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KARIN HAUSEN

Porządek płci 
Studia historyczneSeria „Klio w  Niemczech” jest częścią pro-

jektu translacyjnego Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w  Warszawie. Równoległa ini-
cjatywa pod nazwą „Klio in Polen” ma za zada-
nie popularyzować polską literaturę historyczną 
w Niemczech. Celem serii „Klio w Niemczech” – 
adresowanej zarówno do profesjonalnych histo-
ryków, jak i  do szerokiego grona miłośników 
historii – jest zaprezentowanie polskim czytel-
nikom najciekawszych prac i dokonań niemiec-
kiej historiografii w okresie powojennym, tak by 
mogły się one wpisać w szerszy kontekst euro-
pejskiego i  polskiego dyskursu historycznego.

Wydawnictwo Neriton
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Karin Hausen (ur. 1938) jest 
uznaną badaczką historii gospo-
darczej, a także jedną z pionierek 
badań historii kobiet i historii płci 
w Niemczech. Przed przejściem na 
emeryturę pracowała na Technische 
Universität w Berlinie, gdzie kiero-
wała Katedrą Historii Gospodarczej 
i Społecznej (1978–1995), a następ-
nie – w latach 1995–2003 – Kate-
drą Studiów Kobiecych i Studiów 
nad Płcią. W 1996 r. na tym samym 
uniwersytecie założyła Zentrum 
für Interdisziplinäre Frauen- und
Geschlechterforschung (Centrum 
Interdyscyplinarnych Studiów Kobie-
cych i Studiów Płci), którym kiero-
wała do 2003 r. Jest redaktorką wielu 
naukowych pozycji: pism „Jahrbuch 
für Wirtschaftsgeschichte” (Rocznik 
Historii Gospodarczej) – 1990–2003 
oraz „L’Homme. Zeitschrift für 
feministische Geschichtswissen-
schaft” (L’Homme. Pismo poświę-
cone historiografii feministycznej) 
– od 1996 r., a także – z Giselą Bock 
i Heide Wunder – serii „Geschichte 
und Geschlechter” (Historia i Płcie). 
Głównym polem jej zainteresowań 
jest historia płci, zajmuje się także 
historią gospodarczą, historią tech-
niki i kolonializmu. Niniejszy tom 
jest zbiorem jej najważniejszych arty-
kułów, część z nich należy do klasyki 
niemieckiej historii płci.

Prezentowane w niniejszym zbio-
rze artykuły naukowe i  eseje Karin 
Hausen ukazują jedno z  podsta-
wowych założeń historii kobiecej,
czyli użyteczność płci jako kategorii 
historycznej. Co za tym idzie, kon-
kretna postać porządku płci w danej 
epoce postrzegana jest jako wynik 
pewnych procesów społecznych, 
które wymagają zbadania. Autorka 
łączy rozważania o  symbolicznych 
wyobrażeniach na temat kobiecości 
i  męskości z  analizami danych źró-
dłowych dotyczących dostępu kobiet 
do rynku pracy. Na przykład przyglą-
dając się sytuacji szwaczek, wykazuje, 
że normy mówiące, co przystoi kobie-
cie, a co mężczyźnie, okazują się rów-
nie istotne dla ustalania wysokości 
płac chałupnic co rynkowe mecha-
nizmy popytu i  podaży na wytwa-
rzane przez nie towary. W  swoich 
badaniach Karin Hausen szczególną 
uwagę poświęca mechanizmom, 
które przyczyniają się do dyskrymina-
cji kobiet, nierówności społecznych
i relacji władzy. Postrzega płeć jako 
kategorię współkształtującą społe-
czeństwo na wszystkich poziomach,
a  co za tym idzie jako ważną kate-
gorię opisu całego życia społecznego, 
a nie wyłącznie jednej wyodrębnionej 
grupy, czyli kobiet. Realizuje w  ten 
sposób postulat historii kobiet, która 
stosuje pojęcie płci nie jako sposób 
na skonstruowanie historii podmiotu 
zbiorowego „kobiety” i  rekonstru-
owania dziejów jego opresji, ale jako 
kategorię analizy szeroko pojętej 
historii stosunków społecznych.
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Wstęp

W niemal każdym przeglądzie niemieckich, austriackich czy 
szwajcarskich badań nad historią kobiet lub historią płci zna-
leźć można odwołanie do eseju Virginii Woolf Własny pokój. 
Jego protagonistka, kontemplując szeregi książek, w których 
zapisano historię czynów wielkich mężów, zastanawia się nad 
możliwością napisania historii kobiet i rozważa hipotetyczny 
problem: gdyby Szekspir miał równie utalentowaną co on 
sam siostrę, to czy potrafilibyśmy opisać lub wyobrazić sobie 
jej życie, opierając się na naszej wiedzy historycznej? Innymi 
słowy: co historiografia wie o  życiu kobiet? Przywołanie 
tego tekstu jest sensowne również w tym miejscu, ponieważ 
uzmysławia feministyczną genezę historii kobiet i historii płci 
w Niemczech1. Pod koniec lat 60. w RFN zaczął się formować 
feminizm drugiej fali, zwany także „nowym ruchem kobie-
cym” (dla odróżnienia od bardzo silnego w Niemczech ruchu 
kobiecego z końca XIX i początku XX w.). Zainteresowanie 
historią kobiet po drugiej wojnie światowej ściśle wiązało się 
z rozwojem feministycznego ruchu społecznego i teorii femi-
nistycznych. Sformułowana w  związku z  tym krytyka nauki 
objęła między innymi historię jako dyscyplinę, która pomija 
i  dyskryminuje kobiety. Krytyka ta zwracała się przeciwko 
historiografii dominującej w pierwszych dziesięcioleciach po 
drugiej wojnie światowej, skoncentrowanej na historii wyda-

1 Podobnie było także w  Austrii, Szwajcarii, w  USA, a  być może w  ogóle 
w  większości krajów, gdzie historia kobiet się pojawiła. Szczególne znaczenie 
przypada amerykańskim badaniom i refleksji teoretyczno-metodologicznej. Ich 
recepcja była dla niemieckich, austriackich i szwajcarskich historyczek niezwykle 
istotna, przy czym w Szwajcarii silnie recypowano również badania francuskie. 
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rzeń politycznych i dokonaniach wielkich osobistości, uzna-
wanych za jednostki zmieniające bieg historii. Stąd brał się 
słuszny zarzut, że historiografia pomija, tzn. uważa za nie-
istotne dla obrazu przeszłości te obszary życia społecznego, 
w których kobiety przejawiały największą aktywność. Femi-
nistki i historyczki feministyczne podważały również reprezen-
tatywność historii, która uważa się za powszechną, a niemal 
zupełnie pomija lub bagatelizuje wydarzenia, czynniki i miej-
sca istotne dla połowy populacji. Za przejaw marginalizacji 
uznano jednak nie tylko nieobecność kobiet w obrazie prze-
szłości, ale także niemal całkowity ich brak wśród naukowców 
zajmujących się zawodowo historią rozumianą jako dyscy-
plina akademicka, ukształtowana w XIX w. w ramach procesu 
profesjonalizacji i  specjalizacji nauki. Zarzuty formułowane 
pod adresem historiografii odnosiły się zatem do sposobu 
gromadzenia, analizy i opisu źródeł, do koncepcji i podstaw 
metodologicznych dyscypliny, a także do jej kształtu organiza-
cyjnego. Wszystkim tym dostrzeganym mankamentom miała 
zaradzić historia kobieca czy też historia kobiet, która zaczęła 
się rozwijać w latach 70. XX w.

Karin Hausen jest pionierką historii kobiet w  RFN, jej 
twórczość naukowa jest recypowana także w Austrii i Szwajca-
rii2. Prace Hausen, także te opublikowane w niniejszym wybo-
rze, są fragmentem najważniejszych debat niemieckiej historii 
kobiet, a niektóre z nich, jak na przykład artykuł Polaryzacja 
„charakterów płciowych” – odbicie rozdziału życia zarobkowego 
i rodzinnego z 1976 r., to teksty w tej dziedzinie klasyczne. 

Pierwsze badania z zakresu historii kobiet w sposób nie-
uchronny polegały na najoczywistszych, chciałoby się wręcz 

2 Głównym polem jej zainteresowań jest historia płci, zajmuje się także 
historią gospodarczą, historią techniki i kolonializmu. Przez wiele lat związana 
naukowo z Technische Universität w Berlinie, gdzie kierowała Katedrą Historii 
Gospodarczej i Społecznej (1978–1995), Katedrą Studiów Kobiecych i Studiów 
nad Płcią (1995–2003), a następnie w 1996 r. założyła Zentrum für Interdiszi-
plinäre Frauen- und Geschlechterforschung (Centrum Interdyscyplinarnych 
Studiów Kobiecych i Studiów Płci), którym kierowała do 2003 r. Jest redaktorką 
wielu naukowych pozycji: pism „Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte” (Rocznik 
Historii Gospodarczej) – 1990–2003 oraz „L’Homme. Zeitschrift für femini-
stische Geschichtswissenschaft” (L’Homme. Pismo poświęcone historiografii 
feministycznej) – od 1996 r., a  także – z Giselą Bock i Heide Wunder – serii 
„Geschichte und Geschlechter” (Historia i Płcie). 
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powiedzieć: pozytywistycznych działaniach, pozwalających 
poszerzyć wiedzę o życiu kobiet w minionych epokach. Eks-
plorowano „przestrzenie kobiece”3, czyli poszukiwano i ana-
lizowano przekazy dotyczące tych miejsc i  przestrzeni spo-
łecznych, w  których toczyło się życie kobiet. Zaowocowało 
to edycjami źródeł4. Działania te pozwoliły nie tylko stworzyć 
bazę do dalszych badań, ale miały też korzystny ideologiczny 
„efekt uboczny”: pomogły obalić wielokrotnie wysuwany prze-
ciwko historii kobiecej argument, jakoby nie dało się jej upra-
wiać z powodu nieobecności kobiet w źródłach. Szczególnie 
ważnym tematem w  pierwszym okresie były również dzieje 
ruchu kobiecego. Podczas ich opracowywania odkryto zapo-
mniane pierwsze próby opisu ruchu, powstające równolegle 
z początkiem jego działalności na przełomie XIX i XX oraz 
na początku XX w., co oznaczało również odkrycie całko-
wicie zapomnianej pracy naukowej ówczesnych historyczek. 
W tekście Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. Maszyna 
do szycia w świetle historii społecznej z 1978 r. Karin Hausen 
przywołuje stosunkowo dużo współczesnych epoce opracowań, 
m.in. monografię Gertrud Dyhrenfurth, korzystając z zebra-
nych przez nią danych  statystycznych i  rozważając stawiane 
przez nią tezy. W tym artykule bodajże najwyraźniej widać, 
że wydobycie z niebytu prac współczesnych epoce badaczek 

3 O  „przestrzeniach kobiecych” (Frauenräume) jako temacie historii ko-
biet zob. np. K. Hausen, H. Wunder, Einleitung, w: K. Hausen, H. Wunder, 
Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte, Frankfurt am Main–New York 1992, 
s. 9–18, zwł. s. 14. 

4 Pierwsze znaczące niemieckie serie wydawnicze poświęcone przede wszyst-
kim edycji źródeł z zakresu historii kobiet to Die Frau in der Gesellschaft – Frühe 
Texte (Kobieta w  społeczeństwie – wczesne teksty), Frankfurt am Main 1978, 
w której ukazywały się teksty związane z pierwszym ruchem kobiecym, jak rów-
nież seria Geschichtsdidaktik. Studien, Materialien (Dydaktyka historii. Studia, 
materiały), Düsseldorf 1977–, 1988–, gdzie punkt ciężkości położono na historii 
społecznej. Zob. na ten temat: A. Conrad, Frauen- und Geschlechtergeschichte, 
w: Aufriß der Historischen Wissenschaften, t. 7: Neue Themen und Methoden der 
Geschichtswissenschaft, red. M. Maurer, Stuttgart 2003, s. 230–293, tu s. 246. 
Orientację na temat nowszych i najnowszych badań niemieckich można uzyskać, 
przeglądając publikacje ukazujące się w  ramach serii wydawniczej L’Homme 
Schriften (red. C. Opitz-Belakhal, A. Schaser, B. Wagner-Hasel), pod patro-
natem pisma „L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft” 
(L’Homme. Pismo poświęcone historiografii feministycznej). Publikuje ono 
artykuły głównie po niemiecku, ale również po angielsku, zawiera także angiel-
skie abstrakty wszystkich artykułów.
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nie tylko pozwala na odkrycie udziału kobiet w  nauce, ale 
również przynosi bezpośrednie korzyści, chociażby w postaci 
poszerzenia bazy źródłowej. 

Historia kobiet interesuje się także kwestiami, które są 
tradycyjnie z kobietami wiązane i które miały istotny wpływ 
na ich życie, a zarazem były wcześniej pomijane przez historio-
grafię akademicką. Chodzi o historię reprodukcji w szerokim 
rozumieniu (ciąży, porodu, antykoncepcji, cielesności), gospo-
darstwa domowego i rodziny. Właśnie od badań nad rodziną 
wychodzi najstarszy w niniejszym wyborze tekst Karin Hau-
sen: Polaryzacja „charakterów płciowych” – odbicie rozdziału 
życia zarobkowego i rodzinnego z 1976 r. Autorka zastosowała 
w  nim w  praktyce jedno z  podstawowych założeń historii 
kobiecej, mówiące, że płeć jest kategorią historyczną. Co za 
tym idzie, konkretna postać porządku płci w danej epoce jest 
wynikiem pewnych procesów społecznych, które wymagają 
analizy. W swoim artykule Hausen bada przekształcenie rela-
cji płci, które miało miejsce w Niemczech pod koniec XVIII 
i w XIX w. Z analiz tych wynika, że naturalizacja płci oraz 
polaryzacja „męskości” i „kobiecości” pojawiły się w pewnym 
momencie historycznym i bynajmniej nie są ujęciem płci wła-
ściwym ‘od zawsze’ czy zgoła ‘przyrodzonym’ kulturze europej-
skiej. Wyraźne inspiracje tym artykułem Hausen widać w dwu 
innych interesujących pracach, monografiach Claudii Honeg-
ger i Ute Frevert. Claudia Honegger5 bada proces „unauko-
wienia” różnicy płci, tzn. definiowania jej przez kształtujące się 
nowoczesne nauki, jak chociażby antropologię, ginekologię, 
psychologię, socjologię. W  toku tego procesu „kobiecość” 
została uznana za niezmienną i wynikającą z natury, podczas 
gdy „męskość” jako taka przestała być tematem rozważań, 
ponieważ „mężczyzna” stał się synonimem „człowieka”. Ute 
Frevert6 zaś skupia się na badaniu opisanej przez Hausen 
„zmiany paradygmatu”, czyli przejścia od definiowania płci 

5 Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das 
Weib 1750–1780 (Porządek płci. Nauki o  człowieku a  kobieta), Frankfurt am 
Main–New York 1991.

6 Mann und Weib und Weib und Mann. Geschlechterdifferenzen in der 
Moderne, München 1995 (wyd. pol. Mąż i niewiasta, niewiasta i mąż. O różnicach 
płci w czasach nowoczesnych, tłum. A. Kopacki, Warszawa 1997).
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poprzez status społeczny, do uzasadnień opartych na naturze 
i jej badaniu przez naukę. Śledzi tę zmianę, analizując artykuły 
z encyklopedii i leksykonów, które traktuje jako symptoma-
tyczne dla panującego w danym okresie dyskursu.

W artykule Polaryzacja „charakterów płciowych” – odbicie 
rozdziału życia zarobkowego i rodzinnego obecny jest jednak 
jeszcze inny aspekt, który okazał się bardzo istotnym wąt-
kiem w dalszej pracy Hausen. Otóż autorka łączy tu rozwa-
żania o  symbolicznych wyobrażeniach na temat kobiecości 
i męskości z obszernymi uwagami dotyczącymi dostępu kobiet 
do rynku pracy. Zajmuje się tym zagadnieniem także we 
wspomnianym już artykule Postęp techniczny a praca kobiet 
w XIX w. Maszyna do szycia w świetle historii społecznej, gdzie 
na przykładzie szwaczek-chałupnic pokazuje związki między 
porządkiem płci a konkretnymi warunkami pracy. Wyobra-
żenia o tym, co przystoi kobiecie okazują się równie istotne 
dla ustalania wysokości płac chałupnic co rynkowe mechani-
zmy popytu i podaży na wytwarzane przez nie towary. Tekst 
o maszynie do szycia można również uznać za pracę z zakresu 
historii industrializacji. Także i w  tym aspekcie widać zwią-
zek między przyporządkowaniem kobiety do sfery domowej 
a drogą rozwoju przemysłu odzieżowego jako branży, w któ-
rej pracują przede wszystkim kobiety. Konkretnie związek 
ten przejawia się na przykład w stosunkowo późnej budowie 
scentralizowanych fabryk konfekcji odzieżowej – produkcja 
zlecana chałupnicom była tańsza, ponieważ pracownice, kupu-
jąc maszyny do szycia na własną rękę, zdejmowały ze zlecenio-
dawcy konieczność inwestowania w urządzenia produkcyjne. 
Przeprowadzone analizy skłaniają autorkę do sceptycyzmu 
wobec tez ukazujących postęp techniczny jako motor eman-
cypacji kobiet. Jej zdaniem maszyna do szycia, telefon czy 
maszyna do pisania były urządzeniami, dzięki którym kobiety 
wykonywały wprawdzie pracę zarobkową, ale była to praca 
monotonna, nisko płatna i  o  małym prestiżu społecznym. 
Wszystkie te wątki Hausen porusza w  tekście Gospodarka 
a porządek płci (1993), tym razem jednak nie w formie arty-
kułu naukowego, lecz eseju. Jest to praca o charakterze prze-
krojowym, w  której autorka uogólnia swoje dotychczasowe 
badania na temat sytuacji kobiet na ranku pracy, zajmując się 
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rolą płci jako czynnikiem wpływającym na wysokość zarobków 
i regulującym dostęp do poszczególnych miejsc pracy. 

Mówiąc o  rozwoju historii kobiecej w  RFN, nie można 
zapominać o  aspekcie politycznym – ta dziedzina historii 
wywodzi się przecież z  ruchu kobiecego, stawiającego kon-
kretne żądania polityczne. Postulat „odzyskania historii 
kobiet”, który zainspirował pierwsze badania, był i jest nadal 
zakorzeniony w  feministycznym rozumieniu nauki, w  tym 
także nauk historycznych, jako działalności badawczej, która 
poprzez zmianę punktu widzenia i zastosowanie nowych kate-
gorii nie tylko pozwala poszerzyć horyzont danej dyscypliny, 
ale także – pośrednio – doprowadzić do zmian w postrzeganiu 
współczesnej rzeczywistości społecznej. Personalno-instytucjo-
nalne związki niemieckiej historii kobiet i historii płci z femi-
nizmem jako ruchem społeczno-politycznym były na początku 
bardzo silne, a teoretyczno-ideologiczna bliskość do femini-
zmu cały czas jest kwestią istotną, wywołującą gorące dysku-
sje7. Interesujące napięcia między feministyczną aktywnością 
polityczną a feministyczną nauką ukazane zostały w artykule 
popularnonaukowym Patriarchat. O pożytkach i wadach pewnej 
koncepcji dla historii i polityki kobiet z 1986 r. Hausen wystę-
puje w nim jako historyczka, która wyraża pełne zrozumienie 
dla postulatów feministycznych i  swoją na nie zgodę, czyni 
to jednak we właściwy sobie, krytyczny sposób. Zastanawia 
się bowiem nad użyciem słowa „patriarchat” w feministycz-
nych analizach historii i współczesności życia społecznego. Jej 
argumentacja opiera się na być może idealistycznym założe-
niu, że dążenie do pogłębiania wiedzy jest efektywniejszym 
sposobem na prowadzenie skutecznej działalności politycz-

7 Jako tekst, wokół którego dyskusja ta wywiązała się po raz pierwszy wy-
mienić trzeba: M. Mies, Methodische Postulate zur Frauenforschung, dargestellt 
am Beispiel der Gewalt gegen Frauen („Beiträge zur feministischen Theorie 
und Praxis” 1978, z. 1, s. 41–63). Autorka podkreśliła wpływ systemu wartości 
i relacji władzy na uprawianie nauki, co – jak stwierdza – w danej sytuacji dzia-
ła na niekorzyść kobiet. Jej postulat był radykalny: kobiety uprawiając naukę, 
powinny świadomie opowiadać się po stronie uciśnionych „sióstr”. Wiązało się 
z tym również założenie, że jedynie kobiety potrafią adekwatnie opisać sytuację 
kobiet. Ujęcie to wzbudziło kontrowersje także wśród badaczek feministycznych. 
Za nadal aktualny aspekt tekstu Mies można uznać uświadomienie społecznych 
uwarunkowań badań nad relacjami płci.
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nej niż głoszenie haseł, które wprawdzie są porywające, ale 
niedoprecyzowane.

Jednak geneza powojennej historii kobiet w RFN związana 
jest nie tylko z rozwojem feminizmu, ale również z wykształ-
ceniem się historii społecznej. Również Karin Hausen przez 
niemal dwa dziesięciolecia kierowała katedrą historii gospo-
darczej i  społecznej. Odejście od prymatu historii politycz-
nej i  otwarcie na historię społeczną zaznaczyło się w  RFN 
w latach 60.8 Ta zmiana paradygmatu sprawiła, że tematy inte-
resujące badaczy historii kobiet znalazły się w polu widzenia 
profesjonalnej, akademickiej historiografii. Było to bardzo 
korzystne dla historyczek zaczynających pracę nad historią 
kobiet, ponieważ pomogło w znalezieniu podstaw metodolo-
gicznych i umożliwiło naukową legitymizację badań. Ponadto 
dało szansę na stworzenie dla historii kobiet bazy instytucjo-
nalnej. Starania o naukowe i instytucjonalne uznanie bynaj-
mniej nie były proste. Recepcja wyników badań historii kobiet 
z lat 70. była ograniczona, nawet w ramach historii społecz-
nej nie stały się one zaczątkiem spodziewanej reinterpretacji 
opisu przeszłości9. Nie bez znaczenia były również kwestie 
personalne, historią kobiet zajmowały się niemal wyłącznie 
kobiety, można mówić nawet o swoistej barierze płci – histo-
rycy płci męskiej niejako akceptowali fakt prowadzenia badań 
nad dziejami kobiet przez historyczki, nie odczuwali jednak 
potrzeby recypowania ich rezultatów we własnej pracy, która 
z reguły nie dotyczyła sytuacji kobiet. Historia kobieca została 
wówczas zaakceptowana jako jedno z wielu poletek historii 
społecznej, oddzielone od innych. Proces akceptowania jej 
jako pełnoprawnej części nauk historycznych rozpoczął się 
więc w RFN w ograniczonym zakresie, był też bardzo powolny. 
Niemniej zapoczątkowano wówczas niezbędną rozbudowę 
instytucjonalną10, a  rozwój historii społecznej dał wsparcie 
teoretyczno-metodologiczne.

8 Por. J. Kocka, O historii społecznej Niemiec, Poznań 1997.
9 Taką pesymistyczną diagnozę pozycji historii kobiet postawiła również 

na początku lat 90. np. U. Frevert, Frauengeschichte – Männergeschichte – 
Geschlechtergeschichte, w: Feministische Perspektiven in der Wissenschaft, red. 
L. Blattmann, A. Kreis-Schinck, B. Liebig, K. Schafroth, Zürich 1993, s. 23–37. 

10 Krótki i  nadal przydatny przegląd europejskich czasopism, instytucji, 
 internetowych baz danych itp., związanych z historią kobiet/historią płci publi-
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Po mniej więcej dziesięciu latach prowadzenia badań 
z zakresu historii kobiet w RFN, gdy przyszła pora na pierw-
sze podsumowania, stwierdzono, że bynajmniej nie wszyst-
kie z pierwotnych celów udało się osiągnąć. Ta konstatacja 
była dodatkowym impulsem do refleksji teoretycznej, która 
doprowadziła do stopniowego przekształcenia historii kobiet 
w historię płci. Przy czym przekształcenia tego nie należy rozu-
mieć jako zmiany paradygmatu czy też odżegnania się od pier-
wocin dyscypliny. Przejście od historii kobiet do historii płci 
było bowiem nie tyle radykalną zmianą pozycji teoretycznych, 
co raczej przesunięciem akcentów, związanym z reinterpreta-
cją pojęcia płci i dyskusjami nad terminem gender. W najwięk-
szym uproszczeniu – uświadomiono sobie, że nie ma kwestii 
dotyczących wyłącznie kobiet i zaczęto więcej uwagi poświęcać 
relacjom między płciami, nieodłącznym od nich hierarchiom 
i ich wpływowi na życie społeczne, w tym także na życie kobiet. 
Dlatego rozróżnienie na historię kobiet i historię płci, które 
pojawia się w odnośnych niemieckich opracowaniach, lepiej 
chyba postrzegać nie jako charakterystykę etapów następu-
jących po sobie w  czasie, ale raczej jako próbę uchwycenia 
kierunku dyskusji metodologicznych.

Przesunięcie punktu ciężkości z  historii kobiet na histo-
rię płci, czy raczej relacji płci, odbyło się nie bez wątpliwości 
i  sporów11. Zwolenniczki tej zmiany widziały w niej, jak się 
zdaje słusznie, możliwość uniknięcia zaznaczającej się margi-
nalizacji – tak wyraźne wyodrębnianie kobiet jako przedmiotu 
badań zaczęto postrzegać nie jako sposób na uzyskanie kobie-
cej autonomii, ale jako powielanie i wzmacnianie symbolicz-

kowanych w różnych językach zob. w: M. Lanzinger, Mediale und kommunikative 
Orte der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Zeitschriften, Websites, Tagungen, 
w: Frauen- und Geschlechtergeschichte. Positionen/Perspektiven, red. J. Gehma-
cher, M. Mesner, Wien 2003, s. 53–69.

11 Zastrzeżenia zgłaszały np. badaczki zajmujące się historią cielesności, 
obawiając się, że przejście do badania dziejów płci rozumianej jako płeć kultu-
rowa, gender, doprowadzi do relatywizacji (kobiecego) ciała. W tym kontekście 
interesująca jest praca B. Duden, Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt 
und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987. Badaczka oparła się w pracy na 
obszernych zapiskach lekarza działającego w  Eisenach na początku XVIII w. 
Jej zamiarem było zrekonstruowanie kobiecego doświadczenia ciała. Badane 
w  monografii źródła są świadectwem historycznej zmienności tak osobistego 
i bliskiego biologii przeżycia jak odczuwanie własnego ciała. 
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nego statusu kobiet jako przypadku specjalnego12. Nie bez 
znaczenia były także problemy teoretyczne związane z historią 
kobiet, np. chociażby ze zdefiniowaniem przedmiotu badań. 
Czy „kobiety” można rozumieć jako podmiot zbiorowy? Czy 
można do tej samej grupy zaliczyć robotnice, chłopki, słu-
żące i żony urzędników? Uznano, że badanie historii kobiet 
wymaga uwzględnienia również innych aspektów, nakładają-
cych się na kwestię płci, jak właśnie podziałów społecznych 
czy etnicznych, a  przede wszystkim – uwzględnienia relacji 
z mężczyznami. Płeć postrzega się w badaniach historycznych 
jako kategorię współtworzącą społeczeństwo na wszystkich 
poziomach, a  co za tym idzie jako ważną kategorię opisu 
całego życia społecznego, a  nie wyłącznie sytuacji kobiet. 
Na początku lat 90. Karin Hausen i Heide Wunder zwróciły 
uwagę na to, że nawet badając dzieje określonej, wydzielonej 
grupy kobiet, „nie można pomijać ich relacji z płcią męską, 
ponieważ kobiety i mężczyźni włączeni są w kulturowy porzą-
dek wciąż jeszcze hierarchicznej relacji płci, która przenika 
wszystkie sfery społeczeństwa”13. Tak więc badania szczegó-
łowe prowadzone są nadal, jednak najczęściej z innych pozy-
cji metodologicznych, to znaczy jako mikrohistoryczne i/lub 
lokalne studia, otwarte na możliwość ujęcia syntetycznego. 

Elementem debat nad rozumieniem historii płci była teore-
tyczna dyskusja nad koncepcją gender, innymi słowy: dyskusja 
nad tym, jak w badaniach historii płci definiować ich podsta-
wową kategorię. Rozważania te inspirowane były teoriami 
amerykańskimi14. Dla pisanej po niemiecku historii płci naj-
istotniejsza była w tym kontekście recepcja koncepcji Joan W.
Scott. Jej artykuł Gender, A Useful Category of Historical Ana-
lysis (1983, wyd. zm. 1988) ukazał się w niemieckim tłuma-
czeniu dopiero w 1994 r. i wtedy też dyskusja nad nim stała 
się najintensywniejsza, był jednak recypowany już wcześniej15. 

12 Zob. zamieszczony w  niniejszym tomie art. Niehomogeniczność dziejów 
jako wyzwanie historiografii. O znaczeniu historii płci.

13 K. Hausen, H. Wunder, Einleitung..., s. 11; jeżeli nie zaznaczono inaczej, 
tłumaczenia są dziełem tłumaczki.

14 Por. J. Butler, Uwikłani w  płeć. Feminizm i  polityka tożsamości, tłum. 
K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Warszawa 2008.

15 Na temat recepcji prac Joan W. Scott w Niemczech, Austrii i Szwajcarii 
zob. C. Opitz, „Gender” – eine unverzichtbare Kategorie der historischen Analyse, 
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Z równą uwagą czytano inne artykuły Scott z tomu Gender and 
the Politics of History (1988). Karin Hausen w swoich bada-
niach posługuje się pojęciem płci, nie używa jednak terminu 
gender. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że jej rozumienie 
płci nie ma nic wspólnego z biologizmem czy esencjalizmem. 
Interesuje ją bowiem aspekt historyczny, czyli to, jak w prze-
szłości konstruowano, przeobrażano i  konserwowano taki, 
a nie inny porządek płci. Używając terminologii Judith Butler, 
można by powiedzieć, że Hausen bada historię doing gender.

Pierwsze podsumowania, dyskutowanie dostrzeżonych 
deficytów, zastanawianie się nad konsekwencjami teoretyczno-
-metodologicznymi, wynikającymi z dotychczasowych badań, 
pokazały również, że przynajmniej jednego niebezpieczeństwa 
udało się historii kobiet uniknąć. Otóż bynajmniej nie ukazy-
wała ona kobiet jako pozbawionych jakiejkolwiek możliwości 
działania, quasi-ofiar „patriarchatu”16. Czy to pod szyldem 
historii kobiet, czy jako historia płci, ta gałąź historiografii 
żywo interesowała się – i robi to nadal – mechanizmami powo-
dującymi dyskryminację kobiet, nierównościami społecznymi 
czy relacjami władzy. Niemniej bardzo szybko przestały to 
być spostrzeżenia czynione z „perspektywy ofiary”17, przewa-
żyły bowiem postulaty rozumienia płci jako kategorii analizy 
szeroko pojętych stosunków społecznych, nie zaś sposobu na 
odtwarzanie historii podmiotu zbiorowego „kobiety” i rekon-
struowania dziejów jego opresji.

Z postulatu uprawiania historiografii także jako dziejów 
relacji między płciami wyniknął istotny wniosek, miano-
wicie postulat napisania także historii męskiej, która stała 
się niezbędna jako szeroki kontekst dla badania zagadnień 

w: Gender. Die Tücken einer Kategorie, red. C. Honegger, C. Arni, Zürich 2001, 
s. 95–115.

16 Tak właśnie, pasywnie, postrzegała rolę kobiet w historii np. Simone de 
Beauvoir, która w Drugiej płci pisała, że to mężczyźni tworzyli historię, a kobiety 
pozostały pasywne. Ten akurat jej pogląd nie przyjął się w feministycznej krytyce 
nauki, za problem uznano nie tyle samą historię, co historiografię, która pozo-
stawiła aktywności kobiet poza polem widzenia; zob. A. Conrad, Frauen- und 
Geschlechtergeschichte..., zwł. s. 237–240. 

17 Sformułowania „perspektywa ofiary” (Opferperspektive) używa U. Frevert, 
Frauengeschichte, Männergeschichte..., s. 31–32, choć w nieco innym kontekście, 
tzn. jako postulatu-ostrzeżenia dotyczącego historii mężczyzn.
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 interesujących historię kobiecą. Stąd też w Niemczech początki 
historii mężczyzn to prace badaczek feministycznych18, co sta-
nowi istotną różnicę w stosunku do Stanów Zjednoczonych. 
Tam men’s studies były postulatem męskich ruchów społecz-
nych, a  nie akademickiej dyskusji teoretycznej. Pierwsze 
tematy badań historii mężczyzn w  Niemczech koncentrują 
się wokół instytucji i  zjawisk społecznych, które bezpośred-
nio wpływają na wytwarzanie wzorców i  obrazu męskości, 
jak wojsko, bractwa studenckie czy inne postacie męskiego 
zrzeszania się, mniej lub bardziej sformalizowanego (stowa-
rzyszenia, kluby itp.), z których kobiety zostały wykluczone. 
Również historię mężczyzn obejmuje postulat postrzegania 
jej w kontekście relacji płci. Jako najbardziej ewidentny przy-
kład podaje się symboliczny związek istniejący w Niemczech 
(a pewnie także i wszędzie indziej) między służbą wojskową 
a prawami obywatelskimi: mężczyźni przelewając (nawet hipo-
tetycznie) krew za kraj, nabywali prawo do współdecydowania 
o nim, czyli głosowania w wyborach. Taki sposób argumen-
towania miał istotne znaczenie również dla kobiet i  pozo-
stawał w  ścisłym związku ze społecznym porządkiem płci19. 
W niniejszym tomie do historii mężczyzn nawiązuje obszerny 
artykuł Matki i synowie na rynku towarów i symboli. Niemiecki 
Dzień Matki 1923–1933 z 1984 r. Hausen bada w nim historię 
obchodów Dnia Matki w Republice Weimarskiej, czyli jeszcze 
przed zaanektowaniem tego święta przez narodowy socjalizm. 
Także i w tym tekście autorka w charakterystyczny dla siebie 
sposób łączy refleksję nad wyobrażeniami i normami z bada-
niem realiów społecznych poznawanych za pośrednictwem 
źródeł, w tym także statystycznych. Innymi słowy, interesuje 
ją zarówno propaganda na rzecz obchodów Dnia Matki, jak 
i sytuacja życiowa kobiet wychowujących dzieci. Hausen zasta-
nawia się także nad tym, dlaczego mężczyźni w  Republice 

18 Zob. np. pracę U. Frevert, Ehrenmänner: das Duell in der bürgerlichen 
Gesellschaft, München 1991. Na temat historii mężczyzn po niemiecku zob. 
T. Kühne, Staatspolitik, Frauenpolitik, Männerpolitik. Politikgeschichte als 
 Geschlechtergeschichte, w: Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte. 
Herausforderungen und Perspektiven, red. H. Medick, A.-Ch. Trepp, Göttingen 
1998, s. 172–235, tamże na s. 231–235 bibliografia prac, przede wszystkim w ję-
zyku angielskim i niemieckim, polecanych jako inspiracja do dalszej lektury.

19 U. Frevert, Frauengeschichte, Männergeschichte..., s. 33.
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Weimarskiej tak ochoczo uznawali i  propagowali potrzebę 
oddania publicznego hołdu matce. Zastanawia się nad moż-
liwym związkiem między katastrofą pierwszej wojny światowej 
jako porażką pewnego modelu męskości (stechnicyzowanej, 
militarnej, agresywnie podbijającej nowe obszary natury 
i nowe terytoria) a gotowością do pielęgnowania kultu matki 
uosabiającej zupełnie inne wartości (poświęcenie, zatratę 
siebie w  służbie innym), ale także matki wyobrażonej jako 
refugium, ukojenie, szansa na choćby tymczasowy powrót do 
bezpiecznego dzieciństwa. Hausen umieszcza więc badania 
źródłowe na temat Dnia Matki w szerokim kontekście historii 
mentalności społeczeństwa niemieckiego lat 20. XX w. Arty-
kuł ten jest wymownym przykładem badań z zakresu historii 
kobiecej, która nie zatrzymuje się na opisie sytuacji grupy 
kobiet (w  tym wypadku grupy matek), ale ogarnia szeroki 
wycinek życia społecznego.

Punktem wyjścia innej ważnej dyskusji metodologicznej 
w  niemieckiej historii płci była porażka historii kobiecej 
w pewnej kwestii – otóż nie udało się przeprowadzić postulo-
wanej na początku lat 70. rewolucji w naukach historycznych, 
którą miała zainicjować właśnie historia kobieca. Stała się ona 
raczej jedną z wielu dziedzin historii społecznej, a rezultaty 
prowadzonych w jej ramach badań nie były przez inne gałęzie 
historiografii recypowane w ogóle lub jedynie w niewielkim 
stopniu. W związku z tym pojawiły się głosy postulujące już 
nie tylko „oddawanie kobietom ich historii”, ale „inne spoj-
rzenie”20 na historię jako taką, to znaczy takie ujęcie tzw. 
historii powszechnej, które uwzględniałoby dzieje i sytuację 
kobiet nie jako suplement, ale czynnik, bez którego nie da 
się stworzyć adekwatnego opisu przeszłości. Ściśle wiąże się 

20 „Inne spojrzenie” („der andere Blick”) to sformułowanie użyte w tytule 
numeru specjalnego pisma „Alternative”: Der „andere Blick” – feministische 
Wissenschaft?, „Alternative” 11, 1978. Zob. A. Conrad, Frauen- und Geschlech-
tergeschichte..., s. 256, przyp. 58. Już w  połowie lat 80. problemy te poruszyły 
np. Gisela Bock i  Claudia Opitz; zob. np. G. Bock, Der Platz der Frauen in 
der Geschichte, w: Methoden in der Frauenforschung, Frankfurt am Main 1984; 
C. Opitz, Der „andere Blick” der Frauen in die Geschichte, „Beiträge zur femini-
stischen Theorie und Praxis” 7, 1984, z. 11: Frauenforschung oder feministische 
Forschung?, s. 6–70.
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z  tym postulat swego rodzaju metodologicznej ostrożności: 
chodzi o  to, by nie przenosić współczesnych nam wyobra-
żeń i hierarchii płci na przeszłość. Celem nie jest bynajmniej 
dostarczenie gotowego, „kobiecego” modelu interpretowania 
i opisywania przeszłości. Chodzi raczej o zwrócenie uwagi na 
historiograficzne luki, które powstają nie z braku materiałów 
źródłowych, ale z na poły podświadomego założenia, że życie 
kobiet przynależy do obszaru prywatności, do sfery biologii 
i jako takie nie ma istotnego znaczenia dla historii. Postula-
tem niemieckiej historii kobiecej jest włączenie płci w  opis 
przeszłości jako jednej z kategorii dotąd przez historiografię 
zaniedbywanych, a niezbędnych dla adekwatnego opisu prze-
szłości. Idące w tym kierunku diagnozy i propozycje znaleźć 
można w teoretycznym tekście Karin Hausen Niehomogenicz-
ność dziejów jako wyzwanie historiografii. O znaczeniu historii 
płci z 1998 r. Badaczka zauważa w nim, że w historiografii de 
facto zaszły już zmiany zgodne z jej postulatami, jednak, jak 
sądzi, powinna za nimi pójść świadoma refleksja teoretyczno-
-metodologiczna. Hausen polemizuje tutaj z  uprawianiem 
historii pojętym jako poszukiwanie całościowej interpretacji, 
tego typu historiografią jest przede wszystkim historia państw 
narodowych. Napisanie takiej historii wymaga uprzedniego 
przeprowadzenia selekcji zjawisk i  podmiotów, wydziele-
nia wśród nich tych, które warte są historycznego przekazu 
i odrzucenia tych, które uważa się za nieistotne, co wiąże się 
również z ich wyraźną hierarchizacją. Dla historii narodowej ta 
część rzeczywistości, w której funkcjonowały kobiety okazuje 
się historycznie irrelewantna, bo jest uważana za zdetermi-
nowaną przez naturę. A jeśli już uwzględnia się w badaniach 
nad historią ogólną kategorię płci, to na prawach aneksu, 
uzupełnienia, które nie ma wpływu na interpretację zjawisk 
„naprawdę ważnych”. Taka postawa jest nadal widoczna 
w uprawianiu, a przede wszystkim w nauczaniu historii. By 
zmniejszyć znaczenie preselekcji i potencjał wykluczenia drze-
miący w  historiografii, Hausen postuluje jej pluralistyczne 
ujęcie. Mówiąc o niehomogeniczności, zaleca powiększenie 
zbioru kryteriów historycznej relewantności i wypracowanie 
nowych procedur i  metodologii. Wiązałoby się to z  odrzu-
ceniem lęku przed wieloznacznością zjawisk  historycznych, 

Wstęp



20

Porządek płci. Studia historyczne

które mogą być widziane zupełnie inaczej zależnie od przy-
jętej perspektywy, na przykład te same wydarzenia czy pro-
cesy społeczne mogły mieć zupełnie odmienny wpływ na życie 
mężczyzn i kobiet. Jednym z podawanych przez autorkę przy-
kładów jest teza o przestrzennym rozdziale pracy zarobkowej 
od miejsca zamieszkania w  wyniku rozwoju industrializacji 
w XIX w. Hausen zauważa, że nie można tego procesu gene-
ralizować, ponieważ nie dotyczył on dużej części pracujących 
osób, to znaczy części mężatek, a  przede wszystkich matek 
z małymi dziećmi. Obstawanie przy tej tezie oznacza właśnie 
kontynuację krytykowanych preselekcji i hierarchizacji, które 
opierają się na założeniu, że to, co dotyczy kobiet ma mniejszą 
wagę niż to, co dotyczy mężczyzn. Uwzględnienie perspektywy 
kobiecej oznaczałoby natomiast modyfikację omawianej tezy. 

Również w  tekście Przestrzeń publiczna i  prywatność. 
Konstrukcje polityki społecznej a historia relacji płci z 1989 r. 
Hausen przyłącza się do krytyki historiograficznego instru-
mentarium. Artykuł ten można by nazwać studium termino-
logicznym. Autorka uważa, że stosowanie opozycji przestrzeń 
publiczna – prywatność jako kategorii myślenia o przeszłości 
przeszkadza w  jej opisie. Na przykład zbadanie przestrzeni 
aktywności kobiet z  dziewiętnastowiecznej warstwy miesz-
czańskiej wymaga odejścia od takiej dwubiegunowości. Jako 
ilustrację Hausen przytacza angielski obraz z połowy XIX w., 
na którym widać, że kobiety nie biorą udziału w oficjalnych 
obchodach celebrowanych w ratuszowej sali bankietowej, za to 
tłumnie przyglądają się im z galerii. Galeria ta nie należy do 
sfery publicznej, oficjalne wydarzenia warte wzmianki w anna-
łach historii rozgrywają się poniżej, na parkiecie ratuszowej 
sali. Galeria nie należy jednak również do sfery prywatności, 
między innymi dlatego, że zgromadzone na niej damy przyszły 
właśnie po to, by przyglądać się oficjalnej ceremonii. Chcąc 
opisać cały obraz, należałoby uwzględnić również punkt widze-
nia kobiet, spojrzeć z galerii.

*   *   *

Dziękuję Karin Hausen za cierpliwe odpowiadanie na pyta-
nia i wszelką udzieloną mi pomoc. Dziękuję także fundacji 
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Niehomogeniczność dziejów 
jako wyzwanie historiografii

O znaczeniu historii płci*

Przedmowa

26 maja 1789 r. blisko trzydziestoletni Friedrich Schiller 
zainaugurował swoją profesurę na Uniwersytecie w  Jenie 
wykładem na temat „Co to jest historia powszechna i po co 
ją studiujemy?” (Was heisst und zu welchem Ende studiert 
man die Universalgeschichte?). Słuchaczy przybyło tak wielu, 
że przeniesiono wykład do większego, mieszczącego do 400 
osób audytorium1. Zanim Schiller przeszedł do objaśniania 
„pojęcia historii powszechnej”, sporo uwagi poświęcił roz-
różnieniu „pracowników umysłu” na uczonych o  niewolni-
czej duszy, parających się nauką dla chleba z  jednej strony 
i szukające prawdy filozoficzne umysły z drugiej. Następnie 
podkreślił, że historia powszechna jest tylko i wyłącznie dla 
umysłów filozoficznych, przy czym wcześniej zapewnił sobie 
przychylność słuchaczy, dając im szansę na opowiedzenie się 
po właściwej stronie:

Radosna to dla mnie i zaszczytna misja, moi wielce szanowni 
Panowie i Państwo, przemierzać wraz z Wami w przyszłości ów 
obszar, który myślącemu obserwatorowi dostarcza tak licznych 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Die Nicht-Einheit der Geschichte 
als historiographische Herausforderung. Zur historischen Relevanz und Anstö-
ßigkeit der Geschlechtergeschichte, w: Geschlechtergeschichte und Allgemeine 
Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven, red. H. Medick, A.-Ch. Trepp, 
Göttingen 1998, s. 15–55.

1 Zob. Dichter über ihre Dichtungen. Friedrich Schiller. Von den Anfängen bis 
1795, red. B. Lecke, München 1969, s. 462–464.
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pouczeń, a światowemu człowiekowi czynu stawia do naśladowa-
nia tak wspaniałe wzory; obszar, który przed filozofem odsłania 
tak ważne treści poznawcze, a dla wszystkich na równi stanowi 
tak bogate źródło najszlachetniejszych przyjemności; wielki, 
rozległy obszar dziejów powszechnych. Widok tylu znamieni-
tych młodzieńców, których skupiła tu wokół mnie żądza wiedzy 
i  pośród których może budzi się już jakiś wybitny geniusz dla 
nadchodzącej epoki – ten widok czyni mi z mego obowiązku przy-
jemność; lecz zarazem daje mi w całej pełni odczuć jego powagę 
i ciężar. Im większy jest ów dar, jaki mam Wam przekazać – a cóż 
większego niźli prawdę może dać człowiekowi człowiek? – z tym 
większą troską dbać muszę o  to, by wartość jego nie pomniej-
szyła się w moich rękach. Im żywsza i  świeższa jest chłonność 
Waszych umysłów w tym najszczęśliwszym okresie ich działania, 
im gwałtowniej rozpalają się Wasze młodzieńcze uczucia, tym 
usilniej wymagać muszę od siebie starań, aby entuzjazm ten, 
który wzbudzać winna tylko prawda, nie został w złudzie i fałszu 
roztrwoniony niegodnie. 

Rozległa i  płodna jest kraina dziejów. W  jej obrębie leży 
cały nasz świat wartości moralnych. Historia nieustannie towa-
rzyszy człowiekowi we wszystkich sytuacjach, jakie ten przeżywa, 
i w zmiennych kształtach jego mniemań. Towarzyszy mu w jego 
głupocie i mądrości, w jego zepsuciu i szlachetności. Z wszyst-
kiego, co człowiek wziął i co dał, historia składać musi rachunek. 
Także i wśród Was wszystkich nie ma chyba nikogo, komu dzieje 
nie miałyby czegoś ważnego do powiedzenia. Połączą się gdzieś 
z nimi różne drogi Waszych przyszłych powołań. Jest wszakże 
jedno takie powołanie, które dzielicie wszyscy w równym stopniu 
– to, które przynieśliście ze sobą na ten świat. Ukształtować i roz-
winąć własne człowieczeństwo – oto ono. A właśnie do człowieka 
przemawia historia2.

W zasadzie należałoby w tym miejscu przypomnieć kreacje 
wielkich bohaterów, zaludniających dramaty historyczne Schil-
lera albo Pieśń o dzwonie3, która wzbogaciła skarbnicę języka 
niemieckiego o  złote myśli: „Mąż już musi teraz/W  żywioł 
iść złowrogi” oraz „A w środku panuje/Pani domu skrzętna”. 
Poprzestanę jednak na zwięzłym omówieniu tych aspektów 

2 F. Schiller, Co to jest historia powszechna i po co ją studiujemy?, w: M. Sie-
mek, Fryderyk Schiller, Warszawa 1970, s. 177–199, tu s. 177.

3 F. Schiller, Pieśń o dzwonie, tłum. A. Lam, Pułtusk 2005, s. 25–27. Pierw-
sze polskie przekłady pojawiły się już w pierwszej połowie XIX w. (przyp. red. 
nauk.). 
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zacytowanego powyżej wstępu do wykładu Schillera, które są 
istotne w kontekście moich dalszych rozważań. Wyłania się 
z niego pod wieloma względami interesująca wizja nauki, którą 
dzielą się między sobą filozoficzne umysły, co jest warunkiem 
efektywnego studiowania historii powszechnej.

Po pierwsze, Schiller rozumie tutaj historię powszechną 
jako historię ogólną; opisuje ją poprzez obraz pola pełnego 
obiektów dydaktycznych, wspaniałych wzorów do naślado-
wania, ważnych rewelacji, niewyczerpanych źródeł najwznio-
ślejszych rozkoszy intelektualnych. Według niego w  kręgu 
historii zawiera się cały kosmos moralny. Po drugie, zaprasza 
myślącego obserwatora, człowieka czynu, filozofa i  wszyst-
kich innych do wędrówek przez dziedzinę historii i  zbiera-
nia skarbów. Zaproszenie kieruje do wszystkich wspaniałych 
młodych mężczyzn, zebranych w audytorium, gdzie przybyli 
powodowani szlachetną żądzą wiedzy i, jak można przypusz-
czać, nie protestowaliby przeciwko uznaniu ich za geniuszy 
kształtujących przyszłość. Po trzecie zaś, Schiller jednym 
śmiałym gestem przedstawia siebie jako przewodnika po 
dziedzinie historii czy też pośrednika między przedmiotem 
badania a słuchaczami. Mężowie nauki obdarzają i są obda-
rowywani. Obdarowywani wymagają od ofiarującego powagi 
i  znaczenia, a  zarazem czynią dawanie rozkoszą. Dar, któ-
rego Schiller obiecuje udzielić, to nic innego jak prawda, 
a budzenie entuzjazmu dla niej uważa za swoje zadanie. Co 
więcej (po czwarte) chce nakłonić zebranych wokół siebie 
mężczyzn do rozwijania własnego człowieczeństwa poprzez 
studiowanie historii.

Pytanie, czy stwierdzenie „to właśnie do ludzi przema-
wia historia” Schiller odnosił wyłącznie do wykształconych 
mężczyzn, czy również do innych ludzi, w  tym może nawet 
do kobiet, jest czymś więcej niż tylko pytaniem retorycz-
nym. Dotyczy bowiem tego, w jaki sposób Schiller – któremu 
nauczanie akademickie dawało widoki na tak potrzebny zaro-
bek – przedstawiał słuchaczom siebie jako profesora oraz 
historię powszechną jako wartościową i godną uwagi dziedzinę 
studiów. Jeszcze 13 maja Schiller pisał do swojego przyjaciela 
Christiana Gottfrieda Körnera, że „nie bez zakłopotania myśli 
o publicznym występie”, jednak chce to uczucie „całkowicie 

Niehomogeniczność dziejów jako wyzwanie historiografii
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przezwyciężyć”4. 28 maja informował, że „w końcu chwalebnie 
i mężnie przeżył awanturę na katedrze [...]. Choć nie całkiem 
wolny od obaw, cieszyłem się jednak z coraz większej liczby 
[słuchaczy] i moja odwaga rosła. W ogóle uzbroiłem się w nie-
jakie zdecydowanie [...]. Po pierwszych dziesięciu słowach, 
które udało mi się wypowiedzieć ze zdecydowaniem, wrócił 
cały mój kontenans i wykładałem silnym i pewnym głosem, 
który mnie samego zadziwił”. Schiller z wyraźną satysfakcją 
opisywał triumfalny podbój audytorium, a  zarazem „duch 
zawiści” panujący w Jenie, ale przede wszystkim własny nie-
pokój wywołany tym, „że między katedrą a słuchaczami ist-
nieje pewna bariera, której nie sposób przezwyciężyć. [...] Nie 
można, jak w rozmowie, dostosować się do zdolności pojmo-
wania drugiego”5. Naukowy styl bycia najwyraźniej wymagał 
istnienia między katedrą a  audytorium dystansu, przydają-
cego wartości prawdom głoszonym z  sumienną surowością 
i  powagą. Taki stan rzeczy był opłacalny, o  ile audytorium 
wypełniali płacący słuchacze. Zapewne prawdopodobieństwo, 
że sala się zapełni wzrastało, jeśli prawdy głoszone przez pro-
fesora znalazły odbicie w wyobrażeniach słuchaczy o tym, co 
ważne i prawdziwe.

Wątpliwa powszechność historii powszechnej6

Pod koniec XX w. kontrowersyjne nawiązywanie poprzez 
przedrostek „post” do modernizmu, strukturalizmu czy  histoire 
świadczy bardziej o odczuwanej konieczności odcięcia się od 

4 Dichter über ihre Dichtungen..., s. 461.
5 Tamże, s. 463–466.
6 Poniższa argumentacja odnosi się przede wszystkim do obszaru niemiecko-

języcznego. Wstępne refleksje na ten temat przedstawiłam w  Ewangelickiej 
Akademii Loccum, zob.: K. Hausen, Einheit und Perspektive der Geschichteswis-
senschaft in der neu angebrochenen Epoche der Unübersichtlichkeit. Die Nicht-
-Einheit der Geschichte als Programm (Homogeniczność i  perspektywy nauk 
historycznych w nowej epoce nieprzejrzystości. Niehomogeniczność historii jako 
program), w: Historische Orientierung nach der Epochenwende, oder: Die Heraus-
forderungen der Geschichtswissenschaft durch die Geschichte, oprac. J. Calließ, 
„Loccumer Protokolle” 71, 1993, s. 167–182; kontynuowałam je w posłowiu do 
niemieckiego wydania książki: G. Fraisse, M. Perrot, Geschichte der Frauen, t. 4: 
19. Jahrhundert, Frankfurt am Main–New York 1994, s. 607–621.
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przestarzałych teorii niż o zwrocie ku bardziej obiecującym, 
nowym ujęciom. Dotyczy to również historiografii. Koncep-
cja państwa narodowego i konkurencji charakterystycznej dla 
tego typu organizmów państwowych, wypracowana głównie 
w dziewiętnastowiecznych Niemczech na potrzeby nauk histo-
rycznych, a następnie powszechnie zaakceptowana, utraciła 
zdolność porządkowania i syntezy historycznych interpretacji 
światowych procesów przemian. Niezbędna jest refleksja nad 
nowymi ujęciami historiograficznymi7.

Pod tym względem dzisiejsza sytuacja przypomina późny 
wiek XVIII8. Wówczas chodziło o nową mieszczańską kon-
cepcję historii ludzkości czy też historii powszechnej. Miała 
ona zastąpić niezliczone równoległe, partykularne historie 
dynastii, rodów szlacheckich, rodzin, klasztorów, miast, które 
charakteryzowały się ogromną różnorodnością, posługiwały 
odmiennymi periodyzacjami i były różnie ustrukturyzowane9. 
Szukano historiografii wyższego rzędu, o znaczeniu uniwersal-
nym, pozwalającej albo na laicką adaptację, albo na zupełne 
odrzucenie odniesień do historii zbawienia. W drugiej połowie 
XVIII w. doszło do zmiany paradygmatu w myśleniu o teorii 
historii i historiografii, które stały się otwartym polem eks-
perymentalnym, przekraczającym granice czasu i przestrzeni. 
Zarazem zrodziło się pytanie o porządek, który byłby czytelny, 
a  jednocześnie pozwolił poukładać różne zjawiska w  prze-
strzeni i czasie. Hierarchicznie pomyślana relacja całości do 
części i ogółu do szczegółu okazała się na dłuższą metę  bardziej 

7 Por. doskonały zarys aktualnej dyskusji badawczej: Ch. Conrad, M. Kessel, 
Geschichte ohne Zentrum, w: Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge 
zur aktuellen Diskussion, red. Ch. Conrad, M. Kessel, Stuttgart 1994, s. 9–36; 
a także: U. Daniel, Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Ge-
schichtswissenschaft, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht” 48, 1997, 
s. 195–219, 259–278. Natomiast L. Gall, Das Argument der Geschichte. Über-
legungen zum gegenwärtigen Standort der Geschichtswissenschaft, „Historische 
Zeitschrift” 264, 1997, s. 1–20, proponując, by w  człowieku szukać utraconej 
jedności historii, pomija zagadnienia, które stały się palącymi problemami. 

8 Zob. H.W. Blanke, Historiographiegeschichte als Historik, Stuttgart 1991; 
W. Hartwig, Geschichtskultur und Wissenschaft, München 1990, s. 13–91. 

9 Zob. Memoria als Kultur, red. O.G. Oexle, Göttingen 1995; H. Wunder, 
Gewirkte Geschichte. Gedenken und „Handarbeiten”. Überlegungen zum Tradie-
ren der Geschichte im Mittelalter und zu seinem Wandel am Beginn der Neuzeit, 
w: Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche, red. J. Heinzle, 
Frankfurt am Main–Leipzig 1994, s. 324–352.
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inspirująca dla naukowych poczynań historiografii niż wyobra-
żenie o równorzędności odmiennych elementów10. Nowe uję-
cie nauki o człowieku i historii jako historii ludzkości, która 
zburzy społeczne i polityczne hierarchie ancien régime’u oraz 
urzeczywistni zasadę równości wszystkich ludzi, zawierało 
w  sobie dwie nowe, brzemienne w  skutkach hierarchizacje.

Po pierwsze, pomocna okazała się metafora wychowa-
nia, zastosowana w  skali światowej do porównywania kul-
tur. Pozwalała ona uznać Europejczyków chrześcijańskiego 
Zachodu za „dorosłych”, awansować ich do pozycji wycho-
wawców ludzkości, a tym samym usytuować wyżej niż wszyst-
kie inne grupy ludzi, przyporządkowane do różnych stadiów 
dziecięctwa. Tak na przykład Gotthold Ephraim Lessing opu-
blikował w 1780 r. historię ludzkości zatytułowaną Wychowa-
nie rodzaju ludzkiego11. Przeprowadził w niej analogię między 
wychowaniem ludzkości a objawieniem Bożym i przyrównał 
proces wyrastania dziecka na osobę dorosłą do stadiów rozwo-
jowych historii ludzkości. Podobnie jak inni teoretycy nowo-
czesności, Lessing opisywał jednostkę, która z chłopca staje się 
młodzieńcem, a potem mężczyzną. Także i on w stu paragra-
fach swego krótkiego traktatu przemilczał fakt, że warunkiem 
koniecznym bycia dzieckiem są narodziny, a tym samym linia 
dziecko–dziewczynka–panna–kobieta jest równie niezbędna 
dla bycia człowiekiem co linia dziecko–chłopiec–młodzieniec–
–mężczyzna. Ogólnie przyjęte pomijanie kobiecej ścieżki roz-
woju ludzkości dziwi tym bardziej, że na Zachodzie historię 
pojmuje się nie jako reinkarnację, ale następstwo ludzkich 
pokoleń, a qua memoria jako życie po śmierci.

Druga hierarchizacja doszła do skutku poprzez – jak 
określiła to Claudia Honegger12 – opracowanie antropologii 

10 Zob. zwł. P.H. Reill, Das Problem des Allgemeinen und des besonderen im 
geschichtlichen Denken und in den historiographischen Darstellungen des späten 
18 Jahrhunderts, w: Teil und Ganzes. Zum Verhältnis von Einzel- und Gesamt-
analyse in Geschichte und Sozialwissenschaften, red. K. Acham, W. Schulze, 
München 1990, s. 141–168.

11 G.E. Lessing, Wychowanie rodzaju ludzkiego, tłum. H. Kahanowa, w: ten-
że, Dzieła wybrane, t. 3, Warszawa 1959, s. 531–555, przedruk w: Państwo i spo-
łeczeństwo, red. T. Namowicz, Poznań 2001, s. 120–128. 

12 C. Honegger, Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Men-
schen und das Weib 1750–1780, Frankfurt am Main–New York 1991.
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kobiety jako przypadku specjalnego. Umożliwiło to uznanie 
płci męskiej za synonim tego, co ogólnoludzkie, a  to skut-
kowało przypisaniem płci żeńskiej specyficznej naturalno-
ści, w  konsekwencji zaś – szczególnego miejsca w  kulturze. 
Dzięki temu udało się rozwiązać dylemat: oświeceniowy 
program kładł bowiem nacisk na swobodny rozwój każdego 
człowieka; jego miejsca w społeczeństwie nie determinowała 
już w momencie urodzenia boska wola. Zarazem odczuwalna 
była sprzeczna z tym postulatem chęć zakonserwowania nie-
równości i hierarchii jako podpór społecznego porządku płci, 
ściśle powiązanego ze stosunkami panującymi w małżeństwie 
i  rodzinie. Przeniesienie tego porządku w  niezmienionym 
kształcie do społeczeństwa mieszczańskiego i uchronienie go 
przed dynamiką nowoczesnej refleksji i przemian społecznych 
było dalekosiężnym celem, do którego w  XVIII w. dążono 
różnymi drogami. Tematem niekończących się dyskursywnych, 
politycznych i codziennych starć i kulturowych negocjacji była 
kwestia, jaki poziom różnicy lub ewentualnie równości płci, 
życiowej pozycji i  stylu życia mężczyzn i kobiet byłby pożą-
dany, czy choćby akceptowalny. Także zarezerwowana wyłącz-
nie dla mężczyzn nauka, która w XIX w. podlegała procesowi 
instytucjonalizacji i różnicowania oraz zyskała władzę definio-
wania i kształtowania społeczeństwa, poświęciła dużo uwagi 
utrwaleniu istniejących relacji płci.

Również antropologia, rozwijająca się od późnego oświe-
cenia pod nazwą nauki o  człowieku (niem. Wissenschaft 
vom Menschen), miała istotny wpływ na kształtowanie się 
naukowych podstaw historiografii i  jej instytucjonalizację13. 
Antropologia nadała różnicy płci znaczenie społeczne i opisy-
wała ją jako fakt naturalny, uzasadniony naukowo w oparciu 
o odmienność ciał. Polaryzujące interpretowanie naturalnej 
różnicy płci w  odniesieniu do wszystkich sfer życia zostało 
powszechnie zaakceptowane. W  konsekwencji odłożono 
ad acta zagadnienie historycznej zmienności porządku płci, 
pod koniec XVIII w. przez jakiś czas żywo dyskutowane 

13 Na ogół się to pomija, zob. np. J. Rüsen, Von der Aufklärung zum  Histo -
rismus, w: Von der Aufklärung zum Historismus. Zum Strukturwandel des histori-
schen Denkens, red. H.W. Blanke, J. Rüsen, Paderborn 1984, s. 15–59.
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również w nauce, a odwołanie do natury sprzyjało utrwaleniu 
istniejących relacji płci14. Ponadto skupienie uwagi na szcze-
gólnym statusie płci żeńskiej stało się podstawą utożsamienia 
płci męskiej z rodzajem ludzkim jako takim. W związku z tym 
od połowy XIX w. badania naukowe nad odmiennością płci 
żeńskiej prowadziła nowa, kształtowana przez lekarzy dyscy-
plina, czyli ginekologia, podczas gdy „«człowiek – mężczyzna» 
stał się przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin aka-
demickich i opisywano go pod najróżniejszymi aspektami”15. 
Jeszcze w XX w. rozpowszechnione było przekonanie, że to 
natura wpisała w tożsamość płciową mężczyzny sferę publiczną 
i  odpowiadającą jej historyczność, a  w  tożsamość płciową 
kobiety – sferę rodziny i  odpowiadającą jej naturalność. 

Między antropologią ogólną, idącą w parze z antropologią 
kobiety jako przypadkiem szczególnym, a dążeniem do zastą-
pienia dawniejszej tradycji dziejopisarskiej przez historiografię 
uprawianą jako nauka w sensie nowoczesnym, istniała paralela 
nie tylko chronologiczna, ale i  treściowa. Programowi sze-
roko zakrojonej historii ludzkości brakowało zrazu kryteriów, 
wedle których można by określić historyczną relewantność, 
czyli oddzielić to, co powszechne i  historycznie istotne od 
tego, co jednostkowe i  historycznie nieistotne. Wydawało 
się zarazem, że tego rodzaju selekcja i podział są niezbędne 
dla pożądanego intersubiektywnego porozumienia na temat 
historii. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu okazało 
się uznanie postępu cywilizacji za cel rozwoju historycznego 
i  związane z  tym uprzywilejowanie określonej grupy ludzi. 
W  oświeceniu stało się oczywiste, że są to ludzie rasy bia-
łej i  płci męskiej, reprezentujący chrześcijańską cywilizację 
zachodnioeuropejską. Drugi krok do wydzielenia tego, co 
historycznie relewantne uczyniono w  XIX w. Uprawiana 
naukowo historiografia skupiała się wówczas coraz konse-
kwentniej na historii państw, a  ściślej państw narodowych 

14 B. Stolberg-Rilinger, „Väter der Frauengeschichte”? Das Geschlecht als hi-
storiographische Kategorie im 18. und 19. Jh., „Historische Zeitschrift” 262, 1996, 
s. 39–71, pokazuje, że do końca XVIII w. koncepcja postępu kultury dopuszczała 
historię płci, jednakże w XIX w. zabrakło dla niej miejsca w utrwalonych grani-
cach nauk specjalistycznych.

15 C. Honegger, Die Ordnung der Geschlechter..., s. 211.
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i  historii politycznej. W  ten sposób utrwaliło się przekona-
nie, że historyczna relewantność jest wyłączną cechą obszaru 
działalności uznanego w XIX w. za męski16.

Historiografia została w dziewiętnastowiecznych państwach 
narodowych zinstytucjonalizowana jako dyscyplina akade-
micka, zyskując rangę i  poważanie jako naukowe badanie 
historii. W  tej dyscyplinie uniwersyteckiej kobieta w  ogóle 
nie odgrywała aktywnej roli i również jako przedmiot opisu 
historycznego pojawiała się jedynie z rzadka. W ten sposób 
naukowe wyobrażenia o  historii odzwierciedlały i  wciąż na 
nowo utrwalały podstawowe założenie antropologiczne, że 
płeć żeńska przynależy bardziej do trwającej niezmiennie 
natury niż do kultury, która podlega historycznym przemia-
nom. Wprawdzie zainteresowanie historią relacji płci nie 
zanikło, wręcz przeciwnie, w drugiej połowie XIX w. nawet 
wzrosło, co uwidoczniło się w rozwoju historii kultury i oby-
czajów, jak również w teoriach matriarchatu i ewolucji. Jednak 
między tego typu eksperymentami, usytuowanymi poza obsza-
rem nauk historycznych, a  tzw. historią ogólną, zarządzaną 
przez historyków akademickich, zionęła głęboka przepaść. 
W wyniku tego historiografia przez całe dziesięciolecia mogła 
odmawiać naukowości i relewantności badaniom nad dziejami 
porządku i relacji płci.

Unaukowienie badań historycznych w  XIX w., idące 
w parze z nowym konsensusem odnośnie historii powszechnej 
i wykształceniem się wiążących koncepcji i metod, na długo 
zablokowało możliwość naukowego badania historii relacji 
płci, porządku płci oraz sposobu, w jaki ludzie kształtują swoje 
życie pod wpływem norm kobiecości i męskości. Dlatego też 
oczyszczenie tej drogi wymaga tak wiele wysiłku, o  czym 
przy okazji badań nad historią kobiet pisano już wiele razy17. 

16 Na temat okresu przejściowego zob. M. Dümpelmann, Zeitordnung. 
Aufklärung, Geschichte und die Konstruktion nationaler Semantik in Deutschland 
1770–1815, Berlin 1997, zwł. s. 247 n.

17 Ważnym opracowaniem, w  którym autorka łączy metodologiczne do-
świadczenia i dyskusję teoretyczną, jest: J.W. Scott, Gender. A Useful Category 
of Historical Analysis, „American Historical Review” 91, 1986, s. 1053–1075; 
przedruk w: taż, Gender and the Politics of History, New York 1988, s. 28–50; 
zob. interesujące omówienie autorstwa W.H. Sewella Jr. w „History and Theory” 
29, 1990, s. 71–82.
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Trudność leży nie tylko w mozolnym zabieganiu o naukową 
akceptację, ale także w  operowaniu istniejącymi metodolo-
giami i koncepcjami oraz ich krytycznym przeglądzie. Szlak 
przetarły w późnych latach 60. XX w. pierwsze sukcesy historii 
społecznej, która rozluźniła ciasny gorset historii politycznej. 
Zadziwiające jest to, że tak zasadnicza zmiana obyła się bez 
zakwestionowania bariery płci, a nawet bez głębszej refleksji 
na jej temat, mimo że w badaniach historii kobiet postulowano 
to od połowy lat 70. XX w. Naukowe badanie historii relacji 
płci wymaga przede wszystkim radykalizacji krytyki źródeł 
historycznych. Przekazy pisane i  ikonograficzne należy zde-
konstruować i rozszyfrować, postrzegając je jako akty komu-
nikacji, która jest zarazem konstruowaniem rzeczywistości 
płci poprzez język, obraz i  znak. Kulturowy porządek płci 
podlega wprawdzie historycznym przemianom, zarazem jed-
nak jego podstawowe reguły pozostają nienaruszone, dlatego 
też w zmienionych warunkach wymaga odnowienia kolektyw-
nego placetu. Stąd też porządek ów, rozumiany jako norma 
i  system instrukcji kierujących konkretnymi zachowaniami 
i  działaniami, był nieustannie rekonstruowany za  pomocą 
łatwo przyswajalnych działań, znaków, obrazów, wyobrażeń, 
idiomów, ujęć. Ponadto w XIX w. nasiliła się – obecna także 
i wcześniej – tendencja do generalizacji i naukowego uzasad-
niania społecznie faworyzowanych przekonań, jak również do 
ich ujednolicania w różnych warstwach społecznych i regio-
nach. To przede wszystkim elity mieszczańskie porozumiały 
się odnośnie porządku płci, posługując się przy tym nowymi 
sposobami postrzegania, myślenia i mówienia oraz generali-
zującymi metodami definiowania, porządkowania i oceniania. 
Ponieważ jednocześnie zwiększył się ich wpływ na kształt sto-
sunków społecznych, mogły skutecznie zadbać o kontynuację 
i  pogłębienie dyskursywnego związku między komunikacją 
codzienną a naukową w przestrzeni publicznej.

Dlatego najbardziej krytyczna postawa konieczna jest nie 
tylko przy analizie źródeł, ale także przy przejmowaniu utrwa-
lonych koncepcji i  pojęć. W  odniesieniu do normatywnego 
porządku i faktycznych relacji między płciami wiele przemawia 
za założeniem, że w XIX w. zaznaczyły się szczególnie inten-
sywne, zarówno treściowe, jak i formalne, interakcje między 
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wyobrażeniami i  wypowiedziami codziennymi, naukowymi 
i  artystycznymi. W  XIX w. podbudowane naukowo defini-
cje stopniowo przeniknęły powszechne sposoby myślenia 
i mówienia, które stały się na tyle oczywiste, że współcześni nie 
poddawali ich refleksji. Krytyczna dekonstrukcja przyda się, 
gdy mowa o męskim nacechowaniu sfer polityki, przestrzeni 
publicznej i uniwersalności albo kobiecym nacechowaniu cia-
snej przestrzeni apolityczności, prywatności, jednostkowości. 
Również pożądana społecznie silna strukturalna pozycja płci 
męskiej i  słaba strukturalna pozycja płci żeńskiej znajdują 
wymowny wyraz w  nieprzebranej różnorodności obrazów 
i sformułowań, nawet tych dotyczących drobnych szczegółów 
życia codziennego. Społeczne porozumienie na temat zdol-
ności i zadań przyporządkowanych kobietom i mężczyznom 
oraz zakrzepłe w  stereotypach wyobrażenia o  płci znajdują 
wyraz nawet w  indywidualnie formułowanych pragnieniach, 
wzajemnym postrzeganiu płci i ich oczekiwaniach wobec siebie 
– co nie dotyczy bynajmniej wyłącznie środowiska mieszczań-
skiego. Problemy metodologiczne historycznych badań nad 
porządkiem i  relacjami płci staną się jeszcze większe, jeśli 
uświadomimy sobie, że używany w danym momencie schemat 
postrzegania i  pojmowania każdorazowo stanowił również 
trwały element doświadczanej rzeczywistości.

Badanie męskiej i kobiecej strony historii płci sprawia jesz-
cze inne trudności. Pożądana społecznie dominacja i uprzy-
wilejowanie płci męskiej są mocno zakorzenione, również 
w możliwościach wyrazu poprzez język, obrazy i inne środki 
przekazu. Dziewiętnastowieczna modernizacja objęła także 
ten aspekt i wytworzyła językowe oraz ikonograficzne modele 
komunikacji i  postrzegania, które do dziś pozostają w  uży-
ciu. Teksty i obrazy wcześniejszych stuleci jawią nam się jako 
obce, co skłania nas do analizy i krytyki, ale w wypadku źródeł 
dziewiętnastowiecznych brakuje nam dystansu do przyjętych 
ówcześnie sposobów wyrazu. Może to tak dalece przeszka-
dzać, że nie zawsze udaje się zidentyfikować funkcjonujące 
w danym okresie konstrukcje jako takie. Jeśli w XIX i XX w. 
mówiło się, że kobiety wykonują prace pomocnicze, potrzebują 
szczególnej ochrony prawnej, działają pod wpływem emocji, są 
apolityczne i nie potrafią się zorganizować, to te wypowiedzi, 
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autorstwa zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bynajmniej nie są 
prostymi dowodami historycznych faktów. Aż nazbyt często 
dochodzi w nich do ujednolicenia nadzwyczaj zróżnicowanych 
zjawisk, dyskursywnej homogenizacji rzeczywistości i pominię-
cia elementów niepasujących18.

W pierwszych dziesięcioleciach XIX w., nie doszedłszy do 
żadnych rezultatów, przerwano trwające od połowy XVIII w. 
poszukiwania nowej, ujednoliconej historii, pomyślanej jako 
historia powszechna i  historia ludzkości. Gdy nowoczesna 
historiografia z powodzeniem konstytuowała się jako dyscy-
plina akademicka, na jej korzyść zadziałało funkcjonowanie 
narodu i historii narodowej jako ośrodka krystalizacji. Dzięki 
temu udało się na potrzeby historycznych badań i  opisów 
wypracować poręczne i umożliwiające efektywną klasyfikację 
reguły tworzenia sensów, wyznaczania granic, wyboru, krótko 
mówiąc, hierarchii między tym, co relewantne i irrelewantne, 
wyższe i niższe, tym, co wywiera wpływ i zwycięża a tym, co 
upada i przemija. Podstawą, na której opierała się koncepcja 
historii narodowej, aż do lat 70. XX w. była perspektywa bia-
łych mężczyzn klasy średniej. W USA od ponad dwudziestu 
lat trwają wysiłki zmierzające do wykrycia i przezwyciężenia 
race bias i gender bias w historiografii. W Republice Federalnej 
Niemiec historiografia niechętnie podejmuje się tego zadania, 
jego daleko idące konsekwencje sprawiają, że raczej się je 
zbywa niż poddaje pod dyskusję teoretyczną.

Niehomogeniczność historii jako program

Uważam, że należy z większym niż dotychczas krytycyzmem 
pytać o  to, na czym opierała i  nadal opiera się tak istotna 
dla historiografii fikcja homogenicznej historii, ewentual-
nie zastanowić się nad tym, co ją przesłania, a w przyszłości 
przesłaniać nie powinno. Nadeszła pora, by przedyskutować 
te kwestie intensywnie i  z  większą otwartością. Proponuję, 
by to heterogeniczność – zamiast dotychczasowej homoge-

18 Jako próbę podania w wątpliwość przyzwyczajeń myślowych zob. art. w ni-
niejszym tomie: Gospodarka a porządek płci. Esej.
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niczności – stała się dobrze przemyślanym programem histo-
riograficznym. Zaakceptowanie niehomogeniczności historii 
i jej produktywne wykorzystanie w nauce oznacza przywołanie 
wielości historii lokalnych lub ogólnoświatowych procesów 
historycznych przemian właśnie przez wzgląd na ich sprzecz-
ność, niejednorodność, różnorodność. W centrum naukowych 
opisów historii należy częściej umieszczać nie tylko niejedno-
litość czasu i przestrzeni, ale także wynikającą z pochodzenia 
i sytuacji życiowej odmienność ludzi młodych i starych, kobiet 
i  mężczyzn, wraz z  całą gamą możliwości i  dążeń podmio-
tów działających i nadających sens historii. Program ten jest 
wyzwaniem do znalezienia większego dystansu krytycznego 
wobec konstrukcji pomocniczej, jaką jest podmiot zbiorowy 
i pożegnania się z master narrative19.

