
Proszę do 25 marca br. o zapoznanie z załączonym treściami podręcznikowymi, a następnie 

rozwiązanie adekwatnych zadań z kart pracy (w przypadku kl. IV zadania w podręczniku).  

Są to materiały obowiązkowe, więc większość z Was ma je już w wersji papierowej. Nie mniej jednak 

przesyłam wersję elektroniczną. 

W razie trudności ze zrozumieniem treści lub znalezieniem prawidłowych rozwiązań proszę o kontakt 

email: info@lekcje‐historii.com i/lub Skype: wojtek5324 w czasie, jaki jest przewidziany na lekcje.  
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pRzYpoMNlI soBlE
. Wiadomości o zaangażowaniu szlachty w życie polityczne Rzeczypospolitej obojga
. Metody edukacji dzieci i młodziezy w okresie średniowiecza.

11 poka nowoż},hla w kulturze szlacheckiej Rzecz}pospolitej to nie tylko barwna obycżajowość

fi zycia społecznego i publicżnego, to równiez okres, w któr},m dużą wagę pląwiązywano do wy-

.LJ ksztalcenia dzieci, by te podnzyłly.wĄ tradycje rodzinne i pańsh^owe,

PRzEMlANY w EDUKActl PoLsKtE| EPoKt NowoŻYTNE|
Okes od XVI do XVIII stulecia obeimuje w dziejach polskoJitewskiego państwa aż trży epoki kulttr-

rowe tenesans, barok i oświecenie które odcisnęły piętno na systemie edukacjimłodzieĘ,zwłasz-
cza szlacheckiej.

Nauk pobierane w domu przez szlacheckie dzieci byĘ początkow}Tn etapem edukacji, wstępem

do właściwego ksżtałcenia w szkole, W czasach renesansu podstawowy etap edułacji sżkolnej stano"

wiła nauka w szkole parafialnej, ]ednak zdobl,te w niej ,łyksżtałcenie nie było wystarczające dla
sżlachcica - ob}nvate]a. Dlatego w tej epoce powstało w Polsce wiele nowoczesnych szkół śred-

nich, żw gimnażiów humanistycżnyó. Na wysokim poziomie wykładano v/ nich mate-

_ matykę, astronomię, teologię, gramatykę, retorykę i poetykę. Uczniowie Poznawali także
pisma staroź},]arych autoróW co pomagało im w nauce języków klasycznych oraz w opa-

t§,EBEm*B EfifixM EE;
§B§BmWfim mnEmE fiE,

E
fr

stanisław sta§zic
(r755-1E26), pomnik
W Parku staszica
w Łodzi

Budynek Akademii Zamojskiej, rysunek architektoniczny z 18lo r.

Kanclez ]an Zamoyski, funduiąc akadenię, wypowiedział słyn ne ido dziś

aktualne ńwa:,Jakie będą Rzeeypospolite, jakie ich mlodzieży chowa nie'l

Z akademiąw Zamościu związany był między innymijeden z najwybitniejszych

po|skich dziahczyoświeceniowych xvlll ixlxw stanishw staszic,
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nowl,waniu sztuki dyskutowania. Cżęść tych gimnazjów poziomem zbliżała się do szkół wyższych,
jak chociażby założona przez biskupa Lubrańskiego w Poznaniu żw. Akademia Lubrańskiego, Wyso-
ki poziom kształcenia nfuży:nryały także szkoły ilnowiercze: ariańska w Rakowie, braci czeskich
i luterańska w Lesznie czy kalwńskie w Krakowie i Dubiecku. W drugiej połowie XVI w. zacz{y
powstawać pier-wsze kolegia jezuickie. Były to beżpłahe szkoły średnie dostępne dla młodzieży żkaż-
dego stanu społecżnego. Nauka w nich opierała się na nowoczesn}łn, humanistycżn)tt programie
ksżtałcenia.

Rosła równieź licżba uczelni wyższych. w połowie XVI w. powstały gimnazja w Gdańsku, Toruniu
czy Elblągu - były to początkowo szkoły średnie, któIe szybko osiągnęły akademicki poziom kształ_
cenia. Pojawiły się też nowe akademie w wilńe 11579 r) oraż zamościu (1594 l,). Zmniejsżyła się
w §rrr czasie rola Uniwers}tetu }agiellońskiego, który w opinii szlachty conz batdżiej stawał się
szkołą dla plebejuszy (młodzieży mieszczńskiej i chłopskiej). Wielu zamoźnych szlachciców posyła_
ło s;.rrów na studia zagraniczne. Największą populamością cieszyły się uniwenytety włoskie (Bolonia,
Padwa) oraz niemieckie (Wittenberga, Lipsk), chociaż polską młodzież szlachecką można było spotkać
Ió\łnież na uniwers}tetach w NiderlandacIr (Lowanium, Lejda) czy Franqi (Paryż, OIlean).

Niekorzystne zjawiska w polskiej oświacie zaczęły pojawiać się w pierwszej połowie XVII w Nastą-
pił zmierzch szkolnictwa innowielczego, do cżego w dużej mierże przyczyrriła się likłidacja Ałademii
Rakowskiej G638 Ł). Spadł też poziom rrauczania w Ałademii Zamo]'skiej. Wojny, które plzetoczyły
się plzeż Rżeczpospolitąw połowie XVII w, doplowadziły do zniszczenia sieci sżkół nie została ona
już odbudowana. Spowodowały też żubożenie szlachtyi ograniczanie przez nią nakładówna edułację
dżieci. w t}łn czasie obniżeniu Ule8ł także poziom nauczania

|ezuickiego, któle nie musiało teraz rywaliżować ze szkolnic-
twem innowiercz},rn, Powoli wykształcenie stawało się pży-
wi]e]'em najwyższych warstw społecznych, Znisżcżenie wie,
lu szkół parafialnych, zubożenie wsi oraz zwiększanie
rryrniarrr pańszczyzny utnrdniły, a cżęsto nawet uniemożli-
wiły edukację cbłopów. Prataycznie tylko szlachtę i bo8ate
mieszczaństwo stać było na kształcenie dzieci na wysokim
poziomie, a wyjazdy na sfudia zagraniczne stały się domeną
qłrów magnackich.

Głębokie zmiany w systemie edułacji w RzeczypospolĘ
przlriosły dopiero oświeceniowe idee. Pierwsze tego oznaki
pojawily się jlJż za ftądów Augusta I I, kiedy to w 172I l, pló-
bowano zreorganizowaćpodupadły Uniwers}łet|agielloński
i otworzyć na nim katedry języków lrarrcrrskiego i niemiec-
kiego, |ednak pierwszą oświeceniową szkoĘ z nowocżesn)łn
ploglarnem nauczanabyło zńożonew ry4o l pźez Stani-
sława Konarskiego Collegium Nobilium ptowadzone ptzez
zakon pijarów. Dalsą.m kokiem w reformie systemu edułacji było utworzenie Szkoły Rycerskiej
(t765 r.), a nade wszystko powołanie I(omisii Edukacji Nalodowei (I77] r_). Dokonała ona gruntownej
reformy edułacji, zwiększając nacisk na plżedrniol,] plzylodnicze oraz naukę historii i geoglafii
Polski oraz języka ojczystego, Dużą vr'agę przyldadano teź do wychowania patńotycznego. PierMsże
efekty tego ostatniego widoczne były juZ w d ziele Konstytucji 3 fuaja olaz w zaangażowaniu wszystkich
narodowości i stanów I Rzecz}?ośpo]itej w woinie z Rosją w r79z r, i powstaniu kościuszkowskim.

MODEL KSZTAŁCENlA SZLACHClCA
wśród sżlachty i magnaterii przekonanie o konieczności kształcenia swoich dzieci było dość powszech,
ne i wiązało się z przeświadczeniem, że ied}nie wykształcony człowiek może brać udział w zyciu
politycznym, Potwierdzają to uwagi, jakie do swoich sl,rrów kierowali \łybitni politycy i wodzowie
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Pońret Marii Ludwiki Gonzagi, żony Władysława lv a następnie Jana
Kazimierza, przypisywany lustusowivan Egmontowi, ok. r650 r.

Na dwoże królewskim W Polscew pierwszej połowie XVll w pzebywĄ
kolejno trzy królowe Habsbużanki, a następnie Francuzka Ludwika Maria.

Młode szlachcian ki będące damami dworu królowych musiłopanować
ję4k niemiecki, a później francuski, by mogly porozumieć sięż królową,

do ńżby kóĄ byly pneznaczone.

RzeczypospoliĘ. |an Kalol Chodkiewicz pisał: ,,Ucz się,

bo głrpim być szlachcicowi nic splośnie]'szego". A stani-
sław żółkiewski poucżał: ,,Młodsże lata swe naułami po_

leruj, nie daj się nikomu w młodości twojej od tego odwo-
dzić. Mnie wierż, ż nauti wielką podporę i wielki ratunek do

godności, do sfuĄ Rzecz}?ospolitej, do wszelakiego uczci-
wego życia mieć będzieśz".
Poziom Wyksżtałcenia szlach|:l był zróżnicowany. Maściwie

kazĄ szlachcic w młodości pobierał nauki, chociaż cżęsto kończył ]'e
żb}ł wcżeśnie, Zauważył to nawet nuncjusż papieski Honorat visconti,

kóry pisał, że Polacy zaz*ryczaj nie zdobywają wiedzy na wysokim pożiomie. stwierdzał też, że prze-
ciętnemu Polakowi wystarcża, gdy naucży się gładko mówić i wplatać w w}?owiedź klasyczne c}taty.

Nie wsżyscy oczpviście poprzestawali na takim poziomie edułacji. Było wielu szlachciców, którzy
swoją dalszą naukę traktowali baldzo poważnie, kończyli nawet studia,

DoM - PoczĄTKl wYcHovANlA
Kształcenie chłopców i dziewcząt szlached<ich rożpocż}nało się w domu rodzinnym. Młody szlachcic
zapoznawał się z dziejami rodu, życiorysami najważniejszych jego przedstawicieii, a plży okażji
z nielrló4łrri wydarzeniami z historii państwa. TŃie wychowanie budziło miłość do własnego lodu,
uczyło podt|zyrnylvania tradycji, a takze kształtowało postawę patriotyczną. Duźą rolę w Ę,Ir1 etapie
edułacji, zwanej niekiedy emocjonalną, odgrywały kobiety matki, babki, To one przekazylvały ta-
dycje rodowe kolejnl.rn pokoleniom,

Edukacja dziewcząt była przez dfugi czas ograniczona do wychowania domowego, |ego podstawę
śtanowła nauła haftowania, tańca olaz plac domowych. Z czasem bogatsza szlachta zaczQa Ltczyć

swoje córki czltania i pisania, a także języków obcych, co było konieczle, gdy żamiefżano córkę wysłać
na dwór magnacki czy kólewski, Później, gdy powstały szkoły zakonne, kształcenie dziewczątwszło
poza dotn rodzirny.Zasady fir,rtcjonowania gospodarstwa młode szlachcianti poznawĄ pomagaiąc
matce czy później mężowi, Wiedza ta była baIdzo pflydaftą gdyż kobiety często musiały prowadzić
dom pod nieobecność mężcżyżrry, żajęte1o działalnością polityczną lub biolącego udział w wojnie.

szKof,A - DRUGI ETAP EDUKAGII
W czasie rłychowania domowego młody szlachcic mógł uczęszczać do szkoły parafialnej, gdzi,e lczył
§ię cłtania i pisania. Jednak Właściwy etap jego edułacji zaca4rał się w szkole średniej. w pierwsżei
połowie XVt w było to najczęściej gimnazjum humanistycżne, a w późnieisż}ĄTl okesie kolegium
jezuickie lub pijarskie, Doskonalono tam zna]'omość łaciny, któIa była niezbędna w zyciu publicznlłn
jako język ludzi uczonych, kancelańi oraz dlplomacji. Duzy nacisk kładziono na naukę gramatyki,
poetyld oraż retoryki koniecznej dla opanowania sztułi oracji,

Młody szlachcic uczył się tałże pod§taw iężyków obcych, zwłaszcza niemie&iego, później fran,
cuskiego. Zapoznawał się też z prawem i histolią, z kórej czerpano wzorce polityki i postępowania
z ludźmi. Poza dyscyplinami naŃowymi w kolegiach wiele czasu poświęcano na doskonalenie jazdy
konnej, fechtunku i strzelania. Umieiętności te okazywały się p óźniej bardzo przydatne żaiówno
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w życiu codzienn}łn, jak i czasie wojen. Nie zaniedblwano również nauki tańca. Szlachcic koń"
czył naukę w kolegium w wieku 16-17 laL Dla wielu był to koniec edukacji. Niekórzy, łv zależności
od sytuacji ekonomicznej rodziny, decydowali się na dalsze kształcenie swoich sl,rrów. lnni zaś uważali,
źe dalsza nauka nie p rrygohie ich do żrycia publicznego czy trudów wojerrnych i oddawali sytów na
plaktykę na dwory - kólewski lub magnacki - albo do wojska.

PEREGRYNAcrE l NAUKl
Wylazdy zagrańczne miĄ nie rylko charaker naułowy. Ich celem było też poznatte p.rzez synów
szlacheckich sposobu żrycia arystokracji w innych państwach, a tałże funkcionuiących tam modeli
ustrojowych, gospodarczych lub militamych.

Ci, którzy wybierali się za granicę, aby pobierać naułi, najczęściei swój wyiażd popźedzali studia-
mi wstępn},rni w kaiu. Następnie ojciec decydował o dfugości oraz kienrrrku podróży zagraliczle1. 

]

zaż,Ńryczai łwała ona kilka lat, a jej celem byĘ sfudia na któryłrrś z rcnomowanych uniwers}łetóW ]

Europy Zachodniej.
Młody szlachcic nie rryru szałw podróż zagraliczlą

sam, Zawsże towazyszył mu preceptor (wychowawca,
guwemer) oraz sfuga (ż uwagi na wysokie kosżty po-
dróży liczebność służby z regrrły mocno redu}owano).
Bogatsżą sżlachtę stać było na wysłanie wraz z sprem
towarzysza jego podróĄ najczęściej ubogiego krew-
nego, Ltóry w ten sposób zyskiwał możliwość naułi
na koszt zamożnego kewniaka,

Perceptor pełnił nie tylko funłcję wychowawcy, lecz
także czuwał nad wlpełnianiem instrukcji, którą oj-
ciec cżęsto plzygotow},wał dla s}lrla na taką podróż.
U rrzyłnywa1 również Loresponden(ię /e swolm pa-

tronem i informował go o postępach i dżiałaniach
jego latorośli,

Same podróże planowano tak, by młody sżlachcic
mógł odwiedzić kilka laajów i w każd}łi studiować
co najmniej jeden rok na znanFn uniwefi}tecie.
Pozwalało mu to na poznarfianie różnych języków,
&ięki czemu szlachta polska słJ,rręła z umiejętności porozumiewania się z różnl,rni narodami,

Rzadko zdarzało się, by szlacheccy synońe dążyli w czasie studiólv do znacznego pogłębienia
wiedzy w jakimś konketr-ryrn kierrrnku, Zmieniając uczelnie, cżęsto zmieniali też kierunki studiów.
Dzięki podlółom młodzi szlachcice poznawali również zachodnioeuropejską gospodaĘ, sztułę
wojskową i inĄnieryjną. Mogli też podżiwiać architekturę, zwiedzać zabltki sakalrre i pałace włoskich
czy francuskich arystokatów.

