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Nie ma chyba wśród walk wyzwoleniowych, akie toczy luǳkość, walki trudnie sze i takiego mnóstwa zmarnowanych na pozór wysiłków za sobą pociąga ące , ak walka o wyzwolenie kobiety.
Nie ma doprawdy barǳie ospałego, biernego, apatycznego, a nawet wrogiego materiału do zorganizowania zeń zastępów bo owych o własne, egoistyczne nawet cele, ak
same interesowane. Obuǳić śpiącą niewiastę, a nawet uż obuǳoną w napięciu przez
czas dłuższy utrzymać — to praca niesłychanie mozolna. Sprawozdania na rozmaitszych
organizac i u różnych narodów stale podkreśla ą trudności przy tworzeniu grup kobiecych spotykane. Kilkunastoletnia praktyka osobista na polu pracy nad uświadamianiem
i organizowaniem kobiet w Galic i w zupełności potwierǳa powyższe ogólne spostrzeżenie.
I nie różnią się od siebie ani kobiety pracu ące zawodowo (robotnice, rękoǳielniczki), ani tzw. inteligentki (nauczycielki, urzędniczki), ani wreszcie tzw. „panie” ze sfer
mieszczańskie lub arystokratyczne . Nie mnie wysiłków zużyć potrzeba przy ednaniu
robotnic do związków zawodowych, ak przy zbieraniu podpisów od studentek uniwersytetu na petyc i do Senatu akademickiego o rozszerzenie prawa kształcenia dla kobiet.
Kiedy przed laty  wysyłano pierwszą petyc ę do Krakowskie Rady Mie skie o rozszerzenie praw wyborczych dla kobiet, nawet ówczesna Czytelnia dla Kobiet odmówiła swego podpisu. To samo zrobiło Krakowskie Stowarzyszenie Nauczycielek, gdy szło
o podpisanie petyc i o dopuszczenie kobiet do wyższych studiów oraz o założenie w krau gimnaz ów żeńskich.
ǲiś, pomimo że kwestia kobieca w całym szeregu swych postulatów eszcze nie została rozwiązana, zna du emy uż całe szeregi kobiet twierǳących, że kwestia kobieca
w ogóle nie istnie e, ponieważ im osobiście udało się zdobyć tytuł „dr” przed nazwiskiem
lub też posadę uprzednio tylko przez mężczyzn za mowaną.
Kobiety należące do obozu konserwatywnego nie chcą w ogóle walczyć o nowe prawa;
kobiety-soc alistki czeka ą z załatwieniem kwestii kobiece aż do chwili, gdy nastanie nowy
ustró społeczny; kobiety tzw. narodowe uważa ą, że istnie e wiele pilnie szych spraw,
bliże O czyznę obchoǳących, słowem we wszystkich sferach, we wszystkich obozach
panu e wobec kwestii kobiece obo ętność, a nawet niechęć.
Dla krótkowzrocznego badacza ta trudność uświadomienia szerszym warstwom kobiecym konieczności walki o prawa człowieka mogłaby wystarczyć do wyciągnięcia wniosku, że walka ta est zbyteczna albo przyna mnie przedwczesna.
Czy walka ta est zbyteczna? Na to pytanie musiałabym odpowieǳieć wyliczeniem
całego szeregu krzywd, akich dozna e kobieta ǳisie sza wobec prawa, zarówno skodyﬁkowanego, ak i obycza owego. Musiałabym przypomnieć znane chyba powszechnie
fakty, że kobieta za równą z mężczyzną, a często lepszą pracę dosta e niższą zapłatę, że nie
ma szkół odpowiednich ani w dostateczne ilości, że oﬁc alnie uczyć się może tylko tego,
na co e dotychczasowy prawodawca-mężczyzna pozwolił, że może za mować w społeczeństwie tylko pewne, na częście upośleǳone stanowiska, że pod względem praw politycznych postawiona est na równi z pĳakami, wariatami i ǳiećmi, że nie może być
prawną opiekunką nawet własnych ǳieci, chociażby e własną pracą całkowicie utrzymywała, że bez woli męża nie może rozporząǳać własnym, przez siebie samą zapracowanym
groszem, że nie może być świadkiem aktu prawnego (np. testamentu), że, ednym słowem, z przyczyny swe płci odmienne uznana est przez prawodawcę-mężczyznę, a w ślad
za tym i przez społeczeństwo za istotę niedorosłą, niedo rzałą, bezwłasnowolną.
Naturalnie, dowoǳenia wszelkie, że kobieta ma prawo do życia i do samoǳielnego
stanowienia w tym życiu o sobie tak samo, ak e ma mężczyzna, uważam uż ǳisia
za anachronizm. Skoro się nikt nie wahał, aby katedrę na paryskim uniwersytecie po
zmarłym tragicznym zgonem profesorze ﬁzyki p. Curie oddać kobiecie, żonie ego, Marii
Skłodowskie , skoro wszystkie mierzenia i ważenia mózgów kobiecych nie doprowaǳiły
do rezultatu ma ącego akoby udowodnić e niższość umysłową, tym samym musimy
przystać na założenie, że płeć osobnika z ego zdolnością do umysłowego rozwo u nic nie
ma wspólnego, a zarazem musimy uznać, że kobieta z tytułu swego intelektu powinna być na
wszystkich polach tak samo uprawniona ak mężczyzna. Skoro dale , goǳimy się z faktem
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że całe miliony kobiet z pracy zarobkowe utrzymu ą zarówno siebie, ak i roǳiny swo e, że
z ogólne pracy wytwórcze połowa est kobiecymi rękami wyprodukowana, tym samym
musimy się zgoǳić i na drugie założenie, że kobieta także i z tytułu swej pracy uprawniona
być winna.
Chcąc zapoznać dokładnie z kwestią kobiecą oraz z przebiegiem walki o prawa dla
kobiety należałoby wygłosić cały szereg wykładów na temat powyższy. Osobno powinna
być traktowana strona ekonomiczna kwestii kobiece (zależność materialna od mężczyzny wobec dotychczasowe kultury moralne musiała, rzecz prosta, stanowić edną z poważnie szych przyczyn niewolnictwa kobiety), osobno walka o prawa polityczne, osobno
stanowisko kobiety wobec kodeksu cywilnego, a wreszcie barǳie szczegółowo powinna
by być omówiona tzw. podwó na moralność, ǳięki które mężczyźni podlega ą zupełnie
innemu kodeksowi obycza owemu niż kobiety.
Osobno wreszcie powinna być opowieǳiana historia ruchu kobiecego o wyzwolenie
oraz rezultaty, do akich uż ǳisia doszły kobiety zorganizowane w walce o swe prawa.
Ale o tym wszystkim mogę tu powieǳieć tylko ogólnikowo. Mogę tylko zaznaczyć,
że do Mięǳynarodowe Rady Kobiet¹ należy uż ǳisia około  milionów kobieta i że
walka o prawa kobiety toczy się równolegle na wszystkich polach i we wszelkie możliwe
sposoby. Począwszy od na rozmaitszych organizac i zawodowych (przodu ą tu kobiety
niemieckie), poprzez na rozmaitsze formy agitac i i uświadamiania ogółu za pomocą odczytów, prasy, broszur, ǳieł naukowych, wysyłania petyc i, delegac i, zdobywania katedr
naukowych i na wyższych stanowisk w świecie umysłowym aż do demonstrac i ulicznych
systematycznie od dwóch lat urząǳanych przez suażetki² angielskie — nie zaniedbały
kobiety ani ednego środka wiodącego do wykazania światu, że przywile silne pięści lub
kapitału wobec rozwo u pewnych po ęć ostać się uż nie może.
Walka o równouprawnienie kobiety zaczęła się powoli stawać kwestią ogólnoluǳką.
Człowiek ǳisie szy (wszystko edno, mężczyzna czy kobieta), który osiągnął pewne quantum³ rozwo u umysłowego, uż nie śmie przyznać się głośno, że est przeciwnikiem równouprawnienia kobiety. O tym, co myślą niektórzy i ǳiś eszcze w głębi duszy, powiem
w odczycie następnym, publicznie ednak, otwarcie nie wystąpi uż nikt ze zdaniem, które
eszcze lat temu piętnaście, nawet ǳiesięć powszechnie słyszeć się dawało. Tak samo ak
nie ośmieli się uż ǳisia nikt głośno zaprotestować przeciwko potrzebie oświaty chłopa
lub robotnika, przeciwko konieczności nadania prawa głosowania ogółowi ludności, ak
nikt się nie odważy bronić militaryzmu, ak nikt nie bęǳie twierǳił, że zabezpieczenie
robotnika na starość est zbytkiem, że alkoholizm nie est klęską społeczną itd., itd.
Czy i o ile wszystkie te kwestie są uż należycie zrozumiane i przetrawione, czy nie
tworzą one zupełnie powierzchownego poloru⁴ u pewne części nawet inteligentnego
ogółu — o tym mówić tuta nie chcę. Konstatu ę tylko, że dla pewne części tzw. inteligenc i kwestia kobieca włączona została uż ǳisia do szeregu postulatów, bez zrealizowania których postęp prawǳiwy stał się niepomyślalny⁵. Niestety zastępy takich luǳi
są eszcze nieliczne, co ważnie sze, w sferach decydu ących zasiada ą ciągle eszcze różni
panowie Asquithy⁶, którzy uważa ą, że tylko silna pięść może ich zmusić do ustępstwa.
Spoko ni ﬁlistrzy⁷ gorszą się powszechnie zachowaniem suażetek angielskich, które
w tak „niekobiecy” sposób za prawami dla kobiet agitu ą. Cóż ednak w istocie pozostae im do zrobienia? Skoro walka prowaǳona w sposób według ich po ęć wystarcza ący
do przekonania o słuszności ich sprawy okazała się bezskuteczna, skoro nie pomogło
ani  meetingów zwołanych w ciągu ednego roku w różnych stronach kra u, ani
miliony podpisów na petyc ach, ani przeprowaǳanie odpowiednich kandydatur parlamentarnych — uznały, że trzeba się chwycić ęzyka zrozumiałego przez przeciwników.
¹Mięǳynarodowa Rada Kobiet — pierwsza mięǳynarodowa organizac a feministyczna, utworzona w 
w Waszyngtonie, zrzesza ąca kra owe rady kobiet. [przypis edytorski]
²sufrażetki a. sufrażystki — radykalne aktywistki na rzecz praw wyborczych dla kobiet ǳiała ące w Wielkie
Brytanii na pocz. XX w.; stosowały ostre formy protestu, a nawet przemoc. [przypis edytorski]
³quantum (z łac.) — ustalona ilość czegoś. [przypis edytorski]
⁴polor — ogłada towarzyska, dobre maniery. [przypis edytorski]
⁵niepomyślalny — ǳiś racze : nie do pomyślenia. [przypis edytorski]
⁶Asquith, Herbert Henry (–) — bryty ski polityk, premier Wielkie Brytanii w latach –,
wcześnie minister spraw wewnętrznych. [przypis edytorski]
⁷ﬁlister (pogardl.) — mieszczuch o ograniczonych horyzontach. [przypis edytorski]
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Pan Asquith oświadczył swo ego czasu: „Muszą mnie kobiety naocznie przekonać, że
praw chcą w istocie”, więc też pokazu ą mu one przy każde okaz i, że nie na żarty, ale
naprawdę o prawa swe walczą i oczy pana Asquitha widoku ustawicznych, niesłychanie
pomysłowych demonstrac i kobiecych chyba są uż syte.
Wiǳimy tedy⁸, że walka o prawa kobiece zbyteczna nie est. Dopóki u steru rządów
będą zna dować się luǳie, dla których edynie zrozumiałym ęzykiem est pokazanie im
pięści, dopóty bez walki nie zdobędą kobiety ustępstw żadnych. Z tego co powieǳiałam,
nie wynika wcale, żeby demonstrac e angielskich suażetek miały być z reguły powtarzane wszęǳie. Być może, że naszym np. sferom decydu ącym wystarczą inne argumenty.
Pewną rzeczą est ednak, że tak samo tu, ak gǳie inǳie o prawa upominać się trzeba,
eśli się e zdobyć pragnie.
Z szeregu postulatów, o których spełnienie upomina się energicznie kobieta ǳisie sza, obszernie cokolwiek dotknę tylko dwóch spraw: a mianowicie wykształcenia kobiet
i ich praw politycznych. Galicy ski ruch kobiecy, liczący lat niespełna dwaǳieścia, także
tylko tymi dwoma sprawami dotychczas bliże się za mował. Uważano, że te dwie kwestie
mieszczą w sobie poniekąd wszystkie postulaty inne. I est to zupełnie asne.
Przede wszystkim kobieta musi się stać świadoma, musi wieǳieć, czego chce, a także
musi sama o swoich potrzebach myśleć i o swoim własnym losie decydować. Upomniano
się tedy o oświatę dla kobiet i o prawo uǳiału w rządach.
Do niedawna mieliśmy w Austrii⁹, a zatem i w Galic i tylko szkoły elementarne ednako dostępne i obowiązu ące, zarówno dla chłopców, ak i dla ǳiewcząt. Szkół średnich
ani wyższych nie było. Należało w tym kierunku skierować usiłowania. Przekonano się
ednak, że sama kwestia szkół sprawy nie rozwiąże. Całe dotychczasowe wychowanie
przedszkolne¹⁰ było w stosunku do ǳiewcząt zupełnie wypaczone. Toteż posypały się
w tym kierunku artykuły, odczyty, broszury.
Wykazano roǳicom, że odmienne wychowywanie chłopców i ǳiewcząt est błędne. Że dla chłopców myślano o wykształceniu, dla ǳiewcząt o ogłaǳie; że chłopców
traktowano poważnie, z ǳiewczętami igrano ak z piękną zabawką. Chłopcu od ǳiecka
wpa ano przeświadczenie, że z chwilą gdy dorośnie, musi zostać samoǳielnym człowiekiem, odpowieǳialnym członkiem społeczeństwa, ǳiewczynce albo nie mówiono o tym
wcale, albo też z zastrzeżeniem „o ile za mąż nie wy ǳiesz”. Zabĳano w nie w ten sposób
poczucie samoistności, a pracę zarobkową przedstawiano ako ciężki obowiązek, ako klątwę wyǳieǳiczonych. Czyż można się ǳiwić, że zbierano plony takiego wychowania?
Że wyrastało wśród kobiet tyle pustych lalek, tyle rozgrymaszonych, rozegzaltowanych,
rozpróżniaczonych histeryczek lub rozgoryczonych zawodami oﬁar?