Poświęćmy najpierw nieco uwagi zagadnieniu, dlaczego 
w Niemczech tak zaciekle broni się koncepcji homogeniczno-
ści historii jako potrzebnej i koniecznej. Jaki pożytek wynika 
z  fikcji homogenicznej historii? To wyobrażenie jest funda-
mentalną i mocno utrwaloną ułudą historiografii, która regu-
luje badanie i opis dziejów, a także recepcję i upowszechnianie 
wypracowanego przez naukę obrazu historii. Dopiero filtr 
homogenicznej historii umożliwia uznanie danej historii za 
powszechną, uprzywilejowanie jej i  odróżnienie od innych 
historii, które jawią się wówczas jako specjalistyczne. Jeśli 
przyjrzeć się historii powszechnej i przeanalizować, co zostało 
w niej uwzględnione, a co z niej wyłączone, nietrudno będzie 
zidentyfikować ją jako sposób na potwierdzenie własnej 
kulturowej hegemonii, a  zarazem jej produkt. Białoskórzy 
mężczyźni w  średnim wieku z  Europy i  USA są w  tej fik-
cyjnej powszechności podmiotami tak wyraźnie uprzywile-
jowanymi, że ludzi nienależących do tej historiograficznie 
uprzywilejowanej grupy niezwykle trudno jest – o  ile ktoś 
taką próbę w ogóle podejmuje – ująć w historii inaczej niż 
jako czynniki reagujące czy też obiekty. Owa powszechność 
przybiera zazwyczaj postać paradygmatu historii państwowej 

19 Podobne refleksje snuje W.J. Mommsen, Geschichte und Geschichten. 
Über die Möglichkeiten und Grenzen der Universalgeschichtsschreibung, „Saecu-
lum” 43, 1992, s. 124–135.
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(narodowej). Również aktualne próby skonstruowania historii 
Europy nie odbiegają jak dotąd zasadniczo od tego schematu. 
W ramach omawianego paradygmatu funkcjonują znamienne 
założenia co do systemu wartościowania, metod formułowa-
nia przedmiotu i problematyki badań, hierarchizacji tego, co 
w ogóle jest istotne, rozróżniania, co jest rzeczą główną, a co 
poboczną, a także interpretacji i klasyfikacji tego, co uznano 
za historycznie relewantne i  godne przekazu. Oczywiście 
wiedza o historii gromadzona przez profesjonalną historio-
grafię wedle tych założeń bynajmniej nie jest monolityczna. 
Specjalizacja i  pluralistyczne współistnienie różnorodnych 
podejść metodologicznych i  zainteresowań poznawczych są 
w historiografii jak najbardziej dozwolone. Niemniej szcze-
gólnie w Niemczech istnieją granice dopuszczalności, których 
nadal broni się zaciekle i przy użyciu całej dostępnej instytu-
cjonalnej i retorycznej władzy normatywnej. Do zmurszałego 
gmachu historii narodowej można dostawiać przybudówki, 
być może nawet poważyć się na niewielkie remonty, nie 
wolno jednak zmieniać charakteru budowli, który powinien 
być rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Jednocześnie nie 
należy oczekiwać zgody budowniczych na wzniesienie nowych, 
równoprawnych konstrukcji, co widać po nerwowości, z jaką 
w ostatnich dziesięcioleciach dyskutowano w RFN na temat 
relacji między historią polityczną a społeczną oraz tą ostatnią 
a historią codzienności.

Dlaczego jednak paradygmat historii narodowej, trak-
towanej jako historia powszechna, nadal ma tak wysokie 
notowania? Odnosząc się do tego pytania, przedstawię moje 
refleksje na temat sytuacji w RFN. Obstawanie przy homoge-
nicznej historii, zawężonej do historii narodowej, może wyni-
kać z zadziwiająco trwałych związków między historiografią 
akademicką, kształceniem nauczycieli i rozwojem programów 
szkolnych. Domniemana homogeniczność historii bez wąt-
pienia ułatwia naukową produkcję i  przekaz poddających 
się generalizacji obrazów historii. Dopóki od historiografii 
będzie się oczekiwać, czy wręcz wymagać, trybutu wobec 
państwa narodowego w zamian za finansowanie ze środków 
publicznych, nauki historyczne mogą odnosić korzyści, jedynie 
badając tożsamość narodową, oferując wiążącą interpretację 
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przeszłości oraz przeprowadzając zgodną z nią hierarchizację 
zasobów wiedzy i ich wartościowania.

W porównaniu do świadczonych w ten sposób usług, prak-
tyczny plon proponowanego przeze mnie programu niehomo-
geniczności historii wypada zrazu blado. Gdyby narodowo-
-państwowa jedność przestała być dla nauk historycznych 
punktem odniesienia, na arenie dziejów, które nie byłyby już 
dłużej ograniczone do państwa narodowego ani mierzone jego 
miarą, znalazłoby się wiele konkurujących ze sobą historii. 
Program ten bez wątpienia niesie ze sobą ryzyko, a i pewne 
niebezpieczeństwo. Jednakże koncepcja historii powszechnej, 
słusznie ponownie poddana pod dyskusję, sama w sobie nie 
gwarantuje, że uda się metodologicznie odeprzeć dyletantyzm 
zawodowych historyków i pełną dowolność prezentowanych 
w  przestrzeni publicznej poglądów historycznych. Niemniej 
proponowanej przeze mnie historiograficznej reinterpretacji 
wielu możliwych historii nie da się poręcznie opracować i użyć 
do celów szkolnych w  dotychczas przyjęty sposób. Dopóki 
celem kształcenia historycznego pozostaje sprzężenie pew-
nego zakresu wiedzy historycznej z określonymi orientacjami 
światopoglądowymi, łatwo odrzucić program niehomogenicz-
ności historii, zarzucając mu, że wspiera relatywizm, zmierza 
do rozmycia historii i uniemożliwia kształcenie historyczne.

Mimo wszystko warto podjąć próbę odrzucenia fikcji 
homogenicznej historii, która zresztą coraz rzadziej znajduje 
odbicie w historiograficznej praktyce, i porzucić zwyczaj zby-
wania milczeniem symptomów niehomogeniczności, jak rów-
nież uskarżania się na uciążliwe zagmatwanie historii. Nade-
szła pora, by wnikliwiej rozważyć niehomogeniczność historii 
jako program i  zająć się nim intensywniej, porzucając przy 
tym przywiązanie do prymatu państwa narodowego. Histo-
riograficzna reorientacja jest konieczna, by w większym stop-
niu uwzględnić laickie procesy globalizacji i  uniwersalizacji 
rynków i sposobów eksploatacji dóbr, pracy, kapitału, nauki, 
techniki i  komunikacji; by obok narodów i  państw narodo-
wych również internacjonalizm, regionalizm i etniczność trak-
tować adekwatnie do ich znaczenia; by pozostawić w opisie 
historii więcej miejsca dla ludzi, którzy kształtują swoje życie 
w danych warunkach historycznych, w odróżnieniu od często 
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zbyt silnego podkreślania roli struktur, instytucji, podmiotów 
zbiorowych i pojedynczych osobistości.

Przede wszystkim jednak chodzi o analizę i uwzględnienie 
historycznego znaczenia nierówności i dominacji w taki sposób, 
by w opis i analizę historyczną w pełnoprawny sposób włączyć 
również to, co nie jest dominujące i by skuteczniej niż dotąd 
przeciwdziałać jego historiograficznej marginalizacji. Podjęcie 
się tego zadania, jeśli ma mieć jakiekolwiek widoki na sukces, 
musi iść w  parze z  zastąpieniem koncepcji homogenicznej 
historii przez konsekwentną refleksję nad niehomogeniczno-
ścią dziejów. Bowiem immanentnym składnikiem koncepcji 
homogenicznej historii jest hierarchia jako zasada organiza-
cji dająca uprzywilejowaną pozycję podmiotom i  tematom, 
które zyskały dominację. Można to wyjaśnić na przykładzie 
historii kolonizacji czy też dziejów imperialistycznej eksplo-
racji świata. Historia ta przez całe dziesięciolecia pisana była 
z perspektywy kolonizującego Zachodu. Dzisiaj, chcąc mieć 
pewność, że dzieje ludzi cierpiących w byłych koloniach i tery-
toriach zależnych nie wyczerpią się i nie rozpłyną w sytuacji 
kolonialnej, należałoby przeprowadzić tak gruntowną krytykę 
tradycyjnych punktów widzenia i wypracowanych dotychczas 
faktów historycznych i ich ocen, że gmach nowoczesnej histo-
riografii kolonializmu najprawdopodobniej by runął20. Ceną za 
homogeniczność tzw. historii powszechnej jest autorytatywne 
wyróżnienie tego, co historycznie relewantne i dominujące. 
Cena ta jest zbyt wysoka, by można ją było po prostu uznać za 
historiograficzną konieczność. Już dawno należało sporządzić 
krytyczny bilans. Musi on ukazać koszty historii powszechnej, 
w  której decydujące znaczenie przypada ekskluzji (a  zara-
zem inkluzji) dokonywanej według kryteriów ustalanych przez 
dominujące podmioty. Decyzja o tym, co jest historycznie rele-
wantne i godne zachowania w pamięci historycznej, a co ma 
zostać zapomniane jako nieistotne, jest zarówno w  swoich 
założeniach, jak i konsekwencjach decyzją polityczną.

Przybliżę teraz zagadnienie krytyki homogeniczności histo-
rii, jak również zasad i procedur potrzebnych do jej skonstru-

20 Por. np. streszczenie dotychczasowych badań: M. Geyer, Ch. Bright, World 
History in a Global Age, „American Historical Review” 100, 1995, s. 1034–1060.
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owania – na przykładzie historii „drugiej płci” i dziejów relacji 
płci. O wartościach i normatywnych postulatach civil society 
i oświecenia mówi się, począwszy od XVIII aż do dziś, już to 
z emfazą, już to ze sceptycznym dystansem. Przy czym na ogół 
pomija się spory wysiłek wkładany od XVIII w. w wyklucze-
nie wszystkich ludzi płci żeńskiej z  równorzędnego udziału 
w opartych na prawie naturalnym swobodach osobistych i pra-
wach wolnościowych, jak również z możliwości zwiększonej 
partycypacji i  samostanowienia. Hasło Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej brzmiało „Wolność – Równość – Braterstwo” 
i tak właśnie, a nie inaczej, należy je rozumieć. Kobiety miały 
pozostać poddane władzy ojca, męża i brata, to oni mieli je 
reprezentować21.

Począwszy od XVIII w. świadomie wyznaczano kobietom 
inne miejsce w nowoczesnym społeczeństwie niż mężczyznom. 
Aby upowszechnić i uzasadnić tę odmienność, w wielu dys-
kusjach tworzono ideologiczne podstawy do wyjęcia kobiet 
z  kontekstu historii, przesunięcia w  sferę natury i  takiego 
usytuowania w  systemie podziału pracy, by jako jedyna 
dostępna kobietom droga jawiło się ich jakoby przyrodzone 
„naturalne powołanie”, podczas gdy mężczyźni mieli dążyć do 
wyuczenia się i wykonywania zawodu. Kobiety – jako ludzie 
płci żeńskiej – miały pozostać na poziomie biologii gatunku 
i w związku z tym – jak pokazuje dyskusja wokół § 21822 – nie 
mogły żądać dla siebie prawa do autonomii i samostanowienia 
w  takim wymiarze, w  jakim zostało ono przyznane ludziom 

21 Por. inspirujący art.: G. Fraisse, Von der sozialen Bestimmung zum indivi-
duellen Schicksal. Philosophiegeschichte zur Geschlechterdifferenz, w: Geschichte 
der Frauen, t. 4, red. G. Fraisse, M. Perrot, s. 63–65. 

22 Paragrafy 218 i  219 niemieckiego kodeksu karnego regulują problem 
przer ywania ciąży. W chwili obecnej przerwanie ciąży nie jest karane, jeśli ko-
bieta przed końcem 12. tygodnia ciąży skorzysta z  odpowiedniej poradni psy-
chologicznej i wyrazi zgodę na przeprowadzenie zabiegu. Przerwanie ciąży nie 
podlega karze również wtedy, gdy jej donoszenie stwarza zagrożenie dla życia 
oraz psychicznego i fizycznego zdrowia kobiety, a także jeśli ciąża jest wynikiem 
czynu karalnego. Obecna regulacja opiera się na paragrafie 218 kodeksu karne-
go w kształcie z 1974 r. Intencją prawodawcy jest zmniejszenie liczby przerwa-
nych ciąż poprzez propagowanie antykoncepcji i  poradnictwo dla ciężarnych. 
Tym samym oznacza to odejście od koncepcji przeciwdziałania przerywaniu 
ciąży poprzez ustanawianie kar. Debaty, które tę zmianę umożliwiły, rozpoczęły 
się w RFN pod koniec lat 60. XX w. z inicjatywy ruchu kobiecego (przyp. red. 
nauk.). 
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płci męskiej. Również po zaniknięciu podziałów stanowych, aż 
do XX w., kobiety w o wiele większym stopniu niż mężczyźni 
zależne były społecznie i ekonomicznie od pozycji wyznaczanej 
przez ich stan cywilny. To on decydował o statusie społecz-
nym poszczególnych kobiet. Dla mężatek utrata małżonka na 
skutek rozwodu, porzucenia lub wdowieństwa w większości 
wypadków oznaczała gwałtowne pogorszenie sytuacji eko-
nomicznej i  społecznej – szczególnie jeśli miały pod opieką 
dzieci. Status kobiety przez całe życie niezamężnej nadal wią-
zał się ze społeczną i ekonomiczną dyskryminacją. Niezależnie 
zaś od wieku i stanu cywilnego kobiety były wykluczone z bez-
pośredniego udziału w mieszczańskiej przestrzeni publicznej. 
Jedynym akceptowanym przez społeczeństwo miejscem dla 
nich miała być prywatna sfera rodzinna.

Ten kształt porządku płci, w XIX w. coraz ostrzej krytyko-
wany, był konstytutywny dla społeczeństwa mieszczańskiego, 
podobnie jak trwająca nieprzerwanie aż do współczesności 
refleksja nad kulturową różnicą płci, otwarcie dążąca do 
trwałego uprzywilejowania jednostek płci męskiej. Mimo to 
– a  może raczej dlatego – dzieje porządku i  relacji płci do 
dzisiaj należą do tematów wyłączonych z jakoby powszechnej 
historii. Nie zmieniło tego również wkroczenie historii spo-
łecznej na arenę historii powszechnej. Wykluczenie to jest 
elementem systemowym. Dlatego nie da się zaradzić temu 
deficytowi, obecnie już w pełni dostrzeganemu, tylko poprzez 
uzupełnianie tradycyjnego obrazu historii. Historia kobiet 
i historia płci nie wyczerpuje się w dodatkowych podrozdzia-
łach, które można usytuować w jednej z dowolnie mnożonych 
przybudówek historii powszechnej, gdzie nie będzie stwarzać 
zagrożenia.

Poniżej przytoczę trzy argumenty uzasadniające przekona-
nie, że zarysowanego powyżej problemu nie da się rozwiązać, 
dodając nowe elementy lub jedynie modyfikując konstrukt 
homogenicznej historii powszechnej. Pokażę także, na czym 
polega postulat stworzenia nowej historiograficznej jakości, na 
który odpowiedzią jest program niehomogeniczności historii.

Po pierwsze, historia płci nie uniknie mówienia explicite 
o dokonanym w nowoczesnej historiografii wykluczeniu płci 
żeńskiej z  historii i  uznaniu płci męskiej za miarę tego, co 
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ludzkie23. Potrzebne jest do tego między innymi ponowne 
krytyczne zbadanie dziejów retoryki politycznej i  sposobów 
naukowego definiowania. Szerokie pole dla dalszych analiz 
otwiera krytyczna rewizja języka używanego w badanych epo-
kach, a następnie przejętego przez nauki społeczne i historio-
grafię, łącznie z mniej lub bardziej świadomie stosowanymi 
pojęciami, koncepcjami i  teoriami. Dysponujemy już sporą 
liczbą pouczających wyników tego rodzaju badań. Przeana-
lizowano na przykład przejawy, przyczyny i  oddziaływania 
pojęciowej i  koncepcyjnej dychotomizacji nowoczesnego 
postrzegania społeczeństwa, która idzie w parze z wyraźnymi 
uprzedzeniami wobec płci żeńskiej. Na tej podstawie symbo-
liczne podziały na prywatność i  sferę publiczną, na naturę 
i kulturę, na emocjonalność i  racjonalność, na to, co szcze-
gólne i na to, co powszechne itd. można ujmować także jako 
jeden ze sposobów politycznego kształtowania relacji płci24. 
Również ogólnie przyjęte stosowanie pozornie płciowo neu-
tralnych określeń – człowiek, jednostka, młodzież, robotnik 
itd. – zazwyczaj przesłania to, że najczęściej chodzi wyłącznie 
o męską wersję zbiorowości, podczas gdy wersja kobieca nadal 
jest postrzegana w kategoriach odstępstwa od tej pierwszej. 
Bada się również, co dla danego okresu historycznego i jego 
obrazu historii oznacza postrzeganie i  przedstawianie ludzi 
płci żeńskiej niemal wyłącznie w  związku z  przestrzeniami 
i  działaniami uznawanymi za ważne dla ludzi płci męskiej, 
z ich perspektywy i niemal bez wyjątku w ich języku. Postulat 
badania z większą uwagą i opisywania odpowiednim językiem 
aktywności, wyobrażeń, interesów i doświadczeń kobiet, we 
wcześniejszych epokach tak wyraźnie odmiennych od męskich, 
został jak dotąd spełniony jedynie w niewielkim stopniu. Nie-
mniej możliwy jest większy niż dotychczas krytycyzm w obcho-
dzeniu się ze sposobem postrzegania i  językiem, obecnymi 

23 Por. H. Landweer, Geschlechterklassifikation und historische Deutung, 
w: Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungs-
horizonte, Darstellungsstrategien, red. K. Müller, J. Rüsen, Reinbek 1997, 
s. 142–164.

24 Na temat koniecznych przeformułowań zob. np. C. Lipp, Politische Kultur 
oder das Politische und Geselschaftliche in der Kultur, w: Kulturgeschichte Heute, 
red. W. Hardtwig, H.-U. Wehler, Göttingen 1996, s. 78–110.
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także w źródłach, jak również głębsza refleksja nad możliwymi 
skutkami dominacji mężczyzn w przestrzeni publicznej, która 
manifestuje się również poprzez język.

Powyższe rozważania można zilustrować następującymi 
przykładami:

Jeśli chodzi o historię obu wojen światowych, to oczywiste 
jest, że kobiety i mężczyźni przeżywali je w różnych miejscach, 
odmienne były ich interesy i doświadczenia. Niemniej nadal wiel-
kie trudności sprawia równoczesne rozpatrywanie działań wojen-
nych i dziejów cywilnych, czy to w ramach historii codzienności, 
czy z punktu widzenia historii wojskowości.

Wgląd w skutki tego rodzaju zjawisk inkluzji i ekskluzji daje 
historia niemieckiego ruchu kobiecego. Wcześnie przedsięwzięte 
przez pierwszą falę feminizmu próby napisania własnej historii 
zostały zapomniane na całe dziesięciolecia. Jak bardzo, stało 
się jasne w latach 70. XX w., kiedy druga fala feminizmu poczy-
niła zaskakujące odkrycie, mianowicie, że ważne feministyczne 
dyskusje, konflikty, a  nawet fantazje i  projekty zostały już raz 
„przerobione” na wysokim poziomie.

Proces polityczno-historycznego konstytuowania kobiecej 
bezradności i potrzeby opieki okazuje się, jeśli przyjrzeć mu się 
bliżej, ważnym sposobem na porozumienie odnośnie wyzwań 
stawianych przez przemiany społeczne. Dawał on zarówno pod-
miotom tworzącym konstrukcje, jak i umieszczanym w tych kon-
strukcjach ludziom płci męskiej i żeńskiej możliwość interakcji 
w ramach uporządkowanych relacji płci, jak również kształtowa-
nia stosunków społecznych i wywierania w ten sposób wpływu na 
politykę społeczną, rynek pracy, a także na życie pojedynczych 
ludzi.

Po drugie, w  polityce społecznej drugiej połowy XIX w. 
kobieta i  rodzina stopiły się w  jedną całość, określaną mia-
nem „naturalnej”. Takie społeczno-polityczne umiejscowienie 
ludzi płci żeńskiej niosło ze sobą daleko idące konsekwencje. 
„Kobieta-rodzina” pozostała w epoce rozwoju nowoczesnej 
przestrzeni publicznej bez własnego głosu i  reprezentacji. 
Tym więcej uwagi historiografia mogła poświęcić jednostkom 
płci męskiej. Z zainteresowaniem śledzono ich włączanie się 
w sferę społeczną, z ich punktu widzenia analizowano i komen-
towano życie polityczne, łącznie z nowymi regułami zwiększo-
nej politycznej partycypacji, a także mechanizmy konkurencji 
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i rynku25. Bez wątpienia znacznym ułatwieniem w uprawianiu 
historii „powszechnej” było konsekwentne pomijanie codzien-
nych prac związanych z reprodukcyjną, psychiczną i fizyczną 
regeneracją ludzi, usuwające je na margines, w sferę uznanych 
za ahistoryczne prywatności i natury.

Jeśli rodzina w ogóle budziła zainteresowanie, to wyłącz-
nie jako jednostka społeczna kierowana przez mężczyznę. Co 
oznaczało, że celowo pomijano konfliktowe interakcje między 
przedstawicielami jednej, spokrewnionej grupy wspólnoto-
wej, jak również ignorowano społeczno-polityczne znacze-
nie nierówności szans, zadań, zasobów i  dochodów, która 
w  społeczeństwie mieszczańskim zawsze wiązała się także 
z płcią. W publicznych dyskursach wiedza potoczna i nauka 
przeciwdziałały krytycznej refleksji nad suponowaną natu-
ralnością rodziny-kobiety i  jej podporządkowaniem męskiej 
głowie rodziny, co więcej, pomagały te przekonania utrwalać. 
Nadal nie mieści się w  kanonie wiedzy politycznej i  histo-
rycznej to, że ograniczenie autonomii osoby płci żeńskiej, 
przez dziesięciolecia skutecznie propagowane w debatach na 
temat obyczajowości, narodu i  rasy, należy postrzegać jako 
część historii społeczeństwa mieszczańskiego i postmieszczań-
skiego. Nasz obecny obraz dziejów w ogóle nie pokazuje, że 
organizacja rodziny i porządek płci były obiektem niezmordo-
wanej pracy ideologicznej i społeczno-politycznej. Silniejsze 
zwrócenie uwagi historiografii na te systematycznie pomijane 
lub niedostatecznie uwzględniane obszary i poziomy historii 
wiąże się z podaniem w wątpliwość tzw. historii powszechnej 
i prowadzi do krytyki, a także przezwyciężenia trwającej od 
dziesięcioleci fiksacji na zdominowanej przez mężczyzn prze-
strzeni publicznej.

Po trzecie wreszcie, zarówno społeczeństwo mieszczań-
skie, jak i państwo opiekuńcze proweniencji kapitalistycznej 
lub socjalistycznej na różne sposoby korzystały z konstrukcji 
płciowego podziału pracy. Mimo to jest on do dziś uważany 
za niegodny wzmianki w ramach tzw. historii powszechnej, co 

25 Jako krytykę sformułowaną w  tym duchu zob. K. Hausen, Geschichte 
als patrilineare Konstruktion und historiographisches Identifikationsangebot. Ein 
Kommentar zu Lothar Gall, „Das Bürgertum in Deutschland”, „L’Homme. Zeit-
schrift für feministische Geschichtswissenschaft” 1997, 8, s. 109–131.
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skutecznie wzmacnia wrażenie, że chodzi tu o ahistoryczną, 
naturalną oczywistość. Co najwyżej wspomina się o  „ano-
maliach” podziału pracy między mężczyzn i kobiety podczas 
wojny, aby z tym większym naciskiem obstawać przy natural-
nej „normalności” w okresie pokoju. Mocą jakiej władzy i za 
jaką cenę mimo zmieniającego się kontekstu historycznego 
udawało się konstruować „naturalność” panujących stosun-
ków? Kto, z  jakich przyczyn i  jakimi środkami podejmował 
się obrony tego uważanego za naturalny porządku i jakie kon-
sekwencje płciowy podział pracy miał dla każdego człowieka 
z osobna i dla społeczeństwa jako całości – to kwestie, których 
postawienie i zbadanie jest niemożliwe w ramach wyznaczo-
nych przez historię powszechną i stosowanych w niej kryteriów 
relewantności.

Także i w tym wypadku posłużę się przykładem, by ukazać 
historiograficzną wagę pomijanych zagadnień. 

Współczesne niemieckie spory o ubezpieczenie pielęgnacyjne 
pokazały, jakie problemy dystrybucyjne i  konflikty polityczne 
niesie ze sobą przebudowa państwa opiekuńczego, która staje się 
nieunikniona, ponieważ kobiety nie chcą już dłużej ponosić kon-
sekwencji społecznej nierówności szans i nierównego dostępu do 
zasobów, mimo że dotąd stosunkowo łatwo się na to godziły. Jeśli 
jednak kobiety nie dążą już do tego, by za wszelką cenę – a raczej 
za darmo – pielęgnować w domu dzieci i osoby starsze ani nie 
chcą wykonywać zawodów pielęgnacyjnych, za które zazwyczaj 
na rynku pracy oferuje się najniższą płacę, to wreszcie dotarliśmy 
do punktu, w którym – także w historycznej retrospekcji – należy 
na nowo obliczyć faktyczne koszty funkcjonowania nowoczesnego 
społeczeństwa gospodarki rynkowej i stworzyć ramy teoretyczne, 
metodologiczne i koncepcyjne pozwalające historiografii na zaję-
cie się tą problematyką.

Przytoczone powyżej przykłady z  trzech zakresów tema-
tycznych historii płci wystarczą, by zademonstrować braki 
historii powszechnej w  jej obecnej postaci. Aktualna sytu-
acja stawia przed nami wyzwanie takiego historiograficznego 
opisu dziejów porządku płci, relacji płci i wzorców kobiecości 
i męskości, który odpowiadałby ich faktycznemu, dużemu zna-
czeniu dla życia społecznego. Dotychczasowe instrumentarium 
nauk historycznych sprawia, że z pewnością nie są one do tego 
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dobrze przygotowane. W nowszych niemieckich podręcznikach 
historii znaleźć można oddzielne rozdziały o kobietach jako 
mało istotne uzupełnienie dziejów „powszechnych”, co jedynie 
potwierdza przyjęte założenie na temat tego, co ma w historii 
znaczenie uniwersalne, a  co tylko partykularne. Najwyższy 
czas poddać to rozróżnienie krytycznemu oglądowi. Koncep-
cja historii powszechnej oparta na paradygmacie państwa 
narodowego z pewnością okaże się zbyt wąska, jeśli na serio 
potraktujemy postulat uwzględnienia w historiografii kobie-
cych działań i przestrzeni społecznych na równi z męskimi.

Jednakże iluzoryczna jest wiara, że narzędzia i umiejętno-
ści, którymi dysponują dzisiaj nauki historyczne, pozwolą na 
szybkie opracowanie akceptowalnej naukowo historii kobiet 
i  historii mężczyzn, które będzie można następnie stopić 
w  historię płci, stwarzając niejako automatycznie atrakcyj-
niejszą dla przyszłości formę historii powszechnej. Stoją temu 
na przeszkodzie choćby braki historii mężczyzn, która szcze-
gólnie w porównaniu z historią kobiet wypada bardzo blado. 
Początkowo w  badaniach nad historią kobiet określano to, 
co obecnie nazywamy historią powszechną, mianem histo-
rii męskiej. Jednak już dawno stało się jasne, że stawianie 
takiego znaku równości jest błędne. W  wielu wypadkach 
trzeba bowiem dopiero rozpocząć badania nad historycznym 
znaczeniem tego, że mężczyźni działali także jako mężczyźni, 
że byli stale konfrontowani z  wyobrażeniami męskości i  że 
władzę normatywną, którą dysponowali jako politycy, związ-
kowcy, przedsiębiorcy, robotnicy itd., wykorzystywali również 
do tego, by tworzyć wzorce kobiecości oraz utrwalać i wszyst-
kimi dostępnymi środkami bronić społecznej pozycji męskości 
tam, gdzie wydawała się zagrożona.

Jednak nie tylko deficyty badawcze, widoczne zwłaszcza 
w obszarze historii mężczyzn, przeszkadzają w szybkim wzlo-
cie ku nowej jedności historii powszechnej pomyślanej jako 
historia płci. Problemy sprawia już samo ustalenie punktu wyj-
ścia. Przyjęte podstawowe kategorie i koncepcje, za pomocą 
których socjologia i historia próbowały interpretować rzeczy-
wistość społeczną, nadają się bowiem raczej do maskowania 
pełnej napięć dynamiki relacji płci niż do jej ukazywania. 
Dla historii płci pojęcia i koncepcje takie jak klasa, warstwa, 
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kwalifikacje, profesjonalizacja, partycypacja, przestrzeń publi-
czna, organizacja społeczeństwa itd. są narzędziami nadzwy-
czaj problematycznymi, ponieważ wyraźnie uprzywilejowują 
męskie – czy też konotowane jako męskie – pozycje, interesy 
i działania. Dlatego nie nadają się do równorzędnej analizy 
i historycznego wartościowania aktywności, interesów i dzia-
łań politycznych kobiet. Zbyt wielkie jest niebezpieczeństwo 
bezrefleksyjnego powielania uprzedzeń wobec kobiet, wbudo-
wanych w te koncepcje. Z tego powodu nowa historiografia, 
która chciałaby w równouprawniony sposób uwzględnić obie 
płcie, nie osiągnie swego celu, jeśli będzie się bezkrytycznie 
posługiwać utrwalonymi koncepcjami i pojęciami. To przede 
wszystkim język i formy organizacji sfery politycznej sprawiają, 
że sprawy niezwiązane bezpośrednio z  ludźmi płci męskiej 
nie znajdują odpowiedniego językowego wyrazu i zamieniają 
się w zagadnienia poboczne. Z pewnością to nie sam przed-
miot, ale koncepcyjny kształt naszego postrzegania powoduje 
uznanie kobiet za wcielenie apolityczności, a przydzielonych 
im obszarów życia społecznego, gospodarczego i politycznego 
za marginalne oraz sprawia, że osoby, które się badaniem 
tego rodzaju „marginaliów” zajmują same narażone są na 
niebezpieczeństwo marginalizacji. Nie jest sprawą przypadku 
to, że stosowany podział krajobrazu politycznego na prawi-
cowe i lewicowe, radykalne i umiarkowane decyzje, postulaty 
i  partie zawodzi w  odniesieniu do kwestii, które wiążą się 
porządkiem płci. Porządek ten przecina bowiem wszystkie 
aspekty życia politycznego.

By zlikwidować przepaść między wykluczoną jako histo-
rycznie irrelewantna „prywatnością” a uważaną za historycz-
nie relewantną „sferą publiczną” i  w  ten sposób odrzucić 
wygodne odwoływanie się do domniemanej naturalności 
porządku płci, nie wystarczy nam kolejna przybudówka do 
istniejącego gmachu historii powszechnej. Niezbędna będzie 
gruntowna przebudowa, która zmieni całą strukturę budowli. 
Kiedy to się stanie, ostre rozgraniczanie między znaczeniem 
uniwersalnym a partykularnym, między sprawami publicznymi 
a prywatnymi, stanie się nieadekwatne, podobnie jak ich hie-
rarchizacja i wartościowanie. Nie będzie już żadnej legitymacji 
dla społeczno-politycznego i – wiernie to społecznie odtwarza-
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jącego – historycznego przeświadczenia, że w dziejach było, jest 
i będzie wiele rzeczy ważniejszych niż ludzie, którzy poprzez 
swoją pracę troszczą się o najważniejsze potrzeby innych ludzi.

Trudności z uwzględnieniem wypartych czy też uznanych 
za drugorzędne obszarów dziejów w  ramach domniemanej 
homogeniczności historii powszechnej są olbrzymie i prawdo-
podobnie nie do przezwyciężenia. Jakie korzyści może w tej 
sytuacji przynieść – moim zdaniem dziś nieodzowny – pro-
jekt niehomogeniczności historii? Dotychczas faworyzowanie 
pewnych koncepcji analitycznych i  interpretacyjnych przez 
nauki historyczne skutkowało konsekwentnym pomijaniem 
w historiografii całych obszarów lub też w najlepszym razie 
ich degradacją do roli aneksu. Opracowując naukowo dzieje, 
podejmowano zarazem decyzję, by niektóre obszary, bez wąt-
pienia należące do historii, uznać za stan natury. Tego rodzaju 
hierarchizujące procedury historiograficzne nadal funkcjonują 
w praktyce badania i nauczania historii, nie podlegając przy 
tym zasadniczej krytyce, mimo że już dawno utraciły ideolo-
giczną legitymację.

W  przeciwieństwie do tego proponowany przeze mnie 
program niehomogeniczności historii zmierza do stworzenia 
historiografii pojętej jako wypracowanie zbioru kryteriów 
historycznej relewantności. Wieloznaczność historycznych 
obrazów, języków, instytucji, doświadczeń i  działań należy 
badać, interpretować i rozpatrywać jako element historii, tak 
by równoległość, przenikanie się lub antagonizm dostrzega-
nych jednocześnie odmiennych (lub równych) zjawisk uka-
zywać jako pełnoprawne elementy historiografii. Prowadzić 
to może do pożądanej innowacji, która, przynajmniej poza 
Niemcami, zaowocowała już interesującymi rezultatami 
badań i odniosła niezaprzeczalne sukcesy. Trzeba nareszcie 
krytycznie przyjrzeć się kosztom tak beztroskiego wyznaczania 
popartych władzą normatywną granic między tym, co się do 
historii włącza i tym, co się z niej wyklucza, by zachować jej 
homogeniczność. W przyszłości należy skupić się na wypraco-
waniu nowych, w mniejszym stopniu hierarchizujących reguł 
i procedur metodologicznych, a używając ich, udowodnić, że 
lepiej niż stare nadają się do przekonującego opracowywania, 
porządkowania i opowiadania historii.

Niehomogeniczność dziejów jako wyzwanie historiografii
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Polaryzacja „charakterów płciowych” 
– odbicie rozdziału życia zarobkowego 

i rodzinnego1

1. „Charakter płciowy” (Geschlechtscharakter) to zapo-
mniane już dzisiaj w Niemczech pojęcie, które ukształtowało 
się w XVIII w., a w następnym stuleciu stało się powszechnie 
stosowanym określeniem psychologicznych właściwości płci 
rozumianych jako korespondujące z  fizjologicznymi. Wypo-
wiedzi odnoszące się do „charakteru płciowego” miały na celu 
uchwycenie natury czy też istoty mężczyzny i kobiety. W niniej-
szym tekście podejmuję próbę prześledzenia i  interpretacji 
systemu wypowiedzi związanych z tym pojęciem. Spodziewam 
się, że dzięki analizie istotnych dla rodziny norm próba ta 
pozwoli bliżej poznać te jakościowe aspekty życia rodzinnego, 
które wymykają się preferowanym dzisiaj kwantytatywnym 
podejściom badawczym. Wprawdzie stwierdzenia dotyczące 
„charakteru płciowego” mężczyzny i  kobiety są wypowie-
dziami normatywnymi, a więc ich stosunek do rzeczywistości 
jest trudno rozpoznawalny, niemniej konstatacje na temat 
istoty każdej z płci kształtują się i funkcjonują w kontekście 
realnie doświadczanego społeczno-ekonomicznego, płciowego 
podziału pracy. Dlatego można założyć, że przynajmniej nie 
są sprzeczne z obowiązującym modelem płciowego podziału 
pracy. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że ów podział pracy 
tradycyjnie stanowi główny element organizacyjny i podstawę 
funkcjonowania przede wszystkim dla rodziny i gospodarstwa 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechts-
charaktere”. Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, 
w: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Neue Forschungen, red. 
W. Conze, Stuttgart 1976, s. 363–393. 
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domowego. Co za tym idzie, jest decydującym czynnikiem 
dziecięcej socjalizacji i wywiera istotny wpływ na określenie jej 
celów i przebiegu. Socjalizacja, która jest kapitałem na przy-
szłość, czyli decyduje o zachowaniu i działaniach dorosłych, 
stanowi nierozerwalny stop realnego doświadczenia i norm, 
wiedzy bezpośredniej i  pośredniej. Szczególnie istotna dla 
rodziny jako „naturalnego” miejsca płciowego podziału pracy 
zdaje się dialektyczna relacja między rzeczywistością a nor-
matywnością. Przypomnienie o tym pozwala włączyć analizę 
istotnych dla rodziny norm do badań nad historią rodziny. 

Inna możliwość wytyczenia pola badawczego niniejszych 
rozważań wynika z teoretycznych i empirycznych badań socjo-
logicznych, opartych na pojęciu roli społecznej1. Termin „rola” 
(Rolle), budzący w języku potocznym wiele asocjacji, jak rów-
nież związane z nim sformułowania, np. mówienie o graniu 
roli, nakazach roli, dyktowanych rolą wzorcach zachowań, 
to wyrażenia nazywające powiązanie różnorodnych determi-
nowanych strukturalnie pozycji społecznych z  określonymi 
społecznie wzorcami zachowań, od których nie może odbiegać 
faktyczne zachowanie osoby zajmującej daną pozycję. Interak-
cja jednostek nie jest ani kreowana na bieżąco przez podej-
mowane subiektywnie i w zależności od sytuacji indywidualne 
decyzje, ani też w pełni determinowana przez uwarunkowania 
materialne. Zachowania społeczne orientują się raczej według 
dyktowanych przez kulturę wzorców zachowań, których prze-
strzeganie kontrolowane jest przez społeczny konsensus czy 
też przymus. Badania oparte na teorii roli społecznej zajmują 
się między innymi kwestią typowych zachowań, wynikających 
z  pełnienia określonej funkcji oraz odbiegającymi od nich 
działaniami poszczególnych jednostek lub grup, innymi słowy 
chodzi o stopień zgodności lub niezgodności między nakazami 
roli a  typowymi zachowaniami jednostek pełniących okre-
ślone funkcje społeczne, o dystans między idealną a  realną 
normą. Przedmiotem zainteresowania badań empirycznych 

1 Na temat koncepcji „roli” zob. Th.R. Sarbin, R.H. Tuner, Role, w: In-
ternational Encyclopedia of Social Sciences, t. 13, New York 1968, s. 546–557; 
A.-M. Rocheblave-Spenlé, La notion de rôle en psychologie sociale. Etude histo-
rico-critique, wyd. 2, Paris 1969; taż, Les rôles masculins et féminins, Paris 1964; 
Geschlechterrollen, red. K.H. Bäumler, München 1973.
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jest również uczenie się i internalizowanie nakazów roli przez 
jednostki, a także pozycja i normatywna władza instancji defi-
niujących funkcję społeczną. W odniesieniu do poruszanych 
tutaj zagadnień koncepcja roli społecznej ma pewną nieza-
przeczalną zaletę, jest bowiem ujęciem, które za pomocą jed-
nej, całościowej interpretacji pozwala objąć przedmiot badań, 
podzielony między nauki szczegółowe: socjologię, psychologię 
społeczną, psychoanalizę i psychologię2. Nie należy przy tym 
lekceważyć niebezpieczeństwa, że przy zastosowaniu tej teorii 
zachowanie człowieka rozpadnie się na nieskończoną liczbę 
mniej lub bardziej luźno powiązanych ról, aczkolwiek akurat 
przy analizie społecznego znaczenia płci zagrożenie to nie 
jest zbyt duże. Bowiem przypisane płciom wzorce zachowań 
mężczyzny i kobiety, męża i żony, ojca i matki są po pierwsze, 
jako przyporządkowane powszechnemu modelowi podziału 
pracy, wzorcami zachowań o wielkim zasięgu, po drugie zaś, 
jako element wczesnodziecięcej socjalizacji, odznaczają się 
najwyższą intensywnością.

Mówiąc językiem teorii roli, niniejsza analiza, po pierwsze, 
stawia pytanie o to jak, przez kogo i mocą jakiego autorytetu 
dokonała się redefinicja pewnego aspektu ról płci, rozpoczęta 
wypowiedziami o  „charakterach płciowych”. Po drugie zaś, 
zajmuje się kwestią, jak i w wypadku których osób wypowiedzi 
te mogły wpłynąć na role płci. Następnie poruszone zostaną 
zagadnienia ogólniejsze, wykraczające poza teorię roli spo-
łecznej, mianowicie pytanie o  przyczyny, dla których „cha-
raktery płciowe” zyskały moc oddziaływania i jakie znaczenie 
miały w życiu społecznym. Chodzić tu będzie o związki mię-
dzy rozwojem społeczno-ekonomicznym a jego interpretacją, 
czyli o ideologiczną zawartość przypisanych płciom komple-
mentarnych ról w ich szczególnej postaci jako „charakterów 
płciowych”.

2 F. Haug, Kritik der Rollentheorie, Frankfurt am Main 1972, rozpatrując 
krytycznie różnorodne rozwijane w RFN od lat 50. socjologiczne teorie roli, in-
terpretuje jednoznaczny akces socjologii do teorii roli jako próbę zredukowania 
analizy społecznej do analizy interakcji. Jej krytyka, ostra raczej na poziomie 
języka niż siłą argumentacji, wskazuje wprawdzie na poważne deficyty poszcze-
gólnych teorii i całego podejścia metodologicznego, nie przekonuje jednak do 
całkowitego odrzucenia koncepcji roli.



51

Zarysowany program jest ambitny i pod wieloma wzglę-
dami pozostaje w  sprzeczności z  tendencjami rozwijających 
się dynamicznie badań historycznych nad rodziną3. Co więcej, 
na jego realizację cieniem kładzie się to, że w niniejszym arty-
kule prezentuję nie gotowe wyniki badań, lecz jedynie intere-
sujące z określonego punktu widzenia obserwacje. Poniższe 
analizy mają na celu z jednej strony zwrócenie uwagi na moim 
zdaniem ważne zagadnienie historii rodziny, z  drugiej zaś 
wznowienie dyskusji nad tym, jakie miejsce w społeczeństwie 
zajmują powszechne w  danym okresie, choć nieforsowane 
bezpośrednio przez żadne instytucje, wypowiedzi i  przeko-
nania, jak się kształtują i jak oddziałują, a zatem w jaki sposób 
historia społeczna może i powinna uwzględniać historię idei, 
unikając przy tym niebezpieczeństwa ponownego rozpłynięcia 
się w niej4.

2. W  Meyer’s Großes Koversationslexikon z  1904 r. pod 
hasłem „właściwości płciowych” (Geschlechtseigentümlich-
keiten) można przeczytać następujące, krótkie podsumowa-
nie charakterystyki różnic anatomicznych i psychologicznych5:

Istnieją również psychiczne właściwości płci: u  kobiety 
dominują emocje i intuicja, u mężczyzny – inteligencja i umysł; 
wyobraźnia jest u kobiety żywsza niż u mężczyzny, jednak rzadko 
osiąga tak wysokie loty i taki rozmach jak u niego.

Typizacja charakterów płciowych jest tu ujęta w  zwięzłą 
formułę, z  której nie sposób wywnioskować, że wyróżnia-
nie i  opracowywanie charakterystyk płci było intensywnym 
procesem trwającym od lat 70. XVIII do początków XX w. 
Imponującym przejawem żywego zainteresowania wyraźnym 

3 W  porównaniu do ilościowych badań nad rodziną, prowadzonych przy 
pomocy instrumentarium demografii historycznej, niniejsze, nieilościowe, co 
więcej, w ogóle niepoddające się kwantyfikacji rozważania mają wadę przednau-
kowości. Tego rodzaju metodologiczne „zacofanie” jest moim zdaniem bardziej 
naukowo uzasadnione niż czyniona przez wzgląd na kryterium kwantyfikacji 
redukcja pola badawczego wyłącznie do takich zjawisk, które się badaniom 
ilościowym poddają.

4 Zob. krytyczne uwagi w: The History of Family Attitudes, w: Household and 
Family in Past Time, red. P. Laslett, R. Wall, Cambridge 1972, s. 10–13.

5 Meyer’s Großes Konversationslexikon, wyd. 6, t. 7, Leipzig–Wien 1904, 
s. 685.
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rozróżnieniem płci, jak również dowodem na oczywistość, 
z jaką je przeprowadzano, są rozliczne dziewiętnastowieczne 
leksykony z  hasłami typu: „kobieta” (Frau, Weib), „płeć” 
(Geschlecht), „charakter płciowy” (Geschlechtscharakter), 
„właściwości płciowe” (Geschlechtseigentümlichkeiten) itd. Dla 
zilustrowania tego systemu wypowiedzi zacytuję encyklopedię 
Brockhausa z 1815 r. „Charakter płciowy” u zwierzęcia i czło-
wieka definiuje się tutaj jako działające w naturze „przeciw-
stawienie sił do siebie przynależnych i działających na rzecz 
wspólnego celu [re]produkcji”. U  ludzi to przeciwstawienie 
miałoby w równym stopniu dotyczyć ciała i duszy6.

Dlatego w postaci mężczyzny bardziej objawia się idea siły, 
a w postaci kobiety – bardziej idea piękna […]. Duch mężczy-
zny jest bardziej twórczy, zdolny do czerpania z samego siebie 
i  oddziaływania na zewnątrz; bardziej skłonny do wysiłku, do 
pracy nad abstrakcyjnym przedmiotem, do dalekosiężnych pla-
nów; spośród namiętności i afektów cechują mężczyznę te gwał-
towne, nagle wybuchające; kobietę – niespieszne, potajemne, 
zwrócone ku wnętrzu. Z mężczyzny wylewa się wzburzone pożą-
danie, w  kobiecie osiada cicha tęsknota. Kobieta ograniczona 
jest do małego kręgu, który jednak jaśniej pojmuje; ma więcej 
cierpliwości i  wytrwałości do drobnych prac. Mężczyzna musi 
zdobywać, kobieta próbuje zatrzymać; mężczyzna poprzez siłę, 
kobieta poprzez łagodność lub przebiegłość. On przynależy 
do hałaśliwego życia publicznego, ona do cichego domowego 
kręgu. Mężczyzna pracuje w pocie czoła i, wyczerpany, potrze-
buje potem całkowitego spokoju; kobieta zajęta jest bez prze-
rwy, nigdy niekończącą się krzątaniną. Mężczyzna sam zmaga 
się z  losem i  nawet powalony kpi sobie z  cudzej siły; kobieta 
chętnie zgina swój kark, znajdując nawet pociechę i pomoc we 
własnych łzach7.

Podobnie jest w leksykonie Meyera z 1848 r., gdzie dzie-
sięciostronicowy artykuł o „właściwościach płciowych” opisuje 
„to, co męskie jako na ogół bardziej indywidualne a  to, co 
kobiece jako na ogół bardziej uniwersalne”, przy czym indywi-
dualność oznacza „samoistność, samodzielność, siłę i energię, 
największą z możliwych określoność i  skończoność, antago-

6 Conversationslexikon oder Handwörterbuch für die gebildeten Stände, wyd. 4, 
t. 4, Leipzig–Altenburg 1815, s. 211.

7 Tamże.
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nizm”, podczas gdy uniwersalność to „zależność, niezdecydo-
wanie, chęć stopienia się z innym, oddanie, sympatia”8.

Te charakterystyki miały dotyczyć nie tylko powszechnej 
w królestwie zwierząt cielesnej różnicy płci, ale także jej „psy-
chicznych przejawów” u ludzi9.

Odpowiednio do bardziej uniwersalnego charakteru kobiety, 
czucie jest u niej dominujące, – kobieta jest bardziej istotą czu-
jącą; u  mężczyzny natomiast z  powodu jego większej indywi-
dualności dominuje reakcja, – jest on bardziej istotą myślącą 
[…]. W zgodzie z uniwersalnością dominuje u kobiety sympatia, 
miłość, u mężczyzny natomiast, z powodu przeważającej indywi-
dualności, górę biorą antagonizm, nienawiść, – tak więc ona jest 
bardziej współczująca, bardziej dobroczynna, bardziej obyczajna 
i bardziej religijna niż szorstki, często bezduszny mężczyzna, skła-
niający się do mierzenia wszystkiego miarą własnego ja. Jest nie-
złomny i wytrzymały, jego odwaga nieustraszona, a jego decyzje 
zdecydowane; wznosi się ponad małostki i bardziej jest dumny niż 
próżny, a źródłem dumy jest dla niego przede wszystkim własne 
działanie i twórczość; wszystko potrafi złożyć w ofierze przyjacie-
lowi. Charakter kobiety jest bardziej chwiejny, jednak jej decyzja 
częstokroć szybsza; na cierpienia reaguje z większym spokojem 
i na ogół najgorsze udręki i przeciwności znosi z większą wytrwa-
łością niż mężczyzna. Wszystko, co przemawia głównie do emocji, 
oddziałuje mocniej na kobietę i w  ten sposób może ona dojść 
do całkowitej rezygnacji z własnego ja […]. Istotą kobiety jest 
miłość, ale mniej do własnej, a bardziej do drugiej płci, a także do 
potrzebujących i do kruchych dziatek. Jej cnotą jest niewinność 
duszy i czystość serca; jej ozdobą głębokie współczucie i litość.

Wedle tego należy również oceniać ogólne przeznaczenie 
płci do życia zewnętrznego […]. Rozmnażanie jest możliwe tylko 
poprzez kooperację ich obojga, lecz płeć żeńska ma w nim nie-
zaprzeczalnie większy udział niż męska […]. A  więc podczas 
gdy na kobiecie opierają się wewnętrzne relacje rodzinne, na 
mężczyźnie – zewnętrzne i  jest on zarazem łącznikiem między 
rodzinami, zasadniczo to na nim opiera się państwo10.

Formułowane w wielu wariantach wypowiedzi o „charakte-
rach płciowych” okazują się melanżem biologii, przeznaczenia 

8 J. Meyer, Das große Conversations-Lexikon, t. 1/12, Hildburgheusen 1848, 
s. 742.

9 Tamże, s. 748 n.
10 Tamże.
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i „istoty”, i mają na celu określenie „naturalnych”, choć wyma-
gających udoskonalania poprzez wychowanie, cech gatunko-
wych mężczyzny i kobiety. Zgodnie bowiem z koncepcją kon-
trastowych psychicznych „właściwości płciowych” mężczyzna 
z natury predestynowany jest do sfery publicznej, a kobieta 
do domowej. Przeznaczenie, a zarazem zdolności mężczyzny 
odnoszą się do społecznej produkcji, a kobiety do prywatnej 
reprodukcji. Stale podkreślane cechy charakterystyczne męż-
czyzny to aktywność i  racjonalność, a  kobiety – pasywność 
i  emocjonalność, przy czym para pojęć aktywność – pasyw-
ność wywodzona jest od aktu płciowego, a przeciwstawienie 
racjonalności i emocjonalności ma wynikać z pola aktywności 
społecznej. Te główne kategorie pojawiają się w kombinacji 
z  wieloma dodatkowymi właściwościami, tak że za każdym 
razem powstaje melanż tradycyjnych i  nowoczesnych, fizjo-
logicznych, psychicznych i  społecznych atrybutów charakte-
ryzujących istotę płci męskiej i żeńskiej. Zestawienie często 
występujących określeń11 wyłania następujące grupy cech:

Mężczyzna Kobieta

Przeznaczony
na zewnątrz
dal
życie publiczne

Przeznaczona
do wewnątrz
bliskość
życie domowe

Aktywność
energia, siła, siła woli
zdecydowanie
odwaga, śmiałość

Pasywność
słabość, uległość, oddanie
niezdecydowanie
skromność

Działać
niezależnie
wytrwale, skutecznie, osiągać cel
zdobywać
dawać
suwerenność
siła
antagonizm

Trwać
w zależności
zapobiegliwie, skrzętnie
zachowywać
otrzymywać
wyrzeczenie się siebie, 
dostosowanie
miłość, dobroć
sympatia

11 Prócz leksykonów przeanalizowałam teksty medyczne, pedagogiczne, psy-
chologiczne i literackie.
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Racjonalność
duch
rozsądek
rozum
myślenie
wiedza
abstrahowanie, sądzenie

Emocjonalność
uczucie, serce
sentyment
wrażliwość
receptywność
religijność
rozumienie

Cnoty
godność

Cnoty
wstydliwość, wstrzemięźliwość
zręczność
uprzejmość
taktowność
zdolność upiększania
wdzięk, uroda

Cielesność i  psychika kobiety definiowane są prymarnie 
poprzez przedłużenie gatunku (prokreację) oraz poprzez 
patriarchalne małżeństwo monogamiczne, uważane za spo-
łecznie optymalny sposób na osiągnięcie tego celu. Nato-
miast cielesność i psychikę mężczyzny definiuje się poprzez 
kulturę. Marianne Weber wyraziła tę obserwację w  trafnej 
formule: kobietę postrzega się jako istotę płciową, mężczyznę 
jako osobę powołaną do tworzenia kultury12. Tego rodzaju 
schematy charakterologiczne, które dopiero w drugiej poło-
wie XX w. zaczęły tracić siłę oddziaływania, „wynaleziono” 
w ostatnim trzydziestoleciu XVIII w. Następnie, w kolejnym 
stuleciu, przeprowadzone wcześniej przyporządkowania pozo-
stały bez zmian i  zyskały „podstawy naukowe”, stworzone 
między innymi przez medycynę, antropologię, psychologię, 
a wreszcie psychoanalizę13. Zarazem wyobrażenia o właściwej 
istocie każdej z płci okazały się tak trwałe, że jeszcze w XX w. 

12 M. Weber, Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, Tübingen 1907 
(reprint: Aalen 1971), s. 300 n. Całościowo przeprowadził to przyporządkowanie 
O. Weininger, Geschlecht und Charakter, Wien 1903 (wyd. pol. Płeć i charakter, 
tłum. O. Ortwin, Warszawa 1926, reprint: Warszawa 1994).

13 Por. np. wielokrotnie cytowane wywody lekarza: F.K. von Burdach, Der 
Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur. Anthropologie für das ge-
bildete Publikum, Stuttgart 1837, s. 470–477; ponadto: V. Klein, The Feminine 
Charakter. History of an Ideology, wyd. 2, Londyn 1971; L.E. Tyler, Sex Diffe-
rences, w:  International Encyclopedia of Social Sciences, t. 7, New York 1968, 
s. 207–213.
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szerokie kręgi ludności akceptowały je jako miernik tego, co 
przystoi mężczyźnie i kobiecie14. 

Sam fakt przeciwstawienia kobiety i mężczyzny zdaje się 
zrazu nie dostarczać wartościowych historycznie informacji, 
ponieważ wypowiedzi na temat „drugiej płci” od zawsze były 
przyjętymi modelami męskiej autodefinicji w społeczeństwach 
patriarchalnych15. 

Świadectwem znaczenia tego rozróżnienia dla historiografii 
może być obserwacja, że wraz z pojawieniem się „charakte-
rów płciowych” w latach 70. XVIII w. przeciwstawienie płci 
zyskało zupełnie nową jakość. „Charakter płciowy” to wywo-
dzony z  natury melanż biologii i  przeznaczenia, a  zarazem 
– jako charakterystyka „istoty” człowieka – część ludzkiego 
wnętrza. Natomiast dawniejsze wypowiedzi na temat męż-
czyzny i kobiety, zachowane przede wszystkim w „literaturze 
dla ojca rodziny” (Hausväterliteratur)16 i w kazaniach, odno-
szą się do stanu, czyli pozycji społecznej oraz przypisanych 
jej cnót17. W pierwszym trzydziestoleciu XVIII w. Christian 
Wolff dzielił zarówno kobiety, jak i  mężczyzn na przypo-
rządkowanych do społeczeństwa „małżeńskiego”, „ojcow-
skiego” lub „pańskiego”, wedle tego określając pożądane 
u  danej osoby cnoty władzy, posłuszeństwa, gospodarności, 

14 Por. R. Hofstätter, Männlich und weiblich, „Wiener Archiv für Psycho-
logie, Psychiatrie, Neurologie” 6, 1956, s. 154–167. Artykuł jest empirycznym 
ujęciem procesu rozpowszechniania się tego rodzaju stereotypowych wyobrażeń 
w spolaryzowanych zestawieniach. Jeszcze pod koniec lat 50. ankieta przepro-
wadzona wśród 138 profesorów i docentów wykazała, że nastawienie do kobiet 
jako nauczycieli akademickich jest u 40% raczej negatywne, a u 39% całkowicie 
negatywne. Jako uzasadnienie podawany był najczęściej domniemany „brak 
zdolności intelektualnych i produktywno-twórczych” kobiet oraz zdanie: „Zawód 
nauczyciela akademickiego jest sprzeczny z istotą, biologicznym przeznaczeniem 
lub naturalnymi dążeniami kobiety”; zob. H. Anger, Probleme der deutschen 
Universität, Tübingen 1960, s. 23, 491.

15 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, t. 1–2, tłum. G. Mycielska, Kraków 1972.
16 Hausväterliteratur (dosł. „literatura dla ojca domu”) to kompilacje adreso-

wane do głowy rodziny, najczęściej właściciela ziemskiego i szlachcica. Zawierały 
nie tylko wskazówki praktyczne na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego 
i domowego, ale również porady dot. życia rodzinnego, małżeństwa, wychowania 
dzieci i obchodzenia się ze służbą, jak również różnego rodzaju teksty budujące. 
Za czas największej popularności tego typu pism uważa się okres 1660–1730 
(przyp. red. nauk.).

17 Zob. J. Hoffmann, Die „Hausväterliteratur” und die „Predigten über den 
christlichen Hausstand”, Weinheim–Berlin 1959.
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pracowitości18. Analogiczne ujęcie znajduje się w leksykonie 
Zedlera z 1735 r.19: „Kobieta (Frau) czy też niewiasta (Weib) 
jest to osoba zamężna, a przez to poddana woli i rozkazom 
swego męża, która gospodarzy w  domu i  kieruje domową 
służbą”. Na temat płci żeńskiej w  ogólności mówi się: „Jej 
usposobienie, duch, właściwości, inklinacje i  istota zdają się 
różnić w zależności od cech i właściwości kraju”. Również ency-
klopedia Krünitza z 1778 r. wymienia pod hasłem „kobieta” 
(Frau) nie cechy charakteru, ale prawa, obowiązki i  zajęcia 
gospodyni domowej, uszczegóławiając definicję wyróżnieniem 
żon rzemieślników i kupców20. Dopiero w słowniku Adelunga 
z  1796/1801 r. pozycja w  gospodarstwie domowym nie jest 
jedynym wiążącym systemem odniesienia. Niemniej zamiesz-
czona tu uwaga: „Płeć żeńska zwana jest u ludzi również słabą 
lub drugą płcią”21 odznacza się skromną zwięzłością w porów-
naniu z rozbuchaną definicją „charakterów płciowych” w ency-
klopedii Brockhausa z 1815 r. 

Wyraźnym novum w opisywaniu „charakterów płciowych” 
jest więc zmiana układu odniesienia dla wypowiedzi o kobie-
cie i mężczyźnie. Od końca XVIII w. miejsce definicji stanu 
zajmują definicje charakteru. Tym samym partykularna zasada 
porządkująca zostaje zastąpiona uniwersalną: zamiast o ojcu 
rodziny (Hausvater) i matce rodziny (Hausmutter) mówi się 
teraz o  całej płci męskiej i  żeńskiej, a  zamiast obowiązków 
wywodzonych z gospodarstwa domowego (Hausstand) wymie-
nia się ogólne właściwości osób. Interpretacja tej zmiany 
systemu odniesienia jako zjawiska historycznie znaczącego 
narzuca się w  sposób oczywisty, tym bardziej że korespon-
dowała ona z wieloma innymi procesami. W tym kontekście 
należy pamiętać przede wszystkim o badanym dotąd głównie 

18 Ch. von Wolff, Vernünfftige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben 
der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen, wyd. 2, Frankfurt–Leipzig 
1725, cz. 1, rozdz. 5: Von dem Hause. 

19 J.H. Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexikon, t. 9, Halle–Leipzig 
1735, kol. 1767, 1782.

20 J.G. Krünitz, Ökonomisch-technologische Encyklopädie oder allgemeines 
System der Staats-, Haus- und Landwirtschaft und der Kunst-Geschichte, t. 14, 
Berlin 1779, zwł. s. 789–795.

21 J.Ch. Adelung, Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörter-
buchs der hochdeutschen Mundart, wyd. 2, t. 2, Leipzig 1796, kol. 10, por. także 
hasło Weib (t. 4, Leipzig 1801).
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przez historię idei przejściu od „gospodarstwa” do „rodziny 
mieszczańskiej”22. Uwidoczniło się to w  zapoczątkowanych 
w  połowie XVIII w. zmianach terminologicznych: z  defi-
nicji rodziny zniknęły wówczas zarówno zarobkowanie, jak 
i  służba domowa23. Wiele wskazuje na to, że w  Niemczech 
końca XVIII w. odbierano ten proces jako gruntowną prze-
mianę społecznego modelu rodziny. Jak uważa Dieter Schwab, 
teoretyczne zakwestionowanie dawnego pojęcia rodziny 
w  latach 1780–1810 było tak dogłębne, że groziło w  ogóle 
podważeniem „społecznej roli rodziny”24. W następnym okre-
sie doszło jednak do utrwalenia nowego – choć ukazywanego 
jako restauracja dawnego – rozumienia rodziny, w czym „cha-
raktery płciowe” najprawdopodobniej odegrały niebagatelną 
rolę. W związku z tym dążenie do ich wykształcenia można 
interpretować jako próbę zastąpienia przestarzałego modelu 
nowym, stabilizującym stosunki społeczne. Bliższe przyjrze-
nie się „krytycznym” dziesięcioleciom między 1780 a 1810 r. 
pozwoli podbudować tę interpretację. 

Za punkt wyjścia należałoby obrać rosnące od czasów 
humanizmu i  reformacji zainteresowanie jednostką oraz jej 
wewnętrzną i zewnętrzną autonomią. Obiektem tego zainte-
resowania był zrazu w oczywisty sposób wyłącznie mężczyzna 
czy też ojciec rodziny (Hausvater). W teorii prawa naturalnego 
człowiek i mężczyzna to jedno i to samo25, a przyznanie praw 
człowieka osobie płci męskiej nie dotyczyło zrazu tradycyj-
nej, legitymowanej Biblią pozycji kobiety czy matki rodziny 
(Hausmutter), podporządkowanej władzy męża. Zmieniło 
się to dopiero wówczas, gdy model umowy społecznej, prze-
ciwstawiany teologicznej legitymizacji władzy państwowej, 
zaczęto odnosić również do systemu władzy w  rodzinie, co 

22 Zob. D. Schwab, Familie, w: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, red. O. Brunner i in., t. 2, 
Stuttgart 1975, s. 253–301.

23 Tamże, s. 273.
24 Tamże, s. 271.
25 To oczywiste utożsamienie można znaleźć np. w: A.L. Schlözer,  Allgemeines 

Statsrecht und Statsverfassungslehre, Göttingen 1793, s. 31: „Człowiek nim został 
poddanym [...] i zanim oddał się lub też popadł w pospolitość państwa, zakosz-
tował już wcześniej trosk i radości społecznego życia jako mąż, ojciec, pan domu 
i mieszczanin”.
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nie dziwi w obliczu tradycyjnej, „strukturalnej analogii pań-
stwa i rodziny”26. Jednakże zastosowanie idei umowy społecz-
nej do rodziny objęło nie tylko – jak to się działo w tradycji 
katolickiej i protestanckiej – sam akt zawarcia małżeństwa, 
ale w ogóle nową koncepcję małżeństwa jako umowy. Taka 
interpretacja sprawiła, że legitymacji zaczęła wymagać nie 
tylko dotychczasowa instytucjonalna konstrukcja rodziny jako 
przestrzeni władzy ojca (a  tym samym władza męża i  ojca 
jako taka), ale również monopol seksualny w małżeństwie czy 
też zasada nierozerwalności związku małżeńskiego. Teore-
tyczne debaty interpretujące rodzinę w duchu praw jednostki 
zapoczątkowały jej „odpolitycznienie”27, małżeństwo, niegdyś 
pojmowane jako związek mężczyzny i kobiety w celu prakty-
kowania seksualności, płodzenia dzieci, wspólnego gospoda-
rowania i wyznawania religii stało się w epoce sentymentali-
zmu przede wszystkim emocjonalnym zespoleniem w miłości. 
Również w  romantyzmie uzasadnieniem małżeństwa była 
przede wszystkim – czy nawet wyłącznie – miłość, w wyniku 
czego stało się ono li tylko sprawą pojedynczego mężczyzny 
i pojedynczej kobiety, co oznaczało krok w kierunku likwidacji 
małżeństwa i rodziny jako instytucji28.

Te wzorce, wyraźnie odbiegające od dawnego modelu 
rodzinnego „gospodarstwa”, gruntownie zmieniły rozumienie 
pozycji kobiet w domu i w społeczeństwie. Jedną z konsekwen-
cji był postulat emancypacji kobiet spod władzy męża lub ojca 
i ich integracji ze społeczeństwem mieszczańskim na równych 
prawach z mężczyznami. Postulat ten pojawił się w kontekście 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i od razu uznano go za zagra-
żający utrwalonemu porządkowi, a  w  szczególności stosun-
kom rodzinnym29. Kolejną konsekwencją nowego rozumienia 

26 D. Schwab, Familie..., s. 280.
27 Tamże, s. 284.
28 Zob. P. Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahr-

hunderts und in der deutschen Romantik, wyd. 2, Halle 1931.
29 W 1791/1792 r.: J.A.N. Condorcet w Sur L’instruction publique postulował 

identyczną edukację obu płci. W 1792 r. ukazały się prace, Th.G. von Hippel, 
Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber oraz M. Wollstonecraft, A Vindi-
cation of the Rights of Women. Zob. K.M. Grass, R. Koselleck, Emanzipation, 
w: Geschichtliche Grundbegriffe..., t. 2, s. 153–197, część Frauenemanzipation, 
s. 185–191.
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miłości, a zarazem reakcją na niepożądane postulaty emancy-
pacyjne, było poszukiwanie nowej formy legitymacji obszaru 
działalności kobiety, tradycyjnie ograniczonego do rodziny 
i podporządkowanego mężowi. Chodziło o to, by w wypadku 
kobiety postulaty rozwoju rozumnej osobowości pogodzić 
z pożądaną formą rodziny i małżeństwa. W ścisłym związku 
z  tymi dążeniami pojawiło się zainteresowanie „charakte-
rami płciowymi”30. Stworzenie niezbędnych wzorców i  stra-
tegii legitymizacji przypadło w  udziale niemieckiej klasyce, 
której udało się zintegrować różnorodne ujęcia teoretyczne 
przy jednoczesnej neutralizacji czynników uprzednio kryjących 
w sobie rewolucyjny potencjał. Nie będę tu szczegółowo opisy-
wać skutecznego procesu ideologicznej konsolidacji, przepro-
wadzonego na przełomie XVIII i XIX w. Wystarczy zwrócić 
uwagę na to, że w  tym czasie kształt rodziny i  małżeństwa 
oraz relacje płci były uważnie obserwowane, a wszystkie próby 
interpretacji zmierzały do rozszyfrowania zawartego w nich 
jakoby rozumnego planu i zamiaru natury. Celem było opisa-
nie ustanowionej przez naturę i zgodnej z boskim porządkiem 
świata różnicy naturalnych uzdolnień kobiety i  mężczyzny, 
jak również odmiennych zadań stojących przed każdą z płci. 
W tym duchu Fichte31 kontynuował w 1796 r. dyskusję o pra-
wie małżeńskim, upatrując cel małżeństwa w  „doskonałym 
zjednoczeniu dwóch osób” i ujmując je jako relację podlega-
jącą prawom natury i rozumu. Według Fichtego zaspokojenie 
popędu seksualnego w akcie płodzenia jest z punktu widze-
nia mężczyzny rozumne, ponieważ jest aktywne. Natomiast 
z  punktu widzenia kobiety, jakoby podczas aktu płodzenia 
pasywnej, aktywnym, a tym samym rozumnym i naturalnym 
popędem jest wyłącznie miłość, tzn. popęd do „zaspokojenia 
mężczyzny”. Miłość jest w ujęciu Fichtego całkowitym odda-
niem całej indywidualności, a w konsekwencji również całego 

30 Mówiąc w  terminologii stosowanej przez D. Riesmana, m.in. w: tenże, 
N. Glazer, R. Denney, Samotny tłum, tłum. J. Strzelecki, Warszawa 1971, cho-
dziło o to, aby również społeczny charakter kobiet opierał się na popędzie we-
wnętrznym, a mniej na sterowaniu przez tradycję, zob. zwł. tamże, s. 56.

31 J.G. Fichte, Grundlagen des Naturrechts nach den Prinzipien der Wis-
senschaftslehre, aneks 1: Familienrecht (1976), w: tenże, Werke, t. 1–6, oprac. 
F. Medicus, t. 2, Leipzig 1908, s. 319; zob. na ten temat M. Weber, Ehefrau und 
Mutter..., s. 306–312.



61

majątku i wszystkich praw jednemu i jedynemu mężczyźnie, dla 
którego z kolei absolutne oddanie kobiety oznacza moralne 
zobowiązanie do wspaniałomyślności i  małżeńskiej delikat-
ności. Taka argumentacja, mająca bezpośrednie znaczenie 
praktyczne, bo sformułowana w celach wychowawczych, jest 
źródłem pojawiającej się w literaturze dydaktycznej formuły 
o „powołaniu kobiety do bycia małżonką, gospodynią domową 
i  matką”32. Podstawę teoretyczną stanowi skonstruowana 
w ciągu kilku lat „dychotomiczna filozofia płci”33, która z jed-
nej strony dzieli oświeceniowy ideał rozumnej osobowości na 
odmiennie kwalifikowane warianty męski i żeński, a z drugiej 
– przedstawia je jako części harmonijnej całości. Podkreślając 
z naciskiem równą rangę i wartość mężczyzny i kobiety, przy-
pisuje się płciom odmienną jakość, co niesie ze sobą istotne 
skutki dla ich pozycji społecznej. Dopiero zespolenie rozwinię-
tej w pełni kobiecości z rozwiniętą w pełni męskością pozwala 
się zbliżyć do ideału człowieczeństwa. Hipoteza mówiąca, że 
oto różnorodne prądy myślowe zbiegają się, tworząc nowy 
model, zyskuje potwierdzenie w równoczesnym rozwoju antro-
pologii filozoficznej i  psychologii34. W  1798 r. Kant wygło-
sił cykl wykładów o  antropologii w  ujęciu pragmatycznym, 
przy czym część swoich wywodów poświęcił „charakterowi 
płci”, pragmatycznie bowiem interesował się „mądrością 
z wolna rozwijających się naturalnych predyspozycji i wyko-
rzystaniem ich w  praktyce”35. Jeszcze wyraźniej na określe-
niu „charakterów płciowych” skupił się Wilhelm von Hum-
boldt w  Plan einer Vergleichenden Anthropologie ( Projekcie 

32 Na temat wyobrażeń związanych z  użytym przez J.H. Campe w  1789 r. 
sformułowaniem, które są bezpośrednim nawiązaniem do naszkicowanych w pią-
tej księdze Emila J.-J. Rousseau (1762) projektów wychowania Sophie zob: 
E. Blochmann, Das „Frauenzimmer” und die „Gelehrsamkeit”. Eine Studie über 
die Anfänge des Mädchenschulwesens in Deutschland, Heidelberg 1966, s. 29–41.

33 Tamże, s. 44, a także s. 42–48. 
34 Zob. M. Dessoir, Geschichte der neueren deutschen Psychologie, wyd. 2, 

Berlin 1902, zwł. s. 116–356. Kierunek przyspieszonego rozwoju psychologii 
pod koniec XVIII w. potwierdza przypuszczenie, że istotne znaczenie dla stwo-
rzenia i  upowszechnienia nowych wzorców miał pietyzm. Niestety, nic mi nie 
wiadomo o badaniach nad tym problemem, porównywalnych z badaniami nad 
purytanizmem.

35 I. Kant, Antropologia w  ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, 
P. Sosnowska, Warszawa 2005, s. 278.
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antropologii porównawczej) z 1795 r., również obiecując sobie 
po tym pozyskanie wiedzy o człowieku, o tym „jaki on jest” 
i  „czym stać się może”36. Ogólnie biorąc, rozwój charakte-
rologii i psychologii płci wydaje się ściśle związany z palącą 
potrzebą odzyskania utraconej orientacji. Wszak w nurt ten 
można włączyć również rodzące się zainteresowanie historią 
obyczajową płci żeńskiej37. Czynią tak w każdym razie dziewięt-
nastowieczne leksykony. Zazwyczaj wypowiedzi o „charakterze 
płciowym” kobiety łączą się tam z przeglądem historii obycza-
jowej kobiet, która dostarcza historycznego dowodu na to, że 
prawdziwy i niezdeformowany „charakter kobiecy” może się 
urzeczywistnić dopiero wówczas, gdy upowszechni się „godne” 
i „wysokie” pojęcie życia rodzinnego, co – jak uważano – zaszło 
dotąd jedynie w Niemczech, poczynając od końca XVIII w.38 

We wszystkich tych ciągach argumentacyjnych wyraźnie 
widać, że kobieta jest interpretowana poprzez małżeństwo 
i  rodzinę, a  z  kolei małżeństwo i  rodzina poprzez kobietę. 
Różnicę w stosunku do okresu wcześniejszego stanowi to, że 
poprzez rodzinę definiowano wyłącznie kobietę, ale już nie 
mężczyznę, jak również to, że ówcześnie zasady czy też kon-
sekwencje wynikające z natury, historii i obyczaju wyznaczają 
ramy, w których powinna się rozwijać „prawdziwa kobiecość” 
i że pod sankcją nienaturalności należy unikać kontaminacji 
obu „charakterów płciowych”39.

3. Jeśli poczynione dotąd obserwacje nas nie zwodzą, 
to począwszy od końca XVIII w. wypowiedzi na temat 

36 W. von Humboldt, Werke, red. A. Leitzmann, t. 1, Berlin 1903, s. 378. 
W tym samym czasie w wydawanym przez Schillera piśmie „Die Horen” ukazały 
się artykuły Humboldta pt. Über den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß 
auf die organische Natur (O różnicy płci i jej wpływie na naturę organiczną) oraz 
Über die männliche und weibliche Form (O formie męskiej i żeńskiej).

37 Pierwszym opracowaniem tego rodzaju jest najprawdopodobniej: Ch. Mei-
ners, Geschichte des weiblichen Geschlechts, t. 1–4, Hannover 1788–1800.

38 Szczególnie obszerna argumentacja w: J.S. Ersch, J.G. Gruber, Allge-
meine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste, sekcja 1, cz. 63, Leipzig 
1856, s. 30–44; zob. także K. Biedermann, Frauen-Brevier. Kulturgeschichtliche 
Vorlesungen, Leipzig 1856 czy też w wariancie uzasadniania „zdrowej, historycz-
nie budującej polityki socjalnej” w: K. Bücher, Die Frauenfrage im Mittelalter, 
Tübingen 1882, s. 55–57, wedle którego „silna ciągota” historii zmierza w kie-
runku „stopniowego uwolnienia kobiety od ciężkiego, wycieńczającego trudu 
zarobkowania”.

39 Tak np. w: J.S. Ersch, J.G. Gruber, Allgemeine Encyclopaedie..., s. 40.
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„ charakterów płciowych” stanowią uderzająco jednorodny, 
zadziwiająco trwały i  najwyraźniej również szeroko rozpo-
wszechniony system. Diagnoza ta narzuca pytanie, jaką funk-
cję społeczną tego rodzaju system wypowiedzi mógł spełniać, 
jakie interesy, jakie formy autodefinicji czy samoakceptacji 
mogły się w nim wyrażać? 

Z  jednej strony opis „charakterów płciowych” bez wąt-
pienia tworzył ideologiczne zaplecze patriarchalnej władzy40. 
Mocnym argumentem na potwierdzenie tej tezy jest nie tylko 
sama geneza tego systemu wypowiedzi. Także i później expli-
cite mówiono, że wykształcenie „charakterów płciowych” służy 
zapewnieniu prawnego uprzywilejowania mężczyzn. Przy-
kładem może być argumentacja Carla Theodora Wel ckera 
zawarta w  haśle Geschlechtsverhältnisse („stosunki płci”) 
w Staatslexikon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften41. 
Welcker ma wątpliwości co do tego, czy uzasadniana pra-
wami człowieka obywatelska równość wobec prawa powinna 
obejmować także kobiety, skoro „istniejąca pod tak wieloma 
względami nierówność między mężczyzną a kobietą, tak wielka 
odmienność ich życiowych zadań i sił, a więc także ich sytuacji 
prawnej dana jest już przez samą naturę”. Autor zdaje sobie 
sprawę, że „wcale niełatwo zrozumieć głos natury” oraz że 
„przyzwyczajenie do dotychczasowych stosunków, przesądów 
i prawo silniejszego także i tutaj, podobnie jak zawsze w sys-
temach despotycznych i arystokratycznych, wpływają na osąd 
nawet najlepszych badaczy”. Dlatego dopiero po głębokim 
namyśle pozwala sobie na wyłączenie kobiet z równości wobec 
prawa, postulowanej przez teorię państwa opartą na prawie 
naturalnym. Powołuje się przy tym na „historię i zgodny osąd 
wszystkich godnych szacunku głosów”, by najpierw stwier-
dzić istnienie zależności między postępem cywilizacji z  jed-
nej i  „sprawiedliwszym, godniejszych traktowaniem kobiet” 

40 Ta interpretacja, wypracowana niedawno przez ruch kobiecy, obecna jest 
m.in. w: S. de Beauvoir, Druga płeć...; Sh. Firestone, The Dialectic of Sex, New 
York 1970; K. Millet, Sexual Politics, New York 1970. Zob. zamieszczony w ni-
niejszej książce art. Patriarchat. O  pożytkach i  wadach pewnej koncepcji dla 
historii i polityki kobiet.

41 C. Welcker, Geschlechtsverhältnisse, w: Staatslexikon oder Encyclopädie der 
Staatswissenschaften, red. K. Rotteck, C. Welcker, t. 6, Altona 1838.
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oraz „godniejszymi stosunkami rodzinnymi” z drugiej strony, 
a następnie pokazać realizację tej zależności w kulturze chrze-
ścijańskiej i na koniec „zająć się naturą obu płci i  ich wza-
jemnego stosunku”, co prowadzi go do wniosku, że ukształ-
towana w kulturze chrześcijańskiej pozycja kobiety i rodziny 
z pewnością nie zmieni się „nawet na najwyższym poziomie 
rozumnej cywilizacji”42.

Nie wymaga już chyba specjalnego dowodzenia, że przy takiej 
odmienności płci, ze względu na naturę i cel ich połączenia, cał-
kowite równouprawnienie kobiety z  mężczyzną w  rodzinnych 
i publicznych prawach i obowiązkach, w bezpośrednim wykony-
waniu tychże, sprzeciwia się ludzkiemu przeznaczeniu i  szczę-
ściu, i zniszczyłoby godne życie rodzinne; że kobieta zostałaby 
wówczas pozbawiona swego szlachetnego powołania do życia 
w rodzinnym kręgu i edukowania przyszłych pokoleń, że musia-
łyby zrezygnować z ozdoby i czci kobiecej, prawdziwej kobieco-
ści i  jej najpiękniejszego szczęścia i wystawić się na największe 
niebezpieczeństwa […]. Owe teorie, które obojętne na prawa 
kobiet, używały ich jedynie despotycznie jako narzędzia męż-
czyzn i ich stowarzyszeń, musiałyby zrezygnować również z dobra 
najszlachetniejszego dla mężczyzn i  państwa: życia domowego 
i rodzinnego oraz moralnej edukacji dzieci w rodzinie. Ci, którzy 
jednostronnie realizując abstrakcyjną ideę równości przekroczyli 
prawa i  granice ustanowione przez naturę i  żądali dla kobiet 
więcej praw niż mogą one chcieć lub być w stanie zrealizować, 
nie łamiąc przy tym owych praw i granic natury, po raz kolejny 
niszczą najświętszą, najsolidniejszą podstawę ludzkiej i obywa-
telskiej cnoty oraz szczęśliwości43.

Do tych ostatnich zalicza Welcker zwolenników emancy-
pacji kobiet, a także socjalistów i komunistów.

Jeszcze wyraźniej aspekt władzy dochodzi do głosu w ostat-
nich trzydziestu latach XIX w., kiedy to naturalna istota 
kobiety stała się argumentem w zaciekłych polemikach prze-
ciwko konkretnym żądaniom emancypacyjnym wysuwanym 
przez zorganizowane już kobiety. Tak na przykład postulat 
dopuszczenia kobiet do wykształcenia gimnazjalnego i  uni-
wersyteckiego zwalczano jako zagrożenie dla macierzyństwa 

42 Tamże, s. 630–632, 635.
43 Tamże, s. 644 n.
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lub jako niedorzeczność w obliczu ich „fizjologicznego upośle-
dzenia”44. W tego rodzaju rozumowaniach całkowicie zanika 
podkreślana pod koniec XVIII w. równa wartość mężczyzny 
i  kobiety. W  ferworze tych walk o  zachowanie status  quo 
wywyższany ideał kobiecości poniósł wyraźny uszczerbek 
i  apoteozowana w  romantyzmie „macierzyńskość” na ogół 
oznacza już tylko istotę płciową, definiowaną poprzez pielę-
gnowanie potomstwa45.

Przykłady na to, że „charaktery płciowe” powstały jako ideo-
logia władzy i taką też funkcję spełniały, można mnożyć bez 
trudu. Jednak ograniczenie analizy do tej jednej kwestii byłoby 
niewłaściwe, ponieważ umknęłoby nam wówczas to, że funkcja 
władzy jest zaledwie jedną z części składowych o wiele bardziej 
skomplikowanego systemu wypowiedzi, który zawiera również 
odniesienia do kolejnych, jakościowo odmiennych aspektów 
stosunków społecznych i  rodzinnych. Bardziej szczegółowa 
interpretacja historyczna pozwala wyjść poza konstatację o ist-
nieniu władzy patriarchalnej i dostrzec istotne przeobrażenia 
tej relacji władzy w  społeczeństwie i  rodzinie. Rozważenia 
wymaga przede wszystkim fakt, że w wypadku płci głównym 
kryterium określania zgodnej z  normą pozycji społecznej 
przestaje być uprawnienie do sprawowania władzy z  jednej 
i  obowiązek podporządkowania się z drugiej strony. Wręcz 
przeciwnie, nierzadko dochodzi do zdecydowanego odrzuce-
nia zasady władzy, a kobietę i mężczyznę przyporządkowuje 
się odmiennym sferom: mężczyzna, charakteryzowany poprzez 

44 Tak np. P. Möbius, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, 
Halle 1900. Dyskusja na temat „prawdziwego” powołania kobiety zaostrzyła się 
w latach 70. XIX w., co pokazuje spór na temat książki J.S. Mill, On the Sub-
jection of Women (wyd. pol. O podległości kobiet, tłum. M. Chyżyńska, Kraków–
–Warszawa 1886; Poddaństwo kobiet, tłum. M. Chyżyńska, Kraków 1995); zob. 
M. Twellmann, Die deutsche Frauenbewegung. Ihre Anfänge und erste Entwick-
lung 1843–1889, t. 1, Mannheim 1972, s. 55–62. Związek między intensyfikacją 
walki ruchu kobiecego, szczególnie mieszczańskiego, o  dopuszczenie kobiet 
do matury i  studiów wyższych po 1890 r. a  zaostrzeniem antyfeministycznych 
wypowiedzi widać w  bibliografii w: H. Sveistrup, A. von Zahn-Harnack, Die 
Frauenfrage in Deutschland, Burg k. Magdeburga 1934, s. 202–218, 470–479.

45 Szczególnie lekarze wyróżnili się, broniąc swojej domeny, zob. np. A. An-
der (dr med.), Mutterschaft oder Emancipation. Eine Studie über die Stellung des 
Weibes in der Natur und im Menschenleben, Berlin 1913, zwł. s. 28; w  1899 r. 
Bundesrat zadecydował o dopuszczeniu kobiet do egzaminu państwowego w za-
kresie medycyny i farmacji.
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właściwości bliskie atrybutom aktywności i racjonalności, jawi 
się jako przynależny do „świata”, natomiast środowiskiem 
pasywnej i emocjonalnej kobiety ma być życie rodzinne. Tak 
więc w  skontrastowanych „charakterach płciowych” powta-
rza się polaryzacja „ogniska domowego” (Heim) i  „świata” 
(Welt). Zarazem istota kobiety i  mężczyzny pomyślana jest 
w  ten sposób, że jedynie razem są w  stanie urzeczywistnić 
summę wszystkich ludzkich zdolności i potrzeb. Natura i prze-
znaczenie kobiety i mężczyzny miało jakoby wywoływać u nich 
dążenie do wzajemnego dopełnienia, dlatego też pojedynczy 
człowiek nie ma szans na osiągnięcie harmonijnej osobowości. 
W literaturze niemieckiej klasyki i romantyzmu dokonała się 
apoteoza idei komplementarności, która uogólnia i intensyfi-
kuje oparte na seksualności dążenie do przedłużenia gatunku, 
czyniąc z  niego psychiczne zespolenie i  wspólnotę dusz. 
Koncepcja ta jest jak się zdaje podstawą definicji polaryzacji 
„charakterów płciowych”. Raz jeszcze zacytujmy Welckera:

Bowiem istota, przeznaczenie i doskonałość wyższego czło-
wieczeństwa nie objawiają się u obojga [płci – K.H.] na niższym 
bądź wyższym poziomie [...], lecz jedynie w różnych, uzupełniają-
cych się wzajemnie kierunkach. Mogą więc być urzeczywistnione 
jedynie poprzez wspólnotę obojga, jedynie poprzez zachowanie 
specjalnego charakteru przez każde z nich, a zarazem połączenie 
i wzajemne dopełnienie46.

Ponieważ „wzajemne dopełnienie” opiera się „na ogól-
nym naturalnym przeznaczeniu obu płci”47 i ponieważ właśnie 
w nim upatruje się szansę na doskonalenie ludzkości, logiczne 
stało się coraz precyzyjniejsze konstruowanie odmiennej istoty 
obu płci jako niezbędnego warunku pożądanego dopełnienia.

Prostą konsekwencją tej koncepcji jest uznanie mieszania 
„charakterów płciowych” w postaci androginicznych Männ-
ling (męskich kobiet, babochłopów) lub Weibling (kobiecych, 
zniewieściałych mężczyzn) za upadek człowieczeństwa, nieza-
leżnie od tego, czy psychiczne różnice płci uważa się za natu-
ralne, czy uwarunkowane wychowaniem i pozycją społeczną48. 

46 C. Welcker, Geschlechtsverhältnisse..., s. 642. 
47 J.S. Ersch, J.G. Gruber, Allgemeine Encyclopaedie..., s. 39 n.
48 Tamże, s. 40.
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„Obie płcie osiągają doskonałe człowieczeństwo, gdy obie 
cnoty, męskość i kobiecość, połączą się ze sobą, nie sprzenie-
wierzając się przy tym własnej płci i nie wypierając się jej”49. 
Dzięki zasadzie dopełnienia dychotomia płci przestaje być 
antagonizmem, a staje się komplementarnością. Przeciwień-
stwa uzupełniają się, tworząc harmonijną jedność. Zarazem 
jednak idea dopełnienia harmonijnie łączy nie tylko mężczy-
znę i kobietę, ale także przyporządkowane im obszary dzia-
łalności: sferę publiczną i rodzinę. W ten sposób, posługując 
się uzasadnioną „naturalnym” porządkiem świata definicją 
„charakterów płciowych”, można również proklamować „natu-
ralność” rozdziału życia rodzinnego i zarobkowania, przez co 
ich przeciwieństwo nie tylko staje się konieczne, ale nawet 
odpowiada harmonijnemu ideałowi. 

Około 1800 r. harmonia pól aktywności kobiet i mężczyzn 
była obecna w definicji charakterów płciowych jedynie impli-
cite, kryjąc się za przyporządkowaniem płciom określonych 
cech charakterystycznych. Jednak w  następnych dziesięcio-
leciach coraz większego znaczenia nabierał pogląd, że dla 
zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka niezbędne jest 
uzupełnienie kierowanego przez mężczyznę publicznego życia 
zawodowego i państwowego przez kształtowane ręką kobiety 
życie małżeńskie i  rodzinne. „Bez kobiety życie byłoby dziś 
dla każdej czującej duszy nieznośne” – pisał Georg Gottfried 
Gervinus w 1853 r.; to kobieta bowiem:

[...] w nowszych czasach tworzy poetyczną stronę społeczeństwa 
[...], gdyż dzisiaj to kobieta, jak niegdyś grecki obywatel, żyje 
z dala od powszednich stron życia, ponieważ nie jest narażona na 
konsekwencje woli walki, na zepsucie przez niższe zatrudnienia, 
przez niepokój i bezwzględność żądzy zarobkowania, a także dla-
tego, że już z natury kobietę uczyniono zdolniejszą do połączenia 
największych towarzyskich zdolności z naturalnością i pierwotną 
prostotą człowieczą50. 

49 Kleineres Brockhaus’sches Conversations-Lexikon für den Handgebrauch, 
t. 2, Leipzig 1854, s. 557.

50 G.G. Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtkunst, wyd. 4, t. 1, Leip-
zig 1853, s. 302, z  uznaniem cytowany w: J.S. Ersch, J.G. Gruber, Allgemeine 
 Encyclopaedie..., s. 36. 
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Pojawiający się np. u Lorenza von Steina51 obraz mężczy-
zny, który wraca do domu po dniu ciężkiej pracy i już od progu 
jest przez kobietę otaczany miłością i  spokojem, pokazuje 
aż nadto wyraźnie, że ideologia ogniska domowego zawiera 
w  sobie podział na wrogi świat i  przyjazny dom. Zarazem, 
mimo coraz bardziej negatywnej oceny świata zewnętrznego, 
nadal obstawano przy tym, że „charakter płciowy” mężczyzny 
definiowany jest właśnie poprzez jego przeznaczenie do życia 
poza domem.

Jednakże harmonia, początkowo z tak wielką emfazą ide-
alizowana, w drugiej połowie stulecia stawała się coraz bar-
dziej problematyczna, ponieważ okazało się, że ideał macie-
rzyńskiej i  kochającej kobiety coraz gorzej się ma w  cieniu 
społeczeństwa, czyli w  domu. Jednocześnie coraz bardziej 
potrzebne stawało się kultywowane przez kobietę refugium, 
a krytyka kultury kazała patrzeć na świat mężczyzny z coraz 
większym dystansem. Zapowiedzią tego rodzaju krytyki jest 
opublikowana po raz pierwszy w  1887 r. analiza Wspólnota 
i stowarzyszenie Ferdinanda Tönniesa. Co charakterystyczne, 
również jego rozważania opierają się na kontrastowych „cha-
rakterach płciowych”. „Skłonność natury” płci żeńskiej ma się 
według Tönniesa rozpływać w kategorii „wspólnoty”, ozna-
czającej powiązaną organicznie grupę, której przeciwstawia 
powiązane ideowo i mechanicznie „stowarzyszenie”, nazna-
czone „wyrachowaniem” mężczyzny. Dla Tönniesa kobieta 
odznacza się bezpośrednim stosunkiem do osób i  rzeczy, 

51 Szczególnie dobitnie w: L. von Stein, Die Frau, ihre Bildung und Lebens-
aufgabe, wyd. 3, Dresden 1890 (wyd. 1, 1851), s. 1–5, 33–35, 51–56; tenże, Die 
Frau auf dem Gebiete der Nationalökonomie, wyd. 6, Stuttgart 1886, s. 93 n. 
Podobnie K. Biedermann, Frauen-Brevier..., s. 9: „Aby mężczyzna, który zmęczo-
ny, szukający wytchnienia, wraca od trudnych zajęć zawodowych do domowego 
ogniska rzeczywiście znalazł tu odpoczynek, aby uczucie domowej błogości, 
dobroczynna troska o  jego przyzwyczajenia i  potrzeby, harmonijne otoczenie 
przywitały go miło i krzepiąco, łagodząc jego poruszoną, częstokroć wzburzoną 
duszę jak olej rozlany na wzburzone fale, aby jego utrudzonemu duchowi nie 
zabrakło ciekawej, miłej rozmowy, jego być może zranionemu w zewnętrznym 
świecie uczuciu nie zabrakło balsamu przyjaznej akceptacji, wynikającej z głę-
bokiego zrozumienia i niezachwianego docenienia jego istoty, by w wielu jego 
zawodowych i  życiowych troskach nie zabrakło mu rady kobiecego umysłu, 
patrzącego na życie z jasną prostotą i dlatego często właściwiej. Dokonać tego 
potrafi jedynie kobieta wykształcona”. 
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i uosabia człowieka naturalnego, podczas gdy mężczyzna jest 
wyrachowany i uosabia człowieka sztucznego. Jego najsilniej 
wykształcona postać to kupiec, który nawet innych ludzi używa 
jako narzędzi i środka do osiągnięcia celu, czyli wzbogacenia 
się. Jednakże diagnozowane przez Tönniesa zanikanie „wspól-
noty”, postępujące wraz z  rozpowszechnianiem się „stowa-
rzyszenia”, w  dalszej perspektywie zagraża rodzinie, a  tym 
samym kobiecym właściwościom. Kobieta bowiem bezpośred-
nio narażona na wpływy „stowarzyszenia”, jak na przykład 
robotnica fabryczna, „staje się oświecona, świadoma, zimna. 
Nic nie jest bardziej obce i  groźne dla jej pierwotnej […] 
natury”52. Akceptacja dla modelu społeczeństwa opartego na 
polaryzacji płci, widoczna również u Tönniesa, była szeroko 
rozpowszechniona. Fakt, że przekonania te podzielał nawet 
mieszczański ruch kobiecy końca XIX w. jest wiele mówiący 
i  wskazuje na możliwe społeczne znaczenie tego rodzaju 
wyobrażeń. Poczynając od końca lat 70., kobiety uzasadniały 
postulat edukacyjnego i politycznego równouprawnienia „kul-
turową misją” kobiecości, która miała polegać na wniesieniu 
człowieczeństwa do zdehumanizowanego świata mężczyzn. 
Ich zdaniem kobieta, czyli istota działająca dotąd wyłącznie 
w  domowym kręgu rodzinnym, teraz miała do wypełnienia 
zadanie we wrogim człowieczeństwu świecie zewnętrznym53. 
Upadła bowiem wiara w to, że dopełnianie się domu i świata, 
kobiety i mężczyzny, może być źródłem harmonii w życiu czło-
wieka, zanikło też przekonanie o pozytywnym wpływie kobie-
cości na stosunki społeczne. Utrzymał się natomiast pogląd, że 
jedynie rodzina może dać jednostce schronienie przed wrogim 

52 F. Tönnies, Wspólnota i  stowarzyszenie, tłum. M. Łukasiewicz, wyd. 2, 
Warszawa 2008, s. 217.

53 Zob. m.in. H. Lange, Die Frauenbewegung in ihren modernen Problemen, 
Berlin 1907, s. 118, albo program stowarzyszenia Bund Deutscher Frauenvereine 
(Związek Stowarzyszeń Kobiecych) w redakcji z 1919 r. w „Jahrbuch des Bundes 
Deutscher Frauenvereine” 12 (1928–1931); na ten temat zob. M. Twellmann, 
Die deutsche Frauenbewegung..., t. 1, s. 55–67. Jeszcze w 1928 r. Gertrud Bäumer 
agitowała w odezwie wyborczej na rzecz celów, „które wynikają z kulturowego 
ideału kobiety”, a  tym samym za reprezentowaniem „obiektywnych wartości 
w życiu społecznym […]. Życiem wbrew apoteozie posiadania i wbrew kulturze 
dóbr materialnych, tzn. za wewnętrznym życiem przeciwko cywilizacji”; „Die 
Frau” 35, 1928, s. 193; zob. na temat tego sposobu argumentacji w  XX w.: 
J. Zinnecker, Sozialgeschichte der Mädchenbildung, Weinheim 1973, s. 123–127. 

Polaryzacja „charakterów płciowych”



70

Porządek płci. Studia historyczne

wpływem społeczeństwa. Założenie to przyjęli naukowcy o tak 
różnych poglądach politycznych jak Max Horkheimer i Talcott 
Parsons. W połowie lat 30. XIX w. Horkheimer charaktery-
zował rodzinę nie tylko jako miejsce produkcji pożądanych 
przez społeczeństwo autorytarnych typów charakterologicz-
nych. Podkreślał także, że rodzina i społeczeństwo są ze sobą 
zantagonizowane i  że w  rodzinie stłumione zostają działa-
jące w społeczeństwie relacje rynku i konkurencji, ustępując 
miejsca stosunkom, w których jednostka może „działać jako 
człowiek”. Dlatego też „za przyczyną ukształtowanych przez 
kobietę relacji międzyludzkich” widział w  rodzinie „rezer-
wuar sił opierających się całkowitemu wypędzeniu duszy ze 
świata”54. Ta sama obserwacja kazała Parsonsowi podkreślać 
wprawdzie nie antagonizm, ale funkcjonalną komplementar-
ność rodziny i społeczeństwa. W procesie postępującej dyfe-
rencjacji społecznej funkcje rodziny stopniowo koncentrowały 
się na „czysto osobistych wzajemnych relacjach jej członków”, 
a mianowicie na „utrzymaniu równowagi emocjonalnej wszyst-
kich członków rodziny, w  tym również dorosłych, przede 
wszystkim zaś [...] socjalizacji dziecka”. W związku z tym speł-
nianie specyficznie kobiecej roli wymaga większych niż kiedyś 
„umiejętności i odpowiedzialności […] w zakresie psycholo-
gicznego regulowania zachowań dzieci i  męża, jak również 
swoich własnych”55. Tak więc mianem społecznej funkcji i celu 
kształcenia zaczęto określać to, co wcześniej nazywano właści-
wością „charakteru płciowego” kobiety. Również i w tej wizji 
rodzina była jedynym miejscem urzeczywistnienia człowie-
czeństwa, a w jej obrębie to kobieta miała obdarzać upragnio-
nym i niezbędnym człowieczeństwem małe dzieci i mężczyznę 
powracającego z odhumanizowanego świata pracy. Przy czym 
nikt nie pytał, skąd kobieta miała to człowieczeństwo czerpać. 

Dopiero interpretacja wychodząca od tezy o wzajemnym 
dopełnieniu i  ogarniająca szerszą perspektywę społeczną 
pozwala zrozumieć, dlaczego w stuleciu naznaczonym głębo-

54 M. Horkheimer, Allgemeiner Teil, w: Autorität und Familie, red. E. Fromm 
i in., t. 1, Paris 1936, s. 63–67, gdzie w tym kontekście interpretowany jest Hegel, 
tu s. 67.

55 T. Parsons, Struktura społeczna i osobowość, tłum. M. Tabin, Warszawa 
1969, s. 90, 217.
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kimi przemianami struktur społecznych model spolaryzowa-
nych „charakterów płciowych” nie tylko nie stracił, ale wręcz 
zyskał na atrakcyjności. Małżeństwo, rodzina i kobieta jako 
uosobienie szczególnych wartości rodzinnych zostały zdefi-
niowane w momencie, kiedy dla mężczyzny – zobowiązanego 
do odniesienia sukcesu w formujących się strukturach poza-
rodzinnych – właściwości poszukiwane w  kobiecie straciły 
wszelką wartość i  zostały wyeliminowane jako przeszkoda. 
Przyporządkowanie mężczyźnie zestawu cech reprezentowa-
nego określeniami racjonalność – aktywność, a kobiecie grupy 
właściwości sygnalizowanych przez pasywność – emocjonal-
ność należałoby zatem rozumieć jako odpowiedź na nową 
sytuację, a zarazem przejaw przystosowania do przemian spo-
łecznych, które stopniowo odbierały wypracowanemu w oświe-
ceniu ideałowi autonomicznej, harmonijnie się rozwijającej 
osobowości realne podstawy56.

4. W poprzednim punkcie wnioskowałam o rzeczywistości 
społecznej na podstawie społecznych wyobrażeń. Tego rodzaju 
interpretacja, pozostająca w  obrębie tradycyjnej Geistes-
geschichte, słusznie spotyka się ze sceptycznym przyjęciem, 
bowiem stosując ją, z jednej strony uogólnia się być może tylko 
wybiórcze znaczenie społeczne analizowanych wypowiedzi, 
a z drugiej – świadomość i interpretacja rzeczywistości są tu 
zbyt łatwo brane za jej wyraz. Aby uwzględnić te zastrzeżenia, 
należy więcej niż dotąd uwagi poświęcić pytaniu o  związek 
normatywnych i ideologicznych wypowiedzi o „charakterach 
płciowych” z  rzeczywistością. Pomocne może się przy tym 
okazać wyraźne rozróżnienie między publiczno-zawodowym 

56 Od przełomu XIX i  XX w. explicite mówi się o  utożsamieniu kobiety 
i  rodziny oraz obawie, że zmiana społecznej sytuacji kobiet przyniesie utratę 
szansy na ludzkie relacje czy też realnego punktu wyjścia dla tego rodzaju fan-
tazji. W 1902 r. minister oświaty Studt, przemawiając w parlamencie na temat 
zamiaru dopuszczenia kobiet do matury i studiów wyższych, potwierdził: „O ile 
to możliwe, dla dobra niemieckiej rodziny trzeba zachować wyjątkowe idealne 
stanowisko niemieckiej kobiety”; cyt. za J. Zinnecker, Sozialgeschichte..., s. 88. 
Również w latach 20. mówiło się o niemieckiej kobiecie w niemieckiej rodzinie 
jako o kontrprogramie do „człowieka pracy i życia zawodowego”, naznaczonego 
„bezwzględnością i  brutalizmem ekonomicznej konkurencji”, choć tym razem 
z  mniejszym optymizmem niż przed 1914 r.; zob. G. Steinhausen, Geschichte 
der deutschen Kultur, wyd. 2, t. 2, Leipzig–Wien 1913, s. 495; tenże, Deutsche 
Geistes- und Kulturgeschichte von 1870 bis zur Gegenwart, Halle 1931, s. 471–473.
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a prywatno-rodzinnym obszarem życia oraz podział cech cha-
rakteru na właściwości przypisywane kobiecie i mężczyźnie. 
Najpierw poczynię założenie, które jak sądzę nie spotka się 
ze sprzeciwem, mianowicie że w XVIII w. ogólne wypowiedzi 
na temat mężczyzny i kobiety raczej nie odnosiły się do chło-
pów; ich sytuację życiową i ekonomiczną w tym i późniejszym 
okresie nadal można było adekwatnie opisywać poprzez tra-
dycyjne wzorce ról. Co ciekawe, w drugiej połowie XIX w., 
nawiązując do obserwacji Wilhelma Heinricha Riehla57, 
stwierdzano nawet wprost, że w wypadku ludności wiejskiej 
u obu płci „powołanie jest pod wieloma względami takie samo 
[...], że głos, rysy twarzy i zachowanie obu płci są w tej niższej 
warstwie bardzo podobne, różnica charakterologiczna uwi-
dacznia się więc wyraźniej dopiero w  warunkach wyższego 
wykształcenia”58. Mniej jednoznaczne może być hipotetyczne 
rozstrzygnięcie, w  jakim stopniu definiowanie „charakteru 
płciowego” wpłynęło na warunki życiowe pracowników najem-
nych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że 
w chałupnictwie oraz w okresie przechodzenia do scentrali-
zowanej produkcji przemysłowej, kiedy dochody męża nie 
wystarczały na pokrycie potrzeb rodziny i z tego powodu ani 
praca domowa, ani zarobkowa nie mogły być wykonywane 
w warunkach ostrego podziału między płcie, polaryzacja „cha-
rakterów płciowych” traciła na znaczeniu, co więcej: ścisłej 
normatywizacji wymykał się nawet płciowy podział pracy59. 
Społeczno-ekonomicznym podłożem dla wyraźniejszego roz-
dzielenia ról płci, a tym samym dla recepcji poglądów o istocie 
kobiety i mężczyzny mógł być rozwój kapitalizmu przemysło-
wego, który sprawił, że praca w przemyśle została w wyraźny 
sposób przestrzennie i jakościowo oddzielona od pracy domo-
wej i  – przynajmniej w  modelu idealnym – pozwalał uznać 
mężczyznę za jedyną zarabiającą osobę w rodzinie. Co prawda 
przeszkodą w recepcji wypowiedzi o „charakterach płciowych” 

57 Chodzi o  popularną monografię: W.H. Riehl, Die Familie (Rodzina) 
z 1855 r., w której autor poświęcił wiele miejsca na opis „charakteru płciowego” 
kobiety (przyp. red. nauk.).

58 Encyclopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens, red. 
K.A. Schmidt i in., wyd. 2, t. 2, Gotha 1878, s. 1018.

59 Por. uwagi Hansa Medicka, w: Sozialgeschichte der Familie..., s. 279 n.
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mogła być również praca zarobkowa żon i córek robotników, 
i choć z biegiem czasu ich praca zaczęła coraz bardziej różnić 
się od pracy mężczyzn, to jednak nie mogło być mowy o tym, 
że kobieta zajmuje się wyłącznie rodziną. Niemniej w XIX w. 
podejmowano liczne próby propagowania „właściwego” rozu-
mienia rodziny także wśród robotników i  przygotowywania 
przede wszystkim kobiet z „prostego ludu” do ich „powołania 
małżonki, gospodyni domowej i matki” poprzez odpowiednią 
edukację psychologiczną i praktyczną. Ponieważ stabilizację 
stosunków rodzinnych uważano za najlepszy sposób na roz-
wiązanie „kwestii socjalnej”, można założyć, że właśnie wśród 
robotników szczególnie intensywnie próbowano popularyzo-
wać naukę o „charakterach płciowych” jako kluczowy element 
wyobrażeń o prawdziwym życiu rodzinnym60.

Zrazu polaryzacja „charakterów płciowych” korespondo-
wała w  pełni ze zjawiskami rzeczywistości społecznej jedy-
nie tam, gdzie została wykreowana, czyli wśród inteligencji 
mieszczańskiej61. Biorąc pod uwagę, że głównym polem jej 
aktywności zawodowej była administracja centralna i lokalna, 
edukacja i duszpasterstwo, można dostrzec punkty zaczepienia 
pozwalające potwierdzić tę hipotezę. Po pierwsze, przypisy-
wane kobiecie cechy w dużej mierze są związane ze sprawo-
waną przez nią opieką nad dzieckiem. Tak rozumiane macie-
rzyństwo może się jednak wykształcić wyłącznie tam, gdzie 
potomstwo uzyskało już szczególny status dziecka. To przede 
wszystkim wśród inteligencji mieszczańskiej wielkie znaczenie 
zyskało wychowanie dzieci zgodnie z  wytyczoną przez ojca 

60 Edukowanie „niższych klas” w tym kierunku zaleca np. L. von Stein, Die 
Frau auf dem sozialen Gebiet, Stuttgart 1880, s. 125–128; zob. też przedmowę 
do: Das häusliche Glück. Vollständiger Haushaltungsunterricht nebst Anleitung 
zum Kochen für Arbeiterfrauen, wyd. 11, München–Gladbach, Leipzig 1882 (re-
print: München 1975). Informacji na temat popularyzacji mieszczańskich norm 
dostarczyłaby zapewne przeprowadzona pod tym kontem analiza szkolnictwa 
ludowego w XIX w. 

61 Ta toporna kategoria nie doczekała się jeszcze historycznego uściślenia; 
na ten temat zob. H. Henning, Das westdeutsche Bürgertum in der Epoche der 
Hochindustrialisierung, 1860–1914, cz. 1, Wiesbaden 1972, s. 5–38; H. Möller, 
Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert, Göttingen 1969, s. 2–8. Nadal 
bardzo dobre: H. Gerth, Die sozialgeschichtliche Lage der bürgerlichen Intelligenz 
um die Wende des 18. Jahrhunderts, Frankfurt 1935 (rozprawa doktorska).
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drogą zawodową62. Kolejnym punktem zaczepienia jest to, 
że w systemie wypowiedzi o „charakterach płciowych” sferę 
publiczną i  rodzinę, pracę zarobkową i domową ujmowano 
antagonistycznie. Przy czym najwcześniej i najwyraźniej roz-
dział obu obszarów zaznaczył się bodajże w grupie urzędni-
czej. Z pewnością zaliczali się do niej nie tylko przedstawiciele 
mieszczaństwa, ale także arystokracji, szczególnie zajmujący 
wyższe stanowiska. Szczegółowa analiza wymagałaby opisania 
zarówno różnic, jak i podobieństw sytuacji życiowej i zawo-
dowej urzędników pochodzących z mieszczaństwa i z arysto-
kracji, jak również uwzględnienia odmienności wynikających 
z pozycji zajmowanej w hierarchii i karierze biurokratycznej63. 
Jednak dla niniejszych rozważań większe znaczenie ma stop-
niowy rozdział życia prywatnego i pracy zawodowej64. Na sku-
tek profesjonalizacji pracy urzędniczej oraz upowszechnienia 
norm biurokratycznych w hierarchicznej organizacji urzędów 
proces ów znacząco przyspieszył na przełomie XVIII i XIX w. 
Obok przestrzennej koncentracji pracy w urzędzie trzeba tu 
wymienić przede wszystkim ustalenie sztywnych przepisów 
odnośnie wykształcenia, egzaminów i przebiegu kariery urzęd-
niczej oraz wprowadzenie regularnych, coraz częściej wyłącz-
nie pieniężnych wynagrodzeń, jak również prawa do emery-
tury65. Dla urzędniczego gospodarstwa domowego oznaczało 

62 O związku między wyróżnieniem dzieciństwa a zainteresowaniem sforma-
lizowaną edukacyjną na przykładzie francuskim zob. Ph. Ariès, L’enfant et la vie 
familiale, Paris 1960. Na temat zachowywanej przez całe pokolenia zawodowej 
tradycji osób z wyższym wykształceniem i ich włączaniu w warstwę mieszczańską 
zob. H. Mitgau, Gemeinsames Leben, 1500–1700, Göttingen 1955, s. 66–77.

63 Zob. na temat jak dotąd najlepiej zbadanego przypadku pruskiego: 
H. Roßenberg, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy, The Prussian Experince, 
1660–1815, Boston 1966; R. Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution, 
Stuttgart 1967, s. 78–115; o  aspektach społeczno-kulturalnych zob. N. Elias, 
Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 
1980, s. 367–389.

64 Wedle maksymy Montgelasa, cytowanej w: E. Weis, Montgelas. 1759–1799. 
Zwischen Revolution und Reform, München 1971, s. 180: „ostry rozdział tego, co 
służbowe od tego, co prywatne”. 

65 O  kategorii biurokratycznej administracji zob. M. Weber, Gospodarka 
i  społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa 
2002, s. 124–127, 650–678; o rozwoju od stanowego do zawodowego urzędnika 
zob. O. Hintze, Der Beamtenstand (1911), w: tenże, Soziologie und Geschich-
te, wyd. 2, Göttingen 1964, s. 66–125; bogaty materiał także w: S. Isaacsohn, 
Geschichte des preußischen Beamtentums, t. 1–3, Berlin 1874–1884; o XIX w.: 
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to między innymi, że – w odróżnieniu od domu chłopskiego 
czy rzemieślniczego – konsumpcja i  zarobkowanie były od 
siebie oddzielone i zasadniczo nie przewidywano współpracy 
małżonków przy zarabianiu pieniędzy. Z pewnością jeszcze 
pod koniec XIX w. majątek wniesiony przez kobietę do mał-
żeństwa i  oszczędne prowadzenie gospodarstwa domowego 
odgrywały znaczącą rolę w utrzymaniu rodziny na „odpowied-
nim do stanu” poziomie. Jednakże to mężczyzna, którego 
pensja była pewna i rosła w miarę rozwoju kariery, okazał się 
„żywicielem rodziny”, służbę państwową bowiem jako spo-
sób zarobkowania zarezerwowano wyłącznie dla mężczyzn66. 
Jeszcze jedna obserwacja wydaje się w tym kontekście inte-
resująca. Kontrastując życie rodzinne i  zawodowe w  opisie 
„charakterów płciowych”, włączono weń wychowanie dzieci 
i pracę zarobkową, nie uwzględniono natomiast prowadzenia 
gospodarstwa domowego, które coraz wyraźniej stawało się 
domeną kobiet. Jednym z możliwych wyjaśnień mogłoby być 
to, że praca w  gospodarstwie domowym przestała jawić się 
jako istotna w momencie, kiedy straciła bezpośredni związek 
z zarobkowaniem. Nawiązująca do tego wyjaśnienia interpre-

W. Bleck, Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg. Studium, Prüfung und 
Ausbildung der höheren Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes im 18. und 
19. Jahrhundert, Berlin 1972.

66 O tym, jak mogła wyglądać sytuacja takiego gospodarstwa domowego zob. 
M. Freudenthal, Gestaltwandel der städtischen bürgerlichen und proletarischen 
Hauswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Typenwandels von Frau 
und Familie, cz. 1: 1760–1910, Frankfurt–Würzburg 1934 (rozprawa doktorska). 
Na rozumieniu funkcji mężczyzny jako żywiciela rodziny opierają się będące 
w zwyczaju od XVIII w. pozwolenia zwierzchnika na zawarcie małżeństwa przez 
urzędników państwowych i późniejsze zakazy zawierania małżeństwa dla urzęd-
ników w służbie przygotowawczej; zob. D. Schwab, Grundlagen und Gestalt der 
staatlichen Ehegesetzgebung in der Neuzeit, Bielefeld 1967, s. 198, 235. Czekanie 
z zawarciem małżeństwa do momentu objęcia urzędu, który umożliwi „stosowne 
do pozycji” utrzymanie rodziny jest znanym zjawiskiem. Interesujące są uwagi 
profesora z  Getyngi na temat troski o  utrzymanie rodziny, szczególnie żywej 
u nauczycieli o niskim pochodzeniu społecznym: C. Meiners, Über die Verfas-
sung und Verwaltung deutscher Universitäten, Göttingen 1801–1802 (reprint: 
Aalen 1970), t. 2, s. 12: „Jedynie niewielu profesorów posiada, nabywa poprzez 
małżeństwo lub spadek znaczniejszy majątek. Większość przez całe życie nie 
ustaje w pracy, ponieważ w przeciwnym razie nie byliby w stanie zaspokoić stale 
rosnących potrzeb swojej rodziny. Zatem nieuniknionym skutkiem wykształcenia 
i sytuacji większości profesorów jest to, że ich duch jest ćwiczony i wzmacniany 
kosztem ciała, serca i zdolności towarzyskich”. 
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tacja mogłaby w większym stopniu uwzględniać podkreślaną 
w  XIX w. funkcję rodziny i  kobiety jako azylu, a  zarazem 
odwołać się do wyobrażeń niemieckiej klasyki. Pokazałaby 
ona, że sfera pracy i przymusowej aktywności została skon-
trastowana z pozornie wolną od pracy sferą biernie toczącego 
się życia.

Ostatnia, a  zarazem decydująca poszlaka wskazująca na 
inteligencję mieszczańską zawiera się w kontrastowym zesta-
wieniu racjonalności i  emocjonalności „charakterów płcio-
wych”. Racjonalność musiała się najpierw wykształcić jako 
specyficzna ludzka właściwość i zyskać status wartości zanim 
można ją było w sensowny sposób skontrastować z emocjo-
nalnością jako zachowaniem z gruntu odmiennym. Pomijając 
nieliczne wyjątki, aż do XIX w. to mężczyźni z  arystokracji 
i mieszczaństwa mieli okazję poznać i docenić luksus i  trud 
edukacji pozadomowej. Dla kobiet szkoły łacińskie, akade-
mie i uniwersytety pozostały zamknięte67. Dziewczęta także 
w XVIII w. pobierały naukę w domu, w zamożnych rodzinach 
pod nadzorem nauczycieli domowych i guwernantek, najczę-
ściej jednak edukowano je na wzór matek, poprzez stopniowe 
przejmowanie obowiązków domowych. Celem i  rezultatem 
tego rodzaju edukacji nie mogła być „racjonalność”, jeśli 
rozumieć pod tym pojęciem wykształconą przez odpowied-
nie szkolenie zdolność myślenia abstrakcyjnego i logicznego 
oraz zrównoważone, obliczone na osiągnięcie zamierzonego 
celu zachowanie. Jest wielce prawdopodobne, że edukacja, 
od XVI w. ukierunkowana na mężczyzn i zwłaszcza w miesz-
czaństwie pojmowana jako niezbędne przygotowanie do pracy 

67 Por. F. Paulsen, Geschichte des Unterrichts auf den deutschen Schulen 
und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, t. 1–2, wyd. 
2, Leipzig 1896/1897; F. Eulenburg, Die Frequenzen der deutschen Universitäten 
bis zur Gegenwart, Leipzig 1904; W. Zorn, Hochschule und höhere Schule in 
der deutschen Sozialgeschichte der Neuzeit, w: Spiegel der Geschichte. Fest gabe 
für M.  Brausbach, red. K. Repgen, S. Skalweit, Münster 1964, s. 321–339; 
W. Roerssler, Die Entstehung des modernen Erziehungswesens in Deutschland, 
Stuttgart 1961. To, że rozważania o  zinstytucjonalizowanej edukacji odno-
siły się wyłącznie do chłopców, widać w: J.A. Komenský, Pampaedia, tłum. 
K.  Remerowa, Wrocław 1973, który wprawdzie we wprowadzeniu odnosi swoją 
pedagogikę do viri i feminae, później jednak mówi wyłącznie o dziecku płci mę-
skiej. W tym kontekście interesująca jest także obserwacja Ph. Arièsa, L’enfant..., 
s. 46, 54, że status dziecka przyznano najpierw tylko chłopcom.
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zawodowej, doprowadziła do tego, że w XVIII w. faktycznie 
zaznaczyły się między mężczyznami a  kobietami poważne, 
wpojone poprzez wychowanie różnice pod względem racjonal-
ności68. Socjalizacja kobiet tradycyjnie odbywała się w domu, 
co najwyraźniej spowodowało, że zachowały one sposób bycia 
kontrastujący z zachowaniem pobierających formalną eduka-
cję mężczyzn i uważany za irracjonalny, emocjonalny, spon-
taniczny, nieopanowany itp. Taki sposób bycia przestał być 
oczywistością i  zaczęto go uważać za zadziwiające zjawisko 
w momencie, gdy upowszechnił się racjonalizm. Co charak-
terystyczne, od końca XVIII w. wykształceni mężczyźni na 
ogół uważali własną postawę za miarę dojrzałego zachowania 
i  przykładając do niej sposób bycia kobiet, uznawali go za 
dziecinny lub „naturalny”69. Zachowanie mężczyzn i  kobiet 
zaczęło się w  XVIII w. wyraźnie od siebie różnić nie tylko 
za przyczyną edukacji, ale także przez wzgląd na odmienne 
obszary działalności. Ściśle związana z rodziną praca domowa 
i opiekuńcza wymaga wszechstronności i skupienia na zaspo-
kojeniu potrzeb członków danego gospodarstwa domowego. 
Natomiast w  związku z  pogłębiającą się specjalizacją czyn-
ności produkcyjnych, dystrybucyjnych i administracyjnych od 
mężczyzny w  coraz większym stopniu wymagano profesjo-

68 To, że odmienność mężczyzny i kobiety wykształca się w tych grupach spo-
łecznych, w których począwszy od renesansu coraz większego znaczenia nabiera 
racjonalność zachowania zauważają także: M. Weber, Ehefrau und Mutter..., 
s. 281 n.; J. von Ussel, Sexualunterdrückung. Geschichte der Sexualfeindschaft, 
Reinbek 1970, s. 50; Sh. Firestone, The Dialectic of Sex..., s. 200, która wychodzi 
od założenia o pogłębiającym się od renesansu podziale sfery kultury na este-
tyczną (kobiecą) i technologiczną (męską).

69 O dziecinnej naturze kobiety mówił m.in. w 1821 r. G.W.F. Hegel, Zasady 
filozofii prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969, § 165 i w 1851 r. A. Scho-
penhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga und Paralimpomena, tłum. 
J. Garewicz, Kęty 2004, rozdział O kobietach, § 364, 366, s. 518–520. Dlatego 
A. Comte, Cours de Philosophie Positive, wyd. 5, t. 4, Paris 1893, s. 456, uznaje 
„une sorte d’ètat d’enfance” za główną cechę charakterystyczną kobiet, ponie-
waż w przeciwieństwie do mężczyzn nie potrafią one kształcić w sobie „facultès 
intellectuelles” kosztem „facultès affectives”. Analogicznie radykalny J. Fröbel, 
System der sozialen Politik, wyd. 2, Mannheim 1847, s. 226, wyciągając odwrot-
ne, proemancypacyjne wnioski: „Mężczyźnie, który dopiero wkroczył na drogę 
refleksji i refleksyjnej praktyki życiowej, kobieta pozostająca na poziomie natury 
musi jawić się jedynie jako narzędzie, jedno z dóbr życiowych, jako własność”. 
Sh. Firestone, The Dialectic of Sex..., s. 99, zwraca uwagę na interesujące paralele 
między mitem dzieciństwa a mitem kobiecości. 
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nalnego zachowania, „bez względu na osobę”. Odmienność 
obszarów działalności kobiety i  mężczyzny uwidoczniła się 
wyraźnie w służbie państwowej, szczególnie w administracji, 
gdzie od końca XVIII w. rosnące znaczenie zyskiwały racjo-
nalne reguły biurokracji, a wypełnianie własnych obowiązków 
w  imię większej, a  tym samym bardziej abstrakcyjnej cało-
ści stało się motywacją aktywności nagradzanej awansem. 
Nie zbadano jak dotąd, czy w tym samym okresie doszło do 
tak silnego skontrastowania zakresu aktywności płci także 
w mieszczaństwie zajmującym się rzemiosłem i przemysłem. 
Ważną poszlaką byłoby zaznaczające się od XIV w. dążenie 
do rozdziału budżetu rodzinnego i firmowego, które pozba-
wiało kobiety udziału w prowadzeniu interesów, czyli w gospo-
darowaniu zorientowanym na rynek70. Zasadniczo jednak, 
w  odróżnieniu od rodzin urzędniczych, możliwe było tutaj 
współdziałanie małżonków przy prowadzeniu rodzinnych 
interesów, co w drobnym handlu i  rzemiośle także obecnie 
pozostaje ekonomiczną koniecznością. Historiografia nie inte-
resowała się jak dotąd kwestią, kiedy i jak w bogatym miesz-
czaństwie rozpowszechnił się znany z końca XIX w. „luksus” 
ograniczenia działalności kobiet wyłącznie do rodziny, czy też 
kiedy na wzór szlachecki zdjęto z  kobiet wszelką odpowie-
dzialność za pracę i przeznaczono je do próżniactwa i luksu-
sowej konsumpcji. Zresztą równie mało wiadomo o tym, jak 
tego rodzaju rozumiany prestiż przeniknął do mieszczaństwa 
średniozamożnego71.

W  XIX w. polaryzacja „charakterów płciowych” stawała 
się w  warstwie mieszczańskiej coraz powszechniejsza, a  jej 
przyczyn należy szukać nie tylko w pogłębianiu się podziału 

70 Wskazówki w: E. Manheim, Beiträge zu einer Geschichte der autoriären 
Familie, w: Autorität und Familie..., t. 2, s. 566 n.

71 M. Freudenthal, Gestaltwandel..., s. 41 n., przypuszcza, że dopiero dla 
okresu po 1860 r. można mówić o zmniejszeniu wysiłku wkładanego w prowa-
dzenie gospodarstwa domowego w bogatych mieszczańskich domach, głównie 
w tych mieszczańskich rodzinach, gdzie było mało dzieci. Informacji na temat 
sytuacji kobiet w bogatych rodzinach mieszczańskich w drugiej połowie XIX w. 
dostarczają pamiętniki kobiet z ruchu kobiecego. Bestseller J. Stinde, Die Fa-
milie Buchholz, zapewne trafnie ukazuje, że normą było demonstracyjne okazy-
wanie luksusu w celu zwiększenia szans na małżeństwo. Por. Th. Veblen, Teoria 
klasy próżniaczej, tłum. J. i K. Zagórscy, Warszawa 1971.
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między pracą domową i pozadomową. Równie istotne, a może 
nawet ważniejsze jest to, że także polityka edukacyjna dążyła 
do pogłębienia różnic między płciami72. To wszystko, co zrazu 
pojawiło się nieświadomie i  samorzutnie jako odmienności 
w zachowaniu kobiet i mężczyzn, od końca XVIII w. stało się 
coraz dobitniej formułowanym celem kształcenia. Definicja 
„charakterów płciowych” była również podstawą programu 
edukacyjnego. Kiedy zaczęto się zastanawiać nad zapewnie-
niem znormalizowanego wykształcenia również dziewczętom, 
sąd na temat „istoty” kobiety był już wydany. Celem edukacji 
miało być jedynie rozwinięcie owej „istoty” i  lepsze przygo-
towanie kobiety do wypełnienia jej przeznaczenia. Założenie 
to miało daleko idące konsekwencje dla rozbudowy systemu 
edukacji dziewcząt, przy czym mówimy tu nie o  szkołach 
ludowych, z  konieczności koedukacyjnych, ale o  edukacji 
szkolnej „córek z  dobrych domów”. Edukacja dziewcząt 
miała na celu z  jednej strony wykształcenie młodej damy 
obytej w  towarzystwie, utalentowanej i  obdarzonej dobrym 
smakiem, z drugiej zaś – i częściowo w sprzeczności z celem 
pierwszym – kobiety przeznaczonej do swego „naturalnego 
powołania”, obdarzonej takimi cechami jak „domatorstwo” 
i „macierzyńskość”. Tego rodzaju edukacja, wykoncypowana 
wyłącznie z myślą o małżeństwie i rodzinie, uważana była za 
sprawę wewnątrzrodzinną, pozostającą poza bezpośrednim 
wpływem opinii publicznej. Dlatego też instytucjonalizacja 
edukacji dziewcząt na wyższym poziomie nastąpiła dopiero 
pod koniec XIX w. Istniejące szkoły dla dziewcząt powsta-
wały z inicjatywy prywatnej jako przedsiębiorstwa mające przy-
nosić zyski lub ośrodki samopomocowe zainicjowane przez 
rodziców, a  czasami również przez samorządy. W  dyskusji 
nad polityką edukacyjną nawet i te szkoły uznawano czasem 
za zło konieczne, uważając rodzinę i  naukę u  boku matki 

72 Zob. E. Blochmann, Das „Frauenzimmer”...; J. Zinnecker, Sozialgeschich-
te... Co ciekawe, mniej więcej do 1740 r. pismo „Moralische Wochenschriften” 
(Tygodnik Moralny) uważało, że kobieta powinna zajmować się nie tylko pięk-
nymi, ale i pożytecznymi dziedzinami, i że wiedzę nabytą poprzez doświadczenie 
należy uzupełniać wiedzą nabytą poprzez naukę; zob. W. Martens, Die Botschaft 
der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen „Moralischen Wochenschri-
ften”, Stuttgart 1968, s. 520–542.
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za jedyną odpowiednią dla dziewcząt placówkę oświatową73. 
Jeśli chodzi o  przekazywane w  procesie edukacji treści, to 
zgodnie twierdzono, że należy trzymać z dala od dziewcząt 
wszystko, co mogłoby umniejszyć ich emocjonalność. Ozna-
czało to między innymi odrzucenie matematyki jako kształ-
cącej wyrachowanie ducha kosztem uczuć74. Unikać należało 
również wszelkiego rodzaju podniet do współzawodnictwa, 
co zapewne było dosyć efektywnym środkiem pielęgnowania 
„kobiecej pasywności”75. Obecny stan badań nie pozwala na 
ocenę realnych efektów programowego kształcenia kobiecego 
„charakteru płciowego”. Jednak jeśli uwzględnić, że w XIX w., 
równolegle do wychowania „córek z dobrych domów”, pań-
stwowa edukacja mieszczańskich synów zintensyfikowała się, 
sformalizowała i  wyspecjalizowała zgodnie z  wymaganiami 
życia zawodowego, to wiele przemawia za przypuszczeniem, 
że w tym stuleciu odmienność „charakterów płciowych”, przy-
najmniej jako narzucanych sposobów zachowań, została raczej 
wzmocniona niż złagodzona. Przeznaczenie kobiet do funkcji 
żony, gospodyni domowej i matki, czyli do misji „udoskonale-
nia życia prywatnego”76, stało się przemyślanym programem 
wychowawczym, podczas gdy w wychowaniu mężczyzn funkcja 
męża, głowy gospodarstwa domowego i ojca coraz bardziej 
ustępowała przygotowaniu do późniejszej pozadomowej pracy 
zawodowej. Zarówno potwierdzeniem, jak i  konsekwencją 

73 Zob. np. rozdział Die Erziehung der Mädchen w: K. von Raumer, Ge-
schichte der Pädagogik vom Wiederaufblühen klassischer Studien bis auf unsere 
Zeit, wyd. 3, t. 3, Stuttgart 1857, s. 450–537.

74 Cytowana już Encyclopädie für das gesamte Erziehungs- und Unter-
richtswesen..., t. 4, s. 816, podaje następujący przykładowy plan zajęć w szkole 
średniej dla dziewcząt (w nawiasach podano liczbę zajęć, kolejno dla poziomu 
średniozaawansowanego i  zaawansowanego): religia (2, 2), niemiecki (6, 4), 
rachunki (2, 2), francuski (4, 3), angielski (–, 3), geografia, historia, przyroda 
(po 2, po 2), prace ręczne (4, 2), rysunek, śpiew (po 2, po 2), razem (28, 26). 
Przekonanie, że kobiecość i matematyka stoją ze sobą w sprzeczności jest roz-
powszechnione również obecnie, co pokazują badania E. Schildkam-Kündiger, 
Geschlechtervorstellungen und Mathematikleistung bei Mädchen, Saarbrücken 
1973. 

75 Dla „panien z  dobrych domów” edukacja szkolna kończyła się po 8–10 
latach nauki w  wieku 14–16 lat; system nauczania w  podziale na roczniki nie 
był konsekwentnie stosowany. 

76 R. von Mohl, Die deutsche Policeiwissenschaft nach den Grundsätzen des 
Rechtsstaats, wyd. 2, t. 1, Tübingen 1844, s. 484.
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przeciwstawienia mężczyzny i  kobiety było to, że z  jednej 
strony coraz rzadziej zatrudniano mężczyzn jako personel 
domowy77, z drugiej zaś, w wyjątkowym wypadku ekonomicz-
nej konieczności kobiety z warstwy mieszczańskiej mogły pra-
cować poza domem wyłącznie w zawodach wychowawczych 
i pielęgnacyjnych, uważanych za zgodne z istotą kobiety i bli-
skie życiu rodzinnemu. Wydzielenie „kobiecej” części życia 
zawodowego sproblematyzowano dopiero pod koniec XIX w., 
kiedy między zajęciami uważanymi za kobiece a pogardzaną 
jako niekobieca pracą w przemyśle pojawił się na rynku pracy 
nowy zawód pracownicy biurowej, który najwyraźniej okazał 
się dla kobiet bardzo atrakcyjny78. Podsumowując, w XIX w. 
dla coraz większej części mieszczaństwa system wypowiedzi na 
temat „charakterów płciowych” zarówno opisywał rzeczywi-
stość, jak i ją kształtował. Pytanie o to, w jaki sposób i z jakim 
skutkiem grupy społeczne, których wpływ na kształtowanie, 
wprowadzanie i upowszechnianie norm społecznych szacuje 
się jako szczególnie duży, uruchomiły popularyzację tego 
modelu jest istotnym zagadnieniem historii społecznej, które 
jednakże nie będzie tu rozpatrywane. 

5. W dotychczasowej analizie używałam w odniesieniu do 
konstrukcji „charakterów płciowych” formalnego określenia 
„system wypowiedzi”. Umożliwiło to zaznaczenie już na wstę-
pie związku między wypowiedziami o  „charakterach płcio-
wych”, definicją ról płci a ideologiczną interpretacją rzeczywi-
stości, a zarazem odłożenie głębszej interpretacji na później. 
W niniejszej, ostatniej części, podejmę próbę przeanalizowa-
nia tych zagadnień przynajmniej w odniesieniu do niektórych 
aspektów relacji między rodziną a  społeczeństwem. Chodzi 
przy tym o społeczne znaczenie „natury” i „powołania”, odgry-
wających tak istotną rolę i służących do wydzielenia kobiety 
i rodziny, czyli pewnego obszaru, który jest kręgiem swojskim, 

77 Por. R. Engelsing, Das häusliche Personal in der Epoche der Industria-
lisierung, w: tenże, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, 
Göttingen 1973, s. 235.

78 Trudności, jakie sprawiało włączenie pracownic biurowych w  schemat 
kobiecości uwidaczniają się w  pismach na temat zawodów kobiecych, publi-
kowanych przez ruch kobiecy; zob. J. Levy-Rathenau, Die deutsche Frau im 
Beruf, wyd. 5, Berlin 1917 (= Handbuch der Frauenbewegung, red. H. Lange, 
G. Bäumer, cz. 5).
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wolnym od rządzących światem zewnętrznym i uosabianych 
przez mężczyznę racjonalności, aktywności i   wydajności. 

Na początek trzeba zauważyć, że „charaktery płciowe” 
oznaczają zarówno konstytutywną dla mieszczańskiej rodziny 
pryncypialną odmienność pracy kobiecej i męskiej, jak i roz-
dział i skontrastowanie życia zawodowego i rodzinnego, sfery 
publicznej i  prywatnej. Obserwację tę należy teraz odnieść 
do rodziny mieszczańskiej jako pewnego typu. Kultywowana 
w niej intymność i bliskość są na ogół podnoszone jako cechy 
charakterystyczne, odróżniające rodzinę mieszczańską od spo-
łecznie otwartych rodzin chłopskich i szlacheckich. Rodzinę 
mieszczańską, przybierającą formę patriarchalnej rodziny 
nuklearnej, interpretuje się jako „miejsce emancypacji psycho-
logicznej”79 albo jako reakcję na utratę densité sociale80. Jeśli 
za punkt wyjścia obrać „charaktery płciowe”, narzuca się wręcz 
konieczność uwypuklenia odmiennej jakości form pracy ist-
niejących w rodzinie i poza nią. Począwszy od XVIII w., praca 
sformalizowana coraz bardziej różniła się od pracy wykonywa-
nej w rodzinie tym, że jej zakres, cel i wartość nie zależały bez-
pośrednio od zaspokojenia potrzeb określonych ludzi. Podczas 
gdy obiektywizowana praca sformalizowana w coraz większym 
stopniu podlegała racjonalizacji i normalizacji wedle kryteriów 
rentowności i efektywności, praca mająca na celu zaspokojenie 
potrzeb poszczególnych członków rodziny wymykała się tego 
rodzaju działaniom „modernizacyjnym”, wiążącym się ze spo-
łecznym prestiżem. Praca domowa, która stopniowo przeszła 
wyłącznie w gestię kobiet, pozostała tradycyjna i w porówna-
niu z pracą mierzoną wedle zarobku i czasu w niej spędzonego 
wydawała się nieekonomiczna, a tym samym zaczęła być trak-
towana jako zajęcie, które stopniowo traci charakter pracy. 
Nie tutaj miejsce, by analizować obiektywne i  subiektywne 
przyczyny faktu, że dla różnorodnych czynności koniecznych 
do regeneracji i reprodukcji ludzi wykonujących pracę sfor-
malizowaną zachowała się dawniejsza forma pracy. Ważne 
jest jednak, że przynajmniej dla mieszczaństwa wykonywanie 

79 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, 
M. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 126, na temat wyodrębnienia sfery prywat-
ności zob. s. 123–134, 169–177.

80 Ph. Ariès, L’enfant..., s. 460.
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tych nieodpłatnych usług było zapewnione także w procesie 
upowszechnienia pracy sformalizowanej, a  to dzięki temu, 
że odpowiedzialność za nie składano na żonę, gospodynię 
domową i  matkę, która pozostawała wewnątrz zamkniętej, 
prywatnej rodziny, a tym samym poza rządzącymi społeczeń-
stwem regułami racjonalności i  efektywności. Ideologiczna 
interpretacja podziału niezbędnej społecznie pracy uznaje 
tę jego szczególną formę za odbicie naturalnych stosunków. 
Poprzez argument naturalności w momencie narodzin przy-
pisuje się ciału odpowiedzialność za jeden lub drugi zakres 
czynności. Oznacza to, że wzajemne relacje płci stają się 
odporne na upowszechnioną w społeczeństwie konkurencję. 
Jednak jeszcze ważniejsze wydaje się to, że ów zasadniczy 
podział uprawnień nie wymaga żadnej indywidualnej decyzji, 
w związku z czym może być przekazywany jako „naturalny”, 
z pominięciem osłabiających go konfliktów. Socjalizacja dzieci 
w rodzinie długofalowo zapewnia funkcjonowanie tej formy 
płciowego podziału pracy, a nawet go wzmacnia.

Znaczenie realnych, a zarazem ideologicznych polaryzacji 
dla wewnętrznej struktury rodziny jest nie do przecenienia. 
Dla relacji między małżonkami najistotniejsze zdaje się to, 
że małżeństwo nie opiera się już na wspólnym gospodaro-
waniu, ale na miłości. Wzajemne dopełnianie się małżonków 
widać nie tyle w uzupełnianiu się sprawowanych funkcji, co 
w sposobach komunikacji i zachowania. To jednak znaczy, że 
wizja organicznego rozwoju idealnego małżeństwa i rodziny 
przecenia szanse na realizację tego modelu w warunkach trud-
nego do zharmonizowania dualizmu społeczeństwa i rodziny, 
odbijającego się w przeciwstawnych „charakterach płciowych”. 
Problemy zarówno ideologiczne, jak i  praktyczne narzuca 
przede wszystkim pozycja mężczyzny, który wraca ze świata 
do upragnionego domowego zacisza wyposażony w atrybuty 
zupełnie nieadekwatne do życia rodzinnego.

Najpoważniejsze i trwające aż do naszych czasów konse-
kwencje polaryzacji „charakterów płciowych” zaznaczyły się 
w  stosunku rodziców do dzieci, a  tym samym we wczesno-
dziecięcej socjalizacji. Stawała się ona stopniowo wyłącznie 
zadaniem matki. Uważano, że jedynie matka, definiowana 
zgodnie z istotą kobiety poprzez uczucie, może – i w rzeczy 
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samej często nie ma żadnej alternatywy – miłością macie-
rzyńską zainicjować w  dziecku niezbędne do życia mecha-
nizmy emocjonalne, a  tym samym położyć fundament pod 
jego egzystencję. Wyłączna odpowiedzialność matki za dobro 
dziecka kończy się jednak w momencie, gdy – przynajmniej 
w  programie wychowania synów – przychodzi pora na tre-
ning siły przebicia w społeczeństwie i wyczucia rzeczywistości. 
W tym momencie aktywnie miał wkracza ojciec, definiowany 
zgodnie z istotą mężczyzny jako racjonalność. Miejsce zwią-
zanej z matką zasady przyjemności zajmowała utożsamiana 
z  ojcem zasada rzeczywistości. Przy czym przez wzgląd na 
późniejsze zadania życiowe uwaga ojcowskiego autorytetu sil-
niej skupiała się na dziecku płci męskiej niż żeńskiej, zatem 
w rodzinnym procesie wychowawczym uwarunkowany społecz-
nie płciowy podział pracy między rodziną a społeczeństwem 
znajdował swój odpowiednik w  „naturalnych” funkcjach 
matki i  ojca, co z  kolei pozwalało efektywnie przekazywać 
go z  pokolenia na pokolenie. Psychoanaliza, która poprzez 
teorię Freuda w  swych początkach sama jest prototypem 
ówczesnej polaryzacji płci, umożliwia historycznie relewantną 
interpretację tej problematyki81. W  drugiej połowie XX w. 
Parsons, używając nowej nomenklatury, określił chronolo-
giczne następstwo pomyślanego kontrastowo wpływu matki, 
a potem ojca82 jako rozszczepienie „ekspresywnej” i „instru-
mentalnej” funkcji procesu socjalizacji, co oceniał pozytywnie 
jako element konieczny dla funkcjonowania współczesnego 
społeczeństwa. Najwyraźniej wykształciło to w mężczyznach 
pożądane społecznie dążenie do zwiększenia własnej efektyw-
ności i osiągania sukcesów. Biorąc pod uwagę wyniki obec-
nych badań empirycznych, można powiedzieć, że stało się to 

81 Współczesne badania nad socjalizacją, na które decydujący wpływ wywarła 
psychoanaliza, należałoby zastosować w badaniach historii społecznej, podob-
nie jak przeprowadzoną przez Freuda interpretację i teoretyczną generalizację 
materiału klinicznego; zupełnie różnymi drogami zmierzali w  tym kierunku: 
E. Fromm i M. Horkheimer, w: Autorität und Familie..., t. 1, s. 3–76, 77–135; 
F. Weinstein, G.M. Platt, The Wish to be Free, Society, Psyche, and Value Change, 
Berkele 1969, zwł. s. 137–196; K. Millett, Sexual Politics..., s. 233–268, która 
podaje historyczno-społeczną interpretację freudowskiej teorii seksualności. 

82 Zob. T. Parsons, R.F. Bales, Family. Socialization and Interaction Process, 
London 1956, zwł. s. 16 n., 45–54, 81–83.



85

możliwe dlatego, iż przekazana przez matkę emocjonalność 
została skutecznie stłumiona na drodze do społecznie uzna-
wanych wartości, osiągalnych wyłącznie poprzez naśladowanie 
wzoru ojca83.

Powyższe wywody odnosiły się wyłącznie do zjawisk obser-
wowanych w Niemczech. Niemniej „charaktery płciowe” są 
typowym elementem funkcjonalnym społeczeństwa miesz-
czańskiego. Jeśli teza ta jest prawdziwa, to systemy wypowie-
dzi porównywalne z niemieckimi „charakterami płciowymi” 
powinny pojawić się również w społeczeństwach mieszczań-
skich innych narodowości. Viola Klein zwróciła uwagę na 
upowszechnienie się i  ujednolicenie charakterystyk kobiety 
i mężczyzny pod koniec XIX w., będące wynikiem unauko-
wienia, a zatem i internacjonalizacji84. W kontekście podjętej 
tu próby interpretacji interesujące byłoby również zbadanie 
różnic periodyzacyjnych i kulturowych między poszczególnymi 
mieszczańskimi ideologiami płci85. Tego rodzaju porównanie 
przychodzi na myśl dlatego, że w  Niemczech do wypowie-
dzi na temat idealnej kobiecości należą często porównawcze 
oceny pozycji kobiety we Francji i w Anglii. Przy czym zawsze 
najlepiej wypada kobieta niemiecka, a to dzięki życiu rodzin-
nemu, jakoby podniesionemu w Niemczech do najwyższego 
poziomu obyczajności, podczas gdy francuskie „elegantki” 
przez niemal cały XIX w. opisywane są wyłącznie negatywnie. 
Hipoteza mówiąca, że rzeczywistość i  ideologia mieszczań-
skiej rodziny stanowią centrum mieszczańskiego społeczeń-
stwa bynajmniej nie jest oryginalna. Aby stała się przydatna 
w dalszych analizach, należałoby nie tylko szczegółowo zbadać 
stawiane w niniejszym artykule pytania i częstokroć jedynie 
hipotetyczne odpowiedzi, ale również zweryfikować je poprzez 
porównanie z innymi krajami.

83 Wskazówki idące w  tym kierunku w: F. Neidhardt, Schichtspezifische 
Vater- und Mutterfunktionen im Sozialisationsprozeß, „Soziale Welt” 16, 1965, 
s. 338–348.

84 V. Klein, The Feminine Charakter... 
85 Interesujące w tym kontekście są badania poświęcone Anglii: M. George, 

From „Goodwife” to „Mistress”. The Transformation of the Female in Bourgeois 
Culture, „Science and Society” 37, 1973, s. 152–177; oraz analiza ideologii roz-
powszechnionych w USA: B. Welter, The Cult of True Womanhood, 1820–1860, 
„American Quarterly” 78, 1966, s. 151–174.
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Matki i synowie 
na rynku towarów i symboli 

Niemiecki Dzień Matki 1923–1933*1

Uwagi wstępne

Pomysł zbadania i przedstawienia historii Dnia Matki zro-
dził się z niewinnej, dydaktycznej motywacji. Chciałam, żeby 
w  tomie zbiorowym poświęconym historii społecznej czasu 
wolnego, przeznaczonym dla szerszego grona czytelników, 
znalazł się tekst o gospodyniach domowych i matkach, które 
czasu wolnego nie mają. Dobrym punktem wyjścia wydawało 
się zadziwiające święto matki. Wbrew wszelkim oczekiwa-
niom rekonstrukcja niewinnej z pozoru historii zawiodła mnie 
w  gąszcz powiązań, których eksploracja wydawała się tyleż 
kusząca, co brawurowa. Niemieckie obchody Dnia Matki nie 
były wynalazkiem narodowego socjalizmu, pierwsze próby 
zainscenizowania święta datują się na 1923 r. i począwszy od 
tego momentu idea stopniowo się rozprzestrzeniała. Podjąw-
szy próbę rozszyfrowania logiki tych inscenizacji, odkryłam, 
że w  małym, banalnym wycinku historii nazwanym Dniem 
Matki odbija się w całej swej różnorodności skomplikowana 
rzeczywistość międzywojennych Niemiec. 

Nowa moda na Dzień Matki rozwijała się wedle reżyser-
skich wskazówek opracowanych przez gospodarcze i  spo-
łeczno-polityczne pressure groups. Nowoczesne środki komuni-
kacji masowej i techniki reklamowe pozwoliły zainscenizować 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Mütter, Söhne und der Markt der 
Symbole und Waren. Der „Deutsche Muttertag” 1923–1933, w: Emotionen und 
materielle Interessen. Sozialanthropologische und historische Beiträge zur Fami-
lienforschung, red. H. Medick, D.W. Sabean, Göttingen 1984, s. 473–523.
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święto w  jednolity sposób w  całych Niemczech. Kampania 
propagandowa zakończyła się powodzeniem. Wydaje się, że 
w  1932 r. Dzień Matki był już ogólnie znany i  w  znacznym 
stopniu zaakceptowany jako nowe święto1. Ten marketingowy 
sukces nasuwa przypuszczenie, że inicjatorzy Dnia Matki dys-
ponowali publicznością gotową do przyswojenia sobie jego 
treści i formy. W rzeczy samej, przy uważniejszym spojrzeniu, 
można dostrzec, że ideologia, obrazy i symboliczne gesty pusz-
czone w obieg na potrzeby obchodów wcale nie były nowością, 
lecz jedynie poręczną kondensacją rozpowszechnionych już 
wcześniej, ale dotąd rozproszonych wyobrażeń. Wydaje się, 
że „matka”, „macierzyńskość”, „macierzyństwo” były w Repu-
blice Weimarskiej tematem wszechobecnym, mieszczącym 
w sobie różnorodne indywidualne i kolektywne doświadczenia, 
spory, obawy i tęsknoty2.

Zagadnieniem macierzyństwa zajmowano się na różnych 
poziomach. Przede wszystkim opinia publiczna wyrażała tro-
skę z powodu stosunkowego, a być może również obiektyw-
nego pogorszenia warunków pracy i sytuacji życiowej matek. 
Nowym polem działalności organizacji charytatywnych stały 
się szkolenia i organizacja wypoczynku przeciążonych matek, 
mające zapewnić ich sprawne funkcjonowanie. Matki znalazły 
się również w centrum wszystkich dyskutowanych publicznie 
i szybko instytucjonalizowanych koncepcji polityki zdrowotnej 
i ludnościowej. Począwszy od końca XIX w. w sferze społecz-
nej coraz intensywniej propagowano, ubezpieczano i kontro-
lowano rodzenie, pielęgnację i wychowanie dzieci, z determi-
nacją dążąc do tego, by matki nadal spełniały swoją społeczną 
funkcję w prywatnych gospodarstwach domowych i „autono-
micznych” rodzinach. Zdawano sobie wprawdzie sprawę ze 

1 Zob. Atlas der Deutschen Volkskunde, t 1, red. H. Harmjanz, E. Röhr, 
Leipzig 1937–1939. Mapy 1–120, tu: Vorkommen des Muttertags (Występowanie 
Dnia Matki) 1932, mapa 33 (Dane o czasie wprowadzenia), mapa 34 (Udział 
mieszkańców).

2 Wzrost liczby publikacji na temat „matki” obrazowo pokazuje indeks 
rzeczowy w spisie książek wydanych w Niemczech: Deutsches Bücherverzeichnis. 
Eine Zusammenstellung der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, 
Zeitschriften und Landkarten, Leipzig; zob. także bibliograficzny przegląd 
w: H. Sveistrup, A. von Zahn-Harnack, Die Frauenfrage in Deutschland, Burg 
k. Magdeburga 1934.
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sprzeczności, którymi charakteryzowała się społeczna funkcja 
matki, niemniej zaaplikowano ją kobietom w towarzyszeniu 
szerokiego społeczno-politycznego konsensusu. Tym burzliw-
sze spory polityczne wybuchły o to, czy dla realizacji „natu-
ralnego powołania matki” korzystne będzie odrzucenie, tole-
rowanie czy może popieranie społecznej emancypacji kobiet. 
W dyskusjach na temat pracy zarobkowej i formalnej edukacji, 
jak również prawnego i politycznego równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn, chodziło bardziej o społecznie nieodzowną funkcję 
matki niż o prawo kobiet do samostanowienia.

Co charakterystyczne, te toczące się pod hasłem dobra 
publicznego dyskusje, podobnie jak debaty na temat złago-
dzenia zakazu aborcji (paragraf 2183), zdawały się bezpośred-
nio nawiązywać do konkretnych, pozytywnych doświadczeń 
jednostek wyniesionych z  własnego dzieciństwa, a  także do 
wyuczonych społecznych i psychicznych norm bycia mężczyzną 
i kobietą. Począwszy od XVIII w. zaznaczyło się programowe 
dążenie do stworzenia dla coraz szerszych kręgów ludności 
azylu w postaci rodziny pomyślanej jako oaza człowieczeństwa, 
prywatności i intymności w odbieranym jako wrogi człowiekowi 
świecie sformalizowanej pracy4. Przy czym przeciwstawienie 
ogniska domowego i „świata” zostało powiązane z płciowym 
podziałem pracy w taki sposób, że jedynie kobieta „poprzez 
jej powołanie gospodyni domowej, małżonki i matki” mogła 
zagwarantować trwanie rodziny jako ostoi człowieczeństwa. 
Jak się zdaje, utożsamienie ogniska domowego, rodziny 
i kobiety przetrwało także w XX w., z tą jednak różnicą, że 
„kobieta” oznaczała wówczas przede wszystkim „matkę”, 
a nie – jak wcześniej – „małżonkę”. Wiele wskazuje na to, że 
nie tylko popularność biologistycznej interpretacji stosunków 
społecznych prowadziła do określania pozycji kobiet w spo-

3 Zob. art. Niehomogeniczność dziejów jako wyzwanie historiografii. 
O znaczeniu historii płci, w niniejszym tomie, przyp. 22. 

4 Zob. G. Bock, B. Duden, Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit. Zur Ent-
stehung der Hausarbeit im Kapitalismus, w: Frauen und Wissenschaft. Beiträge 
zur Berliner Sommeruniversität für Frauen Juli 1976, Berlin 1977, s. 118–199; 
U. Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Recht 
der Frauen im 19 Jh., Frankfurt 1979; K. Hausen, Polaryzacja „charakterów 
płciowych” – odbicie rozdziału życia zarobkowego i rodzinnego, art. zamieszczony 
w niniejszym tomie. 



89

łeczeństwie przez pryzmat funkcji rodzicielki i żywicielki. Na 
początku XX w. dorosło bowiem pokolenie, które wynio-
sło z  dzieciństwa zupełnie odmienne doświadczenie relacji 
z matką i ojcem: matki były macierzyńskie, a ojcowie – męscy.

Wspomniane aspekty przebłyskiwały spoza pierwszego 
planu dziejów Dnia Matki. Zagłębienie się w ów gąszcz zary-
sowujących się powiązań wymagało porzucenia naukowego 
dystansu i profesjonalnego instrumentarium historii społecz-
nej. Na tej właśnie granicy zatrzymałam się w mojej pierw-
szej interpretacji historii „Niemieckiego Dnia Matki”5, jed-
nak w niniejszym artykule zdecydowałam się ją przekroczyć. 
Fakt, że nawet nadzwyczaj ostrożna prezentacja materiału 
na konferencji w Paryżu wywołała dyskusję, w której emotion 
and interest przejawiały się zarówno jako temat rozważań, 
jak i w subiektywnym zaangażowaniu uczestników6, zachęcił 
mnie do dalszego opracowania moich własnych doświadczeń 
wyniesionych z pracy z materiałem historycznym dotyczącym 
Dnia Matki, moich obserwacji, pomysłów i interpretacyjnych 
hipotez pojawiających się w trakcie pracy badawczej. Dziękuję 
Davidowi Sabeanowi za jego długi, krytyczny komentarz do 
mojego pierwszego artykułu na temat „Niemieckiego Dnia 
Matki”, ponieważ zainspirował mnie on do dalszej pracy 
i wskazał nowe możliwości ujęcia tematu.

Niniejsza, druga próba analizy „Niemieckiego Dnia Matki” 
nosi wyraźne znamiona nieporadności. Poważne trudności 
sprawiło mi adekwatne wyrażenie mojego przekonania, że 
to temat nadzwyczaj zawikłany. Mówiąc o zawikłaniu, mam 
na myśli to, że gospodarka, społeczeństwo, kultura i polityka 
widziane we wzajemnej relacji tworzą tu pewną całość, która 
stanowi zarówno przedmiot, jak i motor historycznych prze-
mian, i że te obiektywne uwarunkowania przejawiają się nie 
inaczej jak tylko przez osoby. Osoby z  kolei żyją, działają, 

5 Zob. K. Hausen, Mütter zwischen Geschäftsinteresse und kultischer Ve-
rehrung. Der „Deutsche Muttertag” in der Weimarer Republik (Matki między 
handlem a  kultem. „Niemiecki Dzień Matki” w  Republice Weimarskiej), 
w: Sozial geschichte der Freizeit, red. G. Huck, Wuppertal 1980, s. 249–280.

6 Chodzi o konferencję „Interest and Emotion. Essays on the Study of Fa-
mily and Kinship” (Paryż 1980), na której autorka prezentowała wstępną wersję 
niniejszego tekstu (przyp. red. nauk.).
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myślą i czują jako podmioty indywidualne i kolektywne. Ich 
aktywne i pasywne sposoby interakcji z otoczeniem opierają 
się na interesach, zamiarach, życzeniach, nadziejach i  oba-
wach, które w sposób świadomy lub nieświadomy wynikają nie 
tylko z teraźniejszości, ale także z indywidualnej i kolektywnej 
biografii, czyli z historii. Do związku tych ogólnych stwierdzeń 
z omawianymi tu materiałami źródłowymi dotyczącymi Dnia 
Matki odnoszą się Hans Medick i David Sabean w Familie und 
die Ökonomie der Emotionen (Rodzina i ekonomia emocji)7. 
Jak stwierdzają, w prywatnych interakcjach między członkami 
rodziny „emocje i interes materialny” doświadczane są jako 
jedność. Zarazem ten charakterystyczny dla więzów pokre-
wieństwa sposób doświadczania i przeżywania bynajmniej nie 
jest w swojej treści i formie kształtowany wyłącznie prywatnie 
i wewnątrzrodzinnie, ale zawsze także publicznie i społecznie. 
Na przykładzie materiału, którego dostarcza Dzień Matki, 
chcę pokazać, jak na początku XX w. w ramach społecznej 
produkcji i reprodukcji sprzedano i wykorzystano na targowi-
sku interesów ekonomicznych i społeczno-politycznych zako-
rzenione w rodzinie emocje, potrzeby i zachowania, a zarazem 
zwrócić uwagę na to, jak kolektywnie produkowane w propa-
gandzie obrazy i  interpretacje ekonomicznej rzeczywistości 
przenikają do życia rodzinnego i wpływają na jego kształt.

Aby obrazowo przedstawić te zawikłane ciągi argumen-
tacyjne, zastosuję zabieg, który fałszuje rzeczywistość histo-
ryczną, ale jest pomocny w analizie i będę postępować tak, jak 
gdyby poszczególne poziomy analizy odpowiadały warstwom 
tworzącym rzeczywistość. Najpierw zrelacjonuję pierwszy plan 
dziejów Dnia Matki, podsumowując to, co obszernie omówi-
łam już gdzie indziej. Następnie możliwie dokładnie opiszę 
i przeanalizuję poszczególne aranżacje i rekwizyty święta. Dla 
tej wąsko pojętej historii Dnia Matki zademonstruję na pra-
wach próbnego podejścia dwa szerzej zakrojone konteksty 
interpretacyjne. Jeden z  nich pozwala odnieść „Niemiecki 
Dzień Matki” do faktycznych warunków życia i pracy matek 

7 Zob. H. Medick, D.W. Sabean, Emotionen und materielle Interessen in 
Familie und Verwandtschaft. Überlegungen zu neuen Wegen und Bereichen einer 
historischen und sozialanthropologischen Familienforschung, w: Emotionen und 
materielle Interessen..., s. 27–54. 
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w  latach 20. XX w. oraz do zabiegów polityki społecznej 
o zagwarantowanie pożądanych zachowań kobiet. Drugi kon-
tekst pozwala umieścić go na tle uwarunkowań ideologicznych 
i  społecznopsychologicznych, które zwłaszcza dla mężczyzn 
zdają się mieć wielkie znaczenie. W  tym kontekście święto 
jawi się jako namacalna manifestacja utajonego poczucia winy 
wobec matek, a jednocześnie wyraz wiązanych z nimi nadziei. 
Propagowany w związku ze świętem kult matki mógł oddzia-
ływać jako obietnica kolektywnego uporania się z doświad-
czeniami historycznymi, które wstrząsnęły społeczeństwem 
patriarchalnym, a  tym samym jako sposób na odtworzenie 
dawnego poczucia bezpieczeństwa. Ukażę zjawisko Dnia 
Matki najpierw w  jednym, a  potem w  drugim kontekście. 
Trafniejsze i bardziej zadowalające byłoby równoczesne się-
ganie do obu ram interpretacyjnych, mimo to mam nadzieję, 
że wybrany przeze mnie sposób prezentacji także pozwoli 
pokazać, jak ważnym elementem rzeczywistości i morfologii 
społeczeństwa Republiki Weimarskiej był obraz matki.

„Niemiecki Dzień Matki”: kwiaciarze 
i wychowawcy narodu

Dzień Matki nazwano niemieckim, aby odciąć się od jego 
amerykańskich korzeni. Podobnie bowiem jak inne nowinki 
XX w., także i ta „nowa tradycja” została zapożyczona z USA. 
W  1907 r. Amerykanka Ann Jarvis wystąpiła z  propozycją 
świętowania Dnia Matki. To, że niezmordowana praca propa-
gandowa wykonana przez nią w następnych latach spotkała się 
z tak dużym odzewem i odniosła tak wielki sukces, pomysło-
dawczyni bez wątpienia zawdzięcza wysoko rozwiniętemu cult 
of motherhood8. Niemniej pomógł jej też fakt, że ów kult można 
było wspaniale zaanektować na użytek interesów ekonomicz-
nych i politycznych. W 1914 r. prezydent Wilson uznał Dzień 

8 J.P. Johnson, How Mother Got Her Day, „American Heritage” 31, 1979, 
s. 15–21 – analiza Ann Jarvis oparta na psychologicznej interpretacji indywi-
dualnej motywacji jest zbytnio zawężona; na temat szerszego kontekstu kultu 
matki zob. A. Douglas, The Feminization of American Culture, New York 1977, 
na s. 75 odniesienie do Dnia Matki.
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Matki za oficjalne święto. Niektórzy z późniejszych niemiec-
kich naśladowców woleli wywodzić genezę „Niemieckiego Dnia 
Matki” ze Skandynawii, gdzie święto to istniało od 1918 r.9 

W  Niemczech z  inicjatywą takich obchodów wystąpił 
w 1922 r. Związek Niemieckich Kwiaciarzy (Verband Deut-
scher Blumengeschäftsinhaber, VDB)10. Drogę do zyskownej 
celebracji święta wskazali im amerykańscy koledzy po fachu, 
którym udało się rozreklamować biały goździk jako kwiat 
na Dzień Matki. Zarząd Związku Niemieckich Kwiaciarzy 
podjął w 1922 r. uchwałę wzywającą do wprowadzenia Dnia 
Matki także w Niemczech, a na początku 1923 r. idea zyskała 
elokwentnego i dynamicznego propagatora w osobie nowego 
przewodniczącego Związku, doktora Rudolfa Knauera. Zaczął 
on z wielką energią działać jako komiwojażer tej idei i organi-
zować niemiecki „ruch Dnia Matki”. Opracowana w 1922 r. 
strategia reklamowa kwiaciarzy sprowadzała się do ukrywa-
nia wszelkich aspektów handlowych i „podkreślania jedynie 
ideowej strony uczczenia matki”11. 

Strategię tę w praktyce realizowano tak12, że lokalne grupy 
Związku Niemieckich Kwiaciarzy przy wsparciu Knauera – 
jego odczyty wywoływały najwyraźniej zachwyt zaproszonego 
audytorium – tworzyły „neutralne komitety” przygotowujące 
obchody Dnia Matki. W  tych komitetach, stojących ponad 
podziałami partyjnymi i  religijnymi, działali przedstawiciele 
lokalnych urzędów, kościołów, szkół i  stowarzyszeń chary-
tatywnych. Ich współpraca gwarantowała odpowiednią dozę 
idealizmu i roztaczała aurę dobra publicznego. Innymi lokal-

9 Zob. dawniejsze badania: J. Meier, Muttertag, „Zeitschrift für Volkskunde” 
46, 1936/1937, nr 8, s. 110–112; E. Strübin, Muttertag in der Schweiz, „Archiv für 
Schweizerische Volkskunde” 52, 1956, s. 95–121; L. Weiser-Aall, tamże, s. 203–
–213. O Francji zob. M. Peyrant, La Fête de Mêres, „L’Histoire” 34, 1981, s. 90 n.

10 W poniższych rozważaniach opieram się na „Verbandszeitung Deutscher 
Blumengeschäftsinhaber” (Gazeta Związkowa Niemieckich Kwiaciarzy, dalej: 
VDB), zob. przede wszystkim VDB, 20 III 1923, s. 67–69 i 17 IV 1923, s. 88 n. 
Jak pokazuje relacja z VDB, 16 V 1924, s. 324, Knauer najwyraźniej był przed-
stawiany swojemu audytorium jako „pedagog”. On sam posługiwał się później 
tytułem „Twórca Niemieckiego Dnia Matki”; zob. R. Knauer, Entwicklung des 
Muttertages, „Völkischer Beobachter. Norddeutsche Ausgabe” 13/14 V 1934, 
dodatek rozrywkowy. 

11 Tak w: VDB, 25 I 1924, s. 29.
12 Wszystkie informacje z VDB, 1923–1933.
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nymi organizacjami pierwszego kontaktu dla propagatorów 
idei Dnia Matki były przede wszystkim stowarzyszenia kobiece 
i  młodzieżowe. Prasę kuszono wykupywaniem ogłoszeń, co 
sprawiało, że chętnie zamieszczała również redakcyjne arty-
kuły o nowym święcie. Sami kwiaciarze ofiarowywali na rzecz 
obchodów darmowe bukieciki i florystyczną oprawę publicz-
nych uroczystości i akcji obdarowywania kobiet w szpitalach 
i  domach starców. Ponadto rozdawali klientom i  uczniom 
różnorakie artykuły reklamujące Dzień Matki, jak broszury, 
zakładki czy wisiorki, i  troszczyli się o  „neutralne” plakaty 
i hasła, rozwieszane nie tylko we własnych witrynach, ale także 
na słupach ogłoszeniowych i w kinach. Nawet radio dało się 
wprząc w służbę propagandy Dnia Matki. Już w 1924 r. Knauer 
wygłosił pierwsze przemówienie radiowe na ten temat13. 

Uderzające w całym tym wysiłku marketingowym jest skala, 
na jaką gazeta Związku Niemieckich Kwiaciarzy używana 
była do prowadzenia ideologicznych szkoleń na temat Dnia 
Matki we własnych szeregach. Pojawiały się w niej wprawdzie 
krytyczne opisy zachowania pojedynczych kwiaciarzy, którzy 
wbrew ustalonej strategii zbyt natarczywie reprezentowali 
własne interesy14, ponadto pod koniec lat 20. w  periodyku 
znaleźć można krótkie bilanse handlowe Dnia Matki, jednak 
ogólnie biorąc zamieszczane na łamach pisma artykuły doty-
czyły wysokiej duchowej wartości święta i jego „neutralnego” 
kształtu. Najwyraźniej przygotowanie ideologiczne służyło nie 
tylko marketingowej edukacji sprzedawców. Wydaje się, że 
również sami kwiaciarze czerpali z ideologii uzasadnienie dla 
swojego niezaprzeczalnego i niezbywalnego prawa do zapew-
nienia handlowej oprawy Dnia Matki, w odróżnieniu od kon-
kurencyjnych oferentów z  branży cukierniczej, perfumeryj-
nej, papierniczej, tekstylnej i AGD. Ponieważ jedynie kwiat, 
jako podarunek pozbawiony jakiegokolwiek materialistycz-
nego wymiaru, miał symbolizować ów głębszy sens, o który 
w Dniu Matki chodziło15.

13 Zob. VDB, 23 V 1924, s. 336.
14 Zob. np. VDB, 3 V 1929, s. 343; 18 IV 1930, s. 142; 3 i 10 IV 1931, s. 108, 

114 n.; 1 IV 1932, s. 1.
15 Zarząd Związku uchwalił w  1922 r. równolegle z  wprowadzeniem Dnia 

Matki slogan reklamowy „Niech przemówią kwiaty”; zob. VDB, 23 IX 1932, 

Matki i synowie na rynku towarów i symboli



94

Porządek płci. Studia historyczne

Mimo niezaprzeczalnych postępów w rozpowszechnianiu 
idei święta matki, kampania na jego rzecz nie od razu przynio-
sła oczekiwany przełom. Społeczeństwo niemieckie dało się na 
dobre przekonać do nowego święta dopiero, gdy Knauerowi 
powiodło się stworzenie budzącej zaufanie bazy instytucjonal-
nej, która stała się nośnikiem strategii reklamowej odwołującej 
się do celów ideowych. Udało się to w 1925 r., kiedy do pracy 
na rzecz nowego święta zaangażował się Zespół Roboczy do 
Spraw Uzdrowienia Narodu (Arbeitsgemeinschaft für Volks-
gesundung). Jako jedna z jego komisji działał od 1926 r. powo-
łany przez Knauera Komitet Przygotowawczy Niemieckiego 
Dnia Matki (Vorbereitender Ausschuss für den Deutschen 
Muttertag)16. Centrum sterowania kampanią reklamową na 
rzecz święta matki przeszło w ręce bezstronnych „wychowaw-
ców narodu”. Sam Knauer został w  1926 r. zrazu włączony 
w prace zarządu Zespołu Roboczego. Jednak już w kwietniu 
1927 r. złożył rezygnację ze stanowiska, uzasadniając swoją 
decyzję tym, że nie chciałby, aby z powodu sprawowanej przez 
niego funkcji przewodniczącego Związku Niemieckich Kwia-
ciarzy na zaangażowanie Zespołu Roboczego w sprawę Dnia 
Matki „padło podejrzenie, jakoby były tutaj współreprezento-
wane również interesy materialne”17. Tym samym handlowy 
aspekt święta został zamaskowany lepiej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Związek Niemieckich Kwiaciarzy nadal kreował 
się na altruistycznego sługę wielkiej idei i rozdawał klientom 
nie tylko kwiaty, ale także materiały informacyjne o  Dniu 
Matki, przy czym do 1929 r. były to zarówno wytwory własne, 
jak i opracowywane przez Zespół Roboczy. Przez wzgląd na 
wartościową myśl uczczenia matki organizatorzy święta akcep-
towali sprzyjające reklamie powiązania handlowe i rynkowe. 
Zawiązany w 1925 r. nierówny sojusz interesów handlowych, 
idei moralnej i  polityki społecznej zapewnił świętu niekwe-
stionowane do dziś powodzenie.

s. 9 n.; na temat odcięcia się od innych branż zob. VDB, 13 IV 1928, s. 349 n.; 
1 IV 1932, s. 1.

16 Zob. VDB, 26 III 1926, s. 262.
17 Protokoll der Vorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft für Volksgene-

sung, 6 IV 1927; na temat wstąpienia Knauera zob. Protokoll der Vorstands-
sitzung vom 19 IV 1926, oba protokoły w: Archiv des Diakonischen Werkes 
w Berlinie (dalej: ADW CA) III i II.
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Kiedy Knauer nawiązał kontakt z  Zespołem Roboczym 
do Spraw Uzdrowienia Narodu, ten ostatni znajdował się 
akurat w  fazie reorganizacji18. Będące jego poprzednikiem, 
założone wiosną 1920 r. Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz 
Pielęgnowania Przyzwoitości i Moralności (Volksgemeinschaft 
zur Wahrung von Anstand und Sitte) z powodu inflacji w zasa-
dzie zawiesiło działalność. W  1925 r. nastąpić miała reak-
tywacja, połączona z  reorganizacją i  utworzeniem Zespołu 
Roboczego. Wedle pierwszego paragrafu statutu19 Zespołowi 
chodziło o to, by:

[...] poprzez zjednoczenie tych kręgów niemieckiego narodu, 
które świadome są swoich moralnych obowiązków i  odpowie-
dzialności, przyswoić opinii publicznej zasady niemieckiej god-
ności i dobrego obyczaju, działać na rzecz wychowania narodu, 
a  ściślej jego duchowej odnowy i  cielesnego wzmocnienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem dążeń polityki ludnościowej jak 
również służyć wewnętrznemu i  zewnętrznemu uzdrowieniu 
narodu poprzez wywieranie wpływu na prawodawstwo i admi-
nistrację.

Zespół Roboczy przybrał postać nadrzędnej organizacji 
zrzeszającej duże stowarzyszenia charytatywne, które chciały 
pospołu planowo działać „na neutralnym terenie” na rzecz 
realizacji statutowych celów z  „pogranicza społeczno-etycz-
nego” i energicznie je reprezentować wobec urzędów i par-
lamentu. W  1926 r. z  Zespołem Roboczym połączyło się 
Niemieckie Towarzystwo Polityki Ludnościowej (Deutsche 
Gesellschaft für Bevölkerungspolitik). Pod koniec 1927 r. 
Zespół liczył 171 członków indywidualnych i 349 korporacyj-
nych, w tym 26 urzędów. Najściślejsze były jego powiązania 
z centralnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi ewangelickie, 

18 Informacje w: Archiv des Diakonischen Werkes w Berlinie, Akten betr. 
Die Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung (Akta dotyczące działalności 
Zespołu Roboczego do Spraw Uzdrowienia Narodu, dalej: ADW CA 928), 
t. 1–4; Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung (Sprawo-
zdanie z  działalności Zespołu Roboczego na Rzecz Uzdrowienia Narodu) za 
lata 1929–1932 (dalej: Tätigkeitsbericht), wydrukowane jako zeszyty 4, 6, 10, 14, 
16, 18, 20 w  serii Schriften zur Volksgesundung, Berlin; za 1925 r. w: ADW 
CA 928 II; szczegółowe odniesienia do źródeł w: K. Hausen, Mütter zwischen 
Geschäftsinteresse...

19 Cyt. za Tätigkeitsbericht, 1926, s. 4.
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katolickie i żydowskie organizacje charytatywne. W szerszym 
zarządzie znalazły się również wyznaniowe stowarzyszenia 
kobiece, różnorakie organizacje zajmujące się kwestiami oby-
czajowymi i walką z alkoholizmem, Związek Wielodzietnych 
Rzeszy (Reichsbund der Kinderreichen) oraz Towarzystwo 
na rzecz Zwalczania Chorób Wenerycznych (Gesellschaft 
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten). Do 1928 r. 
w  ramach Zespołu Roboczego powstało stopniowo sześć 
specjalistycznych komisji, do spraw: 1. Polityki ludnościowej, 
2. Ochrony zdrowia, kultury fizycznej i zwalczania alkoholi-
zmu, 3. Etyki i oświaty seksualnej, 4. Kinematografu, teatru, 
rewii, 5. Zwalczania pornografii, ochrony młodzieży przed 
nieodpowiednią rozrywką oraz szósta – Komisja przygoto-
wawcza Niemieckiego Dnia Matki. Razem wzięte, komisje 
reprezentowały kompletny program „uzdrowienia narodu”.

Praktyczny wkład Zespołu Roboczego w  realizację tego 
programu polegał głównie na przygotowywaniu materiałów, 
pracy informacyjnej i propagandowej. Za całą tą działalnością 
kryło się przekonanie20, że szeroko zakrojone wychowanie 
narodu oraz odpowiednie prawodawstwo są konieczne dla 
powstrzymania rozkładu grożącego na skutek zmniejszenia 
liczby urodzeń i upadku moralności. „Wychowawcy narodu”, 
ideologicznie zadomowieni w  światopoglądzie klerykalno-
-konserwatywnym czy nawet folkistowskim, występowali 
przeciwko społeczeństwu Republiki Weimarskiej, w którym 
na każdym kroku dostrzegali symptomy upadku obycza-
jów, kryzysu i  rozkładu. Specjalną troską otaczali rodzinę, 
którą uważali za osłabioną i coraz bardziej zagrożoną przez 
wojnę, rewolucję oraz wpływ szkodliwych poglądów z USA 
i  ZSRR. Piętnowali groźne zjawiska, takie jak „małżeńskie 
zbłądzenia” i rozwody, „zdziczenie całego życia seksualnego” 
wskutek wolnej miłości, małżeństwa partnerskie, nudyzm, 
„seksualno-etyczne zbydlęcenie” młodzieży spowodowane 
nieprzyzwoitymi przedstawieniami teatralnymi i  kinowymi, 
jak również zatrważające skutki tych problemów – naduży-

20 Wiele mówią o  ideologii publikowane przez Zespół Roboczy „Schriften 
zur Volksgesundung”; zob. też: K. Hausen, Mütter zwischen Geschäftsinteresse..., 
s. 259–262.
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wanie alkoholu, choroby weneryczne, aborcję, zmniejszenie 
liczby urodzeń.

Na bazie tego ideologicznego konsensusu Zespół Robo-
czy spełniał wobec swoich członków funkcje pomocnicze 
i zaopatrzeniowe. Najważniejszą postacią był w tym kontek-
ście zatrudniony w  1926 r., zrazu na jeden rok i  bez stałej 
pensji, lekarz,  od 1926 r. posiadający tytuł naukowy doktora, 
Hans Harmsen, wówczas 26-latek21. Jeszcze przed oficjalnym 
utworzeniem Zespołu Roboczego z  powodzeniem zabiegał 
o  włączenie w  jego prace knauerowskiej idei święta matki. 
Uważał bowiem, że „rozbudowywanie Dnia Matki” w postaci 
zaproponowanej przez Knauera jest „nadzwyczaj korzystną 
okazją do wpływania na szerokie kręgi narodu [...]. Umoż-
liwi to przybliżenie kwestii społeczno-etycznych właśnie tym 
szerokim kręgom ludności, które zazwyczaj pozostają poza 
zasięgiem naszej pracy, pozwoli podkreślić najwyższą wagę 
rodziny i wytworzyć wspólnotę ponad granicami państwowymi 
i wyznaniowymi”22.

Pracę propagandową koordynował centralny Komitet 
Przygotowawczy Niemieckiego Dnia Matki w Berlinie. Poza 
Harmsenem i Knauerem należeli do niego jeszcze przedsta-
wiciele Związku Wielodzietnych Rzeszy, Głównego Ewan-
gelickiego Urzędu Dobroczynności (Evangelisches Haupt-
wohlfahrtsamt), Ewangelickiej Pomocy Kobiet (Evangelische 
Frauenhilfe), Związku na Rzecz Zwalczania Publicznej Nie-
obyczajności (Verband zur Bekämpfung der öffentlichen 
Unsittlichkeit), a od 1930 r. również reprezentant Caritasu23. 
Kancelaria Zespołu Roboczego zajmowała się koresponden-
cją. Koszty pracy propagandowej i  reklamowej pokrywano 
z datków i sprzedaży materiałów związanych z Dniem Matki. 
Na przykład w 1928 r. rozesłano 4800 tekstów reklamowych, 
18 450 ulotek, 8500 spisów materiałów reklamowych, 3800 

21 Według ADW CA 928 II decyzja o utworzeniu Zespołu Roboczego zo-
stała podjęta 20 III 1925, a wykonana 11 maja. Harmsen urzędował od kwiet-
nia. 4 kwietnia Knauer, powołując się na Harmsena, wystosował swoją odezwę 
w  sprawie Dnia Matki do wszystkich członków zarządu i  komitetów Zespołu 
Roboczego.

22 ADW CA 928 II, Sprawozdanie z działalności za 1925 r., s. 3.
23 ADW CA 928 IV, Protokół z zebrania członków 13 V 1930, s. 5.
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pocztówek, 40 serii zdjęć oraz 550 publikacji innego rodzaju24. 
Ponadto przygotowywano materiały prasowe i  radiowe. 
Drukowane w  ramach serii „Schriften zur Volksgenesung” 
(Pisma o uzdrowieniu narodu) teksty o święcie matki25 infor-
mowały o  jego głębszym sensie, relacjonowały przykładowe 
uroczystości, dostarczały materiałów i  pomysłów przydat-
nych w organizacji obchodów i w euforycznych reportażach 
przedstawiały triumfalny pochód ruchu na rzecz Dnia Matki 
w kraju i za granicą. Przede wszystkim jednak propagowano 
tu wytyczne odnośnie obchodów26, uchwalone przez Komitet 
Przygotowawczy, będące kodyfikacją wypróbowanej w latach 
1923–1925 praktyki konsolidacji ruchu wokół ujednoliconej 
„tradycji” świętowania Dnia Matki.

Główne stowarzyszenia reprezentowane w Komitecie Przy-
gotowawczym uważały się za instancje pierwszego kontaktu 
dla lokalnych inicjatyw związanych ze świętem matki. Nie 
tylko kwiaciarze, także Związek Wielodzietnych Rzeszy27 od 
razu zorientował się, że powszechnie obchodzony Dzień Matki 
można znakomicie wykorzystać dla własnych celów. Jeszcze 
przed 1926 r. Związek wyspecjalizował się w organizowaniu 
publicznych benefisów na cześć wielodzietnych matek, pod-
czas których zaproszeni politycy komunalni wręczali zaproszo-
nym kobietom – w miarę możliwości materialnych – książeczki 
oszczędnościowe, talerze z okolicznościowymi napisami i tym 
podobne dary mające wyrazić uznanie. Pierwszą organizacją 
masową, która wiosną 1928 r. postanowiła uznać fakt doko-
nany i  zająć się organizacją Dnia Matki, skoro już został 
wprowadzony, była licząca 600 tys. członków Ewangelicka 

24 ADW CA 928 II, Sprawozdanie z działalności za 1928 r., s. 18.
25 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 3 (1927): Der Deutsche Muttertag; z. 5 

(1928): Der Deutsche Muttertag. Grundlegendes und Erfahrungen im Jahre 1927; 
z. 9 (1929): Der Tag der Mutter – Muttertag. Podsumowanie 1928 i  plany na 
1929 r. w z. 13 (1930): Wie feiern wir den Muttertag? Anregungen zur Ausgestal-
tung des Muttertages aufgrund von Programmen und Berichten über Veranstaltun-
gen im Jahre 1928 und 1929. Te 40-stronicowe zeszyty drukowano w nakładzie 
3 tys. egz. Po 1930 r. ze względów oszczędnościowych przygotowanie do Dnia 
Matki odbywało się tylko poprzez okólniki.

26 Zob. poprzednią wersję wytycznych w VDB, 1 V 1925, s. 413.
27 Na temat Związku Wielodzietnych Rzeszy zob. K. Hausen, Mütter zwischen 

Geschäftsinteresse..., s. 268 n.
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Pomoc Kobiet28. Początkowo odsyłała swoich członków do 
materiałów udostępnianych przez Zespół Roboczy, od 1930 r. 
zaś opracowywała własne. Ewangelicka Pomoc Kobiet, która 
od 1897 r. we współpracy z pastorami organizowała i koor-
dynowała zawodową i charytatywną pracę kobiet w parafiach 
ewangelickich, w połowie lat 20. zaczęła coraz intensywniej 
troszczyć się o szkolenia matek, o opiekę nad nimi i ich wypo-
czynek. Od 1930 r. organizacja wykorzystywała Dzień Matki 
do przeprowadzania kwest ulicznych na rzecz Służby Matkom 
(Mütterdienst), która była jej samodzielnym oddziałem. Przy-
puszczam, że również i inne duże stowarzyszenia ewangelickie 
poszły za przykładem Ewangelickiej Pomocy Kobiet i uchwa-
łami centralnych gremiów wezwały do uczczenia Dnia Matki. 
Natomiast Kościół katolicki29 i  związane z  nim organizacje 
w 1930 r. nadal trwały raczej w postawie wyczekiwania, co jed-
nakże nie wykluczało zaangażowania na poziomie lokalnym. 
Być może decydująca dla tego wyraźnego dystansu wobec 
świeckiego Dnia Matki była żywa tradycja kościelnego kultu 
maryjnego. 

Nawet i bez szczegółowego badania, w którym momencie 
jakie stowarzyszenia i organizacje zaangażowały się w ruch na 
rzecz święta matki i kiedy ogarnął on poszczególne obszary 
Rzeszy Niemieckiej, mam podstawy po temu, by twierdzić, że 
około 1930 r. idea „Niemieckiego Dnia Matki” wyszła z kam-
panii reklamowej jako zwycięzca30. Pomysłowym inscenizato-
rom, którzy kierowali się różnorodnymi celami i interesami, 
w niespełna dziesięć lat udało się spopularyzować „Niemiecki 
Dzień Matki”. Opracowane na tę okazję obrazy, gesty i sce-
nografie, wymyślone po to, by wyrazić i utrwalić domniemaną 
głębię „święta ku czci matki”, stanowią kolejny punkt moich 
rozważań.

28 Na temat Ewangelickiej Pomocy Kobiet zob. tamże, s. 269–276.
29 Dziękuję Doris Kaufman za informację na temat katolickich reakcji; zob. 

też: S. Beissel, Geschichte der Marienverehrung in der katholischen Kirche seit 
dem Ende des Mittelalters, Freiburg 1910.

30 W tym okresie również dzienniki ponadregionalne zaczęły pisać o Dniu 
Matki.
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Hołd matce jako obraz, ceremoniał 
i ideologia

Odmienne interesy poszczególnych reżyserów Dnia Matki 
zbiegały się w jednym punkcie: wszyscy pragnęli uczynić sym-
boliczny gest. Miał on efektywnie wpoić ogółowi społeczeństwa 
określone wzorce, a wzmacniany przez różnorodne interakcje 
oddziałać jako norma zachowania, interpretacja rzeczywisto-
ści społecznej i  zachęta do zakupów. W  scenariuszu święta 
matki bowiem zaskakująco wyraźnie i bez osłonek widać to, 
co w społeczeństwach kapitalistycznych zazwyczaj ukrywa się 
za mitem racjonalizmu gospodarczego. Idę tutaj za sugestiami 
antropologa Marshalla Sahlinsa31. Z  jego analiz wynika, że 
cechą charakterystyczną tego systemu jest ścisły związek mię-
dzy wytwarzaniem symboli i towarów: „Zracjonalizowana pro-
dukcja w celach zarobkowych jest zarazem produkcją symboli. 
Analogicznie jej intensyfikacja, np. w postaci otwarcia nowego 
rynku konsumpcyjnego, jest tożsama z otwarciem nowej prze-
strzeni symbolicznej”32. Ujęcie gospodarki kapitalistycznej jako 
systemu kulturowego jest równoznaczne z postrzeganiem pro-
dukcji i dystrybucji towarów jako dialektycznie zapośredniczo-
nej produkcji i dystrybucji kultury. Obiekt rynkowy nadal ucie-
leśnia nie tylko odzwierciedloną w cenie wartość pieniężną, 
ale również wartość symboliczną. Sahlins zwraca uwagę na 
to, że fachowcy od reklamy są specjalistami w  kulturowym 
interpretowaniu tych powiązań. Należałoby jeszcze dodać, że 
reklama poprzez swoje interpretacje oddziałuje na społeczną 
produkcję kultury i  towarów. Tę wzajemną zależność łatwo 
byłoby pokazać na przykładzie reklam środków czystości.

Również oferta marketingowa związana z  „Niemieckim 
Dniem Matki” okazuje się trudnym do rozwikłania splotem 
interpretacji i  dążeń normatywnych. Aby opisać poszcze-
gólne elementy obchodów święta matki, przeanalizuję naj-
pierw materiały reklamowe z  lat 1923–1933, kolportowane 

31 M. Sahlins, Culture and Practical Reason, Chicago 1976, s. 215.
32 W oryg.: „Rational production for gain is in one and the same motion the 

production of symbols. And its acceleration, as in opening up new consumer 
markets, is exactly the same as opening up the symbolic set by permutation of 
its logic”.



101

przez Związek Niemieckich Kwiaciarzy, Zespół Roboczy do 
Spraw Uzdrowienia Narodu i  Ewangelicką Pomoc Kobiet. 
Następnie przyjrzę się relacjom z uroczystości w poszczegól-
nych miastach, nadsyłanym do organizacji centralnych i przez 
nie publikowanym33. Na podstawie tych materiałów nie da 
się wprawdzie stwierdzić, czy i  jak Dzień Matki faktycznie 
świętowano w pojedynczych rodzinach. Jednakże pozwalają 
one rozszyfrować logikę scenariusza obchodów. 

Interesujące w Dniu Matki jest już samo to, że obchodzi 
się go w  drugą niedzielę maja34. Wybór miesiąca był zrazu 
kwestią sporną35. W końcu przeforsowano maj, argumentując, 
że chodzi przede wszystkim o ustalenie jednego terminu dla 
całej Rzeszy Niemieckiej. Za tym miesiącem przemawiało to, 
że święto między Wielkanocą a Zielonymi Świątkami pozwa-
lało kwiaciarzom lepiej wykorzystać bogatą ofertę wiosennych 
kwiatów oraz że maj jest dla katolików tradycyjnym miesiącem 
nabożeństw maryjnych. Nigdy nie podważano wyboru dnia 
tygodnia. Dzień matki miał być świętem niedzielnym, tak samo 
jak ewangelickie święto zmarłych (Totensonntag). Ta decyzja 
służy podkreśleniu różnicy wobec 1 maja, dnia walki, który 
robotnicy początkowo sami uznali za dzień wolny, wzbraniając 
się od pracy, a także wobec 8 marca, który niemieckie socja-
listki obchodziły po raz pierwszy w  1911 r., w  publicznych 
demonstracjach żądając poprawy sytuacji kobiet. W  odróż-
nieniu od tych powszednich świąt połączonych z walką o speł-
nienie określonych postulatów politycznych i ekonomicznych, 
Dzień Matki jako święto niedzielne powinien być dniem har-
monii i wyciszonej refleksji.

Charakterystyczne dla tego święta było towarzyszące 
pierwszym obchodom w  1923 r. hasło „Oddajcie cześć 

33 Zob. przyp. 10 i 25; a także: „Frauenhilfe. Monatfblatt für kirchliche Frauen-
-Gemeindearbeit”, zeszyty o  Dniu Matki wydane w  serii Arbeitsbücherei der 
Frauenhilfe, z. 17 (1930), z. 22 (1931), z. 25 (1932), z. 31 (1934), z. 34 (1935). 
Ponieważ w cytowanym już artykule Mütter zwischen Geschäftsinteresse... poda-
wałam obszerne cytaty z publikacji Zespołu Roboczego i Ewangelickiej Pomocy 
Kobiet, w  niniejszym artykule wybieram przykłady przede wszystkim z  VDB.

34 Termin obchodów Dnia Matki nie jest międzynarodowo ujednolicony. 
W  Niemczech jest to święto ruchome, przypadające na drugą niedzielę maja 
(przyp. red. nauk.).

35 Zob. VDB, 20 III 1923; 25 VI 1923, s. 147; 28 VIII 1924, s. 477.
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matce!”36 Pobrzmiewa w nim bardzo wyraźnie czwarte przy-
kazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, jednak w istotny 
sposób zmienione: uczczona ma być (jedna i jedyna) matka. 
Ojciec został z  tego nakazu wyłączony. Ponadto postulat 
adresowany jest nie do jednostki, ale do kolektywu, co jest 
znaczące, bo składanie hołdu jako gest kolektywny było 
w owym czasie przyjętą formą czczenia wojennych bohaterów 
i  zmarłych37. Najbardziej cenione metafory „Niemieckiego 
Dnia Matki”: „Dzień chwały niemieckiej matki” czy „Dzień 
pamięci o matce” zdają się zmierzać do takiej interpretacji. 
Hasło „Oddajcie cześć matce!” również w następnych latach 
wyznaczało zasadniczy ton obchodów. Pojawiające się nie-
kiedy warianty brzmiały: „Uczcijcie matkę kwiatami” albo 
„Wyraź pamięć o  matce w  dniu jej święta”38. W  Berlinie39 
rozlepiono w  1923 r. plakaty z  napisem „Oddajcie cześć 
matce!” na słupach ogłoszeniowych, w  „lepszych” loka-
lach, bankach, urzędach pocztowych, tramwajach, na dwor-
cach metra i kolejki naziemnej. Objaśniającą hasło odezwę 
 Knauera Dzień hołdu niemieckiej matce40 również rozwieszano, 
a dodatkowo rozdawano w  szkołach i kościołach oraz udo-
stępniano prasie. Odezwa ta to wariacja na temat hasła, która 
do postulatu „uczczenia” dodaje wyjaśnienie „dlaczego?” 
i  „jak?” Chciałabym jednak najpierw zrelacjonować formę, 
w jakiej oddawano hołd matce, a dopiero później zademon-
strować, jakie sensy miały być symbolizowane i przekazywane 
przez te działania. 

Zgodnie z  wyobrażeniami reżyserów  Dzień Matki miał 
być nie „pełnym rozmachu świętem publicznym”, ale „cichą, 

36 VDB, 5 V 1923, s. 105, zaleca kolportowanie ulotek reklamowych 
z napisem „Oddajcie cześć matce. Pierwszy Niemiecki Dzień Matki. Niedziela 
13 maja 1923. Matka myśli o tobie codziennie. Pomyśl ty o niej w dniu matki!”

37 Zyskownym dniem handlowym stał się dla kwiaciarzy również Volkstrauer-
tag (Dzień Żałoby Narodowej), wprowadzony w  1920 r. jako dzień pamięci 
o ofiarach pierwszej wojny światowej. W okresie nazistowskim, po 1934 r., prze-
obrażono go w święto ku czci poległych bohaterów. Po 1945 r. nastąpił powrót 
do pierwotnej idei i Narodowy Dzień Żałoby, obchodzony w przedostatnią nie-
dzielę ewangelickiego roku kościelnego, około połowy listopada, poświęcony jest 
obecnie pamięci ofiar obu wojen światowych (przyp. red. nauk.).

38 Tak np. w VDB, 27 VI 1924, s. 378 lub 15 VII 1927, s. 528.
39 Zob. VDB, 25 V 1923, s. 122 n.
40 Przedruk w: VDB, 17 IV 1923, s. 88.
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domową uroczystością rodzinną”41. Komitet Przygotowawczy 
Niemieckiego Dnia Matki, działający przy Zespole Roboczym, 
wyraził tę intencję w 1927 r., w swojej pierwszej wytycznej42: 
„Dzień Matki ma być przede wszystkim cichym świętem 
domowym i  rodzinnym”. Już w  1923 r. w  podsumowaniu 
obchodów pierwszego Dnia Matki stwierdzono, że przy-
jęty w USA i wypróbowany w kilku miejscach w Niemczech 
„publiczny hołd” wyrażany kwiatami przypinanymi do ubra-
nia nie odpowiada „intymnemu charakterowi Niemieckiego 
Dnia Matki”43.

Knauer już w swojej pierwszej odezwie opowiadał się za 
tym, by święto matki obchodzono „w niemieckim domu”. Zre-
dagowany przez niego projekt rodzinnego święta wyglądał 
następująco:

Tego dnia przystrójmy świątecznie nasz dom. Matce należy 
się honorowe miejsce. Ozdóbmy je wieńcami i girlandami. Niech 
kwietne podarki przekażą jej nasze podziękowania i powiedzą 
o  naszej miłości […]. W  ścisłym gronie naszych najbliższych 
opowiedzmy matce o  tym, co porusza nasze serca. Złóżmy jej 
na nowo ślubowanie, że z wiernością i oddaniem, ku jej radości 
i na jej cześć będziemy spełniać naszą codzienną pracę. Niechże 
nasze lepsze jestestwo czerpie z najgłębszych pokładów matczynej 
duszy nową siłę i nową odwagę44.

Ten scenariusz miał według Knauera „prawdziwie wyrazić 
wszelką miłość, cześć i dziękczynienie dla matek, jakie żyją 
w  naszych duszach”. Warto przeanalizować, niejako „prze-
tłumaczyć” te wskazówki reżyserskie. Uderzające jest to, że 
nie wymaga się od matki, aby była aktywnym podmiotem. 
Co więcej, Dzień Matki można właściwie obchodzić bez jej 
fizycznej obecności, hołdując jedynie wyobrażeniu matki. 
Stosunek organizatorów święta do jego adresatki określają 
„miłość, cześć i  dziękczynienie […], które żyją w  ich [...] 
duszach” i domagają się uzewnętrznienia. „Honorowe miej-
sce” ozdobione wieńcami i  kwiatami niczym ołtarz pomy-

41 VDB, 9 V 1924, s. 311.
42 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 3, 1927, s. 9.
43 VDB, 25 VI 1923, s. 147.
44 VDB, 17 IV 1923, s. 88.
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ślane jest jako miejsce objawienia i  ślubowania. W  zamian 
hołdownikom dane będzie czerpać „z najgłębszych pokładów 
matczynej duszy” siłę i  odwagę potrzebne do wypełnienia 
ślubowania i wykonywania codziennej pracy ku „radości i na 
cześć matki”. Aż nadto wyraźna w tym scenariuszu rodzinnego 
święta sakralna stylizacja matki na macierzyńskie bóstwo nie 
została w  następnych latach wprawdzie zniesiona, niemniej 
uległa wyraźnemu ograniczeniu. Wersja Zespołu Roboczego 
zalecała, żeby „tego dnia wszyscy zebrali się wokół matki, by 
wyrazić jej swą miłość, wdzięczność i hołd. Będzie to również 
dla matki okazją, by uszczęśliwić swą małą wspólnotę darami 
z przeczystej skarbnicy jej macierzyńskiej duszy”45. Ozdobione 
kwiatami „honorowe miejsce” i  spotkanie rodzinne pozo-
staną stałymi elementami rodzinnego święta. Dodatkowo 
pojawiło się zalecenie, by tego dnia dzieci wyręczyły matkę 
w „powszednich pracach”, tak aby stała się „biegunem spo-
koju w rodzinie”46. Inne rekwizyty „intymnego” rodzinnego 
święta to bukiety kwiatów, drobne podarki i wiersze o matce, 
kunsztownie przepisane lub wyrecytowane. Uderzające jest 
to, że rodzinne święto matki dotyczy wyłącznie jej i dzieci. To 
dzieci miały dekorować, wyręczać w obowiązkach domowych, 
przygotować podarki. Ojciec, o ile w ogóle otrzymywał jakąś 
funkcję, pozostawał za kulisami, skąd nadzorował potomstwo 
odgrywające swoje role47. W ogóle nie zwracano się do męż-
czyzny jako męża, tym mocniej akcentując jego obowiązek 
pamiętania o starej, dalekiej albo zmarłej matce.

Gdy życie wszystko już wydrze ci,
Twój spokój i radość, twą wiarę, tak,
Że pozostanie smutek i łzy;
Nie wszystko porwie wszak,
Gdy matka pozostanie.
Strudzoną głowę na jej łonie
Złóż. Ze swych wszystkich trosk
Zwierzyć się możesz jej jedynej
Poskarżyć na zły los.

45 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 9, 1929, s. 13.
46 Cyt. za: VDB, 8 V 1925, s. 423.
47 Zob. np. VDB, 6 V 1927, s. 359.
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Żadna jak ona nie zrozumie;
Żadna wybaczyć tak nie umie;
Z kobiet, co wokół ciebie są
Najświętszą czcij więc matkę swą48.

Koncepcja inscenizacji święta jako zarazem narodowego 
i intymnie rodzinnego przywodzi na myśl bogatą już wówczas 
tradycję świąt Bożego Narodzenia. W  ostatnich trzydziestu 
latach XIX w., w korelacji z rynkową ofertą prezentów, Boże 
Narodzenie przeobraziło się w  obyczaj ogólnonarodowy. 
Wokół udekorowanej światełkami choinki jako „ośrodka cere-
monii skupiał się – jak stwierdza Ingeborg Weber-Kellermann 
– świąteczny program niemalże przypominający liturgię”49. 
Paralele między obydwoma świętami są wyraźne, a ich istotne 
różnice wynikają z  odmienności funkcji społecznych. Boże 
Narodzenie ze Świętym Mikołajem czy Ruprechtem50, którzy 
obdarowują i  karzą dzieci, związane jest z  aktywną posta-
cią ojca. Ceremoniał Dnia Matki preferuje natomiast postać 
matki, mitycznie wyidealizowaną i upozowaną na uosobienie 
pasywności. Również typowy dla obu świąt nowoczesny rytuał 
obdarowywania, który nie opiera się na wzajemności, w każ-
dej z  inscenizacji odznacza się innym kierunkiem dawania 
i brania. W Boże Narodzenie dzieci otrzymują za swoje dobre 
sprawowanie prezenty od pozostającego w mitycznym odda-
leniu anonimowego ofiarodawcy. Natomiast w  Dniu Matki 
to dzieci w  podziękowaniu za „macierzyńskość” przynoszą 
symboliczne prezenty swojej matce, która wprawdzie jest im 
bliska, ale w tym momencie wyobcowana i oddalona poprzez 
świąteczną inscenizację.

Wyraźna asymetryczność obdarowywania między dziećmi 
a  matką była wynikiem planowej inscenizacji, przynajmniej 
ze strony kwiaciarzy. Maluchy, które nie potrafiły jeszcze 

48 O. Paust, cyt. za: VDB, 8 V 1925, s. 423; poezja okolicznościowa na Dzień 
Matki w tłum. Macieja Górnego (przyp. red. nauk.).

49 Zob. I. Weber-Kellermann, Die deutsche Familie. Versuch einer 
Sozialgeschichte, Frankfurt 1924, s. 223–243, tu s. 226.

50 Knecht Ruprecht (parobek Ruprecht) to groźna postać z ludowych wie-
rzeń związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Ruprecht przychodził 
w  futrze, niosąc rózgę, łańcuch i  worek. Miał karać i  nagradzać dzieci za ich 
zachowanie w minionym roku (przyp. red. nauk.).
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w pełni wyrazić słowami uważanej za sens święta szczególnej 
relacji między matką a  dzieckiem, miały posłużyć się kwia-
tami, „mową kwiatów”. Ich sprzedawcy uważali, że handlują 
towarem, którego wartość użytkowa jest ogólnie akceptowana 
jako uniwersalny symbol relacji między ludźmi. Twierdzili, że 
kwiaty są „przekazicielami wielu treści i zjawisk, szczególnie 
wtedy, kiedy chodzi o wyrażenie bliskości, wdzięczności, rado-
ści i  współczucia, w  sposób niezobowiązujący do rewanżu” 
i  zapewniali, że wymowne kwiaty „w  ręku właściwego dar-
czyńcy stają się czarodziejami, którzy napełniają duszę szczę-
ściem, radością, pokojem”51. 

Niemieckie dziecię!
Pomyśl, smyku, nad szczęściem matki
I wręcz jej świeże majowe kwiatki!

Jak słodki zastaw miłości złóż
Swej matce świeży bukiet róż!

Piękne uczucie najgłębszej wdzięczności
Twej matce kwiaty przekażą najprościej.

Uczcij dziś święto matki swej
I świeży bukiet dla niej miej52.

Aby móc jednolicie, wedle jednego wzoru, zainscenizować 
obchody święta matki w tysiącach rodzin, potrzebne było włą-
czenie ich prywatności do życia społecznego za pośrednictwem 
efektywnych agentur, jakimi były dwudziestowieczne stowarzy-
szenia. Na emisariuszy wybrano dzieci i młodzież, które miały 
zanieść przesłanie Dnia Matki do rodzin. Szkoły, Kościoły, 
stowarzyszenia młodzieżowe i kobiece chętnie podejmowały 
się zadania przybliżenia dzieciom i młodzieży ducha i formy 
święta. Przekazać należało m.in. poniższe szczegółowe wska-
zówki dotyczące obchodów, które pod dostojnym tytułem 
Dziesięciu przykazań na Dzień Matki wprowadził w  obieg 

51 VDB, 11 V 1928, s. 415 lub 7 V 1926, s. 367; w piśmie często pojawiały się 
wywody na temat symboliki kwiatów jako podstawy reklamy.

52 VDB, 13 IV 1928, s. 352
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Komitet Przygotowawczy Niemieckiego Dnia Matki, działa-
jący przy Zespole Roboczym53.

1. W  tę niedzielę wyręcz swoją matkę w  pracy, aby miała 
dzień wolny.

2. Postaw wczesnym rankiem kwiaty przy jej łóżku albo na 
stole.

3. Jeśli mieszkasz z  dala od niej, poślij jej list lub kartkę, 
dodając jakiś miły drobiazg.

4. Idź na cmentarz, jeśli leży tam Twoja matka lub inna matka, 
która należy do grona Twych krewnych. I tak jak na Święto Zmar-
łych składa się grobach poważne wieńce, tak Ty udekoruj grób 
wiosennymi kwiatami.

5. Rozejrzyj się w sąsiedztwie, jeśli jest tam jakaś matka, którą 
dręczą problemy i troski, znajdź dla niej słowa pociechy i  inne 
dowody sympatii.

6. Jeśli wiesz o matce przebywającej w szpitalu, hospicjum, 
domu starców, wyraź jej swą pamięć. Nie pytaj, czy nie jest to 
obowiązkiem innych.

7. Jeżeli spotkasz na ulicy starowinkę, podejdź do niej 
i wyświadcz uprzejmość albo ofiaruj drobny datek, jeśli jest to 
potrzebne.

8. Odciąż matkę, wszystko jedno, czy młodą, czy starą, towa-
rzysz jej, wesprzyj, jeśli potrzeba.

9. Propaguj teraz i w Dniu Matki tę ideę, obracając ją w czyn 
i zatroszcz się o to, aby i inni tak postępowali.

10. Postanów sobie niezłomnie, by w  przyszłości szanować 
i  wspierać swoją matkę i  wszystkie niemieckie matki, zawsze 
i przez wszystkie dni – tak jak w dniu ich święta. Zatroszcz się 
o to, aby i inni tak czynili. Wówczas Dzień Matki stanie się bło-
gosławieństwem dla narodu niemieckiego!

Przykazania na Dzień Matki pokazują wyraźnie, że przej-
ście od prywatnej uroczystości na cześć własnej matki do 
publicznego hołdu oddawanego matce jako takiej było płynne. 
W istocie w scenariuszu święta od początku przewidziana była 
organizacja publicznych obchodów, ponieważ tylko w ten spo-
sób dało się skłonić instytucje społeczne do upowszechniania 
idei wśród dzieci i młodzieży. Z tego względu było również 
pożądane, by różne stowarzyszenia i  instytucje działające 

53 Przykazania drukowano w każdym numerze zeszytów wydawanych przez 
Zespół Roboczy o Dniu Matki.
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w służbie święta matki współkształtowały go i propagowały. 
Stopniowo miały powstawać „neutralne” komitety koordynu-
jące tego rodzaju inicjatywy ponadpartyjnie i  ponadwyzna-
niowo. Inicjatorzy święta udostępniali na potrzeby publicznych 
obchodów przydatne materiały propagandowe54. Publikacja 
obszernych relacji z uroczystości w poszczególnych miejsco-
wościach nie służyła wyłącznie wzmocnieniu poczucia wła-
snej wartości poprzez wyliczanie sukcesów. Miały one także 
zainspirować „neutralne komitety” organizujące obchody 
w następnym roku. Ponadto centralna Komisja Przygotowaw-
cza przy Zespole Roboczym publikowała coraz obszerniejsze 
zestawy materiałów pomocniczych. Ich oferta obejmowała 
poza pocztówkami i  seriami zdjęć, które można było kupić 
lub wypożyczyć, przede wszystkim wskazówki odnośnie odpo-
wiednich publikacji. Należały do nich zarówno starannie zesta-
wione antologie wierszy, pieśni, aforyzmów, fragmentów prozy 
i scenariuszy przedstawień osnutych wokół tematu matki, jak 
i literatura o problemach wychowawczych, kwestiach społecz-
nych, medycznych czy demograficznych.

Niemieckiej matki święta miłości
Kwitniesz w śmierci, za życia się tlisz,
A my stoimy w najgłębszej wdzięczności
Do końca naszych dni!55

Od samego początku przyjęła się praktyka, by „poprzez 
specjalny wieczór propagandowy stworzyć odpowiednie nasta-
wienie do Dnia Matki”56. Mógł on przybrać postać wykładu, 
jak w 1926 r. w Legnicy (wówczas Liegnitz), gdzie spotkanie 
otworzył przewodniczący „neutralnego komitetu”, a następnie 
odczyty na temat „matki” wygłosili: przedstawiciel Kościoła 
katolickiego, lekarz, ewangelicki duchowny i dyrektor szkoły. 
Inna możliwość to rozpoczęcie obchodów już w przededniu 
święta matki uroczystym wykładem w  nastrojowej oprawie 
poetyckiej i pieśniarskiej.

54 Zob. „Schriften zur Volksgenesung”. Oferta publikacji związanych 
z Dniem Matki szybko się poszerzała.

55 VDB, 8 IV 1927, s. 293.
56 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 3, 1927, s. 17; tamże relacja z Legnicy 

(wówczas: Liegnitz).
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Uroczystości publiczne organizowane w  samym Dniu 
Matki wypadały bardzo różnie. Małe miasto Moers (nieda-
leko Duisburga) urządzało od 1924 r. coś w rodzaju festynu, 
którego program w 1926 r. wyglądał następująco:

Sobota, 7 maja, 7.30 wieczorem: pokaz fotografii dla mło-
dzieży pozaszkolnej, jak również dla wszystkich zainteresowa-
nych, „Matka i  dziecko”, wykład połączony z  pokazem obra-
zów o tematyce obyczajowej, uroczystość uświetniona muzyką, 
wierszami i krótkimi przemowami. Współpraca konserwatorium 
z Moers i in.

Niedziela, 8 maja, 7.30 wieczorem [raczej: rano – K.H.]: 
uroczystości przy Grobie Matki na cmentarzu w  Moers. Fan-
fary, wiersze i  krótkie przemowy. Występ chóru kościelnego. 
Od godz. 9: muzyka i występy wokalne w szpitalach, domu sie-
rot i innych zakładach miejskich. Uroczyste nabożeństwa. Przed 
południem, godz. 11.00: uroczystości poranne na dziedzińcu zam-
kowym. Przemówienie przedstawiciela administracji okręgowej. 
Godz. 4. po południu: Główne uroczystości w parku miejskim: 
przemówienie burmistrza, muzyka, śpiew, deklamacje, pokazy 
gimnastyczne, przemówienia. Godz. 8 wieczorem: Zgromadzenie 
zamykające obchody zorganizowane przez Ewangelicką Misję 
Miejską w kościele ewangelickim57.

W  Kilonii58, gdzie już w  1924 r. obchodami Dnia Matki 
kierowała administracja miejska, a  w  szczególności Zespół 
Roboczy do Spraw Publicznej i  Niepublicznej Dobroczyn-
ności (Arbeitsgemeinschaft für öffentliche und freie Wohl-
fahrtspflege), w  programie publicznych obchodów domino-
wały akcje charytatywne. Tamtejsze „uroczystości poranne” 
w teatrze miejskim otrzymały „oprawę artystyczną i etyczną”, 
i wykorzystywano je, aby uhonorować ubogie „wielodzietne 
i dobre matki” książeczką oszczędnościową zatkniętą w bukiet. 
Ponadto dzieci sprzedawały na ulicach kwiaty i pocztówki ofia-
rowane na cele charytatywne. Zysk miał być w 1924 r. przezna-
czony dla potrzebujących wypoczynku dzieci, a w 1927 r. dla 
potrzebujących wypoczynku matek. Nie dość na tym, miejski 

57 Relacja w „Schriften zur Volksgenesung”, z. 3, 1927, s. 21; zob. też VDB, 
6 VI 1924, s. 349.

58 Relacja w  „Schriften zur Volksgenesung”, z. 5, 1928, s. 12 n.; zob. też 
VDB, 18 IV 1924, s. 271 n.; 7 V 1926, s. 367.
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urząd zdrowia zlecił pracownicom socjalnym opiekującym się 
rodzinami organizowanie obchodów święta w poradniach dla 
matek. Prócz poczęstunku w programie były jeszcze występy 
muzyczne, a przede wszystkim „pouczające odczyty lekarza 
dziecięcego”.

Zapewne jednak częściej organizowano publiczne obchody 
w formie wymagającej mniejszego zachodu, dbając o odpo-
wiedni wydźwięk Dnia Matki poprzez akademie ze śpiewem 
i  recytacją, pokazy żywych obrazów, krótkie przedstawienia 
teatralne i uroczyste odczyty59. Najprawdopodobniej zdarzało 
się, że również pastorzy uczestniczyli w  święcie, nawołując 
w  niedzielnych kazaniach do uczczenia matki i  celebrując 
„religijne obchody Dnia Matki”60. 

Niezależnie od tego, jak wyglądały prywatne czy publiczne 
obchody, wskazówki reżyserskie kładły nacisk na to, by różno-
rodność możliwych form uroczystości szła w parze z dbałością 
o  określone treści związane ze świętem. Miało ono służyć 
„obleczeniu w formę wzniosłej idei uczczenia matki”61, okre-
ślanej czasem także jako „adoracja matki”62, a ta „idea Dnia 
Matki [powinna] przybrać postać wolną od wszelkich dodat-
ków, czystą w  swej moralnej wielkości”63. Wiązane ze świę-
tem treści charakteryzowano poprzez stereotypowe zwroty 
jako „wzniosłą ideę moralną”, „czystą ideę moralną”, „piękną 
myśl” albo „czystość i piękno idei Dnia Matki”. Kiedy była 
mowa o „wzniosłej, wspaniałej idei cechującej dzień oddania 
czci matce”64, mieszały się dwa komponenty treściowe: docho-
dziło tu do głosu przekonanie zarówno o „wysokiej moralnej 
wartości hołdu oddawanego matce”65, jak i o „głębokim spo-
łecznym znaczeniu obchodów Dnia Matki”66. Dzień ten miał 
mieć „wielkie znaczenie” i  „wypełnić swój cel” wtedy, gdy 
„wśród skromnego czy szumnego świętowania nie zapomni 

59 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 5, 1928, s. 34.
60 Tamże, s. 23.
61 VDB, 18 IV 1924, s. 271 n.; 7 V 1926, s. 367.
62 VDB, 2 V 1930, s. 161.
63 VDB, 25 V 1923, s. 122.
64 VDB, 18 IV 1924, s. 271 n.
65 VDB, 8 VIII 1930, s. 276.
66 VDB, 8 IV 1927, s. 293.
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się jednak o kulturalnym znaczeniu Dnia Matki”67. Knauer 
zaproponował w  swojej odezwie na pierwszy „Niemiecki 
Dzień Matki” w 1923 r., by „dzień hołdu matce” był „wielkim, 
podniosłym i  uroczystym dniem dla całej ojczyzny”68. Tego 
celu nie udało się osiągnąć w okresie Republiki Weimarskiej. 
Jednakże wszyscy reżyserzy święta z  naciskiem podkreślali, 
że święto matki to „piękny obyczaj” o szczególnym znacze-
niu. Aby to znaczenie bliżej opisać, zbadam najpierw główny 
ideologiczny kontekst hołdu oddawanego matce, a następnie 
domniemane (postulowane) oddziaływanie społeczne ujedno-
liconych obchodów Dnia Matki.

Mateczkę mą wysławiać,
nikt mi nie śmie zabraniać,
co o mnie dbała w noc i w dzień,
nierzadko poświęcając sen.
Stąd myślę, że to dobry plan
Dzień Matki ustanowić nam.
Do tego, co szczególnie cenię,
Mateczki Ziemi odrodzenie
W świąteczny nam przypada czas,
Bo miesiąc maj jest pełen kras.

Czy w naszej Rzeszy dzień się zdarzy,
Gdy jednej myśli młódź i starzy,
Kiedy partyjne zawiści
Przestaną szkodzić jedności?
O tak! Niech wątpliwości cień
Nigdy nie padnie na ten dzień,
Co kłótnie i złości rozbraja,
To drugi niemiecki Dzień Matki 11 maja69.

Pytanie o  to, w  jakim kontekście ideologicznym „cześć 
oddaną matce” można było propagować jako ideę moralną, 
daje się rozłożyć na dwa pytania cząstkowe: co sprawia, że 
matka jest godna składanych jej hołdów oraz kto i dlaczego 
powinien je oddawać? Odpowiedzi na te pytania udzielają 

67 VDB, 6 V 1927, s. 360 lub 4 V 1928, s. 401.
68 VDB, 17 IV 1923, s. 88.
69 VDB, 25 IV 1924, s. 279.
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 różnorodne teksty, które każdego roku na nowo objaśniały 
„głębokie” znaczenie święta matki. Jego propagatorzy nie 
mówili do swych słuchaczy o  matkach jako indywidualnych 
osobach funkcjonujących w określonych warunkach społecz-
nych i  ekonomicznych. Zabiegali tylko i  wyłącznie o  zro-
zumienie dla matki jako idei, czyli dla ucieleśnienia ideału 
i przypisanych mu cech i  zachowań. Namawiali do oddania 
hołdu „żonie i matce”, ale milczeli o tym, kim ona jest, jakimi 
dysponuje umiejętnościami, jakie prace wykonuje. Kobiety 
pojawiają się w  tych tekstach zostały zredukowane do sym-
bolicznych części ciała, jak serce i – o wiele rzadziej – ręce. 
„Serce matki” reprezentuje miłość, „niezmordowane ręce” 
lub „pracowite ręce matki” – pracę; praca i miłość stają się 
symbolicznymi funkcjami ciała. „Matka” jest „sercem”, jest 
„miłością”. Ucieleśniany przez nią zespół cech – „macierzyń-
skość” – jest „uosobieniem wszelkiej słodyczy i wszystkiego co 
wzniosłe i święte na tym świecie”70. „Macierzyńskość” opisuje 
się z  jednej strony jako: wierność, dobroć, wyrozumiałość, 
uczuciowość, troskliwość, a z drugiej jako oddanie, ofiarność, 
rezygnację z własnych potrzeb. Autorzy zazwyczaj wzmacniają 
te rzeczowniki użyciem epitetów: niezmordowana, nieskoń-
czona, niezmierna, bezgraniczna. Zacytuję przykładowy tekst 
z periodyku kwiaciarskiego z 1924 r.71: „O serce matki, jakże 
nieskończenie głęboka jest twa miłość! Żadne słowo nie wyrazi 
bezmiaru twego oddania, twej ofiarności, twej wierności”. Za 
godną hołdu czy też adoracji uznano matkę wystylizowaną na 
abstrakcyjną ideę, pozbawioną wszelkiego ludzkiego wymiaru. 
Ta symboliczna matka nie miała żadnych własnych potrzeb, 
nie odczuwała nawet zmęczenia72; jej działanie polegało na 
oczywistej, milczącej „samoofierze”.

Najwyraźniej propagowany obraz matki miał zyskać 
większą wiarygodność i  siłę przekonywania dzięki odwoła-
niom do zachowanych w  pamięci doświadczeń dzieciństwa. 
Zachwycano się zarówno „tęsknym spojrzeniem wstecz” ku 

70 Tamże, s. 280.
71 VDB, 9 V 1924, s. 309.
72 VDB, 25 IV 1925, s. 280, nie cofał się przez absurdalnym wyobrażeniem, 

że matka nawet po 24 godzinach ofiarnej pracy nie odczuwa zmęczenia i  jest 
gotowa do podjęcia nowych zadań.
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„postaci matki”, jak i „szczęśliwym dzieciństwem”, w którym 
matka dawała pociechę i miłość oraz odbudowywała „utra-
cone poczucie własnej wartości”73. Jako ekstremalnie wysty-
lizowany obraz relacja między dzieckiem a  matką jawi się 
w sformułowaniu: „Wierna matka niesie pochodnię naszych 
tęsknot”74. Dokładna analiza tych mętnych i w swej obsesyj-
nej drobiazgowości nieznośnych dziś tekstów uzmysławia, że 
inscenizatorzy macierzyńskiego ideału oparli składane matce 
hołdy na kulcie jej obrazu. „Wdzięczność, miłość i  cześć” 
miały pomóc w  odnalezieniu upragnionej drogi powrotu 
do matki. Wezwanie do uczczenia matki w  dniu jej święta 
zawiera wyraźną obietnicę, a nawet przyrzeczenie swoistego 
powrotu do dzieciństwa. Tak na przykład można przeczytać, 
że: „macierzyńskość” jest „naszym zbawieniem”, ona jedna 
„ułaskawi nasze dusze”75. 

O, gdybym drogę tamtą znał,
Z dzieciństwa mego pięknych stron!
O, czemum tak za szczęściem gnał,
Puszczając matki dłoń?

O, jakżeż tęsknię za tym dniem,
Kiedy ustanie ciągły ruch,
Zmęczone oczy zamkną się,
w miłości wpadnę puch!

Nie śledzić ani zgłębiać chcę,
Lecz marzyć lekko niczym wiatr,
Nie widzieć czasu, co tak mknie
Powrócić w dziecka świat!

O, wskaż mi tamtej drogi ślad,
Co w świat dzieciństwa wiedzie mnie!
Daremnie szukam szczęścia nad
Brzegami, gdzie wiatr dmie!76

73 Cytaty z VDB, 25 IV 1924, s. 279; 21 III 1924, s. 177; 9 V 1924, s. 310.
74 VDB, 22 IV 1927, s. 326.
75 Tamże, s. 326; VDB, 20 IV 1928, s. 366.
76 W. Reeg, Wenn du noch eine Mutter hast!, Mühlhausen 1928, s. 16.
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Wieczna pochodnia

Ty nie przeminiesz, o błogosławiona
Uśmierzycielko bólu,
Łagodząca cierpienie,
O, wieczna!
Twój biały tron o stopniach z marmuru
Stał już gdy Stwórca powołał człowieka
W swojego raju cudownych ogrodach.
Na jego „stań się” otworzyłaś oczy:
Byś towarzyszką bożego stworzenia
Stała się w ziemskiej pielgrzymce.
Póki oddechem żywa krąży istota,
Jak długo nowe ze starego kwitnie,
Dziecięca dusza rozpoczyna bieg: 
Podążasz śladem, co jego drogę znaczy.
Niepokonana, niezgłębiona,
O, wieczna miłości matki!77

Propaganda nie poprzestała jednak na aktywizowaniu 
indywidualnej tęsknoty za matką. Przede wszystkim starała 
się mobilizować na rzecz kolektywnego celu: zapewnienia 
niemieckiemu narodowi lepszej przyszłości. „W dniu, który 
poświęcony jest uczczeniu matki, kryją się odnowicielskie siły 
witalne narodu”78. Przypisana świętu funkcja społeczna miała 
trzy aspekty. Hołd oddany matce miał zintegrować skłócony 
naród, umocnić rodzinę jako komórkę państwa oraz wdra-
żać młodzież do jej przyszłych zadań. Z tej perspektywy ruch 
związany z  ideą święta matki jawił się jako stowarzyszenie 
budzicieli, którzy przypisywali sobie umiejętność wskrzeszenia 
odnowicielskich sił w narodzie stojącym na skraju przepaści. 
Nic więc dziwnego, że współczesność opisywali w  czarnych 
barwach. Spośród powszechnych „politycznych i ekonomicz-
nych bolączek” za największe zagrożenie uważano często pod-
noszoną „destrukcję życia rodzinnego”, która pociąga za sobą 
„zdziczenie naszych obyczajów”, jak również „brak zmysłu 
społecznego i ofiarności”79.

77 VDB, 3 V 1920, s. 345.
78 VDB, 3 V 1929, s. 343.
79 VDB, 22 IV 1927, s. 326; 6 V 1927, s. 359.
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W tej sytuacji Dzień Matki jawił się jako wkład w „praw-
dziwie moralne odrodzenie naszego narodu”80. To stwierdze-
nie opiera się na pewnej prostej zależności. Zdanie „matka 
jest strażniczką ogniska domowego”81 od dawna należało do 
arsenału obiegowych ideologii. W związku z tym domniemaną 
„rujnację” rodziny można było uznać za symptom porażki 
matek. Propagatorzy nowego święta krytykowali zresztą 
„upadek kobiecości i macierzyńskości w naszym narodzie”82. 
Z  powodu materializmu, indywidualizmu i  niepohamowa-
nego hedonizmu kobiety miały jakoby stracić zainteresowa-
nie swoim prawdziwym powołaniem żony i  matki. Recepta 
brzmiała: „Dajcie nam dobre matki, a  z  Niemcami znowu 
będzie dobrze”83. Nowe święto miało się do tego przyczy-
nić. Oczekiwano bowiem, że hołd składany matce będzie 
oddziaływał wychowawczo na kobiety, a  przede wszystkim 
na dorastające dziewczęta, wciągnie je w  orbitę wpływów 
„macierzyńskości” i w ten sposób ukierunkuje na wypełnianie 
ich „naturalnego” powołania. Z kolei mężczyzn i  chłopców 
należało wychować w szacunku wobec matki, a  tym samym 
– wobec rodziny. Co więcej, propagatorzy święta mieli rów-
nież nadzieję, że pozwoli ono upowszechnić wiedzę na temat 
„wielkich zagadnień naszego narodowego bytu”, na temat 
znaczenia „macierzyństwa”, „higieny rasowej”84 i „wychowa-

80 VDB, 25 VI 1923, s. 147.
81 VDB, 21 III 1924, s. 177.
82 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 9, 1929, s. 18. Dla poniższych wywodów 

zob. tamże, s. 3, 22; z. 5, 1928, s. 5, 15; VDB, 18 IV 1924, s. 271; 29 IV 1927, 
s. 351.

83 VDB, 22 IV 1927, s. 326.
84 Higiena rasowa (Rassenhygiene) była dominującym w Niemczech określe-

niem ruchu eugenicznego. Proces jej instytucjonalizacji w niemieckim pejzażu 
naukowym rozpoczął się w ostatniej dekadzie XIX w., głównie za sprawą spo-
łecznie zaangażowanych lekarzy. Program obejmował propagowanie wielodziet-
ności, walkę z  patologiami społeczeństwa przemysłowego, zwalczanie chorób 
społecznych, takich jak gruźlica i  choroby weneryczne, a  także ograniczanie 
reprodukcji określonych grup ludzi oraz zapobieganie „nadmiernej” imigracji. 
Poszczególne nurty ruchu, związane zarówno z prawicą, jak i lewicą, kładły na-
cisk na różne elementy tego programu. Na lata 20. XX w. przypadły największe 
sukcesy organizacyjne niemieckich eugeników: na niemieckich uniwersytetach 
powstały katedry higieny rasowej, a w Berlinie powołano w 1926 r. prestiżowy 
Instytut Antropologii, Nauki o Dziedziczeniu i Eugeniki im. Cesarza Wilhelma 
(Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Euge-
nik). Po 1933 r. część postulatów niemieckiego ruchu higieny rasowej została 
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nia seksualnego”. Długofalowo „wychowawcy narodu” mieli 
nadzieję, że Dzień Matki przywróci „rodzinność” z  „rado-
sną dzietnością rodzin jako krynicą wszelkiej narodowej siły 
i cnoty”85.

Propagowany wzorzec kochającej i  ofiarnej matki miał 
prócz wszystkich innych jeszcze i  tę zaletę, że mógł preten-
dować do uniwersalnego znaczenia, niezależnie od wysokości 
dochodów, przynależności do określonej klasy czy warstwy. 
Reżyserzy Dnia Matki najwyraźniej właściwie zdiagnozowali 
stosunki panujące w Niemczech, odwołując się do – jak przy-
puszczali – obecnej we wszystkich kręgach ludności gotowości 
oddania hołdu matce i zainscenizowali jej święto jako dzień 
narodowej integracji. Formułowali coraz to nowe warianty 
swojego przesłania: „Wspólnota w  miłości i  szacunku dla 
matki spaja nasz rozczłonkowany naród”86 i dodawali do nich 
postulat, by w  Dniu Matki zapomnieć o  wszelkich konflik-
tach wyznaniowych lub partyjnych i obchodzić go jako święto 
zgody i  pojednania. W  zaklęciach wspólnego ideału „miło-
ści ojczyzny, stron rodzinnych i miłości macierzyńskiej” jako 
sił jednoczących naród niemiecki pobrzmiewały nadzieje na 
„wspólnotę narodową”87 (Volksgemeinschaft)88.

Naszkicowana powyżej „moralna” idea święta matki była 
zrazu jedynie ideologiczną i społeczno-polityczną uzurpacją, 
która, jak liczyli jej inicjatorzy, miała podbudować nowy „oby-

przejęta przez nazistowskie ustawodawstwo rasowe. Zob. P. Weingart, J. Kroll, 
K. Bayertz, Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in 
Deutschland, Frankfurt am Main 1988; krótki zarys historii niemieckiego ruchu 
higieny rasowej daje także M. Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego 
ruchu eugenicznego (1880–1952), Warszawa 2003, s. 31–39 (przyp. red. nauk.).

85 „Schriften zur Volksgenesung”, z. 3, 1927, s. 7, 12.
86 VDB, 25 IV 1924, s. 281.
87 „Wspólnota narodowa” to ideologiczno-propagandowa koncepcja narodo-

wego socjalizmu. Chodziło w niej o to, by naród niemiecki stał się skonsolido-
waną, homogeniczną grupą, wewnątrz której nie byłoby barier społecznych. Ze 
„wspólnoty narodowej” wykluczano Żydów, ludzi niepełnosprawnych, homosek-
sualistów, przeciwników politycznych, jak również w ogóle te jednostki i grupy 
społeczne, które spotkały się z potępieniem i prześladowaniami ze strony reżimu. 
Zob. np. B. Kosmala, Wspólnota narodowa, w: Polska – Niemcy. Wojna i pamięć, 
red. J. Kochanowski, B. Kosmala, Warszawa–Poczdam 2009, s. 340–341; zob. 
też: E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 
1919–1945, Warszawa 1999 (przyp. red. nauk.).

88 VDB, 6 V 1927, s. 360.
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czaj narodowy”. Jednakże uzurpacja stała się rzeczywistością, 
ponieważ pod postacią didaskaliów weszła do scenariusza 
święta. Lokalne agentury propagandowe zaakceptowały ideę 
i  przekazały ją dzieciom i  młodzieży jako przesłanie Dnia 
Matki. Posiłkowano się słowem mówionym i pisanym, by pod 
postacią wierszy, pieśni, przemówień, kazań i artykułów praso-
wych puścić ideę w obieg. Propagowano również obraz matki 
podobnej Madonnie i ustrojonej w stylizowane szaty, ukazywa-
nej najczęściej w czułej bliskości z małym dzieckiem. Od końca 
lat 20. kwiaciarze otrzymywali dokładne wskazówki pomaga-
jące w przełożeniu idei Dnia Matki na efektywną dekorację 
reklamową witryny sklepowej. Zalecano umieszczanie wśród 
ozdób kwiatowych aforyzmów związanych z tym dniem, obra-
zów lub rzeźb przedstawiających postacie kobiece, które „już 
w rysach twarzy albo postawie wyrażają macierzyńskość”89. 

Uniformizacja i  ciągłe powtórzenia wypowiedzi o  Dniu 
Matki nie mogły pozostać bez wpływu na społeczeństwo, 
a  przynajmniej na tę jego część, która gotowa była czytać, 
słuchać i  patrzeć. Przypuszczam, że tego rodzaju reklama 
mogła nadać wyraźniejsze kontury utajonym wyobrażeniom 
matki i przeobrazić je w ogólnie akceptowane wzorce90. Dzień 
Matki należałoby wówczas interpretować jako kolektywny 
wysiłek zmierzający do uczynienia z  rodzinnych zachowań 
normy obowiązującej całe niemieckie społeczeństwo. Szcze-
gólne znaczenie przypadałoby dwu aspektom sakralnej styli-
zacji matki jako centralnej postaci święta. Po pierwsze, jako 
właściwą i adekwatną przedstawiano ofiarność działań matki 
w rodzinie: matczynej pracy nie da się jakoby zmierzyć ludzką 
miarą. Doroczne dziękczynienie miało dać temu wyraz, a zara-
zem ukazać dalsze spełnianie tej przekraczającej ludzkie siły 
służby jako obowiązku kobiet. Ci, którzy przez cały rok czerpią 
z opiekuńczej ofiary matki, w dniu jej święta wyrównują dług 
wdzięczności, by dzięki temu móc nadal korzystać z jej ofiar-
ności. Hołd miał zapewnić społeczeństwu również w przyszło-
ści pełną oddania opiekuńczość i poświęcenie ofiarnej matki 

89 VDB, 3 V 1929, s. 344; po raz pierwszy o dekoracji witryny wystawowej 
pisano w VDB, 27 IV 1928, s. 380.

90 Na temat funkcji tego rodzaju wzorców zob. R. Firth, Symbols, Public and 
Private, London 1973, zwł. s. 54–91.
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dla niewinnych dzieci i dorosłych synów. Ta potworna logika 
ukazuje główną intencję inscenizacji, którą mimo wszelkich 
różnic akceptowali wszyscy ich animatorzy. 

Dotąd traktowałam „Niemiecki Dzień Matki” jako 
doroczną inscenizację, scenariusz, który w coraz liczniejszych 
regionach Rzeszy Niemieckiej stawał się historyczną rzeczy-
wistością91. Związana z nim zadziwiająca mieszanka prywat-
nych i publicznych kontekstów stwarzanych dla protagonistów 
rodzinnych wydarzeń, melanż wychowania narodu i festynu, 
marketingu i  symbolicznej komunikacji, idealnych wartości 
i doraźnych interesów politycznych oraz równoczesne umac-
nianie poczucia wspólnoty społecznej i rodzinnej, dostarczają 
również podstaw do stwierdzenia, że „dzień hołdu matce” był 
czymś więcej niż tylko udaną inscenizacją. Dlatego w dalszej 
części artykułu chcę rozszerzyć zasięg analizy i  rozpatrywać 
Dzień Matki zarówno jako fragment rzeczywistości społecznej 
Republiki Weimarskiej, jak i  jako jej komentarz. Nie będę 
się już przy tym dłużej zajmować kwestią, dlaczego Dzień 
Matki się pojawił i jakie wzorce pozwalał przekazywać. Chcę 
postąpić inaczej: uzyskaną dzięki analizie perspektywę wyko-
rzystać do zestawienia i  zinterpretowania pewnych zjawisk 
społecznych w okresie Republiki Weimarskiej. 

Matki w Republice Weimarskiej

Do jakiej sytuacji społecznej odnosiła się intensywna 
propaganda „Niemieckiego Dnia Matki”? By wyczerpująco 
odpowiedzieć na to pytanie, na pewno nie wystarczy ukazanie 
zabiegów poszczególnych branż przemysłu konsumpcyjnego 
o  zbyt towaru. Również sama obecność społecznych i  poli-
tycznych pressure groups czy większych aktorów społecznych 
w XX w. nie jest wystarczającym wyjaśnieniem ich zaangażo-
wania na rzecz obchodów Dnia Matki. Wszystko wskazuje na 
to, że trzeba objąć spojrzeniem szerszy wycinek rzeczywistości 
społecznej. Uprawnione jest przypuszczenie, że istnieje zwią-

91 Podniesiony do rangi święta narodowego Dzień Matki w III Rzeszy wart 
jest osobnego zbadania.
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zek między propagandą omawianego święta a sytuacją i miej-
scem matek w społeczeństwie. Poszlaką jest rozpowszechniony 
w reklamie obraz ofiarnej matki oraz wyraźnie sformułowany 
cel wychowywania dorastających dziewcząt do macierzyństwa.