Z podlóży żaglalicznych wncali z dość dobrą znajomością jednego lub dwóch języków obcych,
pewną wiedżą dotyczącą poliĘki, wojskowości, filozofii i historii,

Po powrocie do domu szlachcic pozostawał do dyspozycji ojca. Dzięki jego Wstawiennictlvu otrzy-
mlwał wkrótce jakiś urząd, dowództwo chorągwi albo rozpoczlłuł kalierę polityczną na dworze
krolew.kim,

Pżedstawiony tu model wychowania i edułacji młodego szlachcica wlrrikał z zapoczątkowanej
w XVI w. tradycji. Dotycżył on 8łóWnie bogaisżej części szlachĘ gdyż uboższych nie stać było na po-
syłanie dzieci na naułę za glanicę. Wychowanie szlacheckie nie uległo w XVII w. zasadn iczrrn zrnia-
nom i praĘcznie utra4nało się w podobnej formie do połowy XVIII w. Dopiero wplpv oświecenia
spowodował 8nłltowną refolmę systemu sżkolnictiva w Rżecz}?ospolitej ,
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. N a podstawie ilu stncji i Wied4 pozaźródlowej Ęaśnij, w jaki sposób zm ienial się model rodziny W oklesie od staroż},tności
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,]]],
1, Wyjaśnii, czym lieroWała siq szla.hta Rze.zypospolilei, decyduiąc się na poW5żechną edułację Własnych dzieci.
2. Pźedstaw, ialqwiedzę iumiejqtnościzdobrwał szlachcic w ramich edukicjidomowe;, a jałą w ramaih nalki

szkoInej.

3. Scharakteryzuj przemiany w systemie edułacji RzeczypospolitejW ePo(e nowożytnej. ołreśl, w jakim załresie
wpłynęły one na modelkszlałcenia polskiego szlachcica.

oceń, (7y i w iakim 
'lopniu 

stwierd7enie ,,podróże kształcą" moźna odnieśa do systemu edulaa(ii s?ldchty RleC4pospo.
liiej xvl-xvlll u c?y dzisiai Io stwierdzenie jesl tallże ałtualnel

l. Fragmeni ksiąźli sarmałlzfi autolstwa sian;słaWa cżybowskiego, Współaż€snego badaaża.

Wychowanie kkie [emocjonalne - przyp, red.] miało w załozeniu wykształcić prżyszłego obywatela i obrońcę
ojczyzny. cdy na stalosądeckim naglobku kilkuletnie8o dzie(ka czytamy, Iz ziy los niJ dozwo|ił mu |...| inszych
lły,gonić, dawą dźwigać don Lipskich, Polski mieczim bronić, mamy do czynienia ze świadomym'prograńem
wychowawczym, widocznym nawet w kolejności elementów 5ława rodu służ}ła wyrobieniu miłoŚci ojczizny,
bo ze służby ojcżyżnie płnęta; łużyła rdwnieź żrożumieniu takich poięć jak praó i poiwięcenie. Wych'owJnie
małych Sobieskich, l\,1arka i Jana, prowadżone wpierw przez babkę, i następnie przei matkę, łączyłosię z rozpany-
waniem bohatelskiego ży.iorysu i tragicznej śmierci pradziada, 5tanisława żdłkiewsklego, i niboznym'ogląda-
niem pamiątek, w tym i skrwawionej szaty hetmanskie], oraz z nauką słów z pomnlka njgrobnego: ó 1u*ź ,łoa*o
i przFtokie umrzeć z.a ojc4znę, Nie jednostkowy to przykład wyrabiania vłaśnle w małym dziłku uczuciowego
stosunku do bohaterskiego zgonu, do śmierci odartej z otocżki strachu i ukazanejiako zaszczyt.
l,nie przypadek to, ze emocjonalnym Wychowaniem, nawet służbie rycerskiei służącym, kieruje kobieta, [,.,] Nie tylko
dlatego iak było, że niejedna szlachecka czy magnacka żona posiadłła męsii chari[ter czy temperameni, ńowniiz
dlate8o, że przy dużej różniq Wieku W maŁeństwie, b]iźsza nieraz laty synowi niż mężowi, łatwiej mogh wywrzeć
wpĘw emocjonalny i kształtować odpowiednio wcżeśnie dżiecinny charakter, zw4aszcza gdy sami byłiprawie
dzieckiem

5, cąbowski, s"/ńrłżm, War9awa r996,5, r2 rJ,

. Wyjrśnij, dlaczego autor wychowanie, jałie odbierałw dornu rńody szlachcic, nazywa wychowaniern emocjonalnym.
Jałie elementy słhdĄ się na tałie w}chowanie ico by'o |ego celeml

. olreśl, |aką rolę w wychowaniu szlachecłin odgrywĄ łobiety i czym to byto spowodowane.

2. Fra8menttestamentu hetmana stanisławaŻółliewskiego {l547-16żo).

Moja najmilsża maŁonko wiedź syna nasżego |,.,], Rubieszów, Kałusze, ukrairne majętności, a choćby i Dziedzilów
z Kulikowem puść mu, kiedy 5ię ożenie. [...i Używ;j wszystkiego, póki cię pan Bóg raczy chować. A ty, iynu mój,
jakomci to z młodośCi twej intymował [poinformował] pana BÓga przed wizystkiń i bojaźń imienia jego św.
miej przed ocz1ma; matkę twoję miejwe czci i w poszanowaniu, jeśli sobie czego dobrego życzysz, a ńieć tego
bez błogosław'eńswa boże8o nie rożesz, l,,,l lja na sobier doznał. że cokolw:ek .ri sl{dotrego na świecie-
działo, nie z mopj jakiej godności, ale że [...] Pamiętałem zawzdy pilnie na bo;aźń bozą. iam pń sóg mię Wspierai
[.,,] że rnnię tak ozdobi| iź dom nasż stalożytny szlachecki do tei zacnoścj pzywiódł, iz będzie inter fimilias 

'

triumphales [mi_ędzy rodziny triumfami sŁwne] poli(Żonr Bierz też ztąd dokument, żern ja nie piętą w piasku wiercąc
do tego przyszeĄ ale pracując wiernie, odważnie królom panom molm i rzeczpospolite; ojczyźnie swej słuZąc,
Czyńże i ty tał, nie jako wiele innych, co do próżnowania, do wczasow, do zabaw nienalezfych oddali się a słuibę
rzeczypospolitej desceruerunt [opuścili], służ ty królowijegomcl panu swemu wielnie, życziiwie i ojcżyźnie swej. 

-

Na tymfund€mencie wszystko sadżą.: bojaźni pana Boga naszego, będzieć się dobne iziało, przedłiiy pan aag
ź}vota jako i mnie, [,.,]żem jest pienus dierum Iw podesżłym wiaku], Więcejteż za to zem w wielkiej miaiuczcińici
i Poszanowaniu rodzice swoie. sżanujże ity, jakom cijuż nielaz zalecał[...l.

Pk']"a stahiśkwa ZólKb8kiego kańc]eEa kórahnega ihelfrana żkga popie6jem,vd.A Bielow§k, LWóW186l, s.,9r 294,

. Wsłaźwyty(zne, hólew sprawie wychowania Żółłiewsłi prżełazał w testamencie swoieiźonie.
, o"pisz rady, hłió ź,rłieWskiUdzieiiłsynowi. Na;a[i<h wiłościach opierały sięo|cowsłie rady zapisane wte§tamencie)
. wyjaśnł, cźy rady, hórycft h€tman udzieliłsynowi, można uznać za wŻiąź ałtuainÓ. odpowiedż uzasadnij,
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LI Miłość
l romantyczrn

PRZYPOMNU SOBIE
. Nazwiska i dokonania przedstawicieli romantyzmu poznanych w gimnazjum,
. Najważniejsze wydarzenia wpływające na politykę i kulturę przełomu XVlll i XlX w.
. znaczenie poięcia,,jakobinizm".

T| omantyzm, czy]i prąd o chalakterze ideowoliteracko-alrstycznlrrr, narodził się na przełomie

lr(: xVIIt i xlxwieku w Niemczech, Anglii i Francji. Do Polski lomantyzm zawitał nieco późniei,
I \w trzecim dziesięcio]eciu XlX w., i trwał mniej ńęcej do wybuchu powstania styczniowego

(1863 r). Prąd ten dominował w myśleniu i życiu L.L tunln}rłr w czasach wydarzeń historycżnych
waZnych dla całej Europy, Wielka Rewolucja Francuska (1789 r) splawiła, że do głosu doszła ftancu-
ska burżuazja, co zburzyło wielowiekowy pożądek społeczny, Natomiast okles panov/ania Napoleona
sprzyjał rozwojowi dążeń narcdowościowych, a legenda otaczająca Bonapartego plzyczFliła się do no-
wego spojrzenia na Io1ę genialnej jednostki.

; sie do wiedzy pozaźró-

i wykonaj

.:_ ,: ,, ,,.]eku czterech
:: ,], , .Jrodżiła troje
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ROMANTYCZNY ŚV|ATOPOG LĄD
Romantyzm stanowił Ętyczną odpowiedź na kult rozumu, charakerystyczny dla epoki oświecenia.
Spontaniczny protest przeciwko racjonalnemu światopoglądowi pżeiawiał się prżez zwTocenie szcze_
gólnej uwagi na rolę wrażliwości i Wyobraźni. Romantycy głosi]i Prymat uczucia i namiętności nad
racjorralizmem oraz prFnat pożnania intuicyjnego nad empiryczrym.

Ańyści inspirowaii się nafurą, w swoich dziełach prżedstawiali jej siĘ i dzikość. W malalstwie
i literatulże pojawiły się oblazy pus@, górskich przepaści, bezkresnych burzliwych wód, opisy suro-
wego piękna kajów Północy oraz egzor.cznego orienfu, podkeślano też para]elizm nan]ry i szfu]ri.

Romantycy szułali natcbrrienia tałZe w folkloże, uwaźan}rrr ża kopainię oryginalnych moqlvów.
W ich twóIczości można żnaleźć ml7óslwo nawiążań do świata ludowej cudowrrości, podań, baśni,
średniowiecznych legerrd i ballad,

Zachwianie wiary w moc nauk ścisłych i przy,rodniczychprzyc1mj}o się do poszŃiwania wewrrętrz-
nej, duchowej prawdy o świecie. Najwyżsż},m stopniem te]' prawdy była iluminacja (olśnienie), dostęp-
na artystoń obdarzonym geniuszem. Dziela tych artystów porówny,wano z dziełem Boga, a takie
postrzeganie żapewniało im bardzo wysoką pozycję społeczną. Ałt powstawania dżieła sztuki miał
sĘ aktu kreacyjnego, ponieważ wlłrikał z natchnienia.

Romantyzm podkreślał szczególną rolę uczucia, indlrłidualności i orygimlności.

wzoRcE, NAvlĄzANlA l wlELcY PRzEDsTAvlclELE
Romanrycy odrzucaii wżorce wĘ)racowane w poprzednich epokach (przede wszystkim w oświeceniu) ,

Nawiązywali do utworów afiystów wcześniejsżych, któIe iawiły im się jako bliskie ideowo. Chętnie
powołyrali się na dzieh Dantego, Tassa, FIancesca Petrarki, Miguela Cenantesa, a przede wszystłim

KoBlETA l MĘżczYzNA, RoDz NA ILEKc,A ll
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williama Szekspila. Czuli się też kon§lruatorami myśli Jeana-Jacques'a Rousseau, którego twórcżość
stanowiła swoisty pomost pomiędzy dwiema epokami.

RoMANTYGZNE ŚRoDKl wYRAzu l RoMANTYczNE lNsPlRAC!E
Romantycy chęnrie wykorżystywali motywy historyczne i przenosili akcję swych utwolów w czasy
najdawniejsze. Całkowicie odeszli pzy tym od ścisłego lacionalizmu w ujmowaniu faktów i zjawisk
dziejorrych. Obudzona świadomość historyczna spowodowała, źe inspirac]'i szułali w pzeszłości,
urzekającej ich tajemniczością. Intelesowały ich czasy legend, głównie o proweniencii średniowiecz,
nei. Zwracali się też ku tradycji narodowej, Podkeślali związek pomiędzy histońą narodu i jednostki
olaz przyglądali się prawom i namiętnościom rządzącprr historią, Poetom, którzy potrafili nadać
nowy sens faktom z prżesżłości, pru}?is}rłali zdolności profetyczne.

Twórcy iomantyczni szukali natchnienia też w ptzyrodzle, zwłaszcza tej grożn ej , nieujarz mi onej.

|ejdzika malowniczość stanowiła obraz namiętrości i egzaltowanego szaleństwa panującego w duszy
alłsty.

Niema] równie chętnie romantycy podejmowali w swych dziełach temat śmierci. Plzekonani o ści_
słl.rn związku między światem żiemskim i pozaziemskim, dawali temu wlr.az w swej twóIcżości.
ZafascFrowani żłożonością iudzkiego wrrętźa, stanóW emocionalnych, odczuć, namiętności, stawiali
na ind}.widualizm. Podejmowali problem wyobcowania jednostki genialnej i obojętności świata wobec
jej cierpienia, co skutkowało niekiedy próbami samobóiczFni romantycznych bohaterów.

Romaniycy często wykazl.wali się ogromnlrrn alh-uizmem i sldonnością do poświęceń oraz bunto-
wali się przeciwko zastanemu porządkowi. Nie brak im było pasji, idealizmu, wiary czy zapaŁl.
wysoko sta\Miali wartość swoich osobistych doświadcżeń, a to z kolei kielowało ich w stronę subiek-

ł,wiżmu, W efekcie coraz ważniejszą rolę odgrywał także odbiorca, do kóIego artysta zwlacał się
w sposób mający pobudzić rrajgłębsze uczucia. Ogromny ładunek liryżmu, zacieranie granic między
snem a jawą oraz wprowadzanie elementów fantastyki i cudowności pozwalały nawiązać nić emo-
cjonalnego porozumienia międży twórcą i adresatem utworu,

KoB ETA MĘźcżYzNA, RoDzlNA l LEkcrA r1
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Mrłość RoMANTyczNA

Język utwofów romantycznych bywał bardzo ekspresyjny, pełen symboli. Twórcy lomantyczni
nie pru estrżegali podziałów gatunkowych i poszukiwali nowych rozwiązań formalnych. Kwestio-
nowali konieczność żachowania jedności czasu, miejsca i akcji w dramacie, operowali zarówno
tragizmem, jak i komizmem, łączyli ptozę z poezją i odwoływali się do kontrastu jako środka
w}'lazu.

MlŁoŚĆ NA|wlĘKszĄ wARToŚclĄ RoMANTYGZNE| FlLozoFlt ŻYclA
Romantyzm wypiacował własny wzorzec miłości. Odszedł od powszechnego rozumienia tego ucżu-
cia jako zapewliającego szczęście lulr erotyczną przyjemność. AĘści lomantyczni postrzegali
miłość jało Zyrłioł, uczucie wspaniałe, ale rówrrocześnie gwałtowne i niszczące.

Istotę miłości W rożumieniu romantycznym
stanowiło Samo jej przeżywanie. Romantykom
chodzilo niemal wyłą, znie o u n ie"ienie. zapamię-
tanie się w emocjach, osoba owładnięta miłością
miała czuć się wyjątkowa i wybrana. Watość sta-

nowiło samo doświadczanie miłości gwałtownej,
szalonej i zwykle nieszczęśliwej, bo obiektarni
swych uczyć romantycy świadomie cż}mili mężar
ki, kobiety zaręczone ż kimś innym lub nawet
wynyslone poslacie. Skazy,walo iń to na,.ierp e_

nie, a lak uszlaóemiona n ilośc stawala się uczu-
ciem odcieleśnionym, idealnlrrr, Twórca podej,
mujący temat miłości starał się Ńazać nie tyle
wątek Iomansowy, co tęsknotę za ideałem, kobie-
tą wFnarzoną lub iuż utIaconą.

