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=ZLą]HN$UW\VWHN 3ROVNLFK ZH /ZRZLH UR]SRF]ąá VZRMą G]LDáDOQRĞü Z\VWDZLHQQLF]ą Z URNX 
SRGNRQLHFOLVWRSDGDRUJDQL]XMąF,:\VWDZĊ6]WXNL$UW\VWHN3ROVNLFKZH/ZRZLHMDNJáRVLáQDSLVQDRNáDGFH
LOXVWURZDQHJR NDWDORJX Z\GDQHJR QD WĊ RNROLF]QRĞü : Z\VWDZLH EUDá\ XG]LDá WU]\G]LHĞFL WU]\ DUW\VWNL
SRFKRG]ąFHQLHW\ONR]H/ZRZDOHF]WDNĪH].UDNRZDL:DUV]DZ\±]JRGQLH]MHGQ\P]FHOyZ=ZLą]NXE\
ZPLDUĊPRĪOLZRĞFLG]LDáDOQRĞüZ\VWDZLHQQLF]DáąF]\áDDUW\VWNL]HZV]\VWNLFK]DERUyZ

5]\PVNDF\IUDMHGHQZW\WXOHZ\VWDZ\SRMDZLáDVLĊMXĪQDVDP\PSRF]ąWNXQLHex post±QSZWRNX
GDOV]HM G]LDáDOQRĞFL F]\ WHĪ GRSLHUR Z KLVWRU\F]QR±DUW\VW\F]QHM QDUUDFML MDN QS Z SU]\SDGNX , :\VWDZ\
6]WXNL 1RZRF]HVQHM ] URNX   'HWDO WHQ ZUD] ] SRGNUHĞOHQLHP Z QD]ZLH =ZLą]NX QDURGRZRĞFL
]U]HV]RQ\FKDUW\VWHNĞZLDGF]\RĞZLDGRPLHLQDXJXUDF\MQ\PFKDUDNWHU]HSRND]XFRZyZF]HVQ\FKZDUXQNDFK
JHRSROLW\F]Q\FKE\áRĞZLDGHFWZHP]DUyZQRRGZDJLMDNLZLDU\ZSRP\ĞOQ\GOD3RODNyZ]DPLHV]NXMąF\FK
/ZyZUR]ZyMZ\GDU]HĔ0RĪQD]DU\]\NRZDüWH]ĊLĪE\áWRJHVWSROLW\F]Q\±ZV]DNZOLVWRSDG]LHURNX
SU]\QDOHĪQRĞü/ZRZDGR5]HF]SRVSROLWHMZFDOHQLHE\áDSHZQDQDWRPLDVWGRSLHURURNSyĨQLHMUR]SRF]ĊáDVLĊ
SRPLĊG]\ OXGQRĞFLą SROVNą D 8NUDLĔFDPL ] DUPLL DXVWUR±ZĊJLHUVNLHM W]Z %LWZD R /ZyZ 3RQDG GHNDGĊ RG
]DáRĪHQLD=ZLą]NXZWU]\G]LHVW\PF]ZDUW\PQXPHU]HKobiety WspóáczesnejSRĞZLĊFRQ\PG]LHOQ\PNRELHWRP
]H/ZRZD±]DDQJDĪRZDQ\P]DUyZQRZZDONĊRUyZQRXSUDZQLHQLHMDNLEyMRQLHSRGOHJáRĞüSDĔVWZD±MHGQD
]F]áRQNLĔ=ZLą]NX$QQD+DUODQG±=DMąF]NRZVNDZVSRPLQDáDSRF]ąWNLG]LDáDOQRĞFL=$3Ä:WHG\JG\ZRMQD
MHV]F]HV]DODáDJG\RV]WXFHVLĊQLHPyZLáR]U]HV]\áRVLĊNLONDPDODUHNLZWHG\JG\QDZHWW\FKNLONDSRNRL
SU]\XO']LHGXV]\FNLFKWHQSVHXGR±ORNDO7RZDU]\VWZD3U]\MDFLyá6]WXNL3LĊNQ\FKVSDáZRGUĊWZLHQLX±LQLNW
QLHZLHG]LDáFRMXWURSU]\QLHVLHLĪ\áRVLĊZQLHSHZQRĞFL]GQLDQDG]LHĔDZG]LHQQLNDFKF]\WDáRVLĊW\ONR
NRPXQLNDW\ZRMHQQH±DUW\VWNLSROVNLHZH/ZRZLHVWZRU]\á\=$36DOD,]E\*LHáGRZHMSU]\XO$NDGHPLFNLHM
E\áDORNDOHP±V]HM:\VWDZ\.RPLWHWX3DĔ´

:\VWDZĊRWZDUáDSUH]HVRZD=ZLą]NX*DEULHOD=DOHVNDÄ]QDQDPDODUNDLOLWHUDWND´±MDNRNUHĞOLáDMą
UHGDNFMDGazety LwowskiejZURNXXGRVWĊSQLDMąFMHMDUW\NXáQDWHPDWWZyUF]RĞFL:DQG\6RáRZLMyZQ\
SU]HGZF]HĞQLH]PDUáHMDUW\VWNLWDNĪHQDOHĪąFHMGR=ZLą]NX =DOHVNDE\áDspiritus movensVWRZDU]\V]HQLDDOH
]HZ]JOĊGyZQDMHMVWDQ]GURZLDNLHURZQLFWZR=$3SUDZGRSRGREQLHMXĪZSU]HMĊáD=R¿D$OELQRZVND±
0LQNLHZLF]RZD

'OD ]UR]XPLHQLD LQWHOHNWXDOQHM DWPRVIHU\ Z MDNLHM SRZVWDZDá =ZLą]HN LVWRWQ\ MHVW IDNW
LĪ ZUD] ] 3UH]HVRZą RUD] SHáQLąF\P RERZLą]NL SUH]\GHQWD PLDVWD SURIHVRUHP 7DGHXV]HP )LHGOHUHP
Z\VWDZĊRWZLHUDá\-DGZLJD3HWUDĪ\FND±7RPLFNDL0DULD'XOĊELDQNDKRQRURZDF]áRQNLQL=$3'XOĊELDQND
ZyZF]DVSLĊüG]LHVLĊFLRV]HĞFLROHWQLDNRELHWDE\áDQLHW\ONR]QDQąPLQ]áDPyZSteruSRVWDFLą]DDQJDĪRZDQą
Z G]LDáDOQRĞü QD U]HF] UyZQRXSUDZQLHQLD NRELHW DOH WDNĪH G]LDáDF]Ną VSRáHF]Qą L RE\ZDWHONą QLH]Z\NOH
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zasáuĪoną dla miasta. PóĨniejsza REURĔczyni Lwowa juĪ podczas obOĊĪHnia Wschodniej MDáopolski przez
wojska rosyjskie, wspóápracuMąF z wáDdzami miasta, organizowDáa m.in. pomoc materialną dla polskich rodzin
pozosWDáych bez ĞURGNyZ do Īycia, ale takĪH niejednokrotnie próbowDáD interweniowDü u wáDdz rosyjskich
w sprawie ukazów, które doprowad]Dáy Polaków do ruiny. MoĪna z duĪym prawdopodobieĔVtwem ]DáoĪyü,
ĪH uĪyczenie swego autorytetu ZwLą]kowi w celu pozyskania przestrzeni potrzebnej do zorganizowania
pierwszej wystawy, byáo dla DuOĊbianki sprawą zupHánie naturalną :VSDUFLH'XOĊELDQNLGODWHM±Z\GDZDáRE\
sLĊ ± nieistotnej w warunkach wojny inicjatywy przemawia za tezą, LĪ I Wystawa Sztuki ZAP byáD gestem
politycznym ± nie tylko wyrazem solidaUQRĞci kobiet w dąĪHniu do równouprawnienia, ale takĪH manifesWDFMą
skierowaną do wroga, jak i „duchową strawą´ przygotowaną dla rodaków. HarlaQG±=DMąF]kowska wspomina:
„ĝmieszne: tam wojna, ludzie giną ± tu: kilkanaĞcie artystek ur]ądza wystawĊ. (…) W sali publiczQRĞci
duĪo, FDáH kulturalne miasto, pragnienie oderwania sLĊ od wojny, komunikatów, gáodu, niedostatku i krwi.´4
NiewąWpliwie byáD w tym przedsLĊw]LĊFLu gáĊboko pozytywistyczna m\Ğl d]LDáDnia „ku pokrzepieniu serF´. JuĪ
ta pierwsza wystawa podpowiada nam takĪH jak sytuowDü d]LDáDOnoĞü ZAP w konteNĞcie emancypacji kobiet.
Magdalena Gawin, za MarWą BohacheYVN\±Chomiak, wspomina, LĪ wspóápraca ruchów kobiecych ± polskiego
i ukraiĔVNiego ± zaNRĔczyáD sLĊ de¿nitywnie juĪ podczas I wojny ĞZiatowej, gdyĪ okD]Dáo sLĊ, ĪH ruchy te
nie PDMą wspólnych celów. Kobieca solidaUQRĞü nie niwelowDáD narodowych toĪsamRĞci. ÓwczeĞQie tylko
najbardziej radykalne komunistki, jak Aleksandra KoááąWDM wyznaZDá\LGHĊLQWHUQDFMRQDOL]PX'ODSR]RVWDá\FK
kobiet d]LDáDMąFych na rzecz równouprawnienia, zarówno socjalistek (inteligentek i robotnic z miast), jaki
i chrzeĞcijanek (ziemianek i cháopek) wLĊ]L narodowe byáy niezwykle wDĪne.5 WDOF]\á\ one o SHáQą ZROQRĞü
czyli moĪOLZRĞü samostanowienia kobiet jako obywatelek niepodleJáHJRSDĔVWZD
„Szanowny Panie Prezesie ± pisDáD do ówczesnego prezesa Towarzystwa 3U]\MDFLyá Sztuk 3LĊNQ\FK
Maria DuOĊbianka w lakonicznej notatce z 20 maja 1917 ± Koáo Artystek Polskich, zamier]DMąF ur]ąd]Lü
w jesieni wystawĊ obrazów malarek polskich we Lwowie, zwraca siĊ]DPRLPSRĞUHGQLFWZHPGR6]DQRZQHJR
Pana z najuprzejmiejs]ą SURĞEą o áDskawe udzielenie mu JRĞciny w salach Towarzystwa Przyjacióá Sztuk
PLĊknych. OczekuMĊ szybkiej a przychylnej odpowiedzi, pozostajĊ w gáĊbokim powDĪDniu ± Maria DuOĊbianka.´6
Zdaje sLĊ, ĪH odpowiedĨ od Prezesa przys]áD odmowna, gdyĪ ostatecznie ± jak wiemy z przytoczonych juĪ
wspomnieĔ HarlaQG±=DMąF]kowskiej oraz z recenzji wystawy zamieszczonej w Gazecie Porannej, wystawa
nie odbyáD sLĊ w owym „pseXGR±lokalu´ na rogu ulicy HetmaĔVNiej L']LHGXV]\FNLFKOHF]ZQLHQDOHĪąFHM
do Towarzystwa wielkiej sali Izby Handlowej (GLHádowej) przy ulicy Akademickiej 17.7 Z jakich powodów
artystki nie otrzyPDáy wsparcia od TPSP? Czy odmowa spowodowana byáD niechĊFLą Zar]ądu do artystek?
NiechĊFL moĪHPy sLĊ dom\ĞODü d]LĊki zachowanej korespondencji zdeponowanej w Bibliotece =DNáDGX
Narodowego im. OssoliĔVNich we WroFáDwiu (np. Luny Drexlerówny z =DU]ąGHP TPSP ± o tym nieco dalej)
oraz publikacji Mariana Tyrowicza, który ZAP wspomina przywRáXjąF negatywne o nim opinie innych
artystów. Dowiadujemy sLĊ z jego wsSRPQLHĔ ĪH ZwLą]HN GUDĪQLá swą G]LDáDOQRĞFLą JG\Ī „rozwLQąá EXMQą
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produkFMĊ na wszelkie tematy”, a artystki Ä]DF]Ċáy zarzuFDü raz po raz ekspozycje innych grup i mistrzów
swoimi páótnami.”8 Na podstawie jego wspomnieĔ musieliE\Ğmy uznDü, ĪH I Wystawa Sztuki ZAP nie PLDáD
ĪDdnego znaczenia, gdyĪ rekonstruuMąF dynamikĊ Īycia kulturalnego Lwowa, Tyrowicz milczy na temat tego
przedsLĊw]LĊFLD przywoáuMąF inne wydarzenia roku 1917, m.in. zorganizowany przez TPSP Salon Wiosenny
w PDáDFu Sztuki. NDOHĪy zastrzec, LĪ autor wspomnieĔ w momencie otwarcia pierwszej wystawy ZAP PLDá 16
lat i dopiero sWDMąF sLĊ aktywnym uczestnikiem kultury mógá zwyczajnie przeoczyü pokaz artystek, zwáDszcza,
ĪH jego póĨniejsze zwLą]ki z awangardą (byá sympatykiem grupy Artes do której nDOHĪDá jego brat bOLĨniak)
ĞZiadF]ą o bardzo okreĞlonych upodobaniach artystycznych, sprawLDMąFych, ĪH wystawa zachowawczego
ZwLą]ku prawdopodobnie byáD dla niego po prostu nieatrakcyjna. Niemniej, rzeczywiĞcie dla „starej gwardii”
powodem do odmowy udzielania wsparcia w poF]ąWkach d]LDáDOQRĞci =ZLą]NX PRJáD E\ü opisywana przez
Tyrowicza niechĊü artystów do zbiorowego wysWąpienia kobiet–artystek. PoniewDĪ juĪ w 1916 TPSP, wraz
z lwowską DelegDFMą Naczelnego Komitetu Narodowego, ur]ąd]Láo W\VWDZĊ6]WXNL3ROVNLHMQDNWyUHMVWDUDQR
sLĊ zaprezentowDü jak najwLĊks]ą liczbĊ d]LHá o tematyce legionowej, to nDOHĪy wykluczyü, LĪ zar]ądowi nie
odpowiadDá narodowy i przez to manifestacyjny charakter planowanego przez ZAP pokazu.
I Wystawie Sztuki Artystek Polskich WRZDU]\V]\á Z\NáDG ]DW\WXáowany „Biblia na Wawelu”
wspomnianej MXĪ Jadwigi 3HWUDĪ\FNLHM±Tomickiej. Tomicka nie E\áa DUW\VWNą lecz G]LDáDF]Ną VSRáHF]Qą liteUDWNą i SXEOLF\VWNą z ambicjami politycznymi (w 1923 NDQG\GRZDáa na kobiecej OLĞFLH do Senatu). „PropagoZDáD bardzo daleko LGąF\ feminizm na NDĪG\P polu z Z\MąWNLHP ob\F]DMRZRĞFL´ – SLVDáD o niej Ida Wieniewska
w 1931 w ĝwiecie Kobiecym.9 Przede wszystkim jednak Tomicka razem z 'XOĊELDQNą ZVSyáSUDFRZDá\
z Z\FKRG]ąF\P od SRF]ąWNX 1917 pismem Na Posterunku, na áDPDFK którego agitowano za SUDFą na rzecz
QLHSRGOHJáRĞFL SDĔVWZD Pismo VNXSLDáR m.in. feministki–patriotki ze =ZLą]NX Równouprawnienia Kobiet,
FKU]HĞFLMDĔVNLH demokratki ze Zjednoczonego .RáD Ziemianek, a tDNĪH publicystki i publicystów niezaOHĪQ\FK WDUWR]DWHP]D]QDF]\üLĪSRSLHUZV]HZRZ\PF]DVLHUXFKNRELHF\E\áEDUG]RSOXUDOLVW\F]Qy, co –
jak zobaczymy dalej – PLDáR swoje odbicie w VNáDG]LH osobowym ZAP; po drugie, jak pisze Magdalena Gawin:
ÄGRĞZLDGF]HQLH kobiet ZDOF]ąF\FK o QLHSRGOHJáRĞü w latach I wojny XNV]WDáWRZDáR etos RGSRZLHG]LDOQRĞFL
za SDĔVWZR´10 Jak wiemy, niektórym ĞURGRZLVNRP i grupom artystycznym okresu PLĊG]\ZRMHQQHJR P\ĞOHQLH
w kategoriach RGSRZLHG]LDOQRĞFL za SDĔVWZR E\áR szczególnie bliskie.11 Wydaje VLĊ ĪH „etos RGSRZLHG]LDOQRĞFL
]DSDĔVWZR´WDNĪHRGJU\ZDáSHZQąUROĊSU]\QDMPQLHMZSLHUZV]\FK latach funkcjonowania ZAP.