Rozpoczęto pouczać roǳiców, że należy od ǳiecka ednako wychowywać chłopców
i ǳiewczęta. I ednako zarówno pod względem ﬁzycznym, ako też umysłowym i moralnym. Wszyscy bowiem ludźmi zostać z czasem ma ą i ednako do życia przygotowani być
powinni. Czy i o ile przeciętny ogół roǳiców, kwestię tę zrozumiał i czy zasada ednakowego wychowania eszcze w czasach przedszkolnych est ǳiś powszechnie stosowana —
śmiem wątpić. Że ednak est duży pod tym względem postęp, przyznać to śmiało mogę.
Przychoǳi szkoła. Już w klasach elementarnych wiǳimy różnicę programu. Geometria to uż dla ǳiewczynki mądrość zbyt wielka. Zamiast tego wiǳimy w programie klas
żeńskich tak zwane roboty ręczne. Oprócz szycia, które ednako powinno być obowiązkowe dla chłopców, ak i dla ǳiewcząt (czyż bowiem nie ubliża mężczyźnie być z powodu
każdego guzika lub rozprutego szwu w zależności od dobre woli kobiety?), wszelkie inne
roboty i robótki, wszelkie ha, mereżki, szydełkowe czy klockowe koronki, wszystko to
raz na zawsze z tzw. za ęć kobiecych wyrzucone być powinno. Czyż to nie est karygodne
marnowanie wzroku i przyzwycza anie do bezmyślne straty czasu? Boć¹¹ czyż maszyny
nie dostarcza ą tych samych przedmiotów po cenach dużo niższych, a w dodatku pięknie ,
czyście i dokładnie wykonanych?
Tak samo ma się rzecz z gimnastyką. Dla ǳiewcząt nie ma w szkołach obowiązkowe
⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹w Austrii, a zatem i w Galicji — w powstałe w  monarchii austro-węgierskie Galic a stanowiła część
wielonarodowych ziem Cesarstwa Austrii. [przypis edytorski]
¹⁰przedszkolne — tu w znaczeniu: poprzeǳa ące naukę szkolną. [przypis edytorski]
¹¹boć — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -ci, skróconą do -ć; znaczenie: bo przecież. [przypis edytorski]
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gimnastyki. Jeśli dodamy do tego obycza owe ograniczenia ǳiewczyny: nie kręć się, nie
gnieć sukienki, nie biega z chłopakami po ulicy, nie śmie się głośno, nie wymachu rękami — te wszystkie tysiączne „nie uchoǳi” i „nie wypada”, akimi dobrze wychowane
mamy i ciocie darzą co kroku swą nieszczęśliwą wychowankę — zrozumiemy, dlaczego
przeciętna ǳiewczynka wyrasta na istotę drobną, słabą, ﬁzycznie wprost niedorozwiniętą. Krępu e ą gorset, ciasny trzewik, ciasna rękawiczka, głosu dobyć e nie wolno,
mięśnia naprężyć nie ma sposobności. Skąd ma się wziąć obszerna klatka piersiowa, skąd
tęgie muskuły, skąd siła w ręku u przeciętne ǳiewczyny? A dowoǳenie, że zdrowie
i siła ﬁzyczna są kobiecie potrzebne, est chyba zbyteczne uż nawet ze stanowiska po ęć
dotychczasowych.
Jeśli byśmy nawet traktować chcieli kobietę tylko ako roǳicielkę przyszłego pokolenia, to i tak zdrowie ﬁzyczne matki est pierwszorzędnym warunkiem, bez którego
o zdrowych ǳieciach marzyć niepodobna. Jeśli zaś dodamy do obowiązków macierzyńskich pracę zarobkową oraz różnorodne borykania się z przeciwnościami, akich życie
zazwycza nie szczęǳi, to czyż nie est konieczne zaopatrzenie kobiety w duży zapas sił
ﬁzycznych, który by e sprostanie tym wszystkim zadaniom ułatwił? Dotąd ǳięki akie ś
ǳiwne perﬁdii rozmyślnie, świadomie, celowo wychowywano słabe twory, by potem te
ich słabości urągać i z rac i te słabości ograniczenia względem nich stosować.
Toteż na ﬁzyczne wychowanie młoǳieży w ogóle, a kobiet w szczególności spec alny
nacisk kładą kobiety dążące do wolności. Kto sobie zdał sprawę z tego, czym est życie i ze swo e w tym życiu roli, musi na drogę życia odpowiednio uzbro ony wystąpić.
A spychaniem ciężaru życia na barki mężczyzny wyłącznie kobieta ǳisie sza uż się brzyǳi
i o zdobyciu siły dla podźwignięcia tego ciężaru myśleć musi.
Toteż sprawa wykształcenia kobiet est dlatego sprawą tak niezmiernie doniosłą. Sama siła ﬁzyczna nie wystarczy. Mądrze szy, sprytnie szy, wykształceńszy zawsze w walce
zwycięży, zawsze lepszy kęs chleba zagarnie. Kobieta zorientowała się, że nie ma żadne
dobre rac i, dla które by miała nadal poprzestawać ak dotąd na mnie płatnych urzędach, niższych stanowiskach, barǳie upośleǳonych zawodach. Dlaczego ma dźwigać
na plecach za edną koronę¹² cegły na rusztowanie, kiedy może za dwie korony te same
cegły dużo wygodnie w mur wprawiać, tym więce , że mularskie¹³ rzemiosło nie taka
znów ﬁlozoﬁa. Analogia dała się przeprowaǳić we wszystkich zawodach i na wszystkich
polach pracy. Przywile mężczyzny uż runął. Już ǳiś mamy tysiące kobiet lekarzy, aptekarzy, profesorów, adwokatów, sęǳiów, inspektorów fabrycznych itd., itd. U nas nie
wszystkie te placówki wprawǳie kobieta uż zdobyła, no ale kobieta z Honolulu¹⁴ np.
eszcze zapewne i tego nie posiada.
Dla zdobycia wykształcenia potrzebne są szkoły.
Zobaczymy pokrótce, ak się ta sprawa przedstawia. ǲiewczynka kończy szkołę elementarną, pragnie się uczyć dale . Dla chłopców istnie ą oprócz szkół wyǳiałowych¹⁵
eszcze gimnaz a. Dla ǳiewcząt nie ma ani ednego. Rząd bowiem austriacki do ǳiś dnia
stoi na stanowisku, że kobiecie średnie wykształcenie est zbędne i że każdy grosz na ten
cel wydany est zbytkiem. Toteż est rząd pod tym względem niesłychanie konsekwentny
i na cele średniego wykształcenia kobiet nie łoży w Austrii ani ednego halerza¹⁶. Szkoły
wyǳiałowe przecież za szkołą średnią nikt uważać nie może, tak samo ak nie można za
szkołę średnią uważać liceów żeńskich, dobrych skądinąd szkół, może nawet lepszych pod
względem planów od dotychczasowych gimnaz ów, ednak bezwartościowych o tyle, że
nie da ą po skończeniu kobiecie żadnych uprawnień do dalszych studiów. Abiturientki
licealne mogą być tylko naǳwycza nymi słuchaczkami, wobec tego np. medycyna tym
samym est dla kobiety niedostępna.
Zupełnie tak samo stoi sprawa średniego wykształcenia w całe Polsce. Ani w Królestwie, ani w Poznańskiem rządowych szkół średnich da ących kobietom prawa wstępu
¹²korona — historyczna waluta Austro-Węgier. [przypis edytorski]
¹³mularz (daw.) — murarz. [przypis edytorski]
¹⁴Honolulu — główne miasto archipelagu Hawa ów, które w latach — były terytorium zależnym
Stanów Z ednoczonych (ob. są ednym ze stanów tego państwa). [przypis edytorski]
¹⁵szkoła wyǳiałowa — w dawnych kra ach Cesarstwa Austrii: trzyletnia szkoła przygotowu ąca uczniów do
zawodu niewymaga ącego ukończenia szkoły średnie . [przypis edytorski]
¹⁶halerz — drobna moneta używana na terenie Austro-Węgier. [przypis edytorski]
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do szkół wyższych nie ma dotychczas. Natomiast w Finlandii, Norwegii, Szwec i a także
Szwa carii, Holandii, a częściowo nawet w Niemczech kwestia ta uż est rozwiązana. Istnie ą tam gimnaz a zupełnie równorzędne żeńskie oraz istnie ą gimnaz a koedukacy ne,
gǳie się kształcą chłopcy razem z ǳiewczętami. I właściwie ten ostatni sposób est na właściwszym rozwiązaniem kwestii. Koedukac a, czyli wspólne wychowanie przerywane
być nie powinno. Skoro istnie e koedukac a w roǳinie, skoro istnie e w elementarne
szkole, a potem w szkole wyższe , nierozumne est e przerywanie w wieku od lat  do
. Robi się to chyba naumyślnie dlatego, żeby różnice seksualne podkreślić i uwagę młoǳieży w tym kierunku skierować. Potem ǳiwimy się i rozpaczamy wszyscy z powodu
moralnego zepsucia młoǳieży.
Jest to ta sama perﬁdia, o które wspominałam, gdy mówiłam o ﬁzycznym wychowaniu kobiety. Płcie rozǳiela się umyślnie, otacza się kwestie seksualne pewną ta emniczością, by potem osobniki płci odmienne odpowiednio zaciekawione i podrażnione
wza emnie na siebie wypuścić. Otóż umiejętnie i systematycznie przeprowaǳona zasada
koedukac i rozwiązałaby ednym zamachem i kwestię średnich szkół dla ǳiewcząt i dopomogła do uzdrowotnienia stosunków seksualnych wśród młoǳieży.
W Galic i ǳięki staraniom prywatnym powstało kilka gimnaz ów żeńskich. Ale tam
uczennice muszą opłacać czesne stosunkowo wysokie, bo aż  koron rocznie wynoszące.
Zresztą przecież w sześciu szkołach nie mogą się pomieścić wszystkie ǳiewczęta, które
się uczyć pragną. Toteż kwestia średniego wykształcenia est dotąd u nas kwestią otwartą.
Petyc a wysłana przez stowarzyszenia kobiece przed pięciu laty est do ǳiś dnia aktualna
i powinna by zostać ponowiona.
*
Przechoǳimy do wykształcenia wyższego. Wszyscy eszcze pamiętamy chwile zacięte
walki, aką stoczyć musiały kobiety z ludźmi, którym przecież tytułu inteligentów odmówić chyba nie można. Mam na myśli profesorów uniwersytetów, członków senatów
akademickich. Klasyczne powieǳenia „pręǳe mi włosy na dłoni wyrosną, niźli na studia
kobiece pozwolę”, albo też idylliczne artykuły „o słowikach znoszących żer do gniazdka
samiczkom” pisane na dowód, że kobiecie z zasady żadna praca i żadne studia nie są potrzebne, uż ǳiś należą do historii. Kobiety, nie bacząc na niezadowolenie wszystkich
tych panów, prawo kształcenia zdobyły.
Ale eszcze nie zdobyły wszystkiego. Studia prawne dotychczas w Austrii dla kobiety
zamknięte. A czyż mam tłumaczyć, że i w te ǳieǳinie kobieta barǳo pożyteczna być
może? Zrozumiano uż powszechnie, że lekarzami szkolnymi dla szkół żeńskich, ginekologami, lekarzami chorób kobiecych snadnie ¹⁷ kobiecie być należy niźli mężczyźnie
— tak samo przy dą z czasem przeciwnicy studiów prawnych kobiety do zrozumienia,
że w różnych sporach małżeńskich, w sprawach opieki nad ǳiećmi, w sądach dla małoletnich, dużo łatwie orientować się i wyrokować bęǳie kobiecie niźli obrońcy albo
sęǳiemu mężczyźnie. Zresztą, eśli postawimy kwestię zasadniczo, to wszelkie dowoǳenia są zbędne. Jeśli są kobiety, które chcą studiować prawo, to zabraniać im tych studiów
nie wolno. Nawiasowo wspomnę, że nawet w Ros i uż są kobiety prawniczki (przed
rokiem w Moskwie otrzymała tytuł prawnika Polka p. J. Podgórska¹⁸).
W Austrii w roku bieżącym studiu e prawo kobiet , lecz tylko ako hospitantki¹⁹.
Starania o otwarcie wyǳiału prawnego są w toku. Tak samo powinny być otwarte dla
kobiet politechniki, a przez to zawody budowniczych i inżynierów.
Jeżeli Zoﬁa Kowalewska²⁰ mogła być profesorem matematyki, dlaczego broni się kobiecie praktycznego zastosowania wieǳy matematyczne ?
¹⁷snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹⁸Jurkiewicz, Janina Anna, z domu Podgórska (–) — pierwsza polska adwokatka, córka notariusza;
w  ako pierwsza w Imperium Rosy skim przy ęta w poczet pomocników adwokatów przysięgłych. [przypis
edytorski]
¹⁹hospitantka (daw.) — kobieta uczęszcza ąca na wykłady i in. za ęcia ako wolny słuchacz, gość. [przypis
edytorski]
²⁰Kowalewska, Sofja Wasiǉewna (–) — rosy ska matematyczka za mu ąca się funkc ami analitycznymi,
równaniami różniczkowymi i mechaniką; pierwsza Europe ka z doktoratem w ǳieǳinie matematyki (),
pierwsza na stanowisku profesora (); była także autorką kilku powieści. [przypis edytorski]
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W końcu poruszyć tu należy humorystyczny wprost paragraf ustawy, według którego
mężczyzna obcy poddany może być rzeczywistym słuchaczem wszechnic²¹ austriackich,
a kobieta obca poddana prawa tego nie posiada. Właǳe austriackie widocznie spec alnie
się obawia ą kobiet Królestwa i Poznańskiego. Czyżby tak groźne dla państwa być miały?
Dlaczego nie boi się ich Anglia, Franc a, Szwa caria? Zdarza ą się wypadki następu ące.
Mieszka w Krakowie roǳina, która po r.  z Królestwa wyemigrowała. Poddaństwa
nie przy ęli. Chowa ą ǳieci ednako. Chłopcy po zdaniu matury idą na uniwersytet bez
przeszkód, ǳiewczęta z taką samą austriacką maturą w ręku na uniwersytet dostać się nie
mogą z przyczyny braku austriackiego poddaństwa. Czyż to nie humorystyczne?
Ale prze dźmy do innych mnie „zbytkownych”, ak chce rząd austriacki, a za nim
i pewna część społeczeństwa, studiów kobiecych. Podam parę cy²² dotyczących seminariów żeńskich, czyli szkół co do odpowiedniości których dla kobiet nie ma w Galic i
dwóch zdań. Zobaczmy akie tam panu ą stosunki.