Bunt prżeciwko ośWieceniowemu racjonaliz-
moń w pojmowarriu miłości polegał w romanty-
zmie na prżeciwstawieniu się zarówno tradycyjnej

moralności, Wiążącej miłość z małźeństwem, jał
rownież na pr7eciwstawieniu się XVlll wieczne_

mu 1I berłyr. izm owi, Romanly( ) u\^ aża_i. że prau-
dziwa miłość otwien cżłowieka na świat Wewnętrż-

ny. aJe iednoczesnie.kazuje go na cierpienie,

wEnTEn - PlERwowzóR
ZAKOCHANEGO ROMANTYKA
Werter, Ętułowy bohatel powieści Johanna Wolfganga Goeńego, to romantycżny ind}.widualista,
namiętnie i nieszczęśliwie zakochany w Lotcie, najpieIw nalzeczone', potem Zaś żonie Alberta.
Bohater kocha ją beż pamięci, a miłość czlni sensem swoiego życia, choć ]'est to namiętność destruk-
cyjna. werter nie moźe i nie chce wlr,zec się tego afektu, ponieważ miłość pozwala mu czuć się lepśż}ł1l
od innych ludzi, skępowanych konwenansami. ]edlr4 busolą, której wskazania uznal'e wielbiciel
Lotty, jest iego Własne serce nawet jeśli jego nakazy są sprzeczne z obowiązująqłni normami spo-
łeczn}Tri.

Rozdzvńęk pomiędzy obyczajowością a namiętnością, kórego doświadcża weltel, oIaz rrierrroż-
ność znalezienia kompromisu popychają go do samobórśtwa. w ten sposób bohater w}Taża swój
sprzeciwwobec świata. samobó]'stwo postrzega w kategoriach aknr niosącego wyzwolenie, altu samo-
stanowienia.

w stwolzon}.rn prżeż Goethego wefteźe sżybko dostrzeżono nowy §? bohatela. określono go
mianem weńercwskiego, a jego postawę nażwano $,erteryzmem,
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Romantycy cżęsto przywolywali śrcd niowie@ny romans

Abelarda ijego uczennicyjako pąkhd idealnej milości.
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Bohater W€lterowsl.j to samotny indlrvidualista, nielozumia-
ny prze7 oloC,,cnie. Cechują go: nadmierna uc7uciowośc, w)-
bujała wyobraźnia, spzeciw wobec istnie]'ących norm społecz,
nych i moralnych, pesyrrrizm, sku&ujący tzw. weltschmerzem
(cz}taj: weltsżmercem), czyli apatią, depresją, melancholią,
poczuciem bezcelowości życia. Bohatel te8o typu często po-

suwa się do samobójstwa, albowiem dysonans międży jego

wTażliwością a światem jest zb}ł duży,

PoPulamość powieści epistolamej Goeńego sprawiła, że
w całej Eulopie zapano\łała sri/oista moda na ubióI wefielow-
ski, czyli niebieski frak i żółtą kamizelkę, a także na wefte-
rowski sposób myślenia o życiu. Po ł,rn, jak w ry74t. GoeIhe
opublikował swój utwór, Europę ogarnęła fala autentycznych
samobóistw, styliżowanych na śmielć weńera. Z tego wzglę_

du francuski pisarz Alfred de Musset (cz}ta]': de miset)
lnażwał Cierpiefuia nnłodego Werterą ,,dziełem ciemno-
ści", Adam Mickiewiczzaśw Iv cżęści Dżiadów ,książĄ
zbójecką",

BA|RoNlzM
Mianem baironizmu okeśla się zespół tendencji literackich, ideowych i obyczajowych, uksżtałtowa-
ny w piervsżej połowie XIX łv. pod wpł}wem twórcżości i biografii George'a Gordona Bltona. Pojęcie
to wiąże się ściśle z bohaterem wykreowanlrrn przez ByTona, jednego z największych poetów angiel-
skich, Zllvą legendę swoich czasów.

Bohater bajloniczny to samotny, IożdaIty wewnętrznie indywidua]ista, wyalienowany, skłócony
z całym śWiatem, wręcz go nienawidzący, ŚWiat jest dla niego źródłem niezasłużonych cierpień
i krż}'rvd. Bohatel ten buntuje się prżeciwko żastan).m nolmom, krępującym go konwenansom
i porządkowi społeczrremu, Czuje się 1epszy od resżty społecżeństwa, a jego postępowanie nie]'ed-
nokrotnie jest dwuznaczne molalnie. |est zdolny do ogromne]' namiętności i szaleńczej wręcz
miłości. To łączy go z bohaterem wertelowskim. |ednak bohater bajronicżny, choć cierpi, jest
zdoiny do czynu, po:łafr przezwciężyć śwe obsesje, podejmuie też beżskutecżne próby ucieczki
pzed własnlrn sumieniem. Nieustannie ciąży mu śWiadomość popełnionego w przeszłości mlocż-
nego występku.

Z takim typem bohatera spotkać się można w Giaurze* Bytorta, To historia Wenecjanina zako,
chanego z Wzajemnością w Leili, małżonce Hassana. Gdy Hassan dowiaduje się o romansie Leili,
każe ją utopić. Bohater próbuje ratować ukochaną, ale na mieisce kaźni przybywa zbyt późflo.
()szalały zrozpaczy dokonuie aktll zemsty na Hassanie i dręczony w)Tżutami śumienia ukrywa
się w klasztorze. Przed śmiercią historię swej tla8icznei miłości i żemsiy opowiada mnichowi,
któlego prosi o doręczenie pierścienia dawnemu prziacielowi, kóry wiele lat wcześniej przepo-
wiedział giaurowi jego los.

Na gruncie polskim bohater bajroniczny pojawia się w utworach Adama Mickiewicza (Korrrad
Wdllenrod), Illi]sza Słowackiego (Beniowsłi), Antoniego Malczewskiego (Ma,rio,).
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Mrrość RoMANficzNA

Eugdne Ferdinand
Victor Delacroix, Walł4
giaura i baszy, t8z7 r.

Autor tego phitna

Eugćne Delacroix (u98-1863)

był francu skim malazem

związanym z nurtem

lomantżmu. Podejmowal

m,in. tematykę politycżną

i re|igijną, W swych obrazach

zryWałże sżtywnymi nmami

kompo4cyjnymi i oszczęd,

nością kolorysty@ną

klasycyzmu. jego obrazy są

dynamiane, wielobarwne,

pełne ekspresji,

i. Wyjeśnij, na czym polegała wyiątkowość romanty€znego wzorca miłości.
2. §charakteryżuj bohaiera werterowskiego ibairon;cznego. Wyjaśnij, czym różniły sięte dwa wzorce osobowe.

Jał sądzisz, czy pisarz powinien kreować swoich bohaterów, nie licząc się z konsekwencjami ich odbioru społecznegol
Uza5adnij swoje 5tanoWisko,

Flagn'ełIksiążki Romantyzm i łl§folia auto§tawa MadiJanion i Malii Żniglodrkiei,

Wielokrotnie pojawia się W literaturze i myśli romantycznej śWiadomość, źe nowy człowiek epokizrodziłsię W śWiecie,
którego podstawy stworzy4a Wielka Rewolucja Francuska. spowodowana przez tak radykalne zburzenie starych
stluktur społecżnych zmiana horyzontóW rryś owych epoki daje się teź zaobserwować może najbaldżieiWyraźnie
w obrębie antropologii filożoicznej. Całtowite w}wrócenie trwającego przez wieki ancien rćgime'u lstarego porządku;

czytaj: ansję reźimu] musiało zmienić zarówro człowieka, jak koncepcję człowieka, musiało zachwiać potężnie stalą
aniropologią i dać pocżątek nowej. Antropologia romantyczna stąd czerpała inspirację,
Romantycy stworzyli Wiedzę o człowleku działającym w historii całkowicie odmienną od dotychczasowej. Byłon
dIa nich albo Prometeuszem pośWięcającym się - Zuchwale i świadomie za ludzkość, albo bezgranicznie odwaźnym

,,zbrodniarzem", łamiącym prawa boskie i ludzkie. Często wszakże jednym i drugim równocześnie. Cżłowiek twórca
historii, tytaniczny prometejski bojownik, który 5am wydziera przeznaczeniom to, co mu się należy, człowiek w odczu-
ciu romantykóW namiętny, powodowany egżaltacją i eniużjazmern, taki cżłowiek pojawia się często W romantycznych
rozwaźaniach o jakobinizmie. Zarówno dla romantycznych konserwatystóW, jak i dla rewolucjonistów jakobinizm był
określeniem nie tylko politycżnej formacji z cza5óW Wielkiej Rewolucji Francuskiej ijej dziewlętnastowiecżnych ko|
tynuacji, a]e i pewnego trwałego ,,l'ótat de l'ame" [czytaj| ]eta de lam] (stanu duszy), obecnego w sposobie myślenia
i dziahn ia lewicY fra ncu skiej i eu ro Pejs kiej' 

M. ]ań on, M. Znrlglodzka, Rorrr,yżm i łi§tona, wa rszawa l9ń, s, l ]9-140

. wykoEy§iaj wiedz§ zdobytą na lekcjach historii bądź inne źródłe iwyjaśnij, wjałisposób wielka Rewolucja Fran.uska
zmieniła horyzonty myślowe epoki.

. |ak żdanien autorek romantyc, po§iżegali człowiekal Jakie typy ludzłie kreowali)

57

j:::,.]i]ozumla-

__: .::_l1\ ość, \^T-

_: : _:::-. społecz
::.c]rmerzem

l : :,alicholią,
, -: i azesto po-

:::. l:::edz,v jego

:i-: .:|a§,iła, że
; :,: ,.l"efielow

. ,:,:,: ]la §elte-
:-: .. Goethe

.: .,:,_.: :. cznych
:]: : ::io !vżg]ę-

_ -: ać llliset)
: -:::':'_ iiemno_
:,,;:-,,książką

.,.::_ljtorva,
. ' ::::. Pojęcie

- ,- .., arlgie1

..:: ..iócorry
::::erpień

]]:1]lsoln

.:: .lriejed
. _::r \lIęcz

:l::,.j. jest

l ] .;aieczl(i
. ]_] ]]ifocz,

]]::]: za]<o-

: ],]:i:l Lei]i,
],, .: ]óźno.

:: . ,.:k1l,wa

, ::]::a]lowi,
. : :izepo-

: . -,,onrad



5E

L2

,,Szczą

się przed r,

Próba u:

nia listopa,
Adam Mic
Clpńan B!

Na gnrn
sprawiła, ż

NlEszC2
Adama Mi
polskiego.

na grunci€

W rEz3 r

weszĘ Da
dowto obr.
nia do dośl
osobisty, g

wawlzyńc
kładzie się
mans z Ka

wtVCż
i sżaleństt§

haterem j€

księdza, bt

otycune op
skraju zała
conej koc}
niecona, z;
gniewna, a

nują skajI
tekstem ie
rnłodłgo W
jeckich",

Tragedi;
o ustalonej
miłości, hi
wl,razem b

,,Szczęścia w domu
nie znalazł, bo go
nie było w ojczyźnte".

PnzYPoMa{l, soBlE
. Fakty z życia i twórczości Adama Mickiewicza.
. Wydarzenia, kóre sprawiĘ że Polska utraciła niepodległość,
. Zdarzenia, które odcisnęły piętno na życiu Polaków w początkach XlX w.

zwrocie w ku]tuze, literafurze i świadomości Polaków pierwszej połowy XlX w. zadecydo-
wało kilka kwestii. Po pielwsze, warunki społeczno-polĘczne panujące wówczas na ziemiach
polskich przycąmiły siędo rozwoju ruchu spiskowego. Po drugie, klasyczna literafura oświe_

ceniowa w),Taźnie się jnż vżeżyła, a jej Fzedstawiciele wciąż propagowali umiarkowany libentizm,
czyli ograniczali się do wygłaszania szcz},tnych haseł o walce z ciemnotą i zacofaniem oraz pielęgno,
wania języka polskiego. w odróżnieniu od twórców epoki oświecenia nowe, patriotycżnie nastawione
pokolenie głośrro postulowało ideę walki narodowowyzwoleńczej , Młodzi artyści pośżukiwali nowych
form, dzięki kóq,rn byhby w sianie \ły,azić umiłowanie wolności. Skostniałe wzorce literatury oświe"
ceniowej nie dawĄ im takich możliwości. W kaju wzrastała świadomość ptemian zachodzących
poza gnaicami rozbiorowej Polski. w takiej atmosferze rodził się w Polsce romantyzm.

ROMANTYCZNY PROGRAM
Polski romanryzm był epoĘ bardzo niejednolitą. Ponieważ Toż-

wiiał się Iównolegle do rrrchu narodowowyzwoleńczego, który
doprowadził do wybuchu powstania listopadowego (r8]o r), póź-
niej wiosny Ludów (1848 r), a w końcu - do powstania stycżnio-
wego (1863 r.), jego patriotyczny charaker był czl,rrrś oczyvristym.

Jednocżeśnie lomantyzm polski wykazy.wał cechy Ęowe dla
romantyzmu europejskiego, ta|ie jak liryzm, indyłvidualizm,
zwot ku ludowości, a także ku średniowieczu, w kóryrn widziano
źródło inspincji. Dominując;łn qpem bohatera tak jak w całej
Europie - była trr postać namiętnie załochanego buntownika,
cieryiącego indywidualisty, skłóconego ze światem.

Polska odmiana romantyżmu łączyła w sobiewiele sprzeczno-
ści. Romantycy widzieli potrżebę dokonania rewolucji w celu
wprowadzenia zasad §prawiedliwości społecznej, lecz równocze-
śnie prezentowali konserwatywne podejście do tradycii, którei
dochowanie było dla nich gwalancią plzetr-wania zniewolonego
narodu. Dodatkowo upowszechniali ideę mesjanizmu, zgodnie
z którą naród poiski miał być narodem wybranym do wlpełnienia
szczegolnei. zbawczej misji w dz;ejach.

Ko8lETA l MĘźczYzNA, RoDzlNA I LEKcrA l2

Kazimież Brodziński (t791-1815),
miedzioryt Alfreda Kraussego, XlX w.

Brodziński poeta, teoĘk ikry'yk

literatury publicysta - bylautorem

rczplawy o kl asycżności i ronant/czności

tudziź o duńu poezji pobkiej, doblczącĄ

nowych tendencjiW literatuźe na tle

refl eksji o sZuce klasyrznej.



mu
]ou",p

ł§

. ,_ ., zadecydo-
, .:.: ::: ż_eniach
: :::::,l:3 oś\vie-

.: :lera]izm,
:: ::.: :ielęgno_
, _:] l: :,.: jr-a!\,ione

,: _. :,.,:,: rtorrych
:- .-,:]i..:1 oświe-

: : : .;:l:dzących
.'::]'

,,SzczęścIł w DoMu NIE zNAIAzŁ, Bo Go NIE ByŁo w oIczyźNIE" 59

Jan Śniadecki (1756-1E3o), obłaz jana Rustema z l823 r.

Sniadecki astronom, matematyk, filozofi kryłyk literacki- bylautorem rozprawy

o pisnach klasycznych i ronanlycznyó, sano\Nlącej odpowiedź na o klasyczności

i rcmantfczności... Blodzjńskiego, Tekst Ś niadeckiego dał początek dysku 5;i

określanej mianem sporu klasykówz romantykami. Ś niadecki krytykowal romanty-

ków za irracjonalizm orazłamanie norm obowiązując}ch wcześniejw twórcości.