Poniższe rozważania skupiają się wokół hipotezy mówią-
cej, że powszechnie zaakceptowana propozycja publicznego 
uczczenia matki świadczy o pojmowaniu macierzyństwa jako 
zagadnienia społecznego92. Trudno sobie wyobrazić tych 
rozmiarów kampanię reklamową, gdyby bycie matką było 
naturalnym stanem i  sprawą prywatną. Ujmowanie go jako 
zagadnienia społecznego oznacza, że społeczeństwo określa 
i próbuje dyktować, jakie czynności mają wykonywać kobiety 
będące matkami, a zarazem, że kobiety te nie chcą lub nie są 
w stanie robić tego, czego się od nich oczekuje.

W  świadomości społeczeństwa lat 20. XX w. ówczesna 
sytuacja jawiła się jako kryzysowa. Z jednej strony uskarżano 
się na spadek liczby urodzeń, postrzegając go jako niepokojący 
deficyt w wypełnianiu przez kobiety funkcji matki93, z drugiej 
zaś, za społeczno-polityczny skandal uważano to, że matki 
załamywały się psychicznie i  fizycznie pod ciężarem swoich 
obowiązków i stawały się niezdolne do ich spełniania94. Spo-
łeczno-polityczne próby terapii zmierzały do zwiększenia 
wydajności matek i ich gotowości do pracy, a kampania pro-
pagująca ich święto doskonale wpasowywała się w  ten pro-
gram. Natomiast głębsze, strukturalne przyczyny problemu 
pozostawały nieuwzględnione. Na ogół wciąż za nieunik-
niony bieg wydarzeń uznawano to, że w zamian za spełniane 
nieodpłatnie i  uważane za społecznie nieodzowne usługi 
matki otrzymywały zaledwie bardzo ograniczone możliwości 

92 Zob. np. Mutterschaft. Ein Sammelwerk uber die Probleme des Weibes als 
Mutter, red. A. Schreiber, München 1912.

93 Ciekawy przegląd dyskusji nt. polityki ludnościowej daje: D. Glass, 
Population. Policies and Movements in Europe, London 1967 (reprint).

94 Wiele mówiący jest w tym względzie artykuł 119 Konstytucji Weimarskiej, 
gdzie czytamy: „Małżeństwo jako podstawa życia rodzinnego oraz zachowania 
narodu znajduje się pod szczególną ochroną konstytucji. Opiera się na równo-
uprawnieniu obu płci (Ustęp 1). Utrzymanie rodziny w czystości, jej uzdrowienie 
i udzielenie jej społecznego wsparcia jest zadaniem państwa i gmin. Rodzinom 
wielodzietnym przysługuje wyrównawcze wsparcie (Ustęp 2). Macierzyństwu 
przysługuje opieka i wsparcie państwa (Ustęp 3)”.
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rozwoju95. Wprawdzie pierwsze całościowe programy polityki 
rodzinnej96 przewidywały już daleko idące materialne wsparcie 
dla rodzin wielodzietnych, jednak w latach 20. nadal brako-
wało środków potrzebnych do zapobieżenia niekiedy drastycz-
nemu ubóstwu rodzin czy matek z małymi dziećmi.

Wydaje się, że w dwudziestoleciu 1919–1939 nie do pomy-
ślenia była społeczna akceptacja dla zmniejszenia przez matki 
zakresu ich obowiązków. Tego rodzaju odciążenie można by 
osiągnąć po pierwsze poprzez obniżenie standardów macie-
rzyństwa. To jednakże było niemożliwe, ponieważ szybko wzra-
stające od końca XIX w. standardy prowadzenia gospodarstwa 
domowego i opieki nad dziećmi uznano za postęp społeczny, 
a  nie za źródło dodatkowej pracy dla kobiet. Drugim spo-
sobem na zdjęcie z matek pewnej części przydzielonych im 
obowiązków mogłoby być przeniesienie ich albo – w obrębie 
rodziny – na personel pomocniczy czy męża, albo na instytucje 
społeczne. Jednak z przyczyn pryncypialnych uważano, że dla 
dobra i spójności rodziny pożądane jest wykonywanie wszyst-
kich tych prac przez matkę. Opiekę nad dziećmi odbywającą 
się poza rodziną nadal uważano za zło konieczne i rozwiązanie 
awaryjne. Wprawdzie popierali ją socjaldemokraci i  komu-
niści, ale na poziomie instytucjonalnym rozwijała się bardzo 
powoli. Natomiast tego rodzaju usługi świadczone na warun-
kach rynkowych mogło opłacić prawdopodobnie jeszcze mniej 
gospodarstw domowych niż przed pierwszą wojną światową97.

95 Na temat zakresu socjaldemokratycznych postulatów zob. L. Schroeder, 
Die proletarische Frau als Hausfrau und Mutter, w: Die Frauenfrage im Lichte des 
Sozialismus, red. A. Blos, Dresden 1930, s. 148–182.

96 Na temat programów polityki rodzinnej zob. np. B.F. Zahn, Familie und 
Familienpolitik, Berlin 1918; G. Bäumer, Familienpolitik. Probleme, Ziele, Wege, 
Berlin 1933.

97 Liczba osób zarabiających jako pomoc domowa zmniejszyła w okresie od 
1907 do 1925 r. o 12%. W 1925 r. ponad 300 tys. z 1,3 mln kobiet zatrudnionych 
w  gospodarstwach domowych pracowała jako pomoce dochodzące. Służba 
mieszkająca w domu pracodawcy żyła w 72% u samodzielnych przedsiębiorców 
i głównie była pomocą dla żony współpracującej w firmie; zob. A. Geyer, Die Frau 
im Beruf, w: Die Frauenfrage im Lichte..., s. 207–209. Według S.J. Coyner, Class 
Patterns of Family Income and Expenditure during the Weimar Republic. German 
White-Collar Employes as Harbingers of Modern Society, Rutgers University 1975 
(mps pracy doktorskiej), s. 303 n., tylko 5,7% rodzin pracowniczych i  11,2% 
rodzin urzędniczych było w  stanie zapłacić służącej wynagrodzenie wynoszące 
ok. 600–900 marek.
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Poza wszystkim odejście od płciowego podziału pracy było 
nie do przyjęcia nawet jako czysta spekulacja98. Zamiast tego 
szeroko stosowaną praktyką stała się konsekwentna kontrola 
urodzeń jako prywatna forma dopasowania się do zmienio-
nych warunków. Rodzice, a  zwłaszcza matki, były gotowe 
zwiększyć wysiłek poświęcony opiece nad dzieckiem zgodnie 
ze wzrostem społecznych standardów. Zarazem jednak chcieli 
decydować, ile dzieci będą według tych standardów wychowy-
wać. Od początku XX w. planowanie rodziny upowszechniło 
się we wszystkich kręgach ludności99. Dlatego politycy rozpo-
częli krucjatę przeciwko tej prywatnej strategii ochrony przed 
przeciążeniem i malowali obraz grożącej Niemcom „narodo-
wej śmierci” jako ponurą konsekwencję wzbraniania się matek 
przed spełnianiem swoich funkcji100.

Nie ma jak dotąd solidnych badań na temat warunków 
życia i pracy matek w Niemczech lat 20. XX w. W statystykach 
poświęcano im równie mało miejsca co rodzinom. Nie da się 
dokładnie powiedzieć, ile zamężnych i niezamężnych kobiet 
żyło we wspólnym z  dziećmi gospodarstwie domowym, nie 
wiadomo, w jakim wieku były matki i ich potomstwo, nieznana 
jest też liczba dzieci. Ogólną orientację umożliwiają jedynie 
pośrednie dane na temat stanu cywilnego, pracy zarobkowej, 
wielkości gospodarstw domowych i liczby urodzeń. Możliwe, że 
istnieją pojedyncze ankiety, które dostarczają dokładniejszych 
danych, ale ich analiza przekracza ramy niniejszego artykułu101.

98 Zamiast tego dyskutowano nad podwójnym obciążeniem kobiet, które 
poza pracą w rodzinie pracowały jeszcze zarobkowo.

99 Zob. J.E. Knodel, The Decline of Fertility in Germany, 1871–1939, 
Princeton 1974.

100 Zob. np. F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang und seine Bekämpfung, 
Berlin 1929; H. Harmsen, Geburtenregelung. Das Europäische Bevölkerungspro-
blem („Schriften zur Volksgesundung” 7), Berlin 1927.

101 Zob. np. opracowanie zebranych przez Urząd Statystyczny Rzeszy 
w 1927/1928 r. zapisów budżetów domowych 896 rodzin robotniczych, 546 pra-
cowniczych i 498 urzędniczych w: S.J. Coyner, Class Patterns... Wiele inspiracji 
zawdzięczam Timowi Masonowi: Women in Nazi Germany, „History Work-
shop. A  Journal of Socialist Historians” 1, 1976, s. 74–113; tenże, Women in 
Germany 1925–1940. Family Welfare and Work. Conclusion, tamże, 2, 1976, 
s. 5–32; niemieckie tłumaczenie skróconej wersji w: Gesellschaft. Beiträge zur 
Marxschen Theorie, t. 6, Frankfurt 1976, s. 118–193; cyt. wg angielskiego ory-
ginału, s. 74–113.
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Wspomagam się więc materiałem łatwiej dostępnym, choć 
zawierającym mniej informacji. 

Rozważając realne warunki życiowe kobiet, należy przy-
kładać wielką wagę do faktu, że również w okresie Republiki 
Weimarskiej kierowały się one społecznymi wytycznymi, które 
mówiły, że ich najważniejszą czy nawet naturalną rolą jest 
bycie gospodynią domową i matką u boku męża i „żywiciela”. 
Wychowane do spersonalizowanej „macierzyńskości”, miały 
realizować się przede wszystkim w rodzinie, czyli sferze pry-
watnej, a jedynie drugoplanowo w przestrzeni publicznej, jako 
„zorganizowana” lub „duchowa macierzyńskość”102. Ten wzo-
rzec był pełną sprzeczności interpretacją faktycznej sytuacji 
społecznej kobiet, zmieniającej się radykalnie pod naciskiem 
mocno przyspieszonych przez pierwszą wojnę światową pro-
cesów przemian ekonomicznych i politycznych. Ekonomiczny 
przymus pracy zarobkowej, a  także nowe możliwości wyni-
kające z  lepszego wykształcenia i  prawnego równoupraw-
nienia stały się dla kobiet z  wszystkich warstw społecznych 
wyzwaniem do poszukiwania nowych pól działalności poza 
prywatnym gospodarstwem domowym. Kobiety, których praca 
i życie stały pod znakiem tego ogólnego trendu, były zarazem 
odsyłane do wzorca „gospodyni domowej i  matki” oraz do 
kodyfikowanej w coraz drobniejszych szczegółach roli matki.

Te nakazy roli zderzyły się w Republice Weimarskiej z rze-
czywistością: gigantyczną nadwyżką kobiet. Podczas pierwszej 
wojny światowej zginęły 2 mln niemieckich żołnierzy. Niemal 
70% wszystkich poległych stanowili nieżonaci, prawie połowa 
zmarła w wieku od 18 do 25 lat103. W związku z tym w 1925 r. 
w Rzeszy Niemieckiej było o 2 mln więcej kobiet niż mężczyzn 
(w 1933 r. nadwyżka ta nadal była duża i wynosiła 1,8 mln). 
W grupie wiekowej 20–65 lat liczba kobiet przekraczała o 1,8 
lub 1,7 mln liczbę mężczyzn104. W języku używanym w 1929 r. 
przez demografa Friedricha Burgdörfera brzmiało to nastę-

102 Pojęcia ta przyjęły pod koniec XIX w. przede wszystkim w mieszczańskim 
ruchu kobiecym, a także w wyznaniowych organizacjach kobiecych.

103 Zob. „Wirtschaft und Statistik” 2, 1992, s. 386; „Statistisches Jahrbuch” 
44, 1924/25, s. 24–27.

104 Wyliczone wg D. Petzina i  in., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch III. 
Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914–1945, München 1978, s. 28.



123

pująco: „męskie straty wojenne doprowadziły do ugorowa-
nia rodności 1,1 mln kobiet”105. Ta dysproporcja zmniejszała 
szanse kobiet na zawarcie małżeństwa.

Tabela 1. Struktura procentowa stanu cywilnego kobiet i  mężczyzn 
w latach 1925 i 1933106

Wyszczegól-
nienie

Rok

Zamęż-
ne (%)

Żonaci
(%)

Wdowy 
(%)

Wdow-
cy (%)

Roz-
wódki 
(%)

Roz-
wodnicy 

(%)

1925 39,4 42,3 8,7 2,9 0,6 0,3

1933 42,7 45,1 9,0 3,1 0,9 0,6

Tabela 2. Liczba niezamężnych kobiet i nieżonatych mężczyzn w wieku 
35 lat i starszych, w latach 1925 i 1933107

Wyszczegól-
nienie

Roczniki 1881–1885 Roczniki 1886–1890

1925 1933 1925 1933

kobiety 369 000 
(16%)

293 000 
(13%)

259 000 
(12%)

221 000 
(11%)

mężczyźni 219 000 
(11%)

124 000 
(6%)

148 000 
(7,5%)

102 000 
(6%)

Większość z 15,8 mln (1925) i 17,7 mln (1933) zamężnych, 
owdowiałych i  rozwiedzionych kobiet mogła być matkami. 
Jednakże życie kobiet, które wyszły za mąż na długo przed 
1914 r. zasadniczo różniło się od życia tych, które zawarły 
małżeństwo w  ostatnich latach wojny. Przeprowadzone 
w 1939 r. badania statystyczne108 pokazują, że kobiety miesz-
kające na wsi albo te, których mężowie pracowali w rolnictwie, 

105 F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 47.
106 Na podstawie: Bevölkerung und Wirtschaft. Langfristige Reihen 1871 bis 

1957 für das Deutsche Reich und die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 
1958, s. 15. 

107 Na podstawie: „Statistik des Deutschen Reichs” 401, 1930, s. 174 n.; 
„Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich” 54, 1935, s. 12.

108 Zob.: J.E. Knodel, The Decline..., s. 121, 124; S.J. Coyner, Class Patterns..., 
s. 189, troje i więcej dzieci było jedynie w 26% rodzin robotniczych i 12% innych 
zatrudnionych oraz 16% rodzin urzędniczych.
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w małżeństwach zawartych przed 1905 r. rodziły średnio 5,5 
dzieci, a w małżeństwach zawartych w latach 1915–1919 już 
tylko 3,6. Dla żon robotników zatrudnionych poza rolnictwem 
średnia ta spadła z 4,7 do 2,8. Dla żon urzędników i pracow-
ników biurowych spoza rolnictwa średnia liczba dzieci rów-
nież spadła – z 3,4 do 2. W dużych miastach liczba wszystkich 
urodzeń spadła z 3–4 do 1–2 na małżeństwo. Pozostaje jesz-
cze dodać, że sposobem na to efektywne planowanie rodziny 
była nie tylko antykoncepcja, ale przede wszystkim aborcje. 
W połowie lat 20. szacowano ich liczbę na około 500 tys. rocz-
nie109. Podczas Wielkiego Kryzysu jeszcze więcej kobiet decy-
dowało się na ten nadal penalizowany i przez to także szcze-
gólnie niebezpieczny dla zdrowia środek kontroli urodzeń.

Większość gospodyń domowych pracowała zatem w gospo-
darstwach domowych, które z  powodu niższej liczby dzieci 
i służby były wyraźnie mniejsze niż jeszcze w 1910 r.

Tabela 3. Procentowy rozkład wszystkich wieloosobowych gospodarstw 
domowych w Rzeszy Niemieckiej110

Liczba osób

Rok
2–4 osoby 5–7 osób ponad 8 osób

1910 54,6 34,8 10,6

1925 64,2 29,4 6,4

1933 71,8 24,1 4,1

W  dwudziestoleciu międzywojennym gospodarstwa 
domowe nie tylko się zmniejszyły, ale – przynajmniej w dużych 
miastach – nierzadko zostały wyposażone w gaz, wodę i elek-
tryczność, dzięki czemu łatwiej się je prowadziło111. Jednakże 
nadal problemem pozostała niedostateczna liczba  mieszkań. 

109 Szacunki w: J. Wolf, Die neue Sexualmoral und das Geburtenproblem 
unserer Tage, Jena 1928, s. 70–75; zob. też: D. Glass, Population..., s. 311–313. 
W 1926 r. nowelizacja § 218 zmieniła karę grożącą za aborcję z więzienia o za-
ostrzonym rygorze na więzienie zwykłe. Kampania na rzecz zniesienia tego pa-
ragrafu prowadzona w 1931 r. nie przyniosła rezultatu; zob. A. Grossmann, Ger-
man Abortion Campaign 1931, „New German Critique” 1978 (jesień), s. 114–137.

110 Na podstawie: „Statistisches Jahrbuch” 55, 1936, s. 34.
111 Zob. S.J. Coyner, Class Patterns..., s. 293 n.
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Ich dotkliwy brak widać w danych statystycznych: spis mieszkań 
w Rzeszy z 1927 r. wykazał112, że było ich wówczas o 750 tys. 
za mało w stosunku do potrzeb, przy czym 300 tys. z tych już 
istniejących to były mieszkania przepełnione bądź w bardzo 
złym stanie technicznym.

Czy zatem można powiedzieć, że warunki życia i  pracy 
matek uległy poprawie? Niestety, stwierdzenie to jest mylące, 
bo spojrzenie na ekonomiczne warunki pracy matek i gospo-
dyń domowych w całej rozciągłości pokazuje ówczesną nędzę 
i  biedę. Jeśli ojca zabrakło, zanim dzieci zdążyły dorosnąć, 
matki, niezależnie od liczby potomstwa, musiały stawić czoło 
ekstremalnie trudnej sytuacji ekonomicznej. Większość z nich 
dorabiała do zasiłków lub rent, aby móc pokryć całe koszty 
utrzymania. Jednak w  obliczu bardzo niskich płac, kobiety, 
nawet gdy pracowały zarobkowo ponad osiem godzin dzien-
nie, rzadko mogły utrzymać kilka osób. Aby zapewnić rodzinie 
przetrwanie, skazane były na pomoc charytatywną113. Chodzi 
nie tylko o to, że w tak ciężkiej sytuacji znalazło się w latach 20. 
szczególnie wiele matek, ale przede wszystkim o to, że były to 
kobiety, które jako dziewczęta przygotowywano do życia gospo-
dyni domowej w rodzinie dobrze zabezpieczonej finansowo.

Matki, szczególnie niezamężne, od zawsze musiały w dużym 
stopniu same dbać o  utrzymanie swoje i  swoich dzieci. 
W latach 20. procent żywych dzieci urodzonych przez nieza-
mężne kobiety wzrósł z 8–10% (przed 1914 r.) do 11–12%. 
Przy czym liczba dzieci pozamałżeńskich spadła ze 170 tys. 
w latach 1900–1914 do 150 tys. po 1920 r.114 Możliwe, że wów-
czas te niezamężne matki częściej niż przed pierwszą wojną 
światową mieszkały z ojcami swoich dzieci115. Na pewno jed-
nak zwiększyła się liczba opuszczonych żon i rozwódek, które 

112 Zob. L. Schroeder, Die proletarische Frau..., s. 176; L. Preller, Sozialpolitik 
in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1978 (reprint), s. 483.

113 Zob. np. B.E. Lüdy, Erwerbstätige Mütter in vaterlosen Familien, Berlin 
1932, współczesna epoce analiza sytuacji 184 samotnych matek w Berlinie.

114 Bevölkerung und Wirtschaft..., s. 20.
115 Prawo do świadczeń rentowych i  obawa przed problemami w  miejscu 

pracy były dla kobiet w  latach 20. motywacją do rezygnacji z  formalnego za-
warcia małżeństwa; zob. m.in. H. Harmsen, Der Einfluß der versorgungsgesetz-
lichen Regelung auf die wirtschaftliche und soziale Lage der Kiegerwitwen. Eine 
soziologische und bevölkerungspolitische Beurteilung und Kritik unserer heutigen 
Versorgungsgesetzgebung, Berlin 1926. 
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także przed wojną żyły najczęściej w wielkiej nędzy i nierzadko 
musiały korzystać z zasiłków116. Przede wszystkim zaś do grupy 
matek bez „żywiciela” doszła raptownie zwiększona przez 
wojnę liczba wdów, pochodzących z najróżniejszych warstw 
społecznych117. Jeszcze w październiku 1924 r. liczba wdów po 
żołnierzach, które nie straciły uprawnień do świadczeń (tzn. 
nie wyszły ponownie za mąż) wynosiła 366 140, miały one 
łącznie 963 040 dzieci. Prawie wszystkie otrzymywały rentę 
tak niewielką, że bez dodatkowych dochodów nie wystarczała 
ona na utrzymanie rodziny. Wyobrażenie o rzędzie wielkości 
tej grupy matek, żyjących w nadzwyczaj trudnych warunkach, 
dać może spis ludności z 1933 r.118 Naliczono wówczas 2,4 mln 
gospodarstw domowych, w których głową rodziny była owdo-
wiała lub rozwiedziona kobieta. W 468 tys. takich gospodarstw 
domowych żyły dzieci poniżej 16. roku życia.

Również w „pełnych” rodzinach koszty utrzymania niemal 
w jednej trzeciej nie były pokrywane z pracy męża. W 1925 r., 
gdy panowała stosunkowo korzystna koniunktura, praco-
wało zarobkowo w  pełnym wymiarze 3,7 z  12,7 mln kobiet 
zamężnych. W  spisach osób pracujących zawodowo z  1925 
i 1933 r. ujęto 29% mężatek. Z kolei ich udział w liczbie kobiet 
pracujących zarobkowo wynosił w  1925 r. 32%, a  w  1933 –  
36%119. Ponad połowa zarobkujących mężatek miała więcej niż 

116 Bevölkerung und Wirtschaft..., s. 23.
117 „Wirtschaft und Statistik” 5, 1925, s. 29 n. Pierwszy oficjalny spis odbył się 

w październiku 1924 r. Jeszcze trudniejsze niż sytuacja wdów po żołnierzach było 
położenie mężatek, które otrzymywały rentę z ubezpieczenia wypadkowego lub 
inwalidzkiego swojego męża; zob. L. Schroeder, Die proletarische Frau..., s. 174. 
Zob. też H. Hurwitz-Stranz, Kriegerwitwen gestalten ihr Schicksal. Lebenskämpfe 
der Kriegerwitwen nach eigenen Darstellungen, Berlin 1931.

118 Zob. „Statistisches Jahrbuch” 55, 1936, s. 31.
119 Na temat pracy zarobkowej zob. A. Geyer, Die Frau im Beruf...; T. Mason, 

Women in Nazi Germany...; a także: S. Bajohr, Die Hälfte der Fabrik. Geschichte 
der Frauenarbeit in Deutschland 1914–1945, Marburg 1979; R. Bridenthal, Bey-
ond Kinder, Kirche, Küche. Weimar Women at Work, „Central European History” 
6, 1973, s. 148–166; zob. zwł. S. Bajohr, Die Hälfte der Fabrik..., s. 25. S.J. Coyner, 
Class Patterns..., s. 215, stwierdza, że kobiety z własnymi dochodami można było 
spotkać w  45,9% rodzin robotniczych, 12% urzędniczych i  14,7% rodzin pra-
cowników biurowych; przy czym w 32% rodzin robotniczych kobieta pracowała 
także po urodzeniu dzieci, co nie zdarzało się w rodzinach urzędników i innych 
pracowników biurowych.
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40 lat120. Liczby te uwzględniają zarówno żony pracujące samo-
dzielnie, jak i te, które pomagały mężowi w drobnym handlu 
i rzemiośle oraz rolnictwie. Sytuacja tych ostatnich miała tę 
dobrą stronę, że praca domowa i  zarobkowa odbywały się 
w  tym samym miejscu, zarazem jednak pracowały one bez 
wynagrodzenia i podlegały mężowi. Z 850 tys. kobiet, które 
w 1925 r. miało pracodawcę innego niż mąż121, mniej więcej 
połowa to robotnice przemysłowe, 100 tys. z nich to chałup-
nice122, których miejsce pracy mieściło się we własnym miesz-
kaniu albo w małym warsztacie. Ponadto z dużą pewnością 
można zakładać, że również w  latach 1925 i 1933 statystyki 
bynajmniej nie ujęły wszystkich mężatek, które mniej lub bar-
dziej regularnie próbowały łatać dziury w domowym budżecie, 
pracując zarobkowo123.

Mężatki, a  przede wszystkim matki, które wykonywały 
zarówno pracę domową, jak i  zarobkową, brały na siebie 
to podwójne obciążenie najczęściej nie z  własnej chęci, ale 
z konieczności124. Dotyczy to chociażby matek 950 tys. dzieci 
z 721 tys. ojców okaleczonych na wojnie i jeszcze uprawnio-
nych do świadczeń, a wśród nich przede wszystkim 235  tys. 
żon, których mężów dosięgło ciężkie inwalidztwo (dane 
z 1925 r.)125. Te kobiety najpewniej nie były w stanie utrzymać 
rodziny na dotychczasowym poziomie jedynie z renty i wyna-
grodzenia męża. Również żony robotników niewykwalifiko-
wanych, nisko wykwalifikowanych albo sezonowych, które 
utrzymywały więcej niż dwójkę dzieci, tak samo jak wcześniej 
musiały zarabiać pieniądze. Wysokie bezrobocie, praca w nie-
pełnym wymiarze godzin i spadek płac realnych w stosunku do 
okresu przedwojennego obciążały również inne rodziny robot-

120 Bevölkerung und Wirtschaft..., s. 33.
121 Wyliczenie za: A. Geyer, Die Frau im Beruf..., s. 214; zob. też s. 214–227.
122 S. Bajohr, Die Hälfte der Fabrik..., s. 214 n.
123 Mam na myśli uważane za wstydliwe prace domowe, dorywcze, a przede 

wszystkim podnajem; o tym ostatnim zob. S.J. Coyner, Class Patterns..., s. 238: 
13,2% rodzin robotniczych, 10,6% rodzin innych zatrudnionych i 9,6% rodzin 
urzędniczych z badanej grupy miało podnajemców.

124 Tak w: A. Geyer, Die Frau im Beruf..., s. 213, która opiera się na ankiecie 
nadzoru handlowego z 1927 r. i na s. 190–195 analizuje wyniki przeprowadzonej 
przez nią samą późną jesienią 1928 r. ankiety. Zob. też Mein Arbeitstag. Mein 
Wochenende. 150 Berichte von Textilarbeiterinnen, Berlin 1930.

125 „Wirtschaft und Statistik” 5, 1925, s. 29 n.
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nicze i urzędnicze. Ekonomiczna degradacja groziła w czasach 
kryzysu Republiki Weimarskiej także drobnym handlarzom 
i rzemieślnikom, rodzinom rolniczym i urzędniczym, których 
stały dochód skurczył się najpierw na skutek inflacji, a później 
z powodu zarządzeń oszczędnościowych. Ponadto bezrobocie, 
już przed Wielkim Kryzysem wysokie, rozwiewało nadzieje na 
to, że dorastające potomstwo będzie mogło przyczynić się do 
utrzymania rodziny i dodatkowo obciążało budżet rodzinny 
potrzebami dorosłych już dzieci.

To przede wszystkim żony i  matki musiały troszczyć się 
o zaopatrzenie rodziny mimo kurczących się środków. Zazwy-
czaj kobiety reagowały na tę sytuację, redukując własne 
potrzeby konsumpcyjne na rzecz męża i  dzieci. Pracowały 
ponad siły, żeby oszczędnie prowadzić gospodarstwo domowe 
i umożliwić wydatki uważane za konieczne, w szczególności 
wydatki na dzieci, a  kiedy nadarzyła się okazja – dorabiały 
pracą najemną.

W trudnych warunkach lat 20. XX w. coraz więcej gospodyń 
domowych pochodzących z inteligencji mieszczańskiej musiało 
zrezygnować z drogich usług służących i pomocy dochodzącej. 
Zamiast jak wcześniej jedynie nadzorować brudne, niewy-
magające kwalifikacji prace, dla osoby o ich pozycji społecz-
nej deklasujące, musiały je teraz wykonywać własnoręcznie. 
Urządzenia elektryczne i  inne sprzęty gospodarstwa domo-
wego sprawiały, że kobiety były w stanie uporać się z pensum 
pracy. Śmiem jednak wątpić, by technicyzacja gospodarstwa 
domowego mogła dla kobiet, które począwszy od przełomu 
wieków miały coraz lepsze wykształcenie, stanowić psychiczną 
rekompensatę za przystosowanie się do roli służącej. W tym 
względzie zapewne większe znaczenie miało to, że w latach 20. 
rolę matki coraz częściej przedstawiano jako rolę gospodyni 
domowej i mówiono o  spoczywającej na niej odpowiedzial-
ności. To właśnie dla tych rodzin społeczną normalnością 
po pierwszej wojnie światowej stała się propagowana ide-
ologicznie już od 150 lat intymność nowoczesnej rodziny126.

126 Mam tu na myśli redukcję gospodarstwa domowego do rodziny nukle-
arnej, a  także fakt, że w  coraz większym stopniu żona była jedyną osobą 
odpowiedzialną za gospodarstwo domowe i dzieci.
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W  jaskrawej sprzeczności z  mieszczańskim ideałem stał 
fakt, że w wielu rodzinach kobieta była zmuszona do zara-
biania pieniędzy, aby wesprzeć albo zastąpić mężczyznę jako 
„żywiciela”. Również w  Republice Weimarskiej zarabianie 
pieniędzy oznaczało w  wypadku kobiet, że na wynagrodze-
nie równe płacy mężczyzny musiały pracować o wiele więcej. 
Możliwość znalezienia pracy otwierała się przed nimi głów-
nie w branżach o niskim poziomie płac, ale nawet tu zarobki 
kobiet były przynajmniej o  jedną trzecią niższe niż pensje 
mężczyzn. Z powodu praktycznych i  ideologicznych ograni-
czeń mężatki miały na rynku pracy jeszcze gorsze szanse niż 
dorosłe kobiety niezamężne – w  powszechnym mniemaniu 
zadanie utrzymania rodziny przypadało bowiem mężowi127. 
Zmasowana dyskryminacja mężatek jako szukających „dru-
giego zarobku” (Doppelverdienerin)128, która napędzała kam-
panię zwolnień kobiet w okresie demobilizacji i światowego 
kryzysu gospodarczego, nie zdołała wprawdzie usunąć ich 
z rynku pracy, była jednak skutecznym środkiem do wyparcia 
kobiet zamężnych na gorsze stanowiska129. 

Wprawdzie informacje, które można odczytać, zestawiając 
łatwo dostępne dane, pozostają skąpe, ich wymowa jednak jest 
jednoznaczna. Ze statystyk wynika, że niemal jedna trzecia 
wszystkich mężatek, w  rzeczywistości był to zapewne jesz-
cze większy odsetek, bynajmniej nie mogła sobie pozwolić na 

127 Według S. Bajohr, Die Hälfte der Fabrik..., s. 46, 56, w przemyśle płace 
kobiet były o  25–40% niższe niż płace mężczyzn, w  rolnictwie o  20–55%; 
nt. poszczególnych branż zob. tamże, s. 28–70.

128 Pracujące mężatki określano mianem Doppelverdienerin (dosł. zarobkują-
ca podwójnie), co nie odnosiło się do wysokości płacy, ale miało oznaczać, że ich 
zarobek jest drugą, obok pieniędzy zarabianych przez męża, pensją w rodzinie. 
Stała za tym insynuacja, że praca żony nie jest dla rodziny koniecznością, ale 
ma służyć opłaceniu dodatkowych, w gruncie rzeczy zbędnych wydatków. Ściśle 
wiązało się z tym przekonanie, że pracująca kobieta zabiera miejsce pracy, które 
powinno przypaść mężczyźnie, „żywicielowi” innej rodziny (przyp. red. nauk.).

129 Na temat dyskryminacji kobiet jako „podwójnie zarabiających” w okre-
sie demobilizacji i podczas światowego kryzysu gospodarczego zob. S. Bajohr, 
Die Hälfte der Fabrik..., s. 158–167 lub s. 180–188; a nt. dyskryminacji mężatek 
przy przyznawaniu zasiłków dla bezrobotnych zob. tamże, s. 174–177; nt. kon-
tekstu ideologicznego zob. też T. Mason, Women in Nazi Germany..., s. 92–94. 
A. Geyer, Die Frau im Beruf..., s. 213, przedstawia rachuby, z których wynika, że 
maksymalnie 200 tys. miejsc pracy zajmowanych przez kobiety mogłoby w ogóle 
interesować mężczyzn.
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ograniczenie się do roli przewidzianej dla nich – na przekór 
próbom socjalistycznych reform – w Republice Weimarskiej, 
a mianowicie zadaniom gospodyni domowej i matki. Z drugiej 
strony jednak równie wyraźnie widać, że wszystkie, także pra-
cujące zarobkowo gospodynie domowe i matki podejmowały 
ogromny wysiłek, by spełnić standardy wyznaczone dla ich 
pracy pod koniec XIX w. i nie gorszyć nikogo ani w rodzinie, 
ani poza nią jako „flejtuch” czy „wyrodna matka”130.

Rozpoczęte w  latach 80. XIX w. eksperymenty w zakre-
sie reform społecznych, wyrażające się w zainicjowaniu obo-
wiązkowych zajęć z prowadzenia gospodarstwa domowego dla 
dziewcząt, które ukończyły już edukację szkolną, miały uzdro-
wić rodziny robotnicze, nigdy jednak nie zostały wcielone 
w życie na większą skalę. Ich praktyczna korzyść była zresztą 
nikła dla kobiety z rodziny robotniczej: jeśli na przykład uczyła 
się na zajęciach planowania i prowadzenia starannej ewidencji 
wszystkich dochodów i wydatków, a w małżeństwie miała do 
czynienia z  przychodami bardzo niskimi i  do tego nieregu-
larnymi131. Natomiast powszechnie przyjęła się wprowadzona 
pod szyldem polityki zdrowotnej i gorliwie popierana przez 
producentów mydła higienizacja społeczeństwa. Pedantyczny 
porządek i czystość jako sposób na walkę z drobnoustrojami 
chorobotwórczymi, które kryjąc się pod osłoną kurzu szyko-
wały się do ataku na zdrowie rodziny, oznaczały dla gospodyń 
domowych czasochłonne i męczące czyszczenie i pranie. Wiel-
kie porządki i pranie przeobraziły się w kilkudniową szykanę. 
Bitwę z  codziennym brudem tym trudniej było wygrać, im 
więcej osób żyło na niewielkiej przestrzeni i  im gorsze były 
lokalizacja i wyposażenie mieszkania. Z całą pewnością tech-
niczne innowacje dotarły do rodzin później niż podwyższony 
standard prowadzenia domu132. Kolejny obowiązek wymaga-
jący od gospodyń domowych w rodzinach robotniczych coraz 
większej precyzji pojawił się wraz ze wzrostem standardów 

130 Duże wrażenie wywiera dokumentacja zgromadzona w: Mein Arbeitstag...
131 Na temat zajęć z prowadzenia gospodarstwa domowego zob. G. Tornie-

porth, Studien zur Frauenbildung, Weinheim 1979.
132 Historia wyposażenia mieszkań w  bieżącą wodę, gaz i  elektryczność 

czeka jeszcze na opracowanie, podobnie jak historia upowszechnienia sprzętu 
gospodarstwa domowego.
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dotyczących ubrania i wprowadzeniem do szkół zajęć szycia 
i  robót ręcznych. Do kobiet należało szycie ubrań dla całej 
rodziny, a przede wszystkim utrzymanie ich w dobrym stanie 
i czystości. Akurat pod względem dbałości o ubranie i pielę-
gnację dziecka matki z  rodzin pozostających w złej sytuacji 
finansowej podlegały szczególnie wnikliwej kontroli społecz-
nej ze strony żłobków i przedszkoli (o ile z nich korzystały), 
a przede wszystkim ze strony szkół.

Również kampania przeciwko śmiertelności noworod-
ków, prowadzona na szeroką skalę od 1900 r., to innowacja, 
która sprecyzowała i poszerzyła zakres prac pielęgnacyjnych 
koniecznych dla zachowania dziecka przy życiu133. Szybko się 
instytucjonalizująca opieka nad niemowlętami i  młodszymi 
dziećmi dotyczyła zrazu przede wszystkim kobiet niezamęż-
nych i robotnic, ale w Republice Weimarskiej w coraz szerszym 
zakresie objęła również matki z wszystkich warstw społecz-
nych. Jej celem była ogólna edukacja na temat „hodowania 
dzieci podług rozumnych zasad” oraz objęcie 60–80% wszyst-
kich noworodków i  matek tuż po porodzie opieką poradni 
nadzorowanych przez lekarzy134. Pierwsza poradnia opieki 
nad noworodkiem powstała w Berlinie w 1905 r., w 1907 r. 
ich liczba wzrosła do 73, a tylko w latach 1920–1921 powstało 
kolejnych 1600 placówek135. W  1927 r. specjaliści od opieki 
nad noworodkiem sformułowali regułę: „Im gorsza opieka 
i pielęgnacja, tym wyższa śmiertelność noworodków”136. Zara-
zem rozwijająca się równocześnie prawna ochrona matek pra-
cujących137 po raz pierwszy stworzyła dla dużej liczby kobiet 
możliwość zajęcia się bezpośrednio po porodzie obowiązkami 
związanymi z  karmieniem piersią i  opieką nad dzieckiem. 
Matki te obowiązki zaakceptowały. Kampania przeciwko 
wysokiej śmiertelności noworodków zakończyła się sukcesem.

133 Zob. np. G. Tugenreich, Die Mutter- und Säuglingsfürsorge, Stuttgart 1910.
134 Tak S. Engel, H. Behrendt, w: Handbuch der Sozialen Hygiene und Ge-

sundheitsfürsorge, t. 4, red. A. Gottstein i in., Berlin 1927, s. 90.
135 Tamże, s. 33; F. Rott, Handbuch der Sozialem Hygiene und Gesundheitsfür-

sorge 2. Verzeichnis der Einrichtungen der Mutter-, Säuglings- und Kinderfürsorge 
im Deutschen Reich, Berlin 1925, s. IV.

136 S. Engel, H. Behrendt, w: Handbuch der Sozialen Hygiene..., s. 42 n.
137 Zob. np. L. Schroeder, Die proletarische Frau..., s. 168–170.
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Tabela 4. Liczba noworodków zmarłych w Rzeszy Niemieckiej przed 
ukończeniem 1. roku życia na 1000 żywych urodzeń138

Lata 1896–1900 1901–1905 1906–1910 1911–1914 1924–1926 1932–1934

Dzieci 213 199 174 164 102 75

Wychowanie matek nie skończyło się w Republice Weimar-
skiej na opiece nad noworodkiem139. Kursy i szkolenia orga-
nizowano w wielu miastach. W jednym z biuletynów Zespołu 
Roboczego rozsyłanych w tej sprawie w 1926 r.140 można prze-
czytać, że na kursach „jest najzupełniej oczywiste, że pra-
cują tutaj razem matki z  wszystkich sfer, zjednoczone ideą 
macierzyństwa i dążeniem do poszerzenia swej wiedzy o tym 
zagadnieniu i o wychowaniu dziecka”. Pod koniec istnienia 
Republiki Weimarskiej organizacje charytatywne zaczęły insty-
tucjonalizować i ujednolicać szkolenia i wypoczynek matek. 
Utworzona przez narodowych socjalistów z okazji Dnia Matki 
w 1934 r. Służba Matkom Rzeszy (Reichsmütterdienst)141 była 
jedynie kontynuacją tych obiecujących początków, na rzecz 
których wcześniej Ewangelicka Pomoc Kobiet zbierała datki 
na ulicach i po domach. Organizacja Służba Matkom Rzeszy 
prowadziła w 1934 r. 150 szkół dla matek i liczne kursy objaz-
dowe142. Program szkoleń dla kobiet powyżej 18. roku życia, 
które były zobowiązane zgłaszać się do lokalnych placówek 
NS-Frauenschaft143, by wziąć udział w tego rodzaju płatnych 

138 Na podstawie: J.E. Knodel, The Decline..., s. 289.
139 Interesujące byłoby zbadanie najwyraźniej częstych wystaw objazdowych 

poświęconych „zdrowiu narodu”; zob. np. Mutter und Kind. Wanderausstellung 
mit einer Abteilung Erbkunde des Deutschen Guttemplerordens Berlin. Führer 
durch die Ausstellung, Berlin 1927; albo otwartą w Düsseldorfie w 1926 r. „Aus-
stellung für Gesundheitspflege, Sozialhygiene und Leibesübungen”, nazywaną 
zazwyczaj „Gesolei”.

140 ADW CA 928 II 8/1.
141 Zob. C. Kirkpatrick, Nazi Germany. Its Women and Family Life, New 

York 1938, s. 73–78; wiele informacji także w: E. Trode, E. Liebetruth, Die 
Mutterschaftshilfe in Deutschland, Berlin 1937; J. Stephenson, Women in Nazi 
Society, London 1975, s. 37–56; T. Mason, Women in Nazi Germany..., s. 95–103. 

142 Zob. np. B.K. Schlossmann-Lönnies, Von den gesetzlichen Grundlagen 
für die Muttererholuhngsfürsorge und Mutterschulung, Potsdam 1930; K. Hausen, 
Mütter zwischen Geschäftsinteresse..., s. 270.

143 NS-Frauenschaft (NSF) była kobiecą przybudówką NSDAP, utworzoną 
w 1931 r. (przyp. red. nauk.).
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kursach, obejmował 12 dwugodzinnych jednostek lekcyjnych. 
Uczono na nich prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad 
opieki zdrowotnej, włączając w to pielęgnację niemowląt, wie-
dzę o chorobach dziecięcych i edukację eugeniczną, a także 
pedagogikę i  urządzanie wnętrz. Tym samym „powołanie” 
matki i gospodyni domowej otrzymało swoją szkołę zawodową. 

Warunki, w jakich w latach 20. wypadało to „powołanie” 
realizować, znacząco odbiegały od standardów przyjętych 
w  owym czasie dla pracy zawodowej. W  gospodarstwach 
domowych z  niskim, ale wystarczającym dochodem męża 
niezbędne prace domowe i  opieka nad dziećmi zajmowały 
87 godzin roboczych tygodniowo. Gospodynie domowe, 
które musiały sobie radzić bez opłacanej służby i bez pomocy 
dorastającej córki, pracowały na rzecz swoich rodzin po 70 
i  więcej godzin. Mężowie w  zasadzie w  ogóle nie uczestni-
czyli w pracach domowych. Do pomocy wychowywano dzieci, 
przede wszystkim córki144. Codzienny czas wolny, odpoczynek 
w  weekend i  coroczny urlop były nowościami lat 20., które 
jednak nie dotyczyły „naturalnego powołania” matki.

Fascynujące empiryczne studium Li Fischer-Eckert145 
o przemysłowym mieście Hamborn, opublikowane w 1913 r., 
dokumentuje wymiar pracy wykonywanej przez żony stosun-
kowo dobrze zarabiających górników i hutników, często bezna-
dziejnie przeciążający. Cztery piąte z pięciuset ankietowanych 
kobiet wychowało się na wsi i przed zawarciem małżeństwa 
pracowało w domu rodziców lub jako służące. Obserwatorka 
podzieliła zbadane gospodarstwa domowe na grupy146. 103 
z nich przyporządkowała kategorii „przytulny dom, dochody 
wystarczające, bez luksusu”. W  189 gospodarstwach domo-
wych pracowały gospodynie, „które jedynie dzięki najwięk-
szemu natężeniu sił […], kosztem swojego zdrowia, mogły 
utrzymać mieszkanie, ubranie i  wyżywienie swojej rodziny 
na dostatecznym poziomie”. W dalszych 58 gospodarstwach 
domowych była wprawdzie dobra wola, ale nie  starczyło sił, by 

144 Zob. M. Baum, A. Westerkamp, Rhytmus des Familienlebens. Das von 
einer Familie täglich zu leistende Arbeitspensum, Berlin 1931.

145 L. Fischer-Eckert, Die wirtschaftliche und soziale Lage der Frauen in dem 
modernen Industrieort Hamborn im Rheinland, Hagen 1913.

146 Tamże, s. 78 n.

Matki i synowie na rynku towarów i symboli



134

Porządek płci. Studia historyczne

zostać „dobrą gospodynią domową”. Pozostałych 145 gospo-
darstw domowych w ocenie obserwatorki „padło ofiarą całko-
witego zaniedbania”. Wyniki swoich obserwacji Fischer-Eckert 
skomentowała słowami, które są krytycznym komentarzem 
do dokonanej później w ramach Dnia Matki apoteozy mat-
czynego poświęcenia:

[...] na słabych ramionach kobiety ciąży praca Herkulesowa, a jej 
siły […] nie wystarczają, by rodzić dzieci raz po raz, zapobiegać 
chorobom, wycieńczeniu i śmierci, dbać o porządek i czystość, 
a prócz tego jeszcze być cierpliwą wychowawczynią potomstwa. 
[...] Ale ofiarą tych batalii pada często nie tylko fizyczna siła, 
równie fatalne [...] jest to, że wśród niekończących się zabiegów 
o zaspokojenie zewnętrznych potrzeb rodziny z czasem coraz bar-
dziej cierpi osobiste życie matki, że zapomina ona pomyśleć cza-
sem o sobie i na koniec staje się już tylko mechanicznym narzę-
dziem, które [...] uważane jest za pozbawiony praw przedmiot 
posiadania, a i samej sobie niczym więcej się już nie wydaje147.

O tej rzeczywistości mówi się w propagandzie Dnia Matki 
bardzo rzadko. Tak na przykład w 1929 r.148 pisano: „Dzień 
Matki powinien zwrócić uwagę rządów, administracji i praco-
dawców na trudną sytuację ubogich, wielodzietnych matek. 
Ich miejsce jest nie w fabrykach i kantorach; ich miejsce jest 
w domu”. W tym samym kontekście krytykuje się to, że nie-
mieckie „ognisko domowe”, jak mieli w zwyczaju wyrażać się 
propagatorzy święta matki, było niestety na ogół kiepskim 
i o wiele za drogim mieszkaniem. Ogólnie biorąc w idei święta 
matki chodziło nie o pomoc socjalną, ale o oddanie matkom 
czci przez naród. Nie przewidywała ona praktycznej poprawy 
warunków życia i pracy kobiet. Była jedynie propozycją złoże-
nia hołdu, który miał stać się zadośćuczynieniem za znoszenie 
gorszych niż powszechnie przyjęte warunków życia i pracy. Za 
tym programem stało oczekiwanie, że doroczna celebracja 
społecznego uznania pomoże zapewnić ofiarną pracę matek 
także w przyszłości.

W rzeczy samej nie odmawiały one służby rodzinie nawet 
wówczas, gdy stawała się dla nich niszcząca, ponieważ przekra-

147 Tamże, s. 68, 90.
148 „Schriften zur Volksgesundung” 9, 1929, s. 17.
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czała siły psychiczne i fizyczne, i mogła być spełniana wyłącz-
nie jako poświęcenie. Kiedy kobiety stawały się matkami, nie 
miały już do dyspozycji broni, jaką jest strajk. Ale zanim doszły 
do tego punktu, mogły z  niejaką skutecznością odmawiać 
pracy, decydując się za lub przeciw małżeństwu z mężczyzną, 
który domagał się obsługi przez gospodynię domową i za lub 
przeciw rodzeniu dzieci, których obecność zmusiłaby je do 
realizowania zdefiniowanych społecznie nakazów roli matki. 
To, że w XX w. kobiety zaczęły wykorzystywać tę nieszczegól-
nie szeroką przestrzeń swobody w podejmowaniu życiowych 
decyzji, było nowością, która najwyraźniej u sporej liczby męż-
czyzn wywołała niepewność i strach. Indywidualna i społeczna 
autonomia kobiet nie mieściła się w  panujących wyobraże-
niach „męskości” i prawdopodobnie mężczyźni postrzegali ją 
jako atak na „męskość”. Wydaje mi się, że w tym sensie scena-
riusz Dnia Matki mówi o mężczyznach Republiki Weimarskiej 
więcej niż o kobietach. 

Tęsknota za matką, porządek matki, 
Dzień Matki

Nawet konkretna wiedza o  trudnym położeniu kobiet 
posiadających dzieci, o  odmowie spełniania funkcji matki, 
która przejawiała się w spadającej liczbie urodzeń oraz o ogól-
nych przemianach zachowań seksualnych i życia rodzinnego, 
jedynie częściowo pozwala zrozumieć ideologiczną zawartość 
i symboliczną oprawę Dnia Matki. Na pewno jasno pokazuje, 
że instytucje społeczne angażujące się w propagowanie święta 
chciały uczynić symboliczny gest protestu przeciwko zmianom 
społecznym, które uważano za niepożądane i których się oba-
wiano, jak również przeciwko „kryzysowi rodziny”, przepowia-
danemu na przyszłość albo już diagnozowanemu. Wychodziły 
one ze słusznego założenia, że matkom odmawiano dotąd 
właściwej społecznej wartości i uznania. Skąd jednak pomysł 
oddania hołdu w  formie jednodniowej ceremonii dziękczy-
nienia za matczyną ofiarność?

To pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi i  skłania do 
dalszych interpretacji. Punktem wyjścia będzie dla mnie 
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 obserwacja, że mężczyźni zainscenizowali dla matki święto, 
podczas którego jest ona nie podmiotem, ale przedmiotem 
działania. Aktywną rolę odgrywają dzieci i dorośli synowie; 
mąż i ojciec nie zalicza się do widocznych uczestników wyda-
rzeń scenicznych. W Dniu Matki dorośli mężczyźni odgrywają 
znowu rolę dziecka, a  zadaniem dorosłych kobiet, które są 
matkami, jest pasywne znoszenie hołdowniczej aktywności 
nieletnich i dorosłych dzieci. Celebrowanie matki w tej for-
mie przybiera postać kultu. Porównanie z Dniem Ojca, który 
pod tą nazwą został upowszechniony około 1930 r.149, poka-
zuje szczególność święta matki. W Dniu Ojca ojcowie biorą 
bowiem urlop od rodziny, aby pospołu z kawalerami demon-
strować w męskim gronie rozśpiewaną i podpitą wolność150.

Te spostrzeżenia prowokują do dalszych interpretacji, wio-
dąc nas w pobliże mitoznawstwa i psychologii. Naszkicowana 
przez Simone de Beauvoir151 szeroka kulturoznawczo-histo-
ryczna panorama kategorii kobiety może zainspirować do 
badania genezy i społecznej funkcji Dnia Matki jako charak-
terystycznej dla Niemiec lat 20. XX w. wersji tego chrześci-
jańskiego mitu. Tej możliwości tu nie wykorzystam. Przyjmuję 
jednak założenie Beauvoir, że mit matki konstruowany jest 
przez mężczyzn w  ramach interpretowania i  kształtowania 
stosunków z „drugą płcią”, z naturą i otoczeniem. Beauvoir 
pisze o rozpoczętej w kontekście kultu Marii dziewicy, postę-
pującej chrześcijańsko-patriarchalnej domestyfikacji kobiety, 
mającej uczynić z  niej doskonałą służącą mężczyzny. „Jako 
służąca kobieta otrzymuje prawo do najświetniejszej apo-
teozy”152. Typowe dla Dnia Matki formułki są bez wątpie-
nia częścią tak ujętego mitu, ale także wyrazem aktualnych 

149 Na temat Dnia Ojca toczyła się dyskusja w VDB, 1 V 1931, s. 141; 25 V 
1934, s. 3; zob. Tätigkeitsbericht..., 1932, s. 5.

150 Również współcześnie obchody Dnia Ojca w Niemczech, o ile w ogóle są 
celebrowane, polegają na spotkaniu kawalerów i żonatych mężczyzn w wyłącznie 
męskim gronie. Obficie zaopatrzeni w alkohol, przemieszczają się po okolicy, co 
jakiś czas robiąc postój na biesiady, najczęściej na świeżym powietrzu. Charakte-
rystyczny dla tego dnia jest wzrost liczby wykroczeń popełnionych pod wpływem 
alkoholu (przyp. red. nauk.).

151 S. de Beavoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 
2003, zwł. s. 137–168.

152 Tamże, s. 182.
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tęsknot i  lęków. Interesuje mnie właśnie ten ostatni aspekt. 
Peter Loewenberg w artykule The Psychohistorical Origins of 
the Nazi Youth Cohort z 1971 r.153 pokazał, jak można wpoić 
ludziom kolektywną biografię i wspólną historię. Jego wywody 
są inspirujące, ale nie na tyle przekonujące, by iść ich śladem 
w rozważaniach nad Dniem Matki. Loewenberg stosuje teorię 
psychoanalizy i psychologii rozwojowej, które roszczą sobie 
prawo do ponadczasowego znaczenia. Badacz przyznaje im 
to prawo. Ja natomiast uważam, że przy zastosowaniu tego 
typu teorii do badania materiału historycznego niezbędne jest 
rozpatrywanie również ich samych jako zjawisk historycznych. 
Bowiem rodzinna konstelacja ojca–matki–dziecka/dzieci i jej 
znaczenie dla dorastającego człowieka nie są naturalne, ale 
ukształtowane pod wpływem społeczeństwa, a  tym samym 
epoki i warstwy społecznej154. Dlatego też nie ma zbyt wiel-
kiego sensu stosowanie psychoanalizy i psychologii rozwojo-
wej po prostu jako kryterium i przesłanki analizy historycz-
nej. Efektywniejsza wydaje mi się w  tym względzie o  wiele 
ostrożniejsza metoda analityczna Klausa Theweleita, opraco-
wana na potrzeby opisu i interpretacji literatury freikorpsów 
z lat 20. jako „męskich fantazji”155.

Moja próba interpretacji ma być poszukiwaniem odpowie-
dzi na mniej efektownie postawione zagadnienie: co mówi 
o rodzinie i społeczeństwie fakt, że w latach 20. mężczyźni jako 
synowie gotowi byli do publicznego oddawanie hołdu Matce? 
Przy czym życie rodzinne interesuje mnie tu jako umieszczone 
w  historii i  ją współtworzące. Moja interpretacja zawiera 
w sobie założenie, że relacje między matkami a synami mają 
wiele wspólnego z  relacjami między kobietami a  mężczy-
znami. Skupienie się na związku między matką a synem jako 
przedłużenie refleksji nad inscenizacją Dnia Matki można 
skrytykować jako niczym nieumotywowaną wybiórczość. Jed-
nak ten punkt widzenia narzucił mi się wraz z  obserwacją, 
że pomijając nieliczne wyjątki, w  poezji i  prozie na Dzień 
Matki to dzieci płci męskiej werbalizują wyobrażenie matki 

153 „The American Historical Review” 76, 1971, s. 1457–1502.
154 Zob. na ten temat M. Poster, Critical Theory of the Family, New York 

1978.
155 K. Theweleit, Männerphantasien, t. 1–2, Reinbek 1980.
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wiązane z pozytywnymi konotacjami psychologicznymi. Małe 
dzieci, które zawsze najaktywniej brały udział w obchodach 
tego święta, nie były zapewne niczym innym jak przekaźnikami 
laudacji wykoncypowanych przez dorosłych. Przyznaję jednak, 
że moje podejście interpretacyjne nie uwzględnia tego, że 
przynajmniej teoretycznie dorosłe córki były zaangażowane 
w obchody na równi z dorosłymi synami. Wychodzę w niniej-
szych rozważaniach z założenia, że dla dorosłych córek, które 
same były faktycznie albo potencjalnie matkami, celebro-
wanie kultu matki w  formie przewidzianej przez scenariusz 
święta właściwie nie było istotne. Niewątpliwie jednak duża 
liczba kobiet przyczyniła się do spopularyzowania Dnia Matki 
poprzez działalność w  stowarzyszeniach kobiecych i  chary-
tatywnych, szkołach i przedszkolach. Nie udało mi się wyjść 
w moich analizach poza tę zadziwiającą konstatację. Z pew-
nością należałoby dokładnie zbadać, które kobiety aktywnie 
popierały Dzień Matki, jakie były motywy ich działania i jaką 
ideologię przypisywały świętu. Jeszcze bardziej pomocne dla 
interpretacji Dnia Matki byłoby stwierdzenie, jaki stosunek 
do przeznaczonego dla nich święta miały same matki. Które 
z  nich aktywnie albo pasywnie angażowały się w  obchody, 
które reagowały obojętnie, a które zdecydowanie odmawiały 
świętowania. Na te pytania nie da się, niestety, odpowiedzieć 
w oparciu o opracowany przeze mnie materiał. Pozwala on 
jedynie rozszyfrować logikę inscenizacji, a ta najsilniej wska-
zuje na działania i projekcje dorosłych synów. 

W patriarchalnej rodzinie i społeczeństwie relacji między 
matką a synem przypada duże znaczenie. Na przełomie wie-
ków potwierdzeniem tego założenia jest podjęta przez Zyg-
munta Freuda próba interpretacji rozwoju dziecka płci męskiej 
w specyficznej mieszczańskiej konstelacji rodzinnej za pomocą 
teorii kompleksu Edypa. Wyparcie intensywnego i będącego 
źródłem przyjemności przywiązania do matki jest ceną, którą 
syn musi zapłacić za identyfikację z  ojcem, a  następnie za 
wykształcenie niezależnego od rodziców ego i superego. W per-
spektywie historycznej u podstaw tej interpretacji leżą jedno-
znacznie zdefiniowane, pomyślane antagonistycznie stereo-
typy i  role płci, które funkcjonowały w  rodzinie i poza nią. 
W  cesarstwie wilhelmińskim obowiązywał kobiety wzorzec 
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wypracowany i rozpowszechniony w społeczeństwie pod nazwą 
„macierzyńskości”156. Jego pendant stanowił model przezna-
czony dla mężczyzn, który jednak opierał się nie na ojcostwie, 
ale na „męskości”. Seksualność i rodzinność rozdzielono mię-
dzy płcie nadzwyczaj nierównomiernie, a wychowanie i  siła 
faktów dopasowywały ludzi do wzorców. Upragniona nor-
malność tak zaprojektowanego dorosłego życia miała swoje 
psychiczne koszty i następstwa, pozostawiała trwałe ślady.

Zajmującą ilustrację tej kwestii znaleźć można u poważa-
nego pedagoga i psychologa Eduarda Sprangera. Urodzony 
w  1882 r. Spranger wypowiadał się w  latach 50. XX w. na 
temat „miłości matczynej” i  „macierzyńskości”, pozostając 
całkowicie w stylistyce lat 20. Obiekt miłości matki, przedsta-
wiany zrazu jako chłopiec, wyrasta na młodzieńca, a następnie 
na „syna, który jest już gotowym mężczyzną”157. Bez żadnego 
komentarza Spranger odnosi „miłość matczyną” wyłącznie 
do relacji między matką a  synem. Już w  1921 r., w  drugim 
wydaniu swojej książki Lebensformen (Formy życia), pisał 
o  relacji syna-mężczyzny z  matką w  sposób tak oczywisty, 
jakby mógł zakładać, że jego czytelnicy się z  nim zgadzają. 
Do „podstawowych idealnych typów indywidualności” zaliczył 
„typ społeczny”, którego „najwyższym ziemskim przejawem” 
jest matka. Poza matką typ ten odzwierciedla według niego 
jeszcze tylko „prawdziwa kobieta” (Weib), bowiem „prawdziwa 
kobieta żyje poprzez miłość; mężczyzna zaś najgłębiej kocha 
twórczą pracę”. Według Sprangera mężczyzna jako „natura 
potrzebująca miłości” zwraca się ku „naturom kochającym” 
(matce/kobiecie):

Do duchowych podstaw pierwiastka męskiego w  świecie 
(pierwiastka, który nie zawsze jest tożsamy z mężczyzną) należy 

156 Zob. np. E. Key, Mütterlichkeit, w: Mutterschaft. Ein Sammelwerk..., 
s. 587–601, gdzie Ellen Key szkicuje „nowoczesny” kulturalny program „macie-
rzyńskości” i opatruje go obietnicą: „Macierzyństwo nauczy kobietę, jak może 
zostać Madonną, matką trzymającą mocno w ramionach swe dziecko, a zarazem 
być Caritas, tak jak ją przedstawia sztuka: matką, która u swych pełnych piersi 
znajdzie miejsce również dla ust cudzego dziecka”.

157 E. Spranger, Mutterliebe (wykład) oraz tenże, Mütterlichkeit, w: Stufen der 
Liebe. Über das Wesen und Kulturaufgabe der Frau. Aufsätze und Vorträge, red. 
A. Fechner-Mahn, Tübingen 1960, s. 113–147, 177–182, tu s. 129.
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to, że potrzeba bycia kochanym jest silniejsza niż jego zdolność 
do miłości. Jednostronne oddziaływanie i pełna napięcia różno-
rodność jego wnętrza tęskni niejako do tego, by dzięki kobiecej 
miłości odzyskać integralność w łonie życia158.

Przypuszczam, że doświadczenie pierwszej wojny świato-
wej i  okresu powojennego musiało się dla mężczyzn przy-
pisanych w  taki sposób do „męskości” łączyć z  dużą presją 
i  budzić w  nich poczucie zagrożenia. „Pierwiastek męski” 
w społeczeństwie, a tym samym wiążący wzorzec mężczyzny, 
był coraz wyraźniej podważany. Zarazem istniała groźba, że 
droga ucieczki do matki/małżonki zostanie odcięta przez 
otwierające się dla kobiet możliwości emancypacji prawnej, 
społecznej i  ekonomicznej. To podwójne zagrożenie mogło 
przyczynić się do tego, że po pierwszej wojnie światowej tęsk-
nota za matką przestała być jedynie elementem społecznej roli 
indywidualnego, dorosłego mężczyzny i została wystylizowana 
w przestrzeni publicznej na kolektywny kult matki.

Przed pierwszą wojną światową zasadnicza patriarchalna 
struktura społeczeństwa pozostawała stabilna, mimo istnienia 
ruchu kobiecego, młodzieżowego (Jugendbewegung)159 i roz-
wijającej się krytyki kultury. Ideał męskości przykrojony na 
żołnierską miarę był jednoznaczny, nawet jeśli interpretowano 
go raz na modłę mundurową, a innym razem heroicznie. Geo-
rge L. Mosse powiązał wyraźnie widoczną już przed 1914 r. 
gorączkę wojenną mężczyzn znudzonych codziennością i lgną-

158 Cyt. z  wyd. 3, Halle 1929, s. 182. We wcześniejszej, krótszej wersji 
Lebensformen, dedykowanej Aloisowi Riehlowi, tego cytatu nie ma.

159 Ruch młodzieżowy (Jugendbewegung) powstał na przełomie XIX i XX w., 
miał charakter antymieszczański i mieścił się w nurcie krytyki kultury. Zrzeszał 
młodzież (głównie męską) skupioną w  małych grupach, które organizowały 
wędrówki, wycieczki, ogniska, festyny, kółka samokształceniowe itp. Postula-
tem ruchu było, by młodzież miała prawo do odrzucenia stylu życia i wartości 
reprezentowanych przez swoich rodziców (bunt pokoleniowy), odczuwanych 
jako przestarzałe, i  do samodzielnego kształtowania swojego życia, najlepiej 
w  bliskości z  naturą (krytyka miasta). Łączyło się to z  krytyką autorytarne-
go charakteru edukacji sformalizowanej. W  aktywności grup młodzieżowych 
pobrzmiewała fascynacja średniowieczem w  wersji romantycznej, szczególnie 
wędrownym życiem czeladników, studentów, wagabundów. Ruch młodzieżowy 
szybko się rozprzestrzeniał i był bardzo różnorodny. Po 1933 r. część związanych 
z nim grup została wcielona do organizacji Hitlerjugend, pozostałe rozwiązano, 
a ich reaktywacja była zabroniona (przyp. red. nauk.).
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cych do heroizmu i przygody ze szczególnym kultem poległych, 
pielęgnowanym w okresie Republiki Weimarskiej160. Kult ten 
stwarzał bohaterów w czasach nieheroicznych, by przeciwdzia-
łać dezorientacji, którą przyniosła ze sobą przegrana wojna161. 
Ofiara złożona przez mężczyzn z życia i  zdrowia w szerszej 
perspektywie nie mogła jawić się jako daremna; w daremności 
bowiem czaiła się destrukcyjna siła, zdolna zachwiać czymś 
więcej niż tylko władzą polityczną.

Impet wojny skierował się przeciwko „pierwiastkowi 
męskiemu”, dotąd niepodważalnie dominującemu w  społe-
czeństwie. Już przed 1914 r. optymistyczna wizja postępu, 
towarzysząca osiągnięciom mężczyzn w technice, gospodarce 
i społeczeństwie, zaczęła ustępować miejsca krytyce kultury 
idącej w parze z tęsknotą za naturą. Teraz zaś „pierwiastek 
męski” objawił się jako siła potężnej, bezlitosnej destrukcji. 
Straty osobowe, zniszczenia dóbr materialnych i  symbolicz-
nych przybrały nieznane dotąd rozmiary i  jawiły się jako 
wybryk męskiej polityki, efekt wojen, rozwoju gospodarki 
i techniki. Jednakże w wyniku wojny totalnej i militarnej klę-
ski zachwiał się w posadach nie tylko męski świat. Również 
sami mężczyźni utracili coś ze swej „męskości”. Z  żołnier-
skich mundurów zwalniano nie zwycięskich bohaterów, ale 
ludzi z defektem duszy i ciała. Sukcesem było uniknięcie losu 
2 mln poległych, a zmagania 4,2 mln inwalidów ze skutkami 
poniesionych ran w cywilnym życiu były heroizmem bardzo 
prozaicznym162.

Odzyskanie pewności siebie stanowiło dla mężczyzn tym 
większą trudność, że nie mogli już poprzez wojskową dyscy-
plinę i  poddańczą wierność cesarzowi przybrać się choćby 
w  odblask wyższego autorytetu. Peter Loewenberg zwró-
cił uwagę na wydaną na początku 1919 r. książkę Paula 

160 G.L. Mosse, Soldatenfriedhöfe und nationale Wiedergeburt. Der Gefalle-
nenkult in Deutschland, w: Kriegserlebnis. Der erste Weltkrieg in der literarischen 
Gestaltung und symbolischen Deutung der Nation, red. K. Vondung, Göttingen 
1980, s. 241–261; zob. też K. Vondung, Einleitung. Propaganda und Sinndeutung, 
w: tamże, s. 11–37.

161 Na temat niemieckiego kultu poległych po 1914 r., jego politycznego 
kontekstu i konkretnych przejawów zob. R. Traba, Wschodniopruskość, Poznań–
–Warszawa 2006, s. 287–354 (przyp. red. nauk.).

162 Zob. „Statistisches Jahrbuch” 44, 1924/1925, s. 24–27.
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Federna163. Jest ona psychoanalityczną interpretacją rewolucji 
jako „społeczeństwa bez ojca”. Synowie, wcześniej zjednoczeni 
jako poddani ojcowskiego państwa autorytarnego, teraz są 
zdezorientowani na skutek utraty ojca, który na domiar złego 
rozczarował, ponieważ nie potrafił obronić „kraju matczy-
nego” (Mutterland)164, co znaczy również, że nie potrafił obro-
nić „matki”. Chcą oni teraz kochać i chronić „ojczyznę-matkę” 
poprzez „braterstwo” rad, w oparciu o swoją własną siłę. 

Możliwe, że mężczyźni odczuwali egzystencjalną dez-
orientację tym dotkliwiej, że w warunkach wojennych kobiety 
aktywnie poradziły sobie z  życiem bez nich165. Mężczyźni 
mogli wydawać się zbędni. Okazało się, że przeznaczone 
do „macierzyńskości” kobiety, nawet sprawując jednocze-
śnie opiekę nad dziećmi, były w  stanie funkcjonować jako 
zastępczynie mężczyzn w  rodzinie i  w  społecznym procesie 
pracy. Wielką ofensywę odbicia „męskich miejsc pracy” z rąk 
kobiet, bardzo stanowczo przeprowadzoną w ramach demo-
bilizacji, można zinterpretować w  odniesieniu do męskiego 
poczucia własnej wartości, podobnie jak kampanię przeciwko 
„podwójnemu zarobkowaniu”166 w czasie Wielkiego Kryzysu167. 
Jednak nawet po odzyskaniu miejsca pracy bycie mężczyzną, 
które w XX w. definiowano przede wszystkim poprzez walkę 
o  zarobek w  świecie zewnętrznym, nadal opierało się na 
kruchych fundamentach. W okresie Republiki Weimarskiej 
ta właśnie podstawa egzystencji podlegała przecież ciągłym 
wstrząsom na skutek racjonalizacji pracy oraz zagrożenia bez-
robociem. W odróżnieniu od kobiet, mężczyźni w wypadku 
utraty pracy zarobkowej nie mieli możliwości definiowania się 
poprzez rodzinę168. Ponadto postrzegali „nową kobietę” jako 

163 P. Federn, Zur Psychologie der Revolution. Die vaterlose Gesellschaft, 
Leipzig i in. 1919, s. 29.

164 Zarówno Mutterland (dosł. kraj matki), jak i Vaterland (dosł. kraj ojca) 
tłumaczy się na język polski jako „ojczyznę” (przyp. red. nauk.).

165 Zob. Ch. Lorenz, Die gewerbliche Frauenarbeit während des Krieges, w: Der 
Krieg und die Arbeitsverhältnisse, red. J.H. Shotwell, Stuttgart 1928, s. 319–389; 
S. Bajohr, Die Hälfte der Fabrik..., s. 101–158.

166 Zob. przyp. 128.
167 Zob. T. Mason, Women in Nazi Germany..., s. 88–94.
168 Przekonujące przykłady w: M. Johada, P.F. Lazarsfeld, Die Arbeitslosen 

von Marienthal. Ein soziographischer Versuch, 1933 (reprint: Frankfurt 1975).
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 konkurentkę, która chce zająć należne im miejsce w  społe-
czeństwie169. Prototypowa „nowa kobieta” nie była już skazana 
na oczekiwanie na małżeństwo i macierzyństwo, a tym samym 
uniezależniła się od wymagań mężczyzny. „Nowa kobieta” zaj-
mowała się własną edukacją, pracowała zawodowo, posuwała 
się nawet do działalności publicznej i nie ukrywała swojej sek-
sualności. W tym typie kobiety tęsknota mężczyzny za ofiarną 
„macierzyńskością” małżonki nie miała szans na spełnienie.

Kult matki i oddawany jej hołd jawiły się jako sposób na 
zamaskowanie tego podwójnego zagrożenia. Celebrowano 
nadzieje pokładane w matce, a w nadziejach tych tęsknota za 
schronieniem w „nieobwarowaną żadnym warunkiem miłość 
matczyną”170 łączyła się z gorącym pragnieniem ucieczki od nie-
przyjemnej dorosłości. Kult matki mógł być, podobnie jak kult 
poległych, próbą uzyskania kontroli nad społecznie nieobliczal-
nymi obawami i tęsknotami mężczyzn poprzez ich upublicznie-
nie i nadanie im kolektywnie wiążącej formy. Tak ujęty byłby 
więc odpowiedzią na nieudane wyparcie tęsknoty za matką.

Wilhelm Reich podkreślał w Massenpsychologie des Faschi-
smus integracyjny potencjał kultu matki171. Jak stwierdził, 
narodowi socjaliści potrafili w niezrównany sposób wykorzy-
stać „utrwalone przywiązanie do matki” do skutecznej mani-
pulacji psychologią mas. Publiczną „idealizację macierzyń-
stwa, jego apoteozę” Reich interpretuje jako zabieg mający 
ukazać „kobietę nie jako istotę seksualną, ale wyłącznie jako 
rodzicielkę”. W  połączeniu z  obsesją „czystości” było to 
wymownym wyrazem wyparcia seksualności. Również socjolog 
Harold D. Laswell zwrócił uwagę na to, że narodowi socjaliści 
nie tylko obiecali poprzez kult „Führera” odnowić nadrzędny 

169 Zob. relację w: J. Wolf, Die neue Sexualmoral..., s. 66 n., nt. kobiet w USA, 
które jakoby ryzykują szczęście małżeńskie, szczęście mężczyzny i dzieci, by zre-
alizować własne cele. Wręcz pedantyczny jest antyfeminizm w: E.F. Eberhard, 
Feminismus und Kulturuntergang. Die erotischen Grundlagen der Fraueneman-
zipation, Wien 1924.

170 Pojęcie to pochodzi z: E. Fromm, O  sztuce miłości (1956), Warsza-
wa  2008, s. 49; dalsze rozróżnienia między miłością matki i  ojca zob. tamże, 
s. 50–54, 57–60.

171 W. Reich, Massenpsychologie des Faschismus. Zur Sexualökonomie der 
politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik, Kopenhagen i in. 1933, 
cyt. ze s. 156.
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autorytet ojca, ale oferowali również ponowną intronizację 
matki172.

Za moim przypuszczeniem, że „społeczeństwo bez ojca” 
z lat 20. XX w. miało nadzieję na schronienie u matki i pró-
bowało stłumić strach przed jej utratą, przemawia intensyw-
ność, z jaką zajmowano się tym tematem w okresie Republiki 
Weimarskiej. Przykładem niech będzie recepcja koncepcji 
Johanna Jakoba Bachofena173. W latach 20. nastąpił ich rene-
sans o zadziwiającym zasięgu. Aż do końca XIX w. jego tezami 
zajmowali się z przyczyn zawodowych prawnicy, a z przyczyn 
politycznych socjaliści. W latach 20. dzieła Bachofena publi-
kowano w wielu różnych wydaniach i opatrywano obszernymi 
komentarzami z zakresu historii idei i  filozofii. Wokół jego 
zaktualizowanej w  ten sposób twórczości skupiali się apo-
stołowie i  adwersarze. Ważną rolę jako jego interpretator 
odgrywał wówczas obok Ludwiga Klagesa przede wszystkim 
Alfred Bäumler174. Interpretował on teorię Bachofena nie 
tylko jako dopełnienie romantyzmu. Bachofenowskie odkrycie 
matki odnosił również do współczesności. Bachofen miał być 
„matczynym synem” i „synem matki”, a „systemowe centrum” 
jego interpretacji matriarchatu stanowi „synowska relacja” 
z matką175. Jak stwierdza Bäumler, dokonane w patriarchacie 

172 H.D. Laswell, The Psychology of Hitlerism as a  Response of the Lower 
Middle Classes to Continuing Insecurity (1933), cyt. za P. Loewenberg, The 
Psycho historical Origins of the Nazi Youth Cohort..., s. 1485. Wymownym przy-
kładem nazistowskiej intronizacji matki jest: Mutter. Ein Buch der Liebe und der 
Heimat für alle, Berlin 1934 (wydawnictwo „Mutter und Volk”).

173 Dobry przegląd w: Materialien zu Bachofens „Das Mutterrecht”, red. 
H.J. Heinrichs, Frankfurt 1975, z wprowadzeniem i wyborem artykułów na te-
mat Bachofena (Johann Jakob Bachofen, 1815–1887, szwajcarski historyk prawa 
i starożytnik. W książce Matriarchat. Studium na temat ginajkokracji świata sta-
rożytnego podług natury religijnej i prawnej z 1861 r. [wyd. pol., tłum. R. Reszke, 
Warszawa 2007] wyróżnił w  historii ludzkości trzy formy: heteryzm, kiedy to 
reprodukcja nie podlegała żadnym regulacjom ani sankcjom, ginajkokrację (zwa-
ną matriarchatem), czyli system społeczny oparty na zasadzie matrylinearności 
oraz patriarchat, który odebrał kobietom władzę i znaczenie. Patriarchat miał 
być charakterystyczny szczególnie dla społeczności zbieracko-łowieckich, nato-
miast rozwój osiadłych społeczności rolniczych umożliwił nawrót matriarchatu 
i zwiększył znaczenie kobiet – przyp. red. nauk.).

174 A. Bäumler, Bachofen. Der Mythologe der Romantik, wprowadzenie w: 
Der Mythos von Orient und Occident. Eine Metaphysik der Alten Welt. Aus den 
Werken von J.J. Bachofen, red. M. Schroeter, München 1926, s. I–CCLXXXXIV.

175 Tamże, s. CCLXXXVIII.
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przezwyciężenie mrocznych sił matki i śmierci nigdy nie było 
ostateczne176, a współczesność nosi „wszelkie znamiona epoki 
matriarchalnej” z  jej upadkiem obyczajów, mieszaniem płci 
i rozpaczą:

[...] jedno spojrzenie na współczesność pozwala natychmiast pojąć 
znaczenie tego, co nie mieści się w instytucjach. Jest tajemnicą 
poliszynela, że władza ojcowska, panowanie mężczyzny zostały 
współcześnie złamane, że monogamia i  patriarchat obecne są 
wprawdzie w kodeksach prawnych, ale zniknęły z życia177.

Znaczenie teorii Bachofena Bäumler wywodzi z „powiąza-
nia dwu potężnych emocji, które poruszają serce człowieka: 
miłości matki i  poczucia śmierci”178. Łono matki to matka 
ziemia. Ta ambiwalencja relacji między matką a synem zna-
lazła spłycony odpowiednik w  propagandzie Dnia Matki 
prowadzonej przez dr. Rudolfa Knauera ze Związku Nie-
mieckich Kwiaciarzy. W swojej pierwszej odezwie gloryfiko-
wał on nie tylko ofiarność matki, ale także hart ducha, jakim 
wykazała się w  czasie wojny, składając ojczyźnie ofiarę ze 
swych synów179.

