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od początku panowania austriackiego w Galicji władze okupacyjne zabiegały 
o przychylność i poparcie wpływowych kobiet z miejscowej arystokratycznej 
elity. w ten sposób chciały złagodzić nieprzychylne wobec austrii stanowisko 
galicyjskiej świeckiej arystokracji i hierarchów kościelnych. wśród kobiet, któ-
re miały dążyć do uspokojenia patriotycznych nastrojów i akceptacji nowej sy-
tuacji politycznej, była hrabina kossakowska, księżna kantakuzen czy hrabina 
Moszyńska. naturalnie nie miały tego czynić bezinteresownie. za usługi, które 
oddały wpływowe damy, otrzymywały one korzyści. księżnej kantakuzen wy-
płacono 1000 zł reńskich, hrabinie cetnerowej i jej siostrze hrabinie Moszyńskiej 
cesarzowa przyznała order krzyża Gwiaździstego (Stern-Kreuz Orden)1. 

Ponad sto lat później, w 1897 r., na łamach „Przeglądu Polskiego” Józef 
louis wawel kwestionował aktywność kobiet z elity galicyjskiej na rzecz zbli-
żenia z establishmentem austriackim. nie ulega jednak wątpliwości, że były we 
lwowie na przełomie XViii i XiX w. wpływowe kobiety, które przekazywały 
wyższym urzędnikom cesarskim informacje nie tylko o zwyczajach, ale także 
o nastrojach wśród miejscowej elity2. Do pracy w urzędach galicyjskich wie-

1 taki order otrzymywały w następnych dziesięcioleciach kolejne arystokratki mające związ-
ki w Galicją, m.in. w połowie XiX w.: hr. zofia Dietrichstein z domu hr. Potocka, hr. alojzyja 
Jabłonowska; ks. Honorina liechtenstein z domu hr. choloniewska, hr. ludwika Małachowska; 
hr. Józefa Potocka z domu ks. czartoryska.

2 r. tomczyk, Między Wiedniem a Lwowem. Szkice z historii administracji w Austrii, szczecin 
2010, s. 59.
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deń wysyłał osoby, które przeważnie nie znały języka polskiego i posługiwały 
się językiem niemieckim. ludzie ci nie budzili powszechnego zaufania. znany 
dziewiętnastowieczny pisarz polityczny i komediopisarz władysław koziebrodz-
ki zdecydowanie krytycznie oceniał zachowanie wysokiej rangi urzędników 
austriackich w Galicji, tytułowanych „arcyksiążętami”, którzy demoralizowali 
zarówno mężczyzn, jak i kobiety z miejscowej elity. Podkreślał, że „z ich rąk 
sypały się ustawicznie tytuły, ordery, pieniądze, oślepiali wystawą, balami, obia-
dami, pchali próżną szlachtę do zbytków, do rozpusty. arcyksiążęta, jak paszo-
wie tureccy, pośród niewiast polskich dawniej sławnych z cnoty i skromności 
znajdowali łaskawe i uprzejme przyjęcie, przysłuchajmy się tylko skandalicznym 
kronikom owych czasów, a ze wstydu i sromoty zakryjemy oblicze!”3. naturalnie 
nie można uogólniać tych postaw na całą elitę galicyjską. należy wskazać, że 
również kobiety z elity arystokratycznej żywo reagowały na zachowania niegod-
ne, często korupcyjne, cesarskich urzędników. we lwowie powtarzano anegdotę 
związaną z hrabiną katarzyną kossakowską z Potockich. Bawiąc w wiedniu 
w początkowym okresie zaboru, hrabina została przyjęta przez cesarzową Marię 
teresę. na pytanie cesarzowej, jak jej się wiedeń podoba, miała rzec: „Bardzo 
mi się podoba. od ostatniego mojego tu pobytu wiedeń znacznie się upiększył. 
Uważam, że od czasu zajęcia Galicji mieszkańcy kraty z okien powyjmowali, 
bo tych, których się obawiali, powysyłano na urzędników do Galicji”4. w no-
wym kraju koronnym dochodziło do nieprawidłowości, część arystokratycznych 
kobiet miała odwagę artykułować krytyczny stosunek do rzeczywistości, jaką 
firmowała cesarzowa Maria teresa. 

tradycyjnie arystokratki galicyjskie angażowały się w przedsięwzięcia ma-
jące na celu przeciwdziałanie ubóstwu. Funkcjonująca we lwowie komisja in-
stytutu Ubogich, aktywna na początku XiX w., zbierała środki finansowe na 
fundusz dla biednych. na przykład w dobie wojen napoleońskich odbywały się 
koncerty i akademie we lwowskim teatrze, podczas których występowały m.in. 
utalentowane śpiewaczki. na jednym z takich koncertów, który odbył się 24 mar-
ca 1812 r., wystąpiły hrabina Henrieta z zabielskich łączyńska i hrabianka zo-
fia Dulska. wówczas dochód z koncertu, przekazany na fundusz dla biednych, 
wyniósł 1373 złote reńskie i 6 krajcarów5. instytut Ubogich zyskiwał wsparcie 
finansowe ze strony m.in. księżnej Ponińskiej, która w 1817 r. przekazała 100 zło-

3 w. koziebrodzki, Galicja i Austrja, lwów 1866, s. 11–12.
4 J. sierpniak, Rządy niemieckie w Galicji, cieszyn 1907, s. 6.
5 „Gazeta lwowska” nr 22 z 17 marca 1812 r., nr 26 z 31 marca 1812 r.
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tych reńskich. kobiety majętne udzielały również wsparcia lwowskiemu towa-
rzystwu Dobroczynności. Między innymi hrabina anna z Holfeldów arbterowa 
w styczniu 1817 r. wpłaciła na jego konto 150 złotych reńskich, traktując to jako 
składkę członkowską za pierwsze półrocze. kobiety z arystokracji galicyjskiej 
wspierały funkcjonujące szkoły. Jako przykład możemy podać deklarację właś-
cicielki majątku w Monasterzyskach w cyrkule (powiecie) stanisławowskim, 
hrabiny Potockiej, która w 1816 r. zdeklarowała się wpłacać rocznie na rzecz 
miejscowej szkoły po 50 złotych reńskich. Przykłady wspierania przez kobiety 
z warstwy uprzywilejowanej różnych inicjatyw społecznych w pierwszej połowie 
XiX w. można mnożyć.

na terenie Galicji, w spuściźnie po rzeczypospolitej, funkcjonowało poli-
etniczne społeczeństwo. różnorodność religijna, językowa – to podstawowe ele-
menty jej przestrzeni etnokulturowej. niemniej w pierwszych kilkudziesięciu 
latach zaboru w galicyjskiej elicie społecznej nie istniała silnie rozbudzona ruska 
tożsamość narodowa, która uwidoczniłaby emocjonalne podziały o zabarwieniu 
politycznym. elita hołdowała nadal konserwatywnej idei będącej efektem wie-
lowiekowego współżycia w obrębie interesów społeczno-gospodarczych „braci 
szlacheckiej”. stare rody szlachty ruskiej, które uzyskały szereg przywilejów od 
książąt litewskich i królów polskich, wchodziły w interakcje z otrzymującymi 
nadania na tym terenie rodami polskimi z pozostałych ziem rzeczypospolitej. 
atrakcyjność idei jagiellońskiej, jak podkreślał kazimierz Pułaski, gromadziła 
„pod berłem potężnych władców najrozmaitsze żywioły. i obok tych ruskich ro-
dów, pod dostatkiem tu było miejsca dla polskiej szlachty, która wnosiła wyż-
szość form kulturalnych, nowy porządek społeczny, wyższe ideały, cały świat 
nowych pojęć, cywilizacyjne aspiracje. zespolone rody polskie i ruskie stawały 
razem, czy to w szeregach rycerstwa, czy to w sejmikowych obradach w spra-
wach publicznych, czy nareszcie przy pracy gospodarczej [...] rodowe zaś koliga-
cje i połączenia wśród polskich i ruskich domów zespalały ich ze sobą i łączyły, 
zacierając wiele różnic i odrębnych właściwości”6. atrakcyjność dominującej kul-
tury „braci szlacheckiej” miała również wymiar ekonomiczny. naturalnie, cechą 
charakterystyczną w postępowaniu ówczesnych elit był konserwatyzm w sferze 
majątkowej. tutaj tradycyjnym elementem były małżeństwa dynastyczne, mające 
łączyć fortuny. Dlatego kobieta, w ramach kulturowego etosu patrymonialnego, 
była przygotowywana do roli żony i matki. Młode panny stanu szlacheckiego 