Powracaiącym motywem w twóIczości polskich romantyków
były też odwołania do historii, LtóIa pożwalała im na analizę pro-
blemów współczesności w kontekście wydarzeń rczgrywających

się przed wiekami oraz na znajdowanie arralogii do sytuacji porozbiorowej Polski.
Próba uszeregowania zjawisk,młiązanych z lomantyzmem jest o tyle tudna, że od upadłu powsta-

nia listopadowego rozwijał się on dwutorowo: w kraju i na emigracji, dokąd trafili wielcy tego cżasu:
Adam Mickiewicz, |uliusz Słowacki, książę Adam Jerzy Cżartoryski, okesowo Zygmunt Knsiński,
C}?ńan IQmil Norwid, Fryderyk Chopin, |oachim Lelewel,

Na gruncie polskim romanłżm zajmuie miejsce wyjątkowe. TwóIczość rodżimych Iomantyków
sprawiła, że kulfura polska tego okresu trafiła do kanonów europejskich.

NlEszczĘŚLlwA MltoŚĆ w TwÓRczoŚcl ADAMA MlcKlEwlczA
Adama Mickiewicza zwykło się określać mianem wieszcza, widzieć w nim przewodaika narodu
polskie8o, ]ego twórcżość pozwala pteśledzlć zmiany zachodzące we wzorcu miłości Iomantycżnei
na gruncie polskim.

w r8z3 r Adam Mickiewicż wydał II tom Poąi, w sl..ład których
weszły Dziady, zwane wileńsko-kowieńskimi. Czwaia część Dzia-
dów to obtaz nieszczęśliwej miłości, zawierający wl,raźne odniesie-
nia do doświadczeń samego poeĘ. Adam Mickiewicz prżeżył dlamat
osobisą gdy Maryla Wereszczakówna wyszh za lnąż zahrabiego
wawazńca Puttkamera. cieniem na ł1n obrazie idealnej miłości
kładzie się faĘ że w ł1n samFn cżasie Mickiewicz nawiązał ro-
mans z Kaloliną Kowalską.

w IV cżęści Dziadów poela zawań wyznanie o potędże miłości
i sżaleństwie, do ]'akiego może doprowadzić iei niespełnienie, Bo-
haterem jest Gustaw który w dżień zadusżny zjawia się w chacie
księdza, by opowiedżieć o swej niesżczęśliwej miłości, |ego cha-
otyczne opowiadanie splawia wlażenie, że Gustaw znajduje się na
skraju załamania nerwowego, wlwołanego obsesyjną myślą o utra-
conej kochance. Bohater to osoba egżaltowana, chorobliwie pod-
niecona, zadziwiająca skalą uczuć raz pełna żalu i goryczy, nawet
gniewna, a potem czuła i żnóvr' gwałtowna, W jego słowach domi
nu]'ą skrajne emocje: pogarda i uwielbienie dla ukochanej. Kon-
tekstem jego wyznań są lektury które uksżtałtowały ten lomantyczny światopogląd.. Cierpienia
tłodego Wefteru Goethego oraz Nowa Heloiza Rousseau. Gustaw okeśla je mianem ,,książek zbó-
jeckich".

Tragedia Gustawa wyrika z faktu, ze jego wybranta wyszła za innego człowieka zamożnego,
o ustalonej pozycji społecżnej. Czwarta cżę ść Dziadów nie jestwięc tylko dĘmatem o niesżcu ęśli\\,-ej
miłości, historią namiętnego kochanka, rozpamiętywaną w stanie głębokiego wzburżenia, ale też
wy,razem buntu przeciwko niesprawiedliwemu losowi i normom społecznyrrr.

Adam Mickiewicz (t79t-r855),
litografi a włady§ława Diimlere
według dagełotypu Michała
szweycera z 1853 r.

&ińś*i (i791-1E35),
kda X.raussego, XlX w.
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Karcl v. Dielz, Maryla weleszczokfwną

Adam lt4ickiewicz pozna} MarylęWeleszczakóWnę (u99-r86]),

zaręczoną z hlabią Puttkamerem, gdy pĘechłl do Tuhanowicz,

rodzinnej posiadłości Wereszeaków Spotkanie mlodych zapoeątko-

walo wzajemnąfascynację. Romans zakońcył się wraz ze ślubem

Maryliw 182r r Mickiewicżowi pąpadh rola kagicznego wielbiciela.

Pąjaciele poety obawiali się nawet, że Wzorem Weńera - może

popełnić sa mobójstwo,

Mickiewiczowskiego Gustawa w1,.różniają cechy dobrze
znane cątelnikowi Cieryień ńodego Weftera czy ciaura:
wybujała uczuciowość, nadwnźliwość, melancholia, po-

cżucie beżsensu życia, apatia oraż niez8oda na norrny
obyczajowe i społeczne.

RoMANTYGZNY KoGHANEK, KTÓRY ,,szczĘŚcrA w DoMU NlE zNALAzt,
ao Go NrE BYŁo w o|czYŹNlE.
W l8z8 r Adam Mickiewicz opublikował Ko nruda Wallenroda, powieść poetycĘ ł?u bajronicznego,
osadzoną w czasach średniowiecza. Historycżne do utworu to rodżaj przenośni, obraz konfliktu
litewsko-kzyZackiego i tragicżnych losów Litwinów budzi skojazenie z dlamatem Polski cierpiącej
pod zaborami.

Tltułowy bohater to zarliwy patriota, podeimujący walkę z państwem lczyżackim, które zniewoliło
naród ]itewski, Wallenrod zmuszony jest uciec się do podstępu, osżustwa, kłamstwa, choć napawa go
to odrażą. Nie widzi jednak innej drogi ranrnku dla swego narodu, Plami honor rycerski, przemawia
Za tFn bowiem wyższa racja, konieczność dziejowa. Tyiko w ten sposób może zdjąć jaumo z Litwy.

Jak każdy bohater bal'roniczny, Wallenrod iest postacią tajemniczą, tragicżną i samotną, }ednak
dzielo, którego się podejmuje, rłykracza poża ąmy prT|piśWane postaciom B}.rona - Walienrod nie
kieruje się pobudkami osobist}.ni. Jest wręcz przeciwnie: obrany cel wlrrraga od niego \\\łzeczenia
się sżcżęścia osobistego. Bohater dobrowolnie skażuje się na życiewślód Krzyżaków, poświęcamiłość
do ukochanej Aldon1 co czyni z niego pośtać podwójnie tragicżną. IJżnaje, że nler|/rożliwe jest szczę-
ście rodzinne z kochaną kobietą u bol:u, jeśli cierpi ojczyzna.

W śvriadomości Polaków Wallenrod zapisał się jako slłnbol dramatycżnego wybonr moł\^7owane_
go paldoryzmem. T},nr, co wyróżniało 8o na tle wcześniejsżych romantycżnych bohaterów, była
ptewaga miłoścido ojcżyzny nad tą do kobiety. cż}telnicy doskonale wiedzieli, że opisana w utworże
Mickiewicża ś}tuacja Litwy to parabola losów Polski, a wybór wallenroda jest przewartościowaniem
romantycżnego światopoglądu. Miłość do ci erpiące1 ojc:zyzrry znalazła się na pierwszlmr planie,

l czĘŚĆ DzrADÓw - oDRzUclc wŁAsNE ClERPlENlA DLA o|czYzNY
Upadek powstania listopadowego sldonił Adama Mickiewicza do litelackiego lożlachunłu ż histońą.
owocem tych Iozważań było powstanie III części Dziadaw (t8lz r.\ , z,łane1 Dziadami drezdeńskimi.

Główną postacią tego dramafu nalodowego jest Gustaq bohatel IV części, Orł, romantyczny
kochanek w III części utwoIu przechodzi głęboką duchową przemianę, Staje się rzecżnikiem
sprawy polskiej, żarliwym bojowrrikiem o wolność swol'ego kraju. znakiem tei plzemiany jest
plzyjęcie imienia Konrad. w ścenie, w którei Gustaw pisże na ścianie: ,,Umarł Gustaw narodził
się Konrad", Iomantyczny kochanek odchodzi do prżesżłości, a do głosu dochodzi bojownik o spn-
wę polską. scenę tę rożumieć można jako znak odrzucenia osobistych cierpień w imię miłości
do ojczyzny.
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strona tytułowa Konl4 da Wallenrcda pióta Adama
Mickiewicza, Petersburg l8z8 r.
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REcEPG|A TRADYC'l RoMANTYczNE| w PoLscE
Pod koniec XIX w. na telenie całei Eulopy rozprzestiżenił się nowy prąd artystyczny - modernizm

- W),Taźnie nawiązu]'ący do estetyki romantyżmu. W Polsce ta epoka jest zwykle określana mianem
Młodej Polski, choć można spotkać się także ż nazwą neolomantyżm, Do jei cech podstawowych
należą: kult jednostki, nacisk na indlwidualizm, irracjonalizm, miśtycyżm, co w pewn),m stopniu
powtarza plogram lomantyków. Twórcy młodopolscy dokoryrłali leintelpletacji motywóW loman-
tycznych, podnosili k:westię nieplzecięhej ioli artysty, będącego duchowyn przewodaikiem narodu,
Odnosili się też do problematyki walki narodowowyzwoleńczej. W utworach romantycznych do-
strżegali siłę, która pozwalała plzeh-wać niewolę, podtrzyrnać ducha i dziedżict\Mo naroduwczasach
zaborów.

Arfur Górski, młodopolski krytyk literacki, pracowicie podtrzymlrvał kuJt Adama Mickiewicża.
Eseiści, kr}tycy i cz}łelnicy odkrywali teZ na nowo Juliusza Słowackiego, autora dramató\M mistycżnyó

|Ksiqdz Marek, Genezis z Ducha), ]0ważarrego za znaczącego pIzedstawiciela ind},widualizmu roman-
lyczlego (Kordiaf|).

Za kolejnego wieszcza - po Adamie Mickiewiczu, }uliuszu Słowackim i Zygmurrcie Krasińskim
w epoce Młodej Polski powszechnie uznawano Stanisława Wyspiańskiego, nawiązującego do tra-

dyĄitomantycznej zarówno pod względem folmy, jak i treści. Szcżególnie w}.raźnie widać to w dra-
matach:. Wafszańakka, Lelewel oraz Noc \istopad,owa, w klórych autor podnosił temat powstania li-
stopadowego. Trżeba jednat podkreślić, że wyspiański wl,r,aźnie dostrzegał zaglożenia tkwiące
w romantyżmie. wskazywał na absurdalność tlakowania pięknej i malowniczej, a nawet bohaterskiej
śmierci iało pewnej wartości. Polemiżował też z Mickiewicżo\ł/ską koncepcją mesjanizmu. Sens
widział nie w romantycznej śmierci, lecz w lomantycżn},rn cz}Trie.

TRWAIOŚĆ ROMANTYCZNEGO WZORCA
We współcżesn},rn świecie pojęcie romantycznei miłości wciąż jesi akh]alne, choć powszechność
informacl'i, rozwó1' intemefu i kinematoglafii czy dostępność serwisów prasowych zmieniły oblicze
tego wzorca kuifurowego. Dżiś miłość romantyczna to popularny temat komedii romanĘcznych,
powieści zwanych harlecluinami (a zawdzięczających swą nazwę wydawnictwu Hallequin Enter? ses
Ltd.), telenowel czy ploglamów Opisać by ją można za pomocą kill:u haseł: miłość od pierwszego
wejrzenia, szaleńcza namiętność, idealizowanie obiektu miłości, spotkania przy świede księzyca, kolacje
przy świecach. Wzorzec miłości sldada się zatem dżiś z samych ldisz i obnzów, w niewielkim stopniu
odbiegających od wiz]'i ż okesu lomantyzmu, ale we wzolcu q,rn nie ma już Iomantycżnych ideałów

|ednocześnie miłość romantyczna stała się towarem. wiele reklam opiera się na schemacie, z któ-
rego wlrrika, że posiadanie luksusowego samochodu, wlr,afinowanych perfum, dłogicJr kosmetykórv
czy przedmiotów gwarantuje sukces miłosny. Pojawiły się takźe serMisy Ęndkowe oraz imprezy ąpu
fast |speed.) detifug, cżyli ańrLżowane randki pozwalające na poznanie większej liczby osób w killra
minut.

)
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W cżasach internefu i dominacji mediówiluzja uczuć niejednokotnie zastępuje plawdziwe emocje.
Miłość od wieków łączyła się z idealizowaniem obiektów uczuć, lecz w obecnych czasach zjawisko to
pogłębiło się, albowiem miłość stała się atrakcina lównież dla popkulfury

!i! i{a}]',j,i; i]J a,l1 l:l § li.l l rl
l.Wslaż najważn iejsze założenia programowe polskiego romantyzmu. wykażiego nieiednolitość.
2. Wyjaśnii, iak lealizowany by' wzorzec miłości romantycznej na gluncie polskiń i czym lóżniłsię od wzolca zachodnio.

europejskiego.

]. Opisz, wjakisposób popłultura zmienih pojmowanie miłości romantycznei,

Erich Fromm, niemiecłifilozof, soc|olog, psycholog ipsychoanalityk, określał miłość jako samonapędzający isamoodna_
WiJjący się akt twórczy. cży ?gadzasz się z tą opiniąl Uzasadnijodpowiedź.

Fragment książki Rimanryzm l822-186J autorstwa Doroty siwickiei.

Postać ,, n ieszczęś liwego kochanka" Wzorowana na custawie była wielokrotnie naśladowana W liczny(h utworach
epigonóW, stając się pod ich piórem literackim stereotypem, W Wersji popularnejzanikałmoralny i egzystencjalny sens
dramatu indywidualisty, a pozostawała jedynie schematyczna fabuła, kończąca się nieuchronnie klęsłą,,męcienńika
miłości'l steleotyPizacji ulegah też postać ukochanej, W słowach Custawa, które kierowałon do Maryliw chwili rozpa,
czy:,,KobietoI puchu marny!tyWietrzna i§toto!'odnajdowanowizerunek kobietyzimnej, nieczułej, zwodzącej
mężczyznę. (o bietę wynoszo no więc do ro|i ,,anioh" bądź,,boskiej kochanki'',azarazem- gdy miłośćokazyrłah się
nieszcżęśliwa widziano w niej s-rłę fataIną i żagrożenie dla mężczyzny ze strony piekiei. Takiej sprowadzonej do melo-
dlamatycznego schematu ,,milości romantycznei" prżeciwstawił 5ię Aleksand er Fredrow Ślubach panieńskió. )ego
bohater także custaw- kocha radośnie.

13
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. Wiadomoś:

.lnformacj-" _

. Wzorce bo.:

Sąjednakzew późniejszei literat!rże polskiej kochankowie, których dramat godny jest Maryli i custawa. To panna
lzabela iWokulskiz lalłl (l89o) Boleslawa Prusa. Dlawokulskiego to whśnie wiersze milosne Mickiewicza staną się
,,książka m i zbó|eckim i" i będzie nimi ciskal tak jak 6ustaw

wlęce] plal1:

europejske::

REwoLUcl
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pżetwalzaa ]
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Zgodnie z -
na znacżnvl],]

temóW pla\\l]l
majątkiem i ]:

nansowych 1z

kobiety realizt
ści państw elii.:

Natomiast kc]

rzucal powieścia m i Rousseau icoethego,
D_sŃi.}a, Ronantlztl l8r2,18ą, walszawa ,oor, s. ,7 ,8.