Ku pokrzepieniu serc
II Wystawa Sztuki ZwLą]ku odbyáD sLĊ – ze wzgOĊdu na trwDMąFH d]LDáDnia wojenne we Wschodniej
MDáopolsce – dopiero w roku 1919, rozpoczynDMąF sLĊ 1 czerwca. Tym razem Towarzystwo Przyjacióá Sztuk
PLĊknych udosWĊpnLáo swoje przestrzenie. Nie odbyáo sLĊ to jednak za darmo. W zbiorach Ossolineum znajduje
sLĊ notatka z 6 wrzeĞQia 1919 roku potwierd]DMąFD uiszczenie opáDWy.12 Wraz z II W\VWDZą ZAP XU]ąG]RQR dwie
wystaZ\SRĞmiertne: Páodo zmaráHM Lidki Pitschównej oraz Marii 'XOĊELDQNL
=H Z]JOĊGX QD QLHVSRNRMQą V\WXDFMĊ Z NUDMX Z ,, :\VWDZLH =$3 EUDá\ XG]LDá W\ONR DUW\VWNL ]H
Lwowa oraz dwie krakowskie – Stefania Daniel–Kossowska oraz Wanda Komorowska. Wystawie
WRZDU]\V]\áZ\NáDG-DGZLJL3HWUDĪ\FNLHM±7RPLFNLHMRWZyUF]RĞFL0DULL.RQRSQLFNLHMRGF]\WDQ\SU]H]=RILĊ
'UH[OHURZą EUDWRZą DUW\VWNL /XQ\ 'UH[OHUyZQ\ 13 %\á WR SUDZGRSRGREQLH WHNVW ]DW\WXáRZDQ\ Ä0DULD
.RQRSQLFND Z ĞZLHWOH ZáDVQ\FK XWZRUyZ´ :DUWR QDGPLHQLü Z W\P NRQWHNĞFLH ĪH NLOND ODW SyĨQLHM WU]\
F]áRQNLQLH=$3±/XQD'UH[OHUyZQD*DEULHOD=DOHVNDRUD]0DULD+DXVQHURZD±ZUD]]3HWUDĪ\FNą±7RPLFNą
ZHV]á\ZVNáDGNRPLWHWXEXGRZ\SRPQLNDSRHWNLNWyU\PLDáVWDQąüZH/ZRZLH1DOHĪDáRE\]DWHPX]QDüĪH
WD ZLHOND LQG\ZLGXDOLVWND HSRNL SR]\W\ZL]PX ± ]DDQJDĪRZDQD Z UXFK NRELHF\ ± E\áD GOD F]ĊĞFL DUW\VWHN
SRVWDFLąEDUG]RZDĪQą
Pokaz d]LHá sztuki ZAP otwierDá przemówieniem historyk i teoretyk sztuk profesor Jan %RáR]
Antoniewicz. TreĞü jego wysWąpienia nie jest znana, ale w tym samym roku (w lipcu) na áDPDFh Gazety
Lwowskiej pojawLá sLĊ artykuá profesora omawLDMąFy kilka zaprezentowanych na wystawie G]LHá w NRQWHNĞFLH
dostrzegalnej przez autora potrzeby odnowienia malarstwa religijnego. Wspomina prace SLĊFLX malarek: Marii
Wodzickiej, Gabrieli Zaleskiej, Reginy Szyrajew, Wandy Korzeniowskiej i Frydy Kalleyówny.
„Sprawa sztuki religijnej iNRĞcielnej staje sLĊ dziĞVSUawą artystyczną nad wyraz aktualną. (…) Nowe
ustosunkowanie sLĊ Īycia narodowego do religijnego jest wewnĊWrznie konieczne, jest niezbĊdne; tu (…) stajemy
przed zagadką, stajemy przed nieznaną przys]áRĞFLą´ – pisDá Boáoz Antoniewicz.14 :VND]\ZDá na SRWU]HEĊ
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odnowienia malarstwa religijnego wynikDMąFą z faktu znis]F]Hnia w trakFLH wojny wielu NRĞFLoáów, ale przede
wszystkim – w m\Ğl postulatów historyka – potrzeba ta nie PLDáa zosWDü zaspokojona produkFMą odtwar]DMąFą
dawną sztukĊ religijną, OHF] twórF]RĞFLą bĊdąFą wynikiem nowej reÀeksji nad rHODFMą narodu polskiego do
religii. ReÀeksja ta PLDáD PLHü miejsFH w planie ogólnym powrotu mistyFyzmu jako naturalnej UHDNFML narodów
(a wLĊF reakFML ponadnarodowej) na katastrofĊ wojny. Boáoz AntoniewLF] w prDFDFh F]WHrHFh artystek z ZAP
ZLG]LDáEDUG]RRELHFXMąFH]DSRZLHG]LSRVWXORZDQHMSU]H]VLHELH V]WXNL±yZU\VPLVW\F]Qy1DMVXURZLHMRFHQLá
Zwiastowanie Wod]LFkiej dostrzegDMąF w nim istotne braki: „Zalety jego wzgOĊGQH F]\ EH]Z]JOĊGQH to zalety
WHFhnLF]ne. Obraz ten zrod]LáD prDFownia, a salon go przyjmie. Jest religijny bardziej tematem, nLĪ treĞFLą
duFhową. DuĪo w tem dziele wiedzy (moĪH i za wiele), duĪo usilnRĞFL, duĪo oddania sLĊ sztuFH – sztuFH wLĊFHM
nLĪ religii.”15 W dziele Wod]LFkiej nie dostrzegá rHFHnzent istotnej i obHFnej w WZyUF]RĞFL SR]RVWDá\FK artystek
„nuty pr]HĪyü wewnĊWrznyFh, obFowaĔ z absolutem”. Wspólną FHFhą obrazów owyFh F]WHrHFh artystek, jaką
wyróĪnLá Boáoz AntoniewLF], byá LFh „tektonLF]ny Fharakter”, który pozwoOLáby d]LHáom zharmonizowanie sLĊ
z wnĊWrzem ĞZLąWynnym. „D]LHáD widziane w ideowej áąF]QRĞFL ze ĞZLąWynLą mus]ą bezwiednie, z wewnĊWrznej
konLHF]QRĞFL pr]HMąü z niej jej podstawowe momenty konstruktywne, jej pion, jej poziom. I tak wedáug pionu
i poziomu d]LHáo swe [artystki/art\ĞFL powinny/i] budowDü, áukami je zamykDü, sáowem tektonLF]nie je
stylizowDü.”16 Kryteria, którymi posáuguje sLĊ profesor to: obHFQRĞü w dziele owego rysu PLVW\F]QHJR ÄXF]XFLD
UHOLJLMQHJR´ RUD]RGSRZLHGQLDNRPSR]\FMDREUD]X-HVWMHV]F]H WU]HFLHNU\WHULXP±XPLHMĊWQRĞüSU]HGVWDZLDQL
motywu religijnego jako aktualnej metafory. O kompozyFML Zaleskiej pt. Dolorosa %RáR] $QWRQLHZLF] pisze:
„Ten obraz, tak bogaty w treĞü duFhową, zarówno jak i w malarską na zawsze ]DFhowa swą dDWĊ. Datuje go
MHJRWUHĞüNWyUD MHVWDUW\VW\F]Q\PUHÀHNWRUHPZRMQ\ZV]HFKĞZLDWRZHM THQREUD]WRQLHZąWSOLZLHª3LHta«. Ale
F]HPĪHMHVWWZyUF]RĞüUHOLJLMQDMHĞOLQLHVDPąDEVWUDNF\ąDEsolutem, sáowem: symbolem analogLF]nyFh uF]uü
OXG]NLFK"7DNQLHZąWSOLZLHQDW\PREUD]LHSáDF]H0DGRQQD6\QDukrzyĪowanego, ale páDF]H na nim i matka
ws]HFhr]HF]y PĊką FDáHM ludzNRĞFL udrĊF]ona, a páDF]H i Polska synów swoLFh. JakĪH bardzo aktualny jest ten
obraz.”17
Teoretyk sztuki stawia przed malarstwem wielkie zadania i dostrzega LFh rHDOL]DFMĊ w twórF]RĞFL kilku
kobiet z ZAP. ZauwDĪPy, ĪH nie wyznDF]D artystkom osobnego FHOu, OHF] wydobywa z twórF]RĞFL kobiet te
d]LHáD, które stanowLą przykáDd poĪądanego przez teoretyka nowego malarstwa, które PLDáoby odbudowDü
wspólnoWĊ narodowo–religijną. Nie sposób sprawd]Lü jak do tyFh oF]HkiwaĔ i interprHWDFML odnosLáy sLĊ artystki.
Na pewno jednak je znDáy. 0aria Popr]ĊFka w teNĞFLH „BoznaĔVNa i inne” postawLáD WH]Ċ, LĪ kobiety z pokolenia
krakowskiej malarki skupione byáy na tym, by „rzetelnie panowaü nad warsztatem, wáDĞFLwie komponowDü
páDs]F]yznĊ obrazu, poprawnie rysowDü i modelowDü bryáĊ, wywDĪaü masy ĞZLDWáD i FLHnia, harmonizowDü
koloryt, tworzyü ilu]MĊ przestrzenną, FhwyWDü ruFh i wyraz postDFL, oddawDü podobieĔVtwo w portrHFLH,
nadawDü wres]FLH wyobrDĪHniom uF]uFLH, nastrój, ªSUawdĊ«.”18 Zatem, kontynuuje badDF]ka: „OF]Hkiwanie,
ĪH bĊdą one przekazywDü wáDsne GRĞZiadF]Hnie egzystenFMDOne, ªwyrDĪDü siebie«, F]y swą s]F]Hgólną kobLHFą
kondyFMĊ – byáoby anDFhronLF]nym rzutowaniem znDF]nie póĨniejszyFh poMĊü na sztukĊ, wyrasWDMąFą z zupHánie
odmiennyFh postaw i ]DáoĪHĔ”19 Dalej, wspominDMąF zaangDĪowane w kwestie polityF]ne malarki, 0arLĊ
DuOĊbiankĊ oraz Zo¿Ċ 6tankiewLF]ównĊ, stwierdza: „W obu jednak wypadkDFh emanFypaF\MQD i SROLW\F]QD
d]LDáDOQRĞü nie PDMą ĪDdnego zwLą]ku z twórF]RĞFLą artystyF]ną.”20 Byü moĪH, w ĞZietle oFHny malarstwa
F]WHrHFh artystek, jakiej dokonDá Boáoz AntoniewLF], nDOHĪDáoby zwery¿NRZDü ten surowy RVąG PRĪOLZRĞFL
twórF]yFh artystek polegDMąFy na sugestii, ĪH interesowDáy je wyáąF]nie kwestie formalne. Teza jakoby nie byáy
one zdolne do formuáowania pHánej wypowiedzi artystyF]nej (pHánej, F]yli odnos]ąFHM sLĊ do spraw egzystenFML),
a jedynie mniej lub bardziej poprawnyFh kompozyFML, wydaje sLĊ byü niesprawiedliwa. O ile r]HF]ywiĞFLH trudno
mówLü o tym, by w LFh twórF]RĞFL byáy widoF]ne treĞFL zwLą]Dne z emanFypDFMą kobiet, to nie moĪna zakáDdDü,
ĪHPDODUVWZHPVZ\PQLHÄZ\UDĪDá\ VLHELH´RUD]ĪHQLHSRVWU]HJaá\VZHMDUW\VW\F]QHMG]LDáDOQRĞFLMDNRLVWRWQHM
w szerszym kontekĞFLHRNWyU\PSLsDáWHRUHW\N