Bäumler, który w 1926 r. z wyraźną fascynacją pisał wpro-
wadzenie do edycji dzieł Bachofena, opowiedział się póź-
niej za ponownym zwycięstwem syna. W  1934 r. wychwalał 
książkę Alfreda Rosenberga Mythus des 20. Jahrhunderts (Mit 
XX w.)180. Rosenberga można interpretować między innymi 
jako głosiciela antymatriarchatu. Nie zgadzał się z bachofe-
nowskim ujęciem kobiety i zarzucał mężczyźnie, że „przestał 
być prawdziwym mężczyzną”, czym prowokuje emancypację 
kobiet181. Jego Mythos jest wezwaniem do świadomej i pewnej 
siebie „męskości”:

W  samym środku zapaści sfeminizowanego starego świata 
myśl niemiecka żąda: autorytetu, siły tworzącej [nowe] typy, żąda 

176 Tamże, s. CCXCIV.
177 Tamże, s. CCXCI, cyt. ze s. CCXCII.
178 Tamże, s. CCXII n.
179 VDB, 17 IV 1923, s. 88; 8 V 1925, s. 423.
180 A. Bäumler, Alfred Rosenberg und der Mythus des 20. Jahrhunderts, 

München 1943.
181 A. Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts, München 1933, s. 507. 
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samodyscypliny, hartu, autarkii (samowystarczalności), ochrony 
charakteru rasowego, uznania odwiecznej polaryzacji płci182.

Jednakże nadzieja na alternatywny macierzyński świat, 
szukająca potwierdzenia również w  nauce o  matriarchacie, 
była – jak się zdaje – co najmniej równie silna jak powyższe 
wezwanie do zmężnienia. Matka jako zasada afirmacji życia 
miała w  „epoce techniczno-cywilizacyjnej brutalności w  jak 
największym stopniu odwróconej od życia” utorować drogę 
ku lepszej przyszłości183.

Już przedstawicielki mieszczańskiego ruchu kobiecego 
końca XIX w. wypisały „macierzyńskość” na swoich sztanda-
rach, a żądanie równych praw wiązały z altruistyczną obiet-
nicą poprawy świata poprzez publiczną działalność macie-
rzyńskich kobiet184. Jak powszechne były pod koniec lat 20. 
nadzieje wiązane z  pozytywnie rozumianym pierwiastkiem 
„macierzyńskim” jako elementem konstrukcji przyszłego 
społeczeństwa, można pokazać na przykładzie dwu politycz-
nie zupełnie odmiennych opinii. Erich Fromm, który już 
w  1920 r., a  więc jeszcze podczas studiów, intensywnie zaj-
mował się Bachofenem, podjął ten temat na nowo w okresie 
pracy w Instytucie Badań Społecznych (Institut für Sozialfor-
schung)185. Napisał recenzję książki Roberta Briffaulta The 
Mothers oraz artykuł Teoria matriarchatu i  jej znaczenie dla 
psychologii społecznej. Rozróżnił w nim „kompleks matrycen-
tryczny” i „patrycentryczny” oraz kształtujące się w oparciu 
o nie odmienne struktury psychiczne. W dalszej perspekty-
wie miał nadzieję, że socjalizm zapewni społeczną dominację 
„kompleksu matrycentrycznego”. Jego zwycięstwo oznacza-
łoby wedle Fromma, że bezwarunkowa miłość matki stanie się 
trwała, zdolność odczuwania szczęścia i rozkoszy wykształci się 
silniej niż dotychczas, a mające swe źródło w miłości macie-

182 Tamże, s. 504; zob. też s. 38 n. na temat dyskusji z Bachofenem.
183 W. Deubel, Der Kampf um Johann Jakob Bachofen, „Preußische 

Jahrbücher” 209, 1927, s. 66–75, tu s. 66.
184 Zob. G. Bäumler, Die Frau in der Krisis der Kultur, wyd. 2, Berlin 1927, 

zwł. 37–39; podobnie także Mina Weber, Aufstieg durch die Frau, Freiburg 1933.
185 E. Fromm, Miłość, płeć, patriarchat, Poznań 1997, tam: Robert Briffault 

o matriarchacie (1933), s. 84–91 i Teoria matriarchatu i jej znaczenie dla psycho-
logii społecznej (1934), s. 15–28. 
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rzyńskiej cechy „współczucia, wielkoduszności, życzliwości” 
zyskają rangę ideału186. Na przeciwnym skrzydle politycznym 
głos zabrał profesor uniwersytetu lipskiego Ernst Bergmann. 
W opublikowanej w 1932 r. książce Erkenntnisgeist und Mut-
tergeist. Eine Soziosophie der Geschlechter (Duch poznania 
i duch matczyny. Socjozofia płci) zarysował szerokie tło histo-
ryczne i filozoficzne, by na koniec opowiedzieć się przeciwko 
„zmaskulinizowanej kobiecie”, przeciwko bolszewizmowi, 
socjalizmowi i  monogamii oraz postulować stworzenie spo-
łeczeństwa przenikniętego „duchem matczynym” i  ideałami 
„higieny gatunku i eugeniki”. Bowiem, jak stwierdził: „nie ma 
innej, bliższej naturze, bardziej religijnej, a zarazem nowocze-
śnie biologicznej idei zbawczej dla uwikłanego w szaleństwo 
kulturalnego Orestesa ludzkości niż duch matczyny”187.

Teoretyzowanie na temat matki mogło zatem prowadzić do 
różnych wniosków. Zarazem przytoczone powyżej przykłady 
dobitnie pokazują popularność tego typu rozważań. Można 
więc uznać, że kult matki był w  społeczeństwie Republiki 
Weimarskiej czymś więcej niż jedynie zjawiskiem marginal-
nym, skoro w  szczególny sposób łączył codzienność matek 
i fantazje synów.

Daleko zawiodły mnie badania zainspirowane „Niemiec-
kim Dniem Matki”. Nie będę tutaj podejmowała próby pod-
sumowania wysnutych po drodze konkluzji. Zamiast tego 
chciałabym na koniec przytoczyć przenikliwe spostrzeżenia 
Alice Rühle-Gerstel, której książka Das Frauenproblem der 
Gegenwart. Eine psychologische Bilanz (Współczesny problem 
kobiecy. Bilans psychologiczny) ukazała się w  1932 r. i  rok 
później została zakazana przez nazistów. Pisała tam o Dniu 
Matki następująco:

Raz w roku naród niemiecki czci swoje matki. W tym jednym 
dniu wyciąga się je na światło dzienne, wychwala reklamami, 
ozdabia sentymentalizmem, honoruje sentencjami i  wysławia 
z poruszającym patosem [...]. Potem, wieczorem matki stopniowo 
wymykają się z  powrotem w  skromny półmrok  codzienności, 

186 Tamże, s. 86. 
187 E. Bergmann, Erkenntnisgeist und Muttergeist. Zur Soziosohpie der Ge-

schlechter, Breslau 1931, s. 448.
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gdzie aż do następnego roku będą spełniały rozmaite swoje pro-
ste, choć różnorodne prace. Z powrotem do swoich bliskich, do 
męża i dzieci, do rodziny188.

Obraz ten pozwala uchwycić przeciwieństwo zakłamanego 
oficjalnego ceremoniału i mało poważanej społecznie, bo nie-
sformalizowanej pracy matki. Jak podkreśla Rühle-Gerstel, 
w „atmosferze władzy mężczyzn” nawet tak silnie apoteozo-
wane „macierzyństwo” nie jest w stanie uwolnić kobiet z „gor-
szego położenia” we wszystkich aspektach. Władcy bowiem 
zawsze dążą do tego, by „odbierać wartość temu, co dla nich 
niedostępne”. Dlatego pracę matki uznaje się za nieodzowny 
„atrybut płci”, a nie za społeczne dokonanie. Jak stwierdza 
autorka, wszechobecna również w  rodzinach relacja władzy 
zmusza kobiety jako żony i matki do absolutnego altruizmu. 
Ich zadaniem jest istnieć dla innych, ale nie dla siebie, mają 
zrezygnować zarówno z  samodzielnego życia, jak i  własnej 
osobowości189. 

Aby w  nowym kontekście przedstawić powyższe próby 
interpretacji Dnia Matki w określonym momencie historycz-
nym, chciałabym zacytować fragment, w którym Rühle-Gerstel 
łączy w swojej interpretacji ideologię macierzyństwa i zacho-
wanie matki:

Kult matki i szacunek dla jej miłości pochodzą od mężczyzn. 
Kobiety także często łączą pełne wdzięczności więzy z matkami, 
ale faktycznie nie otrzymały od nich tyle co synowie, bo nie jest 
ich udziałem przywilej bycia innej płci. Obiektywnie synowie mają 
więcej powodów do wychwalania altruizmu i ofiarności matek, 
bo oni bardziej z nich korzystają. Płci męskiej jako całości odpo-
wiada podkreślanie w kobiecie, a szczególnie w matce, ofiarnego, 
altruistycznego oddania. Tworzy ono przecież tło, na którym tym 
jaśniej odznacza się wyższa wartość obiektu tych starań. Dla tych, 
którzy z  dużym wysiłkiem muszą zawsze odgrywać silną płeć, 
słodkie i  odprężające jest móc być słabym w  jednym jedynym 
punkcie. Matka jest miejscem, w którym silny może czuć się sła-
bym, nie poniżając się przy tym. Wyjaśnia to również, dlaczego 
matki z reguły z zachwytem przyjmują wyznaczoną im rolę: w sto-

188 Książka została wznowiona pod tytułem Die Frau und der Kapitalismus, 
Frankfurt 1972, tu s. 28.

189 Tamże, s. 140, 31, 32, 243, 184.
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sunku do dzieci są silne, co je samo w sobie uszczęśliwia, a tym 
bardziej wtedy, gdy przynależność płciowa dziecka bycie silną 
utrudnia. Być silną w stosunku do syna, być dla niego autoryte-
tem i wzorem znaczy dla kobiety: mieć pod sobą przynajmniej 
jednego mężczyznę. Jednakże on zgadza się na to dlatego, że jest 
dzieckiem albo dlatego, że jako dorosły chce móc czuć się słabym 
w jednym punkcie. Dlatego też najbardziej oddanymi matkami 
są te kobiety, które na innych obszarach życia, a  szczególnie 
w małżeństwie, były uciskane, niedoceniane i poniewierane. Ich 
znaczenie dla synów staje się dla nich zastępstwem znaczenia, 
którego odmówiono im wszędzie indziej190.

190 Tamże, s. 243 n.
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Postęp techniczny a praca kobiet 
w XIX w. Maszyna do szycia 
w świetle historii społecznej*

Maszyna do szycia to niewielkie narzędzie pracy, naj-
wyraźniej zbyt niepozorne, by zdołało odegrać istotną rolę 
w procesie rozwoju przemysłu. Przynajmniej takie wrażenie 
można odnieść z lektury przeglądowych opracowań na temat 
historii społecznej i gospodarczej XIX i XX w., które – o ile 
w ogóle maszynę do szycia uwzględniają – poświęcają jej jedy-
nie krótką wzmiankę. David Landes w artykule w Cambridge 
Economic History z 1965 r. jako jedyny podkreślił techniczne, 
ekonomiczne i społeczne znaczenie maszyny do szycia i uznał 
ją za „najważniejszą innowację w produkcji dóbr konsumpcyj-
nych od czasu wynalezienia mechanicznych krosien”1. W rze-
czy samej przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że przejście od 
szycia ręcznego do maszynowego w drugiej połowie XIX w. 
bynajmniej nie polegało jedynie na zmianie sposobu pro-
dukcji. Wiązał się z  tym proces przemian, które objęły całą 
organizację rynku pracy i dystrybucję w branży odzieżowej, 
przechodzącej wówczas od produkcji rzemieślniczej, nastawio-
nej na indywidualne potrzeby, do produkcji kapitalistycznej, 
zorientowanej na rynek. Ponadto rozwój fabrycznej produkcji 
maszyn do szycia, zapoczątkowany w latach 50. XIX w., grun-
townie przeobraził sposób wytwarzania maszyn produkcyjnych 
i obrabiarek. Upowszechnienie maszyny do szycia jako środka 
produkcji i dobra konsumpcyjnego uruchomiło proces, który 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Technischer Fortschritt und Frauen-
arbeit. Zur Sozialgeschichte der Nähmaschine, „Geschichte und Gesellschaft” 4, 
1978, s. 148–169.

1 Zob. D. Landes, Der entfesselte Prometheus, Köln 1972, s. 277.
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sprawił, że kapitalistyczne mechanizmy rządzące rynkiem 
towarów i  rynkiem pracy zaczęły oddziaływać na gospodar-
stwa domowe różnych klas i warstw. Marks nazywał maszynę 
„rewolucyjną”, uważał jej pojawienie się za przełom i na jej 
przykładzie omawiał proces rozwoju produkcji kapitalistycznej 
i  rynku2. W  niniejszych rozważaniach podejmuję to ujęcie, 
spodziewając się, że skupienie uwagi na małym, w kontekście 
całokształtu industrializacji stosunkowo niepozornym urzą-
dzeniu, ułatwi analizę struktur i  procesów składających się 
na gospodarkę i społeczeństwo. Jednak inaczej niż Marks nie 
traktuję maszyny do szycia jako niemal dowolnie wybranego 
przykładu. Obrałam ją za punkt wyjścia analizy społeczeń-
stwa, ponieważ jest hybrydą, czymś pośrednim między sprzę-
tem domowym a urządzeniem produkcyjnym i dlatego w jej 
przypadku nie da się przeprowadzić typowego dla badań nad 
XIX w. ostrego analitycznego podziału na sferę gospodarstwa 
domowego i sferę pracy zarobkowej. Szycie na maszynie jest 
przede wszystkim pracą kobiecą, która pod koniec XIX w. 
przybrała wszystkie możliwe formy mieszczące się między 
biegunami pracy domowej i pracy sformalizowanej. Rzeczy-
wistość tej pracy kobiecej przecina w poprzek kategorie eko-
nomii, która odróżnia sferę konsumpcji od sfery produkcji, 
pracę produkcyjną od nieprodukcyjnej i z trudem dostrzega 
powiązania między płacą indywidualną, która jakoby odzwier-
ciedla produktywność jednostki, a dochodami rodziny, mię-
dzy gospodarstwem domowym a  gospodarką przemysłową. 
Wydaje mi się, że byłoby możliwie pełniejsze zrozumienie rze-
czywistości społecznej rozwiniętego kapitalizmu gdyby więcej 
uwagi poświęcić teoretycznej i empirycznej „ziemi niczyjej”, 
która rozciąga się między prywatnym gospodarstwem domo-
wym a kapitalistyczną gospodarką agrarną i przemysłową. Tym 
samym zakreśliłam ramy, w których mieści się społeczna histo-
ria maszyny do szycia. Poniżej na przykładzie Niemiec w okre-
sie do pierwszej wojny światowej rozważę kilka technicznych, 
gospodarczych i  historyczno-społecznych aspektów dziejów 
maszyny do szycia. Z  pewnością zamiar przedstawienia tak 

2 K. Marx, Kapitał, t. 1, rozdz. 13, w: tenże, F. Engels, Dzieła, t. 23, Warszawa 
1969, s. 438–601, zwł. s. 438–467.
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obszernego zagadnienia na kilkunastu stronach jest proble-
matyczny. Niemniej mam wrażenie, że skondensowany zarys 
problematyki i materiału badawczego lepiej niż dopracowane 
w każdym detalu studium monograficzne nadaje się do tego, 
by poddać pod dyskusję pewne informacje i interpretacje oraz 
zainspirować do dalszych badań.

I. W Niemczech informacja o pierwszych skonstruowanych 
w  USA użytecznych maszynach do szycia rozpowszechniła 
się szybko, bo między 1850 a  1855 r. Encyklopedia Meyers 
Konversationslexikon, która jeszcze w  1852 r. nie zawierała 
hasła o maszynie do szycia, nadrobiła to już w 1854 r., zamiesz-
czając w suplemencie obszerny artykuł na ten temat. Także 
encyklopedia Kleiner Brockhaus informowała w  1855 r., że 
maszyna do szycia to:

[...] najnowszy amerykański wynalazek, ulepszony i  wielorako 
stosowany w  Niemczech, potrafi szyć właściwie tylko tak zwa-
nym ściegiem stebnowym, ale za to z niepojętą wręcz precyzją 
i szybkością. Do obsługi potrzebuje osoby, która będzie podawała 
materiał zgodnie z przewidzianym kierunkiem przebiegu ściegu 
oraz nawlekała igły3. 

Począwszy od wystawy światowej w  Londynie w  1851 r. 
różne pisma fachowe4, skierowane do inżynierów i fabrykan-
tów, szczegółowo informowały o nowych patentach związa-
nych z  maszyną do szycia. W  1854 r. prezentowano zadzi-
wionej publiczności pierwsze sprowadzone z USA „żelazne 
szwaczki” – za opłatą na jarmarkach, na wystawach rzemiosła 
lub w witrynach sklepowych5. Nie skończyło się na oglądaniu. 
Już w latach 50. XIX w. niemieccy rzemieślnicy zaczęli kon-
struować pierwsze maszyny do szycia, wzorując się przy tym na 
egzemplarzach amerykańskich, które mieli okazję gruntownie 

3 Kleineres Brockhaus’sches Conversationslexikon für den Handgebrauch, t. 3, 
Leipzig 1855, s. 700.

4 Zob. np. „Dinglers Polytechnisches Journal” (dalej: DPJ) lub „Der Ar-
beitgeber. Centralorgan für die Arbeiter und Unternehmer aller Stände” (red. 
M. Wirth).

5 Zob. R. Herzberg, Die Nähmaschinen-Industrie in Deutschland, Berlin 
1863, s. 5 n.
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przestudiować podczas naprawy6. Prawdziwy boom rozpoczął 
się w Niemczech w latach 60. XIX w., kiedy to powstały pierw-
sze fabryki maszyn do szycia, a amerykańskie firmy, na czele 
z Singer Company, zaczęły podbój niemieckiego rynku7.

Aby zrozumieć ożywione zainteresowanie tym wynalaz-
kiem, warto bliżej przyjrzeć się jego dziejom8. Za wynalazcę 
maszyny do szycia uważa się Eliasa Howe’a. Już w  1846 r. 
zgłosił on swoją konstrukcję w amerykańskim urzędzie paten-
towym, ale dopiero cztery lata później ostatecznie zwyciężył 
w zawiłym sporze patentowym z pojawiającymi się wówczas 
jak grzyby po deszczu fabrykantami maszyn do szycia, którzy 
dysponowali większym kapitałem niż wynalazca. Fetowanie 
Eliasa Howe’a jako ojca maszyny do szycia jest o tyle słuszne, 
że to dopiero jego konstrukcja przyniosła przełom i pozwoliła 
na szycie maszynowe. Niemniej jest to obraz uproszczony. 
Podobnie bowiem jak w  wypadku wszystkich innych wyna-
lazków, także i tu już od końca XVIII w. pojawiały się liczne 
konstrukcje eksperymentalne, znaczące wyboistą drogę wio-
dącą od daremnych prób naśladowania szycia ręcznego do 
zwieńczonego sukcesem maszynowego sporządzania ściegu. 
Najważniejsze etapy tego procesu to przeniesienie ucha na 
czubek igły oraz uwolnienie szycia od krótkich nici, co stało się 
możliwe dzięki temu, że nitka nie była już przy każdym ściegu 
przeciągana przez materiał, lecz jedynie tworzyła pętelkę po 
spodniej stronie tkaniny, która łączyła się z następną pętelką 
albo drugą nicią przebiegającą również od spodu materiału. 
Przesuwanie tkaniny i  napięcie nici to następne problemy 
techniczne, które udało się rozwiązać dzięki kolejnym inno-
wacjom. Dlatego też konstrukcja Eliasa Howe’a bynajmniej 
nie była ostatnim etapem dziejów maszyny do szycia, ale raczej 
punktem wyjścia dla wielu wynalazków dodatkowych i udo-
skonaleń technicznych, które opatentowano również i po to, 

6 Zob. W. Köhler, Die Deutsche Nähmaschinnen-Industrie, Leipzig 1913, 
s. 21–27.

7 Tamże, s. 28 n.
8 Na temat historii wynalazku zob. m.in. G.R. Cooper, The Invention of the 

Sewing Machine, Washington 1968. Szczegółowy opis problemów technicznych, 
które wymagały rozwiązania w: H.W. Lind, Das Buch von der Nähmaschine, 
cz. 1, Berlin 1891.
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by uwolnić produkcję od opłat licencyjnych dla Howe’a. Uży-
teczność maszyny w dużym stopniu zależała od wyproduko-
wania nici, które sprostałyby wymogom szycia maszynowego. 
Bawełniana nić maszynowa pojawiła się na rynku dopiero na 
początku lat 60.9 Na marginesie wspomnę jeszcze, że maszyna 
do szycia podbiła nie tylko liczne dziedziny obróbki tkanin, ale 
także obróbkę skóry, a nawet wkroczyła do introligatorstwa, 
dzięki czemu zainspirowała rozwój maszyn specjalistycznych 
i utorowała drogę obiecującym wynalazkom dodatkowym10.

Jednakże wyjęcie człowiekowi z  ręki igły i  przekazanie 
szycia maszynie było procesem, który polegał nie tylko na 
rozwiązywaniu pojawiających się problemów technicznych. 
O maszynie, która potrafiłaby szyć, mówiło się już od prze-
łomu XVIII i XIX w., a od lat 30. XIX w. wynalazcy zajmowali 
się nią coraz intensywniej11. Istniała więc sprzyjająca wynalaz-
kowi atmosfera, co nie powinno dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, 
że od XVIII w. stale wzrastała efektywność przędzalnictwa 
i  tkactwa, podczas gdy końcowa obróbka tkanin pozostała 
daleko w tyle i nadal uzależniona była od czasochłonnego szy-
cia ręcznego. Granice wydajności tej pracy odczuwano coraz 
dotkliwiej, ponieważ już w latach 20., a najpóźniej w następnej 
dekadzie handel odnosił kolejne sukcesy nie tylko w obrocie 
ubraniami używanymi, ale także w organizowaniu rynku zbytu 
dla tekstyliów nowych i ubrań lepszej jakości. Nowo otwarte 
składy ubrań i bielizny zdobyły dla konfekcji rynek lokalny, 
a następnie szerszy rynek krajowy i zagraniczny. Taki rozwój 
sytuacji na rynku towarów okazał się na dłuższą metę zabójczy 
dla rzemieślniczej produkcji krawieckiej, a także dla domowej 

9 G.R. Cooper, The Invention..., s. 64.
10 Kuszący jest pomysł przeprowadzenia komparatystycznej analizy społeczno-

-ekonomicznych warunków i  skutków postępu technicznego, wychodzącej od 
porównania zastosowania maszyny do szycia z  użyciem jej różnych wersji do 
obróbki skóry i tkanin.

11 W  dużym stopniu niezależnie od siebie wynaleziono maszyny do szycia 
w Anglii, Francji, Austrii i USA; zob. G.R. Cooper, The Invention..., s. 4–16. Do 
użytku trafiła jedynie maszyna szyjąca ściegiem łańcuszkowym wynaleziona przez 
Francuza B. Thimonniera. 80 maszyn jego konstrukcji, używanych od 1841 r. 
w szwalni mundurów, zdewastowali strajkujący robotnicy. Problemy finansowe 
i  rewolucja 1848 r. sprawiły, że Thimonnier nie zdołał ponownie zastosować 
swojego patentu w praktyce zanim rynek podbiły lepsze maszyny amerykańskie; 
zob. tamże, s. 137 n.
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produkcji kobiecych członków rodziny lub szwaczek pracują-
cych po domach zleceniodawców i  walnie przyczynił się do 
rozwoju przemysłu odzieżowego.

W Niemczech kapitalistyczna produkcja towarów w branży 
odzieżowej12 rozpoczęła się w  momencie, gdy handel deta-
liczny, a  wkrótce także i  hurtowy, przestały zadowalać się 
obrotem tkaninami i gotową konfekcją, i zaczęły albo wytwa-
rzać ją same, albo zlecać produkcję. Fabrykacja bielizny roz-
poczęła się w składach płótna. Wszystko wskazuje na to, że już 
w latach 20. ich klienci nie chcieli szyć bielizny w domu i woleli 
zamawiać szycie w sklepie. Zamówioną bieliznę szyto najpierw 
w tak zwanych szkołach krawieckich13, później wytwarzały ją 
szwaczki, które wprawdzie były zatrudniane bezpośrednio 
przez sklep, ale najczęściej pracowały we własnych domach. 
Początkowo szyto na miarę, wkrótce jednak branża przeszła 
do produkcji towarów na skład, jak również do specjalizacji 
w poszczególnych rodzajach bielizny, jednak bodajże dopiero 
w latach 60. rozpoczęła się produkcja konfekcji bieliźnianej na 
większą skalę. Rozwój przemysłu odzieżowego można prześle-
dzić na przykładzie Berlina. Miasto to było pionierem branży 
i  jeszcze w  XX w. zachowało w  niej wiodącą pozycję. Jako 
pierwsza ruszyła tu produkcja płaszczy damskich. Zainicjo-
wały ją w  latach 30. składy sukna i  magazyny mody, które 
idąc za nowymi trendami, rozpoczęły sprzedaż i  produkcję 
chust, szali i  peleryn. W  następnych dziesięcioleciach asor-
tyment konfekcji damskiej stale się poszerzał. Po płaszczach 
przyszła kolej na żakiety i grube halki, następnie w latach 60. 

12 Zob. G. Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. 
Jahrhundert. Statistische und nationalökonomische Untersuchungen, Halle 1870 
(reprint: Hildesheim 1975), s. 642–652; L. Baar, Die Berliner Industrie in der in-
dustriellen Revolution, Berlin 1966, s. 73–85, doskonale pokazuje na przykładzie 
berlińskim początki kapitalistycznej produkcji towarów. Historię berlińskiej kon-
fekcji odzieżowej i bieliźnianej poruszają: J. Feig, Hausgewerbe und Fabrik betrieb 
in der Berliner Wäsche-Industrie, Leipzig 1896, s. 1–8; H. Grandke, Berliner 
Kleiderkonfektion, „Schriften des Vereins für Sozialpolitik” (dalej: SVSP), t. 85, 
(Leipzig) 1899, s. 129–389, tu s. 132 n.; E. Wittkowsky, Die Berliner Damenkon-
fektion, Leipzig 1928 (mps pracy doktorskiej), s. 3–8; B. Maurer, Die deutsche 
Herrenkonfektion, Jena 1922, s. 12–14; Die Heimarbeit im rhein-mainischen Wirt-
schaftsgebiet, red. P. Arndt, t. 3, cz. 1, Frankfurt 1913, passim.

13 Szkoły krawieckie (Nähschulen) były kontynuatorami osiemnastowiecznych 
szkół tkackich (Spinnschulen), czyli nie tyle szkołami, co miejscami produkcji.
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zaczęto szyć bluzki i fartuchy, a wreszcie, pod koniec wieku, 
kostiumy i suknie. Również konfekcja męska i dziecięca roz-
wijały się etapami. W latach 70. XIX w. Berlin dysponował 
wydajnym, nastawionym na eksport przemysłem odzieżowym. 
Jeśli chodzi o technologię produkcji, to początkiem odejścia 
od szycia na miarę była produkcja mundurów, gdzie rozmiary 
i modele znormalizowano, materiał był krojony w centralnej 
przykrawalni, a  szycie zostało podzielone na proste prace 
wykonywane przez niewykwalifikowaną siłę roboczą14. Nie-
mniej produkcja konfekcji nabrała rozmachu dopiero po 
zniesieniu przymusu cechowego i uwolnieniu rynku towarów 
i  rynku pracy. Stopniowo przemysł odzieżowy docierał do 
klientów ze wszystkich warstw społecznych. Dla robotników 
i ludności wiejskiej przeznaczone były tanie wyroby produko-
wane na skład, zamożnym klientom zaś proponowano eksklu-
zywną odzież na miarę. Ogólnie biorąc, można powiedzieć, 
że zachowania konsumenckie i oferta producentów konfekcji 
wzajemnie się napędzały. Zwiększony popyt należy wiązać nie 
tyle z często krytykowanym „strojeniem się” dziewcząt pra-
cujących w fabrykach, co z faktem, że we wszystkich kręgach 
ludności rosła potrzeba posiadania większej ilości bielizny 
i modnych ubrań15. Ponadto tania konfekcja produkowana na 
skład szyta była niestarannie i z materiałów gorszej jakości, co 
wręcz wymuszało ciągłe kupowanie nowej odzieży.

Powstanie kapitalistycznie zorganizowanego i poszukują-
cego taniej siły roboczej wytwórstwa ubrań sprzyjało wynale-
zieniu i sprawnemu rozpowszechnieniu funkcjonalnej maszyny 
do szycia. Jeśli wziąć pod uwagę szybko postępujący rozwój 
branży odzieżowej, przede wszystkim w  wielkich miastach 
europejskich16 i w Nowym Jorku, to w dziejach maszyny do 

14 Ten aspekt podkreśla J. Krengel, Die Berliner Bekleidungsindustrie vor dem 
1. Weltkrieg. Versuch einer Darstellung ihrer frühindustriellen Entstehung und ihres 
Wirtschaftswachstums, Freie Universität Berlin 1975 (mps pracy dyplomowej), 
s. 6–15.

15 Ilustracją tego jest relacja z Wrocławia w czasopiśmie „Der Arbeitgeber” 
1857, s. 220: „białe hafty, bieliznę, halki, koszulki nocne i chusteczki kupuje się 
teraz w takiej ilości, że składy materiałów bieliźnianych nie mogą wprost nadążyć 
z zaspokajaniem tak luksusowych wymagań”. 

16 Na temat sytuacji w  Londynie zob. reportaże przedrukowane w: 
The Unknown Mayhew. Selections from the Morning Chronicle 1849–1850, 
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szycia dziwić może jedynie to, że nie wynaleziono konstruk-
cji lepiej dopracowanej technicznie już przed 1850 r.17 Prze-
cież uprawnione były oczekiwania, że zastosowanie maszyny 
pozwoli wielokrotnie przyspieszyć proces szycia. Już maszyna 
Eliasa Howe’a, szyjąca maksymalnie 300 ściegów na minutę, 
wyprzedziła w zawodach pięć doświadczonych szwaczek18. Bar-
dziej zaawansowane konstrukcje napędzane nogą już w latach 
50. szyły od 600 do 1000 ściegów na minutę, a więc dziesięć do 
dwudziestu razy szybciej niż szwaczki szyjące ręcznie. W latach 
80. udało się zwiększyć prędkość szycia do maksymalnie 
3500  ściegów na minutę, co jednak wymagało już napędu 
parowego19. Ponadto wprowadzone od razu w  ciągu pierw-
szych dwudziestu lat liczne wynalazki dodatkowe sprawiły, że 
z jednej strony zaczęły się na rynku pojawiać maszyny coraz 
wygodniejsze w  obsłudze, coraz płynniej i  precyzyjniej szy-
jące, a z drugiej strony obok maszyn przemysłowych zaczęto 
konstruować także domowe, obok wieloczynnościowych – 
wyspecjalizowane. Statystyki produkcji w  USA pokazują, 
z jaką szybkością rozpowszechniała się maszyna do szycia. Już 
w latach 1850–1852 powstały tam przedsiębiorstwa wiodące 
w  produkcji tego urządzenia: J.M. Singer & Co., Wheeler 
& Wilson, Groover & Baker. Z danych wynika, że w USA 
do 1853 r. wyprodukowano 2509 sztuk, a pod koniec 1859 r. 
liczba ta wynosiła już 104 tys. W  1860 r. roczna produkcja 
amerykańska wynosiła 55 tys. maszyn, a w 1870 r. – 464 25420. 
Niemcy, przed pierwszą wojną światową będące jedynym 

red. E.P. Thompson, E. Yeo, London 1971, s. 116–227; ponadto J.G. Eccarius, 
Die Schneider in London oder der Kampf des Großen und des Kleinen Kapi-
tals (napisane w  1850, uzupełnione w  1869), Leipzig 1876. Nowsze badania: 
H.A.  Cobrin, The Men’s Clothing Industry. Colonial through Modern Times, 
New York 1970; J. Thomas, History of the Leeds Clothing Industry, Leeds 1955; 
C.H. Johnson, Economic Change and Artisan Discontent. The Tailor’s History, 
1800–1848, w: Revolution and Reaction, red. R. Price, London 1975, s. 87–114.

17 Przyczyną może być mały kapitał, jakim dysponowała branża konfekcji 
odzieżowej oraz nadmiar bardzo taniej siły roboczej. 

18 Zob. DPJ, t. 130, 1853, s. 235; E. Lüth, Die Nähmaschinenfabrikation. 
G.M. Pfaff AG Kaiserslautern, Leipzig 1936, s. 8.

19 Na temat szybkości szycia zob. H.W. Lind, Das Buch..., cz. 2, s. 4.
20 Dane te podaje G.R. Cooper, The Invention..., s. 19. W 1870 r. wiodąca 

firma Singer Manufacturing Company wyprodukowała 127 833 sztuki. W liczbie 
tej uwzględnione są jednak nie tylko maszyny służące do obróbki tkanin. 
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krajem europejskim, który na rynku światowym mógł konku-
rować z  przedsiębiorstwami amerykańskimi, porównywalny 
poziom produkcji osiągnęły dopiero w  latach 60. XIX w. 
W  tym wypadku nie dysponujemy dokładnymi statystykami 
produkcji, ale jedynie informacjami wskazującymi pośrednio 
na zwiększenie mocy produkcyjnej pojedynczych fabryk. Czo-
łowe firmy lat 60., zatrudniające 20–30 pracowników, dziesięć 
lat później przeobraziły się w duże przedsiębiorstwa z ponad 
setką zatrudnionych21. Według statystyki przemysłu z 1907 r. 
16 spośród 232 największych zakładów wytwarzających 
maszyny do szycia zatrudniało więcej niż 500 pracowników. 
Szacuje się, że w 1890 r. roczna niemiecka produkcja maszyn 
do szycia wyniosła 500 tys. sztuk, czyli niemal jedną trzecią 
produkcji światowej. W 1907 r. liczba ta opiewała na około 
1,1 mln sztuk, co oznacza, że wyprodukowano tu nieco wię-
cej maszyn niż w amerykańskiej firmie Singer Company i że 
w dalszym ciągu z Niemiec pochodziła jedna trzecia egzem-
plarzy wyprodukowanych na świecie22.

Dotychczasowy przegląd, pokazujący, że maszyna do szycia 
upowszechniła się tak szybko w  wyniku popytu w  przemy-
śle odzieżowym nie zajmował się kwestią z punktu widzenia 
historii społecznej najważniejszą: jak się to odbyło? Czę-
ściową odpowiedzią na to pytanie jest sam proces wytwarzania 
maszyn do szycia, który przybrał postać produkcji przemysło-

21 Zob. W. Köhler, Die Deutsche Nähmaschinnen-Industrie..., s. 55–59. W Al-
tenburg an der Saale (Turyngia) produkcja maszyn do szycia rozpoczęła się 
w 1871 r.; w skali rocznej wytwarzano tam: w 1871 r. – 20 maszyn, 1881 – 16 630, 
1891 – 32 353, 1901 – 122 547, 1907 – 199 747 (zob. F. Sagel, Die Altenburger 
Nähmaschinen-Industrie, Altenburg an der Saale 1910, mps pracy doktorskiej, 
s. 8 n.). Fabryka Pfaffa rozpoczęła produkcję w 1862 r., zatrudniając dwie osoby. 
W  1872 r. 30 pracowników produkowało 1000 maszyn rocznie, w  1891 – 590 
pracowników produkowało 25 tys. maszyn rocznie (E. Lüth, Die Nähmaschi-
nenfabrikation..., s. 12 n.; Pfaff 1862–1962, Jubiläumsausgabe Juni 1862, s. 13). 
H. Richard, Die Nähmaschine. Ihre geschichtliche Enticklung, Construction und 
ihr jetziger Standpunkt, Hannover 1876, s. 47, prawdopodobnie przesadza, twier-
dząc, że firma Cl. Müller Dresden w 1872 wyprodukowała 18 tys., a w 1875 r. 
80 tys. maszyn do szycia.

22 H.W. Lind, Das Buch..., cz. 3, s. 3; Meyers Großes Konversationslexikon, 
t. 14, wyd. 6, Leipzig 1908, s. 390. Według W. Köhlera (Die Deutsche Näh-
maschinnen-Industrie..., s. 261) współczynnik wagowy niemieckiego eksportu 
maszyn do szycia wzrósł ze 100 w 1885 do 365 w 1911 r., zaś indeks wartości 
do 476 w 1911 r.
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wej. W USA maszyna do szycia była drugim po broni palnej 
urządzeniem, które zaczęto na potrzeby cywilne produkować 
seryjnie, łącznie z  częściami zamiennymi. Podstawą coraz 
wydajniejszej fabrykacji maszyn do szycia było konstruowa-
nie i doskonalenie obrabiarek23. Począwszy od lat 60. XIX w. 
pod naciskiem agresywnej amerykańskiej konkurencji również 
niemieckie fabryki maszyn do szycia stopniowo odchodziły 
od bazy rzemieślniczej24. Przypuszczalnie te właśnie przed-
siębiorstwa wprowadziły w  Niemczech lat 70. i  80. XIX w. 
zarówno amerykańskie technologie, jak i  precyzyjne obra-
biarki25. Produkcja seryjna nie tylko pozwala zmniejszyć koszty 
w  porównaniu z  wytwórstwem rzemieślniczym26, ale także 
ułatwia naprawy poprzez zastosowanie części zamiennych27. 

23 Zob. N. Rosenberg, Technischer Fortschritt in der Werkzeugmaschinenindustrie 
1840–1910, w: Moderne Technikgeschichte, red. K. Hausen, R. Rürup, Köln 1975, 
s. 216–42.

24 Bardzo wcześnie, bo już pod koniec lat 60., doszło do tego w berlińskich 
fabrykach maszyn do szycia Fister & Rossmann oraz L. Loewe; zob. L. Baar, 
Die Berliner Industrie..., s. 121. W Berlinie ścisły związek między rozwojem wy-
twórstwa maszyn do szycia a rozwojem produkcji odzieży widać także poprzez 
wybór miejsca; zob. J. Thienel, Städtewachstum im Industrialisierungsprozeß des 
19. Jahrhunderts. Das Berliner Beispiel, Berlin 1973, s. 68, 77.

25 U  Pfaffa wprowadzenie amerykańskich maszyn nastąpiło w  1879 r., po 
powrocie najstarszego syna właściciela przedsiębiorstwa z dwuletniego pobytu 
w  USA; zob. Pfaff 1862–1962..., s. 13. Wiele mówiący jest następujący anons 
z  pisma „Arbeitgeber” z  1865: „Powszechnie wiadomo i  ogromny import do-
starcza na to codziennych dowodów, że fabrykacja maszyn do szycia nie jest 
w Niemczech jeszcze tak zaawansowana technicznie jak w Ameryce. Bierze się 
to głównie stąd, że w Ameryce wszystkie części maszyn do szycia produkowane 
są przy pomocy maszyn. Dzięki naszym staraniom możemy zaoferować wszystkie 
obrabiarki mechaniczne, które stosowane są w  USA do fabrykacji maszyn do 
szycia. Dostarczamy po cenach fabrycznych wszystkie maszyny, jak przecinarki, 
strugarki, frezerki, wytłaczarki, obrabiarki”; „Arbeitgeber”, nr 414, 5 II 1865, 
s. 4537.

26 Singer oferował pierwszą maszynę domową w  1858 r. za 100 dolarów, 
ulepszoną wersję z następnym roku już tylko za 75 dolarów (zob. G.R. Cooper, 
The Invention..., s. 47). W Niemczech pierwsze zbudowane na miejscu przemy-
słowe maszyny stebnówkowe kosztowały do 350 talarów (H.W. Lind, Das Buch..., 
cz. 2, s. 2), porównywalne maszyny amerykańskie kosztowały połowę tego (DPJ, 
t. 156, 1860, s. 73).

27 H.W. Lind, Das Buch..., cz. 2, s. 13 n., podkreśla dla 1890 r., że części za-
mienne produkowane do maszyn niemieckich nie pasowały tak dobrze jak części 
zamienne maszyn amerykańskich, co utrudniało naprawę i prowadziło do zwięk-
szenia tarcia. E. Lüth, Die Nähmaschinenfabrikation..., s. 18–20, relacjonuje, że 
amerykański system produkcji połączony ze zmniejszeniem zapotrzebowania na 
fachową siłę roboczą został wprowadzony u Pfaffa dopiero po 1900 r.

Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. 
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Niemniej tego typu produkcja opłaca się tylko wówczas, gdy 
przybiera skalę masową, gdy pewny zbyt gwarantuje rentow-
ność inwestycji w urządzenia produkcyjne. Maszyna do szycia 
od samego początku świetnie nadawała się na masowe dobro 
konsumpcyjne, ponieważ zajmowała mało miejsca, a  dzięki 
prostemu napędowi ręcznemu lub nożnemu, obywającemu się 
bez dużego silnika, można jej było używać w dowolnej sytu-
acji. Tanie, stosunkowo łatwe w naprawie maszyny, które już 
w latach 50. XIX w. konstruowano w USA z myślą o gospo-
darstwach domowych, w istocie podbiły rynek jako pierwszy 
z szeregu stechnicyzowanych towarów masowych. Następnie, 
w  latach 90., pojawiły się rowery, często wytwarzane przez 
producentów maszyn do szycia, ponieważ w obu wypadkach 
wymogi produkcji i warunki sprzedaży były podobne, co umoż-
liwiało poszerzenie oferty produkcyjnej fabryki28. 

Triumfalny pochód maszyny do szycia rozpoczął się od tego, 
że cena i sposób sprzedaży uczyniły z niej artykuł masowy29. 
W tym kontekście pionierska była działalność Isaaca Merrita 
Singera30, który po 1850 r. nie tylko jako pierwszy rozpoczął 
produkcję seryjną, ale także zastosował nowe, nadzwyczaj 
efektywne sposoby sprzedaży. Udało mu się dotrzeć zarówno 
do fabrykantów odzieży, jak i  do prywatnych nabywców, 
zarówno do kobiet z kręgów mieszczańskich, jak i do robotnic, 
których dochody z ledwością zapewniały egzystencjalne mini-
mum. Singer nie tylko jako pierwszy zbudował gigantyczną 
firmową strukturę, która zajmowała się zbytem i serwisem, ale 
także – i to wydaje się decydujące dla pozycji maszyny jako 
artykułu masowego – za pomocą systemu sprzedaży ratalnej 
dotarł ze swoimi produktami nawet do najuboższych klientów. 
W  Niemczech domowa maszyna stebnówkowa kosztowała 
w latach 60. XIX w. od 200 do 300 marek. Mimo że w następ-
nych latach cena ta spadła o połowę, to nadal dla większości 

28 W Niemczech znanym fabrykantem maszyn do szycia i rowerów była firma 
Dürkopp/Bielefeld. Na temat fenomenu technicznej konwergencji tych dwu 
urządzeń zob. N. Rosenberg, Technischer Fortschritt..., s. 224 n.

29 G. von Viebahn, Statistik des zollvereinten und nördlichen Deutschlands, t. 3, 
Berlin 1868, s. 669, mówi o „szybkim i niesamowitym upowszechnieniu [maszyny 
do szycia] w zakładach i w życiu domowym wszystkich krajów niemieckich”.

30 Zob. R. Brandon, Singer and the Sewing Machine. A Capitalist Romance, 
New York 1977.
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zainteresowanych kupno maszyny do szycia było kosztownym 
przedsięwzięciem31. Idąc za przykładem Singera, niemieccy 
sprzedawcy maszyn do szycia poszukiwali nowych sposobów 
na dotarcie do nabywcy32. Rozsyłano cenniki i zamieszczano 
ogłoszenia w gazetach, a jednym z najskuteczniejszych kana-
łów sprzedaży okazał się komiwojażer. Obok sprzedaży skle-
powej za gotówkę rozkwitał w Niemczech system sprzedaży 
ratalnej. Wprawdzie zakup ratalny znacząco zwiększał cenę 
towaru33, ale dla wielu kupujących był jedyną możliwością 
nabycia pilnie potrzebnego narzędzia pracy. Zarazem wiązał 
się ze sporym ryzykiem dla nabywcy, więc przynajmniej do 
momentu ustawowej regulacji sprzedaży ratalnej w  1894 r. 
kupującemu, który spóźnił się z  opłaceniem choćby jednej 
raty, groziła nie tylko utrata maszyny, ale także wszystkich 
wpłaconych uprzednio pieniędzy34.

II. Kto decydował się na zakup maszyny do szycia i jakie 
znaczenie miała ona dla właścicieli czy też właścicielek? Jeśli 
wierzyć Davidowi Landesowi, maszyna do szycia stała się han-
dlowym hitem dlatego, że „dzięki niej kobiety mogły wyzwolić 
się z  niewolniczej egzystencji”35. Jednakże  reprezentowana 

31 Rozproszone dane m.in. w: DPJ, t. 152, 1859, s. 313 n.; R. Herzberg, Die 
Nähmaschinen-Industrie..., s. 22 n.; W. Köhler, Die Deutsche Nähmaschinnen-
-Industrie..., s. 43; E. Lüth, Die Nähmaschinenfabrikation..., s. 29; SVSP, t. 65, 
1895, s. 148.

32 H.W. Lind, Das Buch..., cz. 2, s. 8–12; W. Köhler, Die Deutsche 
Nähmaschinnen-Industrie..., s. 220–257.

33 Kilka przykładów: w  Elberfeld cena w  zakupie na raty w  1887 r. była 
o  150% wyższa niż wartość maszyny, szwaczka płaciła, kupując na raty, 125 
marek, a  przedsiębiorca kupujący po cenie fabrycznej 57 marek; Stenogramy 
posiedzeń Reichstagu, 7 Leg., 2 Ses., 1887, t. 3, Aneksy, t. 1, nr akt 83, s. 714. 
W 1898 r. maszyna o wartości 90–120 marek kosztowała w  sprzedaży ratalnej 
140–160 marek; SVSP, t. 67, 1895, s. 16 n. Szwaczka szyjąca bieliznę, mieszkająca 
w okolicach Frankfurtu, zapłaciła w 1907 r. 140 marek; Die Heimarbeit..., s. 191.

34 Zob. V. Mataja, Abzahlungsgeschäfte, w: Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften, t. 1, wyd. 3, Jena 1909, s. 13–20.

35 D. Landes, Der entfesselte Prometheus..., s. 276; ta wypowiedź jest tym 
dziwniejsza, że Landes dodaje, iż wprawdzie wyzysk i ucisk zwiększyły się, ale 
skończyła się żmudna praca z igłą i nitką. Najwyraźniej odbija się w tym pomysł 
z reklam maszyn do szycia, brzmiący w wersji sentymentalnego propagandysty 
A. Daula (Das Buch von der Nähmaschine, Hamburg 1864, s. 73) następująco: 
„wynalazek maszyny do szycia jest kosmopolityczny, humanitarny i  z  gruntu 
dobry, cóż więcej można dodać”. Podobnie współcześnie M.S. Parker, D.J. Reid, 
The British Revolution 1750–1970. A Social and Economic History, London 1972, 
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przez Landesa teza o emancypacyjnym oddziaływaniu maszyny 
do szycia jest równie błędna co twierdzenie, że emancypa-
cję kobiet przyspieszyło wynalezienie maszyny do pisania36, 
w obu wypadkach pomija się bowiem pewien istotny aspekt. 
Jak wiadomo o tym, czy konkretna innowacja techniczna jest 
pozytywna czy negatywna decyduje dopiero sposób, w  jaki 
jest używana, niemniej zapominanie o  tym jest typowe dla 
ideologii apoteozy postępu technicznego. Poniżej przeanali-
zuję wpływ upowszechnienia maszyny do szycia na niektóre 
aspekty życia kobiet z różnych warstw społecznych.

Klientom z klasy średniej zachwalano maszynę w zgodzie 
z mieszczańskim ideałem rodziny i kobiety jako urządzenie, 
które ułatwia i skraca pracę gospodyni domowej i w ten spo-
sób umożliwia matce zajęcie się wychowaniem dzieci, a żonie 
daje czas na rozwój intelektualny. Jeszcze dalej w  dopaso-
waniu narzędzia pracy do mieszczańskiego ideału bezczyn-
nej idylli poszło w 1862 r. berlińskie pismo kobiece „Bazar”: 
„Któż więc może przeczyć temu, że poprzez zaprowadzenie 
maszyny do szycia w rodzinie rozwiązał się problem i praca 
przestała być ciężarem, lecz jawi się jako przyjemność i miły 
sposób spędzania czasu”37. Wprawdzie w Niemczech nie udało 
się dotrzeć do wyższych sfer tak skutecznie jak w USA, gdzie 
producenci maszyn zabrali się za to z  wielkim wyrafinowa-
niem, jednak również tutaj można mówić o sukcesie marke-
tingowym38. Wiele przemawia za tym, że na przekór ideologii 

s. 162: „ograniczająca zależność od szycia ręcznego została zredukowana, dzięki 
czemu zwiększyło się szczęście ludzkości”.

36 Zob. na ten temat polemikę w: G.H. Daniels, Hauptfragen der 
amerikanischen Technikgeschichte, w: Moderne Technikgeschichte..., s. 48 n.

37 A. Daul, Die Nähmaschine. Zum Gebrauche in Familien, in Handwerk-
stätten der Näherinnen und in der Industrie, Hamburg 1865, s. 38, zob. też s. 36. 
Podobnie R. Herzberg, Die Nähmaschinen-Industrie..., s. 21. Na temat miesz-
czańskiej idylli bezczynności zob. B. Duden, Das schöne Eigentum. Zur Heraus-
bildung des bürgerlichen Frauenbildes an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, 
„Kursbuch” 47, 1977, s. 125–140, zwł. s. 132 n.

38 Zob. ilustracje przedstawiające urządzony z przepychem salon sprzedaży 
firmy Wheeler & Wilson oraz J.M. Singer & Co. w: G.R. Cooper, The Inven-
tion..., s. 2, 32; A. Daul, Das Buch von der amerikanischen Nähmaschine, Ham-
burg–New York 1864, s. 57–60, opisuje dla celów reklamowych ów amerykański 
luksus. Firma Singer reklamowała w 1858/1859 maszynę na użytek domowy m.in. 
tak: „maszyna ozdobiona wedle najlepszego artystycznego smaku, tak by stała 
się dekoracją salonu lub buduaru” (cyt. za: G.R. Cooper, The Invention..., s. 35). 
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również w rodzinach średniozamożnych i zamożnych maszyna 
do szycia, tak samo zresztą jak gotowe ubrania, nie tyle odcią-
żyła gospodynię domową z  części pracy, co raczej pomogła 
zredukować wydatki na wynajmowaną wcześniej siłę roboczą, 
czyli krawca i szwaczkę. Dlatego też w sferach mieszczańskich 
większy posłuch mógł znaleźć argument, że zamiast gry na for-
tepianie należy uczyć córki szycia na maszynie, ponieważ – jak 
sądzono – jest to umiejętność, która w każdej sytuacji życio-
wej, nawet ekstremalnie trudnej, jak śmierć małżonka, rozwód 
albo porzucenie pomaga kobiecie zarobić na utrzymanie39. 
Poruszamy tu pewien istotny aspekt. Dla niższej klasy średniej 
maszyna do szycia była atrakcyjna przede wszystkim dlatego, 
że nadawała się nie tylko do użytku domowego, ale także do 
chałupniczego zarabiania pieniędzy, czyli do pozafabrycznej 
produkcji przemysłowej. W odróżnieniu od pracy w fabryce, 
praca w domu była w środowisku średniego i drobnego miesz-
czaństwa uważana za odpowiednią dla kobiet z tej sfery, tym 
bardziej jeśli polegała na zajęciu tak kobiecym jak szycie. 
Dlatego pracę przy maszynie można było propagować jako 
„najzupełniej odpowiednią dla kobiet”40. Miała ona umożliwić 
bezproblemowe połączenie zabiegów o zwiększenie dochodów 
rodziny z „zajęciami matki i prawdziwej kobiety”41. Dlatego 
też prywatne szkoły i kursy dla panien ze sfery  mieszczańskiej 

Natomiast niemiecka „dama” jeszcze w 1859 r. musiała czynić rzeczy „niesłycha-
ne”: „Dama, która niemal jako pierwsza w berlińskim towarzystwie odważyła się 
wypróbować nowy wynalazek opowiedziała mi o tej próbie […]. Najpierw przez 
jakiś czas badawczo przyglądała się nowemu urządzeniu na wystawach sklepo-
wych; z wahaniem zakupiła je na własne ryzyko za żmudnie zaoszczędzone kie-
szonkowe; przez długi czas nie miała odwagi przyznać, że ma maszynę do szycia, 
a nawet krępowała się prosić w sklepie o nici maszynowe. Pojęcia zmieniają się 
straszliwie wolno. Początkowo zdarza się, że zadają jej pytanie: «Masz maszy-
nę? A właściwie to trzeba być w domu, gdy maszyna szyje?» Jednak w pewnym 
momencie zaczynają napływać żądne wiedzy [kobiety], aby nauczyć się nowej 
sztuki. Oto bariery zostały przełamane i  powszechnie zaczyna się kupowanie 
nowego narzędzia. Fabrykant docenia pionierski trud, bowiem dama otrzymuje 
ulepszoną wersję maszyny za drobną dopłatą, a najlepszą, ostateczną wersję – za 
darmo”; L. von Benda, Die Geschichte der Berliner Damenmaßscheiderei, SVSP, 
t. 85, 1899, s. 53 n., przyp. 3.

39 Zob. A. Daul, Amerikanische Nähmaschine..., s. 79; M. Pinoff, Reform der 
weiblichen Erziehung, Breslau 1867, s. 106.

40 R. Herzberg, Die Nähmaschinen-Industrie..., s. 18.
41 Tamże, s. 21.
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oferowały naukę szycia na maszynie. Jeszcze częściej to córki 
drobnych urzędników i rzemieślników trafiały jako uczennice 
do warsztatów nakładczych przemysłu odzieżowego, gdzie 
nawet przez rok pracowały za darmo, a jeśli nie udało im się 
później otrzymać lepiej płatnego szycia, pracowały za bar-
dzo niską zapłatę do momentu zamążpójścia42. O ile ta grupa 
kobiet mogła traktować swój zarobek jako dochód dodatkowy, 
ponieważ nadal miały zapewnione utrzymanie w  gospodar-
stwie domowym rodziców, o tyle dla innych szwaczek z kręgów 
mieszczańskich sytuacja wyglądała o wiele poważniej. Gustav 
Schmoller szacował w 1870 r., że bynajmniej nie tylko kobiety 
„z niższych sfer” pracują dla przemysłu odzieżowego43. Rów-
nież „cały nadmiar córek z rodzin kramarzy, rzemieślników 
i urzędników, którym nie dane było szczęście zawinięcia do 
portu dostatniego małżeństwa, jak również bardzo wiele wdów 
cieszy się, mogąc podjąć się tego rodzaju zajęcia”. Jego obser-
wacje nie straciły na aktualności także w kolejnych dziesięcio-
leciach. Jeśli dla kobiety ze sfer mieszczańskich szycie stawało 
się jedyną dostępną pracą zarobkową, jej życie przeobrażało 
się w beznadziejną walką o egzystencjalne minimum, tak samo 
jak w wypadku proletariuszek. 

W środowisku proletariackim zakup maszyny do szycia jak 
się zdaje od początku służył wyłącznie celom zarobkowym, 
niemniej także i tutaj pozostała ona narzędziem pracy przede 
wszystkim kobiet. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
sama struktura branży odzieżowej. Tradycyjnie kobiety, o ile 
w ogóle uczyły się szyć, robiły to wyłącznie na użytek domowy 
i  aż do zniesienia przymusu cechowego pozostawały z  rze-
miosła wykluczone. Jako niewykwalifikowane szwaczki przez 
długi czas mogły zarabiać na swoje utrzymanie tylko w obcych 
gospodarstwach domowych. Nawet rozluźnienie ograniczeń 
cechowych w pierwszej połowie XIX w. oznaczało dla kobiet 
jedynie tyle, że wolno im było wykonywać pracę również we 
własnych mieszkaniach, co otwierało przed nimi możliwość 
pracy chałupniczej dla składów odzieży i bielizny. Podczas gdy 

42 Liczne wzmianki na ten temat w: Stenogramy posiedzeń Reichstagu, 
7 Leg., 2 Ses., 1887, t. 3, Aneksy, t. 1, nr akt 83, m.in. s. 700, 707, 711–713, 745.

43 G. Schmoller, Zur Geschichte..., s. 648 n.
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szycie bielizny od razu stało się domeną niewykwalifikowanych 
szwaczek, o ile konsumenci nie szyli jej sami, o tyle konfekcja 
odzieżowa od początku konkurowała z profesjonalnymi kraw-
cami damskimi i męskimi. Co prawda rozwój handlu odzie-
żowego skutkował powiększeniem mistrzowskich warsztatów 
krawieckich, zarazem jednak coraz większa liczba czeladników 
była w stanie uniezależnić się od warsztatu mistrza. Wytwa-
rzali oni ubrania w procesie produkcji podzielonej na wiele 
etapów, w  coraz większym zakresie zatrudniając przy niej 
kobiety, które posiadały jedynie podstawowe umiejętności44. 
W latach 70. intensywny rozwój branży doprowadził do tego, 
że wykwalifikowani krawcy niezbędni byli jedynie do wytwa-
rzania modeli i w przykrawalni. Większą część pracy przejęły 
niewykwalifikowane albo przyuczone szwaczki. Dla zdecen-
tralizowanej masowej produkcji konfekcji odzieżowej45 typowe 
było to, że „fabryka” oprócz zakupu i  sprzedaży zajmowała 
się tylko opracowywaniem wzorów i ewentualnie jeszcze kro-
jeniem materiału oraz ostatnimi wykończeniami gotowych już 
ubrań. Szycie oddawano albo bezpośrednio chałupnicom, albo 
pośrednikom, tzw. mistrzom pośrednim46, którzy zatrudniali 
szwaczki w  swoich warsztatach, a  dodatkowo zlecali szycie 
chałupniczo. Ów system nakładczy, określany także mianem 
sweating system, zyskał wątpliwą sławę z  powodu katastro-
falnych warunków pracy. Warsztaty niemal zawsze były jed-
nocześnie mieszkaniami rodziny mistrza, a w sezonie, kiedy 
konieczne stawało się zatrudnianie dodatkowych szwaczek, 

44 Zob. na ten temat m.in. L. Baar, Die Berliner Industrie..., s. 74; J. Ber-
mann, Das Berliner Handwerk in den Frühphasen der Industrialisierung, Berlin 
1973; oraz poszczególne relacje w: Untersuchungen über die Lage des Handwerks 
in Deutschland mit bes. Rücksicht auf seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der 
Großindustrie, SVSP, t. 62–66, 1895/1896.

45 Na temat organizacji produkcji zob. W. Sombart, Verlagssystem, w: Hand-
wörterbuch der Staatswissenschaften..., s. 238 n.; Zusammestellung der Ergebnisse 
der Ermittlungenb über die Arbeitsverhältnisse in der Kleider- und Wäschekonfek-
tion, Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik, Erhebung Nr. 10, Berlin 
1896, s. 8–14; ponadto J. Feig, Hausgewerbe...; H. Grandke, Berliner Kleider-
konfektion...; B. Maurer, Die deutsche Herrenkonfektion...; E. Wittkowsky, Die 
Berliner Damenkonfektion...

46 Mistrz pośredni (Zwischenmeister) – przedsiębiorca przekazujący zlecenia 
pracownikom chałupniczym, szczególnie w  przemyśle odzieżowym. Obecnie 
mistrzowie pośredni pracują najczęściej na zlecenie projektantów mody (przyp. 
red. nauk.).

Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. 
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robiły się straszliwie przepełnione47. Mistrzami pośrednimi 
byli zrazu, przynajmniej w konfekcji odzieżowej, mistrzowie 
lub czeladnicy krawieccy, którzy sami kroili tkaniny według 
dostarczonych wzorów. W  konfekcji bieliźnianej, a  także 
przy zaawansowanym podziale pracy nawet funkcja mistrza 
pośredniego nie wymagała kwalifikacji krawieckich. Wpraw-
dzie pozycje te nadal zajmowali przeważnie mężczyźni, jednak 
przychodzili oni z innych branż, niezwiązanych z krawiectwem 
i jedynie kierowali pracą szwaczek48. Dążenie do centralizacji 
produkcji zaznaczyło się najpierw przy wytwarzaniu kołnie-
rzy, mankietów, półkoszulków itp., przy których potrzebne 
było nie tylko staranne szycie, ale i  stemplowanie, pranie, 
krochmalenie i prasowanie, czyli pracochłonna, wymagająca 
inwestycji w urządzenia obróbka już uszytego produktu. Poza 
tym jedynie z  rzadka dochodziło do centralizacji produkcji 
poprzez inwestycję w  większe, specjalistyczne urządzenia 
i  szybkie, napędzane elektrycznością maszyny do szycia49. 
Dopóki do dyspozycji była wystarczająca liczba ekstremalnie 

47 H. Grandke (Berliner Kleiderkonfektion..., s. 202 n.) daje następujące przy-
kłady: mieszkanie = dwa pokoje i kuchnia, z czego 1 pokój i kuchnia = warsztat, 
pracuje w nim pięć szwaczek przy maszynach, dwie szyjące ręcznie, jeden praso-
wacz, nakładca zajmujący się maszynami do szycia, jego żona jako obszywaczka 
dziurek. Produkuje się tygodniowo 280–300 kamizelek. Mieszkanie = 3 pokoje 
i kuchnia, 2 pokoje = warsztat, pracuje w nim 2 prasowaczy, 7 szwaczek przy 
maszynach, 3 szyjące ręcznie oraz nakładca i  jego żona. O. Olberg, Das Elend 
in der Hausindustrie der Konfektion, Leipzig 1896, s. 54, relacjonuje: „Warszta-
ty mistrzów pośrednich nie są wcale lepsze. Na piątym piętrze starego domu 
w centrum Lipska znajduje się jeden z nich. W sezonie u mistrza pracuje tu pięć 
dziewcząt. Na ile udało się stwierdzić, wytwarzana jest seryjna konfekcja damska. 
Właściciel i jego żona mają fachowe wykształcenie i oboje także pracują, kroją 
i prasują w jednym pokoju. Pomieszczenie ma 2,4 m wysokości i 3,6 m szerokości 
oraz 4,3 m długości, jednak jedna ze ścian ma nieregularny kształt, więc pokój 
ma mniej przestrzeni niż wynikałoby to z podanych liczb”.

48 Zob. np. H. Grandke, Berliner Kleiderkonfektion..., s. 167 n.; Die Heim-
arbeit..., s. 197. W produkcji konfekcji bieliźnianej częściej można było spotkać 
kobiety jako kierowniczki warsztatów; zob. B.A. Lehr, Die Hausindustrie in der 
Stadt Leipzig und ihrer Umgebung, SVSP, t. 48, 1891, s. 84 n., 88–90; A. von 
Stülpnagel, Über Hausindustrie in Berlin und den nächstgelegenen Kreisen, tamże, 
t. 42, 1890, s. 15.

49 Około 1900 r. produkowano w ten sposób głównie odzież roboczą i letnią 
(w  Eberfeld-Barmen i  München-Gladbach) oraz krochmaloną bieliznę (m.in. 
w Bielefeld); zob. Zusammestellung der Ergebnisse..., 1896, s. 8 n. W scentrali-
zowanych zakładach używano maszyn do obszywania dziurek, 8–9 elektrycznych 
maszyn do szycia miało wydajność taką jak 15 maszyn z napędem nożnym; zob. 
B. Maurer, Die deutsche Herrenkonfektion..., s. 26 n. 
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tanich robotnic, pracujących w  warsztatach i  chałupniczo, 
nie wykorzystywano już istniejących technicznych możliwości 
poprawy produktywności, ponieważ wyższe koszty pomiesz-
czeń fabrycznych i maszyn sprawiłyby, że zależna od sezono-
wych fluktuacji produkcja konfekcji odzieżowej stałaby się 
nierentowna.

Wygasanie zapotrzebowania na wykwalifikowanych pra-
cowników jedynie częściowo wyjaśnia, dlaczego mimo tak 
niskich płac branża odzieżowa nie miała żadnych problemów 
z zaspokojeniem rosnącego zapotrzebowania na siłę roboczą. 
Fakt, że do 1914 r. szwaczki pracujące chałupniczo jedynie 
z  rzadka osiągały roczny dochód wystarczający na pokrycie 
kosztów ubogiej egzystencji50 każe wnioskować, że na rynku 
pracy istniały wręcz niewyczerpane rezerwy kobiet, które 
wdały się w wyniszczającą, obniżającą płace konkurencję. Skąd 
jednak wzięły się te rezerwy i dlaczego obniżający ceny mecha-
nizm konkurencji w przypadku kobiet zadziałał aż tak bez-
względnie? Odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety podej-
mowały tego rodzaju pracę zarobkową, czy raczej co je do tego 
zmuszało, należy szukać we współdziałaniu kilku czynników.

Przemysł odzieżowy, jako wytwarzający pracochłonne 
dobra konsumpcyjne, jest rentowny tylko przy niskich kosztach 
pracy. Rozwijał się począwszy od lat 50. XIX w. jako prze-
mysł miejski. Alfred Weber51 bodajże jako pierwszy dostrzegł 
w 1899 r. związek między rozwojem przemysłu odzieżowego, 
przyspieszeniem centralizacji produkcji przemysłowej i urba-
nizacją. Dwa ostatnie procesy zmieniły sytuację ekonomiczną 
robotniczych gospodarstw domowych i stworzyły warunki do 
wykształcenia się kobiecego przemysłu chałupniczego. Praca 
fabryczna oderwała gros produkcji, a tym samym dochodów 
pieniężnych rodziny od domu, z  którym były tradycyjnie 
 związane w rodzinach chłopskich, rzemieślniczych i chałup-

50 Głodowe płace w branży konfekcji odzieżowej sprawiły, że po 1885 r., kiedy 
to planowana podwyżka cła na nici maszynowe wywołała publiczne protesty – 
zazwyczaj szwaczki same kupowały igły, nici i olej maszynowy – przeprowadzono 
szereg ankiet, w których chodziło m.in. o stwierdzenie, czy zgodnie z obiegową 
opinią sytuacja materialna zmusza szwaczki do prostytucji.

51 A. Weber, Die Entwicklungsgrundlage der großstädtischen Frauenhaus-
industrie, SVSP, t. 85, 1899, s. XIII–LX.

Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. 
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niczych. Praca zarobkowa w scentralizowanych zakładach pro-
dukcyjnych, od połowy XIX w. coraz bardziej zyskująca na 
znaczeniu, pozostała w przede wszystkim domeną mężczyzn. 
Nowo powstałe gałęzie przemysłu były, za wyjątkiem prze-
mysłu tekstylnego, czysto męskie. Dotyczy to również branży 
budowlanej, która silnie się rozrosła na skutek rozwoju miast. 
Ponieważ jednak płaca mężczyzny nadal nie wystarczała jako 
jedyny dochód rodziny – co z  powodu rosnących czynszów 
nierzadko zdarzało się nawet u niższych urzędników – kobieta 
i dzieci musieli razem albo z osobna podjąć próbę pomnoże-
nia środków na utrzymanie52. Jak się zdaje fakt, że rodzice 
i dzieci nie mieli już możliwości wspólnego wypracowywania 
dochodów rodziny, ale trafili na rynek pracy pojedynczo, był 
dla rodzin robotniczych końca XIX w. co najmniej równie 
istotny jak rozdział miejsca pracy i mieszkania, uważany na 
ogół za skutek industrializacji. Rozdział ów dotyczył kawale-
rów i  żonatych mężczyzn oraz części niezamężnych kobiet. 
Najwyraźniej jednak nie dotyczył mężatek, a już na pewno nie 
matek z małymi dziećmi. Jeszcze dzisiaj historycy, uwypuklając 
rozdział miejsca pracy i mieszkania jako efekt industrializa-
cji53, mają w zwyczaju zapominać, że żony robotników, które 
z powodu opieki nad małymi dziećmi nie były w stanie zarabiać 
pieniędzy poza domem, nadal pracowały zarobkowo w swoich 
mieszkaniach, tak samo jak wcześniej w chałupnictwie. Z jedną 
istotną różnicą: teraz prowadzenie gospodarstwa domowego 
i wychowanie dzieci stały się niemal wyłącznie obowiązkiem 
kobiet. Taka sytuacja zaznaczyła się szczególnie w dużych mia-
stach, gdzie odpadała możliwość dorabiania w rolnictwie czy 
zmniejszania wydatków dzięki uprawie ogródka lub drobnej 
hodowli i jedynym sposobem uczestniczenia w kosztach utrzy-
mania rodziny było dla kobiet zarabianie pieniędzy. Zarazem 
wygląda na to, że w  dużych miastach oferta pracy dla nich 

52 Na temat konieczności szukania zarobku przez pozostałych członków 
rodziny zob. L. Schneider, Der Arbeiterhaushalt im 18. und 19. Jahrhundert. 
Dargestellt am Beispiel des Heim- und Fabrikarbeiters, Berlin 1867, s. 98–100.

53 Ostatnio uczynił tak W. Conze, w: Handbuch der Deutschen  Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, red. H. Aubin, W. Zorn, t. 2, Stuttgart 1976, s. 632 n., 
pomimo że na s. 621 jest wzmianka o zarobkowaniu kobiet i „podwójnym ob-
ciążeniu” pracą zarobkową i w gospodarstwie domowym.
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niemal aż do pierwszej wojny światowej była mało atrakcyjna 
i bardzo skąpa. Deficyt kobiecej siły roboczej panował jedynie 
wśród służby domowej: warunki tego rodzaju pracy były eks-
tremalnie złe, ponadto mogły się jej podjąć wyłącznie osoby 
niezamężne i bezdzietne. Taka sytuacja na rynku pracy była 
korzystna dla branży odzieżowej. Podczas gdy dorastające 
dziewczęta i kobiety niezamężne ze środowisk proletariackich 
i drobnomieszczańskich pracowały za głodową pensję bezpo-
średnio w składach i fabrykach odzieży lub też w warsztatach 
mistrzów pośrednich, chcąc w ten sposób uniknąć nędznego 
losu służącej, mężatki jako chałupnice tworzyły armię najgo-
rzej opłacanych robotnic przemysłu odzieżowego54. Przy czym 
przemysł odzieżowy wykorzystywał to, że praca kobieca nadal 
była postrzegana – i opłacana – jako praca dodatkowa, jako 
dorabianie. Wszyscy ówcześni obserwatorzy zgadzali się co 
do tego, że kobieta samotna mogła jedynie wówczas bardzo 
ubogo żyć ze swoich zarobków, gdy znalazła tanie mieszkanie 
i wikt w domu rodziców lub u krewnych.

Maszyna do szycia od początku stanowiła najważniej-
szy środek produkcji na rynku pracy zdominowanym przez 
konfekcję odzieżową. W  Niemczech w  scentralizowanych 
fabrykach instalowano niemal wyłącznie drogie urządze-
nia specjalistyczne, jak na przykład maszyny do obszywania 
dziurek. Wyposażenie produkcji w maszyny do szycia zostało 
 sfinansowane nie przez producentów konfekcji odzieżowej, ale 

54 Kobiety zamężne lub kobiety z  dziećmi i  panny w  różnym stopniu były 
zatrudniane jako chałupnice, pracownice warsztatów lub robotnice fabryczne. 
W berlińskiej konfekcji odzieżowej wśród 236 pracownic warsztatów 56,8% sta-
nowiły panny, 26,3% – mężatki, 15,3% – wdowy, 1,3% – rozwódki i porzucone 
żony; wśród 138 chałupnic 25,4% stanowiły panny, 55,8% – mężatki, 18,1% – 
wdowy (H. Grandke, Berliner Kleiderkonfektion..., s. 267). W berlińskiej konfek-
cji bieliźnianej wśród 239 chałupnic 30,8% – stanowiły panny, 54,7% – mężatki, 
9,6% – wdowy, 4,9% – rozwódki i porzucone żony (G. Dyhrenfurth, Die haus-
industriellen Arbeiterinnen in der Berliner Blusen-, Unterrock-, Schürzen- und Tri-
kotkonfektion, Leipzig 1898, s. 20–22, zob. przyp. 60); wśród 47 robotnic fabrycz-
nych 85% stanowiły panny, 15% – mężatki (wyłącznie prasowaczki) (J.  Feig, 
Hausgewerbe..., s. 146 n.). Różnica płac w produkcji konfekcji między fabryką 
a pracą chałupniczą za: Stenogramy posiedzeń Reichstagu, 7 Leg., 2 Ses., 1887, 
t. 3, Aneksy, t. 1, nr akt 83, s. 748: w Hamburgu robotnice przy 9,5-godz. faktycz-
nej pracy zarabiały w fabryce średnio 10 marek na tydzień, w warsztacie pracując 
10–10,5 godz. zarabiały 9 marek, a w pracy chałupniczej 5 marek; podobna ocena 
dysproporcji płac w: H. Grandke, Berliner Kleiderkonfektion..., s. 253.
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przez szwaczki i mistrzów pośrednich, którzy kupowali własne 
urządzenia. Co ciekawe, w latach 50. i 60. XIX w. obserwa-
torzy ze zdziwieniem stwierdzali, że „cechowi krawcy, choć 
narzekają na brak siły roboczej, dali się w zastosowaniu pierw-
szych maszyn wyprzedzić koleżankom po fachu”55. Najwyraź-
niej większa otwartość niewykwalifikowanych szwaczek na 
innowację ściśle wiązała się z głodowymi płacami w przemyśle 
odzieżowym. W warunkach ostrej, prowadzącej do obniżenia 
płac konkurencji kobiecej siły roboczej, szycie na maszynie 
było na tyle szybsze niż szycie ręczne, że wydawało się sposo-
bem na zwiększenie zarobku i zapewnienie sobie egzystencjal-
nego minimum56. Możliwe, że początkowo szwaczki szyjące na 
maszynach zarabiały w porównaniu ze szwaczkami szyjącymi 
ręcznie wystarczająco dużo, by móc inwestować część pie-
niędzy w kolejne maszyny, a potem w większym mieszkaniu 
zatrudnić kilka pracownic. Jeśli w 1863 r. znawca rynku maszyn 
do szycia stwierdzał57, że 50% urządzeń znajduje się w rękach 
warstwy robotniczej, to należy przypuścić, że oprócz czeladni-
ków krawieckich pieniądze w maszyny do szycia inwestowali 
także robotnicy z innych branż, chcący wyposażyć swoje żony 
i córki w środek produkcji do pracy chałupniczej lub samemu 
założyć warsztat. Najwyraźniej jednak osiągana dzięki maszy-
nie wyższa wydajność niewykwalifikowanego szycia bardzo 
szybko się upowszechniła. Już w 1869 r. obserwatorzy uważali 
„szycie na maszynie za niezbędny warunek opłacalności prac 
konfekcyjnych”58. Zgodnie z relacjami doświadczonych szwa-
czek w latach 80. i 90. wynagrodzenie za szycie na maszynie 
na akord nieustannie spadało, co oznacza, że konkurencja na 

55 Tak w: „Arbeitgeber” 1858, s. 899, o Wirtembergii; tamże również o Tre-
wirze; zob. także R. Herzberg, Die Nähmaschinen-Industrie..., s. 12 za 1863; 
„Arbeit geber” 1865, s. 4713; G. von Viebahn, Statistik..., s. 669. W  Erlangen 
pierwszy krawiec kupił maszynę do szycia w 1860 r., inni mogli używać jej za opła-
tą. W 1865 r. maszyna szybko się upowszechniła; zob. SVSP, t. 64, 1895, s. 401 n.

56 Zob. R. Herzberg, Die Nähmaschinen-Industrie..., s. 20; L. Otto, Das Recht 
der Frauen auf Erwerb. Blicke auf das Frauenleben der Gegenwart, Hamburg 
1866, s. 22, uważa, że z powodu wysokiej ceny maszyn do szycia: „Tysiące bied-
nych szwaczek [znalazło się] w  takim samym położeniu, w  jakim byli ludzie 
przędący ręcznie wobec tkających maszynowo […]. Maszynę uważa się za wroga 
biednych szwaczek, bo robi im konkurencję”.