. Autorka tekśtu twierdżi: opostać "nieszczęśliwego 
kochanka<

wzorowana na Guśawie byh wielokrotnie naśladowana
w licznych utworach epigonów, staiąc się pod i.h piórem
|it€,ackim stereotypemo. vyiaśnł, jał naleźy rozumieć
wrażenie,,litera.ki śtereotyp'.

. jaki obraz kobiety utlwalah literatur. ,omanty(Żna!

. wska: kilła znanych ci utworów lilerackich bądź filmowy<h,
w hóry.h Powtana siq mołw niłoś.i fatalnei, Pojmowanej
|ało sih destruĘna.

Scena z filmu śluby panieńskie w feżyserii Filipa
Baiona, 2oro l.

W rolach głównych wystąpili m.in,Anna cieślak i l!y'aciejstuhr.
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PnzYPoMNl, soBlE
. Wiadomości dotyczące sytuacji kobiet w średniowieczu i czasach nowoźytnych.
. lnformacje o miłości romantycznej,
. Wzorce bohaterów literackich epoki romantyzmu.

\f / xIx-wiecznei Europie Ęde kobiety było żwiązane - tak jak w poprzednich strrleciach - przede

W;;."Isffi *ln;r;:r:j:,ji:r,ilx*:ff ilfi 1T::i,yJ;ffi ".::;
więcej praw, pojawiało się przed nimi colaż ri/ięcej możliwości, Uboższe mieszkanki konłnentu
europel'skiego miały w tl,rn czasie zupełnie inrre zadartia, związane głównie z utrą.maniem rodziny.

REwoLUc|A DEMoGRAFlczNA xlx w'
w xIX w nasĘpił ogromny, skokowy wzrost liczby ]udności na świecie. Złożyły się na to fóżne prz:|-
czyny. Do na]'ważnieiszych należaĘ postępujące uprzemysłowienie wielu rejonów świata i lozwijają-
ca się \łTaz z nim ulbanizacja. Dzięki postępowi w nauce ludzie potrafili z iednei strony produkować,
pĘetwafżać i Pźechowpvać coraz więcej ż\/wności, z drrgiej zaś lepiej ladzili sobie ż niekórrmi
chorobami prowadząclrni w poprzednich stuleciach do śmierci. Wpłrł na to miały upowszechnienie
się szczepionek, ogólny rozwój medyqny, uodpomienie się ludzi na mikroby powodujące schorzenia
olaż śtosowanie się do zasad higieny. Nie beż znaczenia okazał się też fakt, że od zakończenia wojen
napoleońskich do wybuchu 1 wojny światowej Europę (a w duż}m stopniu tałże cały świat) omijały
krwawe, angaźujące wiele państw i naIodów konflikty zbrojne, Polski historyk Andrzej Chwalba
uważa, że \ł/ XIx w.liczba 1udności naszego konłTlentu WżIosła z niespełna zoo milionów do 4oo mi-
lionów. Populacja innych konłTentów zwiększała się rów-
nie szybko. Ta eksplozja demograficzna nie pozostała bez
wpł}rł"u na wizerunek XlX-wiecznej lodziny.

PozYc|A KoB|ETY w śwlETLE PRAVA
W XlX w. dominuiąca poż}(ia mężCz\żny i ZWiązana / ly.rn

nierównoprawna pozycja kobiety były uwarunkowane pra-
wem, żwycżaiami i tradycją.

Zgodnie z żapisami Kodeksu Napoleona, stanowiącego
la znaczn7,1n obszatze Europy podstawę istnieiących sys-
temów plawnych, męzatki nie mogły dysponować własn}rn
majątkiem i majątkiem męża ani żawielać transakcji fi-
nansowych (z wyjątkiem niewielkich przedsięwzięć, Llóre
kobiety realizowały w imieniu swych mężów). w więksżo,
ści państw e opeiskich nie mogły też stawać przed sądem,
Natomiast kobietom niezamężn}Tn zgodnie ż Kodeksefu

63

Kobieta prowadząca automobil, zdjęcie
ż l9o5 r.

Na przelom ie xlx i xx W kobiety co.az częściej

wykonywĄ eyn ności zarezerwowane wceśniej
1łń@nie dla męż@rżn. Bń to jednym

z elementów walki kobia o róWnouprawnienie,

]]
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Napoleona przysŁagiwały prawa do czJrrności gospodarczych i procesowych na równi z m ężczyżnarĄi.
s}tuacja zmieniła śię dopielo w ostatnich dziesięcioleciach XlX w Kobiety coraz odważniei żacżęły
walczyć o swol'e prawa, Powstałe w xIX stuleciu ruchy emanclpantek i sufrażystek (pa tż rcżdżiŃ I4I
zdołały dzięki trwającej kilka dziesięcioleci watce zdobyć dla kobiet plawo do ucżestnicżenia w życiu
publicznym.

Wiele jednak zależało od osobowości partnerórł,. Energiczrre kobiety potrafiły, mimo tradyclnych
ograniczeń, podporządkować sobie mężczyznę, cżyh - jak to się wówczas mówiło - ,,wygrać walkę
o spodnie".

Pozvc1l
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KOB!ETA W POLSCE
Na ziemiach polskich w XIX w. kobiety zyskały
pozycję szczególną, wlr,óżniającą się na tle innych
narodóweuropejsldch, Wpowstaniach narodowych
tlsiące InężcZyznzginęło bądź odniosło rany. Wielu
ucierpiało w wpriku lepresji popowstaniowych.
Miejsce głowy rodziny często musia]y żająć kobiery
Na ich barkach spoczyvało więc nie tylko wychowy-
Wanie dżieci i prowadżenie domu, lecz także dba-
nie o finansową sbonę gospodalstwa domowego.
Polki szerzyły też idee patriotycżne i pielęgnowały
wartości nalodov/e, W pierwszym roku istnienia
niepodległego państwa polskego kobiety otl-z}mały
prawa wyborcze.

Ańur Grcłger, Żałobne wieści, cykl Polonia,1863l.

C rottgel prz€d stawł na tym rysunku rodzinę szlachecką, która

dowiaduJe sięo śmielc krewnegoW powstan,u stycżniourym,

KoBlETA w RoDzlNlE ŻYDowsKlE|
Zgodnie z tadycją maŁeństwa w rodzinach zydowskich były zawierane bardzo wcześnie. W zrł.iązki
małżeńskie wstępowały nie]'ednokotnie nastolatki. Decydującą rolę w lodzinie zydowskiej odgrywał
mężczyżna, kobieta miała jednak wiele praw cyłvilnych. Nalezały do nich mJn. prawo do własnego
majątku, prawo do dziedziczenia majątku po zmalłyrn mężu, Mia]a też moźliwość uzyskania rozwo-
du. ZupeŁrie inaczej wyglądała sltuacja Żydówek pod względem religijn},rn. To na mężczyźnie spo-
czyrłał obowiązek dbania o rozwój religijności dzieci. Kobiety były skępowane wieloma ogranicze_
niami leligijnymi. Nie mogły na przylóad lczestnicżyć w modlitwach Iazem z ::rręż(żyznami.
W s},nagogach istniały dla nich wydzielone mieisca. Mężatki w rodzinach ortodokslnych były zmu-
szane do golenia głowy i noszenia peruki.

VYBÓR MAł'ŻONKA
W XIX w o doborze małżonłów naiczęściej decydowali rodzice, a małZeństwa były rodzajami kon-
traków handlowych, w których obydwie strony miały swoje prawa i obowiązki. Najczęściej żeniono
się w obrębie własnej warstwy społecżnej. Małżeństwo zawierane wbrew woli rodziców z parhlercm
z niżsżej watst:^y żwano mezaliansem i często nie było orro akceptowane społecznie. Akceptac]'ę ży_
ski\Mały natomiaśt żwiązki między pzedstawicielami róźnych gnrp społecznych, jeśli rodzice obydwu
stIon W}1,ażili na to zgodę, w xlx-wiecżnej Eulopie często dochodziło do małźeństw zubożałych
arystokatów z prżedstawicielami buźlrazji. |edni zyskiwali wten sposób ogromne wspalcie finanso-
we, drudzy żaś prestiż i ,,wejście na salony". W myśI tej zasady członkowie starych, lecz zr-ujnowanych
Iodów arystokratycżnych akceptowali nawet związki z bankowcami czy przemysłowcami pochodzenia
źydowskiego, Spomiędzy siebie maŁonków wybierali także przedstawiciele niższychwarsM spolecz-
nych: ch}opi, drobnomieszczanie i rodząca się w XIX stuleciu walstwa Iobotnikow.

Dopiero w ostahlich dzieśięcioleciach XIX w. przy dobieraniu maheństw coraż cżęściej brano pod
uwagę opinię nal'baldziej zainteresowanych , cnlli ptzyszłych małZonków.

KoBlETA l MĘżczYżNA, RoDżrNA ILExcJA lr



Pozvclł rosrr:rv w XIX w.

sTARsl MĘżowlE l urooszr żor{v
W XlX-wieczne| Europie, przede wszystkim centralnej
i wschodniej, dominowały małżeństlva żawierane przez stal-

szych tnężczyzn i nłodsże kobiety. Zjawisko to dotyczyło
wszystkich warstw społeczeństwa. CżęSto ki]kunastoletnie
panny były zmuszane do poślubienia trzydziestokilku]etnich
cży rrawet stalszych mężcżyżn. Rżadko natomiast występo-

Wały malżeństwa stalsżych kobiet ż nrłodsłmmężczyzlami.
I shliało wiele powodów takiego zjawiska. Po pier-wsze, wzglę-
dy prokeaclne młodsze kobiety mogły ulodżić starsz},rn

mężczyznom więcej dzieci, co było ważne ri/ s}tuacii, kiedy śmiertelność niemowląt była bardzo rłyso"
ka. Po drrrgie, nważano, że mężczyzna powinien przed wstąpieniem w ż\łiązek małżeński zdobyć
odpowiednią pozycję i nieco osżcżędności. Po trżecie Weszcie, wiele kobiet umienło w czasie porodu
lub połogu, Wdowcy poszŃiwali zatem nowych parheiek mogących zapewnić im potomstwo.

MATKl
Najważniejs4łn celem rodziny było dochowanje się potomstwa. Licżba dżieci kształtowała się różnie,
W zależności od statusu mateńalne8o. w XIX w. chłopki i robotrice rodziĘ często, W rodzinach żamoź-
nych kobiety wydawały na świat mriej dżieci. Łat\^.iej im było utrzpnać dzieci prży życiu, ponadto
liczniejsze potomstwo mogło doprowadzić do rozdrobnienia majątkr. w ciągu XIX w dzięki rozwojowi
medyc;.rry i poprawie higieny życia śmierteJr-rość wśród najmłodszych systematycżnie spadała. Można
było dzięki temu lodzić mniej , a więcej czasu i pieniędży poświęcić na utrż}manie i wychowanie dżieci.

W ża]eżr.tości od środowiska różnie podchodzono do zadań kobiety po urodżeniu dżiecka, W ża-
możnych rodzinach kobieq; mogły &użej odpocznvać i nabierać sił po porodzie, a opiekę nad dziec_
kiem i obowiązki związane z wykarmieniem go przejmowaĘ tzw mamki (pochodzące najczęściej
z niższych warstw społecznych). Chłopki czy robotnice szybko powracały do pracy, a opieką nad
dziećmi obarczano niemogących już pracować zarobkowo członków rodziny bądź starsze dzieci,

ce.hy dobre; żony

U kobiet pochodzących z niźszych warstw społe(znych (głównie z clrlopstwa q d robromieszcżaństwa) cen iono takie cechy,

jak| pracowitość, zapobiegliwość, staranność, religijność, skromność i pońszeństwo. W wyżsą,ch wartwach spolecznych

-wśród bużuazjic4 arystokracji- zMacano uwagę róWnież na umiejętność prowadzenia zycia towaąskiego.

PRACA KOB|ET
System edukacji kobiet pochodżących z wyższych walstw społecznych miał przygotować młode panny
do uczestnicżenia w życiu towarzyskim. Uczono je więc zasad krrlfuly, etykiety, żachowania się przy
stole, zabawiania gości konwersacją, tańców, gry na instumentach muzycznych itd,

W XIX w colaż więcej kobiet pracowało jako nauczycielki i urzędniczki. Obowiązy.wĄ je jednak
oste ogranicżenia, w niektórych państwach uważano, że nauczycielkami mogą być jedynie kobiety
niezamężne. Niedopuszczalne było też plowadzenie lekcji przez kobiety w ciąży.

W klubie wyemańcypowanych kobiet,
karykaiura z r896 r.

Jednym z elementów walki o lóWnouprawnienie

w rodzinie stał się podzialobowiązkóww rłrychowywa

niu dzieci, Podpis pod karyłatulą bźmi: ,,Pani mąż

chce się z paniąwidlied. \,4ówi, żedliecku nareszcie

wyszedlząbek i prryszedl pani to pokazacl
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Zakład przesiewania węgla w kopalni
w Blanzy we Francji, rycina z ok. t86o r.

W XlXw kobiety pracowaly w fabrykach na równi

z mężl:zYnańi.7Wóć uwagę na czynności, które

Wykonują kobiety i mężGlni.

Na wsiach kobiety na lówni ż męż-
czyżnami pracowały w gospodarstwach

rolnych. żony robotników musiały zaś podejmować pracę zarobkową, aby srłymi dochodami zasilić
budZet rodziny, Były zatrudniane jako shrżba domowa, w fabrykach (np. tekstylnych), a nawet w ko-
palniach, Niewiele rodżin Iobotniczych moglo sobie pozwolić na to, by kobieta nie pracowała, Z pracy
mogły zrezygnować tylko żony najlepiej opłacanych robotników

TEMATY TABU
W XIX w seksualność i zycie płciowe były tematami, których nie poruszano publicznie, Celem sto-
sunków płciowych miała być plokeacja, a kazdy inny powód, by uprawiać seks, był traktowany jako
nieprzyzwoity. W opinii tej żgodni byli żalówno duchowrri wszystkich niemal wyznań chrześcijańskich,
jak i lekalze. |edni uważali, że jeśtto gżech, inni żaś tlvierdżili, że nie słuzy zdrowiu. w wielu zatem
europejskich rodzinach arystokratycznych, burżuazinych, mieszczańskich, a nawet lobotnicżych,
po plziściuna świat kilkorga dzieci małżonkowie rezygnowali z zycia in§mnego. Powstawały nawet
olganizacje zalecające tzw. celibat małżeński. w tej s}łuacii powodzeniem cieszyły się akceptowane
wówcżas społecżnie domy publiczne. Natomiast w Stanach Zjednocżonych w drugiej połowie
XIX w. narodził się ruch czystości. Małżonkowie mający kilkoro dzieci ślubowali w świątpriach,
że do końca życia wytr-wają w cżystości,

Z biegiem czasu na postawy społecżne w colaz wię]śzFn stopniu żaczęla wpĘwać rodząca się właśnie
kriltura masowa - przede wszystkim książki i czasopisma traktujące dość liberalnie sprawy seksu.

Ll
PRzYPoM
.lnformac
. Najważn .

cż

l, Wymień pżyczyny znaaznego wzrostu liczby ludności Europy w XlX w
2.0pisżpozycięłobietywXlX.wiecznej rodzinieeuropejsłi€i.
j. khalaher}żuj zjawisto zawiennia żWiązłów ma}żeńskich wXlX w. pomidzy plz ed§tawicielam i różny.h warsrw społecznych.
4. Pżedstaw pozycję prawną kobiety W xlx W.

oceń,.zy lola kobiety w świecie wspołczesnym różnisię od lolikobiety wxlx stuleciu. swojąopinię poplzyjprzykładami,

Fragment wspomn ień |oanny Alkusżewskiei (t842-19l9), działaczłiniepodległośCiowejz okresu pow§tania stycznioWego.

