wych, gǳie podkreślił, iż wspólność ǳiałania obowiązu e wówczas, gdy choǳi o walkę
z kapitałem. Ilekroć trzeba prowaǳić bó z tradyc ą i przywile ami, kobiety muszą iść
odǳielnie.

Organy soc alistyczne („Naprzód” i inne) nie uznawały dawnie wyłączności kwestii
kobiece , wiǳąc rozwiązanie e tylko w zwycięstwie ogólnym ruchu wyzwoleńczego. Od
niedawna dopiero na wezwanie hamburskie mięǳynarodówki¹⁶⁶ sprawa kobieca weszła
na łamy prasy soc alistyczne ako zagadnienie odrębne. Przy „Robotniku” wychoǳi od-
ǳielny organ „Głos Kobiet”, który co rok urząǳa „ǲień kobiecy”, wyda e broszury
i ulotki.

Wrzawy przed kilkunastu laty narobiła paradoksalna książka popularnego powie-
ściopisarza i publicysty, Wacława Gąsiorowskiego (Sclavus) Thalita Kumi (Zbudź się,
ǳiewczyno!) — to eden krzyk namiętny o prawo macierzyste, krzyk, który odezwał się
głośnym echem. ǲieci otrzymu ą spadek, tylko po matce: córki dwa razy tyle, co syno-
wie. Przedstawicielką roǳiny i administratorką ma ątku est tylko matka. Dochoǳenie
o costwa usta e. Prawo do ǳiecka ma każda kobieta bez względu na to, czy weźmie ślub
lub nie.

Pada ą klątwy Sclavusa, niektóre słuszne, sprawiedliwe, ale dokoła chaos bez wy ścia.
Po krzywǳie macierzyństwa krzywda o costwa; rondel świata wywrócony do góry dnem.

*

Długa est lista rzeczników ruchu kobiecego. Nie ży ą uż ǳiś: Karol Dunin, po któ-
rym została praca Prawa kobiet w nowym kodeksie cywilnym szwajcarskim, Józef Lange,
autor broszury O prawach kobiety jako żony i matki, dr Walenty Miklaszewski, współpra-
cownik „Steru”, dr Męczkowski i inni.

Do ży ących, zasłużonych w sprawie kobiece , należą: Aleksander Mogilnicki, były
Prezes Sądu Na wyższego, publicysta, który nie ednokrotnie wygłaszał odczyty w Związ-
ku Równouprawnienia Kobiet Polskich, Emil Stanisław Rappaport, który mimo wiel-
kich trudności przeprowaǳił z pobudek ideowych legalizac ę Związku Równouprawnie-
nia Kobiet Polskich w  r., Wacław Łypacewicz, były poseł na Se m, Edward Chwa-
lewik, autor broszury Ekonomiczne czynniki ruchu kobiecego, Jerzy Kurnatowski, Zenon
Pietkiewicz, były redaktor „Kultury”, prof. dr Odo Bu wid, Konrad Szydłowski, gospo-
darz z Woli Skronowskie , korespondent „Steru”, Tomasz Nocznicki, były senator, prezes
Kółek Staszicowskich¹⁶⁷, Stanisław Koszutski, autor broszury Kobieta i polityka — i inni.

Mało est chyba kra ów, gǳieby mężczyźni tak licznie popierali sprawę kobiet. Za
przyznaniem nam praw wyborczych biernych i czynnych wypowieǳiały się zarówno

¹⁶⁶hamburska mięǳynarodówka — Soc alistyczna Mięǳynarodówka Robotnicza, grupu ąca partie o pro-
filu soc alistycznym, założona  ma a  na kongresie w Hamburgu, podczas którego połączeniu uległy
II Mięǳynarodówka i Mięǳynarodowa Wspólnota Pracy Partii Soc alistycznych. Z partii ǳiała ących w II
Rzeczypospolite członkami te Mięǳynarodówki były: Polska Partia Soc alistyczna (od ), Niemiecka So-
c alistyczna Partia Pracy w Polsce (od ) i Bund (od ). [przypis edytorski]