Oto mamy w Galic i  seminariów męskich, a tylko  seminaria żeńskie. Według cy
Rady Szkolne Kra owe w r.  rozdano   koron na stypendia dla chłopców,
a tylko   dla ǳiewcząt, uczęszcza ących do seminariów. Prócz tego uzyskano od
rządu na te stypendia   koron dla chłopców, a dla ǳiewcząt ani grosza.
Jeszcze askrawie przedstawią się te cyy, gdy powiem, że z pomocą  szkół męskich
i owych   koron otrzymu e kra tylko  sił nauczycielskich męskich (cya z r.
), zaś owe  szkoły żeńskie i owe skromne   koron dały aż  nauczycielek.
Widocznie kobietom nauka i posady były koniecznie potrzebne, skoro własnym trudem
i energią potrzebne wykształcenie zdobyły. Ale czy tak być powinno?
Z akie rac i uprzywile owywanie chłopaka, a krzywǳenie ǳiewczyny? Dlaczego
ǳiewczyna ma się kłopotać, męczyć, prywatne szkoły opłacać, pracą pozaszkolną zapłatę
tę zdobywać, a chłopiec ma mieć szkołę za darmo i eszcze stypendium na utrzymanie?
Podkreślam te rzeczy umyślnie, by zilustrować krzywdę, aka się ǳie e kobiecie ǳisie sze
na polu według mnie na barǳie dla nie ważnym, bo na polu e wykształcenia.
Jeśli byśmy tak samo zechcieli barǳie szczegółowo rozpatrzyć inne strony kwestii
kobiece , przekonalibyśmy się, że wszęǳie est kobieta upośleǳona, w prawach ograniczona.
Walka o to uprawnienie kobiety est zadaniem różnych lig, związków i komitetów
równouprawnienia. W tym mie scu zahaczamy z konieczności o pewien zabawny na pozór,
ale dla kobiet ednak barǳo smutny moment.
Trzyǳiesty paragraf ustawy o stowarzyszeniach zabrania kobietom w Austrii należenia do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Paragraf ten, ak uż to zaznaczyłam
uprzednio, uzna e kobietę za niedo rzałą i bezwłasnowolną na równi z małoletnimi, pĳakami, marnotrawcami, wariatami itp. Rezultatem tego est zupełna niemożność organizowania się kobiet, eśli choǳi o zdobycie praw politycznych. Niedawno zawiązany Związek Równouprawnienia Kobiet w Krakowie wyraźnie ma w ednym z paragrafów statutu
uczynione zastrzeżenie: „ǳiałalność polityczna wykluczona”. Pozosta e zagadka istotnie
do rozwiązania trudna. W aki sposób ma kobieta zdobyć prawa polityczne, eśli prawnie
walczyć o zdobycie tych praw nie może? Jeśliby ów Związek Równouprawnienia chciał
rozpocząć agitac ę o prawa wyborcze dla kobiet, natychmiast by go rozwiązano. Cóż tedy
kobietom pozosta e? Ano chyba droga nielegalne walki. Wobec tego nie wolno nikomu
ani się naśmiewać z angielskich suażetek, ani się gorszyć ich postępowaniem, bo wobec
przepisów ǳisie szego prawa redagowanego i bronionego przez mężczyznę kobiecie inna
droga prócz nieprawne nie pozosta e!
I rzecz ǳiwna. W na bliższym sąsieǳtwie leżące kra e, Ros a i Niemcy, owego przedpotopowego paragrafu uż nie posiada ą. Tylko u nas w Austrii przepis ten do ǳiś dnia
obowiązu e.
Tak samo niewzruszona est Austria w swym uporze, eśli iǳie o inne prawa obywatelskie kobiety. Do płacenia podatków kobieta est dorosła, do odpowieǳialności przed
sądem za postępki swo e również, do za mowania posad urzędniczek, nauczycielek, leka²¹wszechnica (daw.) — uczelnia, uniwersytet. [przypis edytorski]
²²cyfra (daw.) — liczba, wielkość liczbowa; ǳiś popr.: po edynczy znak pisarski służący do zapisywania liczb.
[przypis edytorski]
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rek itp. także, do pracy wyczerpu ące w rzemiośle lub fabryce również, ale nie dorosła
do tego, by sama o swoim losie mogła decydować.
Kobieta ﬁńska²³ może to uczynić, kobieta norweska²⁴ również (o Amerykankach
i Australĳkach nie mówię, są to bowiem zamorskie ptaki), ale austriacka kobieta nie
może, no i kwita! Dlaczego? Chyba się nie zna ǳie taki, kto by logicznie mógł na to
odpowieǳieć? Uparliśmy się i koniec — mogą edynie odpowieǳieć mężczyźni, którzy
dotąd nielogiczność i upór cechami określa ącymi „babskie” rozumowanie nazywali.
Proszę bo odpowieǳieć na to proste pytanie. Co to est naród? Sąǳę, że mężczyźni
i kobiety. Co oznacza wyraz „powszechny”, np. głosowanie powszechne? Zdawałoby się,
że przy powszechnym głosowaniu głosować ma ą wszyscy pełnoletni mieszkańcy danego
kra u.
Tymczasem pod słowem losy „narodu” po mu ą obecnie losy męskie ego połowy, tak
samo pod słowem głosowanie powszechne rozumie ą uczestnictwo w głosowaniu wszystkich mężczyzn. Ci wszyscy, co tak rozumu ą, są zatem albo nielogiczni, albo nieszczerzy!
Ale o to mnie sza!
Jest faktem, że kobieta w Austrii est całkowicie pozbawiona praw obywatelskich. Nie
wolno e , ak uż powieǳiałam, do żadnych stowarzyszeń politycznych należeć, nie wolno się dla walki o prawa polityczne stowarzyszać. Nie wolno e o własnym losie decydować, ani w tworzeniu ustaw o e własnym losie rozstrzyga ących uczestniczyć. Ani radcą
mie skim, ani posłem se mowym lub parlamentarnym, ani wó tem, ani burmistrzem,
ani ministrem kobieta zostać nie może. Domyślam się, że nawet wśród obecnych tu na
sali słuchaczy nie ednemu powyższe żądania kobiece eszcze ǳiś, uż eśli nie zabawne,
to chociaż ǳiwne się wyda ą. Dlaczego ednakże, barǳo bym rada²⁵ wieǳieć. Kobieta
— matka, nauczycielka, profesorka uniwersytetu — czyż nie może równie dobrze ak
mężczyzna zostać ministrem oświaty? Czyż nie większe ma nawet po temu uprawnienie? Toć²⁶ matka wychowu e nawet tego mężczyznę, któremu się późnie wyda e, że est
edynie mądry i edynie w sprawach wychowawczych doświadczony.
A inne podrzędnie sze, mnie odpowieǳialne urzędy i stanowiska? Dlaczego sprawami szkolnymi, szpitalnymi, dobroczynnymi, sprawami dostarczenia mieszkańcom wody,
żywności, oświetlenia, uprzątnięcia ulic danego miasta nie może się za ąć kobieta? Czyż
tego wszystkiego nie robi w domu? Czyż nie ma pod tym względem nawet więce praktycznego wyrobienia? A czyż teoretyczna strona tych wszystkich kwestii est taka zawiła?
Skoro przeciętny szynkarz²⁷ lub rzeźnik może zostać i często zosta e radcą mie skim i zarówno z teoretyczną, ak i praktyczną stroną zarządu mie skiego poraǳić sobie potraﬁ, tak
samo z pewnością przeciętnie inteligentna kobieta potraﬁ sumiennie spełnić te obowiązki. A lepie bęǳie o tyle, że przy decydowaniu o sprawach osobiście kobiet dotyczących,
czyli inacze przy decydowaniu o losach połowy ludności, zaważą głosy kompetentne i edynie do tego powołane. Dotąd za kobietę decydował mężczyzna i o e losach rozstrzygał.
To było anomalią i to się zmienić musi.
Jaką drogą prawa te kobieta zdobęǳie — nie przesąǳam i o to nie iǳie. Zaznaczam
ednak, że nadanie praw politycznych kobietom nawet w konserwatywne Austrii est
kwestią niedługiego czasu. Jest to konieczną zresztą konsekwenc ą obuǳenia się kobiety
i e wkroczenia na nowe pola ǳiałalności. Wraz z większym wykształceniem kobiety
i z większą e odpowieǳialnością musiało przy ść ako proste następstwo konieczne za²³Kobieta ﬁńska może to uczynić — utworzone po wo nie rosy sko-szweǳkie Wielkie Księstwo Finlandii
było autonomiczną prowinc ą Imperium Rosy skiego, w które rosy skiego monarchę reprezentował generał-gubernator ako namiestnik. W  w Wielkim Księstwie Finlandii dokonano zmian ustro owych, m.in.
wprowaǳono w pełni demokratyczny parlament (Eduskunta).  czerwca  obywatelki otrzymały zarówno czynne, ak i bierne prawa wyborcze, t . mogły być wybierane do nowo utworzonego parlamentu. Pełną
niepodległość Finlandia uzyskała w roku . [przypis edytorski]
²⁴kobieta norweska [również ma prawa wyborcze] — w Norwegii kobiety z klasy średnie (te, które osiągnęły
odpowiednią kwotę dochodu same lub wspólnie z mężem) uzyskały prawo do głosowania w wyborach lokalnych
w ; w  kobiety uzyskały podobnie ograniczone prawa wyborcze w wyborach parlamentarnych; w 
wprowaǳono powszechne prawo wyborcze w wyborach lokalnych, zaś w , trzy lata po wydaniu tekstu K.
Bu widowe , powszechne prawo wyborcze dla wszystkich obywateli w wyborach wszystkich szczebli. [przypis
edytorski]
²⁵rada bym wieǳieć (daw.) — chciałabym wieǳieć. [przypis edytorski]
²⁶toć (daw.) — przecież. [przypis edytorski]
²⁷szynkarz (daw.) — właściciel karczmy lub podrzędne restaurac i sprzeda ące alkohol. [przypis edytorski]
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żądanie przez nią praw. Kobieta-lekarz ma prawo pisać receptę, czyli decydować o życiu
pac enta, ale ta sama kobieta-lekarz nie może być prawnym świadkiem śmierci człowieka. W razie akiegoś nagłego wypadku na ulicy przechoǳący przypadkowo analfabeta,
byle mężczyzna, za świadka służyć może, ale nigdy kobieta, chociażby była profesorem
uniwersytetu.
Temu podobne śmieszne sprzeczności same woła ą o zmianę, zmienione być muszą
i będą. To samo zupełnie dotyczy wszystkich praw obywatelskich kobiety. Odmienność
płci uż ǳiś przestała być argumentem. Każdy obywatel danego państwa przynoszący
temu państwu pożytek w zamian musi mieć pewne prawa. Skoro pożyteczne ǳiałalności
kobiety nikt uż ǳiś zaprzeczyć nie może, tym samym i praw e odmawiać nie wolno.
Uobywatelenie zatem kobiet, powtarzam, est tedy tylko kwestią czasu.
Powieǳiałam na wstępie, że apatia spotykana u szerszego ogółu kobiet dla kwestii
kobiece może krótkowzrocznemu badaczowi nasunąć wniosek, że kwestia sama est zbyteczna albo też może przedwczesna. Sąǳę, że uporałam się z obydwoma zarzutami. Skoro
kobiecie praw nie dosta e²⁸ i skoro nadania e tych praw odmawia ą, musi kobieta o nie
walczyć, skoro zaś uż ǳiś istnie ą kobiety, które brak tych praw odczuwa ą, tym samym ǳiś prawa te nadane im być powinny. Odkładanie nadania tych praw do chwili,
aż wszystkie kobiety do praw dorosną, byłoby śmiesznością. Czyż bowiem uż ǳisia ogół
mężczyzn dorósł do praw, które posiada? Gdyby tak było w istocie, nie mielibyśmy przede
wszystkim całe kwestii kobiece i nie potrzebowalibyśmy tak za adle o nią walczyć.
Ciemnym pozostać musi ten, komu się oświecać nie pozwala ą, do rzalszym się nie
stanie nikt, kogo sztucznie w rozwo u będą hamowali, z praw korzystać nie nauczą się
osobniki spod praw tych wy ęte. Kobieta niedorosłą do praw bęǳie dopóty, dopóki
z praw tych korzystać nie zacznie. I chociażby nawet pozornie w linii rozwo owe luǳkości
drobne odchylenie wsteczne przez uprawnienie kobiety nastąpić miało (tak ak np. zaprowaǳenie powszechnego głosowania dało zacofany chrześcĳańsko-soc alny parlament
w Austrii), to szybko odchylenie to bęǳie przezwyciężone przez wprowaǳenie w szeregi
walczących o lepsze utro całych zastępów dotąd biernych uta onych sił kobiecych.
Jednakże ta bierność, i apatia szerszego ogółu kobiet w odniesieniu do kwestii kobiece musi mieć akieś głębsze przyczyny. Postara my się o ich odszukanie. Poważną część
tych przyczyn ob ąć można ogólną nazwą wewnętrznego niewolnictwa kobiety. Kobieta
ǳisie sza nie est sobą, nie czu e się ednostką samą przez się i samą dla siebie. Jest ona
żebrem Adamowym, est sługą-niewolnicą mężczyzny, est ego dopełnieniem, podporą,
pociechą, osłodą, ozdobą, lalką-zabawką, est ego wzorem, przykładem, ideałem, marzeniem, ego aniołem lub ego szatanem, ego zbawieniem lub przekleństwem, słowem
wszystkim, ale w odniesieniu do mężczyzny.
„Kobieta sama z siebie est niczym”, oto synteza kobiety, aką nam da e na początku
XX wieku Wyspiański w Wyzwoleniu. I przyznać trzeba, że ma do pewnego stopnia rac ę.
Przeciętna kobieta, aczkolwiek faktycznie nie est „niczym”, za „nic” uważać się pozwala,
a co eszcze gorsza, ma się za nic sama. Wiekowa niewola zabiła w kobiecie wiarę w siebie,
wiarę we własną niezależność osobniczą. Sugestionowano kobiecie e dodatkową rolę na
ziemi. „Źle est człowiekowi-mężczyźnie być na świecie samemu”²⁹ i oto stworzył Pan
Bóg z żebra Adamowego kobietę, aby człowiekowi-mężczyźnie lepie na świecie było.
Od te prastare legendy rozpoczyna ą się ǳie e niewolnictwa kobiety, i to niewolnictwa
na cięższego, bo wewnętrznego.
