
klasa II TG TS 

7 kwietnia – wtorek 

 

Temat: Kwestia kobieca w pozytywizmie  

(Eliza Orzeszkowa „Marta”) 

Ten temat nie wymaga wysyłania pracy domowej.  

Przeczytaj fragm. powieści „Marta” z podręcznika (s. 142 – 143) oraz zamieszczone tutaj wiadomości.  

W zeszycie zapisz krótka notatkę na podstawie podanych niżej punktów: 1., 2., 4. (jeśli masz drukarkę, notatki mogą 

mieć formę wydruków).   

 

1. Sytuacja kobiet w epoce pozytywizmu  

Upadek powstania styczniowego spowodował, że wiele ówczesnych rodzin straciło jedyne źródło utrzymania, 

ponieważ mężczyźni albo polegli w walce albo zostali zesłani na Sybir.  

W tej sytuacji kobieta musiała stawić czoło przeciwnościom losu i nie chcąc skazywać dzieci na śmierć głodową 

musiała pójść do pracy. Niestety okazało się, że nie jest to takie proste. Większość zawodów wykonywana była 

ówcześnie tylko przez mężczyzn. Kobiety nie miały prawa studiowania na uniwersytetach. Uważano, że nauka jest im 

niepotrzebna, a kobieta najlepiej sprawdza się w roli matki i gospodyni domowej. 

Kobieta mogła wówczas uczyć (wyłącznie języków obcych, gry na instrumentach, ewentualnie historii lub geografii). 

Ze względu na ogromną ilość kobiet-nauczycielek ich zarobki były niezwykle niskie.  

 

Rysunek 1 - Zdjęcia archiwalne z 1866 r. (www.historia.org.) 

 

 



2. Pozytywiści za emancypacją kobiet 
 
Emancypacja (łac. emancipatio, dosł. wypuszczenie z rąk) – wyzwolenie i obdarzenie kogoś pełnią praw. 

Emancypacja to równouprawnienie kobiet. W warunkach polskich postulat równouprawnienia oznaczał przyznanie 

kobietom prawa do edukacji, zdobywania wiedzy, umiejętności, dzięki którym mogłyby zarabiać, a w końcu – prawa 

do zatrudniania ich na godziwych warunkach (za odpowiednią pensję), pozwalających na utrzymanie rodziny. 

Postulat ten miał zapewnić kobiecie godne i samodzielne miejsce w społeczeństwie. 

3. E. Orzeszkowa – powieść „Marta” 

Zagorzałą zwolenniczką emancypacji kobiet była Eliza Orzeszkowa. dała temu wyraz w swojej powieści „Marta”. 

[Główną bohaterką utworu jest Marta Świcka, która po śmierci męża urzędnika i utracie majątku została wraz ze 
swoją czteroletnią córeczką Jancią bez środków do życia. Bohaterka rozpoczyna poszukiwanie pracy, okazuje się 
jednak, że nie posiada wystarczającego wykształcenia i umiejętności praktycznych – zna francuski, ale w stopniu 
niewystarczającym, aby móc go uczyć lub z niego tłumaczyć, rysuje jedynie amatorsko, potrafi jedynie szyć ręcznie, a 
nie na maszynie. Problemem jest również dyskryminacja – na rynku pracy preferowani są mężczyźni oraz 
cudzoziemki. Po nieudanych próbach odnalezienia się w zawodzie nauczycielki (uczennica zna język lepiej od niej), 
tłumaczki (nie zna specjalistycznego słownictwa) i ilustratorki (brakuje jej umiejętności technicznych), Marta 
rozpoczyna pracę szwaczki w pracowni bielizny. Praca jest ciężka i nisko opłacana, ale i ją Marta w końcu traci. 
Bohaterka nie ma pieniędzy na lekarstwa i jedzenie dla chorej córeczki, posuwa się w końcu do drobnej kradzieży. 
Zostaje jednak przyłapana, po czym ucieka. Podczas tej ucieczki wpada pod koła konnego wozu i umiera.] 

 

Rysunek 2-  Moda z 1861 roku 

4. Dlaczego Marta nie otrzymała posady nauczycielki? (fragm. powieści z podręcznika) 

o jest samotną matką (wdową) z dzieckiem – narusza to konwenanse społeczne i „dobre obyczaje”,  

o nie ma wykształcenia muzycznego, 

o nie zna biegle języka francuskiego, nie mówi jak rodowita Francuzka, 

o jest kobietą, nie może więc nauczać takich przedmiotów jak: historia, geografia czy literatura. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina

