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

PAULINA KUCZALSKA REINSCHMIT

Wyborcze prawa kobiet
Niedawno przeżyty okres wyborczy i rozpoczęte prace Dumy¹ zwraca ą uwagę powszechną
ku wielkim zagadnieniom przedstawicielstwa
narodowego. ǲiś bowiem w sercach ogółu rozbuǳiło się żywiołowo pragnienie niezbędnych
reform, wiodących do zapewnienia wszystkim
warstwom społecznym możności obrony swoich interesów i wpływu na ustanawianie praw.
¹Duma Państwowa — izba niższa parlamentu Imperium Rosy skiego, powołana manifestem cesarskim w  z powodu kryzysu państwa wywołanego
przez rewoluc ę  roku. W pierwszych dwóch Dumach (od kwietnia  do
czerwca ) dominowali posłowie o poglądach liberalnych i soc alistycznych;
izby te zostały rozwiązane przez cara. Wybory do trzecie odbyły się w listopaǳie
 przy zmienione ordynac i wyborcze , ogranicza ące poprzez system kurialny reprezentac ę robotników, chłopów i nierosy skich narodowości Imperium,
wskutek czego wyłoniono skład dużo barǳie konserwatywny i przychylny absolutyzmowi. [przypis edytorski]

Te możności i tego prawa ǳiś na zupełnie pozbawione są u nas kobiety. Mimo barǳo wymownych dowoǳeń, że sprawa kobieca właściwie nie istnie e — est rozstrzygnięta, wchłonięta w ogólną sprawę wolnościową
— to ednak dni wyborów unaoczniły askrawo kobietom istnienie podległości płci.
Prąd ogólnego ożywienia, który bieg spraw
coǳiennych przerwał, skierowu ąc wszystkich
ku urnom wyborczym, kobiety edne pominął, ak gdyby one nie przynależały do grona
obywateli kra u, nie przynależały do swego narodu. Upokarza ące piętno podległości w tych
dniach też paliło dusze kobiet z siłą spotęgowaną. Na oﬁarnie sze współpracowniczki dobra ogólnego, na gorliwsze krzewicielki oświaty, którym tylu analfabetów zawǳięcza swo e
uświadomienie polityczne i według ich wskazówek spieszy głosować — one same u rzały się
prawa tego pozbawione. Matki-wychowawczynie przeżywały twarde upokorzenie, gdy na zapytanie maleńkich synków przyznawać musiały, że one — ich życiodawczynie, twórczynie
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ich dusz ǳiecięcych, są ednakże ludźmi bez
praw!
Dość powszechnie prawa wyborcze są poczytywane u nas za na radykalnie szy z postulatów równouprawnienia i to nie tylko przez
mężczyzn, ale i wiele kobiet. Zdaniem ich prawa wyborcze to ostateczne, niemal zbędne uzupełnienie, to akby kopuła gmachu wolności.
Nie brak i takich, którzy dowoǳą z przekonaniem, że „kobiety nigǳie dotąd nie głosu ą, a obecne u nas żądania praw wyborczych
przez kobiety są chwilową zachcianką, ob awem naǳwycza nych czasów”.
Wobec takiego nieuświadomienia wyda e
się konieczne przedstawić w ogólnie szym zarysie usiłowania, akie w różnych kra ach kobiety czyniły i czynią dla pozyskania praw wyborczych, a także i rezultaty, akie przez nie
uzyskały.
Mistrzyni życia — praktyka doświadczenia, stała się bowiem na lepszym sprawǳianem i wykazała, ak nieuzasadniony est lęk na
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pozór tylko groźnego „nowatorstwa” przyznawania kobietom praw wyborczych.
Pierwsze zaczątki ruchu
Ważnym przełomowym momentem dla obywatelskich praw kobiety bywa ą okresy, kiedy
prawo wyborcze z przywile u opartego na cenzusie uroǳenia czy ma ątku rozszerza się lub
zamienia na prawo człowieka.
O ile przemiana taka est radykalnie sza i dokonana pod silnym prężeniem opinii ku ogólne swoboǳie, tym żywie odczuwa ą swo e pokrzywǳenie kobiety, które po wspólnych walkach i wspólnych naǳie ach wiǳą się odsąǳone od swobód i korzyści zdobytych wspólnymi oﬁarami i trudem.
Tłumaczy to żądanie praw wyborczych przez
Amerykanki uż przy układaniu konstytuc i Stanów w  r., a przez Francuzki podczas wielkie rewoluc i w  r. Po tych pierwszych wystąpieniach kobiet zaległa długa cisza — dopiero po latach na wezwanie wielkiego serca
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Beecher Stowe² rozwinęły Amerykanki gorliwe współǳiałanie dla wyzwolenia Murzynów,
wieǳione altruizmem kobiecym, wysubtelnionym eszcze przez ból własne podległości. Na śmiele pogarnęły się do te humanitarne pracy
wyznawczynie sekty kwakrów³, gdyż ta stawia
na równi kobiety z mężczyznami. Ukazywanie się na mównicach publicznych tych pierwszych apostołek zniesienia niewolnictwa ściągało na nie oszczerstwa, prześladowania i wyklinania z kazalnic przez duchownych sekt innych, mnie liberalnych.
Wśród współtowarzyszy pracy i so uszników idei chętnie przyznawano kobietom zasługę niesionego pożytku, ednakże musiały one
²Beecher Stowe, Harriet (–) — amerykańska pisarka i ǳiałaczka społeczna, znana głównie ako autorka sentymentalne powieści Chata wuja Toma
(), która przyczyniła się do rozwo u idei zniesienia niewolnictwa. [przypis
edytorski]
³kwakier — potoczne określenie członka chrześcĳańskie wspólnoty noszące
nazwę Religĳne Towarzystwo Przy aciół, wywoǳące się z purytanizmu, silnie
akcentu ące rolę osobistego wewnętrznego ob awienia, głoszące poko owe zasady i prostotę sposobu życia, rozpowszechnione głównie w Anglii i Stanach
Z ednoczonych, dokąd członkowie wspólnoty wyemigrowali w wyniku prześladowań w XVII w.; byli określani prześmiewczo ako kwakrzy (z ang. quakers:
drżący), co miało się odnosić do ﬁzycznych reakc i towarzyszących praktykom
doświadczenia mistycznego. [przypis edytorski]
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ciężko walczyć o prawo przemawiania na zebraniach, o wybór i wybieralność na delegowane. Bywały nawet z tego powodu burzliwe
za ścia, aż do rozbicia z azdu całe partii.
Wówczas to wybitne rzeczniczki walki o wyzwolenie Murzynów po ęły konieczność rozpoczęcia akc i, aby zdobyć równouprawnienie
dla swe płci. I po raz pierwszy w r.  zostało zwołane dla te sprawy, w Seneca Falls,
przez Cady Stanton i Lukrec ę Mott zgromaǳenie  osób, które ednomyślnie podpisały
rezoluc ę żąda ącą mięǳy innymi „dla kobiet
prawa wyboru przedstawicieli rządu”.
Z ǳisie szego odnoszenia się do każdego
radykalnie szego wystąpienia kobiet wnosić można, aką skalę szyderstw i oburzenia wówczas
rezoluc a ta wywołała. Mnie odważne osoby
zaczęły też cofać swo e podpisy, co nie przeszkoǳiło ruchowi rozwĳać się dale dość szybko. Już we dwa lata odbył się z azd wybitnych
rzeczniczek i rzeczników sprawy, który postanowił utworzenie stałego Komitetu w Bosto - Wyborcze prawa kobiet



nie, z obowiązkiem zwoływania corocznie podobnych z azdów w różnych miastach.
Prace organizacy ne
Komitet ten rozwinął gorliwą i systematyczną ǳiałalność, wysyła ąc do różnych mie scowości prelegentki lub prelegentów, organizu ąc wiece, petyc e, wydawnictwa i spec alne dla praw wyborczych stowarzyszenia. Tych
ostatnich powstało barǳo wiele, np. w stanie
Indiana , w Ohio ; łączyły się one w każdym stanie w związek, w r.  było uż takich
związków ; a z czasem te związki wytworzyły dwie wielkie organizac e, obecnie połączone
uż także w wielki Związek Amerykański Głosowania Kobiet⁴.
⁴Związek Amerykański Głosowania Kobiet — mowa tu prawdopodobnie
o o Mięǳynarodowym Ruchu Kobiet (. Alliance Internationale des Femmes,
AIF; ang. International Woman Suﬀrage Alliance, IWSA), ukonstytuowanym
w  r. w Berlinie zrzeszeniu towarzystw wyborczych na rzecz praw kobiet,
do którego przystąpiły towarzystwa ze Stanów Z ednoczonych Ameryki, stanu
Victorii w Australii, z Anglii, Niemiec, Szwec i, Norwegii, Danii i Holandii, oraz
przedstawicielki Austrii, Szwa carii i Węgier; przewodnictwo honorowe ob ęła
nestorka ruchu suażystek amer. Suzan Antony (–), a czynnie kierowała organizac ą Chapman-Catt. Późnie , w  r. powstała Liga Praw Wyborczych (ang. League of Women Voters, LWV) ogranicza ąca się racze do ǳiałań
na terenie Ameryki i istnie ąca do ǳiś ponadparty na organizac a za mu ąca się
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Jedną z na pierwszych i na zasłużeńszych
pionierek te olbrzymie pracy organizacy ne
była zmarła w roku zeszłym w wieku lat  Suzan Antony, która walce o prawa wyborcze kobiet oddała swe długie życie, pełne trudów i zasług. A walka ta okazu e się przewlekła i oporna, choć konstytuc a amerykańska nie wzbrania kobietom prawa głosu, ednak dla zdobycia
go Amerykanki muszą przeprowaǳić odnośne
prawo: albo poszczególnie w każdym stanie,
albo też w formie uzupełnienia ogólne konstytuc i Stanów Z ednoczonych.
Przeprowaǳenie takiego prawa w stanach
poszczególnych wymaga znaczne większości w parlamentach (składa ących się z Izby i Senatu),
w niektórych nawet uchwały dwukrotne , i to
w dwóch po sobie idących okresach parlamentarnych.
Następnie zaś uchwała parlamentu musi być
eszcze potwierǳona przez referendum wyborców, aby stała się prawem. Uzyskanie trzech
politycznym doraǳtwem (organizowaniem debat itp.), stworzona przez Carrie
Chapman-Catt (–). [przypis edytorski]
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większości przy tym zastrzeżeniu est wielce trudne, choć łatwie sze eszcze od uzupełnienia konstytuc i, do czego trzeba uchwały ⅔ głosów Izby
Posłów i Senatu, a następnie potwierǳenia przez
¾ parlamentów poszczególnych stanów.
Dotąd udało się Amerykankom uzyskać w różnych czasach uchwały parlamentów w stanach:
Kansas, Michigan, Iowa, Nebraska, Dakota, Indiana, Minessotta, Waszyngton, Massachusetts
i w Oregonie; ale w tych stanach referendum
wyborców eszcze zawiodło.
Trudności ruchu i ego przeciwnicy
W ustawiczne bowiem walce Demokratów z Republikanami sprawa wyborczych praw
kobiet na pochopnie poświęcana bywa względom party nym i oportunistycznym kombinac om. Przeszkodą sta ą się również przybysze,
którzy po pięcioletnim pobycie w Ameryce zysku ą prawo głosu. W na lepszym razie dla sprawy równouprawnienia obo ętni, przybysze ci
stanowią często żywioły wsteczne, wykole one,
więc i podatne do… sprzedaży swych głosów.
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Do kupna tychże, na szkodę równouprawnienia, zna du ą się chętni nabywcy wśród przeciwników głosowania kobiet, a ci są dość potężni, by wytworzyć aż dwa „Stowarzyszenia przeciw głosowaniu kobiet”: w Bostonie liczące 
członków, w Nowym Jorku aż  . Przeciwnikami tymi są wielcy producenci i handluący napo ami alkoholowymi, cała armia szynkarzy, szulerzy, pĳacy, amatorzy hulanek, wreszcie właściciele lupanarów⁵, ich liczni pośrednicy. Przeciwko nim bowiem istotnie zwraca ą
się przede wszystkim kobiety-wyborczynie i prawodawczynie, ich interesom zagraża ą one poważnie. Uzewnętrznia się to wszęǳie, gǳie tylko uż prawa uzyskały, mianowicie: prawo głosu w kwestiach poddawanych decyz i obywateli opodatkowanych w stanach: Montany, Luiz any i Nowego Jorku, a pełne prawa wyborcze
czynne i bierne w czterech stanach: Wyomingu (), Utah (), Colorado (), Idaho

⁵lupanar (daw., z łac.) — dom publiczny. [przypis edytorski]
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(), a także obecnie uż we wszystkich Stanach Z ednoczonych Australii⁶.
Wyniki praw wyborczych
Wyniki otrzymane w Stanach Z ednoczonych tak Ameryki, ak i Australii są niezmiernie podobne, ak to uwidocznia zestawienie faktów i świadectw mężów stanu.
John Kingman, członek Na wyższego Sądu
Stanów Z ednoczonych Ameryki, pisze w raporcie urzędowym w  r.:
„Gdy sądy przysięgłych składa ą⁷ tylko mężczyźni, trybunały pozosta ą bezsilne, bo nie mogą osiągnąć ścisłego zastosowania praw o piaństwie, szulerstwie, rozpuście; uǳiał kobiet
w gronie sęǳiów przysięgłych poprawia stan
rzeczy. Wywiązu ą się one barǳo dobrze ze swego zadania, śleǳą uważnie procedurę i doku⁶we wszystkich Stanach Zjednoczonych Australii — państwo Australia (formalnie Związek Australĳski) powstało w  ako federac a kilku odrębnych kolonii
bryty skich istnie ących wcześnie na kontynencie australĳskim; obecnie ǳieli
się na  stanów,  terytoria wewnętrzne i  terytoriów zewnętrznych. [przypis
edytorski]
⁷składać coś (daw.) — stanowić coś, tworzyć coś; składać się na coś. [przypis
edytorski]
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menty, mnie ulega ą wpływom postronnym
i względom utylitarnym, okazu ą się sumiennie sze. Nie było też przykładu, aby werdykt
wydany z uǳiałem kobiet uległ kasac i. Nie
ściągnęły one na siebie nienawiści i lekceważenia tłumu, przeciwnie, porządek i powaga sali
sądowe wzrastała w ich obecności, a wymiar
sprawiedliwości stawał się szybszy”.
Odezwa parlamentu Wyomingu, po -letnim doświadczeniu wydana w  r., wyraża
radę, „aby każde cywilizowane państwo bezzwłocznie przyznało kobietom prawo głosowania”, i stwierǳa, że „wykonywanie prawa głosowania przez kobiety nie przyniosło w Wyomingu żadnych złych rezultatów, przeciwnie,
pod wielu względami stało się barǳo korzystne, przyczyniło do wyplenienia zbrodni i nęǳy, bez uciekania się do środków gwałtownych, a także do spoko nych i porządnych wyborów”.
Istotnie w Wyomingu liczba przestępców
pozosta e od lat wciąż ednaka, choć ludność
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wzrosła o %, a w innych stanach Ameryki
przestępczość podniosła się o %.
Podobną radę dał również parlament Colorado w  r., w pięć lat po zaprowaǳeniu
reformy w odezwie swe powiada: „Zważywszy,
że kobiety wykonywały prawa wyborcze z tym
samym wynikiem co mężczyźni, że na urzędy publiczne od czasu uǳiału kobiet dostawali
się luǳie barǳie odpowiedni, że system wyborczy został ulepszony, prawodawstwo udoskonalone, a ogólne wykształcenie podniesione, że świadomość odpowieǳialności polityczne rozwinęła się silnie ǳięki ich wpływowi
— postanawia Izba Niższa, by wobec tych rezultatów polecić wszystkim Stanom i Terytoriom Unii wprowaǳenie politycznego zrównania kobiet ako eden ze środków ułatwia ących zapanowanie wyższego i lepszego porządku”.
Niezbyt przychylny reformie minister Pember Reeves w książce swo e O wyborczych prawach kobiet w Australii, zaznacza, że kobiety niewiele przyczyniły się do sukcesów partii postę - Wyborcze prawa kobiet



powe , ednak przyzna e, iż „pod żadnym względem nie stanęły im na przeszkoǳie”, a w końcu
dodać musiał, iż „po uzyskaniu praw, kobiety
ęły⁸ zgłębiać sprawy publiczne i okazywać zainteresowanie ogólnopaństwowymi sprawami,
akiego by nikt przedtem nie przypuszczał”.
W duchu podobnym wypowieǳiał się i sir
E. Barton, prezes ministrów Stanów Z ednoczonych Australii, początkowo także przeciwnik równouprawnienia. Przyznał on, że „owocne następstwa te reformy uczyniły go e zwolennikiem, a opłakane skutki, akich oczekiwano z rozszerzenia praw wyborczych na kobiety, nie sprawǳiły się”.
Reforma wyborcza pozyskała w Nowe Zelandii i gorętszych rzeczników: robotnik — prezes ministrów Seddon, wypowiada następu ącą
opinię:
„Kobiety okazały żywe zainteresowanie sprawami publicznymi, przebieg wyborów przy ich
uczestnictwie był spoko nie szy. Głosowanie kobiet nie spowodowało ani zakłócenia spoko u
⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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roǳin, ani zatargów małżeńskich. Nie sprawǳiła się też obawa, iż wyborczynie ulegać będą wpływom klerykalnym, dwa razy uż kobiety przyczyniły się do ponownego wyboru liberalnego ministerium, nigǳie też nie uwydatniło się opanowanie głosów kobiecych przez
duchowieństwo, czy to katolickie, czy protestanckie. W Stanach Australii % ludności
stanowią protestanci”.
Tak w Ameryce, ak w Australii wyborczynie gorliwie spożytkowu ą swo e prawa, w Wyomingu głosu ą niemal wszystkie, w Colorado
liczba głosu ących kobiet wzrosła w ciągu lat
czterech z   do  , w Nowe Zelandii z   do   w ciągu lat sześciu.
W ogóle niewiele kobiet stosunkowo odda e
się wyłącznie polityce, ak również nie okazu ą
chciwości na urzędy, rzadko też dążą do zdobywania właǳy i stanowisk. W Ameryce ednak
są czynnie sze w tym kierunku niż w Australii, szczególnie w Colorado wyrobiła się pewna
liczba wytrawnych agitatorek, a więce eszcze
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mówczyń wybitnych i zdolnych ǳiennikarek
politycznych.
Podczas ostatnich wyborów wszystkie partie postawiły tam kandydatury kobiece, wybrane zostały Mrs. Evangeline Hearts, i Mrs.
Alice Ruble, a do parlamentu Utah Mrs. Elżbieta Cohen.
Jak wykazu e doświadczenie, uǳiał kobiet
w życiu politycznym, nawet tam gǳie szale e
zawiść party na i szerzy przekupstwo, nakłada
pewien hamulec, wpływa uspoka a ąco, zmusza do oględności, choć naturalnie nie może od
razu zmienić gruntownie ani stosunków, ani
aźni luǳkich. Nie było też nigǳie przykładu procesu lub w inny sposób uwidocznionego
uǳiału kobiet w oszustwach wyborczych. Odznacza ą się one również rozwagą i rzeczowym
sądem w sprawach administracy nych, party ność bywa im zarzucana tylko czasem w sprawach narodowych. Powszechnie ednak obserwowano, iż dopuszczenie wyborczyń do głosu
nie wpływa wybitnie na ustosunkowanie partii.
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Odrębność dążeń kobiecych zarysowu e się
w prawach, które popiera ą, i w programach
prac polecanych nadal kandydatom swoim. W Ameryce i Australii kobiety usilnie korzystały z pozyskanych praw, by ograniczać alkoholizm, zamykać domy rozpusty, podnosić wiek ochrony ǳiewczyny wobec zamachu na e cześć z 
do  lat, karać stręczycielstwo i handel żywym towarem, u ednosta niać prawa małżonków w razie rozwodu. W Nowe Zelandii i w Colorado pozyskały dla matek właǳę nad ǳiećmi, zastępu ąc właǳę o cowską — roǳicielską, a także i zrównanie praw obu płci w zakresie samorządu. Drogą przepisów prawnych
w Colorado i Idaho doprowaǳiły oznaczenie
minimum płac nauczycielek, domaga ą się tam
większych kredytów na fachowe szkoły żeńskie
itp., a w Nowe Zelandii udostępniły kobietom adwokaturę. Wyrobienie polityczne kobiet wpływa drugostronnie dodatnio na spó ność i rozrost organizac i kobiecych. Pod tym
więc podwó nym odǳiaływaniem wzrost płac
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kobiecych należy także do wyników dodatnich
prawa głosowania kobiet.
Barǳo dobitnie a korzystnie u awnia się
też wpływ kobiet na podniesienie szkolnictwa
i urząǳeń sanitarnych, szczególnie w Colorado i Idaho, gǳie kobiety są ministrami oświaty. W stolicy Colorado, Denver, zorganizowany został nowy typ sądów dla małoletnich z uǳiałem matek-rzeczoznawczyń, który wzbuǳa wielkie zainteresowanie i uznanie w kołach prawników spec alistów.
Wszęǳie również po uzyskaniu praw wyborczych prze awia się wzrost zainteresowania
kobiet sprawami publicznymi i dodatni wpływ
tychże na ich rozwó intelektualny i moralny.
Zmnie sza się ilość analfabetek, pĳaczek, przestępczyń, np. w r.  w stanie Wyomingu
nie było w więzieniu żadne kobiety. Zwiększa się też liczba kobiet kształcących się wyże ,
zmienia nawet ich czytelnictwo. Po otrzymaniu wyborczych praw przez kobiety w Colorado w ciągu kilku miesięcy księgarze sprzedali
więce książek z ǳieǳiny ekonomii polityczne
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niż w poprzednim ǳiesięcioleciu. W Denver
utworzyły kobiety biuro informac i politycznych dla wyborczyń zbyt za ętych, by śleǳić
przebieg spraw ogólnych.
Program zalecony w roku zeszłym kandydatom przez Związek klubów kobiecych w Colorado świadczy o uwzględnianiu przez nie różnostronnych interesów, obe mował on bowiem:
) Ustanowienie państwowego pośrednictwa pracy.
) Prawo przeciw fałszowaniu produktów.
) Ograniczenie podstępne reklamy.
) Zwiększenie budżetu administrac i.
) Bezpośrednie głosowanie.
) Fundusz na wędrowne biblioteki.
Program partii kobiece stanu Victoria w Australii, zawierał znowu następu ące punkty: )
państwowe zabezpieczenie starości, ) równą
płacę za równą pracę, ) ednolitą ochronę pracy, ) sądy roz emcze, ) uregulowanie ednolite praw o prasie, patentach i wynalazkach, )
upaństwowienie kolei, ) powszechne ubezpieczenie na życie.
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Wobec powyższych rezultatów i opinii kompetentnych powolność rozwo u reformy w Ameryce świadczy o sile wykazanych przeszkód formalnych i zaciętości walki byna mnie nie ideowych przeciwników.
Rozwó politycznego równouprawnienia w Australii
Stosunkowo o wiele szybszy i łatwie szy rozwó politycznego równouprawnienia kobiet w Australii przypisać należy spec alnym warunkom
tych młodych kolonii, w wyższym stopniu od
Ameryki wolnie szym od więzi dawnych zakamieniałych tradyc i i mnie ulega ącym wpływom Europy.
Błędne est wszakże twierǳenie Reevesa,
akoby reforma przeprowaǳona była edynie
przez mężczyzn, i nawet bez żywszego zainteresowania ze strony kobiet. Bo i w Australii wytężały one swo e usiłowania, zwoływały zgromaǳenia, zakładały spec alne stowarzyszenia głosowania kobiet.
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Pierwsze z nich powstało w  r. w stanie Victoria, ale dopiero gdy zawiązana została
„Z ednoczona Rada Głosowania Kobiet”, wzmogły się siły i od roku , uż ta Rada wysyłała każdego roku petyc ę do parlamentu stanu,
zysku ąc stopniowo zwolenników, aż do uzyskania praw w  r.
Wybitnymi ǳiałaczkami w stanie Victoria
są miss Vida Goldstein, przewodnicząca Związku Praw Politycznych i Mrs Watson-Lister wiceprzewodnicząca Rady Narodowe Stanu.
O rozwo u umie ętne agitac i prowaǳone przez Nowozelandki⁹ dla uzyskania praw
wyborczych świadczyć mogą ich petyc e opatrzone tysiącami podpisów. W r.  zgromaǳono tychże  , a we dwa lata potem 
; dodać należy, iż ogólna liczba wyborczyń
wynosiła  , a cała dorosła ludność kobieca  . W takim zestawieniu dopiero
ilość zebranych podpisów zysku e na sile i znaczeniu. W staraniach tych wybitne były zasługi
⁹agitacji prowaǳonej przez Nowozelandki — od  Nowa Zelandia, będąca
wówczas kolonią bryty ską, posiadała własny rząd, odpowieǳialny za wszystkie
sprawy wewnętrzne; pełną niepodległość uzyskała w . [przypis edytorski]
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miss Sheppard i pierwsze kandydatki do parlamentu, miss Spence. Prawa wyborcze otrzymały kobiety w Nowe Zelandii w  r.
W innych stanach również powstawały towarzystwa wyborczych praw kobiet i łączyły się
w „Rady Narodowe”’. Obecnie uż we wszystkich stanach Australii kobiety są politycznie
równouprawnione.
Po raz pierwszy w tym roku przystąpiły kobiety w Tasmanii do urn wyborczych i ǳięki temu przeprowaǳono uchwałę o zamknięciu szynków bez żadnego odszkodowania, kiedy poprzednio podobne wnioski przepadały kilkakrotnie.
Polityczne prawa kobiet tak w Australii, ak
w Ameryce, znalazły życzliwych rzeczników w ruchu antyalkoholowym. Wiǳimy wszakże, że
i w tych nowych społeczeństwach ruch kobiecy musiał i musi dotąd prowaǳić ciężką walkę
z zaciętymi przeciwnikami. Samo ednak zestawienie charakterystyki przeciwników i souszników ruchu kobiecego wymownie prze - Wyborcze prawa kobiet



