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Polskie i czeskie czasopiœmiennictwo kobiece

na prze³omie XIX i XX wieku
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1. Prasa kobieca w Polsce

Powstanie prasy kobiecej wi¹¿e siê z szeroko pojêtym ruchem
na rzecz „wyzwolenia” kobiet, którego punkt kulminacyjny przy-
pada na drug¹ po³owê XIX w. Wtedy to w³aœnie w USA i w Anglii
dzia³alnoœæ rozpocz¹³ ruch sufra¿ystek, walcz¹cych o uzyskanie
przez kobiety praw politycznych, co podnios³oby status spo³eczny
kobiet, a jednoczeœnie pozwoli³o zakwestionowaæ ich rolê tylko
i wy³¹cznie jako ¿on, matek i gospodyñ.

Istot¹ ruchów feministycznych by³o – i nadal jest – przekona-
nie, ¿e kobieta jest dyskryminowana z powodu p³ci. Z tym wi¹za³a
siê analiza przyczyn i czynników „ucisku” kobiet, co w konsek-
wencji doprowadzi³o do powstania szeregu kierunków feministy-
cznych.

W Polsce pr¹dy feministyczne uwidoczni³y siê szczególnie
w drugiej po³owie XIX wieku oraz w okresie po drugiej wojnie
œwiatowej. Polskie emancypantki koñca XIX wieku walczy³y – tak
jak sufra¿ystki w Anglii i Stanach Zjednoczonych – o równoupra-
wnienie swojej p³ci, o stworzenie równego dla kobiet i mê¿czyzn
œwiata, o prawo Polek do wykszta³cenia, do pracy, do g³osu w spra-
wach publicznych (bardzo aktywnie w ruch ten w³¹czy³y siê m.in

E. Orzeszkowa, G. Zapolska, N. ¯michowska, M. Konopnicka
i K. Hoffmanowa, anga¿uj¹c siê w organizowanie ró¿nego rodzaju
kó³ i stowarzyszeñ kobiecych a tak¿e w rozwój prasy dla pañ) .

W po³owie XIX wieku mamy do czynienia ze wzrostem ilo-
œciowym czasopiœmiennictwa. Oczywiœcie, poci¹ga³o to za sob¹
coraz dalej id¹c¹ jego specjalizacjê, bêd¹c¹ wynikiem prze-
kszta³cania siê struktury spo³ecznej kraju, rozwoju oœwiaty, kultu-
ry. Powstawa³y czasopisma specjalistyczne: literackie, satyryczne,
artystyczne, naukowe, lekarskie, gospodarskie itp. Pojawienie siê
wiêc na rynku czasopism kobiecych by³o niejako konsekwencj¹
przemian w prasie tego okresu oraz „rozwijaj¹cego siê ruchu
emancypacyjnego i zmian w spo³ecznej i rodzinnej roli kobiety”
(Prasa polska... 1999, s. 414), a tak¿e rozpowszechnianiem siê
oœwiaty wœród kobiet (by³y te¿ najczêœciej redaktorkami nowo po-
wsta³ych pism).

Pierwszym XIX-wiecznym czasopismem kobiecym w Polsce
by³ – ukazuj¹cy siê w Warszawie w latach 1838–1843 – „Pierwios-
nek” (por. Tomaszewski 1999, s. 177), czasopismo g³ównie literac-
kie o doœæ s³abym poziomie artystycznym. Jako pierwsze pismo
przeznaczone dla pañ budzi³o oczywist¹ sensacjê zarówno na ryn-
ku wydawniczym, jak i wœród publicznoœci, co spowodowa³o
pocz¹tkowo doœæ wysok¹ jego poczytnoœæ. Jednak wraz z up³y-
wem czasu zainteresowanie czytelników spada³o, a¿ w po³owie lat
czterdziestych pismo przesta³o siê ukazywaæ.

Do grupy czasopism kobiecych zaliczano te¿ warszawski „Ma-
gazyn Mód” (Tomaszewski 1999, s. 176), który ukazywa³ siê w la-
tach 1835–1859. Na jego ³amach publikowane by³y t³umaczenia
z literatury œwiatowej, m.in. t³umaczenia dzie³ Balzacka, Dicken-
sa, Dumasa. Do niew¹tpliwych zalet „Magazynu” nale¿a³a znako-
mita szata graficzna, liczne ilustracje. Pismem nawi¹zuj¹cym do
„Magazynu Mód” by³ „Magazyn Mód i Nowoœci” (Tomaszewski
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1999, s. 177) wydawany w Warszawie od 1860 r (od 1862 roku pod
zmienionym tytu³em „Tygodnik Mód i Nowoœci”).