Kobieta w tę swo ą dodatkową rolę uwierzyła i zatraciła siebie. Owa emancypantka
z powieści Prusa, ściąga ąca buty powraca ącemu ze spaceru mężowi, sto ącemu i moralnie, i umysłowo dużo od nie niże , oto typ kobiety, która sama sobie celem być nie
umie, która ze spo rzeniem wiernego psa patrzy mężczyźnie w oczy, by wyczytać każdą
ego myśl, odgadnąć każde życzenie, chociażby te myśli i te życzenia e osobistą poniewierkę miały na widoku. I takie typy spotykamy w życiu co kroku. Nie chroni przed tym
niewolnictwem nawet wyższe wykształcenie kobiety. Jakże często wiǳieć można dyplomowane doktorki sto ące w stosunku do pana stworzenia z zachwytem zupełnie takim
²⁸nie dostaje (daw.) — braku e. [przypis edytorski]
²⁹Źle jest człowiekowi-mężczyźnie być na świecie samemu — słowa z biblĳne Księgi Roǳaju (Rǳ , ), którymi
Bóg po stworzeniu mężczyzny w ra skim ogroǳie Eden tłumaczy stworzenie kobiety. [przypis edytorski]
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samym, ak analfabetki Kasie lub Agaty wobec błyszczących guzików kaprala lub gea tra³⁰. Mężczyzna przez swą płeć, przez swą siłę i brutalność na ogół imponu e kobiecie.
W miłości dla niego nie umie odnaleźć przeciętna kobieta nic oprócz niewolnictwa dla
siebie. A to upodlenie podnosi ona nawet do godności cnoty. Żona poświęca się dla męża,
ǳiewczyna dla kochanka, matka dla syna, zapomina ąc, że ciężko grzeszą przeciw sobie
samym przez zabicie człowieczeństwa w sobie przez to samounicestwienie. Żona Ibsenowskiego³¹ Branda to na wyższy typ takie kobiety, typ ednakże bezwarunkowo u emny. Kobiecie siebie zatracać nie wolno. Zupełnie tak samo zresztą nie wolno mężczyźnie
zatracać się dla kobiety. Miłość identyﬁku ąca się z niewolnictwem nie est prawǳiwą
miłością. W miłości wolni iść obok siebie mogą mężczyzna i kobieta. Nie zapomina my,
że ednako potrzebny est mężczyzna kobiecie ak kobieta mężczyźnie. O żadnych poświęceniach, zaparciach się, oddaniach nie może tu być mowy. Dwo e luǳi darzy się
wza emnie miłością i wza emnie e dla siebie pożąda. Tylko w takich warunkach miłość nie est upodleniem. Kobieta poświęca ąca się dla mężczyzny, zapiera ąca się siebie,
zatraca ąca swo e a, hańbi zarówno siebie, ak mężczyznę. Boć nie może być przecie za
człowieka uważany mężczyzna, który z takie oﬁary całopalenia korzysta, który to samounicestwienie kobiety dla swoich mnie lub więce egoistycznych celów wyzysku e.
Mężczyzna, dla którego kobieta poświęciła swó skarb na droższy, bo siebie samą,
został tym samym sponiewierany, zepchnięty do roli zwykłego zwierzęcia. Za pomocą
siły ﬁzyczne zagarnął mężczyzna kobietę w niewolę; ǳięki zdobytym tą siłą przywile om
rozwinął swe właǳe umysłowe, które w dalszym ciągu wykorzystał, by dokładnie zgnębić
kobietę. Odebrał kobiecie wiarę w siebie, zabił w nie ą samą. Kobieta, która na to zabicie
swego człowieczeństwa pozwoliła, est w tym winna bezwarunkowo, lecz okoliczność, że
te zatraty dokonała przez mężczyznę i dla mężczyzny (bez którego przecież obe ść się nie
mogła), sprawiła, że i mężczyzna, który z tego upodlenia kobiety skorzystał, upodlił się
i zhańbił nie mnie od kobiety. Spodlił się i zhańbił nawet więce , bo miał w ręku siłę,
podczas gdy kobieta uległa przemocy wobec konieczności. Dla mężczyzny zaś zniewolenie
kobiety było tylko kwestią wygody. Po co wkładać w szukanie miłości pracę i energię,
kiedy przemocą, gdy się ma silne pięści, zdobyć to można łatwie ? I tak oto stanął mąż
ako pan i władca, a naprzeciw niewiasta-niewolnica. Od te pory zaczęło się urabianie
kobiety przez mężczyznę. Im mnie człowieka było w kobiecie, tym większą cenę dawał
za nią mężczyzna.
„Kobiecość”, czyli „płeć” kobiety zrobił mężczyzna edyną e wartością. I kobieta udoskonaliła w sobie samicę, zatraciwszy prawie całkowicie na e korzyść swo e człowieczeństwo. Kobieta Wschodu, namaszcza ąca wonnymi ole kami swe ciało i kultywu ąca
swo e wǳięki z całym nabożeństwem oraz upragnieniem zadowolenia i nasycenia nimi
mężczyzny, a także elegantka paryska, trzęsąca modą i zmienia ąca ą kapryśnie gwoli³²
ustawicznego podrażniania zmysłów mężczyzny — oto godny tegoż mężczyzny wytwór!
Taką chciał mieć mężczyzna kobietę i taką się też stała w znaczne większości wypadków.
Lecz teraz nagle przychoǳą Weiningery³³ i niebaczni na to, że ǳisiejsza kobieta to ǳieło ich własne, ciska ą na kobietę wyrok potępienia. „Kobieta est tylko samicą, podczas
gdy mężczyzna est także i samcem”. I poniewiera ą i garǳą kobietą. Ale Weiningery,
aczkolwiek krótkowzroczni, ludźmi ednak nazwani być mogą. „Mężczyzna korzysta ący
z kobiety-samicy, żąda ący od nie rozkoszy lub ǳiecka, kala własne człowieczeństwo” —
powiada Otto Weininger na innym mie scu swe popularne książki Geschlecht und Charakter. Człowiek ten pragnął kobiety-człowieka, lecz zasugestionowawszy sobie fałszywe
założenie, że człowiekiem est edynie mężczyzna, a kobieta est tylko wcieleniem szatana,
w istnienie kobiety-człowieka nie wierzył. Że zaś na władanie sobą był zbyt słaby, stąd
rozstró nerwowy na tle seksualnym i w rezultacie samobó stwo. Ale śmierć Weiningera
nie była bezowocna. Dla nowego pokolenia mężczyzn zdanie Weiningera: edynie tylko
³⁰gefrajter — starszy szeregowy w wo sku niemieckim lub austriackim. [przypis edytorski]
³¹Ibsen, Henryk (–) — dramaturg norweski, początkowo tworzący utwory oparte na motywach
historycznych, legendach i sagach skandynawskich, późnie pod ął tematykę społeczno-obycza ową w duchu
realizmu i naturalizmu (Nora czyli dom lalki , ǲika kaczka , Brand ). [przypis edytorski]
³²gwoli (daw.) — dla, w celu. [przypis edytorski]
³³Weininger, Otto (–) — austriacki ﬁlozof, autor mizoginiczne rozprawy Płeć i charakter (Geschlecht
und Charakter). Kilka miesięcy po publikac i swo e książki popełnił samobó stwo. Zarówno książka, ak i postać
Weiningera zyskały ogromną popularność w epoce. [przypis edytorski]
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równy z równym, człowiek z człowiekiem współżyć powinien, stało się zasadą; ǳisie szy
człowiek-mężczyzna korzystać z samicy w kobiecie nie bęǳie, bo własną hańbę, własne
zbydlęcenie w tym u rzeć musi. A i kobieta, które Weininger bezwzględnie cisnął przed
oczy całą ohydę e samiczego upodlenia, z książki ego wiele korzyści wynieść może.
ǲięki Weiningerowi oczyści się z pewnością stosunek wza emny obu płci do siebie.
Z cytowanym powyże zdaniem Weiningera: „mężczyzna żąda ący od kobiety-samicy
rozkoszy lub ǳiecka kala własne człowieczeństwo” wiąże się ściśle druga barǳo ważna
dla kobiety kwestia e macierzyństwa.
„Macierzyństwo est celem kobiety, macierzyństwo est e przeznaczeniem”. Zdanie
to słyszymy coǳiennie, a powtarza ą e na więksi wrogowie wyzwolenia kobiety, zarówno ak ego zwolennicy. Ja bym ednakże powieǳiała: pseudozwolennicy. Boć edynym
celem kobiety est życie, tak samo ak życie est celem mężczyzny. Życie zaś to cała suma różnych momentów i prze awów, mięǳy którymi życie płciowe oraz związane z nim
macierzyństwo tworzy tylko edno ogniwo. I tak ak nigdy nie bęǳiemy twierǳili, że
celem życia mężczyzny est zapłodnienie kobiety, albo też o costwo i nie bęǳiemy mężczyzn spec alnie na mężów i o ców wychowywali, tak samo ograniczenie życia kobiety
tylko do wypełnienia funkc i płciowych i rozrodczych musi być za niesłuszne uznane.
Przeznaczanie wyłączne kobiety „na matkę” i ubieranie te roli w „zaszczyty”, „wzniosłości” i „święte posłannictwa” wszystko to est rezultatem niewolnictwa kobiety. Kobieta
dotychczas nie myślała sama nad sobą i z celu swego żywota nie zdawała sobie sprawy.
Mężczyzna natomiast krąg życia nakreślił sobie szerokim promieniem. Do zaspoko enia
ednego ze swoich instynktów życiowych przeznaczył całego równego sobie człowieka-kobietę. I zrobił z nie narzęǳie rozkoszy płciowe dla siebie, a w następstwie narzęǳie
rozrodcze gwoli przedłużenia gatunku! I kazał kobiecie zamknąć oczy na wszystkie inne
strony życia (które ą tak samo nęciły ak i mężczyznę), i powieǳiał e uroczyście: „Świętym posłannictwem twoim est macierzyństwo”. Kobieta, zasugestionowana i mocą warunków zmuszona, uwierzyła w to swo e „przeznaczenie”, a ze „świętego posłannictwa”
zrobiła sobie zaszczyt. I któż by zliczył te hymny, te pienia pochwalne, które na cześć
macierzyństwa kobiety wygłoszono. Na tym polu prześcigały się kobiety i mężczyźni.
Ellen Key³⁴ w ǳiełach swoich, które swo ego czasu tak zaimponowały ﬁlistrom płci obu,
podniosła macierzyństwo kobiety do apoteozy. Wyspiański, który kobietę samą z siebie
za „nic” uważa, tylko w ednym wypadku korzy się przed tym „niczym”, gdy e w roli matki-roǳicielki wiǳi. Nawet Ibsen nie ustrzegł się bałwochwalczego zachwytu dla
typu poświęca ące się matki.
Ale nie chciałabym zostać źle zrozumiana. Kobieta, która się świadomie instynktowi
macierzyńskiemu podda e, dobrze czyni. Ale nie wolno kobiecie w zadowoleniu instynktu macierzyńskiego wiǳieć edynego celu życia, nie wolno e zatracać siebie dla ǳiecka.
Pełnią życia żyć winna kobieta. Nie „niczym”, ale zupełnym człowiekiem ma być roǳicielka przyszłych pokoleń. Inacze schoǳi do roli automatu — maszyny do roǳenia
i hodowania ǳieci.
Macierzyństwo est ednym z na pięknie szych i na ważnie szych momentów życiowych. Ale właśnie w imię te ważności kobieta matką zostać może tylko o tyle, o ile do
tego w skłania ą e uświadomiona wola. Ani żadne „przeznaczeniowe klątwy”, ani żadne „na świętsze posłannictwa” nie mogą tu odgrywać roli. Ślepe, nieświadome poddanie
się instynktowi est dla kobiety poniżeniem, a zwłaszcza e bierne, bezmyślne uleganie
owemu pseudoprzeznaczeniu.
Toteż nie aniołem, nie ǳiewicą, nie żoną, nie matką winna być kobieta, ale przede
wszystkim człowiekiem i to człowiekiem zupełnym. Powinna zdać sobie sprawę z tego, że
sama sobie jest celem. I sobą przede wszystkim być winna. Powinna żyć dla siebie, nie zaś
dla mężczyzny lub ǳiecka. Powinna mieć własne cele, własne pragnienia, dążenia i ideały,
a nie być tylko reﬂektorem, zwierciadłem mężczyzny.
Uwierzyć w siebie samą powinna kobieta i zdać sobie ze swe wartości oraz mocy
sprawę. Każdy, kto chce ǳiś walczyć o wyzwolenie kobiety, powinien buǳić w kobiecie
wiarę w e samoistną, niezależną wartość.
³⁴Key, Ellen (–) — szweǳka ǳiałaczka społeczna, pedagog i publicystka; zwolenniczka utrzymania
różnic mięǳy płciami, przeciwniczka pozadomowe pracy kobiet, znana przede wszystkim ako autorka książki
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Na mężczyźnie wobec kobiecego ruchu wyzwoleniowego ciąży barǳo poważny obowiązek. Ponieważ przez szereg wieków ǳięki bezpośredniemu wpływowi i odǳiaływaniu
mężczyzn kobieta wiarę w siebie utraciła, obecnie powinien mężczyzna w oǳyskaniu te
wiary w siebie kobiecie dopomóc. Nie tłumić, nie gasić, nie ośmieszać wyzwoleniowych
porywów kobiety, ale całą siłę, energię i doświadczenie życiowe powinien oﬁarować kobiecie mężczyzna ako pomoc w walce o odnalezienie e zatraconego ja. Z pisarzy naszych
na dale w tym kierunku zaszedł Jan Lemański³⁵. Począwszy od Oﬁary królewny w każde
ego rzeczy widnie e zrozumienie i odczucie wyzwala ące się kobiety. W swo e Wyzwolence wyraźnie nawet formułu e tę kwestię: „Kobieto, sama siebie stwórz”.
Gdy ogół mężczyzn sprawę stosunku swego do kobiet zrozumie, wówczas samo przez
się zniknie dotychczasowe upośleǳenie, ak i uprzywile owanie (nb.³⁶ obłudne i pozorne)
kobiety. Ale o tym bęǳie mowa w odczycie następnym. Na razie podkreślę tylko, że
z chwilą uznania odrębności kobiece i e samoistności ako ednostki luǳkie nastąpić
musi ako prosta konsekwenc a całkowite e uprawnienie we wszystkich tych ǳieǳinach,
w których e praw ǳiś nie dosta e. Samo formalne równouprawnienie kobiety uż to przez
nadanie e praw politycznych, uż to przez ekonomiczne uniezależnienie nie rozwiąże
kwestii kobiece ani pokrzywǳenia kobiety nie zniesie.
Przez odnalezienie siebie i uwierzenie w siebie oraz wyodrębnienie i usamoistnienie prowaǳi jedynie droga do prawǳiwego wyzwolenia dla kobiety.