6 k. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. i, Brody 1911, 
s. iV–V.
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odbierały wykształcenie w domu. Uczone były przez bony, cudzoziemskie gu-
wernantki i duchownych. wpajano im głęboką religijność, nabywały znajomość 
języków obcych. 

w głębokiej religijności były wychowywane kobiety, które wyznawa-
ły różną wiarę, nie tylko rzymskokatolicką. część rodów ruskich na ziemiach 
wschodnich rzeczypospolitej, znajdujących się pod wpływem kultury polskiej, 
wyznawała religię prawosławną lub greckokatolicką. na przykład wielki ród wiś-
niowieckich, który wydał króla Polski Michała korybuta, w swoich odłamach 
był wyznania zarówno rzymskokatolickiego, jak i prawosławnego. z punktu wi-
dzenia rozwoju nowoczesnej świadomości narodowej rusinów znaczenie miała 
religia prawosławna i greckokatolicka, w której żył pewien odłam elity galicyj-
skiej. niemniej wszystko to mieściło się w pierwszej połowie XiX w. w ramach 
pojęcia gente Rutheni, natione Poloni. wskazać należy na znany przykład rodu 
szeptyckich, którego członkowie w czasach zaborów pełnili najwyższe godno-
ści w kościele greckokatolickim. w trakcie zaprowadzania władzy austriackiej 
w Galicji leon szeptycki był biskupem lwowskim, anastazy szeptycki zaś bi-
skupem przemyskim. w schyłkowym okresie monarchii habsburskiej arcybiskup 
greckokatolicki we lwowie andrzej (właściwie roman Maria aleksander) szep-
tycki, syn zofii ludwiki cecylii konstancji szeptyckiej (córki aleksandra Fre-
dry i zofii Jabłonowskiej-skarbkowej, spokrewnionej z rodami wiśniowieckich 
i ledóchowskich), był ikoną ukraińskiego ruchu narodowo-niepodległościowego 
o zdecydowanie antypolskim charakterze. Jego brat stanisław był generałem ar-
mii austriackiej i wojska Polskiego. w procesach narodowotwórczych warstwą 
społeczną, która z reguły formułowała postulaty narodowościowe, takie jak pra-
wa do rodzimego języka i kultury, była inteligencja świecka – w wypadku rusi-
nów taką rolę odgrywali duchowni greckokatoliccy. trwanie przy wierze ojców 
to ważna determinanta rozwoju świadomości narodowej i emancypacji narodo-
wej rusinów w XiX w.

w czasach zaboru austriackiego kobiety wyznania rzymskokatolickiego 
kształtowały postawę młodych pokoleń zgodnie z duchem polskiego patrioty-
zmu. wobec powyższego musimy uznać fakt, że również ruskie kobiety obrządku 
prawosławnego, a głównie greckokatolickiego, często żony i córki duchownych, 
mające poczucie więzi etnokulturowej z szerokimi kręgami ludności chłopskiej, 
używającej na co dzień ruskiej mowy, miały wpływ na świadomość narodową 
kolejnych pokoleń ukrainofilów. stan duchowny charakteryzował się dużym we-
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wnętrznym solidaryzmem, pełnił funkcję elity społecznej7. nie można go jednak 
postrzegać na równi z polską szlachtą. taki nieuprawniony pogląd można spotkać 
w niektórych współczesnych opracowaniach. Polska warstwa uprzywilejowana 
dysponowała poważnym podkładem kulturowym o wymiarze historycznym, 
miała rozliczne koligacje rodzinne, w tym międzynarodowe, a głównie poważ-
ny majątek i wpływ polityczny na rządy w Galicji oraz w wiedniu. Duchowni 
greckokatoliccy dbali o to, aby ich synowie również kształcili się w seminarium 
greckokatolickim, w pierwszych kilku dziesięcioleciach zaboru – w wiedniu, 
później już we lwowie, przy ul. kopernika 36. następnie, co było niepisanym 
prawidłem, obejmowali oni po ojcach parafie. Można zaryzykować tezę, że sta-
nowiska proboszczów greckokatolickich były dziedziczne. w lwowskiej diecezji 
greckokatolickiej w 1885 r. było 85% żonatych duchownych, a jedynie 1,6% bez-
żennych, do tego 17,9% wdowców8. na plebanii wychowywały się również córki 
duchownych, które niemal do końca XiX w. wydawano za mąż najczęściej za 
alumnów unitów. od przełomu XiX i XX w. sytuacja uległa zmianie, pojawiła 
się liczniejsza grupa młodych rusinów wykształconych w zawodach świeckich, 
głównie nauczycieli, prawników, dziennikarzy. często „popadianki” po wyjściu 
za mąż za świeckiego inteligenta przenosiły się do miast. w ostatnich latach 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej prasa greckokatolicka krytycznie 
odnosiła się do tego zjawiska. ale również w tym okresie wśród duchownych 
pojawił się trend wybierania żon z rodzin świeckich. w 1910 r. z 36 wyświęco-
nych kapłanów 17 ożeniło się z kobietami pochodzącymi z rodzin innych niż du-
chowne9. w myśl przyjętych zwyczajów kobiety w rodzinach duchownych poza 
tradycyjną rolą w prowadzeniu spraw domowych angażowały się w działalność 
religijną. ich zadaniem było dbanie o cerkiew i dawanie przykładu w wypeł-
nianiu obowiązków parafialnych. Miały umiejętność pisania i czytania, dlatego 
wśród chłopstwa starały się upowszechniać elementarną wiedzę. organizowały 
chóry parafialne, kierowały cerkiewnymi bractwami żeńskimi. często starały 
się wprowadzać wśród gospodyń wiejskich na terenie parafii nowatorskie wzor-

7 Mychajło Pawłyk, wybitny działacz ukraińskiego ruchu radykalnego, propagator socjalizmu 
agrarnego wśród chłopów, na początku lat 90. XiX w. szacował liczbę duchownych greckokatolic-
kich w Galicji na ok. 4000. Jednak, jak podkreślał, najwyżej stu prowadziło aktywną działalność 
wśród parafian, krzewiąc ideę narodową. „народ” nr 2 z 22 stycznia 1893 r.

8 B. wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodo-
wym Rusinów galicyjskich (1867–1918), warszawa 2008, s. 242, przyp. 10.