¹⁶⁷kółka staszicowskie — kółka rolnicze w Królestwie Polskim prowaǳone przez powstałe w  Towarzy-
stwo Kółek Rolniczych im. Stanisława Staszica. Stanowiły alternatywę dla kółek Centralnego Towarzystwa
Rolniczego, założonego przez endec ę. [przypis edytorski]
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stronnictwa lewicowe, ak i prawicowe. I oto ǳiś kobieta, uznana za pełnoprawną oby-
watelkę, dopuszczona do wszystkich wyższych uczelni i do wszystkich zawodów, sta ąca
przy wszystkich warsztatach pracy społeczne , co eszcze przy entuz astkach było nie do
pomyślenia, przekonała orędowników swoich, że walczy o równe prawa nie żeby „prze-
ganiać” mężczyznę, lecz żeby stanąć obok niego tam wszęǳie, gǳie swo ą wieǳą go-
spodarczą i wychowawczą, swo ą intuic ą, pracą i prawością poczynań może być tą drugą
siłą, dźwiga ącą naród swó na wyżyny kultury, etyki, dobrobytu.
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DODATEK
   „  ”
Druku ąc w ninie sze książce sylwetki kobiet zasłużonych w walce o równe prawa pió-
ra Cecylii Walewskie , redakc a naszego pisma uważa, iż pominięcie ǳiałalności same
autorki, edne z na barǳie zasłużonych na tym polu kobiet, est nie do pomyślenia.

W załączniku więc umieszczamy sylwetkę Cecylii Walewskie pióra dr M. Bornstein-
-Łychowskie i felieton literacki N. Greniewskie . Artykuły te drukowane były w numerze
spec alnym tyg. „Kobieta Współczesna”, wydanym z okaz i ubileuszu Cecylii Walewskie
w lutym  r.

Redakcja tygodnika
„Kobieta Współczesna”

 .    
Żeby ǳiś mówić o Cecylii Walewskie , trzeba wczytać się w postacie Żeromskiego, w tych
wszystkich siłaczów i siłaczki, których wola, „wola duszy prawe targała się w Polsce bez
ustanku tam i sam, niby serce ǳwonu, bĳące wiekuiście w spiż przeszkody”¹⁶⁸. Cedro,
Machnicki, Judym, Joasia i tylu, tylu innych odeszli, wierni miłości ziemi, miłości, co
zakonem dusz ich była, wszystko postawiwszy na kartę i nic nie zdobywszy. Walewskie
„zaciekła moc i zawzięte wytrwanie” przypadły na chwilę szczęśliwszą, bo ogląda poranek
po odmętach, nocy niewoli.

Cecylia Walewska ma w swe asne , żywe , czułe pamięci różne epoki i — ak to
w Polsce — różne odmęty. Uroǳona w  roku w Radomsku, a od wczesnego ǳie-
ciństwa przez całe życie mieszka ąca w Warszawie, przeżyła z nią z górą pół wieku do-
świadczeń i przewrotów. Bezowocne wysiłki i porażki orężne  r. przypadły wpraw-
ǳie na ten e wiek, w którym ani zrozumieć, ani odczuć ich nie mogła. Ale o swoich
latach szkolnych mówi, że zostawiły e na całe życie piętno smutku i goryczy. Uczyła się
w gimnaz um rosy skim, które ukończyła z „medalem”, ma ąc lat . Już wówczas lubi
pisać i łatwo wypowiada się piórem, a nauczyciel ęzyka rosy skiego proponu e przyszłe
autorce Salwy… dobrze płatną współpracę w ǳienniku „Nowo e Wremia”. Jednocześnie
z nauką szkolną przechoǳi kurs gry fortepianowe i po złożeniu egzaminu w konserwa-
torium otrzymu e patent nauczycielki muzyki.

Od  roku życia da e lekc e przedmiotów szkolnych, ęzyków i muzyki. Ucząc in-
nych, kształciła się dale sama w kompletach prywatnych, znanych pod nazwą Uniwersy-
tetu Lata ącego. Słucha wykładów Slósarskiego, Karola Dunina, Krzywickiego, Mahr-
burga. Nauki społeczne i przyrodnicze ednako pociąga ą żądny wieǳy umysł. Ale nade
wszystko miłu e polonistykę i filozofię. Znawstwo i poprawność ęzyka, tak często u nas
lekceważone przez luǳi talentu, są u Walewskie wynikiem zamiłowania naukowego i,
góru ącego w nie przede wszystkim, obowiązku narodowego.

Po otwarciu Towarzystwa Kursów Naukowych¹⁶⁹ (ǳisie sza Wolna Wszechnica) pro-
waǳi studia pod kierunkiem prof. Kryńskiego i Myślickiego aż do wybuchu wo ny.