[,,,] bńm wtencżas takbardzo Ńoda [,,,]. CieszĄ mnie śpjewy patrlotycżne, cieszń chorągiewki i orzełki na czapkach
powstańcow.8yhm nadcr_du,]na l ol7ewożenja loznaitvch ,ozłazów które jało ń;h bile.ik 73plalałźr. W obft;
wa,kocze, [,,,l Mdj mąz [._' lozlolłowu,e ranrych l,,], Do.as orl},\łló7łdWó( h l.,.l, Wokolo slyt nar'o potvuła.h niestety
1e żWriężaly żeJ7eli 

.-syoiam,mego synh smutną korysanka, opat.uję mb ih rannycl. i...| My iobiery byyśmy
lorganżoware W p ątki dla sly(ta b,P|i7ny, orow,antowanie szpltala w k-,ozwękach, gdzie o'ń du;o ranny.i,'n esiety,akżed a wywożenia starntąd słrvt e wleczonvch, abv n e wpadli w rece mos<lew§kii l,,,I kiiku ,anr(h, pizebrarych'
po kob ecemL, Jddlo mi s,ę wtw eżc le §7pila|a, |,.,]]eden |,,,I oddzlał 'pa,tyzarckl] 

[..,' slol,nowa-v bvł l'nas |,,,., Ja bńrr
wyde'egowara do,slaszowa, niby,z chorvr dzieck em oo ookiora, ary przvw eżć kóilołki do ieozenia. wybralan'się kar"tą,
wlechaŁm ra podwórze.do hanolalza Lam wpakowano mi 4oo ranie,ek, Na logaice n,e CllCieli mnie Wypuścii. bo wolsko
wys7ło s{igda -en 1owo rormu,ący się oddzlał, ale to 1ic| [,.,]W};eżdzam ,ogalką i, przeclwną slrone, najkładam prawiJ
dwie mi|e d.ogl l,,,]. zdazńr prż}rłieia mJnielki i ostnic Ó zbiiZalacyrr się wolrku, 1,,,1
Po wyjeżd7ie mo,e8o 1qża nastah ola rn,e sm.Lne dnie. nie rusza.arn sie Ż oomL, za,Óta qospooarstwerr, <Lóle s7ło
ba,dzo kl,ewo, Cah bowiem admini§trJ(ja Lgo\poderstwa| byh w obozie powsta'cow jub ires,ztowara, lo\taIi tylko dwai
sLalcy: ku(haż i lołe oraz poŁojowka, Do obsl-gi lzalządu looo-włółowego mźJąI<u lok. ]8 hJ] mia,am owoch karbowyŹn

|nadzorców chlopów zakud n ionych wfolwarku]i sama tak młoda, niedoświadczona z nimigospodarzyłam
cdze nagił po*5łańr4.h kap.c - wspamnbńio radamskjch wetennów powrahia łytzniawego rcd, P. Bednłayk, s, P]ątkowski, Radon 2oo9, 5, 4, ,8lo

. opi§ż, iakh obowilłidomowe vykonywłh autorkawsPomnień w czasie pow§tania. jak sama o@niah łUdnośćty.h obowiążlów)

. omów i oceń dżiałalność poliłczną autorłiW ołlesie Pow§tania.
' Na podstawieteklu żródłowego iwiedry poaźródlowój uzasadnij stwierdzen ie, że w xlx w. na żiemiach polski.h łobiety zyskały

pozycję szcż€gólną, wyróżniaiącą je na tle inny.h łobiet europeiskich.

KoB ETA MĘżczYzNA FoDzlNA I LEKc]A |3
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PRZYPOMNU SOB|E
. |nformacje dotyczące sytuacji kobiety W XlX W
. Najważniejsze Wydarzenia polityczne XlX W. i Początku XX W

Emancypacia kobiet
na ptzełomie &_
XIXiXXw.

K obiety pźez całe tysiąclecia pozostawały w cieniu mężczyzn, w XIx w., dzięki wysiłkowi
wielu wybitnych bojowniczek o prawa kobiet, s)tuacja ta powoli się zmieniała i kobiety za-
cz$y brać udziń w zyciu kulturalnym, gospodarcz,.m, a potem i polityczn}m. Zmiany te

w xlx w. i W pielwszych dziesięcioleciach xx w. doq,cżyły głównie Stanów Ziednocżonych, Ewopy,
Austlalii i w pewn}łn stopniu laponii. Państwa af|lkańskie, a przede wszys&im bliskowschodnie
pozo-1a\Ąały \^ tei kwesrii daleko u ryie,

PozYCrA sPołECzNo-PoLlTYczNA l(oBlET v clĄGU wlEKóv
przez wiele stuleci kobieĘ nie miały prawa dziahć w polityce. Nie żachowały się zatem o nich wzmian-
ki w histońi, poza nieliczryłni ptyldadami wybitnych monarchiń, takich jak np. kólowa aagielska
Elżbieta I, cesaPowa austriacka Malia Teresa czy cesarzowa losiska Ibtarzyna II. Ich władzi qni,
kała jednak z urodzenia i odpowiednich układów politycznych. Pierwsze próby walki o polityczne
równouprawnienie kobieti filężcz,]żn podięto we Flancji cżasów Wielkiej Rewolucji. Nie spotkały się
one jedrrak z poparciem mężcqzn rewoluclonistóW co spowodowało, źe główna boiowniczka o prawa
kobiet Olimpia de Gouges (cż}taj: de guż) skończyła zycie na giiotyłrie,

W pier-wszej połowie XIX w. wiele sły,rrnych kobiet stalało się żerwać ze steleot pem kobiety żwią-
zanej q,lko z domem, niemającej aspiracji do ucżestnicżenia w życiu politycżnFn. Do najwybitnie|szych
należała m,in, George Sand ukochana Fryderyka Chopina,

EMANCYPANTK|
Kobiety walczące o swe prawa nazylvano emancypantkami (łac. en a.ncipatio - wyżwolenle), a w póź-
niejsz},n] okIesie feministkami (łac.firri a-kobieta). Początkowo ruch ten nie miał poparcia nawet
wśród kobiet, a pżez męźczyzn był wyśmiewany. Z czasem jednak zyskiwał coraz więcej zwolenniczek
i zwolenników. Plocesom emanc}?acji kobiet sprżyjały postępuiące w xlx w. w kajach zachodŃch
przemiany społeczno-polityczne. Rozwijały się śżkolnict\Mo, opieka żdrowotna i społecżna, Wpołou.ie
XIXw. w Stanach Zjednoczonych odbyły się pielwsze zjazdykobiet walczących o równoupla\ł,nienie.
Ich uczestniczki 1ansowały nowy t1p kobiety - aktpnej, działającej w różnych insqtucjach społecznych,
uplawiaiącej spot1. w z,. połowie XIX w. emanclpaatJ<i zaczęły batalię o dostęp do lóżnych zawodów
zarezer-wowanych wcżeśniej dla mężcżyżn - np. lekalza. Poshiowały też koniecżnosc poPralD. W):
ksżtałcenia kobiet i żrównania społecznych praw kobiet i mężczyzn (np. zachowania majątku po wyj-
ściu za mąż). UważŃy też, że kobiety powinny mieć możliwość nosżenia męskich ubiorów. Pewne
żądania radykallych amerykańskich feministek plżełomu xIX i XX w. jak np_ prawo do aborcji -
spotkały się z ostrą łłłyką wśród środowisk kobiecych w USA,

6l
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68 XIX I XX wItr

Niel:tóre działania feministek były niezwylde skuteczne, inne zaś qrvołllvały sl:utki odwrotne od
zamierzonych. Wiele feministek przełomu xIX i Xx w. propagowało stalopanieństwo. Uważały one,
że maŁeństwo ogranicu a kobietę, powoduje, że traci ona niezależność i staje się cżyjąś właśnością. lch
zdarriem jedl,rrą drogą, aby tego rurilcrąć, było niewychodzenie za mąż. Dodatkową zaletą takiego rozrvią-

zania była możliwość realizacji przez kobiety whsnych żainteresowań i pasji. Postawa ta jednal< narażiła

feministki na kpiny i spowodowała spadek ich populamości zarówno wśród kobie1 jak i mężczyzn.
w pierrr'sze]' połowie xlx w. idee emanc}?acji dotarły także na żiemie po]slde. Idementyna z Tań-

skich Hoffmanowa, pisarka, wydawca i pedagog, podkreślała konieczność kształcenia kobiet. Popie-

rała ją Narcyza Źmichowska (patrz: ilustracja na s, 67), inicjatorka i organizatorka ruchu tżw. entu-
zjastek. W swoich przemówieniach i artykułach publikowanych na łamach czasopisma ,,Przegląd
Naukowy" domagała się emanc}?acji i plawa kobiet do edukacji,

ŚUFRAŻYSTKi
Na fali XlX-wiecznych przemian społeczno-politycznych kobiety w krajach zachodnich coraz gwŃ-

towniej żacżęły się domagać możliwości uczestniczenia w życiu politycżnym. Pierwszym kokiem
na drodze do uzyskarria pełni praw obl.watelskch przeż kobiety było w}nvalcżenie cz}łmego plawa
wyborczego. Bojowrriczki o prawa wyborcze kobiet nazywa się sufrazystkami (łac. sĘragium g}os

wyborczy). Ruch sufrażystek szczególnie widoczny był w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie W I9oJ r, Emmeline Pankhurst żałoźyła waaż ż cólkarni
Społeczno,Polityczną Unię Kobiet Ponieważ legalne działania (np. wy-

syhnie petycji do parlamentl1) pożośtawały bez echa, bojowniczk o rów-

nouprawrrienie kobiet zaczęły się uciekać do niestandardowych metod,
Olganizowały np. głośne pikiery, podczas których obnosiły biało-zielono-
-fioletowe sżandary przykuwały się do najważnieisżych gmachów
w państwie. Wdawały się też w potyczki z policją, podeimowały śtrajki
głodowe, a nawet dokonl.wały aktów terrorystycznych (np, podrzucały
niewielkie ładunlri wybuchowe do slrrzprek pocżto\łych) ,

Aresztowanie sułrażystki w Londynie, październik r9r3 r.

Błtyjskie sufrażystkiznaie byĘz bezkompromisowych e}nów. NieWahały sięWdawać

w bi]atykiż policją, dopuszaĄ się aków wandalizmu, a nawet podpaleń.Wiele z nich

zostalo podeas takich akcji aresztowanych.

,_ i.

]: : -

Mimo ogromnej determinacji Brytyjkom nie udało się na
przełomie XIX i XX w. zdobyć praw wyborczych. Więcej sżczę-
ścia miały ich kolezanki w innych krajach. W 1869 r, Wyoming
jako pierwśży stan w USA dopuściłkobiety do udziafu w wybo-
rach. Następne dziesięciolecia prz;łriosły kobietom prawo gło-

sowania w innych stanach, jednak do wybuchu I wojny świato-
wej większość Amerykanek była pozbawiona tego prawa,
Rówrrież w USA sufrażystki aktyrłnie walczyły o swoje prawa,

np. prowadziły głośne pikiety przed Biał},irl Domem. Lepiei
sprawa ta wyglądała na anqpodach, W Nowej Zelandii kobiety
uzyskały prawa wyborcze już w I89J r,, w Australii żaś 9 lat
później, Relatywnie wcżeśnie prawa wyborcże kobietom plzy,
znano też w Skand}nawii, Wiele państw nadało kobietom pra-

wa polityczne po zakończeniu I wojny światowej,

ŁoBl, Ą l V\/, /,/Nr PoD/,N! | _ _Llr la

Prżyżnanie praw wyborąych kobietom

ffiffi
Nowa Zelandia r89]

Auśra|ia l9o2
Finlandia 1906

NoMegia
Dania

Rosja Radziecka

Austria

U5A

Wielka Brytania

Frencja

Włochy

snłajcaria

Niemcy

Pokka

Holandia

]9]]
]9]5

l9]8
]9l8

]9]8

]918

]9]9

192o

1928

1944

l945

l97l
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DosTĘP Do EDUKAcrl
WXIXw i W pierwsżych dziesięcioleciach XXw.
kobiety walczyĘ nie rylko o prawa polityczne, lecz
także o dostęp do edukacji i, co za t}rrr idzie,
o możlivość wykon}nvania różnych zawodów
Chlialy w ten sposob ur7ec7r.wismiac ś\^oje ma_

Eenia i unieżależnić się od mężczyzn.
Na początku XIX w. kobiety nie miały plawa

studiować na uniwers}tetach. Mogły co najwyżej ucżyć się w prywatnych szkołach przeznaczonych
wyłącznie dla kobiet i ewentualnie pobierać nauki w domu, Edukac]'a ta była jednak nastawiona niemal
wyłącznie na zdobycie wiedzy i rrmiejętrości potrzebnych do plowadzenia domu. Kiedy ńęc zaczQy
domagać się moźliwości zdobl.wania wiedzy na wyższych uczelniach, napotkĄ ogromny opór ze strony
pracujących tam mężczyzl. Uważali oni, że umysł kobiety nie jest prżystosowany do studiowania,
a żb}t intens},lł-11a nauka może się niekorzystrrie odbić na jej zdrowiu fizycznlłn i psychiczryrn, Do"
wodzono też, że obecność kobiet na żaięci ach może być przyc4mą demoraliżacii. sżcżególne obawy
występowały w prą?adku, gdy kobiety decydowały się na sfudia medyczne.

Naiszńciej prawo do wstępowania na sfudia Wyżsże żdobyły kobiety w USA. w 1837 r powsiała
tam pierwsża ucżelniaplzezr,aczonawyłącznie dla nich, Dwanaście lat póżtiej piemsza Amerykan-
ka zdobyła wyższe wyksżtałcenie medycżne. w Euopie żmiany te następowały nieco wolniej - naj-
wcześnie]'we Fnncii (r863 r,), Szwajcarii i klal'ach skandlrrawskich. Silniejszy opól był w Niemcżech,
Rosji i Ausfuo-węgźech. Po]ki cżęsto wyjeżdżały na studia do Francji czy Szwajcarii. Uczpiła tak np.
Maria Sldodowska.

Mimo coraz większych ustępstw na rżecz kobiet bramy wielu wydziałów były dla nich żamknięte,
Szczególnie dotyczyło to kierurrków prawrriczych i medycznych. Wielu uczonych nie przyjmowało
do wiadomości faktu, że zyskńy one plawo do wstępowania na wyższe uczelnie. Nie tylko nie
dopuszczali oni kobiet do egzaminóW ale nawet nie zezwalali na udział w zal'ęciach.

Szybciej udało się plzehmać opór środowisk medycznych. W niektórych częściach Europy potrże-
bowano bou.iem lekarek i farmaceutek (np- muzułmanki mieszkające na Bałkanach mogły być bada-
rT e wyłącznie przez kobieĘ) .

] 928
19Ą4

r 945
1971

NlEZALEŻNOŚĆ
W połowie XIX w. stopniowo poprawiała się pozycja żawodowa
kobiet, Często obejmowały one posady nauczycielek czy urzędni-
czek. PlowadzĘ też własne frrmy - przede wszystkim związane
z modą - pracowrrie kawieckie, salony piękności, wytwórnie bie-
lizny. Coraz więcej było też kobiet żaimujących się sztĄ: poetek,
pisarek, malarek, aktorek. Kobietom znacznie trrrdniej było się
przebić do świata naukowego. Wiele pzeszkód musiała pokonać
m.in. wspomniana już Maria Sldodowska,Curie.