Kobieta, Wolność, Kondyc a
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Rozpatru ąc przyczyny kwestii kobiece oraz stosunkowo małego zainteresowania tą kwestią wśród szerszego ogółu społeczeństwa, a nawet kobiet samych, dotknęłam tzw. wewnętrznego niewolnictwa kobiety.
Przeciętna kobieta ǳisie sza nie żyła dotąd życiem samoǳielnym, nie czuła się sama
przez się ednostką. Powieǳiałam: „przez odnalezienie siebie i uwierzenie w siebie przez
wyodrębnienie i usamoistnienie prowaǳi edynie droga do prawǳiwego wyzwolenia kobiety”. Obecnie postaram się wykazać, że ani formalne, zewnętrzne uprawnienie kobiety,
ani nawet wewnętrzne odroǳenie same kobiety eszcze kwestii kobiece nie rozwiąże.
Cały dotychczasowy ruch kobiecy z wy ątkiem może paru lat ostatnich za mował się
wyłącznie zewnętrzną, inacze powieǳiawszy formalną stroną życia kobiety. Ten kierunek ruchu kobiecego, ta ego ograniczoność sprawiały właśnie, że szerszy ogół kobiet
odnosił się do niego z niechęcią. Instynktownie kobieta odczuwała, że ani przez otwarcie
uniwersyteckich podwoi, ani gmachów se mowych i parlamentarnych, ani nawet przez
zdobycie na wyższych dobrze płatnych stanowisk czy urzędów — w e życiu osobistym
zmieni się niewiele. Wprawǳie nie ulega wątpliwości, że przy zmianie zewnętrznych warunków życia zmienia się do pewnego stopnia i treść życia samego, zmiana ta est ednak
zawsze tylko powierzchowna, o ile est następstwem tylko zewnętrznego przymusu.
ǲisie szy fabrykant lub przemysłowiec bęǳie tylko wtedy popierał ustawy o ubezpieczeniu robotników lub skróceniu dnia roboczego, eśli w tym bęǳie wiǳiał swó bezpośredni interes. Zrobi to także wprawǳie i pod przymusem prawa, ale przy pierwsze
okaz i o zmianę tego prawa się postara, eśli ono z ego interesem bęǳie stało w sprzeczności.
Kobieta ǳisie sza orientu e się barǳo dobrze, że wszelkie prawa zdobyte przez nią są
na mężczyźnie — wymuszone.
Mężczyzna bowiem ǳisie szy w uprawnieniu kobiety nie wiǳi swego bezpośredniego interesu. Da ąc kobiecie prawa — kłamie. Wstyǳi się eno³⁷ na początku XX wieku
przyznać się otwarcie, że praw tych nie chce, że one wszelkim ego egoistycznym interesom sta ą na zawaǳie. Zwłaszcza wstyǳą się tego wszyscy ci mężczyźni, którzy się
do tzw. postępowców zaliczyć pragną. Rozebrany z osłonek programowo-politycznych
Stulecie ǳiecka (), w które przedstawiła pro ekt wychowania i edukac i oparty uznaniu prawa ǳiecka do
swobodnego rozwo u, bez kar cielesnych, indoktrynac i militarystyczne i religĳne . [przypis edytorski]
³⁵Lemański, Jan (–) — młodopolski poeta, ba kopisarz i satyryk okresu Młode Polski, eden z redaktorów czasopisma literacko-artystycznego „Chimera”; autor m.in. poematu Wyzwolenka () oraz powieści fantastyczne Oﬁara królewny (). [przypis edytorski]
³⁶nb. — skrót od łac. nota bene: warto zauważyć. [przypis edytorski]
³⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Kobieta, Mężczyzna, Prawo,
Wolność, Interes, Polityka

męski osobnik, nawet do na radykalnie szych partii należący, est często w nagie treści swe istoty zażartym przeciwnikiem prawǳiwego wyzwolenia kobiety. Tym się np.
tłumaczy dwulicowa polityka w odniesieniu do praw politycznych dla kobiet uprawiana
przez różnych „szczerych” demokratów i postępowców rozmaitych narodowości. Pomimo że programy danych stronnictw głoszą hasła politycznego równouprawnienia obu
płci, zawsze w decydu ące chwili sprawa ta bywa usunięta, ominięta lub odroczona. Jedna z publicystek rosy skich³⁸, omawia ąc tę kwestię powiada, „że nie weszła ona eszcze
w ciało i w krew nawet soc alne demokrac i”. To „niewe ście w krew” est właśnie ową
na istotnie szą przyczyną, dla które kwestia kobieca est dotychczas tak daleka do załatwienia.
I kwestia ta „nie weszła w krew” zarówno mężczyzny, ak i kobiety same . Gdyby
bowiem weszła ona istotnie w ciało i w krew kobiety, tym samym musiałby mężczyzna w e załatwieniu zobaczyć swó własny interes. A wówczas kwestia musiałaby zostać
załatwiona.
Jak należy to „we ście w krew” rozumieć? Dlaczego w wyzwoleniu kobiety ǳisie sze
mężczyzna nie wiǳi swego bezpośredniego interesu? Dlaczego nawet wśród poważne
większości kobiet ǳisie szych kwestia własnego ich wyzwolenia nie buǳi należytego zainteresowania?
Jakem uż powieǳiała uprzednio, dla wielkie liczby nawet barǳo postępowych luǳi
równość i wolność kobiety est po ęciem nowym, a co gorsza narzuconym z zewnątrz.
Świeżo słyszałam zapytanie z ust słuchaczki uniwersytetu: „Dlaczego ci wszyscy koleǳy
są wobec nas, koleżanek, tacy eleganccy, dlaczego nie odnoszą się do nas po prostu po
koleżeńsku, po luǳku, ale z akąś średniowieczną kurtuaz ą, gra ąc wobec nas ustawicznie
rolę cavaliero servante³⁹, by natychmiast zmienić maskę, eśli naprzeciw stanie kolega-mężczyzna?”.
I odwrotnie, słyszałam od słuchaczów-mężczyzn narzekania, że koleżanki są na uniwersytecie zawadą, bo wyﬂirtowu ą sobie u asystentów różne ulgi, pierwszeństwa, pomoce, których by dany asystent słuchaczowi-mężczyźnie pożałował. Ten eden przykład
wystarczyć może za dowód, że przeciętny mężczyzna nawet inteligentny i wykształcony nie wiǳi w koleżance-słuchaczce równego sobie studiu ącego człowieka, lecz przede
wszystkim kobietę. Że ednak do kłamanego stosunku wobec kobiety przywykł, więc
się na szczerość i prostotę zdobyć nie potraﬁ. Tak samo i kobieta nie może zapomnieć
używania swe , dotąd tak niezawodne broni: grania na zmysłach mężczyzny dla zdobycia
sobie swobody istnienia, a chociażby nawet tylko (ubliża ącego e przecie) przywile u.
U pewne , może nawet dość duże liczby profesorów, asystentów, słuchaczów na dnie
odszukać by można z pewnością myśl uta oną: „Wiǳimy was oto w pracowniach, na ławach uniwersyteckich ako studiu ące niewiasty, daleko ednakże chętnie wiǳieć byśmy
was chcieli w sali balowe , buduarze⁴⁰ lub komnacie małżeńskie ”. Że u wielu słuchaczek z pewnością analogiczne myśli istnie ą, dowoǳą modne yzury, metrowe kapelusze,
bluzki z rękawkami po łokcie spotykane tak często w salach wykładowych.
Należy sięgnąć głębie i zedrzeć z tego faktu eszcze edną osłonkę. „Według przepisów
ustawy esteś równą mnie koleżanką, ale ta równość tylko na ławie uniwersyteckie mnie
obowiązu e; wiem bowiem dobrze, że eśli zawiążę z Tobą stosunek miłosny w akie kolwiek bądź formie, panem Twoim się stanę i zniewoloną Cię u rzę”. Czyż nie tak myśli
ǳiś eszcze stosunkowo duża liczba męskie młoǳieży, nawet inteligentne ? A młoǳież
żeńska? Czyż tak barǳo rozminę się z prawdą, eżeli powiem, że nawet wśród studentek
wynaleźć by się dały ednostki, które by z gustem zamieniły skalpel sekcy ny na berło
domowo-gospodarskie, o ile by wspólnika do założenia owego domu udało im się znaleźć? A w owym współzałożycielu domowego ogniska akże chętnie uznałyby Pana i z aką
rozkoszą słodką niewolę znosiły?

³⁸Jedna z publicystek rosyjskich, omawiając tę kwestię… — Kołłonta [Aleksandra Micha łowna], Obrazowaǌe,
, „Dwa prądy”. [przypis autorski]
³⁹cavaliero servante, ǳiś popr. cavalier servente (wł.) — dosł: kawaler usługu ący, mężczyzna asystu ący damie
i otacza ący ą stałą uwagą i troską. [przypis edytorski]
⁴⁰buduar — kobiecy pokó przeznaczony do odpoczynku. [przypis edytorski]
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Szczerze i otwarcie żadna strona się do tego nie przyzna. Są to myśli i uczucia zazwycza
barǳo głęboko i barǳo starannie ukrywane. Masku e się e zazwycza na rozmaitszymi
pozorami. I kłamią ednako strony obie.
Mężczyzna ǳisie szy zarzuca kobiecie słabość ﬁzyczną, niższość umysłową, a według na nowsze mody nawet nieodpowieǳialność moralną i wyciąga stąd konsekwenc e
w formie tworzenia na rozmaitszych ograniczeń prawnych kobiety. Tymczasem w istocie całego tego sztucznego aparatu używa edynie w celu zamaskowania swo ego na ta nie szego pragnienia: utrzymania ak na dłuże kobiety w roli powolne , bierne , uległe ,
kornie ubóstwia ące go samiczki. Jest mu z tym przecie wygodnie i tego właśnie według
ego ǳisie szych poglądów wymaga ego interes.
A kobieta ǳisie sza, zarzuca ąca mężczyźnie brutalność, obłudę, niesprawiedliwość,
uda ąca zgnębioną i pokrzywǳoną, w gruncie rzeczy est z owe niewoli, na którą sarka⁴¹
zadowolona, pokrzywǳenia nie odczuwa zupełnie, a w atmosferze owego fałszu nawet
dobrze się czu e. Ospałość, lenistwo, nieodpowieǳialność, zepchnięcie ciężaru życia na
barki mężczyzny — to dla wielkie liczby kobiet ideał wygodnego życia. Czyż dla takich
kobiet równouprawnienie może przedstawić akikolwiek interes?
I czyż można się ǳiwić, że z drugie strony dla luǳi głębie patrzących, ǳisie sza walka
o równouprawnienie kobiety o to formalne, zewnętrzne e równouprawnienie w sensie
nadania e praw politycznych lub też dopuszczenia e do adwokatury czy też sądownictwa
wyda e się walką niewiodącą do celu?
Luǳie ci zda ą sobie sprawę, że droga wiodąca do wyzwolenia kobiety prowaǳi edynie przez odroǳenie wewnętrzne zarówno kobiety, jak i mężczyzny, przez zmianę ich
wza emnego do siebie stosunku i to stosunku podstawowego, określa ącego się przez
miłość.
I dlatego miała rac ę pisarka p. Rygier-Nałkowska⁴², gdy na Z eźǳie Kobiet odbytym
w Warszawie w r.  wystąpiła z zarzutem, że cały ten Z azd był bez treści, że nie sięgnął
istoty rzeczy, że nie dotarł źródła, pomimo że, ak wiemy, Z azd ten dał barǳo wyczerpu ące sprawozdanie z przebiegu walki kobiet o równouprawnienie na wszystkich polach,
na których kobieta dotąd była upośleǳona. Miała p. Nałkowska rac ę zupełną w tym,
że żądała wniknięcia w sprawy miłości, stworzenia nowych norm etycznych rząǳących
ludźmi, nakreślenia nowego ideału erotycznego. Czy i o ile udało się p. Nałkowskie powieǳieć w te sprawie cośkolwiek nowego, o tym powiemy późnie , na razie podkreślam
tylko słuszność e żądania: rewiz i norm etycznych obowiązu ących luǳkość ǳisie szą.
Tego samego żądał p. Benedykt Hertz w swoich artykułach drukowanych w „Społeczeństwie” (Warszawa ) i zatytułowanych Wulkan przyszłości. Powiada on mianowicie, że „buǳąca się obywatelka zażądać musi rewiz i wszelkich instytuc i społecznych,
całego dotychczasowego dorobku kulturalnego, ma ącego na wzglęǳie potrzeby tylko
edne połowy luǳkości. I sięgnąć ona musi do podstaw ustro u — do roǳiny”.
Próby tego sięgania spotykamy od pewnego czasu w literaturze i publicystyce. Zabiera ą tu głos pisarki tzw. na młodsze, z panią Rygier-Nałkowską na czele: Marion⁴³,
Theresita⁴⁴, Łuskina⁴⁵, Zawistowska⁴⁶, Ostrowska⁴⁷, Savitri⁴⁸ i inne, oraz publicyści i publicystki ak Stanisław Brzozowski, Benedykt Hertz, St. Pora , dr. Miklaszewski, Maria
Turzyma, Iza Moszczeńska itd. Szczegółowy przegląd całe te literatury dała w ostatnich
dwóch numerach „Steru” z r.  p. Kazimiera Ostachiewiczowa w artykułach zatytułowanych Z zagadnień etyki obyczajowej.
⁴¹sarkać — wyrażać głośno niezadowolenie z czegoś, narzekać. [przypis edytorski]
⁴²Zoﬁa Nałkowska, primo voto Rygier (–) — polska pisarka, publicystka i dramatopisarka; autorka
m.in. powieści Kobiety (), e dalszego ciągu pt. Książę () oraz powieści Rówieśnice (); obecnie
znana przede wszystkim z powieści Granica () oraz cyklu opowiadań Medaliony (). [przypis edytorski]
⁴³Marion (pseud.), właśc. Cecylia Glücksman (–) — polska poetka i pisarka; autorka m.n. powieści
Życie (?). [przypis edytorski]
⁴⁴Theresita (pseud.), właśc. Maria Krzymuska-Iwanowska (–) — polska pisarka okresu Młode Polski; autorka m.in. tomu nowel Stygmat () i powieści U źródeł (). [przypis edytorski]
⁴⁵Łuskina, Ewa (–) — polska poetka, nowelistka, powieściopisarka. [przypis edytorski]
⁴⁶Zawistowska, Kazimiera (–) — polska poetka okresu Młode Polski, tłumaczka. [przypis edytorski]
⁴⁷Ostrowska, Bronisława (–) — poetka polska okresu Młode Polski, tłumaczka poez i ancuskie
oraz pisarka książek dla ǳieci. [przypis edytorski]
⁴⁸Savitri (pseud.), właśc. Anna Zahorska (–) — polska poetka, powieściopisarka i dramatopisarka.