Pismem literackim, które – wprawdzie przeznaczone dla ogó³u
czytelników – ze szczególn¹ trosk¹ traktowa³o kobiety, by³ wy-
chodz¹cy od 3.01.1818 r. do 24.06.1820 r. „Tygodnik Polski i Za-
graniczny” (por. £ojek 1999, s. 82) za³o¿ony przez Bruno Kiciñ-
skiego. Na ³amach tego czasopisma znaleŸæ mo¿na by³o poezjê,
prozê, epigramaty, fraszki oraz rozprawki literackie. W roku 1820
Kiciñski zmieni³ tytu³ pisma na „Wanda – tygodnik polski p³ci piê-
knej i literaturze poœwiêcony”, do niego do³¹czony by³ tygodnik
satyryczno-humorystyczny „Potpourri” (£ojek 1999, s. 83).

Po 1820 roku dzia³alnoœæ cenzury spowodowa³a, ¿e czasopis-
ma kulturalne i rozrywkowe w Królestwie Polskim straci³y sw¹
popularnoœæ. Ma³e zainteresowanie czytelników spowodowa³o, i¿
zaczê³y upadaæ kolejne tygodniki.

Równie¿ prasa krakowska, czy te¿ szerzej galicyjska, posiada³a
w swoim repertuarze periodyki przeznaczone dla p³ci piêknej. Na-
le¿y tu wymieniæ przede wszystkim tygodnik „Kurier Krakowski
p³ci piêknej i literaturze poœwiêcony” (por. £ojek 1999, s. 97),
„Wanda – tygodnik mód i nowoœci” (£ojek 1999, s. 97). Podobnie
jak poprzedni, tak i ten nie wytrzyma³ jednak konkurencji wydaw-
nictw warszawskich.

W 1840 roku Tomasz Kulczycki – zamo¿ny lwowski krawiec –
za³o¿y³ pismo literackie, które okaza³o siê jednym z najlepszych
periodyków tego okresu. „Dziennik Mód Paryskich” (por. Homola
1999, s. 211–212) mia³ propagowaæ zachodni¹ modê, jednak
oprócz dodatku z wykrojami i oprócz drukowanych tu opowiadañ
mo¿na by³o znaleŸæ w nim recenzje, polemiki, szkice, og³oszenia,
a nawet kronikê przemys³ow¹. Jako ¿e „Dziennik” wzorowa³ siê
na paryskich magazynach mody, pocz¹tkowo moda stanowi³a te-
mat przewa¿aj¹cej czêœci artyku³ów. Jednak wraz z czasem coraz
wiêcej miejsca zajmowa³y publikacje najwybitniejszych literatów
z Galicji.

Okres reakcji przyniós³ rozwój prasy, która stawa³a siê coraz
bardziej dochodowa. Rozszerza³a siê objêtoœæ pism, zwiêksza³a siê
liczba wspó³pracowników, coraz wiêksze by³o grono prenumera-
torów. Rozwija³a siê prasa specjalistyczna, popularnoœæ zdoby-
wa³y sobie pisma kobiece i m³odzie¿owe. W paŸdzierniku 1860 ro-
ku powstaje „Niewiasta” (Homola 1999, s. 233) redagowana przez
Kazimierza Józefa Turowskiego. II po³owa XIX wieku to triumf
warszawskich czasopism kulturalnych. Periodyki kobiece dosto-
sowywa³y swój profil do poziomu wykszta³cenia swoich czytelni-
czek, znalaz³y siê wiêc wœród nich pisma, które uczy³y Polki jak
prowadziæ gospodarstwo domowe, pisma typowo kulturalne czy
wreszcie przynosz¹ce najnowsze wiadomoœci z kraju i ze œwiata.

Pierwszym warszawskim czasopismem, które przyczyni³o siê
do spopularyzowania kwestii kobiecej w spo³eczeñstwie by³
„Tygodnik Mód i Powieœci” (por. Kmiecik 1999, s. 48) ukazuj¹cy
siê w latach 1862–1915. £¹czy³ on w sobie cechy praktyczne z kul-
turalnymi, publikowano w nim zarówno powieœci, jak i artyku³y
traktuj¹ce o historii Polski, felietony o dziejach teatru. Adresatka-
mi pisma by³y zarówno panie nale¿¹ce do tzw. „wy¿szych sfer”,
jak i kobiety z najni¿szych warstw spo³ecznych, dlatego te¿ stara-
no siê, aby formu³a pisma by³a jak najbardziej przystêpna.