Podcżas I wojny światolvej mtliorty mężcapn powołarro do woj-
ska, a ich miejsca w fabrykaó, urzędach, szpitalach czy gospodar-

stwach rolrrych musiały zająć kobiety. Wykoryrłały one niekiedy
bardzo ciężkie prace flżycżne. Wiele kobiet trafiło na front do szpi-
tali wojskowych, gdzie opiekowaĘ się rannl.mi, Zwiększyła się
liczba snrdiujących kobiet. Dżięki placy i zarobiorym pieniądzom
zyskały one niezależność finansową i pewność, że dadzą sobie radę
w każdej s}tuacji. Zmiany te spowodowĄ znacżnywzrcst pozyqi
społecunej kobiet. Po zakończeniu I woiny wiele państw, w t}Tn
również od_rodzone państwo polskie, przyznało im plawa rłyborcze,

Amerykańśki plakat
propagandowy zachęcający
kobiety do zostawania
sanitariuszkami i pielęgniarkami
w sżpitalach wojskowych, r9l8 r.

]l
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strói kobiecv
od XIX w. d'o dztstaj
Stroie kobiece przez stulecia świadczyły o zmyśle estetycznym oraz obowiązujących normach
obyczajowych. Na ich ksztah i fason zawsze oddziĄwał charakter kultury danei epoki, Decyduiący
wpływ miał także warunki klimatyczne oraz umiejętności tkackie, farbiarskie i krawieckie. Moda
zmieniała się wraz z rytmem ogólnych zmian kulturowych.

Suknia z okresu klasycyzmu (po.zątekXlXw.) Klynolina -sułnia z połowy xlx w. Tiulniura-sukniazłońcaxlx,

§troi kobiec, z lrt 2o. xx w. Lata 50. xx w.

.]:ł Z lN Foc RA I

, , -.::starlie fotos.:: :

-: :,, łsżtah §yln€:, :

, ::- , ]akle czyn- . -

Lata 60. xx



Lala 70. xx W. stroi współcze§ny

ąqElr normach

Ei epoki. Decyduiący
i łrawieckie. Moda

frniun - suknia z łońca xlxr

Lata 5o, xx w.

I

PRACA z lNFoGRAF|KĄ
. N a podstawie fotognfi i omów zrn iany w stroju kobiecym od począiku xlx w do d nia dzisiejszego. zwóć uwagę na długość

nrojóW ksżtałt sylwetki itp.

. Wyjaśn ij, jakie czyn niki fiogły deqdować o zmianach w modzie w kolejnych okresach.

n
]
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REwoLUc|A w MoDzlE
Zmrany rł po4 cji snoleczrei lobier wp}v-

nęly róWnież na modę, stroj lobiec) Sla-

\^al §ie \Ą tiągu xIX lr. coraz wrygodniei-

szy. Reżygnowano z krynolin, wielkich
kapeluszy. Na początku XX w pojawiły
się liczne głosy postuĘące odrzucenie
\Ą 5/echobecnych damskich gorsetoM. Po-

.tępowi l"La rze zaczęli do\Ąodzi( , że gor
sety sąbardzo niebezpieczne d]a zdlowia
kobiet. Krępowały one talię, opinały
IJrzuch. pT4 c/},n ió s ię do u,azów żeber,

deformacji i przemi eszczeń r.arżądów
rł ewnęrzrl th. by 1y p l?\(4r'ą polon'.en.

Rewolucja rł modzle lobie<ej nasląpi-

Modelki w sklepie z ubiorami damskimi, Stany
ziednocżone, żdjęcie z l92r Ł

ła jednak dopiero po zakończeniu I wojny światowej, Całkowicie odrzucono wtedy gorseą stroje

kobiece stały się dopasowane do figury a sukienki i spódnice s]a,ócono. Kobiety zaczęły również nośić
Iżecżf żależef o\^/ane wcześniej wyłączni e dla llężczyzn, tL.irL, spodnie cży klawaty. Zmie ły też
fryztxy na znacznie Wótsze-

WYKoNA| PoLEGENlA
t- Opisz zmiany w pozycji społEenei i polity.żnej łobiet zachodzące na pźestrzeni XlX i w pie szych dżie§ięcioleciach XX w
2. scharakterrżui §posoby walki łobiet o prawa poligczne w XlX i w pierwszych dziesiętioleciach Xł w.

]. Waśnii, dlacz€go dla §ytuacji spŃczn{ i politycznei kobiet duże żnaczenie mił .zasy l woiny światowej.

O.eń,.ży dżiś na całym świecie kobiety łorzystaią z lównouprawnienia politycżnego. Swoią opinię poprzyj przykładami.

Fragment relaciiz (ongresu Niemiecki.h Kobiet (Lipsk,l865 r.) zam ieszczonej w ,,B luszczu " - ilustrowanym polslim
tygodnilu dla kobiet.

[,,.] przeszło pięćdziesiąt niewia5t przybyłych z rozmaitych stlon INiemiec] [,.,] wzięło udziałw tem zebraniu.
Międży tą lżeszą niewieścią znajdowało się ki]ka kobiet, których nazwiska znane są W literaturze niemieckiej [,..].

Wobladach brali udżiałimęż.zyźni, ale tylko z głosem doradczym |...]. Zadaniom Wziętym pod lożWagę kongresu
niepodobna odmóWićWielkiego znacżenia I,..].większość mianowicie nasżych kobiet - może nieżgodzisię
na folmę tych zebrań [...], Byłoby daleko lepiej postawione kwestie rożbielać czy to po kółkach rodzinnych, czy też

W piśmiennictwie, niż Wspinać do publicznej mówricy z sążnisiemi Wnioskami, lożprawami i pźemóWieniami [,,.],
ale powtarżamy, postawionym zadaniom nie rnożna odmówićważnościiwysokiego interesu.Tym paniom bowiem
kongresującym szło o roztrząśnięcie środków ulepszenia do]i niewiasty, o pewne stosunkowe z.ównanie lóżnicy
istniejącej międży Wychowaniem kobiet i mężczyzn, o zabezpieczenie im prawa do pracy i tyrn sposobem oiwalcia
szranek dla zwiększonej ich działalności w społeczeństwie. Niewątpliwie kwestia pracy kobiecej zasługuje na pilną

i bezstronną uwagę, a jest jeszcze tak nowa, iż nawet rriędży kobietami nrało Iiczy zwolenniczek rozumiejących
istotne jej znecżenie, Pod iym wżględem kongres może mieć niewątPliwy WpłyW na rożjaśnienie poięć międży

sarnyrni niewiastamj- Dob.że będzie, jeśli ta ]nicjatywa iie Wyjdzie od mężczyzn, aJe od kobiet samych.Zaświadczy
to o sile ich życiowej, a zarażem samą ideę uchroni od pozoru narzutenia, o co zbyt cuęsto kobiety posądZają

refo rmy podawa n e im męską dłon ią' 
A.,illiśllcki, Kańge' Niefrieckich Kobiet w Ljp,ku, ,,Bl.sża",g |2]) israPada 1865.

. opisz, ltobrłludziałwkongre§ie,Iakiemiał!prawnieniawczasieobrad)

. ołr€śl,;atie kwestie iileresowłly ucżestniłów łonglesu. które z nich zostały plzez autola uznaneza na;ważnieisze
idlaczegol

.lal autor oceniał ideę organizowania kobiecych kongresówl
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15 Dziecko
wXIXiXXw.

\ s /okesie między XVIl l a xx sfu]eciem zasżły ogromne zmiany v,podejściu do dzieci i ich

W;;ililt1l:Jffi,;#*1i,jJ;i"xiili#JJixlfi :iltffiTxTil:;lf-;H
dziecka zaczęto dostrzegać w nim cżłowieka, czu]'ącą istotę potrzebującą miłości (łalli splawami
zajmowal się w dziele Emil, c4li o wychowarilr wybitny myślicie] Iean-Jacques Rouśseau, co nie
przeszkodziło mu w oddaniu własnych dzieci do prz}tułku). w XX w. pojawiło się ustawodawstwo
chroniące dzieci i instytucje stojące na straży ich szcżęśliwego dżieciństwa. Nieśtety, mimo tych
wsżystkich poż}t}$,1lych zmian, do dziś w wielu kajach dziecko jest traktowane niemal jak pżedmiot.

DzlEcl w DzlEvlĘTNAsTowrECzNE, RoDzlNlE
W XIX w- można zaobser-wować dwa róźne podejścia do prokeacl'i. W rodzinach zam ożnych zw:ra.
cano sięku idei baldziej świadomego macierżyistwa, co powodowało, że na świat plzychodziło mniej
dzieci. poświęcarro im jednak bardzo duzo uwagi, Były starannie wychowyłane i edukowane.w rodzinach
na]eżących do niżsżych warstw społecznych, zwłaszcza w rodzinach robotniczych i chłopskich, ko-
biety nadal rodziły nawet po ki]kanaścioro dzieci. Istniało kilka powodów tego zjawiska, Do najważ-
niel'szyó nalezała baldzo duża śmiertelność rłśIód noworodków niemow]ąt i dzieci. starano się
zatem spłodżić ich ]'ak najwięcej, mając nadzieję, że chociaż niektóre z nich przeżflą. Drugim powo-
dem była bieda, Robohicy w XIX w. zalabiali baldzo mało. Dla wieiu z nich dodatkowe pieniądze
zarobiole przez ó.zlecibyły zlaczącl,rluztlpełnieniem domowego budżetu. Również rodziny chłop,
skie w całej Europie wykorzysgwały pracę nawet bardzo małych dzieci, lrrnym powodem wysokiej
dzietności dziewiętnastowiecżnych rodżin był brak powszechnych zasad antykoncepcji.

:: : ]reh, stroje

-] : ,,,.l!eż nosić
i ]]_,l jeniły też

:_:::::e<:chXXu

, j ::: ,ar.

: : :: -:, :,:ykładami.
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:,::,,:: tonglesu
: _.:.l się

-:- -,, :niami [,,,],. -:- :n bowiem
". ,:, ż ńżnicy
]:::::a- otwalcia
,; ,-;- e na pilną
, ,:-- e;acych

: :: a: liedzy
::, :, jaśWiadcży
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PRZYPOMNU SOB|E
. Sytuację dziecka w okresie średniowiecza iw czasach nowożytnych.
. Proces kształcenia dzieci w okresie średniowiecza i nowożytności.

Pod koniec XIX stulecia w niekórych rejonach
Europy s}tuacja żaczęła się zmieniać. W uprze-
mysłowionych państwach Europy Zachodniej,
przede wszys&im we Francji, w Wielkie j Bryłanii,

Wizyta u lekarża, rycina z xlx W.

WXlXw postęp medycyny przyczynłsię do znacznego

ograni@en ia śr. iertelności Wśród n iemowląt i dzieci. W d fugiej

polowiete8o stulecia zmienilo 5ię też postrzeganie zdon]ino_

wanego pnez kobieĘ pielęgniarstwa, hóre uznanozazawód

urymagający od powied n iego pągotowania plofesjonalnego.

Uksztahowat się wówczas system ksżtabenia pżyszłch
pielęgniarek, opańy na zajęciach teoretyanych i praktycznych,
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Belgii i Szwajcarii, dzięk rozwojowi medycyny, wzrostowi pożiomuhigienyi ogólnemu podniesieniu
się zamożności społeczeństwa spadła śmierte]iość wśród niemowląt i dzieci, Robotnicy żaś żacżęli
uzyskiwać korzystniejsze prawa i warunłi pncy. wszystko to spowodowało, że w tej części kontynen-
tu nawet Iodziny lobotnicże mogły sobie pozwolić na zmniejszerrie liczby płodzonego potomstwa.
w żamian ża to h-oskliwiej i uważniej żajmowały się łln, któIe już na świat prżysżło. Na wschodzie
i pohrdniu kontynentu nadal jednak dominował model rodziny tradycyjnej, rłielodzietrrej.

wYcHovANlE DzlEcl v/ xlx sTULEclU
Dzie\łiętnaste sfulecie przyrriosło również dalsze zmiany w podejściu do wychowania dzieci, Dzięki
posfulatom oświeceniowych myślicieli i działaczy potomstwo przestano tlakować przedmiotowo.
Zaczęto w dzieciach dostrzegać młodych ludżi. Kochano je i stalano się poświęcać im jak najwięcej
uwagi. Nadal jednak wychowlrvano je dość surowo. wpajano im (a cżęsto Iównież wymuszalro)
szacunek dla rodziców i starszych. Na porządku dziennym były kary w t}łn lównież dotldiwe i upo,
karzające kary cielesne, Uważano, że dzięki nim dzieci nauczą się pokory i dysclpliny oraz nabiorą
wl.trąrnałości i siły.

w stuleciu pary i postępu podejście do wychowania dzieci zależało od zamożności rodziców.
Znacznie więcej uwagi poświęcano im w Iodzinach arystokratyczrrych i zatnożrtych rodzinach szla-
checkich czy butuazyjnych. Zapewniano im najpielw mamk (kobiety pochodzące najczęściei ż }u"

du, kóle wykarmiały je własnlłn mlekiem), następnie zaś bony, guwelnantk, naucżycieli języków,

tańców itd. Dziewcż},nki pżygotowywano do roli przyszłych pań domu, chłopców zaś - do pracy
żawodowej . Kilkuletnie dzieci oddawano często do sżkół z intematami, gdzie wżrastały w środowisku
rówieśników, cżęśto bez kontaktów z rodzinami.

lnacżej wygląda]o to w rodzinach uboższych, Dzieciom z rodzin chłopskich czy robotniczydlrodzi^
ce, pracuiący często po kilkanaście godzin dziennie, nie mogli poświęcić zb}t wiele cżasu ani uwagi.

często też zmusżali je do pracy w fabrykach czy w gospo-
dalstwach lolnych. W wielu prąpadkach pozbawione
dozoru rodzicielskiego dzieci wychovlłvała po prosfu
rriica.

Dzieciw fabtykach

W r, pŃwie XlX stulecia dżieci placowaly równie ciężkojak dorośli.

Zatrudniano ie nie tylko jako słuźbę domową, ale nawet do bardzo

ciężkich i niebezpiecznych prac w kopa|niach, hutach czyfabrykach.

W bogałch i upęemysłowionych krajach luropy Zachodn iej syluacja

za.zęb zmieniać się W latach ]o, i40, xlx W W Wielkiej Brytanii

(najbardziej upzemysłowionym wów@as kraiu świata) pojawĄ się

naciski społeene, aby zakazać zatrudnian ia dzieci w fa brykach,

lch efehem byluchwalony w l8]J l, zakażzatrudniania dzieci poniżej

9. roku zycia.W ślad za Ęm pojawily slę na 1tepne 09la nioenla,

takiejakzakaz praq dzieciw kopalniach cy zakaz praq młodzieĄ

do]8. roku życia Więcejniż ]2godzin dziennie,

szKoŁA UczY l vYcHovU|E
Pżeż cały XIx w. w europejskm szkolnictwie dominował pogląd, łe szkoła powinna nauczyć młodych
ludzi przede wszystkim dysclpliny. Z tego powodu wprowadzarro obowiązek noszenia mrrndurów
w szkołach, Uczniów karano za najmniejsze przewinienia. Na porządku dziennlrrn były kary cielesne
wlrnierzane np. dyscypliną, rózgami czy hniałem. Poddawano ich również śtałei obserwacji, splaw-
dzając, jał spędzają wolny czas po zajęciach szkolnych,

KoBlt-^ l VĘż./1/NA, RoDlj\r | _E(clA !,
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Kara cielesna w szkole, rycina z XlX w.