[przypis edytorski]
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Zasadniczą treścią wszystkich wzmiankowanych utworów i artykułów est rozpatrzenie erotyczne strony ǳisie szego stosunku kobiety do mężczyzny. Mógłby ktoś powieǳieć: cała beletrystyka dotychczasowa wszystkich narodów po wszystkie czasy za mowała
się ǳie ami miłości. Zupełna prawda. Jednakże mięǳy tymi dawnymi a nowymi poglądami na miłość występu e zasadnicza różnica.
Kobieta nowa, wychowana w porównaniu z pokoleniami dawnymi we względne wolności, sięgnąć musiała z natury rzeczy po wolność na istotnie szą, t . po wolność rozporząǳania swo ą osobą. Miłość według dotychczasowego po ęcia, poda ąca kobietę w moc
i właǳę mężczyzny, skazu ąca ą na różne wyrzeczenia się i samozaparcia w imię przeróżnych zbankrutowanych uż ǳisia ideałów — nie mogła zadowolić kobiety ǳisie szego
pokolenia. Kłamstwo, obłuda, oszustwo ako bezpośrednie następstwa dotychczasowego
stanu rzeczy nową kobietę wstrętem prze mować poczęły. Zapragnęła szczerości w stosunkach. I wiǳimy oto całe szeregi kobiet niezadowolonych, nieszczęśliwych, w poszukiwaniu nowych form miłości przegrywa ących nawet życie samo. Tak się mnie więce
przedstawia ą bohaterki autorek „na młodszych”: Życia Marion, Kobiet, Księcia lub Rówieśnic Nałkowskie . I typy te wzięte są istotnie z życia. Zrywa ąca więzy kobieta musiała
potargać przede wszystkim na mocnie krępu ące ą okowy, akie e dotychczasowe formy
miłości narzucały. Pierwszym odruchem mimowolnym, i zupełnie zresztą zrozumiałym
po zrzuceniu przez wieki krępu ących ą więzów, było nurzanie się w swoboǳie, używanie
wolności za wszelką cenę, używanie do syta, do przesytu. Tym się tłumaczy zaznaczony przez edną z petersburskich studentek na ostatnim z eźǳie warszawskiego Związku
Równouprawnienia Kobiet Polskich fakt, że znaczna liczba młoǳieży żeńskie ze sfer zarówno robotniczych, ako też i studenckich apoteozu e⁴⁹ tzw. wolną miłość i pęǳi przed
siebie na oślep, nie zastanawia ąc się w szale używania ani nad oceną swego postępowania,
ani nad żadną odpowieǳialnością, czy to ednostkową, czy społeczną.
Że w te grze namiętne , stawia ące życie na edną kartę zna du e chętnych partnerów-mężczyzn, czyż temu ǳiwić się można? I czy całemu temu z awisku w ogóle można się
ǳiwić?
Każdy ucisk, każda niewola wywołu e zazwycza reakc ę. Mężczyzna żył dotąd w mnie
lub więce awne poligamii. Wprawǳie przepisy Kościoła i prawo nakazywały mu w stosunku z kobietą formę monogamiczną, ale umiał sobie z tymi przepisami akoś poraǳić.
Na poligamię⁵⁰ pozwalał mu po cichu obycza , pozwalała mu kobieta, a co na ważnie sze
on sam siebie rozgrzeszał, usprawiedliwiał. Pomagali mu w tym skwapliwie przyrodnicy-lekarze, soc ologowie na ǳiwacznie szego pokro u. U zwierząt nie ma monogamii, tylko
u wy ątków, pouczali pierwsi; wstrzemięźliwość szkodliwie na zdrowiu odbić się może,
przestrzegali druǳy, w obecnym kapitalistycznym ustro u społecznym prostytuc a est
złem koniecznym, przekonywali trzeci.
Kobieta natomiast, pomimo istnienia poliandrii⁵¹ u zwierząt, pomimo owego „szkodliwego” wpływu wstrzemięźliwości, płciowe dla zdrowia i pomimo ustro u kapitalistycznego, według wymagań dotychczasowe moralności musiała być czysta przed ślubem, a wierna mężowi po ślubie. Tak postanowił mężczyzna, który pragnął czystości rasy
i chciał nie mieć wątpliwości co do swego o costwa. Kobieta zasugestionowana, zresztą
siłą warunków zmuszona, owemu obycza owemu prawu się poddała. Że się niesłychanie
często spod owego prawa wyłamywała, wieǳiał o tym dobrze mężczyzna i postanowił temu zapobiec przez ustawę o ǳieciach nieślubnych, o wiarołomstwie żony, wreszcie przez
wy ęcie spod praw prostytutki.
Czy i na ile przepisy te się przydały? Jest faktem, że na ogół kobieta dotychczasowa
wiodła żywot od mężczyzny czyście szy. Czy ednak w swe istocie czyście sza od niego
była? Sąǳę, że nie. Przychoǳi mi tu na myśl edna z nowelek Louisa. Rzecz ǳie e się we
Franc i. Ksiąǳ, ulubiony przez damy spowiednik, dowoǳi w towarzystwie, że w istotne popełnianie wielkie ilości grzechów na tle erotycznym a komunikowanych mu przez
⁴⁹apoteoza (z gr.) — ubóstwienie; przedstawienie idei, wydarzeń a. postaci ako godnych uwielbienia i czci,
wyidealizowanie. [przypis edytorski]
⁵⁰poligamia (z gr.) — związek małżeński z wieloma osobami w tym samym czasie; tu w potocznym znaczeniu,
zawężona do: związek mężczyzny z dwiema lub więce kobietami (poligynia). [przypis edytorski]
⁵¹poliandria (z gr.) — wielomęstwo, małżeństwo edne kobiety z więce niż ednym mężczyzną ednocześnie.
[przypis edytorski]
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Seks, Obycza e,
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Kobieta ”upadła”

penitentki⁵² — nie wierzy. Twierǳi natomiast, że kobieta, zbyt tchórzliwa wskutek nacisku opinii publiczne , by się aż do czynu grzesznego posunąć, tak est ednak przez owe
zakazane dla nie formy miłości nęcona, że choć w wyobraźni musi one grzechy popełniać, by odczuć całą sensac ę boda uro onych przeżyć. Jest w tym dużo psychologiczne
prawdy. Wielka ilość kobiet mĳa ące doby eśli nie grzeszyła życiem, to grzeszyła boda
wyobraźnią; ǳisie sza kobieta przełomowa, ponieważ te dawne „grzechy” przestała uż za
„grzech” uważać, z łakomstwem nowic uszki i całkiem otwarcie rzuciła się na zakazane
dla nie dotychczas owoce.
Ta gwałtowna reakc a oraz owe szczere wypowieǳenia się pisarek na młodszych dowoǳą, że skrępowany w kobiecie pęd ku zadowoleniu instynktu płciowego przez to skrępowanie nie tylko nie zaniknął, ale nawet nie osłabł. Wypaczył się tylko.
I nic tu nie pomogą statystyki dra Miklaszewskiego i innych za mu ących się tą kwestią publicystów, dowoǳących, że kobieta w stosunku z mężczyzną tylko ǳiecka pragnie.
Kobieta zdrowa, normalna, odda ąca się mężczyźnie tylko dla zadowolenia instynktu macierzyńskiego w rzeczywistości nie istnie e. Jest to wytwór fantaz i męskie , następstwo
naiwności mężczyzny, który kłamstwa świadomie lub nieświadomie przez kobietę popełniane za prawdę przy mował. A eśli czasami wypadki podobne zdarzały się istotnie, były
one następstwem nienormalnych stosunków.
Kobieta dotychczasowa nie miała prawa wyboru w miłości, wychoǳiła za mąż zbyt
młodo, dla zabezpieczenia losu, za narzuconego sobie albo pierwszego z brzegu mężczyznę, który w następstwie wstrętny się dla nie stawał. W owym ǳiecku, o którym
wspomina ą, szukała zapomnienia, usprawiedliwienia dla siebie same za to, że wstrętnego sobie mężczyzny odepchnąć nie potraﬁła, że się na starganie przepisów prawnych
i przesądów obycza owych zdobyć nie ośmieliła. Owo ǳiecko musiało e zastąpić i głód
miłości i przezwyciężyć wstręt do narzuconego e przez prawo i obycza stosunku z nienawistnym, a w na lepszym razie obo ętnym mężczyzną. Owo ǳiecko musiało e wypełnić
życie, skupić na sobie wszystkie e wzruszenia, stworzyć surogat⁵³ szczęścia. Nie wątpię,
że istnie e barǳo dużo kobiet, które, niezdolne do samoanalizy, wierzą istotnie w to, co
mówią, i wiǳą w ǳiecku nie surogat, ale szczęście samo. Apoteozowanie macierzyństwa
i wynoszenie matki na piedestał w każdym przypadku — do takiego nieorientowania się
w swoich uczuciach z pewnością dużo się przyczyniło. Tak czy owak, owo twierǳenie,
że kobieta w stosunku z mężczyzną ǳiecka wyłącznie szuka, tylko na nieścisłe lub na
nieszczere obserwac i zostało zbudowane. Życie przeczy temu zresztą na każdym kroku.
Owe ǳiesiątki tysięcy mordowanych ǳieci nieślubnych głośny kłam takiemu twierǳeniu zada ą, tak samo ak zresztą tak ǳisia pospolite zdrady małżeńskie tych żon, które na
niemożność posiadania ǳieci narzekać nie ma ą potrzeby. Przeczy temu wreszcie awna
propaganda (bez protestu ze strony kobiet) środków zapobiega ących poczęciu.
Mężczyzna, pozwala ący sam sobie na na rozmaitsze, na barǳie wyraﬁnowane postacie rozpusty, równocześnie wytworzył sobie ednakże względnie wysoki ideał erotyczny.
Cóż z tego ednakże, kiedy ideał ten zrobił obowiązu ącym tylko dla kobiety. I w rezultacie musiało przy ść do tego, na co patrzymy ǳisia . Kobieta przełomowa ze wstrętem
odrzuca narzucone sobie pęta i te formy czystości, w które ą przymusowo utrzymywano, wcale za ideał uznać nie chce, sięga natomiast łakomie po to wszystko, co dla nie
dotąd ako grzech określone było, apoteozu e użycie za wszelką cenę i — rozpustę, chociażby kosztem życia. W swoim dążeniu do równouprawnienia, do wolności, zapatrzyła
się na dotychczasowe drogi mężczyzny i w bezmyślnym naśladownictwie ślepo w ego
ślady wstępu e. Owe młode ǳiewczęta odda ące się w pierwszym popęǳie szału towarzyszowi pracy lub koleǳe z uczelni, by po wytrzeźwieniu odczuć cały niesmak i próżnię
w te właśnie sferze uczuć, których zaspoko enia pragnęły — są to nieszczęśliwe oﬁary reakc i na dotychczasowy fałsz w stosunkach miłosnych, na wyraﬁnowaną, wprost okrutną
przewrotność mężczyzny, który kosztem niewoli kobiety zdobył sobie swobodę używania.
Żal serdeczny buǳić muszą te biedne, nieświadome, niezdolne do myślenia, ży ące tylko odruchami istoty. Natura z potężnym instynktem zachowania gatunku pcha e
w ob ęcia mężczyzny. Kościół, roǳina, opinia częstu e morałami, które dla nich wszelką
⁵²penitentka — kobieta spowiada ąca się. [przypis edytorski]
⁵³surogat (z łac.) — namiastka, coś zastępczego. [przypis edytorski]
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Grzech, Czyn, Obycza e,
Kobieta

Kobieta, Erotyzm, Seks,
Matka

Kobieta, Seks, Małżeństwo,
ǲiecko, Fałsz, Obycza e,
Niewola

wartość utraciły, a przez to żadnego wpływu wywrzeć uż nie mogą. Mózg nie przywykł
do samoǳielnego myślenia, wola niewyćwiczona, nerwy poszarpane, gǳież hamulec,
który by e w chwili decydu ące zatrzymał, do zdania sobie sprawy z celów i zadań życia
przyprowaǳił?
Zwłaszcza w obecne dobie porewolucy ne ⁵⁴ w Ros i choroba ta (bo chorobą ten stan
rzeczy nazwać trzeba) szerzy się w sposób przeraża ący. Pod wpływem książki Arcybaszewa⁵⁵ zatytułowane Sanin pozawiązywały się tzw. Saninskĳe krużki⁵⁶ i różne ligi miłości,
gǳie młoǳież płci obo ga eksperymentowała ową pseudonową formę stosunków miłosnych.
Stanisław Brzozowski, który na wzmiankowany wyże artykuł Benedykta Hertza dał
skądinąd dobrą i piękną odpowiedź, postawił ednak kwestię teoretycznie, da ąc swe odpowieǳi ironiczny tytuł Nieistniejący wulkan⁵⁷. Życie przekonało go, że wulkan istnie e,
że nawet bliższy był wybuchu, niż się spoǳiewano. Upadek rewoluc i, rozwianie we mgle
wszelkich naǳiei, pogruchotanie brutalną pięścią przemocy tak uż bliskich zrealizowania ( ak się zdawało powszechnie) ideałów — wszystko to przyczyniło się ogromnie do
wybuchu wśród nagle wykole one młoǳieży nerwowego rozstro u, na którego tle podrażnienia seksualne znalazły grunt niesłychanie podatny. Kobieta, która razem z mężczyzną szła na szubienicę, która razem z nim cierpiała nęǳę, głód i prześladowania —
niewolnicą ego uż się czuć nie mogła. Sięgnęła po wolność w miłości, po wolność, niestety, w dotychczasowym męskim rozumieniu. Nie zdobyła się na nowy ideał erotyczny, ale poszła szlakami przez męską połowę luǳkości niesłychanie dokładnie utartymi.
I w swoim naśladownictwie, a może w pragnieniu nasycenia uczucia zemsty dochoǳi
często do barbarzyńskie bezwzględności. „Ciotka mo a przez mężczyznę dostała obłąkania — może sobie z mego powodu eden lub drugi mężczyzna odebrać życie”. Albo
inacze : „Patrzałam ze wstrętem, ak matka mo a z wylękłymi oczami skamła ącego o łaskę psa zapatrywała się w szyderczą i cyniczną twarz o ca — niechże mężczyzna, który
mnie zapragnie, choć przez chwilę podobnymi oczami na mnie patrzeć bęǳie zmuszony”.
I musi mężczyzna ǳisie szy u rzeć w kobiecie ak w na dokładnie szym zwierciadle
obraz swó własny — żeby do swo e dotychczasowe moralności mógł nabrać wstrętu.