mawia na korzyść ego cywilizacy nego znaczenia.
EUROPA
W obrębie Europy na wcześnie prawa wyborcze polityczne uzyskały mieszkanki wyspy
Man¹⁰ w  r. i w dalekie Islandii, ze względu ednak na wy ątkowe warunki tych wysp,
nie wywarła ta reforma żadnego szerszego wpływu.
Pierwszy też tryumf te sprawy w Europie stanowi przyznanie w roku ubiegłym politycznych praw wyborczych kobietom w Finlandii¹¹. Na niespoǳiewane prawie to zwycię¹⁰Man — wyspa na M. Irlanǳkim, mięǳy Wielką Brytanią a Irlandią, stanowiąca dependenc ę Korony bryty skie , t . terytorium podległe Z ednoczonego
Królestwa Wielkie Brytanii i Irlandii Północne , które odpowiada za ich sprawy
zagraniczne i obronę, podczas gdy mie scowy parlament i rząd decydu ą o wszystkich sprawach wewnętrznych. W wyniku debaty parlamentarne na posieǳeniu
w listopaǳie  przegłosowano, że od  stycznia  kobiety na wyspie miały
prawo głosowania w wyborach powszechnych, ale prawo to obe mowało wyłącznie pełnoletnie panny i wdowy posiada ące na wyspie nieruchomość przynoszącą
co na mnie  funty przychodów rocznie; praw wyborczych nie przyznano mężatkom. [przypis edytorski]
¹¹przyznanie w roku ubiegłym praw wyborczych kobietom w Finlandii — 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
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stwo złożyły się czynniki różne ak: wyrobienie tam kobiet, przygotowanie przez nie opinii
publiczne oraz współczesna wielka zasadnicza
przemiana w ogólnych warunkach bytu narodu.
Sposoby i środki ǳiałania Finek zasługu ą
więc na baczne przestudiowanie ich przez kobiety, które pragną w swoim kra u prawa wyborcze ak na rychle otrzymać.
Ruch kobiecy w Finlandii
należy do na młodszych, bo zakiełkował on
dopiero pod wpływem pism Fryderyki Bremer¹².
Niewątpliwie czynnikiem ułatwia ącym były tam
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]
¹²Bremer, Fredrika (–) — szweǳka feministka i pisarka; zadebiutowała anonimowo, serią opowiadań opublikowanych w l. –, dotyczących
sytuac i kobiet na rynku matrymonialnym, przy czym na częście narratorką i komentatorką czyniła Bremer kobietę niezależną; na słynnie szą powieścią te autorki była wyd. w  r. Hertha, dotyka ąca kwestii braku praw i wolności polityczne i obywatelskie kobiet; zapoczątkowała ona debatę w parlamencie na ten
temat, przyczyniła się z czasem do zmian prawnych, została przetłumaczona na
wiele ęzyków. [przypis edytorski]
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warunki samego klimatu, hamu ące rozwó zmysłowości, a zniewala ące do zno nego trudu. Przyczyniły się również i ciężkie warunki zewnętrzne, które przynaglały do wytężone , usilne pracy nad oświatą ludu. W tak twarde szkole życia zahartowane Finki potraﬁły szybko rozwinąć ǳielną akc ę, która ogarnęła niemal błyskawicznie wszystkie warstwy społeczne, skoro
tylko rozbuǳiło się w nich szlachetne pragnienie zerwania arzma podległości płci.
Rzeczniczki równouprawnienia w Finlandii nie wątpiły, że wieśniaczki, choć nie przeszły eszcze szkoły ogólne kultury, zrozumieą, że muszą i one zdobywać swe luǳkie prawa
i od razu wraz z kulturą niosły do chat słowa
buǳące w kobietach poczucie godności i praw
człowieka. Na wcześnie też w Finlandii zaczęto zwoływać wieśniacze wiece w sprawie kobiece , organizować po wsiach stowarzyszenia
i kółka, wędrowne kursy praktyczne i ogólnokształcące. Pod wpływem takiego odǳiaływania kultura wśród ﬁńskiego ludu szczepiła się
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śnie wśród kobiet; zaǳierzgał się węzeł zrozumienia wspólności dążeń mięǳy kobietą z inteligenc i a chłopem ﬁńskim.
Rzeczniczka sprawy kobiece Minna Canth¹³
wstrząsała sumienie społeczne dramatem pod
tytułem Żona robotnika, a współcześnie chłopski poseł wnosił do se mu pierwszy wniosek
o przyznanie prawa mężatce do własnego zarobku.
Od r.  Finlandia ma uż pismo sprawie
kobiece poświęcone, które utrzymu e się liczbą abonentek w podwó nym wydaniu, po ﬁńsku i po szweǳku. Każda wartościowa broszura obca tłumaczona była spiesznie, a zima północy i zaspy śnieżne nie przeszkaǳały książkom tym docierać i do chat wieśniaczych, bo

¹³Minna Canth, właśc. Johnsson, Ulrika Wilhelmina (–) — ﬁńska pisarka dramatyczna i feministka, edna z pionierek współczesnego teatru ﬁńskiego,
ǳiałalność twórczą rozpoczęła późno, ako wdowa z siedmiorgiem ǳieci; autorka m.in. sztuk Żona robotnika (o losie roǳiny alkoholika przepĳa ącego swo e
zarobki), Anna Liisa (o piętnastolatce, która usuwa ciążę z pomocą swo ego chłopaka oraz ego matki, a po kilku latach est przez nich szantażowana i w końcu
traﬁa do więzienia) oraz Roǳina pastora. [przypis edytorski]
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w tym stoickim kra u nawet i baronowe trudnią się taką kolporterią¹⁴.
W  r. p. Hagman napisała broszurę
o prawach wyborczych, a w okresie –
r. sprawa ta często bywała przedmiotem rozpraw w stowarzyszeniach. Pierwsza petyc a o przyznanie kobietom prawa głosu także przedstawiona została se mowi w tymże  r.
Z inic atywy związku „Unionen” w roku
 zwołany został wielki wiec, w którym przyęły uǳiał i soc aldemokratki. Rezoluc a wiecu
— wysłanie petyc i o prawa wyborcze — przyęta została ednomyślnie, zaszła tylko różnica
zdań co do żądania ich na zasaǳie głosowania powszechnego. Soc aldemokratki postawiły to za warunek wspólnego nadal ǳiałania, do
którego ednak nie doszło, choć z azd delegowanych dla te sprawy w  r. przy ął zasadę powszechnego głosowania. Na z eźǳie tym
 delegowanych, z różnych stron, reprezentowało uż   kobiet. Tak przygotowany
¹⁴kolporteria — proces kolportowania (rozprowaǳania wśród odbiorców) prasy itp. wydawnictw. [przypis edytorski]
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grunt w opinii publiczne wydał też w stanowcze chwili plon owocny, zdobyty wysiłkiem
różnych partii, gdyż i soc aldemokratki, przeęte duchem niezależności, ze swe strony również gorliwie pracowały nad uzyskaniem praw
obywatelskich dla swe płci.
Agitac a była niezmiernie natężona, odbywało się po  wieców dla te sprawy ednego
dnia, ale ten trud i zabiegi cel swó osiągnęły,
tak że nawet gubernator musiał dać opinię, iż
w Finlandii kobiety są uż zupełnie przygotowane do wykonywania praw wyborczych.
W obecne kampanii wyborcze na  posłów wysunięto  kandydatur kobiecych, które się uż w próbnych głosowaniach utrzymały,
niezawodnie z nich wiele utrzyma się i w ostatecznym. Wśród kandydatek są osoby zasłużone ak: p. Hagman, przełożona pierwsze szkoły średnie koedukacy ne i edna z twórczyń
tego doniosłego dla sprawy kobiece systemu
pedagogicznego w Finlandii, p. Furuh elm, redaktorka „Nutidu”, wiceprzewodnicząca towarzystwa „Unionen”, a także pp. Westermarck,
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dr Maïki Fridberg i inne. Znamiennym wyrazem dążeń kobiecych może być zbiorowy list
rybaczek, które nawołu ą o wysłanie do se mu
ak na więce przedstawicielek ludu, „bo — piszą one — gdy kobieta stoi u steru, połów bywa
zwykle na większy”¹⁵.
Program żądań, które Finki przedstawią se mowi, obe mu e:
. Zupełne równouprawnienie kobiet w zakresie samorządu.
. Zniesienie męskie opieki nad kobietą.
. Zniesienie reglamentac i prostytuc i.
. Polepszenie stanowiska prawnego ǳieci
nieślubnych.
. Reformy w zakresie wykształcenia ǳiewcząt.
. Rozszerzenie prawne zakresu zarobkowania kobiet.

¹⁵Wśród kandydatek są osoby zasłużone… — ostatnie telegramy doniosły o wyborze  kobiet, w tym  soc aldemokratek. [przypis autorski]
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Anglia
Z kolei prze ść nam wypada do przeglądu sprawy w tych kra ach, w których kobiety
walczą eszcze o swe prawa wyborcze, oraz do
tych, w których dopiero walkę rozpoczęły. Do
pierwszych należy Anglia. Wprawǳie od ęcie
kobietom praw wyborczych przy reformie ordynac i w  r. wywołało tylko protest sporadyczny Mary Smith¹⁶. Z owych ograniczonych praw kobiety rzadko bowiem kiedy czyniły użytek, ale uż w  r. zgromaǳenie demokratycznych kobiet w Sheﬃeld wysłało petyc ę
o prawa wyborcze dla kobiet do Izby Lordów,
a od roku  rozpoczęły Angielki systematyczne starania. W tym roku bowiem parlament miał obradować nad nową ordynac ą wyborczą. Zasłużone przywódczynie angielskiego
¹⁶przy reformie ordynacji w  r. (…) protest sporadyczny Mary Smith —
w  r. poseł Henry Hunt przedstawił petyc ę od osoby prywatne , Mary Smith,
kobiety dopomina ące się o swo e prawa; Hunt należał do radykalnego skrzydła
parlamentarzystów bryty skich, w odczytane przez niego petyc i Mary Smith ze
Stanmore w Yorkshire oświadczała, że płaci podatki i podlega przepisom państwowego prawa, nie wiǳi więc powodu, dlaczego nie miałaby również głosować; w odpowieǳi członkowie Izby Gmin wyśmiali petyc ę; głos Mary Smith
przeszedł do historii ako pierwsze wystąpienie suażystek. [przypis edytorski]
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ruchu: Barbara Leigt-Smith-Bodichon, Jessie
Boucherett i Bessie Rayner-Parker wraz Johnem Stuartem Millem utworzyły pierwszy komitet agitacy ny dla pozyskania wyborczych praw
kobiet i staraniem tego komitetu cztery petyc e wpłynęły na ręce Milla. Jedna o  podpisach kobiet, druga od kobiet opłaca ących podatki, o  podpisach, i dwie inne podpisywane przez mężczyzn i kobiety, każda przeszło
o  podpisów.
Po uchyleniu petyc i agitac a nie ustawała, wytrwała przywódczyni ruchu miss Lidia
Becker założyła w  r. pismo spec alne, powstały także Towarzystwa głosowania kobiet:
w Londynie, Edynburgu, Manchesterze, Birmingham i Bristolu, które też dotąd stanowią
główne ogniska agitac i.
Liczba tych towarzystw z czasem wzrosła
i utworzyły one „Związek Narodowy Głosowania Kobiet”, a miarę sił te organizac i da e
przykład, iż w  r. zdołała uż ona zorganizować wręczenie  petyc i, o   podpisach.
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Przez szereg lat corocznie lub przy każde
okaz i reform podawane były petyc e, stawiane w parlamencie wnioski przez posłów, nad
wyborem których kobiety gorliwie pracowały.
Wnioski dochoǳiły do zamiany na pro ekty
praw, ale od  do  r. żaden z tych nie
przeszedł drugiego czytania, a gdy w r. 
ważną tę przeszkodę bill¹⁷ przebył szczęśliwie,
to przeciwnikom udało się nie dopuścić do trzeciego czytania, przez nadmierne przeciąganie
dyskus i nad sprawą poprzeǳa ącą i za ęcie nią
czasu do końca kadenc i parlamentu.
W ogóle z reformą przyznania praw wyborczych kobietom w Anglii i w Ameryce uż
nie walczy się zasadniczymi argumentami, gdyż
te dawno zostały pokonane przez logikę faktów. Właściwą przyczyną oporu sta e się walka
party na. Partię postępową powstrzymu e „straszak”, że kobiety wzmocnią szeregi klerykalne,
a znowu partia konserwatywna tylko kokietue kobiety, głosu ąc za reformą wówczas, gdy
¹⁷bill (ang.) — pro ekt ustawy wniesiony do parlamentu w Wielkie Brytanii
lub USA. [przypis edytorski]
 - Wyborcze prawa kobiet