Budowanie państwowości
Tr]HFLą wystawĊ ur]ądzono juĪ kilka miesLĊFy póĨniej w grudniu 1919. %\áD to tzw. „wystawa
gwiazdkowa”, NWyUą zorganizowano w ORNDODFK Ligi Kobiet. Liga Kobiet – podobnie jak ZAP – E\áD orJDQL]DFMą
ogólnopolsNą ale o GXĪR wLĊNszym zasLĊJX QLĪ ZwLą]HN PDMąFą powDĪQLHMsze zadania oraz o wiele wLĊNsze
PRĪOLwoĞFL PowsWDáD ona w 1918 z dwyFK orJDQL]DFML – Ligi Pogotowia Wojennego Kobiet i Ligi Kobiet
GDOLFML i ĝOąska. Jak podaje Anna Nowakowska–WLHU]FKRĞ: „D]LDáaF]NL obu Lig wLHU]\áy, LĪ G]LĊNL powstaniu
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jednej silnej organizacji kobiecej istnLDáD szansa na dotarcie do szerokich mas kobiecych, przedstawienie im
]DáoĪHĔ ideologicznych odrodzonego paĔVtwa oraz praw i obowLą]ków obywatelek wobec kraju (...) Liczyáy
przy tym, ĪH zostaną wáąF]one na równych prawach do d]LDáDOQRĞci paĔVtwowej, ur]Ċdniczej, zwáDszcza tam,
gdzie uwDĪDáy LĪ kobiety PDMą GRĞZiadczenie: w szkolnictwie, opiece spoáHF]nej i zdrowotnej.”21 Kamila
àozowska–Marcinkowska o organizacji tej pisDáD „Kobiety d]LDáaMąFH w Ligi, wczeĞQiej zaangDĪowane w ruch
niepodlegáRĞciowy, w II RP zaangDĪowDáy sLĊ w budowanie paĔVtwoZRĞci, nie tylko podejmuMąF d]LDáDnia
opieNXĔcze i charytatywne, ale takĪH PDMąFH na celu podnoszenie poziomu RĞZiaty i kultury w duchu cnót
obywatelskich.”22 Zatem goszczenie w swoich lokalach ZAP wpisywDáo sLĊ w cele Ligi, do których QDOHĪDáR
takĪH zachĊFDnie kobiet do akt\ZQRĞci w sferze publicznej w odrodzonej Polsce.
PDPLĊWDMPy jednak, ĪH grudzieĔ 1919 to czas jeszcze bardzo niespokojny. 0áRGH SDĔVWZR znajduje
sLĊ wáDĞQie w samym ĞURGNX wojny polsko–bolszewickiej (14.02.1919–18.10.1920), w którą angDĪowDáy
sLĊ wszystkie organizacje biorąFH ud]LDá w ruchu kobiecym. Wojna zaNRĔczyáD sLĊ bitwą o Lwów (lipiec–
wrzesieĔ 1920), a nie tak dawno pr]HFLHĪ miejsce PLDáD obrona Lwowa (1.11.1918–22.05.1919), podczas której
ZORNDODFK/LJLG]LDáDF]NLSRGNLHUXQNLHP0LFKDOLQ\0RĞFLFNLHj, orJDQL]RZDá\RSLHNĊVDQLWDUQąRUD]NZDWHUĊ
kurierek przynos]ąFych meldunki. Pojawienie sLĊ ZAP w lokalach Ligi zapewne nDOHĪy wid]LHü takĪH jako
wynik akt\ZQRĞci F]áonkiĔ ZAP w pracach WHMĪH, w tym w obronie miasta, a nie tylko jako uprzejme goszczenie
artystek w przestrzeniach znajduMąFych sLĊ w dyspozycji d]LDáDczek. Chyba nie ma przesady w sáowach
recenzenta Kuriera Warszawskiego, który kilkanaĞcie lat póĨniej komentuMąF wystawĊ ZwLą]ku w warszawskiej
ZachĊFLH wspominDá „ZwLą]Hk Artystek Polskich áąF]y w sobie malarki dojr]DáH (…) dzielne REURĔczynie
Lwowa, które na swej reducie przetrwDáy najgorsze chwile dla miasta (…) Tak ustawLáy losy ich szachownLFĊ
Īycia, ĪH musLDáy pogod]Lü sztukĊ z najwyĪszym wysLákiem narodowym, DĪ do Īoánierskiej walki wáąF]nie.”23
W konteNĞcie wojennym nabierDMą znaczenia sáowa zanotowane w maszynopisie znalezionym w archiwum
Zygmunta Harlanda, mówLąFH o tym, ĪH „wystawa gwiazdkowa” z 1919 FLHV]\áD VLĊ GXĪ\P powodzeniem –
nie tylko materialnym, ale takĪH moralnym.24 Z tego ĨródáD wiemy ponadto, ĪH w latach 1917–1927 odbyáy sLĊ
cztery wystawy w lokalach Ligi Kobiet, w 1919, 1921, 1922 oraz 1923. „Wystawy te, na których sprzedawano
drobne prace i szkice artystek po cenach przysWĊpnych, PLDáy zawsze duĪH powodzenie i przyczynLDáy sLĊ do
utrzymania bezSRĞUedniego kontaktu PLĊdzy artystkami a publicznRĞFLą.”25
/LJD.RELHWZURNX]RVWDáDSUDNW\F]QLHZFKáRQLĊWDSU]H]=ZLą]HN3UDF\2E\ZDWHOVNLHM.RELHW
i w nowym ks]WDáFLH rok póĨniej wspóáorganizowDáD WystawĊ Pracy Kobiet na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu. W Pawilonie tym – o nowoczesnej formie wyáonionej w konkursie, do którego zaproszono
wyáąF]nie architektki – wystawLDáy niektóre F]áonkinie ZAP: Janina Reichertówna, Luna Drexlerówna i Julia
Smolkówna. Co ciekawe jednak BronisáDwa Rychter–Jankowska, Zo¿a $OELQRZVND±0LQNLHZLF]RZD SHáQLąFD
po Zaleskiej funkFMĊ prezesa ZwLą]ku), oraz wystawLDMąFD niekiedy z ZAP hr. Maria Wodzicka pokD]Dáy swoje
prace w drugim kobiecym pawilonie, postawionym na ks]WDáW dworku z kolumnowym gankiem – Pawilonie
Ziemianek i :áRĞcianek. Sytuacja ta moĪH ĞZiadczyü o pod]LDáDFh politycznych Z\VWĊSXMąF\FK ZHZQąWU] ZAP.
Joanna M. Sosnowska, omawLDMąF poznaĔVNą wystawĊ w ksLąĪFH Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–
1929 pisDáD, LĪ potrzeba zorganizowania Pawilonu Ziemianek i :áRĞcianek w]LĊáD sLĊ z niezgody F]ĊĞci artystek
co do programu zaproponowanego przez kobiety z tzw. krĊgów postĊpowych (m.in. Z32.  „NasWąpLá z przyczyn
politycznych pod]LDá na dwa obozy” – komentuje badaczka.26 Powstanie drugiego pawilonu zainicjowDá ĝOąski
ZwLą]Hk Kóá *RVSRG\Ĕ Wiejskich wydDMąF odezwĊ ws. przygotowania eksponatów na 3RZV]HFKQą W\VWDZĊ
Krajową do wszystkich organizacji kobiecych zwLą]Dnych z polską wsLą.27 Wydaje VLĊ jednak, ĪH nie QDOHĪ\
wid]LHü w dwóch pawilonach dwóch antagonistycznych „obozów”, lecz dwa wzajemnie GRSHáQLDMąFH VLĊ
ĞURGRZiska, d]LĊki którym wysWąpienie kobiet na PWK daje (prawiH SHáHQREUD]UXFKXNRELHFHJR
Jak nDOHĪy rozuPLHü pojawienie sLĊ F]áonkiĔ ZAP w pawilonach dwóch róĪnych ĞURGRZisk? 2Ea krĊgi,
poza pochodzeniem, d]LHOLá stosunek do katolicyzmu. MoĪna wLĊF przypus]F]Dü, ĪH pokazanie d]LHá w tym a nie
innym pawilonie stanowLáo rodzaj deklaracji wyznaniRZR±ĞZiatopogOądowej. Gwoli ĞcisáRĞci trzeba jednak
zaznaczyü, ĪH w ramach poznaĔVNiej Powszechnej Wystawy Krajowej, Harland–=DMąF]kowska, hr. Wodzicka,
Reichertówna oraz Albinowska–Minkiewiczowa wystawLDáy takĪH w salach PDáDFu Sztuki na pokazie artystów
„niezrzeszonych”, co odrobinĊ komplikuje powyĪs]ą interpretacjĊ.
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: URNX  DUW\VWNL SRáąF]\á\ Z\VWDZĊ G]LHá V]WXNL ] ÄZ\VWDZą JZLD]GNRZą´ 2GE\á\ VLĊ RQH
Z ORNDODFK 7RZDU]\VWZD 3U]\MDFLyá 6]WXN 3LĊNQ\FK Ä=ZLą]HN $UW\VWHN 3ROVNLFK ]DS\WXMH XSU]HMPLH F]\
7RZDU]\VWZR 6]WXN 3LĊNQ\FK EĊG]LH PRJáR XG]LHOLü PX VDO VZRLFKQD SDĨG]LHUQLN GOD XU]ąG]HQLD Z\VWDZ\
NWyUą ]ZLą]HN ]DPLHU]D Z W\P F]DVLH RWZRU]\ü 3URV]Ċ R áDVNDZą RGSRZLHG] SRG DGUHV 0DULD 3RGOHZVND
=LPRURZLF]D=SRZDĪDQLHP,,VHNUHWDU]=$3´