Pracę literacką rozpoczęła Walewska eszcze w  roku życia debiutem w „Świecie”,
redagowanym przez Marię Konopnicką. Zosta e potem stałą współpracowniczką „Praw-
dy” i aż do ustąpienia z nie Świętochowskiego zasila odcinek utworami beletrystycznymi,
a prócz tego pod pseudonimem Seliki prowaǳi rubrykę sprawozdań teatralnych i mu-
zycznych. „Prawda” grupowała wokoło swe redakc i wszystko niemal, co pod rządem
rosy skim w Polsce przedstawiało świeżość i tężyznę myśli, co miało odwagę wypowiada-

¹⁶⁸wola duszy prawej targała się w Polsce bez ustanku tam i sam… — Stefan Żeromski, Wszystko i nic (cytat
ze zmienionym czasem). [przypis edytorski]

¹⁶⁹Towarzystwo Kursów Naukowych — szkoła wyższa w Warszawie, kontynuu ąca od  ǳiałalność Uni-
wersytetu Lata ącego; w roku  zostało przekształcone w Wolną Wszechnicę Polską. [przypis edytorski]
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nia się w atmosferze ogólnego ucisku i niewolniczości. Właściwa pani Cecylii po ǳień
ǳisie szy odwaga przyznawania się do haseł i opinii nawet na mnie popularnych znalazła
tu sobie odpowiednie tło i otoczenie.

Ale ta łączność z przysięgłym pozytywizmem warszawskim była racze formalno-teo-
retyczna. Praca u podstaw społeczeństwa nie mogła zaspokoić porywów e temperamen-
tu. I gdy garść studentów wyszła manifestacy nie na ulicę w  roku, by uczcić pamięć
Kilińskiego, pani Cecylia była z nimi. Aresztowana z innymi uczestnikami pochodu,
zosta e zesłana wraz z siostrą do Kurska.

Okres spęǳony na wygnaniu nie osłabia w nie ducha, racze pogłębia myśl i roz-
wĳa wrażliwe bez tego serce. Myśl i serce tętnią we wszystkich e nowelach i powie-
ściach, felietonach literackich i artykułach społecznych, rozsianych po dawnych roczni-
kach „Kuriera Warszawskiego”, „Ateneum”, „Nowe Gazety”, „Głosu”, „Ogniwa”, „Prze-
łomu”, „Epoki”, „Nowe Reformy”. Przez lat kilka prowaǳi stale kronikę w „Tygodniku
Romansów i Powieści”. Wespół z Konstanc ą Łozińską i Emilią Wielowie ską redagu e
„Echo Literackie i Artystyczne”.

Odǳielny rozǳiał w opisie te ǳiałalności literacko-publicystyczne należy się po-
wieściom. Świetna stylistka, subtelna znawczyni duszy kobiece czeka eszcze na należ-
ną sobie fachową ocenę trzynastu tomów literatury prawǳiwie piękne , aką nam dała.
A eżeli dotąd krytyki takie nie ma, to przyczyny tego szukać trzeba w dwóch okolicz-
nościach. Przede wszystkim w nadmiarze skromności a nawet lekceważeniu własnego
dorobku beletrystycznego przez samą autorkę. Boda nawet w chwilach twórczości prze-
ważała w nie myśl o luǳiach i ich uczuciach nad myślą o sztuce. A przy tym idee, którym
utwory te służą, zbladły ǳiś skutkiem tego, że ze sfery marzeń, dążeń i porywów stały się
realnym chlebem powszednim. Są one bowiem w większości poświęcone zagadnieniom
wyzwolenia kobiety. W okresie równouprawnienia politycznego, przy rozpowszechnio-
ne współpracy zarobkowe żon i mężów, wobec nieoǳowne w tych warunkach równości
materialne i duchowe , przy powo enne swoboǳie w sprawach erotycznych — nie-
prawdopodobne wyda ą się nam nasze własne minione cierpienia i walki. A akżeż muszą
one wyglądać w oczach naszych córek⁈ Współczesna zdrowa, wysportowana, pewna sie-
bie, śmiała życiowo ǳiewczyna lub kobieta, akżeż daleka est od bohaterek Walewskie ,
niewinnych w swych błędach, przesubtelnionych w cichych obowiązkach i tłumionych
buntach.

Ale dla tego pokolenia kobiet, które nie edno zdołało stworzyć dla polskie teraź-
nie szości, powieści te były muzyką ko ącą po szare deptaninie coǳiennych udręczeń.
Odpowiadały klawiszom własne duszy, których dotykano z rzadka i ostrożnie. Były do-
bre i szlachetne.

O poczytności ich w swoim czasie świadczy to, że wiele z nich znikło z półek księ-
garskich. Wyczerpany est nakład na większe powieści Autor, drukowane pierwotnie
w „Bibliotece Warszawskie ”. Wyczerpane: Bez duszy, Dusze współczesne, zbiory nowel
Podsłuchane i Z paradoksów życia. Dobrze zasłużona sława spotkała też względnie nie-
dawno wydane nowele, odczucia i obrazy, ob ęte tytułami Zapomnisz?, Koleżanka Stefa,
powieści: Błąd, Jak liść oderwany od drzewa i Historię ǳieci, owe przewǳięczne ǳiesięć
kart życia o sensacy nym naówczas tytule Flirt. Małżeństwo. Opinia, a przede wszystkim
Moje służby.

Kiedy drukowałam ninie szą sylwetkę po raz pierwszy w lutym  roku w spe-
c alnym numerze tygodnika „Kobieta Współczesna”, wydanym w związku z obchodem
urząǳonym przez redakc ę dla uczczenia zasług Walewskie , nie mogłam eszcze nic po-
wieǳieć o dwóch e książeczkach, które ukazały się w kilka miesięcy późnie pt. edna W
słońcu i mrokach Indii, druga: W krainie grozy, strachu i cudów przyrody. Pierwsza to ǳie-
e i prace sióstr mis onarek w Indiach, druga opisu e mis e oo. oblatów pod biegunem.
Nie są to prace oryginalne, ale bez wymienienia ich szkic tego bogatego życia ducho-
wego nie est pełny. U luǳi powierzchownie zna ących panią Walewską wywołały one
zdumienie: „filar pozytywizmu kobiecego” opisał cierpienia mis onarzy ako ǳie e ofiary
i bohaterstwa… Ale tym, którym dane było za rzeć głębie w tę nerwową, złożoną natu-
rę, wiadome było, że e „pozytywizm”, pozytywizm swoiście polski, był niczym innym,
ak pancerzem obronnym przeciw nietoleranc i, świętoszkowe obłuǳie i duchowemu
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analfabetyzmowi. Bu ny temperament na wskroś romantyczne natury pani Cecylii palił
i pali się ciągłym kultem dla każde pracy ofiarne i ideowe , bez względu na ich odcień,
byle nie przewrotowe . Nie est rewoluc onistką, est i była mistyczką. Duch e szukał
zawsze prawd wiecznych, wykracza ących poza mędrca szkiełko i oko, aż wreszcie, mó-
wiąc e własnymi słowami, „uznał Krzyż Chrystusowy za na dosto nie szy symbol wiary
luǳkości”. A w drobnych czy większych e poczynaniach społecznych był nieustanny
głód ofiary.

Ale tu uż wkraczamy w inną ǳieǳinę służby społeczne pani Cecylii. Ażeby zaś
skończyć z e pracami piśmienniczymi, należy choć słów kilka poświęcić tym spośród
nich, które z otwartą przyłbicą sto ą pod sztandarem ruchu kobiecego.

A więc w chronologicznym porządku wymienimy: wydawnictwo Polskiego Stowa-
rzyszenia Równouprawnienia Kobiet pt. Z ǳiejów krzywdy kobiet (); Ruch kobiecy
w Polsce, wydany przez Komitet Jubileuszowy Elizy Orzeszkowe w  r., i Kobieta pol-
ska w nauce (wyszło staraniem Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet ). Nad-
to wieloletnia współpraca w „Bluszczu”, nasamprzód za redakc i Szczęsne Bąkowskie ,
późnie Zofii Seydlerowe , przerwana wycofaniem się z tego pisma w okresie okupac i
niemieckie . Powrót do „Bluszczu” po ob ęciu redaktorstwa przez Wandę Pełczyńską,
ówczesną pannę Filipkowską, i prze ście wraz z tą ostatnią do redagowanego przez nią
tygodnika „Kobieta Współczesna”. M.in. w roku  w „Kobiecie Współczesne ” ukazał
się spod niestruǳonego pióra Walewskie szereg sylwetek wybitnych Polek współcze-
snych, bo ownic o równe prawa.

Przeǳiwny est charakter tego pióra, ak przeǳiwna natura pisarki! Artystka w każ-
dym calu, odczuwa ąca boda z ednakową subtelnością muzykę i literaturę, wykwintna
i wyszlachetniona w u mowaniu piękna zewnętrznego i drgnień duszy luǳkie , czu e się
pociągnięta cierpieniami nizin, krzywdami maluczkich. Na długo przed ukazaniem się
skandalicznego ǲiennika pokojówki, skreślonego kabotyńsko-brutalną dłonią Oktawiu-
sza Mirbeau¹⁷⁰, wychoǳą Walewskie Moje służby (Z ǳiennika Marcysi), podpatrzone
niemnie wiernie i spisane z nie mnie szym talentem ak obserwac e głośnego Francuza,
lecz o ileż szlachetnie sze w u ęciu i barǳie współczu ące! Znalazł chłop polski swo ego
Reymonta, znalazł robociarz-górnik sosnowiecki Kadena-Bandrowskiego, którzy spod
nieobmytego brudu i potu wydobyli na światło ǳienne dusze tragicznie piękne w swe
prawǳie brutalne . Pani Cecylia wyszukała inny zawód — na barǳie pagarǳany — za-
wód „garnkotłuka” i z właściwą sobie kobiecą finez ą odsłoniła przeżycia tyle inne niż
ona kobiety. W te powieści, ak w żadne , splata się nierozerwalny artyzm formy z myślą
społeczną, z na głębszym zrozumieniem potrzeb i uczuć istoty biegunowo odległe od
autorki.

Ofic alnym wyrazem stanowiska Walewskie wobec tzw. kwestii kobiece był e uǳiał
w organizac ach feministyczych: współpraca z pionierkami tego ruchu u nas Reinsch-
mit-Kuczalską i Bo anowsiką, od których przecież ǳieliły ą zbyt wielkie różnice natur;
potem  r. z Teodorą Męczkowską w zorganizowanym z e inic atywy Polskim Sto-
warzyszeniu Równouprawnienia Kobiet, w którym Walewska była w ciągu dwóch lat
przewodniczącą; wreszcie od  r., od rozłamu, w charakterze przewodniczące sece-
s i Stowarzyszenia, która ǳiałała ako Komis a do Spraw Kobiecych przy Towarzystwie
Kultury Polskie do chwili zamknięcia Towarzystwa przez właǳe rosy skie.

Dla mnie osobiście na bliższa i na barǳie godna poǳiwu est praca pani Cecylii na
polu oświatowym.

Zaczęła się ta praca w tym czasie, kiedy eszcze nie znałyśmy się, w r. , w kole
ta nego nauczania Śniegockie . Od  r. pani Cecylia kieru e samoǳielnie przy pomo-
cy grona oddanych e i e ideom kobiet Szkołą Nieǳielną i Wieczorną dla Pracownic.
ǲie e te szkoły to żywa ilustrac a na lepszych usiłowań społeczeństwa w ǳieǳinie roz-
wĳania oświaty i uczuć narodowych pod rządem rosy skim. Uczennice rekrutowały się
ze sfery pracownic igły, sprzedawczyń sklepowych itp. Zapisywało się ich co roku około
. Żywemu temperamentowi kierowniczki, e miłości prawdy i dumie narodowe nie-
słychanie trudno było naginać się do wybiegów, bez których nie można było prowaǳić

¹⁷⁰Mirbeau, Octave (–) — ancuski pisarz, dramaturg i krytyk sztuki; autor m.in. powieści ǲiennik
panny służącej (). [przypis edytorski]
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nauki polskie . Co pewien czas szkołę zamykano. A wówczas hart ducha założycielki i kie-
rowniczki potrafił przeistaczać szkołę w ta ne komplety. ǲiewczęta uczęszcza ące na nie
uwielbiały panią Walewską. Była ona dla nich nie tylko wzorem Polki, nie tylko kierow-
niczką naukową, ale na czulszą opiekunką, zna ącą wszystkie ich troski i biedy, umie ącą
w cudowny sposób zna dować pomoc w na gorszym położeniu, chociaż sama przez ca-
łe życie pozostawała w skromniutkich warunkach materialnych. Czas, przeznaczony na
na droższe pisanie, pieniąǳe ciężko zapracowane, nerwy skołatane w ciągłych nadmier-
nych wysiłkach serca — wszystko szło na ofiarę „ǳiewczętom”, na częście w ta emnicy
przed mężem własnym, przed na bliższymi współpracownicami. Toteż uczennice lgnęły
do szkoły. Gdy po wy ściu Ros an z Warszawy zapisało się ich aż , trzeba było otwo-
rzyć drugą szkołę równoległą. Po  latach wytężone pracy w szkole i dla szkoły, sterana
ustawicznymi zabiegami o grosze na e utrzymanie, Walewska przekazała ą w  r.
kursom dla dorosłych wraz z personelem nauczycielskim i uczennicami.