57 R. Herzberg, Die Nähmaschinen-Industrie..., s. 4.
58 „Vierteljahresschrift für höhere Töchterschulen” 3, 1869, s. 158 n.
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upowszechnionym wyższym poziomie wydajności znowu obni-
żyła płace59. Jeśli kobiety mimo to nadal były chętne do wyko-
nywania nisko opłacanej pracy szwaczki, to z pewnością przede 
wszystkim dlatego, że nie miały innych możliwości zarobko-
wania. Również kredytowana inwestycja w maszynę do szycia 
mogła się stać kulą u nogi. Skoro bez niej kobieta z małymi 
dziećmi żyjąca w mieście nie miała niemal żadnych szans na 
zarobek, to posiadanie urządzenia wydawało się sposobem na 
zapewnienie dochodu rodzinie. Zwiększało to gotowość do 
zawarcia umowy ratalnej z akwizytorem i przejęcia maszyny 
w  użytkowanie za małą opłatą. Nie wdając się w  szczegóły 
funkcjonowania tego systemu sprzedaży, trzeba zaznaczyć, że 
duża mobilność ówczesnego proletariatu znacząco zwiększała 
ryzyko, że niewypłacalny klient zniknie z niespłaconą maszyną 
do szycia. Dlatego też system sprzedaży ratalnej wiązał się 
z  wyrównującą straty marżą i  licznymi zabezpieczeniami. 
Skuteczną formą zabezpieczenia było z pewnością poręcze-
nie fabrykanta za zatrudnione u niego szwaczki, które w ten 
sposób mogły po zakończonym dniu pracy w fabryce konty-
nuować pracę w domu przy własnej maszynie60. Dla szwaczki, 
która nie dysponowała żadną odłożoną gotówką często to 
właśnie zakup maszyny do szycia oznaczał początek błędnego 
koła: bowiem raty w wysokości od 50 fenigów do 1,5 marki 
należało opłacać tygodniowo. Aby ocenić, jak duże było to 
obciążenie, warto prześledzić wywody Gertrud Dyhrenfurth61, 
która w połowie lat 90. XIX w. jako pierwsza objęła badaniami 
empirycznymi ponad dwieście chałupnic i szwaczek z zakła-
dów nakładczych, wytwarzających dla berlińskiego przemysłu 
odzieżowego bluzki, halki i fartuchy. Maszyna Singera odpo-
wiednia do tego rodzaju szycia kosztowała na raty 135 marek. 
Dostawało się na nią dwa lata gwarancji, a przy intensywnym 

59 J. Feig, Hausgewerbe..., s. 51 n., 60, 62, informuje o zmniejszeniu się płac 
za pracę na akord w Berlinie między 1880 a 1895 r. o od jednej trzeciej do po-
łowy. Skargi na wyniszczającą konkurencję w berlińskim przemyśle odzieżowym 
i spadek płac w Bawarii i Vogtland w: Stenogramy posiedzeń Reichstagu, 7 Leg., 
2 Ses., 1887, t. 3, Aneksy, t. 1, nr akt 83, s. 717 n. Możliwe, że przyczyną tego 
był fakt, że od 1882 do 1907 r. zwiększyło się znaczenie warsztatów mistrzów 
pośrednich, a zmalało pracy chałupniczej.

60 Przykład w: J. Feig, Hausgewerbe..., s. 79.
61 G. Dyhrenfurth, Die hausindustriellen..., s. 48 n., 56.
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użytkowaniu po około pięciu latach urządzenie było całko-
wicie wyeksploatowane. Przy tygodniowej racie w wysokości 
1,5 marki szwaczka spłacała swoją maszynę w  niecałe dwa 
lata, zakładając, że przez cały rok była w stanie zaoszczędzić 
1,5 marki tygodniowo. Jednak od zarobków brutto odliczyć 
trzeba nie tylko ratę, amortyzację i koszty napraw, ale rów-
nież kolejną markę na olej i nici, nie mówiąc już o czynszu 
za pomieszczenie do pracy, jego oświetlenie i  ogrzewanie. 
Dyhren furth wyliczyła na przykładzie osiemdziesięciu przy-
padków tygodniowy zarobek netto chałupnicy, odejmując od 
kwoty brutto koszty produkcji i przeliczając płace cząstkową 
na dziesięciogodzinny dzień pracy z  wolnymi niedzielami. 
Wynik tych obliczeń mówił, że jedynie w  23,7% przypad-
ków tygodniowy zarobek netto wynosił więcej niż 7 marek. 
W rachunku tym nie są nawet uwzględnione sezonowe waha-
nia, czyli 2–5 miesięcy bez pracy albo z małą ilością zleceń62. 
W takich warunkach szwaczka w zasadzie nie była w stanie 
spłacić maszyny do szycia z własnej kieszeni, bowiem 7 marek 
tygodniowego zarobku netto trzeba zestawić z 6,35 marek sta-
łych wydatków, zapewniających pokrycie minimalnych potrzeb 
samotnej kobiety, pod warunkiem jednak, że nie jadła mięsa 
i  nie kupowała ubrań. Również dla rodziny robotniczej ze 
skromnym budżetem domowym inwestycja w  maszynę do 
szycia stała w jaskrawej dysproporcji do zysków, jakie można 
było dzięki niej wypracować63. Co więcej, równie niekorzystnie 
relacja między kosztami produkcji a zarobkiem kształtowała 
się dla większości mistrzów pośrednich.

Mimo to mistrzowie pośredni i  szwaczki nie przestawali 
obciążać się wydatkami na maszyny, a  to zapewne dlatego, 

62 Największą ciągłość pracy zapewniało szycie bielizny; przy szyciu konfekcji 
męskiej i chłopięcej trzeba było liczyć się z trzema, a w konfekcji damskiej z czte-
rema do pięciu miesiącami martwego sezonu w okresie od kwietnia do czerwca 
oraz od listopada do grudnia; zob. H. Grandke, Berliner Kleiderkonfektion..., 
s. 142–154; B.A. Lehr, Die Hausindustrie..., s. 75, 80; A. von Stülpnagel, Über 
Hausindustrie..., s. 14, 16.

63 G. Dyhrenfurth, Die hausindustriellen..., s. 59; u 62% zamężnych chałupnic 
mąż zarabiał mniej niż 21 marek tygodniowo, tak że z  jego pensji nie można 
było opłacić czynszu (s. 33). Zob. też: H. Grandke, Berliner Kleiderkonfektion..., 
s. 142 n., 146 n., który zestawia płace kobiet z dochodami rodziny. Zob. także 
przedrukowany w: L. Schneider, Der Arbeiterhaushalt..., s. 118, przegląd wyso-
kości i rozkładu zarobków tygodniowych w 1890 r.
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że tego typu produkcja była zintegrowana z gospodarstwem 
domowym. Temu systemowi branża konfekcji odzieżowej 
zawdzięczała swoją prosperity. W całkowitej opozycji do niej 
stała nieustająca nędza „biednych szwaczek”64. Jeśli kobiety 
samotne albo dorabiające do budżetu rodziny musiały co 
tydzień odkładać stałą sumę, to w  sezonie nie pozostawało 
im nic innego, jak tylko zwiększać do granic wytrzymałości 
intensywność i  długość pracy. Dopóki praca była, należało 
wykonywać ją do wyczerpania sił, zaniedbując życie rodzinne 
i gospodarstwo domowe. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała 
w zakładach mistrzów pośrednich, czyli najczęściej w o wiele za 
małych mieszkaniach, których właściciele mieli kilka maszyn 
do szycia i w  sezonie zaganiali rodzinę i  szwaczki do pracy 
na najwyższych obrotach, często wydłużając dniówkę do 14 
i 16 godzin, przekraczając tym samym ustawowe normy dla 
kobiet. Dla wielu żon robotników domniemane pogodzenie 
obowiązków matki i  pracy zarobkowej czy też oddzielenie 
miejsca pracy od mieszkania mogło w rzeczywistości wyglądać 
mniej więcej tak65: 

Matka licznej gromadki dzieci, stłoczonych w  berlińskim 
pokoju z jednym oknem, gdzie spały, krzyczały, bawiły się, pra-
cowały i chorowały stwierdziła: w porównaniu z chaosem i nie-
porządkiem w  jej własnym mieszkaniu spokojna i  monotonna 
praca w fabryce, gdzie była jakiś czas zatrudniona, zdawała się 
prawdziwym odpoczynkiem, często kobieta niechętnie wracała 
do domu. Niestety starsze rodzeństwo stale przekarmiało nie-
mowlaka, który z  tego powodu bez przerwy chorował, matka 
musiała więc zrezygnować z  pracy poza domem. Teraz szyje 
bluzki w domu i pracując o wiele dłużej zarabia o wiele mniej. 
Przy tym stale jest wewnętrznie rozrywana między chęcią choćby 
minimalnego zarobku a wewnętrzną potrzebą zatroszczenia się 
o dzieci, których nędzę ma teraz ciągle przed oczami. Zdenerwo-

64 Zob. Stenogramy posiedzeń Reichstagu, 7 Leg., 2 Ses., 1887, t. 3, Aneksy, 
t. 1, nr akt 83, passim; Zusammestellung der Ergebnisse..., 1896, podaje dane 
mocno upiększone; wystawa na temat pracy chałupniczej z 1906 r. udokumen-
towała trudną sytuację na jednostkowych przypadkach, zob. pracę Heimarbeit 
und Heim industrie in Deutschland. Ihre Lohn- und Arbeitsverhältnisse, oprac. 
C. Heiss, A. Koppel, Berlin 1906, powstałą z okazji zorganizowanej przez Biuro 
Polityki Społecznej w Berlinie wystawy Deutsche Heimarbeit-Ausstellung w Ber-
linie, tam na s. 58–79, 180–205, tabele z płacami tygodniowymi m.in. kobiet.

65 G. Dyhrenfurth, Die hausindustriellen..., s. 67 n.
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wana z powodu każdej przerwy w pracy, a jednocześnie dręczona 
stanem, w jakim znajduje się mieszkanie i dzieci, a który widzi 
podnosząc oczy znad maszyny – ciągle zmuszona do zaniedbywa-
nia jednego z tych obowiązków kosztem drugiego – w ten sposób 
życie jej staje się wyniszczającym chaosem: „codziennie rano 
myślę sobie: nie dasz rady wstać i zacząć kolejnego takiego dnia”.

Domniemana emancypacja jako efekt wynalezienia 
maszyny do szycia zaczyna się więc jawić w mniej pozytywnym 
świetle. Aby móc ocenić sytuację szwaczek, należałoby znać 
dokładny wymiar odpłatnej pracy kobiet w branży odzieżowej. 
Niestety, nie przeprowadzono wówczas badań statystycznych 
pozwalających ustalić liczbę kobiet pracujących jako szwaczki 
w fabrykach, warsztatach nakładczych albo chałupniczo. Po 
pierwsze kategorie, za pomocą których prowadzono statystyki 
pracy zawodowej i produkcji pozarolniczej były nieprecyzyjne, 
po drugie, powstała statystyczna szara strefa, ponieważ same 
warunki zatrudnienia w zdecentralizowanej produkcji odzie-
żowej były nieprzejrzyste. Badania statystyczne dodatkowo 
komplikowała typowa dla tej branży praca sezonowa, jak rów-
nież trudna do ujęcia w  statystyce „pomoc krewnych” oraz 
„wstydliwa” praca chałupnicza kobiet z warstwy mieszczań-
skiej, które uważały, że zarabianie szkodzi reputacji i z tego 
względu wolały ten fakt zatajać. Nie chcę szczegółowo analizo-
wać dostępnych liczb, sądzę jednak, że przegląd przynajmniej 
kilku orientacyjnych danych może być pożyteczny66. W 1895 r. 
w  produkcji pozarolniczej pracowało 1,5 mln kobiet, które 
należy uważać za robotnice także i wówczas, gdy (jako cha-
łupnice) zaliczono je do podmiotów samodzielnych. Jedna 
trzecia tych kobiet pracowała w charakterze szwaczki i kraw-
cowej lub jako robotnice przy produkcji konfekcji odzieżo-
wej albo bieliźniarskiej. Z  pewnością do tej grupy zaliczają 
się także działające przede wszystkim na rynkach lokalnych 
nieliczne krawcowe szyjące na miarę i zastępy szwaczek pra-
cujących w domach zleceniodawców. Jednakże większość tych 

66 Spis z  1882 r. nie został uwzględniony, ponieważ w  niedostatecznym 
stopniu objął pomagających członków rodziny. Dane z: Statistik des Deutschen 
Reiches, t. 111, s. 207; t. 211, Załącznik na s. 57; t. 213, s. 260 n.; t. 220/221, 
Załącznik na s. 118 n. Ciekawa krytyka danych statystycznych w: R. Wilbrandt, 
Die Frauenarbeit. Ein Problem des Kapitalismus, Leipzig 1906, s. 94.
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kobiet pracowała prawdopodobnie przy produkcji konfek-
cji odzieżowej. W  1907 r. statystyka aktywności zawodowej 
wykazała prawie 940 tys. kobiet w tej grupie. Jeśli wyjść nie 
od ewidencji pracy zawodowej, ale od branży odzieżowej, 
okaże się, że w 1895 r. w sektorze „bielizna, ubranie, nakrycie 
głowy, dodatki” pracowało, wliczając pomagających człon-
ków rodziny, 496 831, a w 1907 r. – już 584 783 kobiet. Jeśli 
nawet nie wszystkie, to na pewno większość z nich zajmowała 
się szyciem. W  każdym razie dotyczy to chałupnic, których 
w 1907 r. zarejestrowano 110 tys., choć wszyscy współcześni 
obserwatorzy szacują, że było ich więcej. Dane te, mimo że 
niedokładne, dają jednak pewne pojęcie o znaczącym – o ile 
nie decydującym – wpływie szycia ręcznego i maszynowego 
na życie kobiet w Niemczech.

Wydaje się, że do pierwszej wojny światowej nie zaszły 
większe pozytywne zmiany w  oferowanych przez przemysł 
odzieżowy warunkach pracy i płacy. Prócz nadmiaru siły robo-
czej najważniejszą przyczyną strukturalną była tu decentra-
lizacja produkcji. Budowa dużych fabryk, będąca wynikiem 
elektryfikacji i  racjonalizacji, wiązała się do 1914 r. niemal 
wyłącznie z produkcją bielizny. Dominacja w branży odzie-
żowej pracy w warsztatach i chałupniczej oznaczała, że pra-
cujących w ten sposób kobiet nie objęło ani ustawodawstwo 
ochronne, ani ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe czy 
emerytalne. Z  powodu sytuacji na rynku pracy i  decentra-
lizacji produkcji również walka o poprawę warunków płaco-
wych nie miała szans na powodzenie67. Tego rodzaju praca 
zarobkowa, usytuowana pomiędzy dawnym chałupnictwem 
a  nowoczesną produkcją fabryczną, miała bowiem wielu 
pośredników. Między fabrykantem konfekcji odzieżowej 
a  szwaczkami funkcjonował mistrz pośredni, który sam był 
w połowie pracownikiem najemnym, a w połowie już przed-
siębiorcą. „Dorabianie” niezamężnych córek z klasy średniej 
i „wstydliwe” chałupnictwo miały zapewnić rodzinie poziom 
życia stosowny do pozycji społecznej – wszystko jedno jak to 
w konkretnym wypadku rozumiano – o wiele rzadziej chodziło 

67 Zob. H. Grandke, Berliner Kleiderkonfektion..., s. 341–378, o  strajku 
w berlińskiej konfekcji odzieżowej w 1896 r.
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o egzystencjalne minimum, co okazało się skutecznym sposo-
bem na utrzymanie zarobków na niskim poziomie. Ponadto 
zaś robotnicom z warsztatów i chałupnicom trudno się było 
zorganizować68. Przeszkadzało w tym nie tylko rozproszenie 
miejsc pracy i pracodawców oraz ogromne czasowe i fizyczne 
przeciążenie tych kobiet, ale także integracja pracy zarob-
kowej z życiem rodzinnym, a do 1907 r. również niemieckie 
prawo o stowarzyszeniach69. Tak więc w wypadku wytwórstwa 
odzieży mechanizacja szycia poprzez zastosowanie urządzenia 
domowego raczej utrwaliła niż zmieniła złe warunki pracy, 
ponieważ na dużą skalę umożliwiła wykonywanie pracy zarob-
kowej w  gospodarstwie domowym. Często powtarzana teza 
o  odciążeniu prywatnych gospodarstw domowych poprzez 
zdjęcie z nich funkcji produkcyjnej to obiegowy banał, który 
jest zbyt prostym wyjaśnieniem zachodzących przemian, by 
mógł odpowiadać prawdzie. W kontekście powiązań między 
rozwojem produkcji odzieżowej a upowszechnieniem maszyny 
do szycia należałoby mówić raczej o niezwykle zróżnicowa-
nym procesie przeobrażeń, który w odmiennym stopniu objął 
poszczególne typy gospodarstw domowych. Utożsamianie 
rozkwitu przemysłu odzieżowego z odciążeniem prywatnych 
gospodarstw domowych graniczy z cynizmem, jeśli uświadomić 
sobie, że znaczącą część oferowanych w sprzedaży towarów 
kobiety z proletariatu i warstwy drobnomieszczańskiej wytwa-
rzały same, pracując za niską płacę we własnych mieszka-
niach i na własnych maszynach. Próba właściwej oceny sytuacji 
kobiet szyjących maszynowo prowadzi do nierozwiązanego 
jak dotąd problemu70: jak oddzielić pracę kobiet jako pracę 

68 W  1904 r. w  wolnych lub chrześcijańskich związkach zawodowych zrze-
szonych było zaledwie 4186 kobiet z branży odzieżowej; zob. R. Wilbrandt, Die 
Frauenarbeit..., s. 127 n. O tym jak policja przeszkadzała w tworzeniu organizacji 
zob. A. Berger, Die zwanzigjährige Arbeiterinnenbewegung Berlins, Berlin 1889, 
s. 24–52.

69 Obowiązujące od połowy XIX w. niemieckie prawo o  stowarzyszeniach 
zakazywało kobietom członkostwa w  organizacjach politycznych (przyp. red. 
nauk.).

70 Mimo pierwszych prób, np.: J. Scott, L.A. Tilly, Women’s Work and the 
Family in 19th Century Europe, „Comparative Studies in Social History” 17, 1975, 
s. 36–64; P. Branca, A New Perspective on Women’s Work. A Comparative Typo-
logy, „Journal of Social History” 9, 1975/1976, s. 129–53; E. Plech, Two Worlds 
in One. Work and Family, tamże, 10, 1976, s. 178–195.
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domową i rodzinną od wykonywanej w gospodarstwie domo-
wym pracy zarobkowej. Bliższe zbadanie tego obszaru pracy 
leżącego w cieniu wielkiego przemysłu jest konieczne. Jedynie 
bowiem w ten sposób można zrozumieć, jak mocno jeszcze 
w  XIX w. powiązane były ze sobą różnorakie formy pracy 
zorganizowanej społecznie albo prywatnie, płatnej lub nieod-
płatnej i w mniejszym lub większym stopniu zapośredniczonej 
przez rynek pracy. Wprowadzenie maszyny do szycia z pewno-
ścią oznaczało w tym kontekście społecznym postęp techniczny 
i gospodarczy. Niemniej należy zachować ostrożność wobec 
tezy, że wiązało się to również z postępem społecznym.

Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. 
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Esej*1

Począwszy od XVIII w. zreorganizowany, wspomagany 
przez postęp techniczny i  coraz bardziej się różnicujący 
podział pracy jest podstawą rozwoju gospodarczego. W dysku-
sjach nad jego gospodarczym i społecznym znaczeniem panuje 
co do tego zgoda od czasów Adama Smitha. Utrzymuje się 
natomiast różnica zdań w kwestii, czy i ewentualnie do jakiego 
momentu proces wykształcania się podziału pracy należy 
postrzegać jako postęp społeczny, a kiedy wypada uznać go 
za zjawisko negatywne.

Co jednak rozumiano w  tych dyskusjach pod pojęciem 
podziału pracy? Co ciekawe, w  centrum uwagi znajdował 
się zawsze tak zwany społeczny podział pracy. Koncepcja ta 
pozwoliła uchwycić historyczne i  społeczne różnice między 
miastem i wsią, panem i sługą, stanem i klasą, między poszcze-
gólnymi zawodami, czynnościami i  elementami składowymi 
procesu pracy. Zarazem jednak ujęcie to pozostawiło na 
uboczu swoistą ahistoryczną resztę. Był nią uznany za równie 
uniwersalny, co podstawowy podział pracy między kobietami 
a mężczyznami. Jawił się on jako „naturalny” i uważano go nie 
tylko za przedhistoryczny punkt wyjścia, ale również za uni-
wersalny fundament wszelkich dalszych różnicowań podziału 
pracy. Nieprzypadkowo w bogato ilustrowanych opisach życia 
ludzi pierwotnych, tak popularnych w  XIX w., pojawiał się 
nieodzowny topos kobiety jako zbieraczki, która trwa przy 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Wirtschaften mit der Geschlechter-
ordnung. Ein Essay, w: Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte 
ungleicher Erwerbschancen, red. K. Hausen, Göttingen 1993, s. 40–67.
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ognisku z dziećmi, podczas gdy mężczyzna – myśliwy zdobywa 
pożywienie. Uderzające jest to, że ani w klasycznej ekonomii, 
ani w teoriach socjologicznych końca XIX w. nie przywiązy-
wano wagi do relacji między społecznym a naturalnym podzia-
łem pracy. Dotyczy to w szczególności angielskiej i francuskiej, 
a w mniejszym stopniu niemieckiej tradycji teoretycznej1.

Tym większe znaczenie relacja ta miała odegrać w koncep-
cjach polityki społecznej. Najlepiej widać to w wizjach socjali-
zmu, zarówno wczesnego, utopijnego, jak i późniejszego oraz 
w  radykalnych teoriach feministycznych. Na ogół podawały 
one w wątpliwość nie tyle celowość płciowego podziału pracy, 
co jego domniemaną naturalność. Z  myślą o  budowie lep-
szego społeczeństwa i w interesie kobiet uznano za pożądane, 
by planowej organizacji społecznej poddać również płciowy 
podział pracy, a przy rozpatrywaniu jej społecznego znaczenia 
uwzględnić również pracę domową i rodzinną2.

O wiele ważniejszą rolę polityczną odegrały jednak kon-
cepcje formułowane przez zwolenników naturalnego podziału 
pracy. Dla nich istotne były dwie prognozy dalszego rozwoju: 
optymistyczna mówiła, że postępujący społeczny podział pracy 
umożliwi coraz dogodniejszą organizację podziału natural-
nego, aż w  końcu wszystkie kobiety będą mogły całkowicie 
poświęcić się rodzinie, podczas gdy wszyscy mężczyźni będą 

1 Interesujące wskazówki odnośnie tradycji niemieckiej można znaleźć w: 
I. Richarz, Oikos, Haus und Haushalt. Ursprung und Geschichte der Haushalts-
ökonomik, Göttingen 1991, s. 214–231; zob. przede wszystkim: U. Beer, Theorien 
geschlechlicher Arbeitsteilung, Frankfurt am Main, 1984.

2 Inspirowane feminizmem teorie ekonomiczne krytykują opisywane także 
przez Karin Hausen ujęcie pracy kobiecej wykonywanej w domu jako niepełno-
wartościowej, rozumianej nie tyle jako praca w pełnym tego słowa znaczeniu, co 
raczej „zajęcie” czy realizacja „powołania”. Sceptycznie również traktowany jest 
podział pracy na produktywną i nieproduktywną, idący w parze z  zaliczeniem 
czynności wykonywanych w domu do tej drugiej grupy. Argumentem przeciwko 
takiemu podziałowi jest to, że wykonywanie tzw. pracy produktywnej byłoby 
niemożliwe bez regeneracji jednostek dzięki pracy domowej i opiekuńczej wy-
konywanej najczęściej przez kobiety. W niniejszym tekście mowa jest o pracy do-
mowej, czyli czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego 
i pracy opiekuńczej wykonywanej w ramach opieki nad członkami rodziny (dzieć-
mi, chorymi, ludźmi starszymi). Zob. A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Bu-
drowska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Warszawa 2004; 
A. Żarnowska, Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku ro-
botniczym i inteligenckich na przełomie XIX i XX w., w: Kobieta i praca. Wiek XIX 
i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 29–52 (przyp. red. nauk.).
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wykonywać pracę zawodową poza domem. Z kolei prognoza 
pesymistyczna opierała się na scenariuszu kryzysowym, w któ-
rym dalsza dyferencjacja społecznego podziału pracy miała 
w końcu doprowadzić do zniszczenia jego naturalnej postaci, 
a  tym samym do likwidacji wszelkiej odpowiedzialności za 
sprawy rodzinne. To, co w wizji optymistycznej pozostawiano 
bez komentarza, w  pesymistycznej jawiło się jako zagroże-
nie, a mianowicie fakt, że „naturalny” płciowy podział pracy 
nie ogranicza się do konstelacji małżeńskiej, ale organizuje 
wszelką pracę w zgodzie z panującymi relacjami płci.

O te właśnie skomplikowane związki między porządkami 
płci, gospodarki i społeczeństwa chodzi w niniejszych rozważa-
niach. Postępujące różnicowanie się podziału pracy w kapitali-
zmie przemysłowym bynajmniej nie zlikwidowało przenikania 
się tych porządków. Powtarzanie tutaj tej obiegowej wiedzy 
jest jak najbardziej potrzebne, ponieważ w naszej refleksji nad 
gospodarką i społeczeństwem skłaniamy się do aż nazbyt sta-
rannego rozdzielania sfery publicznej i prywatnej. Jeśli dysku-
sja dotyczy porządku płci oraz interakcji między mężczyznami 
a  kobietami, uwaga skupia się przede wszystkim na sferze 
prywatnej, a w mniejszym stopniu na publicznej. Natomiast 
przy refleksji nad sferą publiczną dominuje fikcja neutralnej 
płciowo jednostki, którą jednak przy bliższym przyjrzeniu się 
łatwo zidentyfikować jako mężczyznę3.

Przeciwstawiając się tej tradycji myślenia i postrzegania, 
chciałabym poniżej przeanalizować kilka aspektów histo-
rycznej zależności między płciowym podziałem pracy z  jed-
nej strony a rozwojem gospodarki rynkowej z drugiej. Proces 
gendering, czyli ciągłego wytwarzania i  umacniania pożąda-
nego społecznie porządku płci, jest elementarnym składni-
kiem gospodarki i odwrotnie – gospodarka z jej każdorazowo 
odmienną strukturą i dynamiką uczestniczy w społecznym pro-
cesie wytwarzania płci kulturowej4. Aby to dokładnej objaśnić, 

3 O krytyce tradycji zob.: C. Paterman, The Sexual Contract, Oxford 1988; 
M.A. Pujol, Feminism and Antifeminism in Early Economic Thought, Brookfield–
–Vermont 1992; nowe koncepcje m.in. w: Die andere Hälfte der Gesellschaft, red. 
L. Unterkircher, I. Wagner, Wien 1987.

4 Zob. G.-A. Knapp, Segregation in Bewegung. Einige Überlegungen 
zum „Gendering” von Arbeit und Arbeitsvermögen,·w: Frauenerwerbsarbeit. 
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omówię najpierw kilka utartych stereotypów, które od dawna 
przeszkadzają w uwzględnieniu płci przy analizie i interpreta-
cji rozwoju gospodarczego i technicznego. Następnie rozważę, 
jak natężenie przemian w gospodarce i technice, narastające 
pod koniec XVIII w., mogło oddziaływać na system płcio-
wego podziału pracy. W  ostatniej zaś części zajmę się tym, 
w  jaki sposób przekazywana przez kulturę hierarchia płci 
była reprodukowana i  ekonomicznie wykorzystywana rów-
nież w  zorientowanej na rynek i  zysk organizacji produkcji 
i pracy zarobkowej.

Przeciwko oczywistości stereotypów

Przekonanie o  istnieniu „naturalnego” podziału pracy, 
pozostającego bez związku z  jakimkolwiek podziałem spo-
łecznym, zyskało w  XIX w. szczególne znaczenie i  nadal 
wpływa na nasze wyobrażenia o  przeszłości. Zaskakuje to 
tym bardziej, że przecież począwszy od lat 90. XIX w. – 
najwcześniej w  Stanach Zjednoczonych i  Wielkiej Brytanii 
– badaczki i polityczki reagowały na impuls wychodzący od 
ruchu kobiecego i poprzez badania empiryczne i własną wizję 
społeczeństwa rzuciły wyzwanie utartym poglądom5. Dlaczego 
już w latach 20. ta pionierska działalność utraciła swój pro-
wokatorski impet, pozostaje jeszcze kwestią do zbadania. 
Dopiero w  latach 80. XX w. krytyczna refleksja nad tym, 
że niezweryfikowane uprzedzenia zniekształciły nasz obraz 
podziału pracy, rozwoju gospodarczego, przemian technicz-
nych i relacji płci oraz uniemożliwiły dokładne prześledzenie 
procesów historycznych, ponownie znalazła szerszy odzew 
w  badaniach historii społecznej i  socjologii. Do omówienia 
wybiorę cztery wprowadzające w błąd modele interpretacyjne6. 

Forschungen zur Geschichte und Gegenwart, red. K. Hausen, G. Krell, München–
–Mering 1993, s. 1–20.

5 Zob. M.A. Pujol, Feminism and Antifeminism...; M. Berg, The First 
Women Economic Historians, „Economic History Review” 45, 1992, s. 308–329. 
W Niemczech szeroko dyskutowano m.in. dysertację: A. Salomon, Die Ursachen 
der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit, Leipzig 1906. 

6 W nawiązaniu do prac: A. Clark, Working Life of Women in the Seventeenth 
Century (1919), London 1982 oraz I. Pinchbeck, Women Workers in the Industrial 
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1. Najstarszy ze stereotypowo powtarzanych poglądów 
mówi, że to maszyny zmusiły kobiety pod koniec XVIII i na 
początku XIX w. do pracy w fabryce, a tym samym do rozłąki 
z rodzinami. Pobrzmiewa w tym dezaprobata. Dla mieszczań-
skich obserwatorów kobiety pracujące w fabryce, czyli z dala 
od gospodarstwa domowego, były oznaką rozkładu porządku 
społecznego. Natomiast to, że w  fabrykach pracowali męż-
czyźni uznawano za normalne.

Chodzi tutaj o pracę fabryczną wykonywaną przy maszy-
nach. Nie bierze się przy tym pod uwagę, że nawet w Anglii aż 
do połowy XIX w. stosunkowo niewiele kobiet i mężczyzn pra-
cowało w fabrykach. Prócz maszyn parowych zainteresowanie 
budziły maszyny przędzalnicze, a później także tkackie. Miały 
one uczynić pracę fizyczną łatwą i niewymagającą kwalifikacji, 
tak że również kobiety, a nawet dzieci, mogły zająć miejsce 
mężczyzn. Ten pogląd sformułowali już współcześni, a później 
jego weryfikacja jakoś nie wydawała się konieczna. Niemniej 
jest o  wiele bardziej prawdopodobne, że zrazu większość 
kobiet i  dzieci wykonywała w  fabrykach dokładnie ten sam 
typ prac, co już wcześniej w manufakturach, a przede wszyst-
kim w chałupnictwie, mianowicie rozmaite prace pomocnicze 
i przygotowawcze. Wprawdzie przędzenie było w chałupnic-
twie pracą kobiet, jednak w  przędzalniach pracowali także 
– w  niektórych regionach nawet głównie – mężczyźni. Nie-
zależnie zaś od tego, czy w  fabryce stali przy przędzarkach 
mężczyźni czy kobiety, zawsze była potrzebna dodatkowa siła 
robocza wykonująca niezbędne prace przygotowawcze, a tym 
zajmowały się niemal bez wyjątku kobiety i dzieci, i to najczę-
ściej bez pomocy maszyn.

Revolution (1930), London 1981, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii doszło do 
rewizji historii industrializacji; zob. sprawozdanie z badań: K. Honeyman, J. Good-
man, Women’s Work, Gender Conflict, and Labour Markets in Europe, 1500–1900, 
„Economic History Review” 44, 1991, s. 608–628; P. Hudson, W.R. Lee, Wo-
men’s Work and the Family Economy in Historical Perspective, w: Women’s Work 
and the Family Economy in Historical Perspective, red. P. Hudson, W.R.  Lee, 
Manchester–New York 1990, s. 2–47. Szczególnie wyraźnie płciowy aspekt tych 
procesów pokazano w: M. Berg, The Age of Manufacturers, 1700–1820, London 
1985; L. Davidoff, C. Hall, Family Fortunes. Men and Women of the English Mid-
dle Class 1780–1850, Chicago 1987; B. Hill, Women, Work, and Sexual Politics in 
Eighteenth-Century England, Oxford 1989; K.D.M. Snell, Annals of the Labour-
ing Poor. Social Change and Agrarian England, 1600–1900, Cambridge 1985.
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Kształtowanie się płciowego podziału pracy w fabrykach 
przemysłu tekstylnego różniło się w  zależności od kraju 
i regionu, i nie doczekało się jak dotąd badań porównawczych. 
Przeprowadzając tego rodzaju analizy, należałoby zachować 
szczególną ostrożność, aby nieopatrznie nie zboczyć ponow-
nie w kierunku obiegowych wzorców interpretacyjnych. Tego 
rodzaju lapsus przydarzył się na przykład Peterowi Dudzikowi 
w wydanym w 1987 r., pod względem dokładności skądinąd 
wzorowym studium o rozwoju przędzalnictwa w Szwajcarii7. 
Aby wyjaśnić, dlaczego kobiety i  dzieci pracowały w  przę-
dzalniach przy czyszczeniu bawełny oraz przy innych pracach 
przygotowawczych i pomocniczych, autor posłużył się znanym 
frazesem: „Kobiety i  dzieci zatrudniano przy czynnościach, 
do których nadawały się lepiej niż mężczyźni”. Równie bez-
refleksyjnie badacz przytacza jako uzasadnienie ich domnie-
maną zwinność i zręczność. Co więcej, stwierdza bez wahania: 
„Wyznaczanie zadań dla dzieci i kobiet było więc w dużym 
stopniu określone przez wymogi, jakie na danym miejscu pracy 
stawiała obsługa maszyn”, a dalej: „w związku z tym swoboda 
przedsiębiorcy w  obsadzie poszczególnych stanowisk pracy 
była ograniczona”. Ta argumentacja kryje w sobie kilka puła-
pek. Być może faktycznie nie dałoby się w sensowny i równie 
produktywny sposób obsadzić dziećmi czy nawet kobietami 
miejsc pracy zajmowanych przez mężczyzn. Przypuszczal-
nie jednak mężczyźni byli w  stanie wykonywać prace dzieci 
i kobiet. I pewnie nawet chętnie by się ich podjęli, gdyby pła-
cono za nie więcej niż za obsługę przędzarek.

Jeżeli dążymy do ostatecznego porzucenia skostniałych 
schematów myślowych, które ukształtowały naszą dotychcza-
sową interpretację procesów industrializacji, musimy wreszcie 
odstąpić od założenia, że mężczyźni są zasadniczo niezdolni 
do wykonywania tzw. prac kobiecych i dziecięcych. Równie 
mało uprawniony jest wniosek, że jeśli zazwyczaj przydziela się 
kobietom określone prace, to znaczy, że są do nich szczególnie 
predysponowane. Niewątpliwie lepiej umotywowanym uzasad-

7 P. Dudzik, Innovation und Investition. Technische Entwicklung und 
Unternehmerentscheide in der schwiezerischen Baumwollspinnerei 1800–1916, 
Zürich 1987, cyt. ze s. 71, 72.
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nieniem faktu, że w fabrykach obsadzano kobietami te, a nie 
inne stanowiska pracy, byłaby znacząca różnica w wysokości 
płac między płciami. Również i to, że kobiety pewnych prac 
nie wykonywały, ma najczęściej mało do czynienia z brakiem 
umiejętności; tym bardziej że bez większego problemu dałoby 
się tę przeszkodę usunąć poprzez szkolenia. Decydujące zna-
czenie mogło mieć natomiast to, że mężczyźni odnieśli więk-
szy sukces w anektowaniu pewnych miejsc pracy na wyłącz-
ność. W tym kontekście coraz bardziej interesujące staje się 
pytanie, dlaczego – mimo wprowadzania kolejnych innowacji 
technicznych – na ogół udawało się określić pewne rodzaje 
maszyn i miejsca pracy jako odpowiednie wyłącznie dla kobiet 
lub wyłącznie dla mężczyzn. Dlaczego szyciem maszynowym 
i pracą z tekstyliami, pisaniem na maszynie i przekazywaniem 
rozmów telefonicznych zajmowały się przeważnie kobiety? 
Skąd wzięła się powszechna pewność, że płeć żeńska nadaje 
się szczególnie do wszelkiego rodzaju wykonywanych na sie-
dząco, monotonnych, prostych czynności?8

2. W odniesieniu do fazy zaawansowanej industrializacji 
nadal popularny pozostaje kolejny, nie mniej problematyczny 
zarzut, który sprawia, że kobiety jawią się już nie jako mario-
netki fabrycznej maszynerii, ale jako aktywne jej czynniki. 
W takich interpretacjach kobiety i ich niskie płace są kozłem 
ofiarnym, pokutują za to, że postęp techniczny niesie ze sobą 
groźbę dewaluacji tradycyjnie męskich prac, uczynienia z nich 
zajęcia niewykwalifikowanego, a w konsekwencji – zbędnego. 
Chodzi o twierdzenie, jakoby kobiety wypierały mężczyzn z ich 
miejsc pracy, które pojawiło się już w erze cechów rzemieślni-
czych9. Równie starą metrykę mają wynikające z niego stra-
tegie obronne, zmierzające do stłumienia niepożądanej kon-
kurencji między mężczyznami a kobietami. Pod koniec XIX 
i w XX w. świadomie używano przepisów chroniących prawa 
robotnic jako efektywnego środka konsekwentnej segregacji 

8 Zob. np. M.W. Davies, Woman’s Place is at the Typewriter. Office Work and 
Office Workers, 1870–1930, Philadelphia 1982; U. Nienhaus, Berufstand weiblich. 
Die ersten weiblichen Angestellten, Berlin 1982.

9 Zob. J. Quataert, The Shaping of Women’s Work in Manufacturing. Guilds, 
Households and the State in Central Europe, 1648–1870, „American Historical 
Review” 90, 1985, s. 1112–1148.
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miejsc pracy10. Jednak największe polityczne oddziaływanie 
„argument z wyparcia” miał zyskać dopiero po pierwszej woj-
nie światowej. Panowało wówczas w Niemczech wysokie, naj-
pierw spowodowane wojną, a potem strukturalne i koniunk-
turalne bezrobocie, a jednocześnie rozwój gospodarki polegał 
na „racjonalizacji” i upowszechnieniu rozczłonowania procesu 
produkcyjnego na łatwiejsze do skontrolowania i dające się 
sterować maszynowo prace cząstkowe11.

Powielana w późniejszych badaniach anachroniczna figura 
myślowa czyni z kobiet kozła ofiarnego i implikuje opartą na 
płci hierarchię siły roboczej. Jawi się ona jako na tyle oczywi-
sta, że nie wymaga bliższych badań historycznych. Jednakże 
więcej można by się dowiedzieć, gdyby zamiast powtarzać ten 
stereotyp zabrać się za zbadanie, kiedy, gdzie i dlaczego trady-
cyjnie męskie, wymagające kwalifikacji miejsca pracy rzeczy-
wiście zostały zlikwidowane, a kobiety jako beneficjentki tego 
procesu faktycznie otrzymały korzystniejsze niż mężczyźni 
albo chociaż łatwiej dostępne możliwości zarobkowania. Wia-
domym jest, że w administracji, sprzedaży i w monotonnych 
pracach cząstkowych, wykonywanych przy taśmie produkcyj-
nej, obszar pracy zarobkowej kobiet nie ekspandował kosztem 
mężczyzn. Całkowicie nowy, gwałtownie rosnący popyt na siłę 
roboczą był tutaj od samego początku zaspokajany nie przez 
męską, ale przez kobiecą siłę roboczą. Jeśli jednak tak było, 
to dlaczego dostrzeżenie zarobkujących kobiet, które stały się 
bardziej widoczne w wyniku przejścia od nieformalnego do 
sformalizowanego rynku pracy, dało robotnikom, urzędnikom 
i innym pracownikom asumpt do tak często powtarzanej tezy 
o wyparciu mężczyzn przez kobiety?

Popularność kobiet jako kozła ofiarnego ukazuje związki 
między płcią a zagadnieniem solidarności klasowej w ruchu 

10 Na ten temat zob. inspirujące opracowanie: J. Lown, Women and Indu-
strialization. Gender at Work in Nineteenth-Century England, Cambridge 1990; 
M.L. Stewart, Women, Work and the French State. Labour Protecion and Social 
Patriarchy, 1879–1979, Kingston 1989.

11 Zob. m.in. S. Rouette, Sozialpolitik als Geschlechterpolitik. Die Regulierung 
der Frauenarbeit nach dem Ersten Weltkrieg, Frankfurt am Main–New York 1933; 
R. Hachtmann, Industriearbeit im „Dritten Reich”, Göttingen 1989; T. Siegel, 
Leistung und Lohn in der nationalsozialistischen „Ordnung der Arbeit”, Opladen 
1989.

Gospodarka a porządek płci



186

Porządek płci. Studia historyczne

robotniczym. Skoro socjaldemokraci zrezygnowali z  żądań 
zakazu pracy kobiet, to czysty egoizm nakazywałby im w takiej 
sytuacji opowiadać się również za wyrównaniem płac kobiet 
i mężczyzn. Tak w każdym razie brzmiało zalecenie wypra-
cowane przez socjalistycznych teoretyków. Spodziewano się 
bowiem, że powszechnie krytykowane obniżanie wynagrodzeń 
pod naciskiem niskopłatnej pracy, w  tym również kobiecej, 
będzie się w toku dalszego rozwoju procesów produkcji raczej 
nasilać niż słabnąć. Jednakże organizacje robotnicze nigdy 
nie wcieliły tego ogólnie akceptowanego teoretycznego zale-
cenia w praktyczną strategię walki związkowej. Wystarczająco 
dużo problemów nastręczała konsolidacja robotników płci 
męskiej ponad podziałami wynikającymi z hierarchii zarob-
kowej. Możliwe, że zbiorowe odseparowanie się od kobiecej 
siły roboczej, które bodajże od samego początku przybierało 
formę nacechowanego seksualnie mobbingu, ułatwiało osią-
gnięcie tego celu. W wypracowaniu strategii walki politycznej 
o wyrównanie płac kobiet i mężczyzn przeszkadzało najwy-
raźniej to, że męskość i kobiecość pozostały związane relacją 
płci, która przynajmniej z  zasady była hierarchiczną relacją 
władzy. Dlatego też można przypuścić, że twierdzeniom o nie-
bezpieczeństwie wypierania mężczyzn przez kobiety towarzy-
szył groźny pogłos. 

3. Z  większym sceptycyzmem niż dotąd należy również 
podchodzić do enigmatycznego hasła „kwalifikacji”12. Nie-
zależnie od tego, jaką funkcję poza wyznaczaniem statusu 
i wysokości płacy spełniały kwalifikacje, pewne jest, że zostały 

12 Czasopismo „Gender & History” zamieściło na ten temat w z. 2 inspirują-
ce artykuły następujących autorów: M.E. Wiesner-Hanks, E. Faue, C. Cockburn, 
K. Mc Clellanda, A. Baron, E. Johansson; zob. także: C. Cockburn, Brothers. 
Male Dominance and Technological Change, London 1983; taż, Machinery of 
Dominance. Women. Men, and Technological Know-How, London 1985; taż, 
Das Material männlicher Macht, w: Nichts als Unterdrückung? Geschlecht und 
Klasse in der englischen Geschichte, red. L. Barrow, D. Schmidt, J. Schwarzkopf, 
Münster 1991, s. 67–84; A. Philipps, B. Taylor, Sex and Skill. Notes towards a Fe-
minist Economics, „Feminist Review” 6, 1980, s. 70–88; zob. również artykuły 
w  tomie: Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte ungleicher 
Erwerbchancen von Männern und Frauen, red. K. Hausen, Göttingen 1993, 
a zwł.: B. Kassel, Das Geschlecht der Kommunikation ist männlich (s. 125–146), 
B. Orland, Männer in der Wäscherei (s. 97–124); K. Zachmann, Männer arbeiten, 
Frauen helfen (s. 71–96).
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zaanektowane jako przywilej płci męskiej, zaciekle broniony 
również po zniesieniu przymusu cechowego13. Przez dziesiątki 
lat kobiety nie miały dostępu do edukacji pozwalającej na 
zdobycie uznawanych kwalifikacji. Należy o  tym pamiętać 
przy analizie danych jakościowych i statystycznych, ponieważ 
źródła charakteryzują większość pracownic najemnych jako 
pomocniczą albo niewykwalifikowaną siłę roboczą.

Znaczenie parametru „kwalifikacji” dla wartościowania 
i  płciowego przyporządkowania konkretnych prac wymaga 
jeszcze dokładnych badań historycznych. Jak dotąd dyspo-
nujemy jedynie fragmentaryczną wiedzą o  tym, jak dalece 
możliwe i  sensowne było klasyfikowanie przemysłowej siły 
roboczej według tego czy wykonywana przez nią praca miała 
związek z  wyspecjalizowanym lub ogólnym wyszkoleniem 
rzemieślniczym. Czy w poszczególnych branżach umiejętno-
ści rzemieślnicze miały jakiś związek z wykonywaną de facto 
pracą? Czy w ogóle i  jaka w wypadku męskiej siły roboczej 
istniała zależność między szkoleniami odbytymi w zakładzie 
rzemieślniczym lub innym przedsiębiorstwie a  wysokością 
płacy otrzymywanej za pracę w  fabryce? Nierozstrzygnięta 
pozostaje również kwestia, do jakiego stopnia tak zwane prace 
niewykwalifikowane dawały się wyraźnie podzielić na męskie 
i  kobiece? Wiadomo, że również kobiety były poszukiwaną 
siłą roboczą właśnie z powodu pewnych umiejętności, które 
mogły zaoferować, nawet jeśli w tym kontekście nie mówiło 
się o „kwalifikacjach”. Zaliczały się do tego różnorodne czyn-
ności, których nauczyły się w toku wykonywanej od wczesnego 
dzieciństwa pracy zarobkowej, domowej i rodzinnej.

Nawet jeśli istniał związek między popytem na siłę robo-
czą w zakładach pracy a indywidualnymi „kwalifikacjami”, to 
niedopuszczalne jest wyciąganie z niższych zarobków kobiet 
wniosku, że wykonywały prace wymagające mniejszych kwa-

13 Zob. K. Hagemann, Ausbildung für die „weibliche Doppelrolle”, w: Ge-
schlechterhierarchie..., s. 214–236; R. Reith, Zur beruflichen Sozialisation im 
Handwerk vom 18. bis ins frühe 20. Jh. Umrisse einer Sozialgeschichte der deut-
schen Lehrlinge, „Vierteljahrsschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte” 76, 
1989, s. 1–27; K.D.M. Snell, Annals of the Labouring Poor..., s. 270–319, wykazuje 
dla Anglii, że pod koniec XVIII w. dziewczęta o wiele rzadziej niż na początku 
wieku uczyły się zawodów, a także że liczba tych zawodów bardzo się zawęziła.
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lifikacji lub mniejszego wysiłku fizycznego niż mężczyźni. Już 
prędzej słuszne jest wnioskowanie zmierzające w  przeciw-
nym kierunku: kobiety otrzymywały gorsze płace, ponieważ 
były kobietami. Zrozumiała i  dobitnie sformułowała to już 
w 1909 r. Käthe Schirmacher: 

Mężczyznę wyżej ceni się w życiu zawodowym z powodu więk-
szych umiejętności, większych ambicji i większych obciążeń. Dwa 
ostatnie czynniki są premią płci męskiej, płciową bonifikatą 
mężczyzny. Kobietę ceni się w życiu zawodowym niżej z powodu 
mniejszych umiejętności, mniejszych ambicji i mniejszych obcią-
żeń. Dwa ostatnie czynniki stanowią jej handicap płci14. 

Interesujące mogłoby być pytanie, w  którym momencie 
i dlaczego wcześniej tak oczywisty i ogólnie akceptowany fakt 
istnienia niskich płac został zinterpretowany jako skutek nie-
dostatecznych kwalifikacji.

4. Po części na prawach kuriozum wspomnę o jeszcze jed-
nej interpretacji wpływu innowacji technologicznych na życie 
kobiet, spopularyzowanej dopiero na początku XX w., być 
może przez reklamę. Interpretacja ta jest paternalistycznie 
dobroduszna. Niejako z grzecznym ukłonem w stronę kobiet 
sugeruje się, że „postęp techniczny” zaopiekował się słabą 
płcią. Niby deus ex machina – pod postacią poszczególnych 
maszyn – miał on pomóc kobietom w uzyskaniu wytęsknionej 
emancypacji. Urządzenia, którym przypisuje się takie cudowne 
właściwości to najczęściej maszyna do szycia, maszyna do pisa-
nia, telefon, pralka, a  nawet rower i  automobil. Miały one 
wyręczyć kobiety w uciążliwych pracach domowych, otworzyć 
im nowe perspektywy pracy zawodowej i obdarzyć je mobilno-
ścią w przestrzeni pozadomowej. Zamazuje się przy tej oka-
zji fakt, że pod pojęciem emancypacji rozumiane jest zazwy-
czaj jedynie zniesienie prawnego, politycznego, społecznego 
i  gospodarczego upośledzenia. Uderzające jest także to, że 
najwyraźniej tego rodzaju emancypacyjnego wsparcia maszyny 
udzieliły tylko słabej płci. Mężczyźni bowiem, jak mówi kom-

14 K. Schirmacher, Wie und in welchem Maße läßt sich die Wertung der 
Frauen arbeit steigern?, Leipzig 1909, cyt. za: Frauenarbeit und Beruf, red. G. Brin-
ker-Gabler, Frankfurt am Main 1979, s. 199 n.
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plementarna legenda, od dziesiątków lat zmuszeni są do hero-
icznej obrony swoich tradycyjnych przywilejów, kompetencji 
i szans w pracy zarobkowej przed coraz to nowymi maszynami.

Płciowy podział pracy 
Elastyczność niewzruszonych zasad

Również dziś płeć pozostaje uniwersalną zasadą społecz-
nego podziału pracy. Jednakże zasada ta przeobraża się pod 
wpływem zespołu czynników kulturowych, społecznych i eko-
nomicznych i dopasowuje do nowego kontekstu historycznego 
i nowych potrzeb. Dlatego też konkretne przejawy płciowego 
podziału pracy wykazują charakterystyczne różnice. Wpraw-
dzie niemal zawsze to kobiety odpowiadają za opiekę nad 
małymi dziećmi, przygotowywanie posiłków oraz wytwarzanie 
i czyszczenie ubrań, o ile prace te nie są wykonywane w dużych 
gospodarstwach domowych albo przez zakłady usługowe. To 
jednak jeszcze niewiele mówi o tym, jakie konkretnie prace 
przypisuje się mężczyznom, a jakie kobietom.

Zazwyczaj w  ramach jednego społeczeństwa różnora-
kie zadania są bardzo różnie rozdzielane miedzy mężczyzn 
i  kobiety, zależnie od środowiska i  sytuacji. Gospodarstwa 
chłopskie funkcjonują według innych reguł niż cechowe albo 
niecechowe zakłady rzemieślnicze; praca mieszczańskiej inte-
ligencji stawia inne wymagania niż ta w dużych przedsiębior-
stwach handlowych lub produkcyjnych. Zawsze jednak płciowy 
podział pracy wiąże się z mniej lub bardziej obligatoryjnym 
przyporządkowaniem płciom poszczególnych prac i narzędzi. 
Dotyczy to zarówno czynności, których mężczyźni i kobiety 
podejmują się oddzieleni od siebie przestrzennie i czasowo, 
jak i  tych, które wykonują, współpracując w grupie. Trzeba 
też wziąć pod uwagę, że większość społeczeństw dopuszcza 
pewien zakres swobody co do tego, jak ściśle należy prze-
strzegać normatywnej granicy między pracami kobiecymi 
i męskimi, innymi słowy, czy i na ile można z  tej normy od 
czasu do czasu zrezygnować, przydzielając pracę zgodnie 
z  potrzebą chwili. Dlatego też konkretne realizacje zasady 
płciowego podziału pracy odznaczają się dużą różnorodno-
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ścią form, określone prace przyporządkowywane są kobietom 
lub mężczyznom i wykonywane przez nich na różne sposoby. 
Najwyraźniej elastyczność, z  jaką zasada ta dopasowuje się 
do aktualnych potrzeb jest podstawą jej trwałości, pozwala 
bowiem opierać się naciskowi przemian społecznych15.

Można sobie wyobrazić różne konstelacje, w których nie-
uchronnie dochodzi do całkowitej reorganizacji istniejącego 
płciowego podziału pracy i zgodnego z nim przydziału narzę-
dzi. Tego typu sytuacje mają miejsce na przykład gdy zmienia 
się produkcyjny cel pracy: od samowystarczalności do inten-
sywniejszej i bardziej wyspecjalizowanej produkcji rynkowej; 
gdy organizacja pracy musi sprostać nowym wymogom lub 
zaczyna zależeć od nowych instancji i na przykład jednostką 
produkcyjną przestaje być rodzina z  domownikami, a  staje 
się nią duże przedsiębiorstwo rolnicze, rzemieślnicze, prze-
mysłowe lub usługowe; kiedy pojawiają się nowe narzędzia 
pracy i surowce, jak ziemniaki, bawełna lub przędzarka. Nie 
należy się więc zbytnio dziwić, że co prawda ręcznym miele-
niem zboża zajmowały się przede wszystkim kobiety, ale pracą 
w dużych młynach – mężczyźni. Ani że sierp był narzędziem 
pracy zarówno dla kobiet, jak i  dla mężczyzn, podczas gdy 
żęcie zboża kosą stało się pracą wyłącznie męską, a kobietom 
przypadło zadanie wiązania kolejnych pokosów w snopki. Wia-
domo również, że póki tkało się na potrzeby domowe, krosna 
były kobiecym narzędziem pracy, natomiast produkcją tkacką 
jeszcze w XIX w. zajmowali się przede wszystkim mężczyźni, 
co dotyczy nie tylko miejskiego rzemiosła, ale także wiejskiego 
chałupnictwa – przy czym kobiety wykonywały konieczne 
prace przygotowawcze, a  przede wszystkim przędły. Kiedy 
na rynku zaczęto oferować tańszą i  nadającą się do tkania 
przędzę fabryczną, kobiety zarzuciły przędzenie, aby tak jak 
mężczyźni zasiąść za krosnami i wytwarzać tkaniny na sprze-
daż. Analogicznie rozwijało się mleczarstwo. Wykazano, że 
w wyniku rozwoju rynku, zwiększającego się popytu i rosną-
cych cen produktów mlecznych, mężczyźni przejęli prace, 

15 Zob. Aufgaben, Rollen und Räume von Frau und Mann, t. 1–2, red. J. Mar-
tin, R. Zoepffel, Freiburg–München 1989; M. Mitterauer, Familie und Arbeits-
teilung. Historischvergleichende Studien, Wien 1992.
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które w gospodarstwach wiejskich zrazu przypadały kobietom: 
dojenie, ubijanie masła i  produkcję serów, i  wykonywali je 
odtąd jako wyspecjalizowani fachowcy, zarówno w gospodar-
stwach chłopskich, jak i w nowo powstałych mleczarniach16.

Aby zrozumieć, w jaki sposób zasada płciowego podziału 
pracy dopasowywała się do zmieniających się warunków spo-
łecznych, a zarazem stale umacniała, trzeba uwzględnić jesz-
cze jedną jej właściwość. Niezależnie od tego, jak konkretnie 
wyglądał płciowy podział pracy, jeśli funkcjonował przez dłuż-
szy czas, stawał się odpowiednim wyrazem społecznie pożą-
danej dominacji mężczyzn17. To stwierdzenie zdejmuje z nas 
obowiązek dokonywania żmudnych rozróżnień, mianowicie, 
czy niższa ocena pracy kobiet w danym okresie jest skutkiem 
dominacji mężczyzn, czy też może dominacja mężczyzn pro-
wadzi do tego, że kobiety wykonują prace uważane za gorsze. 
Dopóki bowiem w danym społeczeństwie dominują mężczyźni, 
będzie się to wyrażało także w organizacji i wartościowaniu 
pracy. Kiedy więc w  systemie podziału pracy dochodzi do 
trwałych przesunięć, z  jednej strony jego nowy kształt musi 
zostać uznany za „sprawiedliwy”, a z drugiej – konieczne może 
się okazać odnowienie konsensusu co do tego, że mężczyźni 
wykonują teraz prace o wyższym statusie, nawet jeśli były to 
wcześniej prace kobiece, a kobiety wykonują prace o niższym 
statusie, choć kiedyś były to prace mężczyzn. Badania histo-
ryczne nie zajmowały się dotąd kwestią, w  jaki sposób tego 
rodzaju konsensus dochodził do skutku, względnie upadał.

Obecny stan wiedzy pozwala jednak na kilka systematyzują-
cych refleksji, które przynajmniej w zarysie pokażą, jak dużym 
wyzwaniem były przyspieszone przemiany społeczne dla war-

16 H. Wunder, „Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert”. Zur geschlechtsspezifischen 
Teilung und Bewertung von Arbeit in der Frühen Neuzeit, w: Geschlechterhierarchie..., 
s. 19–39; J. Jensen, Loosening the Bonds. Mid-Atlantic Farm Women, 1750–1850, 
New Haven 1986, zwł. s. 79–113, na temat wytwarzania masła; D.W. Sabean, 
Property, Prodution, and Family in Neckarhausen, 1700–1870, Cambridge 
1990, śledzi zmiany w podziale pracy w jednej wsi; K.D.M. Snell, Annals of the 
Labouring Poor..., pokazuje dla Anglii w XVIII i XIX w., jak bardzo zmieniła 
się podaż na kobiecą i męską siłę roboczą.

17 Materiał ilustracyjny w: T. Antonietti, Ungleiche Beziehungen. Zur 
Ethnologie der Geschlechterrollen im Wallis, red. Walijskie Muzeum Kantonalne, 
Sitten 1989, zob. też C. Cockburn, Brothers...
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tościowania pracy i jej płciowego podziału, a tym samym dla 
stosunków między płciami w ogóle. Kobiety i mężczyźni mogli 
odczuwać te zawirowania zupełnie odmiennie: pozytywnie – 
jako szansę lub negatywnie – jako pogorszenie się własnego 
położenia; zawsze jednak zwiększona dynamika przeobrażeń 
gospodarczych i  technologicznych bardzo wyraźnie odbijała 
się na ich życiu i normatywnym porządku ich otoczenia.

Już w XVIII w. kulturowy porządek relacji płci i warun-
ków produkcji na wsi i w mieście zaczął się gruntownie prze-
obrażać. W XIX w. zmiany te pogłębiły się i upowszechniły. 
Wykształcenie się na dużą skalę pracy zarobkowej w  rol-
nictwie, rzemiośle i  przemyśle, zwiększenie pozadomowej 
produkcji dóbr i usług na potrzeby rynkowe oraz powstanie 
szerokiego i  zróżnicowanego rynku pracy doprowadziło do 
zmiany form, treści i wartościowań płciowego podziału pracy. 
Przemiany te bynajmniej nie obaliły samej zasady hierarchicz-
nie ustrukturyzowanego podziału pracy wedle kryterium płci. 
Wręcz przeciwnie, różnice między miejscami przewidzianymi 
w społecznym systemie pracy dla kobiet i mężczyzn stały się 
wyraźniejsze, powszechniejsze i trwalsze18.

Znacząco przyczyniły się do tego wspomniane poniżej 
procesy.

1. Decyzja o tym, jaki podział pracy między płcie jest pożą-
dany, nieodzowny i adekwatny do rzeczywistości, a także jaki 
powinien być porządek płci decydujący o  przydziale pracy 
coraz częściej leżała w  gestii nowych instancji. Gospodar-
stwa domowe, a  także lokalne zwierzchności i  zrzeszenia 
zawodowe stopniowo traciły na znaczeniu. Rosły natomiast 
wpływy przedsiębiorców, którzy dążyli do swobody decydowa-
nia o użyciu siły roboczej wedle własnego zapotrzebowania. 
Swoistym uzupełnieniem, a  zarazem korektą ich poczynań 
były działania administracji państwowej, Kościołów i stowa-
rzyszeń o szerokim, regionalnym i ponadregionalnym zasięgu. 
Te ostatnie, dla dobra powszechnego i znacznym nakładem sił 
i środków, starały się obronić tradycyjny porządek płci przed 

18 Zob. na ten temat K.D.M. Snell, Annals of the Labouring Poor...; 
S.O. Rose, Gender Segregation in the Transition to the Factory. The English 
Hosiery Industry 1850–1910, „Feminist Studies” 13, 1987, s. 163–184.
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dynamicznym pędem do przemian wynikającym z rewolucyj-
nych przeobrażeń pracy i jej społecznego znaczenia. Przesu-
nięcie władzy normatywnej najwyraźniej decydowało o tym, 
że odtąd płciowy podział pracy coraz rzadziej opierał się na 
tradycji, a coraz częściej odwoływał do ogólniejszych, na ogół 
legitymizowanych jako „naturalne” zasad i stał się w znacznie 
większym stopniu wiążący niż dotychczas19.

2. Upowszechnił się i  zyskał na znaczeniu brzemienny 
w  skutki podział niezbędnej społecznie pracy na odpłatną 
i nieodpłatną. Podział ten był jedną ze społecznych i gospo-
darczych przemian strukturalnych o decydującym znaczeniu 
dla procesu industrializacji, wywarł także niebagatelny wpływ 
na kształt porządku płci.

Po pierwsze bowiem, wraz z upowszechnieniem się pracy 
najemnej coraz częściej stosowano praktykę wypłacania wyna-
grodzeń wyłącznie w  pieniądzu, a  nie jak dotąd w  natura-
liach. Jednakże mierzenie różnorodnych czynności jednolitą 
i  uniwersalną miarą pieniądza zawsze wiąże się z  koniecz-
nością ustalenia na nowo hierarchii podziału pracy. Miara 
ta umożliwiła zestawienie i wyrażenie w fenigach w zasadzie 
nieporównywalnych różnic jakościowych. Wynagrodzenie 
pieniężne stało się również wyrazem hierarchii płci obecnej 
w sferze pracy i zarobkowania. W związku z tym w kontek-
ście stosunków rynkowych i pieniężnych społeczna dominacja 
mężczyzn przejawia się w ich większej wartości ekonomicznej, 
a  niższy społeczny status kobiet – w  ich mniejszej wartości 
ekonomicznej.

Kolejnym, być może jeszcze ważniejszym czynnikiem wpły-
wającym na przeobrażenia interakcji między płciami było to, 
że w  życiu codziennym coraz ostrzejszy stawał się rozdział 
pracy odpłatnej od nieodpłatnej, rosły różnice między organi-

19 Zob. U. Baumann, Frauenarbeit in kirchlicher Diskussion und Praxis im 
Kaiserreich, w: Geschlechterhierarchie..., s. 147–166; C. Honegger, Die Ordnung 
der Geschlechter, die Wissenschaften vom Menschen und das Weib, 1750–1850, 
Frankfurt am Main–New York 1991; A. Kessler-Harris, Stratyfying by Sex. Un-
derstanding the History of Working Women, w: Labor Market Segmentation, red. 
R.C. Edwards i  in., Lexington, Mass. 1975, s. 217–242; taż, The Just Price, the 
Free Market, and the Value of Women, w: Gendered Domains. Rethinking Public 
and Private in Women’s History, red. D.O. Helly, S.M. Reverby, Ithaca–London 
1992, s. 263–276; J. Lown, Women and Industrialization...
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zacją jednej i drugiej. Upowszechnienie tych zmian sprawiło, 
że praca zarobkowa oddzieliła się od gospodarstwa domowego 
jako środowiska pracy i życia, co najwcześniej i w największym 
stopniu objęło mężczyzn. Nie była to sytuacja przejściowa, ale 
trwałe, czasowe i przestrzenne oddzielenie pracy zarobkowej 
od nieodpłatnej pracy domowej i  rodzinnej oraz wszelkich 
innych prac zapewniających funkcjonowanie gospodarstwa 
domowego i rodziny20. 

3. Pod naciskiem przemian społecznych konieczne stało 
się przedefiniowanie wyobrażeń o tym, co mają robić i czym 
mają być kobieta i mężczyzna oraz co każdemu z nich przystoi. 
Pociągnęło to za sobą określone konsekwencje. Począwszy 
od lat 30. XIX w. upowszechniało się przekonanie, że nie 
tylko urzędnik czy kupiec, ale także pracownik najemny powi-
nien być wyłącznym „żywicielem” swojej rodziny. W ostatnim 
trzydziestoleciu tego wieku twierdzenie to stało się w krajach 
uprzemysłowionych aksjomatem. Najróżniejsze ugrupowania 
wykazały w tej jednej kwestii nadspodziewaną zgodność. Postu-
lat społeczno-polityczny brzmiał: każdemu mężczyźnie należy 
jako „żywicielowi” umożliwić samodzielne zarobkowanie sumy 
wystarczającej na pokrycie potrzeb całej rodziny. Powszechna 
zgoda panowała również co do programu komplementarnego, 
że mianowicie wszystkie kobiety mają z dala od rynku pracy 
zajmować się wyłącznie nieodpłatnym spełnianiem swego 
„naturalnego” powołania pani domu, żony i matki, i w miarę 
możności nie rozpraszać się pracą zarobkową. Najwyraźniej 
takie idealne wyobrażenia o najlepszej z możliwych, bo jako 
jedyna nośnej formie płciowego podziału pracy w  kapitali-

20 Obok pionierskiej pracy: L. Tilly, J. Scott, Women, Work, and Family, New 
York 1978 m.in. także: Homework. Historical and Contemporary Perspectives on 
Paid Labor at Home, red. E. Boris, C.R. Daniels, Urbana–Champaign 1989; 
J. Boydstone, Home and Work. Housework, Wages, and Ideology of Labor in the 
Early Republic, New York–Oxford 1991; The Household Economy. Reconside-
ring the Domestic Mode of Producion, red. R.R. Wilk, Boulder 1989. J. Kocka, 
Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klassenbildung im 19. 
Jahrhundert, Bonn 1990, poświęca obszerny rozdział „epoce służących”, jednak 
za tym pierwszym krokiem we właściwym kierunku nie idzie drugi, czyli uwzględ-
nienie nieodpłatnej pracy w domu i rodzinie, wykonywanej we własnym gospo-
darstwie domowym jako relewantnej części historii pracy. Zob. K. Hagemann, 
Frauenalltag und Männerpolitik. Alltagsleben und gesellschaftliches Handeln von 
Arbeiterfrauen in der Weimarer Republik, Bonn 1990.
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stycznym społeczeństwie przemysłowym zasadniczo podzielali 
także i ci, którzy przejściowo lub na stałe nie mogli lub nie 
chcieli rezygnować z zarobkowej pracy kobiet21.

4. Znane są praktyczne konsekwencje tego uznanego 
za „naturalny” podziału pracy. Mężczyźni mieli bez reszty 
poświęcić się zarabianiu pieniędzy, nie rozpraszając się pracą 
domową i  rodzinną. Natomiast głównym zadaniem kobiet 
jako żon, a  często już jako córek, było optymalne wykony-
wanie pracy domowej i  rodzinnej. Od wczesnego dzieciń-
stwa wychowanie i edukacja w rodzinie, a przede wszystkim 
w  szkole przygotowywały kobiety i  mężczyzn do spełniania 
pomyślanych komplementarnie funkcji. Przy czym chodziło 
o to, żeby poszczególne czynności i zachowania wyuczone we 
wczesnym dzieciństwie połączyć z obowiązującymi normami 
bycia kobietą i mężczyzną.

Normatywne zalecenia miały istotne znaczenie również 
dla odmiennych dróg przyporządkowania kobiet i mężczyzn 
do konkretnych stanowisk i dla ich pozycji na rynku pracy22. 
Dla mężczyzny przewidziano nieprzerwane życie zawodowe, 
pracę i  karierę zawodową, których celem miała być płaca 
w wysokości pozwalającej wyżywić rodzinę. Natomiast życie 
kobiety powinno być ukierunkowane na rodzinę i pracę dla 
niej, dopuszczalne było „dorabianie” kobiet w  formie tym-
czasowej pracy przed ślubem lub w ograniczonym wymiarze 
w  trakcie trwania małżeństwa. Ów normatywny scenariusz 
nie przewidywał, by kobiety z  własnej woli lub zmuszone 
okolicznościami pokrywały całe koszty utrzymania własnego 
i  innych członków rodziny. Tymczasem dla wcale niemałej 

21 Na temat kształtowania się tych poglądów zob. S. Alexander, Women’s 
Work in Nineteenth-Century London. A Study of the Years 1820–1850, London 
1983; o ich powszechnej akceptacji pisze I. Blom, Changes in Women’s Work and 
Family Responsibility in Norway since 1860s, w: Women’s Work and the Familiy 
Economy..., s. 2–47.

22 Ogólnie na temat historii pracy zarobkowej kobiet w  Niemczech zob. 
S. Bajohr, Die Hälfte der Fabrik. Geschichte der Frauenarbeit in Deutschland 
1914–1945, Marburg 1979; B. Franzoi, At the Very Least She Pays the Rent. Wo-
men and German Industrialisation, 1871–1914, Westport, Conn. 1985; U. Knapp, 
Frauenarbeit in Deutschland, t. 1–2, München 1984; R. Stockmann, Gewerbliche 
Frauenarbeit in Deutschland 1875–1980, „Geschichte und Gesellschaft” 11, 1985, 
s. 447–475; A. Willms-Herget, Frauenarbeit. Zur Integration der Frauen in den 
Arbeitsmarkt, Frankfurt am Main–New York 1985.
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grupy kobiet, i to nie tylko ze środowiska robotniczego, była 
to de facto główna motywacja do podjęcia pracy zarobkowej.

Niezależnie od tego, co pojedyncza kobieta czy pojedynczy 
mężczyzna myśleli o normatywnym porządku płci i stosunków 
na rynku pracy w ogóle lub konkretnie w odniesieniu do wła-
snego życia, pewne jest, że w XIX i XX w. osiągalne dla nich 
miejsca pracy były odzwierciedleniem idealnych relacji płci. 
Segregacja i hierarchizacja stanowisk pracy według kryterium 
płci nie była wynikiem wolnej gry podaży i popytu na rynku 
pracy, ale przeniesieniem zakorzenionych w kulturze, mniej 
lub bardziej sędziwych przekonań polityczno-społecznych na 
nowoczesne życie gospodarcze23.

Płeć jako wyznacznik zarobków

Wszędzie tam, gdzie w  XIX w. produkcja chałupnicza, 
wykonywana we własnym gospodarstwie domowym przy 
udziale całej rodziny, napotykała silną konkurencję scentra-
lizowanych fabryk, pracujących przy użyciu wydajniejszych 
maszyn, zawsze kończyło się to koniecznością porzucenia 
chałupnictwa. Zmuszone do tego rodziny nie tylko doświad-
czały ekstremalnego zubożenia w fazie przejściowej, ale także 
musiały zmienić dotychczasowy podział pracy między płcie 
i pokolenia. Po rozpadzie starego systemu agrarnego w podob-
nej sytuacji znalazł się również proletariat wiejski. W wyniku 
postępującej komercjalizacji ludzie ci zaczęli pracować jako 
robotnicy sezonowi lub dniówkowi. Rodziny, które nie dys-
ponowały alternatywnymi źródłami dochodów stawały się 
zależne od pracy najemnej i były zmuszone do zarabiania poza 
domem. W  zasadzie traciły wówczas całkowicie możliwość 
samodzielnej organizacji i kontroli zakresu pracy czy wysoko-
ści zarobku poszczególnych członków rodziny. To, że zmiana 
ta była niepożądana, widać nie tylko w upartej obronie pro-
dukcji chałupniczej, która od pewnego momentu dawała już 
tylko głodowe dochody. Trwałość przywiązania do kooperacji 

23 Inspirująco na ten temat: Beyond the Marketplace. Rethinking Economy 
and Society, red. R. Friedland, A.F. Robertson, New York 1990.
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w grupie rodzinnej widać także w opisanych jeszcze dla połowy 
XIX w. pojedynczych wypadkach, kiedy to całe rodziny praco-
wały w fabryce na rachunek i pod nadzorem głowy rodziny24. 
Niemniej wcześniej czy później przydzielanie miejsc pracy, 
a tym samym możliwości zarobkowania poszczególnym człon-
kom rodziny robotniczej znalazło się w gestii pracodawców, 
zarówno w  rolnictwie, jak i w pozostałych gałęziach gospo-
darki. Przy czym również nowocześni przedsiębiorcy stoso-
wali się do tradycyjnych płciowych i pokoleniowych podziałów 
pracy i możliwości zarobkowania.

W  XIX i  XX w. pracodawcy segregowali pracowników 
najemnych według kryterium płci, co wydawało się tak oczywi-
ste, że wprowadzone w XIX w. ustawowe zakazy zatrudniania 
kobiet na określonych stanowiskach bezrefleksyjnie uznano 
za zdobycze chroniące prawa robotnic. Należałoby dokład-
niej przeanalizować tę domniemaną oczywistość, a przy okazji 
ponownie przemyśleć historię gospodarczą, ujmując ją tym 
razem jako historię kultury i społeczną. Na przykładzie decyzji 
podejmowanych przez przedsiębiorców zademonstruję, jak 
mogłoby to wyglądać.

Kierownictwo każdego przedsiębiorstwa decyduje o wybo-
rze nowych technologii i maszyn. Przy podejmowaniu tej decy-
zji znaczenie ma wiele czynników. Celem inwestycji w nowe 
urządzenia i instalacje może być wytwarzanie zupełnie nowego 
produktu, wykorzystanie innowacyjnych możliwości produkcji 
albo poprawienie jej jakości. Istnieje na przykład przymus 
inwestowania w maszyny nowego typu, jeśli jest to potrzebne 
do wykorzystania nowych możliwości zwiększania wydajności 
produkcji. Nas interesuje jednak inna motywacja: obniżenie 
kosztów zatrudnienia. Można ten cel osiągnąć na dwa spo-
soby: zwiększyć zakres pracy wykonywanej przez pracownika 
albo zastąpić drogą siłę roboczą przez tańszą. Jeśli założyć, że 
prowadzenie przedsiębiorstwa polega na decydowaniu o inwe-
stycjach w  innowacje techniczne i przewidywaniu, jak nowe 
technologie wpłyną na przydział i obsadę miejsc pracy, a tym 

24 Zob. m.in. W. Reddy, The Rise of Market Culture. The Textile Trade and 
French Society, 1750–1900, Cambridge–New York 1984, zwł. rozdz. 6: Visions 
of Subsistence.
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samym na pracowników i pracownice, to w kalkulacjach tych 
w  zasadzie powinna być uwzględniona dysproporcja kwali-
fikacji i  zarobków, w  tym także luka między kwalifikacjami 
i zarobkami kobiet i w ogóle segmentacja rynku pracy. Tym 
bardziej, że zarobki mężczyzn mogą się zwiększyć choćby dla-
tego, że przedsiębiorstwo potrzebuje ich szczególnych kwalifi-
kacji, na przykład jako mechanika lub prządnika, albo dlatego, 
że w ogóle mężczyzn na rynku pracy jest mało, a w sytuacjach 
konfliktowych umieją przeforsować swoje żądania poprzez 
strajki. Ogólnie biorąc, pozbywanie się drogiej męskiej siły 
roboczej i  pokrywanie zapotrzebowania na pracowników 
poprzez zatrudnianie nisko opłacanych kobiet mogłoby być 
dla przedsiębiorstw korzystne.

Z tego punktu widzenia fakt, że w XIX w. kobiety zaczęły 
pracować w fabrykach dziwi mniej niż to, że nie zatrudniano 
ich o wiele częściej lub też, że w wielu branżach i zawodach 
przez całe dziesięciolecia w ogóle nie miały szansy na pracę 
zarobkową. Skoro bowiem przedsiębiorcy w  zgodzie z  kul-
turową tradycją mogli zakładać, że za pracę kobiet zapłacą 
mniej niż za pracę mężczyzn, to dlaczego już wcześniej nie 
zadbali o to, by kobiety bez umiejętności rzemieślniczych na 
szerszą skalę przyuczać i  szkolić w  miejscu pracy? Obecny 
stan wiedzy nie pozwala udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
Można jednak przypuścić, że ta sama norma kulturowa, która 
umożliwiała wypłacanie za pracę kobiecą niższych wynagro-
dzeń niż za pracę męską, sprawiała jednocześnie, że kobie-
tom jeszcze trudniej niż mężczyznom przychodziło skuteczne 
kolektywne reprezentowanie własnych interesów, również 
w  wypadku antagonizmów z  męskimi konkurentami. Zbyt 
mocno zakorzenione było przekonanie, że również w syste-
mie przemysłowym kobiety to rezerwuar siły roboczej, która 
jest niewykwalifikowana, niestabilna i może być w zależności 
od potrzeb mobilizowana lub demobilizowana. W kontekście 
ciągłej marginalizacji kobiet na rynku pracy Heidi Hartmann 
zdaje się jako pierwsza zwróciła uwagę na znaczenie cichego 
wspólnictwa mężczyzn ponad podziałami klasowymi25.