3RGOHZVNDWRNROHMQDZJURQLHOZRZVNLFKDUW\VWHNSDWULRWND-HGQDNZSU]HFLZLHĔVWZLHQDSU]\NáDG
GR'XOĊELDQNLQLHE\áD]DDQJDĪRZDQDZG]LDáDOQRĞüQDU]HF]UyZQRXSUDZQLHQLDNRELHW2ERN]DLQWHUHVRZDQLD
V]WXNąPLáRĞüGRRMF]\]Q\LSRF]XFLHRERZLą]NXZREHFZVSyOQRW\ZV]F]HSLáMHMRMFLHF.DURO3RGOHZVNL±
G]LDáDF]QLHSRGOHJáRĞFLRZ\LSRZVWDQLHF$OLFMD2NRĔVNDVWDZLDWH]ĊLĪV]NLFHLVWXGLDROHMQHNWyUH3RGOHZVND
Z\NRQ\ZDáDSRGF]DVOLF]Q\FKZ\SUDZQD:Rá\ĔX]QDüQDOHĪ\]DÄĞZLDGRPąDNFMĊSDWULRW\F]Qą´

3RGOHZVND]RVWDáDVHNUHWDU]HP=ZLą]NXZOXW\PSRGF]DV]HEUDQLDQDNWyU\PVNRPSOHWRZDQR
]DU]ąG :WHG\ WR ZHGáXJ PDV]\QRSLVX ]QDOH]LRQHJR Z DUFKLZXP +DUODQGD =DOHVNą SRQRZQLH Z\EUDQR
SU]HZRGQLF]ąFą =ZLą]NX QDWRPLDVW$OELQRZVND ]RVWDáD MHM ]DVWĊSF]\QLą:\GDMH VLĊ MHGQDN ĪH ] SRZRGX
SUREOHPyZ ]GURZRWQ\FK =DOHVNLHM WR $OELQRZVND de facto VSHáQLDáD IXQNFMH JáyZQHM RUJDQL]DWRUNL Z MHM
ELRJUDPDFK]Z\NOHSRGDZDQDMHVWLQIRUPDFMDĪHSU]HZRG]LáD=$3ZODWDFK±DZLĊFSU]H]FDá\RNUHV
G]LDáDOQRĞFL =ZLą]NX  $OELQRZVND RG URNX  GZRMJD QD]ZLVN $OELQRZVND±0LQNLHZLF]RZD  Z ODWDFK
± E\áD WDNĪH ZLFHSUH]HVHP 7RZDU]\VWZD 3U]\MDFLyá 6]WXN 3LĊNQ\FK FKRü ] MDNLFKĞ SRZRGyZ MHM
SR]\FMDQLH]DZV]HSU]HNáDGDáDVLĊQDSRSUDZQHVWRVXQNLPLĊG]\=$3D7363

1D W\P VDP\P ]HEUDQLX IXQNFMĊ VHNUHWDU]D REMĊáD /XQD 'UH[OHUyZQD NWyUD Z SRSU]HGQLFK ODWDFK
SHáQLáDUROĊ]DVWĊSF\SU]HZRGQLF]ąFHM=ZLą]NX=DFKRZDáDVLĊNRUHVSRQGHQFMD'UH[OHUyZQ\]G\UHNFMą7363
]URNXNWyUDU]XFDQLHFRĞZLDWáDQDVWRVXQNLSDQXMąFHZHOZRZVNLPĞURGRZLVNXDUW\VW\F]Q\P6SUDZD
GRW\F]\áDZ\ERUXGHOHJDWDGRMXU\6DORQX'RURF]QHJRZ:DUV]DZLH'QLDOLVWRSDGDZLĊNV]RĞFLąJáRVyZ
Z\EUDQR$OELQRZVNąMHGQDNGZDGQLSyĨQLHM=\JPXQW5R]ZDGRZVNLL:áDG\VáDZ-DURFNLX]QDOL±SRZRáXMąF
VLĊQDUHJXODPLQ6DORQX±ĪHZ\EyU$OELQRZVNLHMMHVWQLHZDĪQ\JG\ĪRJyáF]áRQNyZQLHPLDáNRPSHWHQFML
E\JRGRNRQDü'HOHJDWPLDáU]HNRPR]RVWDüZ\áRQLRQ\QLHGURJąGHPRNUDW\F]Q\FKZ\ERUyZOHF]GHF\]Mą
G\UHNFML7363'UH[OHUyZQDMHGQDNDUJXPHQWXMHZOLĞFLHĪHVWDQRZLVNRG\UHNFMLQLHPDX]DVDGQLHQLDZRZ\P
UHJXODPLQLHGODWHJR=$3ZLPLHQLXVZRLFKF]áRQNLĔXZDĪDZ\EyU]DÄZDĪQ\LSUDZRPRFQ\LF]XMHVLĊGRWNQLĊW\
SRVWĊSRZDQLHP7RZDU]\VWZD´:FHOXUR]VWU]\JQLĊFLDVSRUX'UH[OHUyZQDZLPLHQLX=ZLą]NX]DSURSRQRZDáD
VąG SROXERZQ\ D MDNR DUELWUD ZVND]DáD -DGZLJĊ 3HWUDĪ\FNą±7RPLFNą 7RQ OLVWX MHVW NDWHJRU\F]Q\ ± MHĞOL
G\UHNFMD7363QLH]DUHDJXMHZFLąJXF]WHUG]LHVWXRĞPLXJRG]LQ$OELQRZVNDZ\MHĪGĪDGR:DUV]DZ\Z\SHáQLü
VZRMH RERZLą]NL GHOHJDWD: RGSRZLHG]L G\UHNFMD SU]HVáDáD OLVW Z NWyU\P EDJDWHOL]XMH SUREOHP WáXPDF]ąF
ĪH]DLVWQLDáDV\WXDFMDQLHSRZVWDáD]MHMZLQ\LQLHPDSRWU]HE\UR]WU]ąVDüVSUDZ\SU]H]RVRE\WU]HFLH'DOV]\
FLąJVSRUXQLHMHVWPL]QDQ\

'UH[OHUyZQDSLV]ąFVZyMOLVWZURNXMHV]F]HQLHSRVáXĪ\áDVLĊSLHF]ąWNąNWyUHMURNSyĨQLHMXĪ\áD
MDNRVHNUHWDU]3RGOHZVND%\üPRĪHIDNWMHMSRMDZLHQLDVLĊZNRUHVSRQGHQFMLVNLHURZDQHMGR7363ĞZLDGF]\
RVWDUDQLDFKGRGDQLDVRELHSRZDJLLGąĪHQLDFKGR]LQVW\WXFMRQDOL]RZDQLDG]LDáDOQRĞFL=$3

:\VWDZDZURNXQLHRGE\áDVLĊMDNSODQRZDá=ZLą]HNZSDĨG]LHUQLNXOHF]GRSLHURZJUXGQLX
RWZDUFLH QDVWąSLáR  JUXGQLD   7DN MDN SLHUZV]\P GZyP SRND]RP WDNĪH WHM Z\VWDZLH WRZDU]\V]\á
NDWDORJG]LĊNLNWyUHPX]QDP\MHMSHáQąQD]ZĊ±,9:\VWDZD6]WXNL5]\PVNDF]ZyUNDZVND]XMHĪHÄSRND]
JZLD]GNRZ\´ ]  Z ORNDODFK /LJL .RELHW ± R NWyU\P PRJOLE\ĞP\ VąG]Lü ĪH EĊGąF SU]HGVLĊZ]LĊFLHP
RNROLF]QRĞFLRZ\P PLDá GUXJRSODQRZH ]QDF]HQLH ZREHF SRZDĪQHM G]LDáDOQRĞFL Z\VWDZLHQQLF]HM ± ]RVWDá
ZSLVDQ\ZV]HUHJZ\VWDZ=ZLą]NXMDNRMHJRWU]HFLDSHáQRZDUWRĞFLRZDZ\VWDZD1XPHUDFMDZ\VWDZNRĔF]\
VLĊZURNXQD9,:\VWDZLH6]WXNL=ZLą]NX$UW\VWHN3ROVNLFK 9Z\VWDZDWR]QRZXÄSRND]JZLD]GNRZ\´
]SRSU]HGQLHJRURNX 1LHZLDGRPR]MDNLFKSRZRGyZ]DSU]HVWDQROLF]HQLDZ\VWDZ


Wizerunkowe korzyści?