Nie ako dalszym ciągiem tego ǳieła pani Cecylii est istnie ące po ǳień ǳisie szy,
założone na krótko przed wo ną Towarzystwo Kształcenia Zawodowego Kobiet. Wyrosłe
z chęci przeciwǳiałania dyletantyzmowi zawodowemu, Towarzystwo prowaǳiło kur-
sy kro u oraz dwuletnie Kursy Handlowe Dokształca ące dla praktykantek handlowych
(początkowo pod kierunkiem Anny Paradowskie -Szelągowskie , późnie pod kierun-
kiem Marii Strasburgerówny i Hanny Bulewskie ). Skutkiem coraz większych trudności
materialnych z czasem musiało ono ograniczyć swą ǳiałalność do uǳielania stypendiów
na naukę zawodową w różnych kierunkach, do dawania pomocy szkolnych, rad i wska-
zówek przy obiorze zawodu itp. Setki ǳiewcząt otrzymały i otrzymu ą przez nie możność
zarobkowania i służenia uczciwie kra owi.

W okresie na uciążliwszych walk o egzystenc ę Szkoły Nieǳielne i Wieczorne i To-
warzystwa Kształcenia Zawodowego Kobiet kierowniczka i dusza obu tych instytuc i,
publicystka z uroǳenia i powieściopisarka z talentu i zamiłowań, ima¹⁷¹ się nowe dla
siebie pracy. Ruch publicystyczny w tym czasie est w uśpieniu. Do stanowiska w Szkole
i Towarzystwie przewodnicząca dokłada, a dokładać uż nie ma z czego… Zosta e w  r.
urzędniczką państwową: referentką do spraw pracy kobiet w Ministerstwie Pracy i Opie-
ki Społeczne . Na stanowisku tym, na którym pozostawała w ciągu  lat, przeprowaǳa
m.in. wielką ankietę w sprawie warunków bytu i pracy służby domowe . Rozsyła 
kwestionariuszy i uzysku e  odpowieǳi, t . ,%, co stanowi wynik nadspoǳie-
wanie dobry, gdyż analogiczna ankieta dr Stillicka w Berlinie zgromaǳiła zaledwie ,%
odpowieǳi. Niestety, cenny materiał ten, opracowany i uzupełniony przez inic atorkę
wywiadami i informac ami porównawczymi, został tylko częściowo ogłoszony drukiem
(w Biuletynie Min. Pracy i Op. Społ. z  r. oraz w dwóch zeszytach „Ekonomisty”
w  i  r.).

Cokolwiek czyni, czyni z żarem na czystsze ofiarności, z pas ą serdeczną iście polską
i z wcale niepolską wytrwałością, która ma źródło w niepospolitym w naszych stosunkach
poczuciu obowiązku. Od mdłe filantropii „dobrych pań” chroni ą wysoka inteligenc a,
od skostnienia w formalnymi feminizmie — wielkie serce. Jest stara, a ma więce wyro-
zumienia dla młodych od ich rówieśnic. Ma duszę artystyczną, a rozumie i współczu e
na pospolitszym nęǳom. Jest człowiekiem pióra, a czu e życie we wszystkich ego luǳ-
kich prze awach.

Trudno u ąć w suchym szkicu bogactwo te natury, e prawość, słowność i wszech-
stronność, a przede wszystkim subtelności te przeogromne , naprawdę chrześcĳańskie
dobroci. Pamiętam eden drobiazg charakterystyczny.

W Warszawie byli Niemcy. Był głód i nęǳa nie do opisania. Uczennice szkoły pani
Walewskie doznawały od nie na troskliwsze opieki. Nie dba ąc o własne — akże dotkli-
we! — braki, wydobywała dla nich nie wiadomo skąd, spod ziemi, pomoc żywnościową,
lekarstwa, wy azdy na wieś, oǳież. Stworzyła Koło Pomocy, które, ak wszystkie insty-
tuc e przez nią zorganizowane, było właściwie Nią i Nią tylko. My inne pomagałyśmy
w miarę sił i umie ętności.