Musi na własne skórze odczuć i odcierpieć wszystkie męczarnie, które z ego powodu
wycierpiała kobieta, iżby zrozumieć, że wszystko to, co on e pod nazwą „miłości” oﬁarował, było te miłości parodią. A kobieta? Sąǳę, że prędko odczu e ona nasycenie, a nawet
przesyt i związany z nim niesmak. A gdy to nastąpi, przy ǳie czas na reﬂeks ę, na przekształcenie męskiego, że się tak wyrażę, poglądu na miłość na pogląd nowy, godnie szy
człowieka.
Czy to nastąpi i kiedy? Czyż na to można dać należytą odpowiedź? Zna dą się pesymiści, którzy powieǳą: skoro mężczyzna nie doszedł do przesytu przez tyle wieków i tylko
coraz to barǳie wyraﬁnowane formy rozpusty dla siebie wyna dywał, skądże gwaranc a, że i kobieta, raz rozpętana, tymi samymi szlakami nie pó ǳie i czy luǳkość przez
zatracenie edyne ostoi, aką akoby tworzyła roǳina na czystości i wierności kobiety
ufundowana, nie podąży szybkimi krokami do zagłady? Jest rzeczą prawdopodobną, że
po wszystkie czasy pomięǳy ludźmi istnieć będą osobniki, może nawet grupy całe, może
nawet poważne mnie szości, które w etycznym rozwo u w stosunku do luǳi ǳisie szych
nie tylko nie będą stać na szczeblu wyższym, ale może nawet do dą do zwyrodnienia
moralnego, o akim my ǳiś nie mamy wyobrażenia. Nie ulega ednakże wątpliwości,
że przeciętny typ człowieka coraz to barǳie bęǳie się doskonalić. Wszakże uż ǳisia
niepomyślalną est scena (nie tak znowu od naszych czasów odległa) rozgrzewania zmar⁵⁴w obecnej dobie porewolucyjnej w Rosji — mowa o rewoluc i rosy skie  roku, serii wystąpień robotniczych w Ros i i w Królestwie Polskim skierowanych przeciwko absolutyzmowi carskiemu oraz uciskowi
przemysłowców. W wyniku rewoluc i Mikoła II powołał pierwszy parlament rosy ski (Dumę Państwową),
zezwolił na ǳiałanie partii politycznych i stowarzyszeń, przyznał autonomię Wielkiemu Księstwu Finlandii.
[przypis edytorski]
⁵⁵Arcybaszew, Michaił Piotrowicz (–) — rosy ski pisarz, dramaturg i publicysta; zasłynął zwłaszcza ako
autor powieści Sanin (), które zarzucano promowanie aspołeczności, amoralnego hedonizmu i rozpasania.
[przypis edytorski]
⁵⁶Saninskĳe krużki (ros.) — kółka Saninowskie. [przypis edytorski]
⁵⁷Nieistniejący wulkan — pełny tytuł artykułu Stanisława Brzozowskiego, zamieszczonego w „Przegląǳie
Społecznym” (nr  z ), to: Nieistniejący wulkan i barǳo istniejąca kwestia. [przypis edytorski]
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zniętych na polowaniu nóg pana przez włożenie ich w trzewia chłopa pańszczyźnianego.
Jestem pewna, że nie przeminie nawet kilka pokoleń, a ǳisie szy otwarty handel ǳiewczętami również do niepomyślalnych⁵⁸ rzeczy zaliczać się bęǳie.
Sąǳę, że nie będę daleka od prawdy, gdy powiem, że uż nawet ǳisia w sferze uczuć
erotycznych człowiek przekroczył ową przełomową linię. Już ǳiś coraz częście spotykamy mężczyzn, którzy wyrzeka ą się miłości edynie dlatego, że sobie ideał erotyczny
w sposób niemożliwy do zrealizowania nakreślili. Wszak Weininger roztrzasku e sobie
mózg dlatego, że z erotyczną stroną życia poraǳić sobie nie może. Nietzsche⁵⁹ wypowiada znamienne: „Nie spotkałem dotąd kobiety, z którą bym ǳiecko mieć pragnął”⁶⁰,
gdyż wszystkie kobiety według określenia z ustępu o stare i młode kobiecie wymaga ą,
by „mężczyzna przychoǳił do nich z biczem”⁶¹. ǲisie szy człowiek-mężczyzna nie zadowoli się uż bierną, nieświadomą niewolnicą, a ów znany okrzyk Krasińskiego w usta
kobiety włożony: „duszę miałam, duszę mam, a wyście mi ciało tylko przyznali” coraz mnie zastosowania zna dować bęǳie. Świadomy, wolny mężczyzna łączyć się bęǳie
z świadomą wolną kobietą, by znowu według słów Nietzschego „ponad siebie budu ąc,
doskonalszemu od siebie człowiekowi dać początek”⁶². Drogą ewoluc i myślowe doszedł
uż mężczyzna do przekonania, że łatwa „zdobycz” na kobiecie ubliża emu samemu, że
korzystanie z życia zdobytego w ten czy ów sposób osobnika est z ǳisie szym moralnym rozwo em ogólnym w niezgoǳie. Już ǳisia sama myśl o sprzedawaniu w niewolę
eńców, o urząǳaniu sobie wygód życia kosztem zatraty innych luǳkich istnień, est dla
luǳi obdarzonych pewną kulturą moralną rzeczą niemożliwą. Toć nawet ekonomiczna
zależność ednych luǳi od drugich est hasłem do przewrotów społecznych — cóż mówić
o niewoli osobiste człowieka. Tę zasadniczą kwestię musi szerszy ogół mężczyzn zrozumieć — a gdy to się stanie, z tą chwilą dopiero runie podstawa do wszelakich ograniczeń
kobiety.
Człowiek ako ednostka społeczna dążył zawsze do zbliżenia się, do mnie lub więce
ścisłego zetknięcia się z innymi ludźmi. I dlatego tworzył sobie otoczenie, środowisko,
dobiera ąc sobie osobniki zbliżonego typu. Bliskość wza emna luǳi warunkowała się zawsze mnie lub więce ednakim rozwo em umysłowym, podobną inteligenc ą, zbliżoną
formą wychowania, bliskimi przekonaniami, odpowiednim sposobem myślenia. Dlatego
nie spotykamy prawie przypadków ścisłe przy aźni, a chociażby nawet bliskiego towarzyskiego obcowania mięǳy osobnikami zasadniczo się różniącymi, eśli nie we wszystkich
względach, to choćby nawet w kilku. Często zdarza ą się wypadki, że szczerych uprzednio
przy aciół poróżnić mogą przekonania polityczne, i to w sposób zasadniczy. Bywaliśmy
chyba wszyscy świadkami zrywania węzłów roǳinnych mięǳy braćmi, mięǳy roǳicami
i ǳiećmi, na tle nieporozumień przekonaniowych lub odmiennego rozwo u umysłowego. Zrywa się powoli kontakt duchowy, struny dźwięczą inacze , ustawiczna dysharmonia
szarpie nerwy, życie sta e się nieznośne i nawet ﬁzyczny związek krwi nic uż pomóc nie
może, długoletnie przywiązanie roǳinne słabnie powoli, a nawet znika zupełnie.
Czyż tak samo się ǳie e, gdy iǳie o stosunek mężczyzny do kobiety?
I znowu sięgnąć musimy do głębi. Powieǳą niektórzy: toć przecie i ǳiś dobiera ą się
małżeństwa. Tak zwane mezalianse⁶³ są stosunkowo rzeczą rzadką i zawsze przez opinię
są źle wiǳiane. Przy mĳmy, że tak bywa w istocie, eśli iǳie o małżeństwo, chociaż
o tym dużo można by powieǳieć. Ale poza małżeństwem? Czy owa Kasia poko ówka
lub Marysia kelnerka albo re estrowana prostytutka, z które „usług” korzysta ǳisie szy
⁵⁸niepomyślalny — ǳiś popr.: nie do pomyślenia. [przypis edytorski]
⁵⁹Nietzsche, Friedrich (–) — niemiecki ﬁlozof i ﬁlolog klasyczny, eden z na barǳie wpływowych
myślicieli końca XIX i początku XX w.; dokonał radykalne krytyki chrześcĳaństwa i ufundowane na nim
kultury zachodnie ; koncentrował się na aﬁrmac i życia i postulował powrót do wartości kultury starożytne ;
głosił śmierć Boga (t . powszechny zanik poczucia obcowania z sacrum), pochwałę woli mocy i nadczłowieka
oraz wieczny powrót, hasła często rozumiane opacznie ako nihilistyczne. [przypis edytorski]
⁶⁰Nie spotkałem dotąd kobiety, z którą bym ǳiecko mieć pragnął — F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Część
III, Siedem pieczęci, . [przypis edytorski]
⁶¹by mężczyzna przychoǳił do nich z biczem — paraaza słów z: F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Mowy
Zaratustry: O starej i młodej kobiecie. [przypis edytorski]
⁶²ponad siebie budując, doskonalszemu od siebie człowiekowi dać początek — paraaza kilkuzdaniowego agmentu z: F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Mowy Zaratustry: O ǳiecku i o małżeństwie. [przypis edytorski]
⁶³mezalians — małżeństwo z osobą biednie szą lub niższego pochoǳenia. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Obycza e

lekarz, adwokat, urzędnik, akademik⁶⁴, czyż to ednostki pod akim bądź względem tym
luǳiom odpowiada ące? Na przy aźń z nią żaden z nich z pewnością zgoǳić by się nie
chciał, boć by przecie nic z nich dla siebie nie wykrzesał, ale na stosunek miłosny —
i owszem.
„Godnym wydał mi się człowiek i do rzałym ku ziemskie treści życia; gdym ednak
żonę ego u rzał, wydała mi się ziemia domem obłąkanych⁶⁵”. Tak mówi Nietzsche. Albo
na innym mie scu: „O boda by ziemia w posadach swych drżała, ilekroć się święty z gęsią
parzy⁶⁶”.
Do takiego poglądu na miłość eszcze nie dorósł przeciętny ǳisie szy mężczyzna, ale
nie ulega wątpliwości, że coraz licznie sze ednostki tak myśleć i czuć zaczyna ą. Wszystkie
apoteozowania owych związków „ze zdrowymi, wie skimi ǳiewczętami”, czy to w imię
dostarczenia społeczeństwu zdrowych matek, a przez nie zdrowego nowego pokolenia,
czy to w imię artystyczne zachcianki posiadania żony „ba ecznie kolorowe ”, wszystko to
oparte est na dotychczasowym męskim po mowaniu miłości, według którego kobieta,
o ile ﬁz ologicznie odpowiada danemu mężczyźnie, uż tym samym est odpowiednim
materiałem na żonę — matkę ego ǳieci. Ten pogląd ostać się nie może. I odwrotnie,
ak na pewnym mie scu słusznie zauważyła Nałkowska: „panowie Cyklop-Bieńkowski⁶⁷
lub Cyganiewicz⁶⁸ nie mogą być za na godnie szych o ców naszych ǳieci uważani”.
Dobór w miłości być musi. I to nie ten ﬁz ologiczny edynie, a dobór całkowity, zupełny. I pręǳe daleko nazwać można piękną — nieposiada ącą klasycznych rysów twarz
mężczyzny, o ile ą wewnętrzne duchowe piękno opromienia, niźli uyzowaną główkę
z delikatną, różową buzią eleganckiego paniczyka, którego oczy poza bezmyślnością lub
zwierzęcymi przebłyskami nic więce wyrazić nie potraﬁą. I może mi ktoś tuta powieǳieć: toć to stare ak świat komunały. Ale zapytam takiego interlokutora⁶⁹ i o szczerą, prawǳiwą, a poważną odpowiedź poproszę: Czy odnośnie do kobiety tę samą starą
prawdę dużo mężczyzn ǳisie szych wyzna e? Co stawia ą wyże w kobiecie? Je dobroć,
e rozum, e luǳką godność, czy też e piękność czysto zewnętrzną, ﬁzyczną? A racze sformułowałbym pytanie odmienne: Czyż piękność ﬁzyczna kobiety nie pokrywa im
całkowicie braku wszelkich innych zalet? Czy ich w zupełności nie zastępu e?
Bohaterki owych na młodszych autorek, wzoru ąc się na dotychczasowym mężczyźnie, zaczyna ą w przedmiocie miłości szukać wyłącznie piękności ﬁzyczne , tylko ﬁz ologicznego odpowiednika, odǳiela ą całkowicie miłość od przy aźni, szuka ąc w miłości
edynie zmysłowego zadowolenia. „Od mężczyzny chcę, bym była dla niego nie tylko edyną kobietą, ale także edynie kobietą”, powiada Hania z Rówieśnic Nałkowskie . „Tamto
inne wszystko (sny, tęsknota, marzenie) musi pozostać mo ą ǳieǳiną własną i nieodstępną”.
Czyżby to miał być nowy ideał erotyczny? Czyżby owa na młodsza kobieta na nic
nowszego zdobyć się nie umiała? O tym dopiero można prawǳiwie powieǳieć: toż to
stara ak świat piosenka, przecież ą mężczyzna na na rozmaitsze tonac e wyśpiewał.
Pod ednym tylko względem stoi owa na młodsza kobieta wyże od kobiet dawnie szych. Jest szczera i garǳi kłamaną pruderią swych matek. Jest prócz tego stanowczo
samoǳielnie sza. I zarzut Nietzschego czyniony kobiecie: „Szczęście mężczyzny brzmi:
a chcę; szczęście kobiety: on chce⁷⁰” uż do te na młodsze stosować się nie może. Już
ǳisia wyłamywać się zaczyna dwo e świadomie pragnących siebie nawza em osobników.
Jest to uż forma bezwarunkowo wyższa od te , którąśmy wiǳieli dotychczas.