-HGQ\P ] FHOyZ G]LDáDOQRĞFL Z\VWDZLHQQLF]HM =$3 E\áR SURPRZDQLH NRELHW QLH W\ONR MDNR
SHáQRSUDZQ\FKDNW\ZQ\FKXF]HVWQLF]HNĪ\FLDDUW\VW\F]QHJRDOHWDNĪHSURPRZDQLHLQG\ZLGXDOQ\FKPDODUHN
U]HĨELDUHN L JUD¿F]HN 3RGVXPRZXMąFD G]LHVLĊFLROHFLH LVWQLHQLD =ZLą]NX QRWDWND ] DUFKLZXP +DUODQGD
VWZLHUG]DĪH=ZLą]HNÄSRPyJáRSDUFLHPPRUDOQ\PGRZ\URELHQLDSRZDJLSUDF\DUW\VW\F]QHMQD]HZQąWU]
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]PXVLáGROLF]HQLDVLĊ]NRELHWDPLDUW\VWNDPL « LSRPyJáEDUG]RZ\GDWQLHZLHOXF]áRQNLQLRPGRZ\ELFLDVLĊ
LQG\ZLGXDOQHJR´
.RELHW\QDOHĪąFHGR=$3±MDNMXĪ]RVWDáRWRQDNUHĞORQHSRZ\ĪHM±ZVSyáSUDFRZDá\]HVREąSRQDG
ĞZLDWRSRJOąGRZ\PL SRG]LDáDPL DOH UyZQLH LVWRWQ\ MHVW IDNW ĪH Z UDPDFK =ZLą]NX DUW\VWNL R XJUXQWRZDQHM
SR]\FMLLGRFHQLRQHSU]H]NU\W\NĊZVSyáSUDFRZDá\]DUW\VWNDPLRZLHOHPQLHMFHQLRQ\PLNWyU\FKG]LHáDREQLĪDá\
SR]LRP]ELRURZ\FKZ\VWDZDFR]DW\PLG]LH±SU]\F]\QLá\VLĊGRXV]F]\SOLZ\FKXZDJQDWHPDWQLHSRWU]HEQHM
QDGSURGXNFMLDUW\VW\F]QHMSDĔRF]\PSLVDáZHZVSRPQLHQLDFK7\URZLF]&]\]DWHPSU]\QDOHĪQRĞüGR=ZLą]NX
SRPDJDáDZLQG\ZLGXDOQ\FKNDULHUDFKF]\LPV]NRG]LáD"

:NZLHWQLXPLDáDPLHMVFH9,:\VWDZD6]WXNL=ZLą]NX$UW\VWHN3ROVNLFKZH/ZRZLHSRáąF]RQD
] SRND]HP PDODUVWZD :RG]LFNLHM :RG]LFND SRFKRG]ąFD ]H V]ODFKHFNLHJR URGX 7XUQyZ ĪRQD KUDELHJR
-HU]HJRSRPLPRODWVSĊG]RQ\FKZ3DU\ĪXL:LHGQLXQLJG\QLHRGHEUDáDUHJXODUQHJRZ\ĪV]HJRZ\NV]WDáFHQLD
DUW\VW\F]QHJR]DSHZQH]XZDJLQDSU]\QDOHĪQRĞüNODVRZą$OHNLHG\ZRVLDGáDZH/ZRZLHLSRZRMQLH±
NWyUąVSĊG]LáDQDSLHOĊJQRZDQLXUDQQ\FK±ZáąF]\áDVLĊZWDPWHMV]HĪ\FLHDUW\VW\F]QHV]\ENR]RVWDáDGRFHQLRQD
MDNR]GROQDDUW\VWND:EUDáDXG]LDáZ:\VWDZLH6]WXNL3ROVNLHM WHMRWHPDW\FHOHJLRQRZHM DURNSyĨQLHM
Z6DORQLH/HWQLP7363RUD],:\VWDZLH6]WXNL=ZLą]NX$UW\VWHN3ROVNLFK(OĪELHWD0DW\V]HZVNDRGQRV]ąF
VLĊGRVSRVREXE\FLD:RG]LFNLHMSLV]HÄ1DOHĪąFGRZ\ĪV]\FKVIHUNWyUHPLDá\Z\VRNRUR]ZLQLĊWHSRF]XFLH
RGSRZLHG]LDOQRĞFLVSRáHF]QHMZSHáQLDQJDĪRZDáDVLĊZHZV]HONLHLQLFMDW\Z\ZVSLHUDMąFH]DUyZQRPDWHULDOQLH
MDN L GXFKRZR Z\PĊF]RQ\FK ZRMQą URGDNyZ :\SHáQLDáD JáĊERNR ]DNRU]HQLRQ\ SDWULRW\F]Q\ RERZLą]HN
SRGREQLHMDNWRZyZF]DVF]\QLáRZLHOXSU]HGVWDZLFLHOLWHMVIHU\URELąFWRGRF]HJR]RVWDáDSRZRáDQDF]\OL
PDOXMąFªNXSRNU]HSLHQLXVHUF©´0RQRJUD¿VWND:RG]LFNLHM]DXZDĪDMHGQDNĪHRGDUW\VWND]DF]\QD
VWDZLDü QD VDPRUHDOL]DFMĊ FR SU]\SLHF]ĊWRZXMH ZVWąSLHQLHP GR 3RZV]HFKQHJR =ZLą]NX 3ROVNLFK$UW\VWyZ
3ODVW\NyZ:LQWHUSUHWDFML0DW\V]HZVNLHMSU]\QDOHĪQRĞüGR=$3QLHGDáDKUDELQLHSRF]XFLDĪHSU]\QDOHĪ\GR
JURQD]DZRGRZ\FKDUW\VWyZ5]HF]\ZLĞFLH=$3±FKRüSRZRáDQ\WDNĪHSRWRE\GEDüRLQWHUHV\]DZRGRZH
VZRLFK F]áRQNLĔ ± QLH PLDá UHDOQHJR ZSá\ZX QD Ī\FLH DUW\VW\F]QH :LHOH ZVND]XMH QD WR ĪH ] IRUPDOQHJR
SXQNWXZLG]HQLDQLHE\áWR]ZLą]HN]DZRGRZ\OHF]JUXSDWRZDU]\VND]NWyUąMDNRFDáRĞFLąQLNWQLHPXVLDá
VLĊOLF]\ü.LHG\ZSRZVWDáD5DGD6]WXNLGOD:VFKRGQLHM0DáRSROVNLZMHMSUDFDFKEUDá\XG]LDáWDNLH
RUJDQL]DFMHMDN3=>3@$3.RáR$UFKLWHNWyZ3ROVNLFK=ZLą]HN5]HĨELDU]\.RáR*UD¿NyZ.RáR7HRUHW\NyZ
6]WXNLDOHQLH=$3FKRüZ]DU]ąG]LH5DG\]DVLDGDáD'UH[OHUyZQD NWyUDSRGREQLHMDN:RG]LFNDGRáąF]\áD
WDNĪHGR3=>3@$3OHF]ZSU]HFLZLHĔVWZLHGRKUDELQ\QLH]UH]\JQRZDáD]F]áRQNRVWZDZ=$3 :\GDMHVLĊ
ZLĊFĪHRLOHSRV]F]HJyOQHDUW\VWNLGRSXV]F]DQRGRJUHPLyZGHF\]\MQ\FKWRQLH]DVSUDZąLFKSU]\QDOHĪQRĞFL
GR=ZLą]NXOHF]LQG\ZLGXDOQ\FKVWDUDĔ2QH]DĞG]LĊNLVZRMHMSR]\FMLPRJá\SRGHMPRZDüNURNL]PLHU]DMąFH
GRSROHSV]HQLDV\WXDFML=$3

,QQ\PDUJXPHQWHPNWyU\VNáDQLDNXWDNLHMLQWHUSUHWDFMLMHVWIDNWLĪGRSRZVWDáHJRZ=ZLą]NX
=DZRGRZHJR3ROVNLFK$UW\VWyZ3ODVW\NyZQDOHĪDáRNLONDDUW\VWHN]=$3 MDN5HLFKHUWyZQDF]\'UH[OHURZD 
DOH Z\áąF]QLH GODWHJR ĪH RG MDNLHJRĞ F]DVX E\á\ F]áRQNDPL =ZLą]NX ']LHVLĊFLX 3ODVW\NyZ NWyU\ ZUD]
]JUXSą1RZD*HQHUDFMDRUD]=U]HV]HQLDPL±$UW\VWyZ3ODVW\NyZ$UWHVL1LH]DOHĪQ\FK0DODU]\8NUDLĔVNLFK
± ZVSyáWZRU]\á ==3$3 :RG]LFND SU]\áąF]\áD VLĊ GR ==3$3 WDNĪH SRSU]H] ZVSyáSUDFĊ ] ='3 RUD]$UWHV
D RG URNX  ZHV]áD GR ]DU]ąGX MDNR ,, VHNUHWDU] 3U]HGH ZV]\VWNLP MHGQDN DUW\VWND ZFLąĪ UR]ZLMDáD VLĊ
DUW\VW\F]QLHĪ\ZRLQWHUHVRZDá\MąDZDQJDUGRZHWHQGHQFMHZPDODUVWZLHLSHZQLHGODWHJRZ\VWDZLDQLHUD]HP
] DUW\VWNDPL SU]\QDOHĪąF\PL GR =$3  NWyU\FK WZyUF]RĞü XFKRG]LáD ]D ]DFKRZDZF]ą MXĪ Z ,, SRáRZLH ODW
GZXG]LHVW\FKX]QDáDKUDELQD]DV]NRG]ąFHMHMZL]HUXQNRZL-HĞOLZLĊF=$3QLHSRPDJDáZLQG\ZLGXDOQ\FK
NDULHUDFKWRNRPXE\áSRWU]HEQ\LQDMDNLPIXQGDPHQFLHRSDUWDE\áDMHJRG]LDáDOQRĞü"

ZAP – ponadlokalne stowarzyszenie czy
środowiskowa inicjatywa?

= WHNVWX +DUODQG±=DMąF]NRZVNLHM ]DPLHV]F]RQHJR Z WU]\G]LHVW\P F]ZDUW\P QXPHU]H Kobiety
Wspóáczesnej,GRZLDGXMHP\VLĊĪH=ZLą]HNÄRGF]DVXVZHMLQDXJXUDF\MQHMZ\VWDZ\ZURNX]RUJDQL]RZDá
FDá\V]HUHJZ\VWDZZH/ZRZLHZ:DUV]DZLHZàRG]LLWG´1DREHFQ\PHWDSLHEDGDĔWUXGQRMHVWXVWDOLüQDLOH
ZVSRPQLHQLHWRLQIRUPXMHRU]HF]\ZLVWHMDNW\ZQRĞFL=ZLą]NXDQDLOHMHVWW\ONRRGELFLHPDPELWQHJRFHOX
RNWyU\PSLVDáD-DQLQD1RZRWQRZDÄ=ZLą]HN$UW\VWHN3ROVNLFKLVWQLHQLHVZRMH]DZG]LĊF]DP\ĞOLSRáąF]HQLD
ZV]\VWNLFKDUW\VWHNPDODUHN]SRGWU]HFK]DERUyZ3ROVNL´
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=REDF]P\ MDN Z\JOąGDáR XF]HVWQLFWZR DUW\VWHN ] UyĪQ\FK PLDVW Z Z\VWDZDFK =$3 Z SLHUZV]\P
G]LHVLĊFLROHFLX MHJR G]LDáDOQRĞFL : , :\VWDZLH 6]WXNL Z]LĊá\ XG]LDá GZDG]LHĞFLD GZLH DUW\VWNL ] /ZRZD
VLHGHP].UDNRZDLSRMHGQHM]:DUV]DZ\3DU\ĪDL$UOHVKHLPRUD]MHGQDDUW\VWNDNWyUHMPLDVWDSRFKRG]HQLD
QLHSRGDQRZNDWDORJXZ\VWDZ\ UD]HPWU]\G]LHĞFLWU]\XF]HVWQLF]NLZ\VWDZ\ 'UXJąZ\VWDZĊ=$3SODQRZDá
MXĪ ]HZ]JOĊGXQDV\WXDFMĊZNUDMX MDNRORNDOQąFKRüSUDFHQDQLąGRVWDUF]\á\WDNĪHGZLHDUW\VWNL].UDNRZD
UD]HP GZDG]LHĞFLD MHGHQ XF]HVWQLF]HN  2 LFK SRFKRG]HQLX GRZLDGXMHP\ VLĊ ] NDWDORJX Z NWyU\P SU]\
QD]ZLVNXNDĪGHMDUW\VWNLXPLHV]F]RQRZQDZLDVLHRGSRZLHGQLąQD]ZĊPLDVWD1D,9:\VWDZLH6]WXNL SRPLMDP
ÄZ\VWDZ\ JZLD]GNRZH´ EH] NDWDORJX  QD GZDG]LHĞFLD RVLHP Z\VWDZLDMąF\FK DUW\VWHN SRMDZLáR VLĊ V]HĞü
DUW\VWHN].UDNRZDGZLH]:DUV]DZ\LMHGQDNWyUHMSRFKRG]HQLHWUXGQRXVWDOLüJG\ĪW\PUD]HPZNDWDORJX
SU]\QD]ZLVNDFKDUW\VWHNMXĪQLHRGQRWRZDQRQD]ZPLDVWLFKSRFKRG]HQLD:Z9,:\VWDZLH6]WXNLEUDá\
XG]LDá Z\áąF]QLH DUW\VWNL ]H /ZRZD:  QD SRND]LH =$3 ]RUJDQL]RZDQ\P Z UDPDFK 6DORQX /HWQLHJR
7363QDGZDG]LHĞFLDGZLHZ\VWDZLDMąFHDUW\VWNLSLĊüPDODUHNSRFKRG]LáR].UDNRZDMHGQD]LQQHJRPLDVWD
NWyUHJRQD]Z\QLHSRGDQR1DZ\VWDZLH]RND]MLG]LHVLĊFLROHFLD]DSUH]HQWRZDáRVLĊGZDG]LHĞFLDV]HĞüDUW\VWHN
ZW\PF]WHU\.UDNRZLDQNLLMHGQD:DUV]DZLDQND7DNZLĊFZSLHUZV]\PRZRFQ\PZZ\GDU]HQLDLOHSLHM
XGRNXPHQWRZDQ\PG]LHVLĊFLROHFLXG]LDáDOQRĞFL=$3ZLG]LP\Z\UDĨQLHĪHFHOáąF]HQLDDUW\VWHN]ZV]\VWNLFK
SROVNLFK]LHPQLHE\áUHDOL]RZDQ\±SUDZGRSRGREQLHQLHPyJáE\ü=ZLą]HN$UW\VWHN3ROVNLFKZH/ZRZLH
VNXSLDá JáyZQLH PDODUNL L U]HĨELDUNL WH Z PQLHMV]HM OLF]ELH  ]H ĞURGRZLVND NUDNRZVNR±OZRZVNLHJR D ZLĊF
]MHGQHJRW\ONR]DERUX±DXVWULDFNLHJR2ND]MRQDOQLHZSRND]DFKEUDá\XG]LDáDUW\VWNL]:DUV]DZ\F]\OL]W]Z
.RQJUHVyZNLQDWRPLDVW]LHPLHVSRG E\áHJR ]DERUXSUXVNLHJRQLHE\á\UHSUH]HQWRZDQHQDZ\VWDZDFK=$3