Du¿¹ popularnoœci¹ wœród p³ci piêknej cieszy³ siê te¿ za³o¿ony
przez warszawskiego ksiêgarza Micha³a Glucksberga „Bluszcz”
(Kmiecik 1999, s. 49). Tematykê pisma stanowi³y g³ównie sprawy
dotycz¹ce oœwiaty, kultury, polityki wewnêtrznej kraju (np. popie-
rano w nim projekt zak³adania szkó³ gospodarstwa domowego).
Program zbli¿ony do „Bluszczu” zawiera³ „Œwit” (Kmiecik 1999,
s. 50), kierowany przez Mariê Konopnick¹.

Pocz¹tek XX wieku to doœæ wa¿ny okres dla rozwoju prasy.
Mamy do czynienia z bardzo du¿ym przyrostem tytu³ów, a w ju¿
istniej¹cych wprowadzano powa¿ne zmiany. Na terenie zaboru ro-
syjskiego w latach 1905–1914 popularne czasopisma kobiece
uleg³y istotnym przeobra¿eniom. Niektóre czasopisma prze-
kszta³ci³y siê w periodyki o charakterze spo³eczno-kulturalnym,
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w którym obok artyku³ów na tematy polityczne, recenzji i sprawo-
zdañ, zamieszczano powieœci w odcinkach, kronikê z ¿ycia kobiet,
niekiedy tak¿e prace popularnonaukowe.

W okresie miêdzywojennym warunki niezbyt sprzyja³y rozwo-
jowi prasy (por. Zaleska 1938). Czêstym zjawiskiem – szczególnie
wœród kobiet – by³ analfabetyzm, blisko 36% kobiet nie umia³o
czytaæ i pisaæ (w przypadku mê¿czyzn liczba ta siêga³a blisko
30%), co w negatywny sposób wp³ywa³o na sytuacjê rynku czytel-
niczego (w tym oczywiœcie rynku prasowego) w Polsce.

2. Czeska prasa kobieca

Powstanie czeskiej prasy jest zjawiskiem doœæ póŸnym, ponie-
wa¿ dziennikarstwo na ziemiach czeskich swój rozkwit datuje do-
piero na 1848 rok. Niestety, jest to zjawisko chwilowe. W czasach
reakcji prasa zostaje t³umiona do tego stopnia, ¿e kiedy po latach
dochodzi do wznowienia ustawodawstwa, prasê nale¿y tworzyæ
niejako od podstaw. Faktyczny pocz¹tek nowo¿ytnej ery czeskie-
go dziennikarstwa to rok 1860. W owym czasie œwiatowa ¿urna-
listyka ma ju¿ za sob¹ d³ugie dziesiêciolecia funkcjonowania
i rozwoju.

Czeska prasa tworzy bardzo istotn¹ czêœæ historii i kultury na-
rodu. Przez blisko siedemdziesi¹t lat naród czeski pozbawiony by³
swojego pañstwa, ¿y³ stawiaj¹c opór w³adzom monarchii austro-
wêgierskiej, a czêsto i jej sejmowi. Namiastk¹ ¿ycia pañstwowego
mia³a byæ – i by³a – w³aœnie prasa.

Na terenach ziem czeskich pierwsze periodyki przeznaczone
dla pañ powstawa³y ju¿ pod koniec XVIII wieku. Jednak by³y to
czasopisma niemieckie. I tak w roku 1782 Josef Emil Diesbach
zacz¹³ wydawaæ czasopismo przeznaczone g³ównie dla kobiet
„Die geßiel der Stutzer und Koquetten als Wochenschrift frei bear-
beitet von Ritter R***” (por. Èeskoslovenská vlastivìda 1933,
s. 423). Modzie poœwiêcony by³ tak¿e tygodnik „Mode-Fabriken
und Gewerbezeitung” (Èeskoslovenská vlastivìda 1933, s. 423).

Niestety równie¿ i to pismo – podobnie jak wiêkszoœæ powsta³ych
w tym okresie tytu³ów – publikowane by³o w jêzyku niemieckim.

Z kolei pierwszym czeskim czasopismem rodzimym by³y
„Rozmanitosti” – „zbírka všeho uûiteèného a obveselujícího
k zšlechtìní srdce, vybroušení rozumu a obveselení mysli”
(Èeskoslovenská vlastivìda 1933, s. 424), ukazuj¹ce siê od roku
1816. Mo¿na w nim by³o znaleŸæ utwory poetyckie, bajki, baœnie,
ró¿nego rodzaju opowiadania, anegdoty. Jednak ukaza³y siê tylko
cztery numery pisma, pierwsze trzy mia³y kilka czêœci oznaczo-
nych literami alfabetu A–P (lata 1816–1822). W pierwszej po³o-
wie XIX wieku ukazywa³y siê te¿ pisma rozrywkowe np.: „Èeská
vèela” (1834–1849; por. Èeskoslovenská vlastivìda 1933, s. 424),
i „Kvìty èeské – listy zábavné pro všeliky stav” (1834–1850; por.
Èeskoslovenská vlastivìda 1933, s. 424).