ta nie ma szans utrzymania się wobec obstrukcy ne taktyki.
Od dawna bowiem pro ekty prawa głosowania kobiet zwalczane bywa ą wprost technicznymi sposobami. Odkłada się e z powodu żądań mnóstwa poprawek, nie dopuszcza do
rozpraw przez obstrukcy ne mowy lub dyskus ami spycha z porządku ǳiennego itp.
Doświadczenie Ameryki i Anglii nie wykazało też dotąd, aby ligi tworzone przez kobiety dla popierania różnych partii (w Anglii
istnie e ich aż cztery, z tych trzy o postępowych
zabarwieniach) przyniosły w istocie znacznie sze poparcie dla sprawy równouprawnienia kobiet. Mylnym byłoby ednak mniemać, że czas,
środki i siły zużyte na zdobywanie praw wyborczych przez Angielki zostały zmarnowane.
Przeciwnie, nie tylko akc a ta stanowi niezbędną podwalinę do przyszłego równouprawnienia politycznego, ale przyczyniła się ona znacznie i do uzyskania praw w samorząǳie, ak również do zniesienia reglamentac i prostytuc i i do
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otrzymania ulg w zakresie praw cywilnych i małżeńskich.
Przez długie lata Angielki tylko wiodły starania o prawa wyborcze. Po próbie Chaumette
w  r. we Franc i sprawa ta usunięta została z porządku ǳiennego przez przywódczynie
ruchu. Jedynie Hubertine Auclerc¹⁸ przypominała ą rodaczkom od czasu do czasu, pismami
swymi i oporem w płaceniu podatków, których
nie chciała uznawać, ponieważ była pozbawiona wpływu na ich ustanawianie.
We Włoszech, Niemczech, Holandii i Belgii nie było przez dłuższy czas mowy o wyborczych prawach kobiet, nawet przodu ące w ru¹⁸Auclerc, Hubertine (–) — feministka i suażystka ancuska; dopominała się nie tylko o prawo wyborcze dla kobiet, ale również o dopuszczenie
ich do stanowisk w administrac i państwowe , w  założyła Société de droit
des femmes (Stowarzyszenie dla Praw Kobiet, od  ǳiała ące pod nazwą Société de suﬀrage des femmes, czyli Stowarzyszenie dla Praw Wyborczych Kobiet),
w  r. wezwała Francuzki do bo kotu podatków, ponieważ osoby pozbawione
praw publicznych nie powinny płacić podatków; w  r. założyła miesięcznik
feministyczny „La Citoyenne” (Obywatelka); w  utworzyła Narodową Radę Kobiet Francuskich, zrzesza ącą wszystkie . organizac e feministyczne w celu
poparcia dla prawa wyborczego dla kobiet, w  r. na znak protestu symbolicznie rozbiła urnę wyborczą; w  wraz Hubertine Auclerc z Marguerite Durand
prowokacy nie zgłosiły się ako kandydatki na posłów do parlamentu. [przypis
edytorski]
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chu kobiecym kra e skandynawskie ociągały się
z włączeniem praw wyborczych w program swych
ǳiałań. Dopiero w  r. w Szwec i, a w r.
 w Norwegii były podawane sporadycznie
pierwsze petyc e o wyborcze prawa kobiet. Ostatnia z nich zdołała pozyskać od razu połowę głosów, zwycięstwo znaczne, acz eszcze nie stanowcze, bo konstytuc a wymaga ⅔ głosów do
uchwalenia prawa.
W miarę osiąganych rezultatów w różnych
kierunkach i wyższego stopnia wyrobienia kobiety przekonywały się, że zdobycie na słusznie należnych im praw do ǳieci i ma ątku własnego posuwa się nader wolno, a usiłowania
ich rozbĳa ą się o poglądy przedstawicieli narodu, na wybór których one wpływu nie ma ą
— nie posiada ąc do tego praw.
Drugostronnie dochoǳić ich poczęły wieści o pomyślnie szych wynikach osiąganych przez
wyborczynie amerykańskie, to stało się nową
podnietą, która w ostatnim ǳiesiątku ubiegłego stulecia skierowała ruch kobiecy w wielu kra ach ku zdobywaniu praw wyborczych.
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I tak w Danii powstało towarzystwo praw wyborczych w  r., w Holandii  r., w Norwegii  r. w Szwec i i Niemczech w  r.
Od tego też czasu potężnie e i rozpowszechnia się w ruchu kobiecym akc a zdobywania
wszęǳie praw wyborczych ako niezbędnego
środka do przeprowaǳenia równouprawnienia
kobiet w kodeksie cywilnym i życiu społecznym. Ważnym prze awem te akc i est
Liga praw wyborczych
zapoczątkowana w  r. w Ameryce „Liga Towarzystw Wyborczych Praw Kobiet”, która ukonstytuowała się w  r. w Berlinie.
Przystąpiło do nie osiem Towarzystw: Stanów
Z ednoczonych Ameryki, stanu Victorii w Australii, Anglii, Niemiec, Szwec i, Norwegii, Danii i Holandii, oraz przedstawicielki Austrii,
Szwa carii i Węgier ako kra ów nieposiada ących eszcze spec alnych związków praw wyborczych. Honorowe przewodnictwo ob ęła -letnia wówczas nestorka ruchu Suzan Antony,
a czynne Chapman-Catt.
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Wszechświatowa Rada Kobiet na z eźǳie
w r.  uchwaliła również włączenie starań
o prawa wyborcze ako edną z trzech prac obowiązu ących wszystkie Rady narodowe, wchoǳące w skład Rady wszechświatowe ¹⁹.
Do Rad narodowych wchoǳą i stowarzyszenia zawodowe, a nawet ﬁlantropĳne, więc
konserwatywnie sze, byleby dążyły do polepszenia losu kobiet. Aby więc podobna uchwała na z eźǳie walnym wszechświatowe Rady
Kobiet zapaść mogła, musiała ona pierwe zapadać poważną większością głosów we wszystkich poszczególnych Radach narodowych.
W ostatnich czasach w wielu kra ach wysunięcie na porządek ǳienny ogólne reformy
wyborcze znagliło Ligi, Związki kobiece i Rady narodowe do tym gorliwsze , wytężone ǳiałalności.

¹⁹Rady narodowe, wchoǳące w skład Rady wszechświatowej — obecnie w skład
Rady wszechświatowe w choǳi  Rad narodowych, liczących łącznie  milionów członków. [przypis autorski]
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Szweǳki związek
Przy tworzeniu Szweǳkiego Związku wyborczych praw kobiet wyłoniła się nowa trudność w układaniu programu. Dawnie , np. w Anglii, rozstrzygano ą formułą „na tych samych
warunkach, akie otrzyma ą mężczyźni”. Jednakże w Stockholmie, uż na żądanie przedstawicielek partii robotnicze , ułożono program
kompromisowy: „Związek uważa, iż kobiety powinny otrzymać takie same prawa, akie otrzyma ą mężczyźni — bęǳie więc dążyć, by głosowanie powszechne przyznane mężczyznom również zostało przyznane kobietom. Gdyby ednakże okazało się możliwe uzyskanie tylko częściowego prawa głosu, Związek bęǳie e uważał za środek dla torowania drogi do gruntowne reformy wyborcze ”.
Wniesiony do parlamentu pro ekt ogólne
reformy wyborcze , oparty na powszechnym
głosowaniu, usunął programowe trudności, ale
w zamian wykazał inne.
Przywódca parlamentarne akc i soc aldemokratyczne , Brauting, odmówił delegowanym
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Związku kobiet włączenia do pro ektu ordynac i dodatku „bez różnicy płci”, dowoǳąc im,
„że kobiety prawa wyborcze uzyskać będą mogły dopiero ako wynik ustro u soc alistycznego, a obecne ich żądanie tylko skompliku e sprawę reformy wyborcze i może e zaszkoǳić,
więc kobiety nie powinny przeszkaǳać e obecnemu przeprowaǳeniu”.
Po te kategoryczne odmowie Szwedki rozwinęły zdwo oną gorliwość dla przeprowaǳenia swych praw wyborczych i uż bez uǳiału
żadne partii, nawet bez poparcia prasy, rozpoczęły zbieranie podpisów pod petyc ą do se mu. W odezwach wzywały do usilnego zbierania podpisów, gdyż poprzednia petyc a odrzucona została na zasaǳie „nie ma eszcze dość
silnego zainteresowania wśród kobiet”.
W rezultacie petyc a ta zdołała zgromaǳić
  podpisów z różnych stron kra u, w ciągu roku, przy współpracownictwie  stowarzyszeń lokalnych. Rząd ednak nie zgoǳił się
na to żądanie, zachoǳi zatem wielka wątpli - Wyborcze prawa kobiet