9 tamże, s. 244.
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ce prowadzenia gospodarstwa domowego, nowe urządzenia techniczne i metody 
gospodarowania. 

wspominając o rusinkach chłopkach, należy podkreślić, że miały one kry-
tyczny stosunek do młodych kobiet pochodzących z wyższych sfer, głównie Po-
lek. w opinii rusinek mieszkających nieopodal dworów i pałaców, mimo że „jej-
mościanki” miały wykształcenie, to jednak były one rozkapryszone, zajmowały 
się jedynie strojami, balami i poszukiwały odpowiedniego kandydata na męża 
z wysokim statusem społecznym i majątkowym. niekiedy nieprzychylnie odno-
siły się do żon i córek duchownych greckokatolickich w parafiach, szczególnie 
wobec tych, które w stylu życia próbowały naśladować „jejmościanki” z dworów 
i pałaców. część ziemiaństwa odnosiła się nieprzychylnie do córek parochów. 
anonimowa rusinka z powiatu stanisławowskiego w 1890 r. pisała, że dla sfer 
wyższych rusinka „popadianka” to „takie bydlątko-oślątko”10. równie krytycz-
ne wobec ogółu „popadianek” były panny emancypantki, których część również 
była córkami duchownych. wskazywały na ich zdecydowaną uległość wobec mę-
żów, ojców i braci parochów. Jednocześnie winą za taki stan obciążały konser-
watywnych duchownych, którzy nie dbali o rozwój intelektualny swoich córek. 
odrzucały filozofię „im mniej wie panna, tym pewniejsze jest jej zamążpójście”. 
krytykowały córki parochów za to, że wiele czasu poświęcały na bale, wesela 
i różne uroczystości świąteczne. następnie prowadziły długie dyskusje w gronie 
„popadianek” na temat poznanych tam mężczyzn: „ten piękny jak lalka, tamten 
tańczy jak piórko, ten mówi, jakby śpiewał”11. każda młoda rusinka, zarówno 
pochodząca z inteligencji duchownej, świeckiej, jak i wywodząca się z prostych 
chłopów analfabetów robotnica rolna, marzyła o mężu „wysokiego” urodzenia 
i z dobrą pozycją finansową. Dlatego małżeństwa często aranżowano z przyczyn 
ekonomicznych, co było od wielu wieków ogólnie przyjętą normą w całej eu-
ropie12. a jeśli panna z domu parocha długo zwlekała z zamążpójściem, mimo 
nacisków rodziny odrzucała kolejnych kandydatów i wreszcie wyszła za prostego 
chłopa, to miejscowa opinia publiczna kąśliwie komentowała: „oto przebierała, 
a chłopskiego syna wybrała”13. stosunki o charakterze patrymonialnym, konser-
watywnym, w rodzinach rusinów galicyjskich wyznaczały kobietom rolę zgod-

10 „народ” nr 1 z 11 czerwca 1890 r.
11 tamże.
12 zob. np. D. kicińska, Ślub i zdrada jako elementy obyczajowe mieszczan angielskich w dru-

giej połowie XVII wieku, „acta Universitatis lodziensis”: Folia Historica 85 (2010), s. 43.
13 „народ” nr 1 z 11 czerwca 1890 r.
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ną z hasłem „kuchnia, cerkiew, dzieci”. Do tego obowiązywał inny stereotyp, 
mianowicie wieś ruska była zamieszkana przez „perkalowe dziewczyny i wysz-
nurowane, ufryzowane modnie panny służące”. kobiety chodziły w „aksamit-
nych spódnicach w duże kwiaty, w haftowanych jedwabnych fartuchach, wy-
szywanych gorsetach, wstążkach i paciorkach”14. Pozycja kobiety w małżeństwie 
zależała od wnoszonego majątku, w tym gruntów ornych i łąk. Przeważnie tam, 
gdzie żona przyjmowała męża „do chaty”, jej pozycja w związku małżeńskim 
była lepsza niż w sytuacji, gdy to ona szła „do chaty” męża15. 

niezależnie od społecznego pochodzenia, zgodnie z tradycyjnym podziałem 
ról na żeńskie i męskie, niemal wszystkie kobiety galicyjskie władały sferą ży-
cia domowego. Poważnym problemem była przemoc w rodzinie chłopskiej. Gdy 
kobiety bite przez swoich mężów odważyły się szukać pomocy, przeważnie jej 
nie znajdowały. często udawały się na skargę do naczelnika (wójta) gminy. Prob-
lem przemocy w rodzinie kobiety referowały na posiedzeniach komisji złożonych 
z radnych gminnych, mężczyzn. radni nie decydowali się karać porywczych 
mężów. w tym wypadku zwyciężała solidarność męska, zgodnie z rozpowszech-
nioną wśród ruskich chłopów regułą „kobieta nie bita to jak kosa nie klepana”. 
Żona skarżąca się na postępowanie męża, zabiegająca o pomoc u czynników ofi-
cjalnych, lokalnej władzy, była przedmiotem drwin w miejscowej społeczności. 
kobieta upokorzona więcej nie podejmowała starań o ukaranie męża oprawcy16. 
w tej perspektywie należy również wskazać na trudny do rozpoznania problem 
kontaktów seksualnych kobiet wiejskich z „jaśniepanami”, właścicielami i dzier-
żawcami majątków ziemskich. Były to w większości wypadków sytuacje wyko-
rzystywania kobiet wiejskich, co budziło u upokorzonych chłopów (ojców, braci, 
mężów i narzeczonych), nie tylko ruskich, ale i polskich, niezadowolenie i niena-
wiść do ziemiaństwa oraz wywoływało chęć zemsty. część dziewiętnastowiecz-
nych obserwatorów życia galicyjskiego postrzegało okrucieństwo, jakiego dopuś-
cili się chłopi wobec właścicieli ziemskich podczas rabacji w 1846 r., między 
innymi przez pryzmat osobistej zemsty. ludwik Dębicki pisał, że „zarodem nie-
nawiści i podnietą do pomsty, to obyczajowe występki, jakich się niestety wobec 

14 k.r. łozowska, Wokół stereotypu Ukraińca, w: Polska – Ukraina: Historia, polityka, kultu-
ra. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uni-
wersytetu Szczecińskiego i Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki w Polsce, red. s. zabrowarny, 
szczecin–warszawa 2003, s. 187.

15 „народ” z nr 15 z 15 września 1890 r.
16 tamże, nr 10 z 15 maja 1890 r.
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żon i córek włościańskich tak często dopuszczano ze dworu”17. Mając na uwadze 
przemoc w rodzinie chłopskiej, wykorzystywanie seksualne kobiet, jak i szereg 
innych problemów życia codziennego, należy podkreślić, że istniał znaczny po-
ziom obojętności kobiet analfabetek na wyzwania modernizacyjne. otaczająca 
zewsząd ruskie chłopki przysłowiowa galicyjska bieda i nędza, przy dużym po-
ziomie znieczulicy władz administracyjnych i sfer majętnych, pogłębiała poczu-
cie krzywdy, blokowała ich emancypację społeczną oraz narodową. 

Motorem napędowym rozwoju świadomości narodowej była nieliczna inte-
ligencja ruska. od połowy XiX w. inteligencja ta przyjęła antypolską orientację, 
głosząc hasło podziału Galicji na część wschodnią (ukraińską) i zachodnią (pol-
ską). wraz z powstaniem w 1890 r. we lwowie rusko-Ukraińskiej Partii ra-
dykalnej pojawiła się idea niepodległego państwa na Ukrainie rosyjskiej. Partia 
radykalna jako pierwsza w Galicji w swoich wydawnictwach propagandowych 
upowszechniała od początku XX w. nazwę „Ukrainiec” i „Ukrainka”. wreszcie 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej pojawił się nacjonalizm ukraińsko-
galicyjski, zagrażający wielowiekowej symbiozie polsko-ruskiej w wymiarze ży-
cia społecznego, w tym akceptowanych relacji męsko-damskich. Dlatego w okre-
sie krwawych wydarzeń wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919 i drugiej wojny 
światowej problemem dla ukraińskich nacjonalistów były mieszane małżeństwa 
polsko-ukraińskie. Postępowanie nacjonalistów ukraińskich na kresach wschod-
nich, szczególnie w okresie drugiej wojny światowej, wobec takich rodzin jest 
przykładem zwyrodnienia i kładzie się dodatkowym cieniem na ich zbrodniczej 
działalności. trudno jest dokładnie określić, ile było takich małżeństw. Można 
zaryzykować tezę, że w okresie zaboru austriackiego oraz w ii rzeczypospoli-
tej ponad 20% galicyjskich małżeństw miało charakter mieszany, polsko-ruski 
(ukraiński). Jeżeli chodzi o wybory narodowościowe dzieci z takich rodzin, to – 
w dużym uproszczeniu – działał stary zwyczaj, że synowie w rodzinach miesza-
nych „dziedziczyli” narodowość po ojcu, córki zaś po matce. naturalnie poczucie 
tożsamości narodowej było w rodzinach mieszanych, zarówno inteligenckich, jak 
i chłopskich, sprawą bardziej skomplikowaną. 