Czasopisma feministyczne na ziemiach czeskich istnia³y ju¿
przed ponad stu laty. Mia³y one przede wszystkim kszta³ciæ czytel-
niczki, by³y swego rodzaju rekompensat¹ edukacji, która wci¹¿
by³a niedostêpna dla kobiet. By³y tak¿e sposobem komunikowania
siê organizacji kobiecych. Ka¿da z organizacji mia³a w danym cza-
sopiœmie swoj¹ stronê, z której czytelniczki dowiadywa³y siê
o dzia³alnoœci stowarzyszenia, jego sukcesach.

Na czele czeskiego ruchu kobiet sta³y Karolína Svìtlá i Eliška
Krasnohorská (Novák A., Novák J.V. 1995, s. 604). W³aœnie Kras-
nohorská by³a za³o¿ycielk¹ i redaktork¹ (1875–1911) miesiêczni-
ka „ûenské listy” (wydawanego od 1871 roku; por. Kalivodová
1998, s. 10), jednego z najbardziej znacz¹cych – obok czasopisma
„ûenský svìt” – periodyków feministycznych. Oba pisma, mimo i¿
konkurowa³y ze sob¹, mia³y jeden wspólny cel: edukacja czytelni-
czek.

W magazynie „ûenský svìt” – zgodnie z „duchem epoki” –
publikowano artyku³y poruszaj¹ce problemy oœwiaty, edukacji ko-
biet. ZnaleŸæ tu mo¿na by³o teksty poruszaj¹ce tzw. tematy-tabu,
jak np. problem niechcianej ci¹¿y, aborcji, moralnego prawa ko-
biety do wyboru partnera ¿yciowego czy potrzeba reformy przepi-
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sów o zawieraniu zwi¹zków ma³¿eñskich. Redaktorka naczelna
T. Nováková dba³a o wysoki poziom zawartoœci pisma, dlatego te¿
na jego ³amach publikowano równie¿ artyku³y z zakresu medycy-
ny, prawa (np. prawo wyborcze dla kobiet) i kultury. To w³aœnie tu-
taj opublikowany zosta³ esej F.X. Šaldy ûena v umìní básnickém
(por. Kalivodová 1998, s. 10).

„ûenský svìt” by³ pismem ambitnym, o wysokim poziomie
publikowanych w nim tekstów, mimo to czêsto krytykowano go ze
wzglêdu na kontrowersyjne tematy poruszane w artyku³ach. By³
te¿ pismem o skromnej szacie graficznej i ma³ym formacie. Jako
periodyk odznacza³ siê doœæ ubogo, dlatego mia³ ograniczon¹ licz-
bê odbiorców (chocia¿ mia³ swoj¹ korespondentkê w Stanach
Zjednoczonych, pani¹ Humpal-Zemanov¹ ).

Prze³om XIX i XX wieku to ograniczenie ruchu kobiecego na
ziemiach czeskich. Pisma feministyczne nie ciesz¹ siê zbytni¹
popularnoœci¹. Pod koniec lat trzydziestych XX w. ruch eman-
cypacyjny przestaje istnieæ. Kobiety posiadaj¹ wszelkie nale¿ne
im prawa, s¹ nie tylko matkami i gospodyniami, ale oprócz tego
studiuj¹ i s¹ aktywne zawodowo. Z szarych, zaniedbanych bojow-
niczek o „wyzwolenie kobiet” przeobra¿aj¹ siê w kobiety nowo-
czesne, zadbane i pe³ne uroku. Z tego wzglêdu zanikaj¹ samodziel-
ne pisma dla kobiet, w ich miejsce pojawiaj¹ siê tu i ówdzie dodat-
ki dla kobiet. Na przyk³ad w 1926 roku powstaje dodatek dla ko-
biet do niedzielnego wydania dziennika „Národní listy” pod nazw¹
„ûena, domácnost, rodina” (Jonašová 1998, s. 12), redagowany
m.in. przez Milenê Jesensk¹, Nas�ê Papáèkov¹ i Oldøiškê Zema-
nov¹. Dodatek ten od 1928 roku pojawia siê w nowej szacie grafi-
cznej i z nowym tytu³em. Czytelniczki mog³y znaleŸæ tu rubrykê
prezentuj¹c¹ nowinki ze œwiata mody „Dopisy Paøíûanky” (Jona-