wość, czy prawo wyborcze kobiet zdoła we ść
ako poprawka Izby do pro ektu prawa.
W Holandii
Związek założony przez dr Alletę Jacobs²⁰
musiał długo przewalczać okres ośmieszania ego dążeń, a potem taktykę milczenia, aką go
zdławić chciano, niezrażony tym przepracowywał opinię publiczną, z ednywał dla sprawy uczonych prawników i przedstawicieli partii. Trzy
postępowe partie przed trzema laty wpisały do
swoich programów „bez różnicy płci” i łącząc
teorię z praktyką, przy mowały kobiety na członków partii, wybiera ąc e nawet do zarządów.
Aliści nadeszła ciężka próba. Przedstawiony został Izbie pro ekt reformy wyborcze z pominięciem formuły „bez różnicy płci”. Wówczas
przedstawicielki Związku zwróciły się do przywódcy partii soc aldemokratyczne w Izbie wyż²⁰Jacobs, Aletta Henriëtta (–) — holenderska lekarka, feministka i pacyﬁstka, pierwsza kobieta, która skończyła studia medyczne w Holandii; założycielka pierwsze na świecie kliniki kontroli uroǳeń (w Amsterdamie), w które
dwa razy w tygodniu przy mowała pac entów bezpłatnie; prowaǳiła za ęcia dla
kobiet dotyczące opieki nad noworodkami, higieny osobiste , a także zdrowotnych konsekwenc i prostytuc i. [przypis edytorski]
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sze , dra praw Troelstra z interpelac ą, dlaczego partia ego dopuściła to pominięcie i ak się
ono goǳi z zasadami soc alistycznymi?
Troelstra odpowieǳiał, że „on i ego partia nie uzna ą praw wyborczych za naturalne
prawo każdemu obywatelowi należne, lecz za
prawo, które dopiero przyznane być musi grupom społecznym, gdy wykażą one potrzebną
ku temu do rzałość. Robotnicy do rzałość tę
uż osiągnęli, o kobietach tego powieǳieć nie
można. Ruch kobiecy ani rozwo em, ani wpływem nie dorównu e ruchowi robotniczemu. Jeżeliby więc obecnie przedstawiono parlamentowi wniosek o nadanie praw kobietom, to on
by głosował przeciw niemu, bo kobiety ulega ą
wpływowi księży i uǳielenie im praw wyborczych byłoby tylko wzmocnieniem reakc i”.
Po takie odpowieǳi zrozumialsze się stae, że Związek przez delegowane dr Alletę Jacobs i p. Rutgers-Hoitsema zwrócił się z memoriałem do królowe Wilhelminy o uwzględnienie żądań kobiecych w ordynac i wyborcze ,
którą kobieta — ako królowa ma podpisać.
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Królowa po upewnieniu się, iż to est żądanie ogółu kobiet, przyrzekła, że sprawę dokładnie rozważy.
W memoriale swoim Holenderki żąda ą zrównania kobiet z mężczyznami w prawach wyborczych oraz w za mowaniu urzędów. Pragną
bowiem zabezpieczyć się od tzw. królewskich
nakazów, stosowanych barǳo ochotnie przez
ministerium Knypera, by usuwać kobiety od
różnych posad.
Następnie domaga ą się Holenderki, aby w wypadkach, które podlega ą odszkodowaniu, wartość pracy kobiety byt e zapewnia ące , była również brana w rachubę. Oświadcza ą przy
tym, że chociaż nie chciałyby zostać militarystkami, ednak eżeli prawa wyborcze ma ą być
zależne od obowiązkowe służby państwowe ,
to i one są gotowe służyć państwu przez rok
lub dwa, w akie kolwiek gałęzi służby ma ące na celu „niezależność państwa i obronę ego granic”. Memoriał ten rozesłany został posłom i członkom komis i państwowe opracowu ące pro ekt ordynac i, a komis a ta prawo
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wyborcze kobiet włączyła do proponowanych
uzupełnień.
Prawo wyborów w Belgii
O wiele gorze stoi sprawa wyborczych praw
kobiet w Belgii, gǳie przy reformie wyborcze
w  r. stała się ona orężem w walce mięǳy partiami. Pro ekt podnieśli klerykałowie
ako przeciwwagę zwalczanemu przez soc alistów systemowi głosowania pluralnego, który przy głosowaniu powszechnym zabezpiecza
wyborcom z tytułu posiadania lub wykształcenia eszcze drugi lub dwa głosy dodatkowe.
Na razie soc aliści wzięli pro ekt pod rozwagę,
lecz zawsze pod strachem owego klerykalnego
wpływu przyszłych wyborczyń, nie tylko poparcia zaniechali, ale nawet skłonili przewodniczki ruchu kobiecego soc alistycznego, pp. Gatti de Gammond i Vandervelde, do cofnięcia żądań praw dla swe płci, a także do nawoływania kobiet, by poprzestały na pracy nad przeprowaǳeniem powszechnego głosowania dla
mężczyzn bez systemu pluralności.
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Powstrzymać wszakże ruch żywiołowy rozbuǳonego poczucia należnych kobietom praw
luǳkich sta e się uż nad siły posłusznych agitatorek oddanych partiom. Obecnie też w Brukseli zwoływane są dla te sprawy liczne wiece
z uǳiałem przybyłych przedstawicielek ruchu
wyzwolenia kobiet z innych kra ów, by opinię
przygotować i ułatwić pod ęcie energicznie sze
akc i.
Zapóźniony ruch
Szwa caria i Franc a dostarcza ą wymownych dowodów, iż równouprawnienie kobiet
nie wynika edynie z warunków ogólnego stopnia swobód, gdyż właśnie te republiki należą do
kra ów zapóźnionych w ruchu kobiecym.
W Szwa carii spec alna komis a Rady narodowe musiała długą wieść agitac ę, by doprowaǳić do założenia w Genewie Towarzystwa Głosowania Kobiet w lutym br., które
stawia sobie za zadanie dążyć przede wszystkim
do uzyskania praw politycznych.
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Podobna komis a w roku bieżącym powstała i w Raǳie narodowe ancuskie , a do Rady przystąpiła także Hubertine Auclerc ze swoim dawnym związkiem głosowania kobiet. Ten
wza emny zespół z Radą może nareszcie ożywić
usiłowania o wyborcze prawa kobiet we Franc i i mieć doniosłe znaczenie. Rząd ancuski
bowiem Radę narodową kobiet oﬁc alnie popiera, a municypalność miasta Paryża subwenc onu e ak inne stowarzyszenia.
ǲiałalność Włoszek
Również zapóźnione są w dążeniach o swe
prawa wyborcze i Włoszki, ale w ostatnich latach rozwĳa ą i one także żywszą ǳiałalność.
Według sprawozdania profesorki, dr praw Teresy Labrioli²¹, na z eźǳie Ligi w Kopenhaǳe
r. , ruch włoski prowaǳony est głównie
przez nauczycielki i kobiety posiada ące uniwersyteckie wykształcenie. ǲiś uż w wielu mia²¹Labriola, Teresa (–) — prawniczka (profesorka Uniwersytetu w Rzymie), pisarka i feministka włoska; córka ﬁlozofa i teoretyka marksizmu Antonio
Labrioli (–) i pierwsze we Włoszech kobiety-prawniczki. [przypis edytorski]
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stach utworzono lokalne stowarzyszenia, a te
połączyły się w federacy ny związek praw wyborczych.
Włoszki rozpoczęły od nieco odmienne taktyki, opiera ąc się brzmieniu obecnego prawodawstwa, przeprowaǳiły w Ankonie i w innych miastach orzeczenie sądów mie scowych
uzna ące, że kobietom właściwie uż przysługuą prawa wyborcze. Orzeczenia te zostały unieważnione przez trybunał państwowy. Skłoniło
to stowarzyszenia kobiece do podania petyc i
o przyznanie praw wyborczych, która w lutym
br. znalazła w parlamencie włoskim poparcie
kilku wybitnych przedstawicieli różnych partii. Na wniosek prezesa ministrów przekazano tę petyc ę komis i, którą dla przestudiowania kwestii ma zamianować ministerium spraw
wewnętrznych.
Taktyka Węgierek
Węgierki, pod woǳą Rosiki Schwimmer
i Vilmy Glücklich, z ognistym temperamen - Wyborcze prawa kobiet



tem rozwinęły agitac ę dla uzyskania swoich praw
wyborczych podczas ostatnich wyborów.
„Gdy zaczęto głosić ewangelię powszechnego głosowania — pisze edna z nich — Stowarzyszenie obrony interesów kobiet zasypało
miasta i miasteczka tysiącami plakat, na których widniało krótkie wezwanie: »Głosowanie
dopiero est powszechne, gdy przysługu e i kobietom!«”.
Po te manifestac i, która zwróciła powszechną uwagę na sprawę, Węgierki niosły chętną
pomoc w biurach wyborczych, doręczaniu list
i w z ednywaniu wyborców. Wytrzymywały nawet uciążliwą agitac ę po kawiarniach i handlach, metodę barǳo rozpowszechnioną na Węgrzech „wywoływania wyborczego nastro u”.
A na wszystkich zebraniach przedwyborczych rozdawały odezwy o konieczności przyznania praw kobietom. Często przemawiały publicznie i nie eden przeciwnik ruchu przekonał się, że obecność kobiet dobrze wpływała na
zgromaǳenia, podnieca ąc nerw i zapał, a hamu ąc brutalne kłótnie i bó ki.
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Rezultatem było, iż wielu z kandydatów na wybitnie szych, partii niezależnych, wypowieǳiało się za przyznaniem praw kobietom, z tych
pięciu zostało wybranych ako posłowie stolicy.
Na trudnie Węgierkom było pozyskać prasę — soc aldemokratyczna awnie występowała
przeciw prawom kobiet, a ogólne ǳiennikarstwo byłoby rade²² zabić sprawę milczeniem.
Jednakże prąd opinii publiczne wpłynął tak w końcu, że obok głosów przeciwniczek praw wyborczych kobiety, akimi się okazały arystokratki,
zaczęto zamieszczać i odezwy przychylne.
Robotnice sto ące pod wpływem partii soc aldemokratyczne pod pres ą nawoływań „burżu ek” zdecydowały się również dopominać o prawa dla swe płci.
Na wniosek delegowanych z Węgier na wspomnianym z eźǳie Ligi w Kopenhaǳe postanowiono wydawanie Biuletynu, który by zawierał wiadomości o postępach ruchu i służył
ako źródło informac i i wskazówek.
²²rade — chętne; z ochotą. [przypis edytorski]
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Pismo zacznie wychoǳić w Rotterdamie
pt. „Jus Suﬀragii” pod redakc ą Martiny Kramers, referentki „Wszechświatowe Ligi”, która również prowaǳi biuro informac i uchwalone na z eźǳie. Do ważnych postanowień tegoż z azdu w Kopenhaǳe należy uchwała podęcia wydawnictwa pt. Ogólny zarys rozwoju wyborczych praw kobiet, a także i orzeczenie, że
„kra e nieposiada ące zupełne niezawisłości polityczne , o ile mogą uǳielać praw wyborczych
swoim obywatelkom, a te wytworzą związek
narodowy, to związki takie ma ą prawo przystępować do Wszechświatowe Ligi towarzystw
wyborczych praw kobiet”.
Agitac a kobiet w Niemczech
Prawo o stowarzyszeniach w Niemczech zabrania kobietom należeć do zrzeszeń i zgromaǳeń politycznych, utrudnia to wielce Niemkom walkę o swe prawa. ǲięki tylko temu,
że prawo to nie obowiązu e w kilku drobnych
państewkach, mógł w Niemczech²³ powstać „Zwią²³ǲięki tylko temu, że prawo to nie obowiązuje w kilku drobnych państewkach,
mógł w Niemczech… — ówczesne Cesarstwo Niemieckie (–) było pań - Wyborcze prawa kobiet



zek Głosowania Kobiet” — z inic atywy Minny Cauer i dr praw Anity Augsburg; oﬁc alne ego siedlisko est w Hamburgu, a właściwe
centrum w Berlinie.
W Bawarii znowu, pod przewodnictwem
Iki Freudenberg²⁴, zorganizowały Niemki uż
przed półtora rokiem pomocnicze biuro wyborcze dla popierania kandydatur partii wolnomyślne , która do swego programu włączyła „rozszerzenie praw kobiet”. Kandydatury się
nie utrzymały, ale przykład ośmielił kobiety do
ożywionego współǳiałania przy ostatnich wyborach w różnych miastach państwa niemiecstwem federalnym, złożonym z różne wielkości państw związkowych, będących
monarchiami (królestwami i księstwami) i wolnymi miastami. Niektóre z nim
były niewielkie, np. Księstwo Waldecku i Pyrmontu, Księstwo Schaumburgu-Lippe czy też Księstwo Reuss liczyły po – tys. mieszkańców. [przypis edytorski]
²⁴Freudenberg, Ika, właśc. Frederike Freudenberg (–) — niem. ǳiałaczka społeczna i suażystka, w  r. założyła wraz z koleżanką, Sophie Goudstikker, monachĳskie Verein r Fraueninteressen; do sympatyków towarzystwa
należał m.in. niem. poeta Rainer Maria Rilke; prowaǳiła też punkt pomocy
prawne i punkt informacy ny ds. opieki społeczne i zatrudnienia kobiet (ǳiałaący na terenie Bawarii i Monachium); autorka programowych publikac i niem.
ruchu kobiecego na pocz. XX w., m.in. Die Frau und die Politik („Kobieta i polityka”, ), Die Frau und die Kultur des öﬀentlichen Lebens z („Kobieta a kultura
życia publicznego”, ), Grundsätze und Forderungen der Frauenbewegung („Założenia i żądania ruchu kobiecego”, ). [przypis edytorski]
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kiego, do czego zachęcały e usilnie Związek
Praw Wyborczych oraz Towarzystwo Reformy
Wykształcenia kobiet i inne przez wiece, odezwy itp.
W kampanii wyborcze obchoǳono prawo o stowarzyszeniach w ten sposób, że przewodniczący otwierał posieǳenie i zamykał e,
da ąc przez to możność zabrania głosu kobietom, po przemowach — ponownie otwierał
zebranie.
To za ęcie się Niemek polityką wywołała
w ostatnich latach systematycznie prowaǳona propaganda w tym kierunku przez Związek
głosowania i Radę narodową, drogą wieców,
odczytów, wydawnictw, artykułów w prasie i spec alnego dodatku te sprawie poświęconego przy
ednym z organów równouprawnienia kobiet.
O rozbuǳonym uż poczuciu należnych praw
obywatelskich wśród robotnic, zorganizowanych
pod wpływem partii soc aldemokratyczne , świadczy rezoluc a „Konferenc i kobiet” w Mannheim w  r. Brzmi ona: „należy postawić żądanie praw wyborczych dla kobiet i podtrzy - Wyborcze prawa kobiet