Zmiany w podejściu do edukacji i wychowania w szkołach pojawiły się iuż na prżelomie XVIII
i XIx stL ecia, a sżczególnie w L połov".ie x[X w. Znakomity szwajcarski pedagog |ohann Heinrich
pestalozzi postulował odejście w szkołachod skajnej dyscypliny na rzecz metod bardziej liberalnych.
Zalecał akĘwizację uczniów na lekcjach i dostzeganie w nich paItnelów do lozmów i współpracy,
Uważałteź, że metody pracy z uczniem powinny |ryć dostosowane do jego wieku i poziomu lozwoiLr.
znially te zostały zaakceptowane i sżeloko zastosowane dopiero pod koniec XIX w \Vte dy też zaczę-
to wprowadzać naukę przez zabawę (powstawały m.in, place żabaw dla dzieci), pozwalano dzieciom
wlpowiadać się na temat własnych żainteresowań i pod ich kątem starano się je ucżyć, Do końca
tego stulecia dominowało jednał bardzo rygorystyczne podejście. Wciąż stosowano wobec uczniów
kary cielesne, wymieźane cżęsto ża dość błahe przewinienia,

zMtANA w poDE|ŚclU Do DzlEcl w xx w.
Dwudzieste sh ecie to czas oknitlrych, wlrriszczających społeczeństwa koniików zbrojnych, z kó-
rych najstasżnieiszym była II wojna światowa. w jej wFiku Ńształtował się nowy ład światowy,
ldóry trwa do dziś. Minione st! lecie to równ ież .zas o1Iomnych zmian clvrilizacyjnych. W znacznym
stopniu wpł}:rręły one na pozycję dzieci w rodzinach. Nie doĘczy to jednak dzieci wpvodzących się
z najbiedniejszych państw ś\ł/iata.

w xx w w uprżemysłowionych państwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnei zmienił się
model rodziny, Poprawił się poziom medycpry i opieki socjalnej nad matką i dzieckiem. W Europie
Zachodniej i w Ameryce na ry.rrku pojawiło się wiele produktów, które ułatwiĄ opiekę nad dzieć-
mi. Dostępność antykoncepcji spowodowała, że precyzlniej planowano przychodzenie na świat
potomstwa. Jednocześnie coraz więcejkobiet podejmov/ało pracę zarobkową. Wszystko to sprawiało,
że w krajach uprzemysłowionych na świat przychodziło znaczlie mniej dzieci. Pociągnęło to za sobą
zlacżące zrr.iany społeczne, Mimo nadoku obowiązków rodzice stanli się zapewnić dzieciom coIaz
lepszą opiekę i wykształcenie. W z. połowie XX w. wkrajach Europy Zachodnieji Ameryki Północnej
ogromny odsetek dzieci kończył szkoły ponadpodstawowe, w kajach tych wyeliminowano możliwość
żatiudniania dzieci.

Zmieniło się też podejście do naucżania. Od lat zo. zeszłego stulecia zaczęto odchodzić od mode-
lu nauti opartego na dysqplinie i karach cielesnych (te ostatnie najpierw poważnie ograniczono,
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a w latach 8o. xx w. całkowicie ich zakazano), |ednocześnie wzmogła się presia na ptzyswajanie
przez uczniów więksrych parcii materiafu i kontyluowanie nauki na kolejnych poziomach edułacji,

DZIECl W SPOŁECZEŃSTWACH TOTAL|TARNYCH
w Xx w. na świecie powstały niezwylde niebezpieczne systemy totalitarnel komunizm, faszyzm
i nazizm, Wychowanie dzieci w duchu ideologii stanowiło niezwykle istotny element działania państw
totalitamych.

W Związku Radzieckim dzieci od najmłodszych lat były poddawane indoktrpacji komunistycz-
nej. W wieku 9 lat wstępowały od organiżacji pionielóW następnie żaś - po ułończeniu r4 lat -
do Komsomołu - Komunistycżnego Związku Młodzieży, w organizacjach tych, znajdujących się
pod całkowitą kontrolą partii komunistycznej, wpajano im umiłowanie marksizmu-leninizmu
i promowano idee walki z religią. Z drugiej strony władze komunisĘczne obchodziły się brutalnie
z dziećmi bezpńzomyni bezdomnlłni, porzuconl.rni, wykluczonlłli poza nawias komunistycżne,
go społecżeństwa. Dzieci takie żyły wedfug własnego kodeksu postępowania, często u poglanicza
świata przestępcżego, dlatego za niewielkie nawet pżewinienia groziły im cięzkie kary łącznie
z karą śmierci. Zamykano je w obozach pncy, często wTaz z §,rni, których lodzice zostali skazani
w procesach politycznych.

Podobne organizacje stwoizono w nażistowskich Niemczech i fasżystowskich Włoszech. Młodzi
chłopcy w III Rzeszy mieli obowiązek należeć do Hideriugend. Wpajano im tam uwielbienie dla
Adolfa Hitlela, głoszono ideologię nazizmu i wzbudzano nienawiść do,,łvrogów" narodu, przede
wszystkim Żydów i komunistów. Dzięki odpowiedniemu programowi wychowania - cwiczeniom
fizycżn}łn i terenowyn - przygotow}.wano ich do sfużby wojskowej , Niemieckie dziewczlrrki musiały

wstępować do BDM - Związ-
ku Niemieckich D żiew Cząt,

gdzie przysposabiano je do
roli matek oddanych ideologii
nazistowskie]'. We Włoszech
stworzono młodzieżową orga-

nizację o nażwie Balilla, któIej
celem było przygotowlwanie
młodych Włochów do zycia
w państwie faszystowskim.

Fanfarzyści Hitlerjugend, l94r r.

DzlEcl NA wo|NlE
Dwudziestorvieczne konfliĘ zbrojne bardzo boleśnie dorykały najmłodszych. Odciskały się zarówno
na ich zdlowiu fizyczn}rn, jak i na rrfodej, nie do końca wykształcone]' jeszcze psychice. Dzieci do_

świadczały okrucieństw wojny. Padały ofiarą aktó\ł ludobójstvva, ginęłypodczas działań zbrolnychczy
bombardowań, Te, które pfzeżyb|, )uż w żryciu dorosłyrn przez całe dziesięciolecia musiały się zmagać
z woienną traumą. Rany w pśychice często pozostawały na całe życie.

Podcżas II wojny światowej dzieci były też zmuszane do udziafu w walkach. w ostatnim okesie
wojny, wobec braku starszych leknltów do niekórych armii wcielano młodych, kilkunastoletnich
chłopców. Walczyli oni m.in. w Armii Czerwonej, Wehrmachcie cży armii japońskiej.

roB ETA l MEżCl./N., PoDz NA | ,Fx.JA lr
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Wojenni bohaterowie

W y,x W sytuacja historyczno-

polityczna zmus'rła polskie dzieci

i młodzież do walki za o|czyznę.

Do legendy pzesĄ strajkiszkolne

na ziemiach polskich na początku
y,x W (n p, We Wżeśn i) czy obrona

LWoWa pżez chlopcóW i dziew(żęta

- orlęb Lwowskie,

Bohaterskie karty żapisali także

Członkowie sżarych szeĘóW,

konspira(yinej olgan;zacji ZWiązku

Harcelstwa Polskiego dziĄącej
od pierwszych dni llwojny światowej.

Szare Szeregiliczyły w r944 r ok. ]5 tys. członków, wśród kórych byly nawet kilkuletnie dzieci. Celem najrnlodszych harceą
byŁ nauka, sta rsi pnygotowywali się do walki, najstarsizaś Walkę podejmowali. Do najsłynniejszych żołnier4z kzyzem
harcerskim na piersiach naleźelilan Bytnal, ps.,,Rud/, Alekry Dawidowski, ps, ,,Alek' iTadeuv Zawadzki, ps,,Zośka'',

W@asie powstan ia warsżawskiego wsławĄ się m.in, harcerskie bataliony AK ,,Zośka" i,,Parasol': Harce.że z Szarych

Szeregów ńłlitakże w ramach poqty po|owej oraz jako Ęanicy czy pzewodnicy w kanahch,

Obecnie podczas wojen w A{iyce dochodzi do szczególnie bestialskich zachowań wobec dzieci.
Porywane od lodziców, zmuszanebiciem, oszałamiane alkoholem i narkotykami stają siębezwzględ.
n Tni woiownikami, znacznie bardziej okrutnyrni niź dolośli, bo nieżdająqłli sobie spnwy z kon-
sekwencji swoich czyrrów

PRAWA DzlEcl
W XX w starania o plzestlżeganie PIaW człowieka wpłynęły na rożwój systemu praw dziecka. Dziś
na ich straźystoją Wyspecjalizowane komórki organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskie]',
a także inst tuc]'e krajowe, Do walki o prawa dziecka włączają się też olganizacje pozauądowe.

|ednym z podstawowych dolumentów dotyczących praw dziecka przyjętych przez ONZ była
plzedstawiona z inicjaq,wy Polski w 1959 l Deklaracja praw dziecka. W ry89 t. oNZ uchwaliła Kon--
wenĄę praw dziecka.Wiele różnych otganów istniejącychw lamach struktur oNZ zajmuje się ochro-
ną praw człowieka, a co ża §,m idzie lówlież ochroną praw dziecka. organy oNZ do spraw ochrony
plaw człowieka to m.in,: Rada Gospodarczo-Społeczna i współpracująca z nią organiżacia UNICEF
(Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom), Komitet PIaw Cżłowieka (organ współpra-
cujący), Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka i róźnorodne komi_
tety tlaktatowe, m.in. Komitet Praw Dziecła,

|ednocząca się Europa dbała również o ochlonę na swoim teł.toriurn pIaW i wo]ności człowieka.
W 1949 r powstała Rada Europy. W r95o r. podpisano EuropejskqkonwenĘę pratł człowielrd. Potwier-
dzała ona katalog istniejących praw człowieka oraz wprowadziła w życie insłtucję, któla stoi na ich
straży - Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasbulgu (Polska stała się stroną kon-
wencji w l99z r,). Bezpośrednio praw dziecka dotyczy podpisana w 1996 r. EuropĘska konwetcja
o tłykonywaniu praw dziecka.

w Polsce pIzestrzeganie praw dzieci santcjonuje konsłtucja, Artykuł 48 mówi o prawie do wy-
chowania dzieci zgodnie z własn}rrr sumie niem przy założeniuprzestrzegania praw dziecka, jedno-
cżeśnie zastrzegając możliwość ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich qlm, którzy będą
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Na§toletni żołnierze, Uganda, r987 r.

Toczące się wAfryce liczne konfliĘzbrojne powodują cie.pienia dzieci.

Afrykańskie dzieci są n ie tylko biernym i ofiarami dziahń zbrojnych, ale równieź
,jryłoąstuje się ie jako żołn ierży.

te pnwa naruszać. Anyl ż72 Konstytucji RP zapewnia zaśbez-
pośrednio prawa dżiecka, głosząc, że ,,Każóy ma prawo żąd,ać

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pożbawio
ne opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz
publicznych. W toku ustalania praw dziecka organy władzy pu-
blicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane
do wysłuchania i w mialę możliwości uwzględniania zdania
dziecka", Ustawa sankcjonuje istnienie i działania Rżecżnika
Praw Dżiecka, który jest odpowiedzialny za ochronę praw dzieci
w naszyrn kraju.

Poza krajow)łn §ystemem ochrony praw dzieci istnieie ieszcze wiele organizacji pozalządowych,
które wślód celów swojej działa]ności mają takźe wpisaną ochronę praw najmłodszych. Do najbardziej
żnanych należą Cańtas, Polska Ałcja Humanitarna czy Wielka orkiestla Świątecznej Pomocy.

:il 
' 

il:i:l i._!,.i ! rn,i::Ł a,]:i] i] !.,i ! ii
l. Opisz, w jałi sposób zm ieniało się położenie dżieciw krajach Europy Zaciodniejw XlX w.
2. Prżedstaw zmianyw podejściu do wychowania rzłolnego, które zaszły od początłówXlX do XX w
3. s.hrrakteryzuj Politykę w pań§iwach totalitalnych Wstosunku do najmłodszyclr obywateli,
4. ornóq wjałisposób po llwojnie śWiatowejgwatantowano prawa dzieci i przedstaw, jakie organizacje zajmuią się

ochloną Praw dziecka W Pol§C€.

iri!irJ,:1i}F!óiJt
Oceń, wjaki sposób wojnyi inne współczesne konflihy żbloine wpłwają na poshzeganie świata ptzez dzieci.
Swo|ą opinię popnyj pnykładami,

ji§lr:ri t! iii,i?t_l} Ti§5Y
Fragnent W§półczo§nei książki społeczna hiśorie Eulopl autorstwe Harłmlta Kaelblego.

U schyłku_lat sześćdziesiątych zaczęły się żmieniać lównież relacje między rodzicamia dziećmi. Ważne byty tu zmiany
demograficzne. Dzieci wzlastał w zna.żnie mniejszych rodzinach, z o wiele mniejszą liczbą rodzeństwa, ioraz
.zęściej nawet iako jedyne dziecko. Jednocześnie coraz więcej dzieci doświa dczało, że jedno z rodzicóW niekiedy też
rodzeństwo, żmieniało sięWskutek rozwodu i powtórnego maŁeństwa.
Poza tym relacje między rodżicami a dziećmi zmienĘ się przede wszystkim na skutek uksżtałtowania się maŁeństwa
skupionego na dziecku. Wprawdzie dziecko skupiłlo zawsze uwagę rodzicóq ale teraz skupiało na sobie ich
rodzicielskie uczucia, rodzicielską opiekę i nadawłlo zasadniąe znacenie relacjom międz} maŁonkami [.,.
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rodzicielskie uczucia, rodzicielską opiekę i nadawłto zasadniąe inaaenie relacjom międz} maŁonkami [.,.].
Zmieniło §ię nastawienie rodziców do wychowania dzieci. Jego celem nie było juź tylko prżygotowanie dziicido zycia
i zadbanie o moźliwości zdobycia jak najlepszego wyksztakenia i zawodu. Rodzice szukali tez bardziej niż przedtimizadbanie o moźliwościzdobycia jak najlepszego wyksztakenia izawodu. iłoJzice'szu iali ióz bardziej niZ przedl
whsnego szczęścia i urzecżylłistnienia siebie WWychowlwaniu; dotyczyło to nie tylko matek,lecz róWnież oicóW
spnyiahtemu też maleiąca liczba dzieci, V/vchowawcże Wymagania. iakie stawiali sobie sami rodżice i iaki; stav

whsnego szczęścia i urzeczyrłistnienia siebie wwychowywaniu; dotyczyło
spnyiahtemu też malejąca liczba dzieci, V/ychowawcze wymagania, jakie sobie sami rodżice ijakie stawiało
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RUCH sP
Niekiedy rr

wspólnego
ideologii i r

, Zmiana śp:

im otoczenie, znacżnie Przy tym Wzlosły.
H. Ka.lble, społ.ana hinalio Europy, prz* l. AntkNiak, Warżawa ,oro, §. 4r.

. v§łaź podaneprzez autora pnyczynyzmian w relacjach między rodzicami a dziećn i W 2, pńwie y.x w.

. Wyjaśnij, na czym polegĄzmiany w relacjach pomiędzy rodzicarnia ich dziecmi.
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