šová 1998, s. 12). By³y to nie tylko wykroje i moda, ale tak¿e swe-
go rodzaju porady czy raczej elementarz francuskiego stylu i do-
brego smaku. Propagowa³ on wizerunek paryskiej elegantki, ko-
biety nowoczesnej, dobrze ubranej, maj¹cej dobry gust, nieco ko-
kieteryjnej. To kobieta o pe³nych gracji ruchach, elegancka, o jas-
nej cerze, pochodz¹ca z miasta. Takie te¿ chcia³y byæ Czeszki, dla-
tego dodatek zyskuje wielk¹ popularnoœæ.

W dodatku tym znajdowa³ siê tak¿e poradnik gospodarstwa do-
mowego „O domácnosti” autorstwa Oldøiški Zemanovej, w któ-
rym autorka podkreœla³a ogromn¹ wartoœæ pracy kobiety, a prowa-
dzenie gospodarstwa domowego postrzega³a jako naukê (Jonašová
1998, s. 13).

Gazety codzienne w swoich dodatkach, g³ównie niedzielnych,
wydziela³y ca³e rubryki, w których publikowano felietony. Ich au-
torkami by³y kobiety zaniepokojone uwag¹, jak¹ przed wojn¹ po-
œwiêcano nowinkom ze œwiata mody. Felietony te, poruszaj¹ce
kwestie ró¿nych aspektów ¿ycia kobiet (zarówno ¿ycia rodzinne-
go, jaki i ¿ycia w spo³eczeñstwie), mia³y stanowiæ swego rodzaju
„zastêpstwo” czasopism kobiecych, które zniknê³y z rynku i zo-
sta³y zast¹pione przez ma³o wartoœciowe pisma ilustrowane (por.
Novak A., Novak J.V. 1995, s. 1490).

Przed wojn¹ „ûenský svìt”, „ûenský obzor” i „ûenská revue”
porusza³y na swoich ³amach problematykê feministyczn¹. Propa-
gatork¹ „pe³ni praw” dla kobiet by³a Olga Fastrová, która w tygo-
dniku „Národní politika” uwa¿nie œledzi³a zmianê miejsca, pozycji
kobiety w spo³eczeñstwie (Novák A., Novák J. V. 1995, s. 1491).
W okresie miêdzywojennym temat ten zosta³ odsuniêty na bok, fe-
lietonistki pisa³y raczej o gospodarstwie domowym, rodzinie, wy-
chowywaniu dzieci, zajmowa³y siê mod¹.

   

Wspó³czesna prasa kobieca oferuje swoim czytelniczkom kil-
ka tysiêcy ró¿norodnych tytu³ów, w których poruszane s¹ najroz-
maitsze aspekty ¿ycia kobiety (dotyczy to zarówno wspó³czesnej
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czeskiej, jak i polskiej prasy kobiecej ). Jest to niejako „produkt”
minionego stulecia i niemal pionierskich prób podjêtych przez –
w g³ównej mierze – polskie i czeskie pisarki w XIX wieku. Dziœ
panie maj¹ do swojej dyspozycji ró¿norodne czasopisma: tygodni-
ki, dwutygodniki, miesiêczniki, roczniki. Ponadto niektóre dzien-
niki ogólnokrajowe i regionalne umieszczaj¹ w swoich dodatkach
weekendowych „rubryki kobiece”, na ³amach których publikowa-
ne s¹ artyku³y dotycz¹ce mody, urody, wychowywania dzieci, pie-
lêgnowania ogródka. Wiêkszoœæ dzisiejszych czasopism dla pañ
nie jest produktem tak elitarnym, jakim wydawa³y siê byæ magazy-
ny paryskie na pocz¹tku zesz³ego stulecia czy niektóre pisma cze-
skie lub polskie. S¹ produktem z pewnoœci¹ bardziej dostêpnym
ni¿ ich pierwowzory. Stanowi¹ jednak i jeszcze d³ugo – jak siê wy-
daje – stanowiæ bêd¹ jedn¹ z najbardziej licznych (jeœli nie najlicz-
niejsz¹) grupê tytu³ów na wspó³czesnym rynku wydawniczym.
Jak udowadnia w swojej pracy Barbora Osvaldová (1998, s. 14),
ko biety czytaj¹ wiêcej ni¿ mê¿czyŸni i to w³aœnie one decyduj¹
o tym, jakie czasopisma bêd¹ czytaæ w domu.
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