Kiedyś podczas posieǳenia Koła z awiła się z prośbą o zapomogę edna z uczennic,
panna B., ǳiś właścicielka doskonale prosperu ące pracowni sukien, szczęśliwa żona

¹⁷¹imać się — brać się (zabierać się) do czegoś, chwytać się za coś. [przypis edytorski]
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i matka, wówczas pracownica wykwalifikowana, lecz bez pracy, sama utrzymywała mat-
kę, wychudła i wynęǳniała, lecz… w białych płóciennych pantofelkach. Białe płócienne
pantofelki! — w czasie, kiedy choǳono w drewnianych chodakach „po ulicach Warsza-
wy”. Panie z Koła były zgorszone lekkomyślnością tego „zbytku”.

— Kto ma białe pantofle, nie ma prawa do zapomogi — zdecydowała po wy ściu
interesantki w imieniu innych na rozumnie sza i na więce posłuchu ma ąca.

Pani Cecylia na przód z uroczym, mądrym i dobrym uśmiechem szarych, smutnych
oczu, potem z ogniem i łzami na twarzy przeciwstawiła się temu poglądowi. Nie dowoǳiła
szeroko, nie przeprowaǳała żadne analizy psychologiczne .

— Przecież ona est młoda!… — powtarzała. — Taka młoda!
Zapomoga została przyznana. O tym nikt nie może wątpić, kto z panią Cecylią kie-

dykolwiek pracował. Bo nawet na rozumnie sze i na więce posłuchu ma ące ulega ą e
woli, e impetowi.

O wieczna, cudowna młodości wielkiego Serca i wielkiego Rozumu!

Dr M. Bornstein-Łychowska

    
Serce czu ące, bezmiernie dobre z młoǳieńczą wiarą iǳie w życie, leczyć cierpienia luǳ-
kie.

Im dale , tym więce krzywd… Nie podoła.
Buntu e się serce Cecylii Walewskie przeciwko każde krzywǳie. Współczu e każde

niedoli. Niesie ulgę zawsze i wszęǳie. Pomnie sza krzywdę wyǳieǳiczonych — to treść
życia.

Wykazywanie, wyprowaǳanie na światło ǳienne wszelakich krzywd społecznych,
pragnienie naprawiania zła to zasadniczy rys artykułów C. Walewskie , którymi po ǳień
ǳisie szy zasila pisma.

Artykuły te, które należałoby zebrać, są dokumentem epoki minione i obecne . Wy-
ciąga na asność dniową krzywdę uciśnionych, śmiało wypowiada swo e przekonania, ufa
w zwycięstwo Prawdy i Dobra.

W pismach swoich uczy, wskazu e społeczeństwu, ak postępować należy.
Jako społecznica w życiu coǳiennym, styka się z szarą niedolą luǳką, krzywdą i wy-

stępkiem. Toteż ak gdyby dla wytchnienia, w powieściach swoich ucieka w świat artyzmu
i nauki.

Tylko w ǲienniku Marcysi ukazu e nam życie służące , dobrze podpatrzone i zrozu-
miane, a sercem odczute. Marcysia opowiada o swoich służbach, ma pogląd własny na
swoich chlebodawców i zna życie.

W utworze pt. Autor C. Walewska przez usta bohatera składa hołd „czu ącemu ser-
cu”… „Talent to czcza, bezkrwista chimera, która przechoǳi przez świat, nie nakarmiwszy
i nie nasyciwszy nikogo, gdy rząǳi nim przypadek, zła wola lub mściwość osobista, a treść
ego wypływa z wyobraźni tylko, nie zaś z serca, mocno za wszystkich czu ącego”.

Główne postacie e powieści to uczeni (Werner i Wroński z Błędu), literaci (Bielski
z Autora), artystki teatralne (Janina z Dusz współczesnych, Irena z Błędu).

Środowisko to dobrze znane autorce i oddane ciekawie.
W powieściach dominu e strona psychologiczna nad obrazową. Na plan pierwszy wy-

suwa się walka wewnętrzna człowieka. Zmaganie się ze sobą samym, dążenie, by dobro
zwyciężało zło, to cechy zasadnicze.

Opisy przyrody, miast lub wnętrz to tylko tło, ramy dla ǳiałania bohaterów.
Z wielkim umiłowaniem wczuwa się autorka w dusze artystek. Bada e, śleǳi, pod-

patru e walkę ich, walkę mięǳy miłością dla sztuki i miłością dla mężczyzny… Szala
zwycięstwa przechyla się to na edną, to na drugą stronę. Ciężki to konflikt dla kobiety.