w galicyjskich patrymonialnych, zachowawczych stosunkach społecznych 
istniała wyraźnie zarysowana różnica w podejściu do dzieci. Gdy w rodzinie ro-
dził się chłopiec, rodzice cieszyli się z tego faktu, ale w przypadku narodzin 
dziewczynki – już niekoniecznie. rodzice powiadali do chłopca: „Ucz się, abyś 
miał kawałek chleba, abyś był sobie panem”. nie było podobnego nastawienia 

17 l.z. Dębicki, Z dawnych wspomnień. 1846–1848, kraków 1903, s. 54.
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wobec córek. w tym wypadku uwidoczniała się obawa o ich przyszłość i nurtu-
jące rodziców pytanie, „czy zdobędzie sobie męża, który stanie się jej żywicielem 
i zastąpi ojca i matkę, czy nie. Biada tym, którym nie udało się takiego zdobyć!”. 
rodzice nie nakazywali córkom, aby się uczyły. Matki i babki wpajały im ko-
nieczność bycia miłymi i podobania się mężczyznom oraz zalecały, by „dobrze 
zaprezentować się w towarzystwie”18. obiektywizując jednak warunki, przypo-
mnijmy, że takie rozpowszechnione podejście do córek było wynikiem zarówno 
utrwalonego stereotypu, jak i polityki oświatowej państwa, które nie tworzyło 
dogodnych warunków do edukacji dziewcząt. w austrii pierwszy poważniejszy 
projekt reformy powszechnego systemu oświaty został opracowany w 1770 r. 
przez hr. Jana antona Pergena. zakładał on wprowadzenie przymusu szkolnego. 
wyrazem postępowego myślenia autora projektu był postulat objęcia systemem 
powszechnego kształcenia dziewcząt, jednak przy wykluczeniu zasady koeduka-
cyjności. Dla dziewcząt miała powstać odrębna sieć szkół. Dotychczas dziewczęta 
były skazane na edukację domową lub klasztorną – ale nie te z nizin społecznych. 
reforma w tak ambitnej formie nie weszła w życie. władze austriackie od końca 
XViii w., następnie w wieku XiX dokonywały zmian w systemie oświaty, jednak 
nie realizowano zasady powszechnego kształcenia dziewcząt. Mając na uwadze 
rozwój tożsamości narodowej, należy podkreślić, że w pierwszej połowie XiX w. 
nie funkcjonowały w Galicji szkoły z ruskim językiem wykładowym. Dlatego 
chłopcy z rodzin inteligencji ruskiej kształcili się w szkołach z polskim i niemiec-
kim językiem wykładowym, w których uczono religii rzymskokatolickiej. osyp 
Monczałowśkyj, biograf jednego z liderów nurtu rusofilskiego, iwana naumowi-
cza (rocznik 1826), podkreślał, że mimo wyniesionego z domu „ruskiego ducha” 
inteligencja jeszcze w połowie XiX w. wstydziła się w miejscach publicznych 
rozmawiać w swoim ojczystym języku. w takich sytuacjach używała języka pol-
skiego. zdarzało się również, że nie umiała czytać w języku ruskim. w szkole 
dzieci ruskiej inteligencji uczyły się katechizmu i modlitw rzymskokatolickich, 
natomiast w niedziele i święta uczęszczały wraz z rodzicami na nabożeństwa do 
cerkwi greckokatolickiej. naukę języka ruskiego pobierały u miejscowego diaka. 
wspomniany naumowicz – a takich przypadków było przecież więcej – został 
duchownym greckokatolickim dzięki religijności swojej matki Marii oraz ambicji 
ojca19. 

18 „народ” nr 19 z 1 października 1894 r.
19 o.a. Мончаловский, Житье и деятельность Ивана Наумовича, львов 1899, s. 5.
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istotne zmiany w zakresie szkolnictwa nastąpiły w Galicji w okresie mo-
narchii konstytucyjnej. wówczas pojawiły się szkoły z ukraińskim językiem wy-
kładowym, chociaż wielu rusinów nadal uczęszczało do szkół polskich. Jednak 
w wypadku dziewcząt sytuacja się nie zmieniła. część rodziców z warstwy in-
teligenckiej decydowała się oddać córki na pensje, które nadal postrzegano jako 
najlepszy system kształcenia kobiet. z czasem pojawiły się prywatne żeńskie 
gimnazja, głównie z polskim językiem wykładowym. w połowie XiX w. na Uni-
wersytecie lwowskim powstały pierwsze katedry z ruskim językiem wykłado-
wym. Generalnie wiedeńskie ministerstwo oświaty w 1878 r. zezwoliło kobietom 
na uczestniczenie w zajęciach na uczelniach wyższych, ale na zasadzie hospitan-
tek (gości). Uczelnie zajęcia dla kobiet organizowały odrębnie. Hospitantką na 
Uniwersytecie Jagiellońskim była jedynie ludmiła kummersberg. na uniwer-
sytetach galicyjskich kobiety zaczęły studiować w normalnym trybie w latach 
dziewięćdziesiątych XiX w., ale było ich niewiele. liczba studiujących kobiet 
wzrosła znacznie dopiero w pierwszej dekadzie XX w. – chociaż np. na rusi 
węgierskiej (Ukrainie zakarpackiej) jeszcze w 1903 r. nie było żadnej studiującej 
rusinki20. sytuacja w edukacji dziewcząt galicyjskich, głównie z warstwy chłop-
skiej, była nadal zła. w końcu XiX w. nawet konserwatywni księża greckokato-
liccy utyskiwali na brak szerokiej edukacji wśród ruskich kobiet. „Jednym z na-
szych nieszczęść – podkreślał w tym czasie pewien duchowny greckokatolicki 
– i to wcale nie najmniejszych, to jest zaniedbanie wychowania i wykształcenia 
ruskich naszych dziewczyn”21. kobiet ruskich w Galicji, na Bukowinie oraz na 
rusi węgierskiej, które należały do elity intelektualnej, w ostatnich dekadach 
XiX stulecia było niewiele. te, które funkcjonowały w przestrzeni literackiej, 
publicystycznej, oświatowej, wreszcie politycznej, dały podwaliny pod emancy-
pacyjny ruski ruch kobiecy. 

20 i. lubczyk, Proces kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej wśród Łemków 
po obu stronach Karpat w okresie od końca XIX wieku do końca lat trzydziestych XX wieku, 
„Biuletyn Ukrainoznawczy” 12 (2006), s. 159. na temat kobiet studiujących na uczelniach gali-
cyjskich, szerzej zob. U. Perkowska, Czas wolny w kulturze studenckiej na przełomie XIX i XX 
wieku: w świetle pamiętników i korespondencji krakowskich studentek, w: Kobieta i kultura czasu 
wolnego. Zbiór studiów, red. a. Żarnowska, a. szwarc, warszawa 2001, s. 275–293; tejże, Anna 
Rydlówna (1884–1969). Organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i nie-
podległościowa, kraków 2010; J. suchmiel, Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, częstochowa 1994; tejże, Polskie Stowarzyszenie Studentek Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego „Jedność” w Krakowie 1910–1939, częstochowa 2005; tejże, Działalność naukowa ko-
biet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, częstochowa 2000. 

21 J. Badeni, Radykali ruscy, kraków 1896, s. 34.
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ruch emancypacji kobiet rozwijał się na podłożu funkcjonujących w rze-
czywistości społeczno-gospodarczej i politycznej doktryn: konserwatywnej, li-
beralnej i socjalistycznej. współczesne badaczki ukraińskiego ruchu emancypa-
cji kobiet podkreślają, że dopiero w XX w. w Galicji rozwinęły się w pełni trzy 
podstawowe kierunki ukraińskiego feminizmu: społeczno-chrześcijański, libe-
ralny i socjalistyczny22. słusznie zwracają uwagę, iż na powstanie i rozwój ruchu 
kobiecego miały wpływ procesy modernizacyjne, wola wdrożenia w życie huma-
nistycznej idei swobody osobistej oraz aspiracje polityczne niepaństwowego na-
rodu23. w wymiarze indywidualnym ruch ten był często przejawem buntu młodej 
kobiety przeciwko dominacji i bezwzględnemu podporządkowaniu mężczyźnie. 
w tej sytuacji jedynie pozostawanie w stanie panieńskim umożliwiało realizację 
idei swobody osobistej. niekiedy wybór ten był spowodowany zawodem miłos-
nym. niósł on ze sobą problemy natury moralnej, które prowadziły do depresji, 
czasem samobójstw. tak było w przypadku mieszkającej w końcu XiX w. we 
lwowie emigrantki z rosyjskiej Ukrainy, akuszerki i aktorki Juli wołkowej, któ-
ra angażowała się w prace w ruchu kobiecym24. 

ruch kobiecy w szerszym wymiarze występował w rozwiniętych gospodar-
czo państwach zachodnich, gdzie miał wsparcie w pierwszej kolejności w ugru-
powaniach socjalistycznych i związkach zawodowych, przy wzrastającej toleran-
cji kulturowej. Dużą rolę odegrała postępowa literatura, którą popularyzowali 
socjaliści. Jak pisał cyryl trylowski, syn duchownego greckokatolickiego, adwo-
kat w kołomyi i działacz lewicowy: „[...] wynoszą pod niebiosa owego zolę, co to 
nie wzdryga się opisywać brudnych spódnic praczki”25. Upowszechnianie czytel-
nictwa dzieł przedstawiających życie codzienne, szczególnie warstw uboższych, 
w tym kobiet, było ważnym celem w pracy pierwszych galicyjskich feministek. 
na przełomie XiX i XX w. w społecznym życiu Galicji rozwijał się ruch kobiecy 
oparty na literatkach i publicystkach, artystkach i aktorkach. naturalnie główny 
ton w procesie emancypacji nadawały Polki i Żydówki, które tworzyły organiza-
cje kobiece o różnych nazwach („szkoła narodowa”, „towarzystwo Pomocy na-
ukowej dla Polek”, „Damskie kółka”, „kobiecy ośrodek” i in.). należy przy tym 

22 M. Γaвpишко, Галицькі феміністки 1930-x: нацистське „Куxня-Церква-Діти” не для 
нас, „Українська Правда” z 29 grudnia 2010 r. 

23 o. рибак, Українский жіночий рух у контексті теоріі соціализму i націоналного 
відродження (кінець XIX – початок XX cт.), w: Ukraińska myśl polityczna w XX wieku, red. 
M. Pułaski, kraków 1993, s. 71.

24 „народ”, iV 1892, nr 9.
25 c. trylowski, Nacjonalny ruch Rusinów a „Sicze”, kraków 1905, s. 8. 
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podkreślić fakt, że tylko nieliczne kobiety ze sfer arystokratycznych wspierały 
wysiłki feministek. te zaś zabiegały o wsparcie polityczne u żon galicyjskich 
konserwatystów (w zakresie rozwiązań prawnosystemowych) lub o wsparcie 
finansowe, dotyczące funkcjonowania niepaństwowych instytucji edukacji dla 
dziewcząt. większość kobiet z elity arystokratycznej, np. w sprawie dopuszcze-
nia kobiet do studiów wyższych, hołdowała opinii, że „wobec nędzy, której tak 
wiele wokół, popieranie studiów kobiecych jest zbytkiem”26. 

wśród nielicznych rusinek, które zarówno pracowały na rzecz umacniania 
świadomości narodowej, jak i były pionierkami ruchu kobiecego, w pierwszej 
kolejności należy wymienić natalię kobrynśką, córkę duchownego greckoka-
tolickiego z Bolechowa koło stryja, iwana ożarkewycza, posła do wiedeńskiej 
rady Państwa. kobrynśka była pisarką, publicystką, tłumaczką, popularyzatorką 
oświaty wśród chłopek. w tym samym czasie, w latach osiemdziesiątych XiX w., 
rozpoczęła działalność pochodząca z Bukowiny olga kobylanśka, również pi-
sarka, publicystka i tłumaczka. Pochodziła z rodziny niskiej rangi urzędnika 
i podobnie jak jej siostra i inne kobiety była przez rodziców przygotowywana 
w duchu konserwatywnym do roli gospodyni domowej, żony i matki. Po ukoń-
czeniu wstępnej czteroletniej edukacji w szkole ludowej dalej była samoukiem. 
na poglądy społeczno-polityczne zarówno kobrynśkiej, jak i kobylanśkiej 
istotny wpływ wywarła ówczesna zachodnia literatura pozytywistyczna. obie 
dokonywały przekładów literatury na język ukraiński. we własnej twórczości 
literackiej i aktywności publicystycznej poruszały problemy życia codziennego, 
w tym również dylematy etyczno-moralne kobiet27. współpracowały z czołowy-
mi publicystami, literatami, tłumaczami swojego pokolenia, Mychajłem Pawły-
kiem i iwanem Franką, którzy byli liderami galicyjskiego radykalizmu (socjali-
zmu agrarnego).

w nurtach ideowych elity ruskiej narodowieckiej (ukrainofilskiej) i rusofil-
skiej (moskalofilskiej) kobiety nie odgrywały czołowych ról, ale angażowały się 
w działalność propagandową. z rusofilami była powiązana olga Hrabar, córka 
wybitnego działacza tego nurtu, adolfa Dobrzańskiego, radcy dworu i właścicie-
la majątku czerteż na rusi węgierskiej, który w 1881 r. przeniósł się do Galicji. 
w połowie 1882 r. odbył się we lwowie proces jedenastu działaczy rusofilskich, 
w tym olgi Hrabar, oskarżonych o działalność na rzecz rosji, próbę oderwania 

26 G. kubica, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, www. 
wydawnictwo literackie.pl (październik 2011 r.).

27 o. рибак, Українский жіночий рух..., s. 72.
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Galicji, Bukowiny i rusi węgierskiej od austrii. w procesie cztery osoby zosta-
ły uznane za winne i otrzymały wyroki od trzech do ośmiu miesięcy więzienia. 
olgę Hrabar ława przysięgłych uniewinniła. w zdecydowanie szerszym wymia-
rze kobiety uczestniczyły w działalności nurtu ukrainofilskiego, który podnosił 
problem dostępu kobiet do edukacji, nadania im praw obywatelskich oraz ochrony 
pracowniczej. Głównymi orędownikami spraw kobiet byli radykałowie, stojący 
na pozycjach socjalizmu agrarnego. Dlatego z lewicą związała się garstka femini-
stek ruskich. Już u zarania działalności socjalistów w Galicji (Polaków i rusinów) 
w latach siedemdziesiątych XiX w. były wśród nich kobiety. w pierwszej kolejno-
ści należy wymienić siostry lidera ruskich radykałów Mychajła Pawłyka – annę, 
katarzynę i Paraskę. Były to kobiety, które nie uczęszczały do szkół, ale umiały 
pisać i czytać. szczególnie anna Pawłyk aktywnie wspierała brata w krzewieniu 
idei socjalistycznej w społeczeństwie galicyjskim. w styczniu 1878 r. anna zo-
stała skazana we lwowskim procesie socjalistów (rusinów i Polaków) wraz z bra-
tem Mychajłem, iwanem Franką, ostapem terlećkim, iwanem Mendyczewśkim, 
Feliksem sielskim, Michałem koturnickim i antonim Prebendowskim za udział 
w tajnym związku, który miał być odgałęzieniem socjalistycznej organizacji ro-
syjskiej, i za kolportaż broszur lewicowych. Proces ten, szeroko omawiany w pra-
sie, przyczynił się do wzrostu popularności ideologii socjalistycznej w Galicji. 
anna i Paraska Pawłyk były w kolejnych latach, podobnie jak pozostali działacze 
lewicy galicyjskiej, poddawane szykanom ze strony władz. Działacze socjali-
styczni byli zwalczani w prasie konserwatywnej i katolickiej. w 1882 r. katolicki 
„Przegląd lwowski” nawoływał: „rozsiewaczy socjalistycznych zdrożności siec 
bez litości”28. na początku lat osiemdziesiątych XiX w. Mychajło Pawłyk, prze-
bywając na emigracji w szwajcarii, napisał w obronie swoich sióstr list otwarty 
pt. Konstytucja czy bezprawie? Jawny list do o. Ozarkewycza, posła do wiedeń-
skiej państwowej dumy z kołomyjskiego, kosowskiego i śniatyńskiego powiatu 
w Galicji i wysłał go ruskim posłom do wiedeńskiej rady Państwa oraz rozesłał 
po redakcjach lwowskich gazet. z siostrami lidera radykałów współpracowała 
natalia kobrynśka, uznawana za twórczynię instytucjonalnego ruchu kobiet 
ruskich w Galicji. Po śmierci męża chodziła przez lata przeważnie w czarnych 
sukniach. w sierpniu 1884 r., przy okazji ruskiego wiecu politycznego w koło-
myi, zorganizowała spotkanie, na które zaprosiła grupkę młodych kobiet z poet-
ką Ulianą krawczenko i siostrami Pawłyk na czele. zapadła wówczas decyzja 
o utworzeniu pierwszej kobiecej organizacji w Galicji. ostatecznie 7 październi-

28 „Przegląd lwowski” nr 22 z 15 listopada 1882 r.
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ka 1884 r. odbył się w stanisławowie pierwszy wiec z udziałem około stu kobiet 
z całej Galicji, na którym powołano towarzystwo ruskich kobiet. na jego cze-
le stanęła kobrynśka, z zadaniem popularyzacji wśród ruskich kobiet literatury 
i oświaty. warunki dla rodzącego się ruchu kobiecego nie były w Galicji sprzyja-
jące. wszelkie działania mające na celu popularyzację nowych postępowych idei 
znajdowały się pod kontrolą władz. represjom byli poddawani działacze nurtu 
socjalistycznego. aktywna w krzewieniu idei radykalnej anna Pawłyk, nękana 
przez policję, przeniosła się do czerniowiec na Bukowinie, gdzie pracowała jako 
szwaczka. tam siostra lidera partii radykalnej nadal prowadziła działalność, wy-
stępując m.in. na wiecach robotniczych. na Bukowinie w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XiX w. była kilkakrotnie aresztowana29. w tym okresie ru-
scy radykałowie blisko współpracowali z polskimi socjalistami, tworząc wspólny 
nurt lewicy galicyjskiej, który zabierał głos w sprawach kobiet. 

lewica galicyjska domagała się m.in. reformy prawa małżeńskiego, wpro-
wadzenia świeckich rozwodów. ten postulat łączył się z popularyzacją przez so-
cjalistów „wolnej miłości”. zwolennikiem takiej formy kontaktów męsko-dam-
skich był ignacy Daszyński, który na początku lat dziewięćdziesiątych XiX w. 
wygłaszał na ten temat referaty we lwowskiej czytelni naukowej. słuchała go 
niemała liczba lwowianek. swobodna forma spotkań liderów lewicy z młodymi 
kobietami, prowadząca do kontaktów seksualnych, budziła niezadowolenie nawet 
wśród działaczy socjalistycznych, pozostających w opozycji do Daszyńskiego, 
z ernestem Breiterem na czele. wedle powszechnej opinii panującej wśród dzia-
łaczy socjalistycznych we lwowie, ignacy Daszyński współżył seksualnie z mło-
dą feministką pochodzenia żydowskiego, Felicją nossig. z tego związku urodziło 
się w 1892 r. dziecko30. w partii radykalnej na temat moralnych aspektów doty-
czących życia seksualnego kobiet wypowiadał się m.in. cyryl trylowski. Jako 
przykład podawał Hucułów, zwolenników swobodnych kontaktów męsko-dam-
skich. na Huculszczyźnie wśród mężczyzn rozpowszechnione było posiadanie 
„lubaski” (kochanki). również Hucułki, które posiadały pewien majątek i miały 
lepszą sytuację finansową, wyrzucały z domu męża, gdy był dla nich niedobry, 
lub wiązały się z kimś innym. wśród gaździn huculskich było dużo takich, któ-

29 r. tomczyk, Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie na-
rodowym w Galicji 1890–1914, szczecin 2007, s. 95.

30 Był to adam Próchnik, znany działacz socjalistyczny, historyk i publicysta w okresie mię-
dzywojennym. Felicja nossigowa wyszła za mąż za pracownika lwowskiego Banku włościań-
skiego izydora Próchnika. szerzej zob. s. nicieja, Adam Próchnik. Historyk, polityk, publicysta, 
warszawa 1986, s. 9.
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re nie były stałe w uczuciach i miały kochanków, często młodszych od siebie. 
w wielu miejscowościach huculskich panna z dzieckiem nie była obiektem tak 
dużych szykan, jak w innych regionach Galicji. w rozpowszechnionym poglądzie 
kobieta musiała mieć dużo dzieci (mniej ważne było, czy pochodzą one z prawe-
go łoża, czy też są pozamałżeńskie). Jeżeli miała mało dzieci lub nie miała ich 
wcale, popełniała grzech. Moralność na Huculszczyźnie nie miała przy tym zna-
mion rozwiązłości obyczajów i zepsucia, ale wynikała z historycznej miejscowej 
tradycji31. liberalny stosunek do wierności małżeńskiej występował w różnych 
europejskich etnokulturach i warstwach społecznych, nawet dość odległych od 
Galicji32. 

Popularyzacja swobody seksualnej na gruncie galicyjskim zbiegła się w cza-
sie z głośnym procesem sutenerów i handlarzy żywym towarem. w 1892 r. przed 
lwowskim sądem stanęło 27 sutenerów i handlarzy kobietami. wszyscy byli Ży-
dami i Żydówkami galicyjskimi. tej żydowskiej grupie przestępczej udowodnio-
no sprzedaż do domów publicznych w turcji, egipcie i indii 29 kobiet (panien 
i mężatek w wieku od 15 do 23 lat), w tym 9 było Żydówkami, pozostałe to Polki 
i rusinki. Proces odbił się szerokim echem nie tylko w Galicji, ale i w europie. 
z Galicji pochodziło bardzo dużo prostytutek (Polek, rusinek i Żydówek), które 
pracowały w domach publicznych na całym świecie. Handel „delikatnym mię-
sem”, jak określano dziewczęta galicyjskie, które bandy szmuglerów dostarczały 
do domów publicznych, był bardzo rozwinięty i dochodowy. ważnym miejscem 
był nowy Jork, gdzie kobiety rozdzielano do domów publicznych na terenie 
stanów zjednoczonych. Galicjanki pracowały w domach publicznych na całym 
świecie, m.in. w konstantynopolu, Bejrucie, aleksandrii, colombo, Bombaju, 
kalkucie, Harbinie, Manili, Johannesburgu, Durbanie, Maputo. na przełomie 
XiX i XX w. bardzo dużo galicyjskich kobiet świadczyło usługi seksualne w Bra-
zylii i argentynie33. władze galicyjskie nie radziły sobie z tym przestępczym 
procederem, gdyż odbywał się on przy okazji masowej emigracji. 

Masowe wychodźstwo z Galicji miało cechy ucieczki przed biedą i głodem. 
wśród dużej fali emigracji za chlebem była znaczna liczba wiejskich niewykształ-
conych kobiet, część z nich po przybyciu do dużych miast zachodnich nie mogła 
znaleźć pracy i ułożyć sobie życia. zagubione, bez środków do życia, trafiały na 

31 c. trylowski, Nacjonalny ruch..., s. 41–43; „народ” nr 18 z 15 września 1890 r.
32 D. kicińska, Ślub i zdrada..., s. 47.
33 Niszczę mit Galicji, „Gazeta wyborcza” z 12 czerwca 2010 r.; J. Świst, Prostytucja – rys hi-

storyczny, www. racjonalista.pl (październik 2011 r.).
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ulicę. według szacunkowych danych tylko w latach 1890–1913 z austriackiej Ga-
licji i Bukowiny wyemigrowało na pobyt stały 700–800 tys. Ukraińców. Do prac 
sezonowych, głównie do niemiec, wyjeżdżało rocznie około stu tysięcy34. w nie-
których wsiach ukraińskich na terenie monarchii habsburskiej, jak pisał etnograf 
wołodymyr Hnatiuk, pozostały tylko kobiety i dzieci; mężczyźni wyjechali „za 
chlebem”35. Przywódcy ruchu radykalnego oraz działaczki feministyczne z Gali-
cji utrzymywały kontakt z emigracją w ameryce Północnej. na przełomie XiX 
i XX w. w prasie emigracyjnej ukazywały się artykuły na temat ówczesnej sytu-
acji kobiet oraz prace literackie autorek z austrii i rosyjskiej Ukrainy. w 1904 r., 
w dwudziestą rocznicę pierwszego wiecu kobiecego w Galicji, prasa emigracyjna 
opublikowała odezwę do Ukrainek w ameryce, aby budowały instytucjonalny 
ruch kobiecy36. Pierwszy wiec ukraińskich emigrantek odbył się w nowym Jorku 
w 1905 r.

rusko-Ukraińska Partia radykalna od początku swojej działalności zabie-
rała głos na temat sytuacji i praw kobiet. Już na pierwszym dużym wiecu, zor-
ganizowanym 14 grudnia 1890 r. wspólnie z polskimi socjalistami we lwowie, 
oprócz żądania poprawy sytuacji robotników upominano się o prawo głosowania 
dla kobiet. Domagano się powołania państwowych gimnazjów żeńskich i umożli-
wienia kobietom odbywania studiów uniwersyteckich37. w owym czasie kobiety 
nie mogły być członkami partii politycznych, na mocy paragrafu 30 obowiązują-
cej austriackiej ustawy o stowarzyszeniach. niemniej w 1891 r. na zjeździe partii 
radykalnej na temat sytuacji ruskich kobiet wypowiedziała się pionierka postę-
powego ruchu kobiecego natalia kobrynśka, którą do współpracy zaprosił lider 
radykałów Mychajło Pawłyk38. współpracując z partią radykalną, kobrynśka 
wraz z Jewhenią Jaroszynśką zorganizowała 1 września 1891 r. w stryju wiec fe-
ministek, na który przybyło 40 kobiet z Galicji i Bukowiny. zrodziła się wówczas 
myśl organizowania na wsiach dziecięcych ochronek, a na terenach dotkniętych 

34 k. kozłowski, Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, 
kraków 1990, s. 64.

35 i. lubczyk, Proces kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej..., s. 159.
36 „Свобода” (Jersey city, new york) nr 174 z 21 września 1965 r. 
37 „naprzód” nr 1 z 1 stycznia 1892 r. 
38 Mychajło Pawłyk kochał się w natalii kobrynśkiej. Poprosił ją o rękę, ale ta odmówiła. wów-

czas z żalu i złości krytykował jej poglądy i starał się uprzedzać do niej innych. kobrynśką bolała 
postawa Pawłyka i oddanego mu otoczenia, ale pozostała niezależna. Г. Бacapa, 155 років від дня 
народження Наталії Іванівни Кобринської, http://presscenter.ukrinform.ua/figurants-59.html 
(październik 2011 r.).
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głodem – jadłodajni. Uczestniczki wiecu domagały się tworzenia żeńskich gim-
nazjów i równouprawnienia kobiet w dostępie do uczelni wyższych. Postulaty 
w formie petycji przekazano na ręce posłów do wiedeńskiej rady Państwa. ko-
lejny wiec feministek odbył się we lwowie 10 kwietnia 1892 r. organizatorami 
lwowskiego wiecu były Maria Bilecka, katarzyna Malicka i Hermina szuche-
wycz. również na Bukowinie aktywnie działała olga kobylanśka, prowadząc 
odczyty w ramach powstałego 14 października 1894 r. w czerniowcach towarzy-
stwa ruskich kobiet na Bukowinie. Przewodniczącą towarzystwa została Maria 
Matkowska, która uzgadniała wspólne przedsięwzięcia z mieszkającymi tam nie 
tylko Ukrainkami czy Polkami, ale także rumunkami i Żydówkami. Życzliwie 
wobec towarzystwa ruskich kobiet ustosunkowały się gazety narodowieckie 
i moskalofilskie. „Diło”, „Hałyczanyn” oraz „Prawosławna Bukowina” podkreś-
lały ponadpartyjny charakter towarzystwa i szczytne cele przyjęte w jego dzia-
łalności, przytaczając fragment zadań programowych: „[...] podniesienie kultury 
ogólnej, a szczególnie oświaty między kobietami ruskiej narodowości na Buko-
winie, dalej opieka nad sierotami i biednymi dziećmi oraz rozwój domowego rze-
miosła”39. Między feministkami z Bukowiny i Galicji istniały bliskie kontakty, 
gdyż łączyły je wspólne cele. 

animatorki ruskiego ruchu kobiecego publikowały swoje prace literackie. 
Jeszcze w połowie 1887 r. z własnej inicjatywy i za własne środki finansowe 
natalia kobrynśka i olena Pcziłka, przy wsparciu iwana Franki, opublikowa-
ły pierwszą antologię twórczości literackiej siedemnastu ruskich kobiet z Galicji 
i z rosyjskiej Ukrainy, zatytułowaną Pierwszy wianek (Перший вінок). autorki, 
zamężne i panny, opisywały głównie świat wiejskich kobiet podporządkowanych 
mężczyznom, dominację mężów panów, którzy sprowadzali żony do roli służą-
cej w domu. Przedstawiały pracę kobiet w gospodarstwie, ich trud przy wycho-
wywaniu dzieci, wreszcie tęsknotę za beztroskim stanem panieńskim. wszystko 
to w warunkach wszechobecnej nędzy i głodu. kilka kolejnych publikacji ru-
skich pisarek i poetek ukazało się za sprawą wydawnictw związanych z partią 
radykalną. na łamach prasy radykalnej, poza bieżącą publicystyką polityczną, 
upowszechniano dorobek literacki ruskich kobiet. Były to prace autorek mieszka-
jących w monarchii habsburskiej, m.in. natalii kobrynśkiej, olgi kobylanśkiej, 
Uliany krawczenko, Hanny Barwinok, Jewhenii Jaroszynśkiej, olgi Franko, 
anny Pawłyk i jej siostry kateriny Dowbenczuckiej, olgi lewickiej, Michaliny 
roszkenpckiej, klementyny Popowicz. Gazety radykalne zamieszczały również 

39 „народ” nr 19 z 1 października 1894 r.
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utwory kobiet z rosyjskiej Ukrainy, gdzie władze carskie zdecydowanie zwalcza-
ły wszelkie przejawy działalności nie tylko politycznej, ale również kulturalnej 
– m.in. Dnieprowej czajki (ludmiły wasilewskiej-Bereziny), ludmiły starzyc-
kiej-czerniachowskiej, oleny Pcziłki (olgi kpaczewej) i jej córki łesi Ukrainki 
(łarysy kosacz-kwitki), przy czym należy wspomnieć, że ołena Pcziłka i jej 
córka łesia Ukrainka nie były przychylnie nastawione do ideologii socjalistycz-
nej, liberalnej czy do filosemityzmu, niemniej reprezentowały wysoki kunszt 
artystyczny i opowiadały się za rozwojem narodowym rusinów na rosyjskiej 
Ukrainie i w austrii. kobiety nie unikały publicystyki, zabierały głos w aktual-
nych sprawach społecznych. z pozycji panny emancypantki anna Pawłyk, na 
łamach „naroda” wydawanego przez jej brata Mychajła i iwana Frankę, piętno-
wała warunki życia ruskich chłopek na terenie powiatu kosowskiego. Jewhenia 
Jaroszynśka wypowiadała się na temat zależności wiejskich kobiet od mężów 
oraz życia ruskich chłopek na Bukowinie. olga Franko, żona iwana, przedstawia-
ła sytuację gospodarki folwarcznej w Galicji wschodniej, gdzie siłą roboczą byli 
głównie bezrolni i małorolni ruscy chłopi. „narod”, „chliborob”, „Hromadśkyj 
Hołos” zamieszczały listy rusinek kierowane do redakcji z różnych powiatów 
galicyjskich, w których autorki opisywały trudne warunki bytowe wiejskich ko-
biet. Pojawiały się wiersze na temat ciężkiego życia ruskich kobiet, autorstwa 
chłopa radykała Pawła Dumki.