$ MDN Z\JOąGDáD G]LDáDOQRĞü Z\MD]GRZD =$3" -HVLHQLą  RUD] F]WHUQDĞFLH ODW SyĨQLHM =$3
Z\VWDZLDá SUDFH VZ\FK F]áRQNLĔ Z SU]HVWU]HQLDFK ZDUV]DZVNLHM =DFKĊW\ =D SLHUZV]\P UD]HP SRND] ]DMąá
F]WHU\ VDOH D FDá\ WUXG MHJR XU]ąG]HQLD SRQLRVáD$OELQRZVND±0LQNLHZLF]RZD 1LH ]QDP\ SHáQHM QD]Z\ WHM
Z\VWDZ\JG\ĪQLH]DFKRZDáVLĊMHMNDWDORJ:DUW\VWNL]DSUH]HQWRZDá\SLĊüG]LHVLąWGZLHSUDFHJáyZQLH
NRPSR]\FMHROHMQHLDNZDUHORZHDG]LĊNL]DFKRZDQHPXNDWDORJRZLZLHP\LĪSHáQDMHMQD]ZDWRWystawa
Zbiorowa Prac Związku Artystek Polskich we Lwowie7HJRSRND]XGRW\F]\ZVSRPQLDQDMXĪUHFHQ]MDZNWyUHM
DXWRU SLVDá R ÄG]LHOQ\FK REURĔF]\QLDFK /ZRZD´ SRGNUHĞODMąF MHGQDN QLH W\ONR RGZDJĊ DUW\VWHN DOH L LFK
SRFKRG]HQLHÄ,MHĞOLWDJUXSD]MDZLDVLĊZ:DUV]DZLHZLHG]LHüQDOHĪ\ĪHWZyUF]\QLHSRSUDZQ\FKSRUWUHWyZ
PLVWHUQ\FKPLQLDWXUNZLDWyZZQĊWU]PDUWZ\FKQDWXU\LNUDMREUD]yZWHPDODUNLRQDMOHSV]HMNXOWXU]H=DFKRGX
XUDVWDMąGR]QDF]HQLDV\PEROX3R]DJUDQLFDPLLFK]DVLĊJXDUW\VW\F]QHJRQLHPDMXĪ(XURS\UR]SRF]\QDVLĊ
QDWRPLDVWVWUDV]OLZD$]MDZUD]]MHMFKDRVHPLQLHQDZLĞFLąGRáDFLĔVNLHMF\ZLOL]DFML,FKV]WXNDU\JRU\VW\F]QD
Z IRUPDFK áDFLĔVNLFK MHVW RVWDWQLP EDVWLRQHP NXOWXU\ ]DFKRGQLHM´ ± SLVDá %XQLNLHZLF] 3RGNUHĞODQR ZLĊF
ZDĪQ\ GOD NXOWXU\ SROVNLHM FKRü MHGQDN ORNDOQ\ Z\PLDU G]LDáDOQRĞFL =$3 D QLH RJyOQRSROVNL ]U]HV]DMąF\
DUW\VWNL]ZV]\VWNLFK]LHPSR]DERURZ\FK

2EHFQRĞü DUW\VWHN ] =$3 QD SR]QDĔVNLHM 3RZV]HFKQHM :\VWDZLH .UDMRZHM ]RVWDáD MXĪ SRNUyWFH
RPyZLRQDSRZ\ĪHM$MDNZ\JOąGDáLFKXG]LDáZLQQ\FK]ELRURZ\FKSRND]DFKV]WXNLNRELHWZGZXG]LHVWROHFLX
PLĊG]\ZRMHQQ\P" :  PLDáD PLHMVFH , :\VWDZD $UW\VWHN 3ROVNLFK Z %\GJRV]F]\ ]RUJDQL]RZDQD
] LQLFMDW\Z\ WDPWHMV]HJR 0X]HXP 0LHMVNLHJR NWyUH Z\VWRVRZDáR ]DSURV]HQLD GR DUW\VWHN ]ZáDV]F]D W\FK
]DXZDĪRQ\FKSRGF]DVSR]QDĔVNLHM3:.±L:%\GJRV]F]\]DSUH]HQWRZDá\VLĊWU]\PDODUNLNRMDU]RQH]=$3
±$OELQRZVND±0LQNLHZLF]RZD$QLHOD &]DUQRZVND RUD] :RG]LFND Z W\P F]DVLH IXQNFMRQXMąFD MXĪ MHGQDN
]GHF\GRZDQLHSR]D=ZLą]NLHP &]WHU\ODWDSyĨQLHMQD,,0LĊG]\QDURGRZHM:\VWDZLH3ODVW\F]HNZ:DUV]DZLH
SRĞUyGSLĊüG]LHVLĊFLXMHGHQQD]ZLVNQLHRGQDMG]LHP\DQLMHGQHJRNWyUHE\QDOHĪDáRGRSU]HGVWDZLFLHONL=$3
3RGREQLHMDNQDRVWDWQLHMPLĊG]\ZRMHQQHMZ\VWDZLH]DW\WXáRZDQHMĝwiat kobiet]RUJDQL]RZDQHMZZDUV]DZVNLHM
5HVXUVLH 2E\ZDWHOVNLHM %\á\ WR SRND]\ ĞURGRZLVND ZDUV]DZVNLHJR DOH SU]HGH ZV]\VWNLP PáRGV]HJR MXĪ
SRNROHQLDDUW\VWHN





Wyrobnice przemysłu artystycznego


5RNSRSLHUZV]HMZ\VWDZLH=$3ZZDUV]DZVNLHM=DFKĊFLHWMZURNXQDáDPDFKTygodnika
Ilustrowanego SRMDZLáD VLĊ UHFHQ]MD Z\VWDZ\ F]WHUHFK OZRZVNLFK DUW\VWHN ± 0DULL *DZDáNLHZLF]±
&K\ELĔVNLHM $QLHOL &]DURZVNLHM /XQ\ 'UH[OHUyZQ\ L +DUODQG±=DMąF]NRZVNLHM 1LH E\áD WR R¿FMDOQLH
Z\VWDZD=$3FKRüZV]\VWNLHF]WHU\DUW\VWNLE\á\MHJRF]áRQNLQLDPL3RND]RGE\áVLĊZOZRZVNLP0X]HXP
3U]HP\VáRZ\PDGRNáDGQLHM±MDNRGQRWRZXMHZUHFHQ]ML-y]HI3LRWURZVNLNRQVHUZDWRU]DE\WNyZZH/ZRZLH
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– w „przygodnych, nieodpowiednich pokojach i pokoikach wystawowych.”38 Warto w tym miejscu ]DWU]\PDü
sLĊ przy teNĞcie konserwatora.
Piotrowski nazywa w recenzji artystki wybitnymi i docenia ich sprawny warsztat, ale RPDZLDMąF
twórczRĞü poszczególnych artystek czyni istotne uwagi. Na przykáDd o r]HĨbach Drexlerówny pisze: „Figurki
te, odpowiednio polichromowane, nadawDáy by sLĊ bardzo dobrze do wykonania w porcelanie lub glazurowanej
glince i mogáyby wypr]Hü z handlu podobne, bez porównania gorsze wyroby obce.”39 Dalej prace „epigonowej
impresjonistki”, czyli Czarnowskiej komentuje: „Obrazy takie, uMĊWH bardziej syntetycznie, o miej rozdrobnionym
pHM]DĪu, traktowanym wLĊFHM páDszczyznowo na sposób litogra¿i, mogáyby i powinny by zasWąpLü owe brzydkie,
obce a tak bardzo przez lud pokupne oleodruki odpustowe. Czarnowska jest najbardziej przysposobiona do
stworzenia FDáHM serii mocno kolorowych, a wysoce estetycznych, tzw. ludowych, drukowanych obrazów
religijnych, które by masowo sprzedawano na jarmarkach i odpustach naszych. Takie oleodruki, czy WHĪ
litogra¿e wypierDMąF banale fabrykaty pruskie, czeskie i Īydowsko–madziarskie, wniosáyby ĞZietne tradycje
barwnego drzeworytu ludowego. Nie ulega wąWpliZRĞci, ĪH artystka nabrawszy pewnej wprawy, doprowad]LáDby
z áDWZRĞFLą do doskonDáRĞci i ten, z wielką szkodą u nas zaniedbany, a tak bardzo wd]LĊF]ny i nieJG\Ğ popularny
rodzaj gra¿ki polskiej.”40 ZaĞ docenLDMąF miniatury Marii ChybiĔVNiej recenzent wyrDĪD naG]LHMĊ „Przez dalsze
uprawianie tej gDáĊ]L sztuki doprowad]Lü moĪH ChybiĔVNa miniaturĊ polską do znanej wyĪyny doskonDáRĞci
najwybitniejszych miniaturzystów.”41
Piotrowski wielką wagĊ przykáDda do polVNRĞci, choü nie stawiaá tak powDĪnych zadaĔ przed artystkami,
jak kilka lat wczeĞQiej Boáoz Antoniewicz. WyrDĪDá po prostu nad]LHMĊ wobec nich, ĪH wniosą istotny wkáDd
w rozwój polskiego przemysáu artystycznego. MoĪHPy ]DáoĪyü, ĪH takĪH dla samych artystek, nDOHĪąFych do
ZwLą]ku Artystek Polskich, ten aspekt mógá byü nie bez znaczenia. Byü moĪH nawet sugestie recenzenta byáy
zgodne z ich ambicjami. Jednak, o ile w przypadku obrazów Czarnowskiej czy miniatur ChybiĔVNiej, sáowa
Piotrowskiego nie wydDMą sLĊ byü niestosowne, to w przypadku rzHĨb Drexlerówny jego porada moĪH nieco
rD]Lü – „nadawDáy by sLĊ bardzo dobrze do wykonania w porcelanie lub glazurowanej glince i mogáyby wypr]Hü
z handlu podobne, bez porównania gorsze wyroby obce”.
Drexlerówna byáD we Lwowie artystką o pewnej juĪ renomie. Swoje indywidualne wystawy PLDáD
jeszcze przed wojną w latach 1906, 1907, 1908. Poza tym, ĪH byáa uczennLFą Academii Medici i studiowDáD
na akademii monachijskiej, PLDáD]DVREąWDNLH artystyczne GRĞwiadczenia jak praca w Dornach koáo Bazylei
przy budowie Goetheaneum (wersji dziĞ nieistnLHMąFHM).42 We Lwowie realizowDáD m.in. r]HĨby pomnikowe
i nagrobkowe, czyli presWLĪowe zlecenia jak brą]owe popiersie Marii Konopnickiej, czy popiersie hetmana
ĩóákiewskiego, a jeszcze przed wojną popiersie Szopena i Moniuszki dla sali koncertowej Galicyjskiego
Towarzystwa Muzycznego. BiorąF pod uwagĊ GRĞZiadczenie r]HĨbiarki, moĪna postawLü pytanie, czy uwagi
Piotrowskiego, który widzi artystki (nLH]DOHĪnie od ich dotychc]DVRZ\FKRVLąJQLĊü MDNRZ\UREQLFHSU]HP\VáX
artystycznego, byáy znakiem szerszej tendencji polegDMąFHM na deprecjonowaniu twórczRĞci kobiet? A moĪH
nie byáo w tych uwagach ]áHM woli, lecz pDPLĊü o jednym z priorytetów krakowskiego KoáD Artystek Polskich.
Jeden z punktów statutu zakáDdDá „OpiekĊ nad polskim przemysáem ludowym i ubiorem ludu polskiego oraz
uszlachetnienie tego przemysáu i podnoszenie go do artystycznej wartRĞci. DąĪHnie do nadawania wyrobom
polskiego artystycznego przemysáu odrĊbnej cechy rodzimej, opartej nie tylko na motywach ludowych polskich,
ale i na faunie, Àorze i przyrodzie kraju naszego.”43 W ĞZietle powyĪszych sáów oraz biorąF pod uwagĊ fakt,
LĪ pozycja sztuki uĪytkowej byáD wówczas wysoka, byü moĪH nie powinniĞmy doszukiwDü sLĊ w sáowach
Piotrowskiego negatywnego stosunku do twórczRĞci kobiet. Warto WHĪ dodDü, ĪH autor NRĔczy swą recen]MĊ
opinLą, LĪ pokaz czterech artystek byá jednym z najlepszych spoĞUyG licznych pokazów zorganizowanych przez
lwowskie TPSP.