Zaprzeć się sztuki umiłowane , niosące tyle upo eń, rzuca ące pod stopy kwiaty,
kle noty, zachwyty, namiętność, czasem serce…

Zaprzeć się sztuki dla miłości mężczyzny, tego edynego, którego pocałunki ko ą tę-
sknotę, a szał miłosny każe zapomnieć o świecie całym…
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Zrywa z teatrem, rzuca scenę, obo ętna na sławę, co blaskiem tysiąca słońc opromienia
e czoło. Woli edno luǳkie serce na własność. Wypaliła się lampa miłości. Miota sercem
tęsknota za sztuką. Wrócić do nie ! Trudne to zadanie po latach. Nowe słońce uż świeci
na horyzoncie sztuki, nowe bożyszcze zbiera hołdy i oklaski tłumu… Trzeba rozpoczynać
odnowa, wolno wǳierać się na szczyt… czy starczy sił?…

Bohaterki Walewskie Irena i Natalia z Błędu, Janina z Dusz współczesnych to typy
kobiet przedwo ennych. Nie potrafią one łączyć życia roǳinnego z pracą zawodową. Są to
artystki, traktu ące swó talent ako dar Boży, nie umie ą eszcze spo rzeć na pracę swo ą
pod kątem fachowości.

Kobieta współczesna nie wyrzeka się sławy dla miłości, nie uważa tego wcale za po-
trzebne.

Doba ǳisie sza nauczyła ą goǳić życie roǳinne z pracą zawodową.
Cecylia Walewska, gorąca zwolenniczka i ǳiałaczka na terenie równouprawnienia

kobiet, pisząc ǳie e swoich bohaterek, niewątpliwie nie solidaryzowała się z nimi. Nie
mogła ednak podkreślać tego, aby przez tendenc ę nie niszczyć artystyczne strony po-
wieści.

Garścią kwiatów rzuconą czytelnikowi w szary, słotny ǳień, to tom nowel pt. Kole-
żanka Stefa.

Koleżanka Stefa to człowiek świadomy swo e pracy i swo e życiowe drogi. Wie, że
droga to kamienista, pełna ugorów, które przeorać należy. Ale wie także, że młodość to
wartość,nie trzeba e marnować. Że głęboko miłu ące serce cudów dokonywać może. Że
za czarnymi zwałami chmur est słońce…

W Dwugłosie pracy autorka woła za którymś z naszych publicystów:
„Kłamstwem est, że więce znaczy poeta, mędrzec, myśliciel od struǳonego pól ora-

cza. Nie ma lepszych i gorszych zawodów; nie ma niższych i wyższych gatunków pracy;
nie ma energii, z których edna podporządkowywałaby się drugie . My, pisarze, esteśmy
robotnikami pióra, a wy, robotnicy, esteście pisarzami czynu, poetami młota, którym
wykuwacie podwaliny przyszłości… Wszyscy razem stanowimy edną wielką roǳinę…”

Te słowa, to głębokie zrozumienie, uznanie i pochylenie głowy przed syzyfową pracą
„bezimiennych”.

Wzrusza i oddech zapiera Baczność! — na to hasło mali chłopcy i ǳiewczęta uczący się
czytać w ta ne szkole wymyka ą się przez mieszkanie sąsiadki, by uniknąć szpiclowskich
oczu i nie ściągnąć „kary więzienia na ta ną nauczycielkę”.

Minęły lata niewoli.
Doczekaliśmy się szczęścia — Wolności!
Zmienia ą się kierunki w sztuce. Życie da e coraz to nowe tematy. Wolny człowiek

ma inne umiłowania, nie lubi wracać myślą do czasu niewoli.
Po latach wo ny pokolenie młode, obecne pragnie wesela, radości, beztroski…
A ednak…
„L’homme n’est rien, que par son coeur”¹⁷² — powieǳiał Renan¹⁷³.
To dobre luǳkie serce zawsze i niezmiennie ak puchar rubinowy świeci i est sym-

bolem miłości.
Takie serce bĳe w pracach Cecylii Walewskie .

Natalia Greniewska

¹⁷²L’homme n’est rien, que par son coeur (.) — Człowiek est niczym innym ak tylko sercem. [przypis
edytorski]

¹⁷³Renan, Joseph-Ernest (–) — ancuski historyk, pisarz, filozof i filolog; za mował się zwłaszcza
filologią orientalną, filozofią kultury oraz historią religii; autor znanego ǳieła Żywot Jezusa (). [przypis
edytorski]
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