25 H. Hartmann, Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex, „Signs. 
Journal af Women in Culture and Society” 1, 1976, s. 137–169; o  późniejszej 
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Odtworzenie porządku płci w  nowoczesnym systemie 
zarobkowania zostało powszechnie zaakceptowane. W  tych 
warunkach przedsiębiorcy mieli wystarczająco dużo okazji do 
wyciągania korzyści z zasadniczo niższych płac kobiet. Inno-
wacje techniczne i organizacyjne, które w każdym przedsię-
biorstwie co jakiś czas pociągają za sobą mniejsze lub więk-
sze przeobrażenia, dawały właścicielom możliwość nowego 
wytyczenia granic między pracą kobiecą a  męską, zarówno 
w pojedynczym zakładzie, jak i na całym rynku pracy. Tego 
rodzaju przesunięcia granic bynajmniej nie zawsze łączyły 
się z ryzykiem gwałtownych protestów ze strony męskiej siły 
roboczej. Bowiem przede wszystkim dla robotników wykwa-
lifikowanych innowacje techniczne nierzadko oznaczały nie 
tak często podnoszoną dekwalifikację, ale wręcz przeciwnie 
– nieoczekiwany awans. Stanowisko maszynisty, kontrolera 
albo brygadzisty zwiększało ich dystans do rosnącej grupy 
robotników niewykwalifikowanych: kobiet i młodzieży, a  to 
z kolei dodawało wartości ich umiejętnościom. Wygląda na to, 
że przypisywanie ludziom umiejętności, zakresu obowiązków 
i poziomu zarobków zależnie od płci było skutecznym spo-
sobem na zapobieganie konfliktom, które mogłyby wyniknąć 
z procesu reorganizacji zakładu26.

Przekonanie, że mężczyźni mają większe prawo do miejsca 
pracy oraz że przysługują im wyższe zarobki niż kobietom 
przez długi czas w ogóle nie było podważane. Zarazem mało 
zróżnicowany rynek pracy kobiecej był o  wiele za szczupły 
w stosunku do liczby osób szukających na nim pracy. Również 
i z  tego faktu dało się wyciągnąć korzyści. Najbardziej zna-
nym przykładem jest przemysł odzieżowy. Z powodu szybko 
zmieniającej się mody i  dużej różnorodności produktów, 
masowa produkcja odzieży była trudna do zorganizowania 
i obciążona dużym ryzykiem. Szczególnie w wypadku konfekcji 
odzieżowej scentralizowana produkcja fabryczna wydawała 
się mało atrakcyjna, ponieważ istniała możliwość mobilizacji 

dyskusji zob. S. Walby, Patriarchy at Work. Patriarchy and Capitalist Relations in 
Employment, Minneapolis 1987; J. Acker, Class, Gender, and the Relations of 
Distribution, „Signs” 13, 1988, s. 473–497.

26 Interesujące aktualne obserwacje na ten temat w: S.L. Hacker, „Doing it in 
the Hard Way”. Investigations of Gender and Technology, Winchester, Mass. 1990. 
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ekstremalnie taniej sezonowej siły roboczej, bez konieczności 
inwestowania w miejsca pracy czy urządzenia. Szycia, podzie-
lonego na wiele prostych etapów, podejmowały się przede 
wszystkim chałupnice, które pracowały na akord w  swoich 
własnych mieszkaniach albo w małych warsztatach, otrzymując 
minimalne wynagrodzenie. Mieszczańscy obserwatorzy uwa-
żali taki sposób łączenia pracy w rodzinie i pracy zarobkowej 
za społecznie najkorzystniejszą formę pracy kobiet, przy zało-
żeniu, że udałoby się zapanować nad drastycznymi przykła-
dami bezlitosnego wyzysku. Rzeczywiście wydaje się, że dla 
zamężnych kobiet z małymi dziećmi taka praca chałupnicza 
nierzadko była jedyną możliwością zarobkowania. Co charak-
terystyczne, fabryczna produkcja ubrań i bielizny rozwinęła 
się dopiero pod koniec XIX w., najwcześniej i najefektywniej 
w USA. Jednakże konfekcja odzieżowa wytwarzana chałup-
niczo pozostawała konkurencyjna aż do momentu, gdy poja-
wiła się możliwość zlecania nisko płatnej pracy sezonowej 
kobietom z Trzeciego Świata. W takich warunkach opóźnienie, 
z  jakim innowacje techniczne trafiały do chałupnictwa, nie 
stanowiło większego problemu. Bardzo długo dominowała 
maszyna do szycia napędzana pedałem poruszanym stopą, 
mimo że poza tym nawet w niewielkich zakładach już dawno 
upowszechniło się stosowanie małych silników elektrycznych.

W  latach 60. XX w. międzynarodowe przedsiębiorstwa 
zaczęły wykorzystywać światowe dysproporcje zarobków i two-
rzyć enklawy produkcyjne w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej 
i  na Karaibach. Odtąd gospodarcze wykorzystanie kobiecej 
siły roboczej za minimalnym wynagrodzeniem jest stałym 
składnikiem procesów uprzemysłowienia w Trzecim Świecie27. 
Maria Patricia Fernandez-Kelly przeanalizowała produkcję 
elementów mikroelektronicznych w  Meksyku, rozpoczętą 
w  1965 r.28 Z  jej badań wynika, że 85–90% zatrudnionych 
stanowią kobiety, wszystkie bardzo młode, niezamężne, niewy-

27 Zob. m.in. Male Bias in the Development Process, red. D. Elson, Manchester 
1991; E. Leacock, H.I. Safar i in., Women’s Work. Development and the Division 
of Labor by Gender, Massachusetts 1986; Persistens Inequalities. Women and 
World Development, red. I. Tinker, Oxford–New York 1990.

28 M.P. Fernandez-Kelly, For we are Sold I and my People. Women and In-
dustry in Mexico’s Frontier, New York 1983.
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kwalifikowane albo przyuczone na miejscu w zakładzie, a śred-
nia długość pracy wynosi trzy lata. W 1980 r. 2 mln robotnic 
pracowały tam w złych warunkach przez sześć dni w tygodniu, 
minimalne pensje posyłając rodzicom. Prawie wszystkie robot-
nice zwalniano zanim nabyły prawa do świadczeń socjalnych. 
Różnica w  stosunku do historii uprzemysłowienia Europy 
polega na tym, że w tym systemie w ogóle nie ma popytu na 
męską siłę roboczą, a ponadto młodzi mężczyźni, najprawdo-
podobniej z powodu złych warunków pracy, rezygnują z ubie-
gania się o  zatrudnienie i  albo pozostają bezrobotni, albo 
szukają szczęścia w USA.

Strategia jak najwydajniejszego wykorzystania w przedsię-
biorstwie siły roboczej złożonej wyłącznie z młodych kobiet 
nie jest tak nowa jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut 
oka. W XIX w., zarówno w Europie, jak i w USA mamy do 
czynienia z  podobną mobilizacją młodych kobiet do pracy 
w fabrykach przemysłu tekstylnego. Nieco później, pod koniec 
XIX w., w wyniku rosnącego popytu na siłę roboczą w admini-
stracji, sprzedaży i komunikacji młode kobiety z założenia wer-
bowano do pracy na stosunkowo krótki czas, bo do momentu 
zamążpójścia. Im także nie oferowano stałej pracy zarobkowej 
mogącej zapewnić materialne podstawy ich egzystencji. Spo-
łeczne rozumienie pracy kobiet jako dorabiania przed małżeń-
stwem, w czasie jego trwania lub po nim otwierało dla ekono-
micznych kalkulacji przedsiębiorstw interesujące możliwości 
zysku. Decydujące znaczenie miało to, że z powodu swojej płci 
kobiety były na rynku konfrontowane z bardzo ograniczonymi 
możliwościami wyboru i zmiany miejsca pracy29.

Dążenie do pryncypialnego rozróżnienia pracy kobiecej 
i  męskiej charakteryzowało również nowoczesne przedsię-
biorstwa, a wyrażało się w uwzględnieniu płci jako kryterium 
tworzenia hierarchii płac i  udzielania uprawnień instrukta-
żowych, w  przydzielaniu pojedynczych czynności lub całych 
ich kompleksów oraz przestrzennym rozdzieleniu męskich 
i kobiecych miejsc pracy. Niemniej tradycyjny fenomen kul-

29 Zob. bogato udokumentowane studium: U. Nienhaus, „Vater Staat” und 
seine „Gehilfinnen”. Die Politik mit der Frauenarbeit bei der deutschen Post 1864–
–1945, Frankfurt am Main–New York 1995.
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turowy wyrażający się w  podziale na męski i  kobiecy rynek 
pracy zyskał w nowoczesnej gospodarce nowy wymiar. Jeśli 
wierzyć klasycznej i neoklasycznej ekonomii, to w nowoczesnej 
kapitalistycznej gospodarce rynkowej wysokość płac ustalają 
mechanizmy rynkowe. Przy czym znaczenie ma liczba osób 
szukających pracy (ich niedobór bądź nadmiar), jak również 
ich siła negocjacyjna, kwalifikacje i  wydajność. Jednakże 
w praktyce, inaczej niż w tym modelu, to kontekst polityczny 
i kulturowy decydował o tym, że kobiety nie mogły konkuro-
wać z mężczyznami. Osiągalne dla kobiet sposoby zarobkowa-
nia ograniczały się de facto do stosunkowo nielicznych zajęć, 
które przynosiły jedynie minimalne dochody i były nieatrak-
cyjne dla mężczyzn. Te prace uznawano za odpowiednie dla 
kobiet, typowo kobiece.

Tego rodzaju ograniczenie pracy kobiet stabilizowało sto-
sunki społeczne i stawało się coraz popularniejsze, tym bar-
dziej że począwszy od lat 60. XIX w. w debatach politycznych 
zyskiwały na znaczeniu hasła „sprawiedliwych wynagrodzeń” 
i „dumpingu płacowego”. Przyjęła się charakterystyka kobie-
cej siły roboczej jako odznaczającej się zręcznością, a nie siłą 
mięśni, preferującej raczej czystość niż brud i nadającej się do 
niewykwalifikowanej, prostej pracy, która nie wymaga umie-
jętności rzemieślniczych, jak również jako dorabiającej, a nie 
pracującej w pełnym wymiarze. Podkreślano również domnie-
maną kobiecą cierpliwość oraz gotowość do podporządkowa-
nia się. Ta charakterystyka służyła nie tylko usprawiedliwieniu 
niskich płac kobiet. Nadawała się również do tego, by wyraź-
nie rozdzielić pozadomową pracę kobiet i mężczyzn, i skiero-
wać kobiecą siłę roboczą do takich zajęć, o które mężczyźni 
z nimi nie konkurowali. W XX w. ergonomia, socjologia pracy, 
a także polityczna regulacja rynku pracy walnie przyczyniły się 
do stworzenia naukowej podbudowy dla zakorzenionego w kul-
turze systemu zarobkowania, który uprzywilejowywał męż-
czyzn, definiując ich poprzez pracę zarobkową i dyskrymino-
wał kobiety, definiując je poprzez płeć. Naukowe uzasadnienie 
ukazało go jako optymalną podstawę porządku społecznego30.

30 Zob. R. Feldberg, E. Nahano Glenn, Male and Female. Job versus Gender 
Models in the Sociology of Work, „Social Problems” 26, 1979, s. 524–538; zob. też 
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Ta unowocześniona strategia odniosła zadziwiające długo-
falowe sukcesy w odpieraniu formułowanych pod wpływem 
ruchu kobiecego żądań równouprawnienia. Dopiero zupełnie 
niedawno zasada hierarchiczności płciowego podziału pracy 
została dostrzeżona, przeanalizowana i poddana dobrze umo-
tywowanej krytyce – również przez naukę, która tym razem 
zadziałała wyraźnie w interesie kobiet.

W  1898 r. ukazała się i  szybko zdobyła popularność, 
także poza granicami USA, książka Charlotte Perkins Gil-
man Women and Economics. A Study of the Economic Rela-
tion between Men an Women as a Factor in Social Evolution. 
Gilman zdiagnozowała w niej i skrytykowała to, co nazwała 
sexuo-economic relations. Stwierdziła, że ludzie są „jedynym 
gatunkiem, w  którym jednostka żeńska jest uzależniona od 
męskiej ze względu na pokarm, jedynym gatunkiem, w którym 
relacja płci jest również relacją ekonomiczną”31. Zmianę tego 
niewłaściwego układu uważa za palącą potrzebę. Według niej 
konieczne jest: „Przekształcenie w naszej świadomości pozy-
cji kobiety pod kątem jej gospodarczej niezależności”32. Jak 
dzisiaj wiemy, Gilman wyprzedziła swój czas. Zarazem jednak 
wyraźnie nie doceniła znaczenia opartego na płci hierarchicz-
nego systemu podziału i wartościowania pracy, tak trwałego 
dzięki właściwej mu zdolności akomodacji.

G. Krell, Das Bild der Frau in der Arbeitswissenschaft, Frankfurt am Main–New 
York 1984; Personalpolitik aus der Sicht von Frauen – Frauen aus der Sicht der 
Personalpolitik, red. G. Krell, M. Osterloh, B. Gerhard, München–Mering 1992.

31 Ch.P. Gilman, Women and Economics. A Study of the Economic Relations 
between Men and Women as a Factor in Social Evolution (1898, wyd. 2. 1899), 
reprint: New York 1966, s. 5: „the only animal species in which the female 
depends on the male for food, the only animal species in which the sex-relation 
is also an economic relation”.

32 Tamże, s. 270: „reconstructing in our minds the position of woman under 
conditions of economic independence”.
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Przestrzeń publiczna i prywatność
Konstrukcje polityki społecznej 

a historia relacji płci*1

Przestrzeń publiczna i  prywatność tworzą związek poję-
ciowy, który od ponad stu lat współkształtuje nasz język, 
myślenie i koncepcje naukowe, służące nam do historycznych 
i aktualnych analiz społeczeństwa. Najwyraźniej ta para tak 
silnie wpłynęła na nasze postrzeganie, że uważamy dychoto-
miczny podział wszystkich stosunków społecznych na sferę 
prywatną i publiczną za oczywisty i sensowny, a ich ostre roz-
graniczenie jest dla nas punktem odniesienia.

Jeśli jednak spojrzymy krytycznie i zapytamy, co w danym 
wypadku zostało przyporządkowane do sfery publicznej, a co 
do prywatnej, dlaczego to przyporządkowanie jest takie, a nie 
inne i  co poczynione podziały oznaczają – względnie mają 
oznaczać – dla grupy kobiet i dla grupy mężczyzn, przestrzeń 
publiczna i prywatność zaczynają tracić swe z pozoru tak oczy-
wiste i wyraźne kontury. Dotyczy to nie tylko wszystkich spo-
łeczeństw przednowoczesnych, ale również formacji społecz-
nych XVIII i XX w., dla których rozróżnienie na prywatność 
i przestrzeń publiczną jest istotnym elementem autodefinicji. 
Stosowanie go jako konstrukcji teoretycznej i koncepcji ana-
litycznej powinno iść w parze z odpowiednią dozą krytycznej 
refleksji.

Kiedy mowa o zadaniach publicznych, publicznej biblio-
tece, służbie, szkole, przedsiębiorstwie, wszyscy wiemy o co 
chodzi, mimo że przymiotnik ten określa tak różne cechy 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Öffentlichkeit und Privatheit. 
Gesell schaftspolitische Konstruktionen und die Geschichte der Geschlechter-
beziehungen, „Journal für Geschichte” 1, 1989, s. 16–26.
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jak ogół społeczeństwa, prawną formę własności i  ogólną 
dostępność. Przyzwyczailiśmy się do tego, by używając okre-
ślenia „publiczne”, natychmiast przeciwstawiać mu w myślach 
„prywatne”. Jednak nie zawsze tak było. Na przełomie XVIII 
i  XIX w. bliźniacza para przymiotników privat (prywatny) 
i öffentlich (publiczny) nie była jeszcze całkowicie zadomo-
wiona w niemczyźnie. Wprawdzie już od XVI w. używano ich 
jako tłumaczenia łacińskiego privatus i  publicus, jednak we 
francuskim i angielskim przyjęły się łatwiej niż w niemieckim. 
Encyklopedia Krünitza rozróżnia w  wydaniu z  1806 r. trzy 
znaczenia słowa öffentlich: 

1. To co jest i dzieje się w obecności wszystkich ludzi, każdego; 
w przeciwieństwie do tego co tajne lub ukryte. Publiczne nabo-
żeństwo, na które wstęp jest dozwolony każdemu [...] w przeci-
wieństwie do nabożeństwa prywatnego i domowego. 2. Przezna-
czony do użytku każdego. Miejsce publiczne. Na publicznych 
drogach [...]. 3. W  węższym rozumieniu, dotyczący szerokiego 
mieszczańskiego społeczeństwa. Urząd publiczny. Przestępstwo 
publiczne popełnione przeciwko więzom łączącym władcę kra-
jowego i jego poddanych.

Dużo zwięźlejsza – i taką pozostanie przez następne dzie-
sięciolecia – jest definicja słowa privat w  wydaniu Krünitza 
z 1811 r.: 

Słowo utworzone na wzór łacińskiego privatus i  stosowane 
w różnych złożeniach dla określenia takich rzeczy, które prze-
ciwstawne są rzeczom publicznym tego samego rodzaju; i  dla 
których nie udało się dotąd znaleźć odpowiedniego niemieckiego 
wyrażenia, jako że w  wielu wypadkach geheim (tajny) byłoby 
słowem zbyt mocnym1.

Trudniejsza do osiągnięcia niż porozumienie co do przy-
miotników „prywatny” i „publiczny” jest jednak zgoda odno-
śnie tego, co dzisiaj określamy pojęciami: przestrzeń publiczna 
i prywatność, i co wyraża ich przeciwstawienie. Są one bowiem 
w dużym stopniu przejawem wspomnianych w tytule konstruk-
cji polityki społecznej, nieustannie rozwijanych od XVIII w. 

1 J.G. Krünitz, Ökonomisch-technologische Encyklopädie, t. 104, Berlin 1806, 
s. 387; t. 117, Berlin 1811, s. 429.
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aż do dzisiaj. Pojęcie przestrzeni publicznej pojawiło się 
w niemieckich dyskusjach politycznych pod koniec XVIII w., 
w  momencie, gdy istniała już opinia publiczna wyrażająca 
poglądy ogółu, propagowana i uznawana za niezbędną instan-
cję kontrolną, która miała pośredniczyć pomiędzy państwem 
a społeczeństwem, panującym a jego poddanymi. Na początku 
XIX w. pojęcie przestrzeni publicznej upowszechniano i roz-
wijano z wielką polityczną emfazą. Jego znaczenie mogło obej-
mować jednocześnie podmiot opinii publicznej, interes ogółu, 
prawo do informacji i kontroli nad prawodawstwem, rządem 
i organami sprawiedliwości, jak również generalnie polityczną 
partycypację. W ten sposób w pierwszej połowie XIX w. poję-
cie przestrzeni publicznej sprowadzało do wspólnego mianow-
nika stosunki komunikacyjne, informacyjne i partycypacyjne, 
do których mieszczaństwo dążyło na drodze walki politycznej.

W drugiej połowie XIX w. pojęcie przestrzeni publicznej 
straciło polityczny impet. Z  jednej strony stało się  terminus 
technicus prawa państwowego, z  drugiej zaś wkroczyło 
w wielo znaczność języka potocznego. Na publicznym forum 
społeczeństwa, czyli w przestrzeni publicznej, stosunki i normy 
zachowań są inne niż w prywatnej wspólnocie, czyli sferze pry-
watnej i życiu prywatnym. W XIX w. przeciwstawienie sfery 
prywatnej i publicznej nie przybrało jeszcze tej postaci, jaka 
jest nam znana. Nawet w pierwszej połowie XX w. daremnie 
by szukać pojęcia „prywatności” i  związanego z  nim kom-
pleksu znaczeń, o którym tak czytamy na przykład w  leksy-
konie Großer Meyer z 1977 r.: 

Prywatność jest to w przeciwieństwie do przestrzeni publicz-
nej ta część życia indywidualnego i  społecznego, która daje 
szczególną możliwość wyrażenia siebie, rozwijania swoich zain-
teresowań, pielęgnowania kontaktów społecznych pozbawionych 
ryzyka i sankcji (np. w grupach prymarnych). Procesy umasowie-
nia i uspołecznienia zawężają ramy prywatności.

Tak więc przez długi czas brakowało pojęcia prywatno-
ści skonstruowanego jako paralela do terminu przestrzeni 
publicznej. Niemniej już w XIX w. pojawiło się przekonanie, 
że społeczeństwo podzielone jest na przeciwstawne obszary 
życia. Już w  XVII w. określano mianem Privatmann (dosł. 
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człowiek, mężczyzna prywatny) tego, kto odsunął się od służby 
na książęcym dworze, aby zatroszczyć się o swoje życie pry-
watne, swój prywatny status i finanse. Jednakże aż do XVIII w. 
odnosiło się to przede wszystkim do autonomii „ojca domu” 
(Hausvater), czyli mężczyzny, który stoi na czele całej rodziny2. 
Pod koniec XVIII w. mówienie o  życiu prywatnym i  domu 
zaczęło się coraz częściej łączyć z tymi jakościami, które i dziś 
określamy jako prywatność. Mimo to aż do początku XX w. 
słowa privat nie uważano w języku niemieckim za odpowiednie 
określenie dla tych nowych treści.

W XIX w. zwiększyła się wprawdzie w niemieckim liczba 
złożeń takich jak Privateigentum (własność prywatna), 
Privat bahn (kolej prywatna) itp., jednak pod względem inte-
resującej nas komponenty treściowej rozszerzenie pojęcia 
pozostało nadzwyczaj skąpe. Wprawdzie da się zaobserwo-
wać pewną ciągłość między definicją z  1811 r., określającą 
słowem privat „takie rzeczy, które przeciwstawne są rzeczom 
publicznym tego samego rodzaju” a wyjaśnieniem z Meyers 
Conversationslexikon z 1850 r., mówiącym, że privat oznacza 
to „co jest przeciwstawione życiu publicznemu i  odnosi się 
do kogoś osobiście albo zachodzi w jego domu”3. Nadal jed-
nak więcej pożytku przynosi szukanie pod hasłami geheim 
(tajny) i heimlich (domowy/potajemny), które to określenia 
stosowano w  XVI i  XVII w. jako niemieckie tłumaczenia 
łacińskiego privatus. Na przykład Joachim Heinrich Campe 
podał w  swym Wörterbuch der deutschen Sprache z  1808 r. 
następujące wyjaśnienie: 

Pielesze domowe („eine heimliche Stube”), w których jest się 
u siebie, w których jest komuś dobrze. Zazwyczaj łączy się z tym 
pojęcie bezpieczeństwa, schronienia zarówno przed samowolą 
innych ludzi itp., jak i  przed pogodą, a  także spokoju i  ciszy, 
którą w domu można znaleźć łatwiej niż poza nim4.

2 Zob. zamieszczony w  niniejszym tomie art. Polaryzacja „charakterów 
płciowych” – odbicie rozdziału życia zarobkowego i rodzinnego.

3 J.G. Krünitz, Ökonomisch-technologische Encyklopädie...; Das große 
Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände, red. J. Meyer, sekcja 2, t. 4, 
Hildburghausen 1850, s. 1057.

4 J.H. Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache, cz. 2, Braunschweig 1808, 
s. 605.
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To, co mamy dziś na myśli, mówiąc o przestrzeni publicznej 
i prywatności, wywodzi się z XIX w., z coraz popularniejszego 
w  połowie stulecia przeciwstawienia przestrzeni publicznej, 
pracy zarobkowej i  spraw państwa, czyli hałaśliwego, wro-
giego i mobilizującego do walki „świata” z ogniskiem domo-
wym, spokojem i  szczęściem w  gronie najbliższych, chętnie 
przedstawianym również w sztukach pięknych. W encyklopedii 
Brockhausa z 1956 r. można znaleźć definicję mieszczącą się 
jeszcze w tej tradycji, choć tym razem pod hasłem Privat leben 
(życie prywatne): „Sfera egzystowania dla samego siebie i swo-
ich bliskich, domowe życie rodzinne w odróżnieniu od życia 
publicznego i świata pracy”.

Równoległe zbadanie historii tych dwu pojęć jest nad-
zwyczaj ciekawym, ale niestety dotąd jeszcze niewykonanym 
zadaniem. Zarówno pionierskie prace Jürgena Habermasa, 
jak i  znakomite badania z  zakresu historii pojęć (Begriffs-
geschichte), przeprowadzone przez Luciana Hölschera, 
poświęcone były jak dotąd jednej stronie: przestrzeni publicz-
nej. Niemniej społeczeństwo mieszczańskie bez wątpienia było 
wehikułem, który poruszał się w dwóch płaszczyznach: prze-
strzeni publicznej i prywatnej5.

Co to wszystko ma wspólnego z historią płci, niech wyjaśni 
zacytowany poniżej wiersz Schillera Pieśń o dzwonie:

Mąż już musi teraz
W żywioł iść złowrogi,
Musi działać, dążyć,
Sadzić, tworzyć ciągle,
Sprytem i sposobem
Starać się zawzięcie,
Aby zdobyć szczęście.
[…]
A w środku panuje

5 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, 
M. Łukasiewicz, Warszawa 2007; L. Hölscher, Öffentlichkeit und Geheimniss. 
Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der 
frühen Neuzeit, Stuttgart 1979; zob. też: Public and Private in Social Life, red. 
S.J. Benn, G.F. Gans, London 1983; C. Pateman, The Disorder of Women. De-
mocracy, Feminism and Political Theory, Cambridge 1989; Historia życia prywat-
nego, red. P. Ariès, G. Duby, tłum. K. Arustowicz, M. Rostworowska, t. 1–5, 
1998–2000.
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Pani domu skrzętna,
Ona, matka dzieciom,
I rządzi bez błędu
W tym domowym kręgu,
I uczy dziewczęta,
I chłopców sposobi,
Pracują roztropnie
Troskliwe jej dłonie,
I mnoży pożytki,
Statecznym umysłem6.

Bez wątpienia więc prywatność i  przestrzeń publiczna 
są jako pojęcia i  koncepcje ważne dla historii relacji płci. 
Badaczki feministyczne z USA jako pierwsze zaczęły podej-
rzewać, że dychotomia public – private, w angielskim zado-
mowiona jeszcze bardziej niż w niemieckim, a w języku nauki 
wręcz nadużywana, być może nie nadaje się do adekwatnego 
postrzegania, opisywania i analizowania całej różnorodności 
dziejów społecznych relacji między płciami. Antropolożka 
Michelle Z. Rosaldo poddała ów metodologiczny problem 
pod dyskusję w  słynnym artykule w  piśmie „Signs”7. Jak 
zauważyła, podział społeczeństwa na sferę publiczną (public) 
i prywatną (private), a tym samym przeciwstawienie rodziny 
i społeczeństwa jest koncepcją dziewiętnastowieczną (Spencer, 
Engels, Durkheim, Simmel), która najwyraźniej odpowiadała 
ówczesnej potrzebie normatywnego umocowania relacji płci. 
Bowiem, jak stwierdza dalej amerykańska badaczka, prze-
ciwstawienie public i  private interpretuje panujący system 
relacji między płciami w  ten sposób, że kobietom z  natury 
przydzielane jest zadanie wychowywania dzieci, a tym samym 
aktywność związana z obszarem prywatnym, podczas gdy męż-
czyznom przypada działalność kulturalna i polityczna w sferze 
publicznej. Jak uważa Rosaldo, bezrefleksyjne przejęcie tego 
programu jako koncepcyjnego instrumentarium dzisiejszych 
badań etnologicznych i historycznych skutkuje tym, że podział 

6 F. Schiller, Pieśń o dzwonie, tłum. A. Lam, Pułtusk 2005, s. 25–27 (przyp. 
red. nauk.).

7 M.Z. Rosaldo, The Use and Abuse of Anthropology. Reflections on  Feminism 
and Cross-Cultural Understanding, „Sings” 5, 1980, s. 392–416.

Przestrzeń publiczna i prywatność
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społeczeństwa na sferę publiczną i prywatną w coraz większym 
stopniu jawi się jako ponadczasowy i uniwersalny.

Na polu women studies konsekwencje bezrefleksyjnego 
zastosowania dychotomii public – private uwidoczniły się 
aż nadto wyraźnie w dyskusji o kobietach i władzy. Tak na 
przykład jeden z najwyraźniej nadal nie do końca zdyskredy-
towanych sposobów argumentacji mówi, że kobiety zawsze 
i wszędzie były pozbawione władzy, albo przynajmniej miały 
jej mniej niż mężczyźni, ponieważ przez wzgląd na zdolność 
rodzenia i wychowywania dzieci odpowiadały i odpowiadają 
za prywatną pracę domową i dlatego nie uzyskały dostępu do 
sfery publicznej, która pozostała domeną mężczyzn, pomaga-
jąc w ten sposób wykształceniu męskiej dominacji.

Rosaldo sformułowała w artykule z 1980 r. krytykę, a zara-
zem z myślą o przyszłych badaniach naukowych wysunęła pro-
pozycję, z którą nie sposób się nie zgodzić. Przede wszystkim 
więc należałoby krytycznie przyjrzeć się zasięgowi koncepcji 
public – private i dokładnie zbadać, czy istniała – w ogóle lub 
choćby w XIX w. – taka rzeczywistość społeczna, którą przy-
najmniej w najistotniejszych aspektach można by adekwatnie 
opisać za jej pomocą. Równolegle do tego trzeba, szczegól-
nie na polu women studies, zaprzestać nakładania gotowych 
koncepcji na istniejące relacje, a wreszcie zacząć dokładnie 
obserwować, opisywać i badać społeczne i strukturalne konfi-
guracje relacji między płciami, aby na podstawie osiągniętych 
w ten sposób rezultatów badawczych przeformułować oma-
wianą koncepcję, co prawdopodobnie stałoby się wówczas 
nieodzowne.

Jakich korzyści można oczekiwać, postępując w ten spo-
sób? Rosaldo uważa za mało prawdopodobne – i wypada się 
z  nią zgodzić – by relacje między płciami należało zawsze 
i niemalże bez wyjątku interpretować asymetrycznie, czyli na 
korzyść mężczyzn. Jednak to abstrakcyjne stwierdzenie nie 
pogłębia zbytnio wiedzy o społecznej organizacji tych relacji. 
O wiele ważniejsze jest bowiem badanie konkretnych histo-
rycznych form, treści, znaczeń i  wartościowań relacji mię-
dzy płciami, ujmowanych procesualnie i  z  uwzględnieniem 
napięć wywoływanych przemianami historycznymi. Normy 
bycia kobietą i  mężczyzną jako część różnorodnych wyma-
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gań społecznych dotyczących ludzkich zachowań i  działań, 
także i w przeszłości nie były pozbawione sprzeczności. Dla 
mężczyzn i  kobiet, którzy planowali swoje życie, mogło to 
oznaczać zarówno przysparzającą cierpień niepewność, jak 
i  wezwanie do pełnego pasji indywidualnego kształtowania 
własnego losu. Dlatego właśnie warto zwrócić uwagę na to, że 
w procesie historycznym miały miejsce zarówno realne przesu-
nięcia granicy między prywatnością a przestrzenią publiczną, 
jak i ich ideologiczne i pojęciowe reinterpretacje. Istotne jest 
także dokładne zbadanie, czy i w jakim stopniu tego rodzaju 
przestrzenne, polityczne i społeczne podziały i konfiguracje 
miały odmienne znaczenie dla kobiet i mężczyzn.

Taką próbę podjęły już w  1987 r. Leonore Davidoff 
i Cathe rine Hall w książce Family Fortunes. Men and Women 
of the English Middle Class 1780–1850. Badaczki skoncentro-
wały się nie tyle na przeciwstawieniu public i private w deba-
tach politycznych, co na zdroworozsądkowym rozróżnieniu 
na prywatną sferę obyczajowości i  emocjonalności z  jednej 
oraz obszar racjonalnej aktywności, pojmowany w  gruncie 
rzeczy jako rynek, z  drugiej strony. Ukazały porządek płci 
jako zjawisko kompleksowe, przezwyciężając przeciwstawie-
nie public – private. Ich wniosek brzmi: „Publiczne nie było 
w rzeczywistości publiczne, a prywatne – prywatne, pomimo 
sugestywnego wyobrażenia o «rozdzielnych sferach». Jedno 
i  drugie było konstrukcją ideologiczną o  specyficznej treści 
i powinniśmy je rozumieć jako produkt określonej epoki”8.

Powinniśmy zatem zebrać więcej informacji na temat pry-
watnych powiązań i zależności, w jakie uwikłani byli pozornie 
autonomiczni mężczyźni w przestrzeni publicznej XIX w. i nie 
utożsamiać radykalnie formułowanego odrzucenia możliwości 
partycypacji kobiet w życiu publicznym z ich faktyczną poli-
tyczną bezsilnością i zamknięciem w prywatnej sferze domu. 
Bardzo szybko okaże się wówczas, że prywatność i przestrzeń 
publiczna są nadzwyczaj wieloznacznymi kategoriami syste-

8 L. Davidoff, C. Hall, Family Fortunes. Men and Women of the English 
Middle Class 1780–1850, London 1987, s. 33: „Public was not really public and 
private not really private despite the potent imaginary of ‘separate spheres’. 
Both were ideological constructs with specific meaning, which must be under-
stood as products of a particular historical time”.

Przestrzeń publiczna i prywatność
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matyzującymi. Jako konstrukcje społeczno-polityczne, które 
w istotny sposób przyczyniły się do ukształtowania relacji płci, 
prawdopodobnie nie mają zastosowania jako instrumenty 
badania ich historii.

Lustro mieszczańskiego społeczeństwa, jakim ma być 
przeciwstawienie public – private, nosi wiele pęknięć i  rys. 
Uświadamia to obraz, którego reprodukcja zamieszczona 
jest w cytowanej powyżej książce Davidoff i Hall. Przedstawia 
on wielki, uroczysty bankiet w  ratuszu miasta Birmingham 
w 1845 r. W bogato udekorowanej sali ustawiono dziesięć dłu-
gich, nakrytych biało stołów, przy których zasiadło mniej wię-
cej czterystu odświętnie ubranych panów. Na jednym końcu 
sali ustawiono w  poprzek stół dla około dwudziestu gości 
honorowych i zapewne także dla najważniejszych osobistości 
miasta. Wśród nich znajduje się jedyna kobieta, która bierze 
udział w bankiecie, jedząc i pijąc. Ukazana jest zresztą przez 
malarza w momencie, gdy stojąc obok jednego z panów, słucha 
powitania. Przedstawiona ceremonia wspólnego posiłku jest 
bez wątpienia sprawą publiczną, a  jako taka – męską. Jed-
nakże wiele dam, choć wykluczonych z ceremonii obrzędów 
jedzenia i  picia, obserwowało wielkie wydarzenie z  pozycji 
widzów, zapełniając galerie po prawej i lewej stronie sali ban-
kietowej. Pendant do tej reprezentacji sfery publicznej byłby 
jeden z licznych portretów rodzinnych, na których mężczyzna 
pozuje w wąskim gronie najbliższych, lecz z insygniami swego 
publicznego statusu9.

9 Zob. na temat opozycji publiczne – prywatne np. J.B. Landes, Women 
and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca–London 1988; 
S. Paletschek, Frauen und Dissens. Frauen im Deutschkatholizismus und in den 
Freien Gemeinden 1841–1852, Göttingen 1990; L. Roper, The „Common Man”, 
the „Common Good”, „Common Women”. Gender and Language in the German 
Reformation Commune, „Social History” 12, 1987, s. 1–22.
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Patriarchat. O pożytkach i wadach 
pewnej koncepcji dla historii i polityki 

kobiet*1

Pożytki wydają się niezaprzeczalne. W  ciągu niecałych 
dwudziestu lat trwania drugiej fali ruchu kobiecego w dużym 
stopniu udało się wprowadzić emancypacyjną politykę kobiecą 
i  teorię feministyczną do niemieckiego życia społecznego. 
Wypowiedzenie wojny „patriarchatowi” i  „patriarchalnym 
relacjom” posłużyło przy tym jako baza porozumienia oraz 
politycznej i naukowej mobilizacji. Zidentyfikować „patriar-
chat” w RFN i wszystkich innych państwach świata oraz połą-
czyć siły, aby zrozumieć i zniszczyć jego oddziaływanie – tak 
brzmią ujęte w  najprostszą formułę polityczne cele drugiej 
fali ruchu kobiecego. „Patriarchat” jest zatem pożytecznym 
zawołaniem bojowym.

To oczywiste, jaką społeczną niesprawiedliwość próbuje się 
w ten sposób napiętnować i wyleczyć: chodzi o to, że mimo 
formalnego równouprawnienia, ani w demokratycznych pań-
stwach opiekuńczych, ani w krajach demokracji ludowej spo-
łeczny status kobiet nie jest równy statusowi mężczyzn; że 
kobiety wciąż mają mniejszą szansę na decydowanie w kwe-
stiach społecznych, ekonomicznych i politycznych; że nadal 
żyją w  społeczeństwie przykrojonym na miarę mężczyzny. 
Można wyliczać dalej: stresujące krążenie kobiet od pracy 
zawodowej do rodziny i z powrotem, oznaczające podwójne 
obciążenie pracą zawodową i rodzinną, dyskryminację, prze-
moc wobec kobiet, przytłaczające ubóstwo emerytek. Wraz 

* Tłumaczenie na podstawie: K. Hausen, Patriarchat – Vom Nutzen und 
Nachteil eines Konzeptes für Frauenpolitik und Frauengeschichte, „Journal für 
Geschichte” 5, 1986, 5, s. 12–21, 58.
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z drugą falą ruchu kobiecego odżyła złość i gotowość do buntu 
przeciwko takiemu społeczeństwu i  nieodłącznej od niego 
strukturalnej dyskryminacji i  krzywdzie jednostek, a  także 
dążenie do wywalczenia lepszych szans życiowych dla wszyst-
kich kobiet. Statystyki bezrobocia i płac, niska liczba kobiet 
w parlamentach i rządach to wyraźne symptomy nierówności 
szans. Kobiety stale doświadczają również codziennej, powsze-
dniej dyskryminacji. Przede wszystkim matki małych dzieci 
muszą znosić duże obciążenia wynikające z  tego, że nasze 
otoczenie jest w tak małym stopniu przyjazne dzieciom i rodzi-
nom. Wszystko to, skojarzone z  nadzieją na poprawę sytu-
acji, pobrzmiewa między wierszami, kiedy druga fala ruchu 
kobiecego obciąża odpowiedzialnością i atakuje „patriarchat”, 
a projekt bardziej humanitarnego społeczeństwa rozpoczyna 
od postulatu przezwyciężania „patriarchalnych” relacji płci.

Skąd więc mój zamiar ukazania obok pożytków również 
wad koncepcji „patriarchatu”? Dlaczego nie zaakceptować po 
prostu, że mówienie o „patriarchacie” i „patriarchalnych rela-
cjach” jest wyrazem feministycznej stronniczości? Obawiam 
się, że ten sposób myślenia i wyrażania się raczej zamazuje niż 
demaskuje zjawiska, do których się odnosi i dlatego na dłuższą 
metę może utrudnić reprezentowanie interesów kobiet. Aby 
zweryfikować to przypuszczenie, zaczęłam badać, jakie właści-
wie funkcje w feministycznym dyskursie o historii stosunków 
społecznych przypisuje się popularnemu hasłu „patriarchat”, 
wraz ze wszystkimi jego derywatami i  wariantami, a  także, 
które z tych funkcji jest ono w stanie spełniać.

Polemiczna i polityczna siła sloganu

Pojęcie „patriarchatu” ma obecnie niezaprzeczalną pole-
miczną, a tym samym także polityczną siłę sloganu. Widać to 
między innymi w  chwytliwych tytułach książkowych, jak na 
przykład Das Arbeitnehmerpatriarchat. Die Frauenpolitik der 
Gewerkschaften (Patriarchat pracowników. Polityka kobieca 
związków zawodowych, Claudia Pinl, 1977) albo Liebesge-
schichten aus dem Patriarchat. Von der übermäßigen Bereit-
schaft der Frauen, sich mit dem Vorhandenen zu arrangieren 
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(Historie miłosne w patriarchacie. O nadmiernej gotowości 
kobiet do godzenia się z tym, co jest, Cheryl Bernard, 1983). 
„Patriarchat” funkcjonuje także jako źródło asocjacji. Tak 
przynajmniej skłonna jestem interpretować ulotkę, którą 
niedawno członkinie ruchu kobiecego reklamowały wykład:

Śledząc historię kobiet, musimy przyjąć do wiadomości, że 
kobiety były w bezwzględny sposób wykluczane z życia publicz-
nego, polityki, społeczeństwa i nauki. Patriarchat nie cofnął się 
przed intrygą, procesami, zamykaniem w domu wariatów, pale-
niem czarownic i mordem.

Dziś nie ma już konieczności dręczenia i  karania kobiet. 
Nadal jednak istnieje wiele mechanizmów, które nas kobiety 
upośledzają i przy których nawet ‘dobrowolnie’ kooperujemy.

Tekst ten nie jest zbyt klarowny. Patriarchat występuje 
w  nim jako podmiot zbiorowy, który nie cofnął się przed 
niczym i wyklucza kobiety – do dzisiaj, od wieków, może nawet 
od tysiącleci – a zarazem wydaje się równoznaczny z mechani-
zmami wykluczania, przy których współpracujemy także my, 
kobiety. Mimo tych niejasności tekst ów najwyraźniej prze-
kazuje pewien sens.

Słowa „patriarchat”1 i  „patriarchalny” funkcjonują nie 
tylko jako polityczne skróty myślowe. Można je spotkać 
również w  niemieckojęzycznych, feministycznych tekstach 
naukowych. Przejrzenie zawartości czasopism „Beiträge zur 
feministischen Theorie und Praxis” (Teksty z Feministycznej 
Teorii i  Praktyki) oraz „Feministische Studien” nie prowa-
dzi jednak do jednoznacznych wniosków. Niektóre badaczki 
unikają rzeczownika „patriarchat”, niektóre rezygnują także 
z przymiotnika „patriarchalny”, inne używają obu słów, cza-
sem podbudowanych refleksją metodologiczną, czasem w nad-
miarze, jako wypełniaczy, czasem dla celów analizy, czasem 
denuncjatorsko. W  każdym razie w  wywodach dotyczących 
współczesności często napotykamy patriarchat bezprzymiotni-
kowy, patriarchat mieszczański, przyuczanie do patriarchatu, 

1 W niniejszym tekście dla łatwiejszego śledzenia rozważań terminologicznych 
zastosowano konsekwentnie następujące tłumaczenia: niem. Patriarchat oddano 
po polsku jako „patriarchat”, Vatterrecht jako „prawo ojcowskie”, Mutterrecht 
jako „prawo macierzyste”, a Matriarchat jako „matriarchat” (przyp. red. nauk.).

Patriarchat
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patriarchalną politykę, patriarchalny kapitalizm, a także społe-
czeństwo patriarchalne lub mieszczańsko-patriarchalne. Sfor-
mułowania takie jak patriarchalna władza, patriarchalne kon-
figuracje płci, patriarchalna kobiecość, patriarchalna nauka 
i technika, patriarchalne obrazy, patriarchalno-seksistowska 
dyskryminacja itd. można by wyliczać bez końca. Nie wyjaśnia 
się, do czego odnoszą się słowa „patriarchalny” i  „patriar-
chat”, zakładając, że czytający to wiedzą. Najwyraźniej hasło 
to sygnalizuje historyczny wymiar relacji płci, kształtowanych 
przez całe stulecia pod znakiem męskiej dominacji.

Krótki wgląd w  historię słowa i  pojęcia ukaże, że jego 
naszkicowane powyżej znaczenie jest wytworem drugiej fali 
ruchu kobiecego. Jeszcze w XIX w. niemieckie słowniki i lek-
sykony objaśniają hasło „patriarchat” wyłącznie w odniesieniu 
do Kościoła bizantyńskiego. Definicja patriarchatu jako wła-
dzy ojca pojawia się po raz pierwszy w encyklopedii Brock-
hausa z 1933 r. Przytoczę te wywody nieco obszerniej, ponie-
waż dobrze podsumowują ówczesny stan dyskusji:

Patriarchat pojawia się na przykład u ludów, u których naj-
większe znaczenie przypada wielopokoleniowym rodzinom i kla-
nom, i gdzie zachodzi podział społeczeństwa na warstwy. Wiąże 
się z tym utrzymywanie pewnej liczby parobków, służących lub 
niewolników. Ekstremalna forma p[atriarchatu] zakłada niewol-
nictwo, a zależność, w której żyją członkowie rodziny może nawet 
być odzwierciedleniem zależności niewolnika, jak to miało miej-
sce na przykład w starożytnym Rzymie. U ludów pierwotnych nie 
tyle jedna osoba, co wspólnota przywódców rodzin w formie rady 
starszych (gerontokracja) decyduje w  sprawach gospodarczych 
i  politycznych. Ma to miejsce również we wspólnotach prawa 
macierzystego.

Wymienić można różne stopnie rozwoju p[atriarchatu], któ-
rych jednak nie należy postrzegać jako kolejnych, związanych 
ze sobą stadiów. Najwyższy stopień rozwoju p[atriarchat] osią-
gnął w starożytnym Rzymie (patria potestas). P[atriarchat] albo 
przejmuje część władzy politycznej (jak w przypadku wielopoko-
leniowej rodziny wcześniejszych epok lub w warunkach gospo-
darki pańszczyźnianej), albo naśladuje ją w mniejszej skali, jak 
w małych państwach epoki absolutyzmu. Codzienne obcowanie 
w tych grupach społecznych łagodzi relację między panującym 
a podporządkowanymi poprzez świadomość wspólnoty losów.
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Ponadto pod hasłem „prawo ojcowskie” (Vaterrecht) można 
przeczytać: 

Prawo ojcowskie to suma obyczajów i zwyczajów, wedle któ-
rych pochodzenie ze strony ojca jest decydujące dla następstwa 
w posiadaniu majątku, sprawowaniu urzędu i piastowaniu god-
ności. Jest przeciwieństwem prawa macierzystego, nie należy go 
jednak mylić z pojęciem patriarchat, choć mają punkty styczne. 
Termin prawo ojcowskie jest ściśle związany z istnieniem politycz-
nego przywództwa, częściowo w formie gerontokracji, częściowo 
w formie patriarchalnego despotyzmu.

Przed patriarchatem był matriarchat?

Przytoczone powyżej wywody odzwierciedlają poszerzenie 
zakresu znaczeniowego niemieckiego pojęcia „patriarchat”, 
co było skutkiem trwających całe dziesięciolecia sporów na 
temat historii ewolucji ludzkości. W  1861 r. Johann Jakob 
Bachofen opublikował książkę Matriarchat. Studium na 
temat ginajkokracji świata starożytnego podług natury religij-
nej i prawnej2, w której podjął próbę wykazania, że w histo-
rii ludzkości wszechświatowe panowanie prawa ojcowskiego 
poprzedziła faza prawa macierzystego. Z  argumentami na 
poparcie lub obalenie tej tezy wystąpili filolodzy starożytni, 
archeolodzy, starożytnicy, antropolodzy i politycy. W 1884 r. 
Fryderyk Engels opublikował studium Pochodzenie własności 
prywatnej, rodziny i państwa3, dodając do dyskusji akademic-
kiej komponenty polityczne: komunizm i emancypację kobiet. 
Po pierwszej wojnie światowej Max Weber wprowadził do 
wokabularza nauk socjologicznych wariant „patriarchalizmu” 
(Patriarchalismus). W swojej socjologii władzy mówił o struk-
turach przedbiurokratycznych, przy czym określił nieogra-
niczoną władzę ojca rodziny nad wspólnotą domową jako 

2 W tytule Bachofen użył słowa Mutterrecht (prawo macierzyste), co oddano 
po polsku jako matriarchat (przyp. red. nauk.); nt. Bachofena zob. zamieszczony 
w niniejszym tomie art. Matki i synowie na rynku towarów i symboli. Niemiecki 
Dzień Matki 1923–1933, przyp. 173.

3 F. Engels, Pochodzenie własności prywatnej, rodziny i państwa, w: K. Marx, 
F. Engels, Dzieła, t. 21, Warszawa 1969, s. 27–195, pierwsze wyd. pol. – Paryż 
1885 w tłum. L. Krzywickiego (przyp. red. nauk.).
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„czysty patriarchalizm”. Z niego miała się następnie wykształ-
cić „władza patrymonialna”, w której ludzie zależni żyli we 
własnych rodzinach i gospodarstwach domowych na obszarze 
władztwa terytorialnego i podlegali jego zwierzchnikowi. Ta 
władza patrymonialna przeobraziła się następnie w  relację 
władzy między księciem a poddanymi, tzn. w „patriarchalną 
monarchię patrymonialną”.

Encyklopedia Brockhausa z 1979/1980 r. kryje pewną nie-
spodziankę. Przy haśle „patriarchat” jest odsyłacz do hasła 
„prawo ojcowskie”, a tam mówi się m.in. o „dominacji męż-
czyzny”:

„Prawo ojcowskie”: forma organizacji społecznej, która cha-
rakteryzuje się określonymi, cechującymi dominację mężczyzny 
w rodzinie i społeczeństwie właściwościami: prymat pochodzenia 
patrylinearnego, patrylokalne miejsce zamieszkania, wiodąca rola 
mężczyzny w życiu publicznym.

W  następnym zdaniu zwraca się uwagę na to, że wedle 
teorii ewolucji prawo ojcowskie poprzedzone było prawem 
macierzystym. Ponadto pojawia się nowe hasło – „patriarcha-
lizm” (Patriarchalismus):

Kształt państwa, społeczeństwa i  gospodarki, w  którym 
zwierzchnik państwa, władca ziemski albo przedsiębiorca, rozu-
miany jest jako pewnego rodzaju głowa rodziny sprawująca wła-
dzę nad poddanymi, służbą lub pracownikami. Posiada szeroką 
władzę (łącznie z  prawem wymierzania kary), ale także liczne 
obowiązki opiekuńcze.

Leksykony jedno pokazują wyraźnie: często występujące 
w niemieckich tekstach feministycznych określenie „patriar-
chat” i  charakterystyka współczesnego społeczeństwa jako 
„patriarchalnego” niewiele mają wspólnego z przyjętym nie-
gdyś znaczeniem tego słowa. Nie ma w  tym nic dziwnego. 
Badania naukowe nad rolą, jaką w historii rodziny, społeczeń-
stwa i państwa odegrały społeczne regulacje dotyczące pocho-
dzenia i pokrewieństwa, wyboru miejsca zamieszkania, dzie-
dziczenia i przenoszenia własności, władzy i podziału pracy 
bynajmniej nie mają bowiem na celu zrozumienia historycz-
nego kontekstu aktualnej sytuacji kobiet z myślą o jej zmianie.
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Rodzina patriarchalna

To za przyczyną ruchu kobiecego dyskusja potoczyła się 
w tę stronę. Nowy twór językowy, jakim był patriarchat, szybko 
stał się głównym hasłem międzynarodowego ruchu kobiecego, 
używanym dla scharakteryzowania stosunków między płciami 
jako relacji władzy. Nie brano przy tym pod uwagę, że mówi 
się właściwie o władzy mężczyzn, a nie o władzy ojców i że 
pojęcia tego używano wcześniej wyłącznie dla opisu społe-
czeństw przednowoczesnych. Druga fala ruchu kobiecego 
przyswoiła sobie tę terminologię dla wyrażenia własnych, 
odmiennych wyobrażeń i nadała jej nowy sens.

Jednak, w jaki sposób słowa „patriarchat” i „patriarchalny” 
trafiły do drugiej fali ruchu kobiecego? Jeśli się nie mylę, 
to już w pierwszej fali określano stosunki rodzinne i prawo 
rodzinne jako patriarchalne. Marianne Weber także pisała 
w opublikowanej w 1907 r. książce Ehefrau und Mutter in der 
Rechtsentwicklung (Żona i matka w historii prawa) o „patriar-
chalizmie”, który, jak stwierdziła, został w 1900 r. odnowiony 
w kodeksie cywilnym Rzeszy Niemieckiej. Ku mojemu wiel-
kiemu zaskoczeniu pojęcia tego nie ma ani w bardzo popu-
larnej książce Augusta Bebla Kobieta i  socyalizm4 z 1887 r., 
ani w Pochodzeniu własności prywatnej, rodziny i państwa Fry-
deryka Engelsa.

Bebel, który później pod wpływem Engelsa stwierdził: 
„Wykształcenie się prawa ojcowskiego oznaczało władzę 
własności prywatnej, a zarazem ucisk i zniewolenie kobiety”, 
w  odniesieniu do czasów sobie współczesnych używał sfor-
mułowań takich jak: „W świecie mieszczańskim kobieta stoi 
na drugim miejscu. Mężczyzna zawsze jest przed nią” albo: 
„Płeć żeńska w swojej masie cierpi podwójnie: po pierwsze 
z powodu społecznej zależności od mężczyzn [...], a po dru-
gie z powodu ekonomicznej zależności od mężczyzn, w której 
trwają kobiety w ogóle, a proletariackie w szczególności”.

W  1884 r. Engels opisywał prehistorię jako „pierwotną 
komunistyczną wspólną gospodarkę domową”, która wiązała 
się z „panowaniem kobiet w domu” i „wysokim poważaniem 

4 A. Bebel, Kobieta i socyalizm, [brak tłum.], Londyn 1887.
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dla kobiet tj. dla matek”, a późniejsze, aktualne jeszcze we 
współczesnym mu społeczeństwie relacje płci charakteryzo-
wał jako „patriarchalną wspólnotę domową” lub „rodzinę 
patriarchalną”. Uważał ją za warunek wykształcenia się wła-
sności prywatnej i państwa. Rodzina ta miała się opierać na 
jednostronnej, narzuconej tylko kobietom monogamii, która 
umożliwia identyfikację naturalnych dzieci ojca i w ten sposób 
uczynienie patrylinearności zasadą pokrewieństwa i dziedzi-
czenia. Wielokrotnie cytowano wniosek Engelsa: „Obalenie 
prawa macierzystego było wszechświatową historyczną klęską 
rodzaju żeńskiego. Mężczyzna ujął w swe ręce również ster 
domu, kobieta została poniżona, uciemiężona, stała się nie-
wolnicą jego namiętności i zwykłym narzędziem do rodzenia 
dzieci”. Jednak również Engels nie mówił o patriarchacie, ale 
o „panowaniu mężczyzny w rodzinie”, o „panowaniu mężczy-
zny” albo o „wyłącznym panowaniu mężczyzny”.

Doświadczenie historyczne pozbawia złudzeń

Jeśli dziś feministki atakują patriarchat, to raczej nie czy-
nią tego z  myślą o  stworzeniu społeczeństwa komunistycz-
nego bez własności prywatnej. A  już na pewno nie podzie-
lają optymizmu Engelsa, który sądził, że proletariat, jako że 
nie dysponuje własnością prywatną, nie ma także podstaw 
do wykształcenia się panowania mężczyzn i w związku z tym 
to od niego rozpocznie się kształtowanie wolnych od relacji 
władzy stosunków między płciami. Doświadczenie historyczne 
niezwykle skutecznie zdyskredytowało te złudzenia. Niemniej 
ruch kobiecy, krytykując Bebla, Engelsa i socjalistów, pozy-
skał ważne inspiracje dla refleksji o patriarchacie jako zjawi-
sku społecznym wykraczającym poza rodzinę i klasę. Simon 
de Beauvoir, która wydając w  1949 r. swoją wielką książkę 
Druga płeć5 o dwadzieścia lat wyprzedziła drugą falę ruchu 
kobiecego, wyjaśniła, jakie – ograniczone – zastosowanie może 
mieć dla jej rozważań Pochodzenie własności prywatnej, rodziny 
i państwa Fryderyka Engelsa. W swojej refleksji w zasadzie nie 

5 Wyd. pol. – Kraków 1972, wyd. 2 – Warszawa 2003 (przyp. red. nauk.).



221

używała jednak słów „patriarchat” i „patriarchalny”. Dopiero 
pod koniec lat 60. XX w. „patriarchat” zyskał kluczowe zna-
czenie dla ruchu kobiecego.

Kate Millett w ważnej dla feminizmu książce Sexual Politics 
(1970)6 naszkicowała między innymi zarysy „teorii patriar-
chatu”. Stwierdziła, że nadszedł czas, by zacząć pojmować 
relacje między płciami jako relacje władzy, a społeczeństwo 
jako patriarchat. Bowiem cała władza spoczywa w  rękach 
już od urodzenia uprzywilejowanych mężczyzn. Przy czym, 
jak stwierdza Millett, kwestia genezy patriarchatu jest mniej 
istotna niż jego najnowsza historia i  teraźniejszość. Z kolei 
Shulamith Firestone w  The Dialectic of Sex. The Case for 
Feminist Revolution (Dialektyka płci. Uzasadnienie rewo-
lucji feministycznej, 1970) skupiła się właśnie na trwającym 
od tysiącleci panowaniu patriarchatu, który uznała za ugrun-
towany w nierównej biologicznej i  społecznej kondycji płci. 
Feministki marksistowskie – jak na przykład Juliet Mitchell 
w The Woman’s Estate (1971) – jako pierwsze zaczęły kryty-
kować tego rodzaju teorie patriarchatu za to, że go uniwer-
salizują, nie biorąc pod uwagę uwarunkowań czasu i miejsca.

W Niemczech szybko pojawiły się nawiązania do rozpoczę-
tej w USA i w Anglii dyskusji o patriarchacie. Nurt radykalnej 
refleksji feministycznej kontynuowała na przykład  Marielouise 
Jannsen-Jureit książką Sexismus. Über die Abtreibung der 
Frauenfrage (Seksizm. O  aborcji kwestii kobiecej, 1976), 
a  Jutta Menschik, pisząc Feminismus. Geschichte, Theorie, 
Praxis (Feminizm. Historia, teoria, praktyka, 1977), podjęła 
argumentację marksistowską. Obie te autorki poddawały kry-
tyce koncepcję patriarchatu. Jednakże wyprzedził je Ernest 
Boremann, autor zdystansowanej i  erudycyjnej książki Das 
Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseres Gesellschafts-
systems (Patriarchat. Geneza i  przyszłość naszego systemu 
społecznego, 1975). Wedle zamiaru autora liczący 670 stron 
tom miał być kontynuacją refleksji Engelsa, „posłużyć ruchowi 
kobiecemu” i  utorować drogę „matrystycznemu” ładowi 

6 W języku polskim zob. fragment w tłum. T. Hołówki w: K. Millett, Teoria 
polityki płciowej, w: Nikt nie rodzi się kobietą, red. T. Hołówka, Warszawa 1982, 
s. 58–111 (przyp. red. nauk.).
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społecznemu. Na pewno jego zasługą była oczywistość, z jaką 
zaczęto używać słowa „patriarchat”.

Polityczna mobilizacja kobiet

Ogólnie biorąc, wczesne teksty drugiej fali ruchu kobie-
cego, pełne zaangażowanej refleksji i motywujące do działa-
nia, dają odczuć, że już wówczas wypowiedzenie walki wszech -
potężnemu „patriarchatowi” było aktem wyzwolenia. W deba-
cie feministycznej uwidaczniają się dwa założenia: 1. wiedza 
o potencjalnym istnieniu matriarchatu lub przynajmniej nie-
patriarchatu ma uskrzydlać emancypacyjną walkę kobiet; 
2. aby obalić patriarchat, trzeba go historycznie zanalizować 
i  politycznie zdemaskować jako wszechogarniającą władzę 
mężczyzn we wszystkich aspektach życia; bowiem wprawdzie 
kobiety były we wszystkich epokach i społeczeństwach podpo-
rządkowane mężczyznom, co do dzisiaj uwidacznia się również 
w ich naturze, jednakże nie jest to w żadnym razie biologiczna 
konstanta życia społecznego, ale wynik historycznych relacji 
władzy. Feministyczny konsensus w kwestii patriarchatu jest 
zatem jednocześnie apelem do woli przemian politycznych. 
Optymizm i rozmach drugiej fali feminizmu uskrzydlały ten 
apel i budziły nadzieję, że władza patriarchatu nie wytrzyma 
naporu szybko rosnącego ruchu i wkrótce się załamie. 

Polityczna mobilizacja coraz większej liczby kobiet spra-
wiła, że w euforii lat 70. XX w. wezwanie do walki z patriar-
chatem bez wątpienia stało się impulsem do działania, iskrą 
zapalną. Jakie jednak oddziaływanie hasło to ma w latach 80.? 
Pionierska euforia została z czasem przytłumiona przez roz-
czarowanie z powodu silnego oporu tradycyjnych stosunków, 
struktur i osób oraz doświadczeniem, że upragnione zmiany 
trzeba wcielać w  życie małymi krokami. Czy w  takiej sytu-
acji nie można powiedzieć, że mantra o  wszechobecności 
patriarchatu raczej paraliżuje niż mobilizuje do ataku? Skąd 
bowiem kobiety mają czerpać odwagę i inspirację do działal-
ności politycznej, jeśli spojrzenie wstecz na tysiąclecia historii 
nie pozwala dostrzec nic prócz beznadziejnej monotonii losów 
kobiet, które zawsze i  wszędzie były jedynie ofiarami, albo 
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gorzej jeszcze – kolaborowały z władzą męskiego podmiotu 
zbiorowego o nazwie „patriarchat”, przeciwstawiając mu jedy-
nie mityczne marzenie o matriarchacie?

To jest kwestia, którą należałoby wziąć pod uwagę, zasta-
nawiając się pod koniec lat 80. nad pożytkami i wadami kon-
cepcji „patriarchatu”. Jest jeszcze jeden aspekt, który można 
by w krytycznej refleksji uwzględnić. Mianowicie jaką wartość 
ma ta koncepcja dla naukowych analiz teraźniejszości i prze-
szłości, przeprowadzanych z myślą o interesach kobiet? Jaką 
wartość ma ona dla działań politycznych, które wspierając się 
na informacjach z tego rodzaju analiz zmierzają do poprawy 
społecznej sytuacji kobiet w bliższej i dalszej perspektywie?

Tak czy inaczej wskazany jest sceptycyzm wobec szeroko 
pojętego terminu „patriarchat”. Siła wyrazu danego pojęcia 
czy koncepcji staje się bowiem nieuchronnie tym mniejsza, 
im bardziej poszerza się wachlarz historycznych i  aktual-
nych rzeczywistości opisywanych przy ich pomocy. Choćby 
z tego powodu pożytek z patriarchatu jako kategorii historii 
powszechnej jest wątpliwy. Pozapolityczne działania kobiet 
powinny opierać się na możliwie jak najdokładniejszym pozna-
niu poszczególnych struktur, obszarów działania i konkretnej 
postaci relacji płci. Nazbyt szybkie porozumienie co do tego, że 
przeciwnikiem jest patriarchat, nie pozwoli na tę dokładność.

Chodziłoby więc o to, by nie zadowalać się „patriarchatem” 
jako słowem-wytrychem, ale przeprowadzić historyczną analizę 
bardzo różnych – choć zawsze przybierających postać męskiej 
dominacji – relacji płci, zarówno dla całości społeczeństwa, jak 
i dla jego poszczególnych części. Jak w procesie społecznych 
przeobrażeń wygląda codzienna produkcja i reprodukcja rela-
cji płci w pojedynczym gospodarstwie domowym i w wycho-
waniu następnego pokolenia w  rodzinie? Jak dochodzi do 
nierównego umiejscowienia kobiet i mężczyzn w społecznym 
systemie podziału i wartościowania pracy, dochodów, zakresu 
obowiązków i władzy? Jak poprzez religię, obyczaje, prawo 
i ideologię udaje się odnawiać legitymację danej konfiguracji 
płci? Już przegląd tych najogólniejszych pytań daje odczuć, 
jak duże napięcia, dysonanse i niejednoznaczności wbudowane 
są w społeczne relacje między płciami. Zmieniają się bowiem 
warunki, w  których żyją kobiety i  mężczyźni, co zarazem 
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wymaga od nich aktywnego udziału w przemianach. Natomiast 
schematyczna koncepcja patriarchatu sugeruje jednoznacz-
ność tak przecież różnorodnych stosunków społecznych, a jako 
skrótowa formuła odwraca uwagę od tego, że kobiety w nie 
mniejszym stopniu niż mężczyźni umieją przedefiniowywać, 
wykorzystywać i przeobrażać zastane wartości i przestrzenie 
działania.

Struktura klasowa i hierarchiczna struktura płci

Nie brakuje prób uszczegółowienia ogólnej koncepcji 
„patriarchatu” poprzez jej charakterystykę w wybranych epo-
kach. Przede wszystkim w odniesieniu do okresu od XVIII do 
XX w. zastanawiano się, jak można by odróżnić „burżuazyjny” 
czy też „kapitalistyczny” patriarchat od wcześniejszego, „sta-
nowego”. Poważne potraktowanie nie tylko klasy, ale i płci 
jako kategorii historycznej, prowadzi w  tych rozważaniach 
do pytania, jak w  tej konkretnej formacji społecznej mają 
się do siebie społeczeństwo burżuazyjne, kapitalizm i męska 
dominacja, a może także patriarchat. 

Christine Delphy już przed wielu laty ukazała problemy 
metodologiczne, które należałoby rozwiązać. Żonę przedsię-
biorcy zalicza się na ogół do klasy męża, jednakże dzieli ona 
tylko jego standard życia, a nie władzę dysponowania środ-
kami produkcji, po rozwodzie zaś na ogół traci pozycję kla-
sową przejętą od męża i staje się osobą zarobkującą. Delphy 
chce zatem określać przynależność klasową mężatek poprzez 
domowo-rodzinny sposób produkcji, tzn. poprzez patriar-
chalny stosunek wyzysku w małżeństwie, wedle którego mąż 
przywłaszcza sobie nieodpłatną pracę swojej żony. Sprawia to, 
jak stwierdza badaczka, że żony wykonujące prace domowe 
i produkujące dobra pozostają wykluczone z wymiany i rynku 
z tego powodu, że praca domowa nie jest uznawana za pro-
duktywną i  nie ma tej samej wartości. Ponadto społeczne 
oczekiwanie, że każda kobieta wcześniej czy później zostanie 
żoną i matką istotnie wpłynęło na sytuację wszystkich kobiet 
w  społeczeństwie i  gospodarce, także poza gospodarstwem 
domowym.
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Nie będę się już bliżej zajmować poszczególnymi koncep-
cjami dotyczącymi specyficznych historycznych form patriar-
chatu w  XIX i  XX w. Zredagowany w  1979 r. przez Zillah 
Eisenstein tom zbiorowy Capitalist Patriarchy and the Case 
of Socialist Feminism (Patriarchat kapitalistyczny a socjalizm 
feministyczny) zawiera studia monograficzne pokazujące, jak 
mają się do siebie kapitalistyczna struktura klasowa i hierar-
chiczna struktura płci. W 1980 r. Michèle Barrett opubliko-
wała pod tytułem Women’s Oppression Today. Problems in 
Marxist-Feminist Analysis (Współczesny ucisk kobiet. Pro-
blemy analizy marksistowsko-feministycznej) krytyczne pod-
sumowanie dotychczasowych ujęć teoretycznych. W  1982 r. 
w ramach prac Sekcji Badań Kobiecych Zjazdu Socjologów 
Niemieckich cztery socjolożki poddały pod dyskusję „projekt 
historycznej i teoretycznej krytyki patriarchatu w społeczeń-
stwie burżuazyjnym” i  w  pierwszych zarysach naszkicowały 
„przeobrażenia form patriarchatu” w kontekście prawa, racjo-
nalności, macierzyństwa i seksualności dla okresu od połowy 
XVIII do połowy XX w.

Ogólnie biorąc, próby historycznej specyfikacji patriar-
chatu są inspirujące, ale nastręczają wiele problemów. 
Odwracają bowiem moim zdaniem uwagę od kobiet i męż-
czyzn współkształtujących patriarchat, w którym żyją. Mylące 
jest też zapewne założenie, że wszystkie możliwe konstelacje, 
poczynania i działania polityczne umacniają patriarchat bądź 
są jego wyrazem. Poza tym nazbyt pochopnie utożsamia się 
„patriarchat” jako relację władzy w  rodzinie i  małżeństwie 
z „patriarchatem” jako systemem organizującym całe społe-
czeństwo. Należałoby raczej osobno dla każdego z tych pozio-
mów dokładnie przeanalizować źródła władzy, legitymację 
i poziom akceptacji „patriarchatu”, jak również przyjrzeć się 
jego trwałości lub ewentualnej zmienności w procesie prze-
mian społecznych. 

Moje wątpliwości co do tezy o „burżuazyjnym patriarcha-
cie” są jednak jeszcze bardziej zasadniczej natury: wydaje 
mi się, że ta koncepcja sprowadza badania nad XIX i XX w. 
na manowce, wyświadczając polityce kobiecej niedźwiedzią 
przysługę. Mój sceptycyzm chciałabym uzasadnić, przywołując 
niektóre procesy historyczne zachodzące w XIX i XX w. 

Patriarchat
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Począwszy od późnego średniowiecza aż po XVIII w. 
gospodarstwa domowe były modelem społeczeństwa. Na ich 
czele stał ojciec będący głową rodziny (Hausvater, dosł. ojciec 
domu). Reprezentował swoją rodzinę w świecie zewnętrznym. 
W  ówczesnym społeczeństwie władza ojca była legityma-
cją nawet dla władzy terytorialnej księcia. Panował on, jak 
uważano, jako ojciec swego kraju (Landesvater) nad swoimi 
dziećmi (Landeskinder), które winne mu były posłuszeństwo 
i oczekiwały od niego opieki.

Jednakże jedną z  najważniejszych innowacji społeczeń-
stwa mieszczańsko-kapitalistycznego XIX i XX w. jest to, że 
patriarchalne gospodarstwa domowe przestają być postrzegane 
jako model całego życia społecznego. Poczynając od XVIII w., 
krok po kroku przeforsowano emancypację człowieka od 
(patriarchalnej) władzy ojca rodziny oraz równouprawnie-
nie wszystkich dorosłych jednostek jako obywateli państwa. 
To, czy jednostki te są w związku małżeńskim, czy stanu wol-
nego, bogate czy biedne, płci męskiej czy żeńskiej, ma coraz 
mniejsze znaczenie dla ich statusu prawnego. Równolegle 
do tego procesu wzrasta znaczenie ekonomicznych, społecz-
nych i politycznych działań i instytucji, w których pojedyncze 
gospodarstwa domowe nie są już jednostką organizacyjną.

Męska władza bez kobiecej kontroli 

Dla miejsca kobiet w społeczeństwie znaczenie miały dwie 
szczególne cechy tego procesu. Ważne było przede wszystkim 
to, że zasadę mieszczańskiego indywidualizmu zaczęto sto-
sować do dorosłych kobiet z opóźnieniem, przy czym przez 
długi czas w ogóle nie dotyczyła ona kobiet zamężnych. Żony 
pozostawały, po części aż do połowy XX w., podporządkowane 
władzy męża pospołu z nieletnimi dziećmi. Oznacza to jed-
nak, że w XIX w. społeczna konstelacja płci zmieniła się na 
niekorzyść kobiet. Wcześniej bowiem bardzo często również 
mężczyźni, nawet po trzydziestce, żyli jako nieżonaci czelad-
nicy lub parobkowie w gospodarstwie domowym swego pana. 
Podporządkowywali się w nim władzy głowy rodziny, ale winni 
byli posłuszeństwo także pani domu, która ze swej strony 
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również podlegała głowie rodziny. W XIX w. stopniowo wszy-
scy mężczyźni uzyskali wraz z pełnoletnością prawa obywatel-
skie, niezależnie od stanu cywilnego. Ponadto coraz rzadziej 
zdarzało się, że pełnoletni mężczyźni byli członkami cudzego 
gospodarstwa domowego. Natomiast dla żon dawna władza 
męża jako głowy rodziny pozostała w niemal niezmienionej 
formie. W tym sensie dawna władza ojca rodziny (Hausvater) 
przetrwała w małżeństwie i rodzinie jeszcze w XIX i XX w. 
Przy czym ów patriarchat głowy rodziny ograniczał się niemal 
wyłącznie do żony i własnych dzieci.

Jednakże ta konstatacja nie powinna przesłaniać drugiej 
szczególnej właściwości omawianych procesów. W tym samym 
okresie poza gospodarstwem domowym utworzyła się i umoc-
niła męska dominacja, czego skutki stawały się coraz bardziej 
odczuwalne. Najważniejsze ośrodki decyzyjne znalazły się 
poza kontrolą pojedynczych gospodarstw domowych. Ośrodki 
te stawały się coraz liczniejsze i  coraz bardziej wpływowe, 
ponadto ich obsadę stanowili wyłącznie mężczyźni. Ta wła-
dza mężczyzn wymknęła się całkowicie spod kontroli kobiet, 
ponieważ sprawowana była z dala od rodzinnego gospodar-
stwa domowego. Powiększająca się przepaść między nadal 
patriarchalnymi, ale ograniczonymi do rodziny nuklearnej 
gospodarstwami domowymi a zdominowanym przez mężczyzn 
społeczeństwem ma moim zdaniem decydujące znaczenie dla 
tak boleśnie przez kobiety doświadczanych problemów struk-
turalnych naszego społeczeństwa.

Problemy te jedynie w małym stopniu wynikają z dawnych 
tradycji patriarchalnych. Większe i bardziej zasadnicze zna-
czenie ma zasada konstrukcyjna społeczeństwa mieszczańsko-
-kapitalistycznego. Społeczeństwo to jest z zasady ukierunko-
wane na jednostkę: indywidualnego obywatela, wynagrodzenie 
jednostki za jej pracę, indywidualnych konsumentów. Zarazem 
jednak to prywatne rodziny mają zapewnić potrzebne społe-
czeństwu osoby aktywne i zdolne do pracy, dbając o nie dzień 
po dniu i pokolenie po pokoleniu. Niezbędna do tego praca 
została w  społecznym systemie podziału pracy przyporząd-
kowana kobietom i to w taki sposób, że pozostaje ona poza 
obrębem rynku pracy i systemu płac. Jednocześnie wykony-
wana z miłości praca w rodzinie powoduje, że kobiety i  ich 
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interesy schodzą na dalszy plan lub zupełnie nie mieszczą się 
w ramach systemu społecznego, który premiuje indywidualnie 
opłacany wysiłek jednostki.

Z pewnością męska dominacja we wszystkich ważnych spo-
łecznie sferach – jak gospodarka, edukacja, administracja, 
reprezentowanie interesów – była decydująca dla sposobu 
„modernizacji” niegdysiejszego społeczeństwa, w którym tak 
dużą rolę odgrywali ojcowie jako głowy rodzin. Niemniej wąt-
pię, by w tych głębokich przemianach społecznych istotną – 
czy nawet jakąkolwiek – rolę odegrało to, że mężczyźni chcieli 
uratować i przenieść do nowej epoki „swój” patriarchat. Nawet 
gdyby ta insynuacja była sensowna, to i  tak należałoby się 
zastanowić nad tym, jakim przeobrażeniom, ograniczeniom 
i kompromisom „patriarchat” w tym procesie podlegał. 

Osobiście uważam za mało konstruktywne ujmowanie sto-
sunków płci w XIX i XX w. poprzez figurę myślową „patriar-
chatu”. Doszłam do tego poglądu właśnie dlatego, że próbuję 
odkryć historyczne źródła społecznej sytuacji kobiet. Dla osią-
gnięcia tego celu poznawczego większy sens ma rozpoczęcie 
badań od przeciwstawienia indywidualizmu i  familiaryzmu. 
Przeciwstawienie to opanowało w dziewiętnastowiecznej for-
macji społecznej rynek pracy i towarów z tak niszczycielską siłą, 
że w ciągu następnych dziesięcioleci państwo było zmuszone 
się jej przeciwstawić, rozwijając instrumenty polityki społecz-
nej. Zarazem ośrodkiem tych opiekuńczych poczynań państwa 
aż do połowy XX w. było utożsamienie kobiety–matki–rodziny 
oraz przywiązanie mężczyzny do rodziny jako jej „żywiciela”. 
Natomiast z dziesięciolecia na dziesięciolecie zmniejszało się 
znaczenie organizacji stosunków rodzinnych i  małżeństwa 
opartych na władzy patriarchalnej dla teorii i praktyki koeg-
zystencji płci oraz w ogóle dla więzi społecznych. Zamiast tego 
przerzucono most między indywidualizmem a familiaryzmem, 
wspierający się na dwu filarach: mężczyźnie-żywicielu i kobie-
cie–żonie–rodzinie. Jego nośność wykorzystuje się do dzisiaj, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym.

Budulca dla tego mostu nie dostarczył jednak „patriar-
chat”. Przy jego konstrukcji sięgnięto po nowe materiały, 
reguły i funkcje. Badania historyczne powinny dążyć do pozna-
nia jego genezy, bowiem emancypacyjna polityka kobieca nie 
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tylko wymaga zburzenia tego łącznika, który na dłuższą metę 
okazuje się tak dla kobiet uciążliwy, ale powinna również uczy-
nić go zbędnym. W interesie kobiet należy dążyć do podejmo-
wania takich decyzji politycznych, które pozwolą załagodzić 
w społeczeństwie antagonizm między rodziną a zarobkowa-
niem, zlikwidować podział na dwa obszary, przydzielone na 
wyłączność każdej z  płci. Dopiero kiedy w  społeczeństwie 
uda się pogodzić te antagonistyczne sfery i  interesy, wszyst-
kie obszary życia społecznego staną się w  równym stopniu 
transparentne i dostępne dla kobiet i mężczyzn. Druga fala 
ruchu kobiecego pracuje nad taką przyszłością ludzkiego spo-
łeczeństwa od momentu, gdy rozpoczęła polityczną krytykę 
„patriarchatu”. Aby jednak jej sukcesy polityczne pozostały 
trwałe, musi wyjść poza schematyczne oskarżanie „patriar-
chatu” i zdobyć ugruntowaną wiedzę na temat sposobu funk-
cjonowania społeczeństwa zdominowanego przez mężczyzn 
z całą jego wielowarstwowością i wieloznacznością.

Patriarchat
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