mywać e wytrwale, przy ogólnym dążeniu do
wprowaǳenia powszechnego prawa wyborczego”.
Niewątpliwie ten nastró wzrasta ącego zainteresowania w opinii przyczynił się w roku
ubiegłym do włączenia do pro ektu reformy wyborcze w se mie pruskim dodatku „bez różnicy płci” przez tak wybitnych przywódców partii soc aldemokratyczne ak Bebel, Eberhard
i inni.
Przeciwko te reformie oparły się partie burżuazy ne, a w ich liczbie i wolnomyślna, która
nie po mowała tak poważnie owego „rozszerzenia praw” wpisanego do swego programu.
Reforma wyborcza w Austrii
Do ostatnich czasów zasada cenzusu maątkowego w Austrii dawała kobietom prerogatywy obszernie sze niż w innych kra ach, a ednak i tam obowiązu e prawo wyklucza ące kobiety z towarzystw politycznych.
Z przeprowaǳeniem w roku bieżącym nowe ordynac i wyborcze , na powszechnym —
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o ironio! — prawie głosowania oparte , nieliczna grupa straciła posiadane prerogatywy, ale
też ogół kobiet praw nie uzyskał, pomimo rozwinięte agitac i, aką Związek Stowarzyszeń Austriackich przeprowaǳał drogą wieców, odezw
itp.
Ruch kobiecy w Austrii zmagać się bowiem
musi z olbrzymimi trudnościami, akie wyraǳa różnorodność narodowości w państwie austriackim, wpływy klerykalne, hegemonia niemiecka, miękkość i mała podatność narodów
słowiańskich do zrzeszeń w ogóle.
Na domiar partia soc aldemokratyczna w obawie opóźnienia reformy i możliwego e zahaczenia nie tylko że odłożyła do lepszych czasów
hasło „bez różnicy płci”, ale nawet organizowała wiece robotnic, na których przeprowaǳała
posłuszne uchwały „nieprzeszkaǳania obecnie
przez niewczesne żądanie praw dla siebie”.
Podobno na przyszłość prawa wyborcze kobiet ma ą się stać taranem, którym soc aldemokrac a ma się dobĳać ulepszeń w obecnie
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uzyskane , lecz eszcze niedoskonałe ordynac i.
ǲiałalność kobiet w Galic i
Przebieg reformy wyborcze w Austrii interesu e nas bliże z powodu zależności od nie
Galic i²⁵. Dotąd przysługiwała tam właścicielkom kurii²⁶ dóbr wielkich prerogatywa głosowania (przez pełnomocnika) na posłów do
Rady Państwa; tracąc przywile , nie starały się
one o uzyskanie prawa. Można się było ednak
spoǳiewać, że wyborczynie innych kurii, nieposiada ące dotąd praw wyborczych do Rady
Państwa, usilnie starać się będą o ich uzyskanie, bo z przysługu ącego im dotąd ograniczonego prawa głosu, przez pełnomocnika, na wy²⁵Przebieg reformy wyborczej w Austrii interesuje nas bliżej z powodu zależności
od niej Galicji — w powstałe w  monarchii austro-węgierskie Galic a stanowiła część wielonarodowych ziem Cesarstwa Austrii, posiada ących dwuizbowy
parlament, zwany Radą Państwa, złożony z Izby Panów, w które zasiadały osoby
piastu ące ważne urzędy i funkc e, oraz Izby Poselskie , obsaǳane delegatami
se mów kra owych. [przypis edytorski]
²⁶kuria wyborcza — w dawnych systemach wyborczych: okręg wyborczy lub
kategoria wyborców wyodrębniona na podstawie różnic stanowych, wielkości lub
charakteru posiadanego ma ątku, ma ąca prawo wyboru do parlamentu określone
liczby posłów. [przypis edytorski]
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borach do se mu i rad mie skich, uż potraﬁły
one czynić umie ętny użytek. Np. nauczycielki
uzyskały zrównanie płac dla płci obo ga, czego
zachód Europy dotąd nie posiada właśnie z powodu braku praw wyborczych. W innych zakresach otrzymywały kobiety tak doraźne korzyści, ak subwenc e kra u dla szkół, stowarzyszeń, a nawet i pism. Nie ednokrotnie także zwoływały uż wyborczynie wiece przedstawicielek różnych warstw społecznych, nie tylko dla narad nad wyborem kandydatów, ale
i dla uchwalenia petyc i o zniesienie warunku pełnomocnika. Petyc e takie podawane były
w niewielkim Lwowie o  podpisów, eszcze w  r., a w Krakowie uż kilkakrotnie od
tego czasu. Posiadały więc Polki w Galic i pewien stopień politycznego wyrobienia i poznanie korzyści, akie zapewnia ą prawa wyborcze.
Na z eźǳie kobiet polskich, zwołanym w paźǳierniku  r. przez redaktorkę „Nowego
Słowa” p. Turzymę²⁷, uchwalono petyc ę do
²⁷Turzyma, Maria, właśc. Maria Wiśniewska z d. Głowacka (–) —
ǳiałaczka feministyczna, pisarka, publicystka; współpracowała z Marią Siedlecką
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Se mu o prawa wyborcze kobiet i wysłano inic atorkę z azdu ako delegowaną. Potem odbyło się wieców kilka w Krakowie, na których
rzeczniczkami były prócz wymienione : pp. Bu wid, Witkowska, dr Golińska, dr Tylicka i inne, i we Lwowie, gǳie wśród party nych skalistości sterowały umie ętnie p. St. Wechslerowa
i p. Maria Dulębianka, a nawet i w mnie szych
miastach, ak w Tarnopolu, pod przewodnictwem p. Sołtysowe i p. Scherer.
Wprawǳie na kilku wiecach soc alistycznych udało się wymownym rzeczniczkom przeprowaǳać uchwały wieców „bez różnicy płci”,
a na wspomnianym z eźǳie kobiet w Krakowie poseł Daszyński nawoływał kobiety „organizu cie się, stańcie się siłą, a prawa otrzymacie”, potem w Raǳie mie skie krakowskie
wniósł pro ekt równouprawnienia płci w statui Kazimierą Bu widową; wydawczyni krakowskiego pisma „Nowe Słowo” (–
), poświęconego emancypac i kobiet, podczas I wo ny światowe ǳiałała
w krakowskim kole Ligi Kobiet Galic i i Śląska; autorka zbioru nowel Nadbrzeżne Fale () oraz tekstów publicystycznych (m.in. Handel kobietami i Potrójne
więzy kobiety); ǳiałała na rzecz dopuszczenia kobiet do edukac i uniwersyteckie
oraz praw wyborczych dla kobiet, zwracała uwagę na problem zależności ekonomiczne kobiet od mężczyzn. [przypis edytorski]
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cie mie skim — ednakże partia soc alistyczna
w Galic i nie włączyła do swego programu wyborczych praw kobiet.
Wybitny znów poseł narodowo-demokratyczne partii prof. Głąbiński miał nawet osobiście wieść petyc ę kobiet w te sprawie do Rady Państwa, ale i ego partia o prawa kobiet się
nie dopominała.
Przyczyny, dla które agitac a kobiet o swe
prawa wyborcze nie przybrała w Galic i szerszych rozmiarów, szukać należy w odǳiaływaniu dwóch silnych prądów: stycznych na punkcie odǳiaływania na wrażliwą w sercach kobiet polskich strunę altruizmu, olbrzymio wysubtelnioną gotowość ich do „poświęcania się”.
W odǳiaływaniu na kobiety zeszli się bowiem
soc aliści z narodowymi demokratami! Pierwsi
nawoływali podobnie ak na Zachoǳie: „Nie
przeszkaǳa cie nam teraz, a otrzymacie prawa w lepszym ustro u społecznym, który my
stworzymy”. Druǳy rozczulali przemową: „Nie
poświęca cie dobra narodu własnym interesom
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i swoboǳie”. Odwołanie się do poświęcenia kobiet i tu nie zawiodło.
Obecnie dochoǳą wieści, tak z Austrii, ak
i ze Lwowa, że kobiety organizu ą tam komitety, wnoszą podania o ustawy tow. wyborczych
praw kobiet, odrzucane ednak przez namiestnictwa na zasaǳie prawa o stowarzyszeniach
politycznych, a zainteresowane wnoszą rekursy²⁸ do ministerium. Jest to barǳo wskazane,
gdyż po reformie do Rady Państwa nade ǳie
kole na reformę ordynac i wyborcze do Se mu Kra owego, a wnosić można, że ordynac a
Rady Państwa służyć e bęǳie za wzór. Polki w Galic i muszą zatem rozwinąć usiłowania
wytężone, by reforma ordynac i własnego Se mu nie zadała im nowego ciosu — pominięciem praw kobiet!
Ostatnie wieści
Obecnie wciąż dochoǳą wiadomości o dalszych demonstrac ach Angielek, którymi pra²⁸rekurs (daw., z łac.) — odwołanie się. [przypis edytorski]
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gną one poruszyć opinię publiczną, by poprzeć
bill o prawa wyborcze kobiet.
Niezwykłą w ogóle w ruchu kobiecym formę demonstrac i, a w szczególności w ruchu
Angielek, pod ęła „Liga Robotnic”, w skróceniu zwana „Suﬀragets” (głosowniczki). Liga ta
pod przewodnictwem Mrs Monteﬁore, sto ąc
w bliskim związku z „Ligą Niezależne Pracy”
— est wypływem zapału, akim prze ęły się
kobiety proletariatu, gdy zrozumiały, iż prawa
wyborcze stać się mogą dla nich środkiem wyzwolenia z cierpień i niedostatku na sroże e
uciska ących.
Demonstrac e ich ogranicza ą się do zwykle praktykowanych form demonstrac i ludowych, a więc pochodów ze sztandarami i odpowiednimi napisami, mów zapalnych na placach
publicznych i w pobliżu parlamentu, wreszcie
usiłowań wtargnięcia tam ich deputac i²⁹ z petyc ą. Ponieważ ednak demonstrac e te organizu ą kobiety-robotnice, w obronie praw swe
²⁹deputacja (daw.) — delegac a, grupa przedstawicieli akie ś zbiorowości wysłana w celu załatwienia akie ś sprawy. [przypis edytorski]
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płci, więc płytka część prasy ośmiesza te wystąpienia, bo nie umie dopatrzyć się w nich
poważnego ob awu żądań swobody i należnych
praw pośród, zdawałoby się chyba na mnie uświadomione części ludności.
Po pierwszych niespoǳiewanych wystąpieniach „Suﬀragetek” w sali parlamentu z wywieszeniem sztandaru z napisem „Głosu cie za
prawami kobiet” przodowniczki ruchu kobiecego w Anglii wysłały urzędową deputac ę do
ministra z zapewnieniem, że się one z tymi manifestac ami nie solidaryzu ą. Gdy ednak dalsze demonstrac e robotnic przybierały wciąż szerszy charakter i opromienione zostały cierpieniem tych pionierek zapału — wówczas przodowniczki ruchu pospieszyły im wyrazić uznanie za ich oﬁarność osobistą, ednak zaznaczyły, że one podobnego demonstrowania nie uważa ą za odpowiednie.
A ednak — to odrębne, samoistne ǳiałanie w ruchu emancypacy nym robotnic i kobiet z ludu przyciąga coraz więce i kobiet z innych klas społecznych, wykazu ą to bowiem na - Wyborcze prawa kobiet



zwiska wśród ostatnio tam aresztowanych. Widocznie drzemiący w duszach angielskich pociąg do ekscentryczności przemaga „tresurę” i coraz częście „ulica” po swo emu wpływa na demokratyzac ę mieszkanek „salonów”! Odrzucenie billu posła Dickensona stanowi ciekawą
kartę ze stosunków parlamentarnych. Na 
deputowanych  zobowiązało się podczas wyborów głosować za prawami kobiet, a ednak
bill nie przeszedł!
Jak się to stać mogło?… Wieǳą o tym kompetentne koła kobiece, gdyż z góry przewidywały, iż może się udać „mnie szości” udaremnienie pro ektu.
Ogólnie wiadome est tylko, iż prezes ministrów oświadczył, że pozostawia Izbie rozstrzygnięcie pro ektu billu, osobiście est za ego przy ęciem, ponieważ pozbawienie kobiet
praw wyborczych nie est ani uzasadnione, ani
politycznie słuszne. Dyskus a ednak w łonie
różnych partii parlamentu wykazała eszcze barǳo askrawe różnice poglądów w te sprawie.
W końcu obrady nad pro ektem wyborczego
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prawa kobiet odroczone zostały do czasu nieokreślonego, albowiem nadeszła goǳina, w które posieǳenia piątkowe bywa ą przerywane,
a rząd nie chce wyznaczyć terminu na dalszy
ciąg rozpraw. Bill więc z  marca br. poczytywany est obecnie za przepadły. Podobna komedia nie po raz pierwszy rozgrywa się w parlamencie angielskim.
Taktyka Ros anek
Szczegóły o rozwinięte agitac i Ros anek
dla swych praw wyborczych zna dą czytelnicy w inne pracy; tu pragnę przypomnieć tylko doniosły fakt, iż w roku ubiegłym zamieszczenie wyborczych praw kobiet w odpowieǳi
Dumy na mowę tronową zawǳięczały kobiety stanowczości obstawania za nimi chłopskiego posła Aładina, którego na silnie przekonać
zdołały rzeczniczki sprawy.
U nas
W epoce pierwszych wieców i memoriałów w Warszawie w  r. samo wspomnie - Wyborcze prawa kobiet