Problemy lokalowe
W 1925 w czerwcu, ZAP biorąF ud]LDá w Salonie Letnim, otrzyPDáo do dyspozycji od Towarzystwa
lewe skrzydáo w PDáDFu Sztuki na pl. Targów (Wschodnich). Jest to pierwsza udokumentowana wystawa
ZwLą]ku w tym miejscu. ĩHby dobrze zrozuPLHü problemy lokalowe lwowskiego ĞURGRZiska artystycznego,
warto sLĊgnąü po wspomnienia prezesa TPSP Edmunda Bulandy z roku 1928: „Ma Warszawa swoMą ZachĊWĊ, ma
Kraków swój PDáDF Sztuki, a Lwów? Lwów, to miasto, które setki tysLĊFy áoĪy na cele teatru, to miasto niema
wáDĞciwie lokalu wystawowego. Bo trudno parĊ pokoików, na drugiem pLĊWrze gmachu Muzeum Przemysáowego
poáoĪonych, do których dochodzi sLĊ ciemnemi, PDáHPL, prawie Īe wstydliwemi schodkami, gdzie w PDáych,
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fatalnie RĞZietlonych salkach mies]F]ą sLĊ obrazy, nazZDü lokalem Z\VtaZRZ\m, salonem sztuki. Czy moĪna
sLĊ Z tych Zarunkach dziZLü, ĪH art\Ğci ZLĊkszych obrazyZ nie chFą Z tym lokalu Z\VtaZLDü" Czy moĪna sLĊ
dziZLü, ĪH tak rzadko moĪna ur]ąd]Lü Z\VtaZĊ r]HĨby" Czy moĪna sLĊ dziZLü, ĪH nikt obcy nie Zie naZet, ĪH Ze
LZRZie są art\ĞFL" (…) TRZarzystZR nieJG\Ğ gospodarz, z daZQego PDáDFu Sztuki zosWDáo usunLĊWH na drugi
plan i musi rok rocznie, jak skromny lokator, Z\QajmRZDü sobie za czynszem 1000 ]á. na letnie miesLąFH ten
pDáDF, który zmienLá naZet VZyj napis artibus et litteris na laborem nostrum patriae. A ZV]DN i sztuka jest SUDFą
tZyUF]ą, PDMąFą praZR bytu i sáuĪąFą OjczyĨnie.”44 Prezes ZVSRmina ZLĊF o GZych gáyZQ\ch budynkach,
z których korzysWDü mogli art\Ğci Z PLĊdz\ZRjennym LZRZie Z celach ekspozycyjnych, jednak ĪDden z nich
nie byá do NRĔca ZáDVQRĞFLą TPSP, co pokazuje stosunek ZáDdz miasta do sztuk plastycznych. Podobnie gorzkie
XZagi czytam\ZUecenzji Salonu Wiosennego z 1930 roku:
Ä3DáDFWHQQD]\ZDüPDVLĊSUDZR QLHVWHW\ 3DáDFHP6]WXNLW\ONRQDZLRVQĊZNRĔFXOLSFDSU]HFKRG]LQD
ZáDVQRĞü 7DUJyZ :VFKRGQLFK ]DU]ąG PLDVWD QLH ]DZDKDá VLĊ ]HGU]Hü QDSLV QD IURQWRQLH SDáDFX Ä6]WXFH
SROVNLHM´ QDSLV NWyU\ WDP WNZLá RG  URNX «  /ZyZ RIL FMDOQLH V]WXNL QLH SRWU]HEXMH L Z\NUHĞOLá Mą
]SURJUDPXVZRLFK]DLQWHUHVRZDĔ´
W\VWDZ\=$PRGE\ZDá\VLĊZUyĪQ\FKPLHMVFDFK2WR]HVWDZLHQLH: I W\VWDZDPLDáDPLHMVFHZ,]ELH
HandlRZej przy ul. Akademickiej, II, IV i VI – Z bOLĪHM nieokreĞlonych salach Z\VtaZRZ\ch TPSP. WystaZ\
JZLD]GNRZH]ODWRUD] ±ZORNDODFK/LJLKRELHW-HG\QąZ\VWDZą=$PZ3DáDFX6]WXNL
E\áDZVSRPQLDQDMXĪZ\VWDZD] 1DVWĊSQHSLĊüXGRNXPHQWRZDn\FKNDWDORJDPLZ\VWDZ, Z tym ZystaZa
z okazji dziesLĊFLolecia =AP z roku  artystki organizoZDá\ Z salach Muzeum PrzemysáRZego przy ul.
Dzieduszyckich. 'Zie ZystaZy – ZL±RGE\á\sLĊZ ZarszaZVNLHM=DFKĊFLH.46
BorykDMąFy sLĊ z problemami ¿naQVRZ\mi =ZLą]Hk, Z  nabyá duĪą pracRZQLĊ Z ĝUyGmieĞciu,
przy ul. Batorego  i SURZad]Lá tam SzkoáĊ MalarstZa i 5]HĨby, tzn. popoáudniRZe kursy Z celach zaURENRZ\ch
oraz, dla VZRich F]áonkiĔ Zieczorny kurs aktu – bardzo ZDĪy element Z ks]WDáFHniu artystycznym. PracRZQie
SURZad]Láy Helena Lang i Julia SmolNyZQa. W pracRZQi tej =AP Z tym samym roku ur]ąd]Lá skromną „Z\VtaZĊ
JZiazGNRZą´, która „ZzZLą]ku z ogólną sytuDFMą ekonomiczną nie przynosi spodzieZanego dochodu.”4