⁶⁴akademik (daw.) — profesor akademii, uniwersytetu. [przypis edytorski]
⁶⁵Godnym wydał mi się człowiek i dojrzałym ku ziemskiej treści życia; gdym jednak żonę jego ujrzał, wydała mi się
ziemia domem obłąkanych — F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Mowy Zaratustry: O ǳiecku i o małżeństwie,
tłum. W. Berent. [przypis edytorski]
⁶⁶O bodajby ziemia w posadach swych drżała, ilekroć się święty z gęsią parzy — F. Nietzsche, Tako rzecze
Zaratustra, Mowy Zaratustry: O ǳiecku i o małżeństwie, tłum. W. Berent. [przypis edytorski]
⁶⁷Franciszek Bieńkowski, zw. Cyklop (ur. ) — sławny siłacz i zapaśnik. [przypis edytorski]
⁶⁸Cyganiewicz, Stanisław, zw. Zbyszko(–) — polski zapaśnik, uważany za na bogatszego sportowca II
Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁶⁹interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis edytorski]
⁷⁰Szczęście mężczyzny brzmi: ja chcę; szczęście kobiety: on chce — F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Mowy
Zaratustry: O starej i młodej kobiecie, tłum. W. Berent. [przypis edytorski]
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Owe po edynki o kobietę, owe (proszę się nie śmiać, bo przytoczę fakt z życia niedawnego krakowskie młoǳieży) wylosowywanie przyszłe żony za pomocą węzełka na
chustce, owe bohaterskie zrzeczenie na korzyść współzawodnika wobec kobiety na młodsze użby mie sca mieć nie mogły. „On chce” uż nie est dla kobiety czynnikiem decydu ącym, tak ak było nim dla babek i matek naszych. Wszystkie tzw. poświęcenia (by
się potem czuć nieszczęśliwą i przed kochankami na los swó poza plecami małżonka wyżalać), wszystkie samozaparcia, a co eszcze wstrętnie sze, owo zdobywanie kobiety i e
mnie lub więce artystycznie odegrana komedia obrony — wszystko to powoli zanikać
poczyna.
Świadomie pragnąć i świadomie wybierać powinna kobieta. Ale równolegle z tym musi
przy ść inny, nowy pogląd na miłość. Kobieta, która potraﬁ edynie naśladować dotychczasowego mężczyznę, do ść może w konsekwenc i do zażądania dla siebie męskich domów publicznych. Określa ąc miłość ako grę zmysłów edynie, odǳiela ąc ﬁzyczne wzruszenia erotyczne od wszelkich innych uczuć, wyzwolić i rozpętać zdoła kobieta luǳkie
zwierzę do tyla⁷¹, że się to na ogólnym rozwo u człowieka u emnie odbić musi.
I dlatego przeciwko takiemu po mowaniu wyzwolenia miłości, akie spotykamy u niektórych z bohaterek powieści pisarek na młodszych, winniśmy zaprotestować w imię
rozwo u luǳkości.
Dlaczego czystość nie ta konwenc onalna, ale ta istotna ma być przeciwstawieniem
wolności indywidualne , ak chcą niektórzy, a mięǳy nimi p. Nałkowska w artykule zatytułowanym Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego⁷². Dlaczego „uczciwymi” ma ą
być akoby tylko kobiety uzależnione od mężczyzny? Co ma niezależność ekonomiczna
artystek, bon⁷³, szwaczek, kelnerek do tego, że się one ma ą akoby „nie kwaliﬁkować
do propagandy czystości obycza ów? Sąǳę, że określanie czystości ako „cechy nabyte
w niewoli” i wnioskowanie, że z chwilą zdobycia niezależności kobieta „wyzbęǳie się
czystości ako cechy niewolnictwa”, est błędne, a przyna mnie nieścisłe.
Że pewna ilość kobiet z epoki przełomowe wskutek nienormalności warunków życiowych i odruchowe , naturalne zresztą zupełnie reakc i na świeżo pokruszone niewolnicze więzy — powyższe rozumowanie p. Nałkowskie uzasadnić może — nie wynika
eszcze z tego, żeby tak rozumować było wolno. Jakem uż powieǳiała, są to prze awy
tylko z nienormalności warunków wynikłe. Kobieta więzy porwała, na zastanowienie się
nad sobą czasu nie znalazła, pędowi życia uległa, a dotychczasowe męskie rozumowanie
(z całym dobroǳie stwem inwentarza) uznała za własne. Sąǳę, że chwila reﬂeks i i zastanowienia przy ǳie niebawem, uż choćby, akem to pierwe mówiła, na tle przesytu
i niesmaku.
Być może, że boǳiec w tym kierunku wy ǳie od mężczyzny. Być może, akem to
również uż przedtem powieǳiała, to oǳwierciedlenie męskie dotychczasowe moralności płciowe w kobiecie przybliży dla mężczyzny chwilę orientac i i przyspieszy ego odroǳenie. O tym wyrokować trudno. Bezwarunkowo przy ść ednak musi do stworzenia
przez strony obie nowego ideału erotycznego, opartego na czystości, wolności i prawǳie,
uwarunkowanego świadomością i poczuciem odpowieǳialności.
Podczas wzmiankowane uż wyże polemiki na temat miłości ową czystość, którą
świadomie na pierwszym mie scu postawiłam, zahaczano w sposób na rozmaitszy. P. Nałkowska, powtórzę tu raz eszcze, wyraziła się, że „czystość kobiety est cechą w niewoli
nabytą” i dale , że „ est uwarunkowana przez istnienie prostytuc i”. I znowu powieǳieć
tu muszę uż nie wiem po raz który. Toż to czysto męski, dotychczasowy sposób patrzenia na rzeczy. Przyznam się otwarcie, że tak pesymistycznie ani na kobietę, ani na
mężczyznę zapatrywać się nie potraﬁę. Tak samo ak wierzę na mocnie , że mogą istnieć
mężczyźni, dla których rozwó umysłowy oraz czystość uczuć i myśli same przez się są
dostateczną obroną przed zaprzedaniem się w niewolę zmysłów i przed kupowaniem sobie uciech wątpliwe wartości, tak samo estem silnie przekonana, że prawǳiwie wolna
kobieta bezwarunkowo czysta pozostanie.
⁷¹do tyla (daw.) — tak barǳo, do tego stopnia. [przypis edytorski]
⁷²p. Nałkowska w artykule zatytułowanym „Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego” — „Krytyka”,
listopad . [przypis autorski]
⁷³bona (daw.) — opiekunka, prywatna nauczycielka. [przypis edytorski]
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Że pan Hertz Benedykt myśli po męsku, temu ǳiwić się nie można i dlatego wybaczyć mu należy ego twierǳenie, że „apoteozowanie tzw. czystości płciowe ” est głupstwem sprzecznym z naturą tak samo, ak i dowcipy na temat zasuszonych lecz czystych
starych panien. Dlaczego ednak p. Turzyma mianem doktrynerów etycznych obdarza
tych luǳi, którzy od mężczyzny czystości żąda ą, tego nie rozumiem zgoła. Tak samo nie
mogę zrozumieć powieǳenia p. Brzozowskiego: „Kwestia czystości mężczyzn est czysto
próżniaczą kwestią” — wobec poważnego i pod wieloma względami trafnego traktowania
kwestii miłości w cytowanym powyże artykule Nieistniejący wulkan. Ale porozumie my
się przede wszystkim co do wyrazu.
Nie est według mnie czystą odaliska⁷⁴, które strzeże spec alnie ku temu przeznaczony eunuch⁷⁵, ani ǳiewczątko przez mamusię upilnowane, tak samo ak nimi nie były
żony średniowiecznych rycerzy, którzy spec alnych przyrządów do zamykania swych żon
używać musieli. Nie nazwę czystą kobiety, która uchowała swą cnotę tylko ze strachu
przed opinią publiczną, ani nawet takie , która czysta została edynie dlatego, że mężczyzna od nie te czystości żądał. Nie mówię tu wcale o owym ǳiewictwie ﬁzycznym, o owe
niepokalaności formalne , ale o czystości istotne w treści, nie w formie. Młoǳieniec lub
ǳiewczyna, którzy ży ą w ustawicznym naprężenia nerwów i połowę życia tracą na wyszukiwanie coraz to nowych podrażnień seksualnych przez stró , miny, gesty, półsłówka,
dowcipy, uśmiechy, lubowanie się w odpowiednie literaturze lub sztuce chociażby nawet ﬁzycznie czystymi pozostali — w istocie swe czyści nie będą. Tak samo wątpliwe
wartości czystość przedstawia ą ci mężczyźni, którzy się w niewinności uchowali edynie
dlatego, że się zdążyli ożenić dość wcześnie, albo też dlatego, że im ich ukochana w odpowiednie chwili takie wymagania postawiła. Czystość ze względu na zdrowie osobiste,
a choćby nawet ze względu na zdrowie przyszłego pokolenia est również cnotą barǳo
podrzędnego gatunku.
Człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna, sam sobie wymaganie czystości postawić musi, i to
nie ze względu na jakie bądź pobudki zewnętrzne, ale jako postulat wynikający z dokładnego
przemyślenia, z samowieǳy wewnętrznej oraz z należytego zdania sobie sprawy ze swego
stosunku do życia i do luǳi.
Takie przewartościowanie siebie samego, uznanie siebie godnym i dostatecznie do rzałym do na pięknie szego, na ważnie szego i na odpowieǳialnie szego momentu życiowego bęǳie edynym upoważnieniem do miłości, edynym e usankc onowaniem.
Czyż się zdecydu e czysta, świadoma kobieta na o ca ǳiecka swego wybrać lekkomyślnie traktu ącego życie mężczyznę? Czyż żądanie postulatu czystości od o ca nie est
warunkiem tak samo koniecznym, ak żądanie czystości od matki naroǳić się ma ącego
człowieka? Czyż cechy o ca nie przechoǳą na ǳiecko tak samo ak cechy ego roǳicielki?
Żądanie czystości zarówno od kobiety, ak i od mężczyzny nie est to tedy wcale
„próżniaczą kwestią”, ak się to p. Brzozowskiemu wydało. Bo czyż ǳisia nawet ciężko
pracu ących mężczyzn czystymi nazwać można, tak samo czyż zastępu lekkich obycza owo
kobiet same tylko próżnu ące damy dostarcza ą?
Twierǳenie Brzozowskiego, akoby uż ǳisia rola kobiety w roǳinie klasy pracu ące bierną nie była, est teoretyczne i doktrynerskie. Życie zada e temu kłam na każdym
kroku. Stosunek mężczyzny i kobiety w roǳinie robotnicze est zupełnie analogicznie
na właǳy mężczyzny oraz uległości i bierności kobiety oparty, ak i w roǳinie inteligenta czy arystokraty. Tyle tylko, że zamiast kłamane kurtuaz i dosta e się tuta kobiecie
w uǳiale niczym niemaskowana brutalność. Ów chłop idący w nieǳielę z butną miną
do kościoła i pokornie drepcąca za nim niewiasta, czyż to nie ba eczny symbol kwestii
kobiece nawet u chłopa-analfabety? „Co chłop, to chłop” mówi z rezygnac ą, a nawet
dumą baba wie ska, gdy się dowiadu e, że e syn z ǳiewczętami wcale nieplatoniczne
stosunki utrzymu e. „To one są lada akie, ale e syn bez winy”. Ta zaraza podwó ne
moralności przeniknęła ednako wszystkie warstwy społeczne. Wyłączanie klasy pracuące to świadome, a może i nieświadome zresztą oszukiwanie siebie i innych. Trzeba
barǳo powierzchownie patrzeć na życie, żeby owe pokory, bierności i uległości w ko⁷⁴odaliska (z tur.) — niewolnica a. nałożnica w haremie sułtana tureckiego. [przypis edytorski]
⁷⁵eunuch (gr. dosł.: strażnik łoża) — wykastrowany mężczyzna lub chłopiec pełniący rolę strażnika haremu.
[przypis edytorski]
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biecie pracu ące w stosunku do mężczyzny nie do rzeć, żeby nie zauważyć tolerowania
na rozmaitszych wybryków erotycznych mężczyzny wśród wszystkich klas społecznych.
Reforma obycza ów sięgnąć tedy musi do głębi, przeniknąć wszystkie warstwy. Jeśli
kogo nie stać na samoǳielne stworzenie sobie własne normy życiowe , ten musi się stosować do norm ogólnie przy ętych, ale te muszą być na nowoczesne moralności oparte.
Przekształcenie, w sensie uszlachetnienia stosunku mięǳy kobietą a mężczyzną, musi
być na całe linii dokonane, a prawǳiwa czystość obu płci musi być fundamentem pod
zbudowanie uczucia prawǳiwe miłości.
I dale . Miłość prawǳiwa musi być wolna i szczera. Odrzuci ona ze wstrętem przymus
i fałsz w akie kolwiek bądź formie. Poświęcanie się, samozaparcie i ich konsekwenc e:
oszustwo i kłamstwo, ustąpią mie sca zaufaniu, otwartości i swoboǳie. Ka dany, choćby
na lże sze, ciężą mimo wszystko, więzy, choćby na słodsze — krępu ą. Nie bęǳie człowiek
niewolnikiem swych zmysłów, ale ich władcą, rozkazodawcą. I dopiero wówczas do rzałym
do miłości się stanie.
I eszcze edno. Świadomy i odpowieǳialny musi być człowiek do rzały do miłości.
Miłość to tworzenie. Tyle tak pięknych rzeczy powieǳiał o tym Nietzsche w rozǳiale
O miłości i małżeństwie, że czytelników do ustępu tego odsyłam. Podkreślę tu edynie owo
obwarunkowanie miłości odpowieǳialnością. Pamięta ąc o nie , dobrze i długo przemyśleć powinien człowiek, zanim się zdecydu e na określenie: czy dane uczucie miłością
nazwane być może. Przyroda sama odpowieǳialność w miłości stworzyła. Jakżeż pięknie wyglądałaby luǳkość, gdyby zgodnie z przyrodniczym nakazem za akt prawǳiwe
miłości tylko świadomie twórcze wcielenia poczytywać zechciała. A ak mizernie, na odwrót, wygląda ą ci poprawiacze natury, ci lekarze i soc ologowie ze swymi przepisami
odmiennymi dla ubogiego i bogacza, dla Francuza i Polaka, dla analfabety i inteligenta!
Buǳić świadomość luǳką, hartować wolę, unaoczniać odpowieǳialność ednostki
wobec życia i luǳi, rozwĳać zamiłowanie prawdy i piękna, żądać zgodności uczuć i myśli
z czynami — oto wszystko, co est na tym polu do zrobienia.
Nic tuta nie zǳiała żaden przepis, żaden przymus, żadne prawo. Wewnętrznie się
przeistoczyć musi luǳkość: mężczyzna i kobieta, ażeby w czystości, wolności i prawǳie
nowemu życiu dać początek.
A gdy się tak ukształtu e ten na barǳie zasadniczy stosunek mięǳy mężczyzną i kobietą, czyż może być wówczas mowa o istnieniu kwestii kobiece ?
Zaliż⁷⁶ człowiek, mężczyzna czy kobieta, tęskniący do nadczłowieka, mogą czego innego prócz wzajemnego doskonalenia się pragnąć? Jakiż wobec tego interes mieć mogą
mężczyzna lub kobieta w poniżeniu lub pognębieniu edno drugiego?
Sąǳę, żeśmy sięgnęli źródła!

⁷⁶zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
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