nie o prawach kobiet eszcze wywoływało tłumiony śmiech, a w na lepszym wypadku dobroduszne napominanie, „ ak można obniżać
powagę narad w te ǳie owe chwili — wzniecaniem takie kwestii!”.
Podobnie odnoszono się do te sprawy i na
wielkie demonstrac i ludowe o prawo powszechnego głosowania w Krakowie  paźǳiernika
 r.
Dopiero po powołaniu w Warszawie komis i do ułożenia pro ektu samorządu dla Królestwa Polskiego odbyły się obrady kobiet (
r. na wiosnę) nad kwestią uzyskania praw w tym
zakresie. Współcześnie z inne inic atywy podniesiono wniosek utworzenia „Związku Politycznego Równouprawnienia Kobiet”.
Przebieg akc i w sprawie uǳiału kobiet w samorząǳie bęǳie w odrębne pracy przedstawiony, a Związek Politycznego Równouprawnienia Kobiet czynności swoich nie u awnił.
Pierwszym zatem publicznym wystąpieniem
w tym okresie czasu u nas o wyborcze prawa
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kobiet — był głos p. Józe Bo anowskie ³⁰ na
pierwszym wiecu publicznym w Filharmonii
w listopaǳie w  r. „W te ǳie owe chwili — mówiła ona — zbiorowa dusza kobiet
polskich wszystkich stanów sta e przed wami
i domaga się uchwały wiecu: że powszechne,
równe prawo obywatelskie wolny naród polski
po mu e bez różnicy płci”.
Ten pierwszy wiec w orzeczeniach swoich
włączył to żądanie, za tym przykładem poszły
³⁰Bojanowska, Józefa (–) — polska feministka, mówczyni, publicystka,
ǳiałaczka społeczna, bliska współpracownica Pauliny Kuczalskie -Reinschmit;
swe edukac i dopełniła na Uniwersytecie Lata ącym, założyła pierwszą w Warszawie introligatornię, w które mogły pracować kobiety, prowaǳiła wraz z Kuczalską-Reinschmit Czytelnię Naukową dla Kobiet w Warszawie przy ul. Nowy
Świat, obok modne cukierni Bliklego; inic atorka wielu akc i edukacy nych dla
kobiet, takich ak „Kursy nieǳielne rysunkowe”, „Szkoła nieǳielna dla pracownic”, „Wakac e dla szwaczek”; w  r. została członkinią Komitetu Obywatelskiego pod przewodnictwem Bolesława Prusa; w  r. zakładała lokalne odǳiały Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich wraz z Kuczalską-Reinschmit; publikowała w „Kurierze Coǳiennym”, „Kurierze Warszawskim”, „Nowe
Gazecie”, „Ogniwie”” i „Sterze” (którego wydawanie prze ęła od  r.); podczas
I wo ny światowe prowaǳiła społeczną, kobiecą szwalnię dla żołnierzy, w  r.
zaczęła organizować kursy maturalne dla kobiet przy Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, które miały ułatwić maturzystkom wstęp na uniwersytety;
w  r. została dyrektorką pierwsze Państwowe Szkoły Przemysłowe Żeńskie
w Warszawie, w  r. współorganizowała stowarzyszenie Służba Obywatelska,
ma ące na celu wyszkolenie kobiecych kadr dla państwa polskiego, sama została
przewodniczącą koła warszawskiego Służby. [przypis edytorski]
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inne wiece, stowarzyszenia, związki i partie postępowe, które formułę wyborczą „bez różnicy
płci” zaczęły wpisywać do swych ustaw i programów.
Teoretycznie więc sprawa stanęła u nas od
razu dobrze, formuła „bez różnicy płci” stała
się konieczną cechą postępu, niemal przyzwoitości polityczne . Dla pracy nad wcieleniem
te zasady w czyn zorganizowany został „Polski
Związek Równouprawnienia Kobiet” w grudniu  r.
Wprowaǳenie stanu wo ennego w Królestwie nie dozwoliło ednak związkowi w pełni
rozwinąć swych czynności.
Dopiero w ma u  roku odbyła się publiczna konferenc a w sprawie kobiece , na które niże podpisana mówiła o wyborczych prawach kobiet, a zgromaǳenie uchwaliło: „Wiec
w sprawie kobiece uważa za konieczne rozwinąć w te chwili przełomu: akc ę dla uzyskania powszechnego, równego prawa wyborczego bez różnicy płci, narodowości i wyznań, przy
bezpośrednim i ta nym głosowaniu, szerząc ideę
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równouprawnienia kobiet w każde warstwie
społeczne ”.
Z osób obecnych przeszło  podpisało
odpowiednią odezwę. Następnego dnia odbył
się drugi wiec w te same sprawie, organizowany przez stronnictwo postępowe demokrac i.
Przemawiała pp. Moszczeńska i niże podpisana: O potrzebie starań o wyborcze prawa kobiet, o drogach i środkach do tego celu wiodących i stosunku sprawy do różnych stronnictw politycznych. Rezoluc a tego wiecu była
zgodna z uchwałą poprzedniego, tylko z zaznaczeniem, iż „uzna e konieczność organizowania związków równouprawnienia kobiet i popierania przez nie tylko tych stronnictw, które
szczerze i bez zastrzeżeń walczą o powszechne
prawo »bez różnicy płci«”.
Jednakże mimo tego teoretycznego uznania niektórzy wykonawcy poleceń partii soc alistycznych zaczęli zabraniać członkom swoim,
robotnicom, uczestniczenia w związkach i zebraniach kobiecych, przekonywu ąc nawet i sympatyczki swo e o bezcelowości wyodrębnione - Wyborcze prawa kobiet



go ruchu dla praw kobiet, bo te mieszczą się
w prawach proletariatu.
Ta rozbieżność teorii i praktyki party ne
sta e się coraz częście przedmiotem dyskus i na
zebraniach i szerzy wśród kobiet uznanie konieczności niezależnego emancypacy nego ruchu.
Po tych pierwszych wystąpieniach kobiecych sąǳić by należało, że rozwiną one wzmożoną agitac ę o swe prawa wyborcze po zapowieǳi wyborów do nowe Dumy.
Musiała też chyba istnieć akaś potężna przyczyna, która ǳiałalność ich hamowała i tłumiła, skoro przez miesiące w te sprawie zalegała cisza. Dopiero w lutym na wiecu „Równouprawnienia” uzasadniali słuszność przyznania kobietom praw wyborczych z punktu historycznego, etycznego i społecznego pp. dr Z.
Dolińska i Turzyma z Krakowa, dr Józefa Kodys z Mińska, L. Krzywicki i Niemo ewski.
Na tymże wiecu przygodnie zebraną publiczność eden z mówców zawiadomił o rozłamie
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wewnętrznym, który nastąpił w tych czasach
w Związku Równouprawnienia Kobiet.
Z teoretycznego punktu wiǳenia wieść ta
pozwalałaby przypuszczać, że znowu nastanie
okres martwoty w ruchu kobiecym. Tymczasem przeciwnie, zapanowało ożywienie, akby
rozłamano tylko akieś okowy krępu ące swobodę agitacy ne ǳiałalności.
W kilka dni po wiecu „Równouprawnienia” rozpoczął się cykl wieców w sprawie kobiece , organizowanych przez wydawczynie „Steru”³¹, a na wiecach „Reformy małżeństwa” kilkakrotnie była programowo poruszana konieczność równouprawnienia kobiet — niezbędna,
aby podnieść ogólny poziom etyczny i harmonię w zespole roǳinnym.
Pierwszy z wieców w sprawie kobiece poświęcony był wy aśnieniom stosunku ruchu kobiecego do ruchu wolnościowego i wza emnie
³¹„Ster” — polski dwutygodnik poświęcony prawom kobiet, ukazu ący się
w latach – we Lwowie, następnie reaktywowany w roku  w Warszawie, gǳie wychoǳił ako publikac a Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich do roku . Jego redaktorką naczelną była Paulina Kuczalska-Reinschmit.
[przypis edytorski]
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tego ostatniego do wyborczych praw kobiet,
uż nie z punktu teoretycznie uznane zasady,
lecz stosowania e praktycznie w obecne sytuac i polityczne .
Wypowiadali się rzecznicy Z ednoczenia Postępowego³², które ako Z ednoczenie wspólne platformy w te kwestii nie miało.
Na barǳie konkretne było wypowieǳenie się kandydata na posła L. Krzywickiego,
które odǳielnie druku emy³³. Identycznie niemal brzmiała opinia i drugiego kandydata na
posła, Aleksandra Świętochowskiego, wyrażona prywatnie, a niepowtórzona na wiecu z powodu nagłe sprawy lokautu³⁴ łóǳkiego.
Następny mówca, p. Leo Belmont, wymownie uzasadniał obowiązek popierania przez mężczyzn dążeń kobiet do równouprawnienia, po³²Zjednoczenie Postępowe — partia liberalno-demokratyczna ǳiała ąca w Królestwie Polskim; utworzona  listopada ,  stycznia  weszła w skład
Z ednoczenia Stronnictw Demokratycznych. [przypis edytorski]
³³wypowieǳenie się kandydata na posła Ludwika Krzywickiego, które odǳielnie
drukujemy — Nr  „Steru”. [przypis autorski]
³⁴lokaut (z ang. lockout) — zamknięcie fabryki przez właściciela, w odpowieǳi
na stra k lub w celu ego zapobieżenia, celem wywarcia pres i na robotników
i zmuszenia ich do ustępstw. [przypis edytorski]
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nieważ oni winni są upośleǳeniu kobiety. Co
do obawy dopuszczenia do głosu kobiet tak
długo uciemiężanych, mówca twierǳił, iż „należy pamiętać, że tylko metoda poglądowa uczy
wyrobienia politycznego”. Tenże mówca barwnie charakteryzował stosunek kadetów do ruchu kobiecego i toczone przez nich namiętne
dyskus e, zanim partia K-D³⁵ wpisała do programu „bez różnicy płci” — a zakończył gorącym uznaniem konieczności uǳielenia kobietom równych praw.
P. Andrze Niemo ewski na podstawie przytaczanych faktów przez przedmówców i mówczynie ostrzegał kobiety przed „so usznikami”.
„Pewni — twierǳił — są właściwie wolnomyśliciele, dlatego że kobietom nic nie obiecu ą, ale powołu ą e do czynu, do pracy same
nad sobą. Podstawą niewoli kobiety — mówił
dale — est nie wyzwolenie e spod wpływu
³⁵partia K-D — Partia Konstytucy no-Demokratyczna, liberalna partia polityczna ǳiała ąca w Imperium Rosy skim i w Ros i okresu rewoluc i; powstała 
paźǳiernika  podczas rewoluc i  roku, zdelegalizowana dekretem Rady
Komisarzy Ludowych w grudniu ; od skrótu nazwy „K-D” nazywana także
potocznie „partią kadetów” lub „kadetami”. [przypis edytorski]
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teologii i całe masy przesądów ą krępu ących.
Równouprawnienie swo e kobieta polska musi
przede wszystkim przeprowaǳić sama w sobie,
ak i całe społeczeństwo — wewnętrzną rewoluc ą, a wówczas należne prawa zdobęǳie rychło”.
P. Zbrowski, także mówca Z ednoczenia Postępowego, stał na stanowisku, że równouprawnienie społeczne i reforma prawa cywilnego poprzeǳić muszą prawa polityczne i że dopiero,
gdy kobieta stanie się obywatelką, wówczas też
może i te prawa otrzymać.
Ze strony kobiet pierwsza zabrała głos p.
dr Józefa Kodysowa i nawoływała kobiety, by
dążąc usilnie do praw wyborczych, nie zaniedbały dopilnowania ich w bliższe przyszłości,
w zakresie samorządu, który dotyka tylu żywotnych interesów ściśle z życiem roǳinnym
związanych.
Dr Zoﬁa Daszyńska-Golińska uzasadniała
potrzebę tworzenia związków kobiecych i skupiania ich w niezależną, silną organizac ę, by ta
dopiero na podstawie układów mogła zyskiwać
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barǳie realne poparcie od stronnictw wolnościowych.
P. Bo anowska podała ciekawą charakterystykę energicznie prowaǳonych usiłowań Ros anek o swe prawa wyborcze w ciągu ostatnich dwóch lat. Zapał ich, wytrwałość i umieętna agitac a, stopniowe opanowywanie nowych placówek, z ednywanie dla sprawy różnych grup politycznych, żeby w programach
zamieszczały „bez różnicy płci”, wszystko to zasługu e na bliższe zapoznanie się z tą gorliwą
ǳiałalnością.
Dr Miklaszewski zakończył przemówienia
wykazaniem, że i macierzyństwo nie może być
przeszkodą do uzyskania praw wyborczych, gdyż
samo przez się uż est spełnieniem obywatelskiego obowiązku.
Ob awem wyraźnego demokratyzowania się
ruchu kobiecego u nas był wiec robotnic zorganizowany przez Związek Równouprawnienia
Kobiet Polskich. Wiec zapoznał słuchaczki z doniosłością wyborczych praw kobiet i z potrzebą
reformy ustro u gospodarstwa, by drogą orga - Wyborcze prawa kobiet