Sztuka czy praca?
W listopadzie  odbyáD sLĊ Z\VtaZa d]LHá sztuki =ZLą]ku Artystek Polskich. Warto Z tym
miejscu pochyOLü sLĊ nad tytuáDPLZ\VtaZ, które na ogóá znamy Z oryginalnym brzmieniu, d]LĊki zacKRZanym
katalogom. 1a ich podstaZie moĪHPy Z\FLągnąü ZQioski dotyF]ąFH tego, jak VZRMą tZyUczRĞü postrzegDáy
artystki z =AP. Oto tytuáy (pomijam kameralne „Z\VtaZ\ JZiazdkoZe” oraz ZarszaZVNie): I WystaZa Sztuki
Artystek Polskich, II WystaZa Sztuki =AP Ze LZRZie, IV WystaZa Sztuki, VI WystaZa Sztuki =AP Ze
LZRZie, WystaZa =AP Ze LZRZie Z ramach Salonu Letniego TPSP, WystaZa z okazji dziesLĊFLolecia =AP
Ze LZRZie (katalog obrazów i U]HĨb), WystaZa d]LHá sztuki =$P ZH /ZRZLH W\VWDZD =$P ZH /ZRZLH ,
WystaZa obrazów =AP (1931), WystaZa =AP.48 Widoczna jest, szczególnie na poF]ąWku, potrzeba manifestacji
Z\UDĪDMąFHM sLĊ Z uĪyciu sáRZa „sztuka”, które nie pozostaZia ZąWpliZRĞci – malarki, gra¿czki, U]HĨELDUNL
z =AP traktRZDáy VZRMą d]LDáDOQRĞü SRZDĪnie, byáy artystkami, a nie zaleGZie rzemieĞlniczkami. D]LHáD ich
rąk to sztuka, nie Z\UREQictZR Jest to istoty szczegóá myZLąFy praZGRSRGREQie o tym, jakie byáy ich ambicje.
Tylko Z\MąWNRZR Z ramach Z\VtaZ =AP pokaz\Zano tkaniny, np. Z 1 biorąFD ud]LDá Z jubileuszRZ\m
pokazie Sabina JaQNRZVNa zaprezentRZDáD aplikacje, byá to jednak Z\VWĊp jednorazRZ\ (nazZisko artystki
pojaZLáo sLĊ tylko przy okazji tej jednej Z\VtaZ\ .49 &]áonkinie =AP, które parDáy sLĊ rzemiosáHP artystycznym
– Irena Petzold–DaZiGRZa oraz =o¿a PetzolGyZQa – Z\VtaZLáy kilimy tylko Z  i 1930.0 TakĪe Z 199
VZRje lalki artystyczne zaprezentRZDáD Janina Petry–Przybylska. Byáy to jednak marginesy pokazu. Dopiero
fakt ZVSyápracy ze =ZLą]kiem Pracy 2E\Zatelskiej Kobiet i Z\VtaZienie rezultatyZ osLągnLĊWych na kursie
tkackim Z Cháopach koáo Komorna Z  moĪna uznDü za otZarcie sLĊ =ZLą]ku na Z\URE\ rzemiosáD ByáD
to jednak jego ostatnia lZRZVNaZ\VtaZa, aZLĊF przedostatnia Z ogóle.
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Kobiece getto czy więzy przyjaźni?
W 1930 w salach Muzeum Przemysáowego odbyáD sLĊ wystawa ZAP wraz z artystkami z grupy Kolor.
Grupa Kolor skáDdDáD sLĊ tylko z trzech artystek – Marii Litauerówny, (OĪbiety HirszberĪDnki oraz GrDĪyny
Hufnaglówny. Kobiety áąF]yáD posWDü nauczyciela, Tadeusza Pruszkowskiego, wydaje VLĊ ZLĊF ĪH to E\áD –
w przeciwieĔVtwie do ZAP – grupa o wspólnym programie artystycznym. W dwudziestoleciu PLĊdzywojennym
istnLDáy takĪH dwie inne grupy. Grupa Fresk, która takĪH pojawiáD sLĊ okoáo roku 1930, skupiona wokóá Blanki
Mercere, kultywowDáD – jak sama nazwa wskazuje – malarstwo freskowe. Drugą grupą byáo Ars Feminae,
funkcjonuMąFH w latach 1933–1935, debiutuMąFH wystawą zorganizoZDQą w murach Towarzystwa =DFKĊW\
Sztuk PLĊknych w Warszawie.51 W skáDd Ars Feminae wchod]Láy przede wszystkim malarki i gra¿czki m.in.
Olga BoznaĔVNa, Pia Górska czy Michalina KrzyĪDnowska. W twórczRĞci tych artystek dominowDáy tendencje
kolorystyczne, a wLĊF znowu – w przeciwieĔVtwie do ZAP – mamy tu do czynienia z grupą o wspólnym pro¿lu
artystycznym.
Na temat Ars Feminae interesuMąFH uwagi poczynLáD Nela Samotyhowej, krytyczka sztuki SLV]ąFD
gáównie dla Kobiety Wspóáczesnej. Uwagi te podwDĪDáy sens tworzenia kobiecych grup artystycznych,
dlatego moĪHPy je odnieĞü takĪH do ZAP: „WyodrĊbnianie sLĊ wedáug klucza páFL dla celów artystycznych,
czy naukowych uderza sztuczQRĞFLą i archaizmem (...) Ideologiczne wyodrĊbnienie sLĊ grupowe rodzi sLĊ ze
wspólQRĞci dąĪHĔ z wiary w ich szybs]ą w tej formie realizacjĊ, lub jest wynikiem NRQLHF]QRĞFL obrony praw,
czy moĪOLZRĞci rozwoju, któremu ktRĞ czy cRĞ zagrDĪD. Nie przypuszczam, raczej nie wiem, by zrzeszenie
Ars Feminae powsWDáo w jednym z tych celów”. A w jakich celach,F]\WHĪ]MDNLHJRSRZRGXSRZVWDá=$3
i prowad]Lá swoMą d]LDáDOQRĞü wystawiennLF]ą?
Aneta Górnicka–Borat\ĔVNa w ksLąĪFH StaĔmy siĊ sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–
1939) opisDáD cztery wizje, które wyróĪnLü moĪna w d]LDáDOQRĞci oraz w twórczRĞci polskich kobiet – wizje
przewartRĞciowania relacji páFL, których celem byáo równouprawnienie. Są to: Projekt „pozytywistyczny” z lat
siedemdziesLąWych i osiemdziesLąWych dziewLĊWnastego wieku, zwią]Dny z ¿lozo¿ą pozytywizmu, w którym
najwDĪniejsza byáD kwestia szeroko rozumianej edukacji kobiet. Projekt polskich sufrDĪystek zwLą]Dnych
z Pauliną Kuczalską–Reinschmit, dla których priorytetem byáD walka o prawa wyborcze. Projekt, który
badaczka okreĞla jako „modernistyczny” – wywiedziony z twórczoĞci Zo¿i 1DáNRZVNLHM (1884–1954), która
oferuje kobietom model kobiety twórczej, silnie zwLą]Dnej z naturą, ale WHĪ autodestrukcyjny. Oraz projekt
„liberalny” realizowany przez ĞURGRZisko WiadomoĞci Literackich, zwLą]Dny z d]LDáDOQRĞFLą Ireny Krzywickiej,
koncentruMąFy sLĊ na kwestii wolQRĞci obyczajowej. Jak na tym tle przedstawia sLĊ d]LDáDOQRĞü ZAP? Co
o ZwLą]ku moĪna powied]LHü w konteNĞcie emancypacji?
ZwLą]Hk Artystek Polskich powsWDá w 1917, czyli wtedy, kiedy Ğrodowisko VXIUDĪ\VWHN skupionych
wokóá Kuczalskiej–Reinschmit strDFLáo juĪ znaczenie, jakie miaáo przed I wojną ĞZiatową. W tym okresie
powstawDáy takie organizacje jak wymienione ZwLą]Hk Pracy Obywatelskiej Kobiet czy Klub Polityczny
Kobiet PosWĊpowych, które wLą]Dáy sLĊ z konkretnymi sLáDPL politycznymi, by walczyü o równy dosWĊp
kobiet i PĊĪF]yzn do sfery publicznej. Tymczasem Kuczalska–Reinschmit byáD wierna idei separatystycznej.
Górnicka–Borat\ĔVNa w taki sposób charakteryzuje jej strategLĊ: Ä7Ċ samotQRĞü Kuczalska motywowDáD nie
W\ONRX]DVDGQLRQ\PEUDNLHP]DXIDQLDGRVLáSROLW\F]Q\FKF]\RGUĊEQRĞFLąVSRáHF]QR±HNRQRPLF]Q\FKLQWHUHVyZ
kobiet, ale takĪH konieczQRĞFLą wewnĊWrznej integracji i solidaUQRĞci, potrzebą udowodnienia nieufnym wobec
samych siebie kobietom i drwLąFych z nich PĊĪF]yzną, ĪH są zdolne same stworzyü sLáĊ, a w konsekwencji
doprowad]Lü do wDĪnych przewartRĞciowaĔZNXlturze.”52
Byü moĪH artystki zrzeszone w ZAP takĪH wierzyáy w idHĊ separacji? Ale nie áąF]\á ich program
artystyczny, który w takim wypadku cementowDáby, jeĞli nie warunkowDá, próby wypracowania nowej jaNRĞci.
=ZLą]HNQLHPLDáWHĪUHDOQHMVLá\SU]HELFLDE\VSUDZQLHUHDOL]RZDüVSRáHF]QR±HNRQRPLF]QHLQWHUHV\DUW\VWHN
Jaki mógá byü zatem cel tworzenia kobiecego getta? OkreĞlenia „kobiece getto” uĪyáD Maria Popr]ĊFka, pis]ąF
o prywatnych szkoáDFh artystycznych dla kobiet, które mieĞFLáy sLĊ w por]ądku „kobiecym”, tj. „sáuĪyáy raczej
rozwijaniu panieĔVNich zdolQRĞci artystycznych, nLĪ przygotowaniu do prawdziwej pracy twórczej. W gruncie
rzeczy odsuwDáy one kobiety od instytucji artystycznych, utrwalDMąF ich miejsce ZĞUyG zdolnych amatorek lub
– w przypadku kobiet zmuszonych do pracy zarobkowej – pracownic na niwie sztuki uĪytkowej.”53 Podobnie
mogáo byü z kobiecymi organizacjami artystycznymi, które w ĞURdowisku nie byáy traktowane powDĪnie.
DuOĊbianka, w teNĞcie „O twórczRĞci kobiet” zwrDFDáD uwagĊ takĪe na inne niebezpieczeĔVtwo: „Kobieta,
PDMąF przed sobą zamknLĊWH róĪne pola pracy, bez talentu nieraz i bez niezbĊdnych kwali¿kacji, V]áD kierowana
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¿zycznym prawem najmniejszego oporu, na drogĊ która byáD jej otwarta. &]Ċsto WHĪ oddawDáD sLĊ i oddaje
V]WXFHQLHSRVLDGDMąF]DVDGQLF]\FKZDUXQNyZQDDUW\VWNĊQLHSRsiadDMąF np. pDPLĊFL plastycznej, nie posiadDMąF
F]Ċstokroü dostatecznej subtelQRĞci RGQRĞQ\cK organów zmysáowycK jak bystrego oka. ByáD VSRVREQRĞü nauczyü
sLĊ trocKĊ malowDü, wLĊF sLĊ nauczyáD – sWąd bolesny nieraz zawód i rozterka dla niej, pomylenie dla tycK
którzy z FDáą bezwzgOĊGQRĞFLą osądzili, ĪH kobieta nie jest twórcza nawet w dziedzinie sztuki.”54 W NRQWHNĞFLH
sáów DuOĊbianki, KRQRURZej F]áonkini ZAP, moĪna zapyWDü, czy funkcjonowanie ZwLą]ku, który spotykDá ze
sobą artystki bardzo dobre z zupHánie pr]HFLĊWnymi, PLDáo naprawdĊ sens dla tycK pierwszycK? Czy artystkom
opáDFDáD sLĊ strategia separacji, tworzenie „kobiecego getta”, którego obraz przyczynLDá sLĊ do pomniejszania
roli twórczycK kobiet? W poprzednicK rozd]LDáDFK wspomnLDáDP m.in. o uciekDMąFHM od wizerunku malarki
z ZAP Wodzickiej.
Dla Kuczalskiej–ReinscKmit, wydawany przez nLą Ster – pierwsze pismo SRĞZLĊFRQH sprawom
kobiet PLDá byü miejscem bezpiecznym dla wszystkicK kobiet. Górnicka–Borat\ĔVNa, porównuMąF ĞURGRZisko
Sterniczek do d]LDáDOQRĞci emancypantek z pokolenia Orzeszkowej, zaznacza, ĪH o ile dla tycK drugicK celem
byáo uzyskanie dla kobiet prawa do pracy (a praca byáD wDĪna poniewDĪ PLDáD dDü kobietom moĪOLZRĞü pr]HĪycia
na wypadek staropanieĔVtwa czy wdowieĔVtwa), to dla pierwszycK – poza prawami wyborczymi niezwykle
wDĪne byáo przyznanie kobietom prawa do swobodnej artykulacji i samorealizacji. WspóápracuMąFD z Kuczalską
Kazimiera Bujwidowa pisDáD „KDĪdy, kto dziĞ cKce walczyü o wyzwolenie kobiety, powinien bud]Lü w kobiecie
wiarĊ w jej samoistną, nLH]DOHĪną wartRĞü (...) [Kobieta] powinna PLHü wáDsne cele, wáDsne pragnienia, dąĪHnia
i idHDáy, a nie tylko byü reÀektorem, zwierciadáHP PĊĪF]yzn.”55 ĝURGRZisko polskicK sufrDĪystek podkreĞODáo,
inaczej nLĪ pokolenie Orzeszkowej „pozaekonomiczne aspekty pracy i jej autonomiczną wartRĞü jako drogi do
samorealizacji.”56
Wydaje sLĊ, ĪH separatystyczna d]LDáDOQRĞü ZAP stwar]DáD artystkom PRĪOLZRĞü samorealizacji.
Najzdolniejsze artystki solidaryzowDáy sLĊ z pr]HFLĊWnymi twórczyniami w celu stworzenia moĪOLZRĞci
samorealizacji tym drugim, mniej zdolnym kobietom. Magdalena Gawin w NRQWHNĞFLH walki
o równouprawnienie kobiet, zwraca uwagĊ na warunkuMąFy emancypaFMĊ fenomen – SU]\MDĨĔ PLĊG]\
kobietami, która umoĪOLwLáD poczucie wspólnoty. Badaczka twierd]L „Bez dostr]HĪHnia wagi przyMDĨni nie
PRĪHP\ ]UR]XPLHü ani nieformalnego ĞURGRZLVND Entuzjastek z SRáowy XIX wieku, ani VIRUPDOL]RZDQ\FK
MXĪ ĞURGRZLVN NRELHF\FK na SRF]ąWNX kolejnego stulecia.”57 ZAP E\á w SRáRZLH drogi PLĊG]\ QLHIRUPDOQą
JUXSąDLQVW\WXFMą
Aby ]UR]XPLHü FKDUDNWHU ZwLą]NXArtystek PolsNLFK oraz jego dzLDáDOQRĞci wystawienniczej, QDOHĪ\
w]Ląü pod uwDJĊ zarówno wysWĊSXMąFH u artystek pozytywistyczne poczucie obowLą]NX wobec wspólnoty
narodowej, jak i feministyczne (w nomenklaturze Górnickiej–BoraW\Ĕskiej „sXIUDĪ\stowskie”) GąĪHQLH do
separacji i kobiecej solidarnoĞci (ale ponad SRG]LDáDPL  Jego G]LDáDOQRĞü ma walory SDĔstwowotwórcze
(wspólnototwórcze) oraz wyzwDODMąFH kobiecy SRWHQFMDá do samorealizacji. Fundamentem tej G]LDáDOQRĞFL
mogáD byü przyMDĨĔ.
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