nizac i spółǳielczych umożliwić kobietom zamężnym, a więc i żonom robotników, branie
również uǳiału w życiu społecznym i politycznym. Ożywiony przebieg obrad i zapalna mowa
robotnika, zachęca ącego towarzyszki do współpracy w nowym dla nich zakresie życia społecznego, wywołało ochotne podpisywanie odezwy
o wyborcze prawa „bez różnicy płci”.
Gotowość uczestniczek wiecu do zabierania odezwy, dla prowaǳenia dalsze agitac i,
świadczyła o zaǳierzgnięciu węzła wza emne
solidarności kobiece .
Przeciwstawieniem zasadniczym do wieców
powyższych stał się wiec partii ND³⁶, nazwany w prasie „wiecem kobiet narodowych”. Na
wiecu tym p. Zygmunt Balicki wypowieǳiał
się programowo bez obsłonek: „Nie obiecu emy nic, ani ludowi, ani kobietom, tylko po³⁶partia ND — Narodowa Demokrac a, polski ruch polityczny o ideologii
nac onalistyczne , powstały pod koniec XIX wieku, od  do  ǳiała ący ako partia pod nazwą Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Stronnictwo rozpoczęło legalną ǳiałalność w zaborze rosy skim w ; w  wzięło uǳiał
w wyborach do Dumy Państwowe Imperium Rosy skiego, zbo kotowanych przez
wszystkie polskie partie centrum i lewicy; w Dumie politycy SND utworzyli Koło Polskie. [przypis edytorski]
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wołu emy do spełnienia obowiązków narodowych w ważne chwili, gdy zbliża ą się wybory
i grozi niebezpieczeństwo, że Warszawa może
prze ść w obce ręce! Rozprawianie o prawach
kobiety nie narodowa rzecz. Kobietom niepotrzebna świadomość polityczna, którą posiadaą mężczyźni — one ma ą cudowną intuic ę,
ich rolą stać na straży instynktów zakorzenionych w niższych warstwach narodu”.
W odpowieǳi p. Wołowska zapewniła, że
kobiety narodowe staną do apelu, a p. ǲierżanowska potwierǳiła, iż spełnią swó obowiązek, p. Ceysinger proponowała rezoluc ę wiecu, nawołu ącą posłów, by domagali się w Dumie unarodowienia szkół w naszym kra u.
W tym harmonĳnym zespole odezwał się
tylko eden głos protestu, p. Izy Moszczeńskie , a mała grupa kobiet o tyle się z nią solidaryzowała, że opuściła salę. Zaznaczyć trzeba,
że wiec był w kole zamkniętym, edynie za zaproszeniami, i wiadomość o nim rozeszła się
dopiero następnego dnia.
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Tak szczere oświadczenia przywódców partii na tym wiecu rozwiały krążące w ubiegłym
roku pogłoski, że i partia ND wpisu e do programu formułę wyborczą „bez różnicy płci”. Pan
Zygmunt Balicki mylił się ednak, twierǳąc, że
nie narodową rzeczą est rozprawiać o prawach
kobiet. Przeciwnie, historia nasza zawiera szereg faktów, które świadczą, że polską est rzeczą
przyznawać kobiecie więce praw, niż współcześnie ma ą one w innych narodach. Dlatego
to my, Polki, oprócz wszystkich innych argumentów, mamy eszcze i argument przeszłości
historyczne za sobą, a w dobie obecne przez
rozprawy dochoǳi się do praw.
W tym duchu prowaǳony wiec kobiet narodowych przedstawia się racze ako import
z kra u Hakaty³⁷, bo i tam nie szczęǳono drwin
kobietom popiera ącym kandydatury posłów postępowych i tam partia nac onalistyczna nawoływała kobiety, również w zamkniętych zebra³⁷Hakata — potoczna nazwa Niemieckiego Związku Marchii Wschodnie ,
nac onalistyczne organizac i niemieckie , utworzone w  w Poznaniu, pochoǳąca od pierwszych liter nazwisk założycieli: ﬁnansisty F. von Hansemanna
oraz ziemian H. Kennemanna i H. von Tiedemanna. [przypis edytorski]
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niach, do energicznego agitowania na rzecz ich
wyborów; a w niemieckim ǳienniku pt. „Państwowy Obywatel” po awiła się odezwa wyraża ąca ǳiwnie podobne zapatrywania grupy narodowych kobiet niemieckich. „Naszą rzeczą
— pisały one — zagrzewać do politycznego
ǳiałania, a nie żądać praw. My nie chcemy
praw żadnych. Chętnie zostawiamy mężczyznom
za ęcie się polityką. My kochamy o czyznę, my
chcemy e wielkości na zewnątrz i wewnątrz,
chcemy by nasi synowie dumne o czyźnie służyć mogli!” A duma ta i wielkość polegała tylko
w ich mniemaniu na poparciu polityki „myśli narodowe ”, a ta znowu zalecała „tratowanie
wszystkiego, co stoi na droǳe” — w dążeniu
do kredytów na kolonialne spekulac e!
Wynikiem nieoczekiwanym przez organizatorów tego wiecu kobiet narodowych u nas
było obruszenie opinii publiczne , co przyczyniło się do wywołania przychylnego nastro u
dla wyborczych praw kobiet. W ogóle rozgłos
tych wszystkich wieców utorował przy ęcie odezwy, którą także druku emy osobno, a nawo - Wyborcze prawa kobiet



łu ącą tak kobiety, ak mężczyzn do z ednywania podpisów zwolenników równouprawnienia
kobiety.
W roku zeszłym zupełny brak oǳewu ze
strony Polek wywołał argument, iż tylko Ros anki żąda ą praw wyborczych, więc niepodobna narzucać tych obowiązków kobietom innych
narodowości w państwie. Wobec tego należałoby nam obecnie podwó nie wytężyć usiłowania, aby tych podpisów zebrać tysiące i nimi
zadokumentować, że Polki czu ą się obywatelkami kra u, więc pragną mieć taką możność
spełniania tych obowiązków, aką da e dopiero
pełnia praw. Przykład Finlandii powinien nam
stać zawsze w pamięci.
Wnioski ogólne
Ten półwiekowy przegląd zdobywania przez
kobiety politycznego równouprawnienia nasuwa wnioski następu ące.
Zasadnicze, luǳkie prawo kobiety do uǳiału w ustanawianiu praw, którym ma ulegać,
zna du e potwierǳenie w praktyce życia.
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Wiǳimy, że wbrew przewidywaniu wyborcze prawa kobiet nie sta ą się przyczyną zamętu i cierpień, nie tylko nie przynoszą żadne
szkody, ale nawet w krótkim czasie zaznacza ą
swó wpływ dodatni. Wprowaǳa ą w stosunki
społeczne więce ładu, oświaty, przestrzegania
praw, udoskonala ą ustró roǳiny, wychowania, urząǳeń sanitarnych, przyczynia ą się potężnie do zwalczania alkoholizmu i niemoralności.
Pomimo tak pomyślnych wyników prawa
wyborcze kobiet wywalczać przychoǳi tym opornie , im społeczeństwo danego kra u ma za sobą dłuższy okres nawyku do zakorzenione rutyny podległości płci w prawodawstwach i obycza ach.
Tam, kędy prawodawstwa i obycza e przeobraża ą się w nowych warunkach bytu, reforma przechoǳi o wiele łatwie i szybcie . Z natury rzeczy równouprawnienie polityczne kobiet stanowi część nieodłączną ogólnych dążeń
wolnościowych i tylko w łączności z nimi bywa
osiągane.
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Rozszerzanie wyborczych praw kobiet utrudnia ą głównie następu ące przyczyny:
) Zagraża ą one ﬁnansowym interesom różnych grup potężnych, ak również zakorzenionym nałogom luǳkim.
) Obawa doświadczeniem nieusprawiedliwiona, że wyborczynie wzmocnią wpływy kleru i reakc i.
) Nie dość silna eszcze organizac a kobiet,
nie dość uogólnione wśród nich żądanie tych
praw, więc też i niedostatecznie eszcze uświadomiona opinia publiczna.
Doświadczenia faktów z życia poucza ą znowu, że na barǳie wolnościowe partie dla korzyści doraźnych, dla przyspieszenia własnego
zwycięstwa zawsze łatwo czynią odstępstwa od
zasady „bez różnicy płci”. Ruch kobiecy musi
zatem koniecznie zorganizować się niezależnie,
by zdobywać stanowisko równoprawnego sousznika wobec innych partii, a nie być w ich
rękach bezsilnym narzęǳiem, które się odrzuca, skoro przesta e być potrzebne.
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Finlandia wykazała, iż przyspieszeniu reformy sprzy a ą: wysoki poziom oświaty, koedukac a, dokładne uświadomienie kobiet o własne sprawie, przygotowanie opinii i demokratyzac a ruchu, przez wciągnięcie doń ludu obo ga płci. We wszystkich bowiem kra ach prawa
kobiet zna dowały w posłach chłopskich na ochotnie szych i na energicznie szych obrońców.
Przyznanie kobietom pełnych praw wyborczych w samorząǳie poprzeǳało w niektórych
kra ach polityczne, a w innych wiǳimy, np.
w kilku stanach Australii i w Finlandii, że dopiero wyborczynie polityczne stawia ą w swoich programach żądanie pełnych praw w samorząǳie; dotąd bowiem posiadały tam tylko
prawa ograniczone do zakresu rad szkolnych,
zarządów dobroczynności publiczne lub prawa
czynnego na wyborach rad mie skich.
Wszęǳie spotykamy również w programach
wyborczyń żądania reform w zakresie praw małżeńskich, roǳicielskich itp., co dowoǳi, iż gruntowna reforma prawa cywilnego bywa dopiero
wynikiem uzyskania przez kobiety praw wy - Wyborcze prawa kobiet



borczych, a takiego stopniowania, od równouprawnienia społecznego do politycznego, o akim marzą przeciwnicy uǳiału kobiet w polityce, praktyka życia nie wykazu e.
Potwierǳa to również zasadę, iż prawa wyborcze polityczne nie są celem ani uzupełnieniem zdobywanych swobód, ale środkiem do
osiągnięcia społecznego i cywilnego równouprawnienia kobiety z mężczyzną, a następnie dalsze , równoprawne uż z nim współpracy nad
tworzeniem wspólnie lepszego ustro u społecznego.
Wnioski powyższe wysnute są z faktów życia i nimi sprawǳalne, możemy zatem na nich
opierać dalsze nasze usiłowania o wyborcze prawa kobiet, domaganie się tych praw stanowi
obywatelski obowiązek kobiet, nie tylko względem siebie, ale o czyzny, gdy wiemy, ak dodatni wpływ one wywiera ą na postęp kultury
i szczęście luǳkości.
P. Kuczalska-Reinschmit
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Kobiety polskie!
Za nami przeszłość martwego snu. Wskazówka sprawiedliwe miary na zegarze wolności uż dobiega goǳiny wyzwolenia. Kobieta
głośnym protestem odrzuca niewolniczą bierność ślimaczego istnienia.
Kobieta nie może pełnić obowiązków obywatelskich w domu i O czyźnie, gdy głos e
nie warunku e prawa tych obowiązków. Kobieta chce być wolną matką wolnych pokoleń.
Prawo, które na zasaǳie różnicy płci nie
wzywa kobiet do urn wyborczych, nie est powszechne, bo przysługu e tylko mnie szości liczebne , aką stanowią mężczyźni. W Królestwie Polskim na ogólną cyę    ludności kobiet est do   .
W imię niezbite prawdy, że bezprawie odtrąca ące kobietę od wspólnoty prawodawcze
pracy, znieczula sumienie powszechne na szereg innych bezprawi, obniża poziom etyczny
i zdrowotny społeczeństwa, sta e się podwa - Wyborcze prawa kobiet



liną zniewag spełnianych na człowiecze godności w kobiecie — pada mięǳy nas, kobiety
polskie, pobudka:
Wytężmy wszystkie siły nasze, by obuǳić w sumieniu kobiety poczucie wyrząǳonej nam krzywdy, a w sumieniu mężczyzny samoobronę przeciw
mianu krzywǳiciela.
Zbierajmy na tej odezwie podpisy zarówno od
kobiet, jak i mężczyzn, stwierǳające, że żądamy
istotnie powszechnego, równego prawa wyborczego, przy bezpośrednim, tajnym głosowaniu, bez
różnicy płci, wyznania i narodowości.
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