większość rusinek angażujących się w działalność społeczną na przełomie 
XiX i XX w. sporadycznie funkcjonowała w zastrzeżonym prawem dla męż-
czyzn ruchu politycznym. rusinki we lwowie i pozostałych większych miastach 
galicyjskich wzorem kobiet polskich organizowały się w „kobiece gromady”, 
„kluby rusinek”, następnie w „młodzieżowe kluby Ukrainek”, „kółka ukraiń-
skich dziewcząt” i inne. wśród kobiet organizatorek instytucjonalnego ruchu 
kobiecego, obok natalii kobrynśkiej i olgi kobylanśkiej, należy wymienić Her-
minę szuchewycz z domu lubowicz (ur. 1852), żonę znanego lwowskiego dzia-
łacza społecznego wołodymyra szuchewycza, etnografa, pedagoga i publicysty 
współpracującego z hr. wojciechem Dzieduszyckim. Hermina szuchewycz była 
inicjatorką utworzenia w 1893 r. pierwszego ruskiego towarzystwa kobiecego we 
lwowie – klubu rusinek – i przez długie lata kierowała jego pracami. na gruncie 
lwowskim angażowała się w pracę innych organizacji kobiecych, m.in. była dy-
rektorem instytutu dla Dziewcząt im. św. olgi, przewodniczącą rady nadzorczej 
towarzystwa opiekującego się dziećmi – Ukraińskiej ochronki. zabiegała o uru-
chomienie internatów dla dziewcząt i pierwszego ukraińskiego gimnazjum dla 
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dziewcząt, które rozpoczęło działalność w 1906 r. na uwagę zasługuje również 
aktywna działalność w ruchu kobiecym we lwowie córki Herminy i wołodymira 
szuchewyczów, Darii szuchewycz-starosolskiej (ur. 1881), pianistki i pedagoga 
w instytucie Muzycznym im. M. łysienki. w 1901 r. stworzyła ona we lwo-
wie wraz z natalią Budzynowską kółko Ukraińskich Dziewcząt, które w 1905 r. 
zmieniło nazwę na kółko Ukrainek. szerszą działalność w ruchu kobiecym roz-
winęła Daria szuchewycz-starosolska w okresie międzywojennym. opiekowa-
ła się wówczas wiejskimi dziewczynami, które szukały we lwowie pracy jako 
służące. Działaczki w pierwszej dekadzie XX w. organizowały częściej wiece 
i zebrania kobiet. w tym czasie w pracę w ruchu kobiecym zaangażowało się 
liczniejsze grono artystek i nauczycielek. Były wśród nich zofia Dniestriańska, 
olga czypanowska, olga okuniewska, olga Bandrowska, olena Jasienicka, ole-
na Prokesziwna i wiele innych. Jednak szersze kręgi kobiet nadal nie garnęły się 
do funkcjonujących towarzystw oświatowo-kulturalnych. wśród członkiń prze-
ważały młode i niezamężne kobiety. z dostępnych danych wynika, że w latach 
1897–1903 kobiety stanowiły 7,3%, ogółu członków towarzystw. liczba ta zdecy-
dowanie się zmniejszyła w latach 1904–1910 i wynosiła 2,7%40. Pomimo niskiej 
aktywności kobiet w sformalizowanych strukturach galicyjskie Ukrainki artyku-
łowały swoje postulaty oświatowe i kulturalne pod adresem władz. Przy poparciu 
środowisk oświatowych oraz akcji polityków, głównie narodowych demokratów, 
którzy mieli już wpływy w wiedniu, w pierwszej dekadzie XX w. na terenie Ga-
licji powstały kolejne instytucje ukraińskie. Między innymi w 1903 r. za zgodą 
wiedeńskiego ministerstwa oświaty uruchomiono w Galicji pierwsze ukraińskie 
żeńskie seminarium nauczycielskie, działające jako prywatna placówka eduka-
cyjna. w 1907 r. w seminarium tym powstał wydział kultury fizycznej41. 

na początku XX w. wzrosło zainteresowanie liderek ruchu emancypacji ko-
biet problematyką ekonomiczną w Galicji. Masowe strajki rolne w okresie żniw 
w 1902 r. wywołały szerszą dyskusję nad warunkami pracy i płacy robotników 
rolnych. wśród robotników sezonowych była niemała grupa kobiet. Pracowały 
one na obszarach dworskich po kilkanaście godzin dziennie, wykonując takie 
same prace polowe, jak mężczyźni, zarabiały jednak 25–30% mniej42. Jednym 
z podstawowych postulatów feministek, poza żądaniem zwiększenia zarobków 
kobiet, było tworzenie wspólnych wiejskich kuchni w okresie żniw, kiedy kobie-

40 B. wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”..., s. 243.
41 н. толошняк, Музика Галичини, львів 1999, s. 171.
42 J. Badeni, Radykali..., s. 13–14.
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ty nie miały czasu gotować obiadów. Działaczki ruchu kobiecego domagały się 
także tworzenia tzw. ogródków (sadów) dziecięcych, w których przebywałyby 
w okresie natężonych prac polowych – pod nadzorem przeszkolonych wycho-
wawczyń – dzieci. Pomysły te zgłaszała m.in. natalia kobrynśka43. nie były one 
jednak wdrażane w życie. Do interesujących inicjatyw kobiecych należy zaliczyć 
udaną próbę prowadzenia działalności gospodarczej. w 1903 r. powstała ukraiń-
ska kobieca spółka Przemysłowa „trud”, która założyła fabrykę konfekcji dam-
skiej. w połowie tegoż roku aktywa spółki wynosiły 137 831 koron i 8 halerzy, 
przy 230 członkach. „trud” w 1903 r. nabył we lwowie kamienicę za 125 024 
korony44. wśród kobiet aktywnie działających w kobiecej spółce Przemysłowej 
„trud” była Hermina szuchewycz. ona i współpracujące z nią działaczki starały 
się roztoczyć opiekę nad dziewczynami z rodzin robotniczych i rzemieślniczych. 
czyniły zabiegi o przeszkolenie zawodowe młodych kobiet, co umożliwiało im 
podjęcie pracy w przemyśle, w charakterze wykwalifikowanych robotnic. Była 
to szansa na uzyskanie wyższych zarobków. kobietom mającym przeszkolenie 
zawodowe starały się znaleźć pracę i zakwaterowanie. 

w tym czasie władze austriackie wdrożyły nowatorskie regulacje prawne, 
które umożliwiły kobietom wejście w szerszym zakresie na rynek pracy. zna-
kiem czasu były zmiany dotyczące wprowadzenia do austriackiego systemu ad-
ministracyjnego żeńskiego kancelaryjnego personelu pomocniczego (kobietom 
przysługiwała nazwa „kancelaryjnych funkcjonariuszek pomocniczych” lub 
„pomocnic kancelaryjnych”). Pierwsze kobiety w austrii zatrudniono w służ-
bie cywilnej w 1869 r. Pracowały one w służbie ruchu kolei żelaznej, w służ-
bie pocztowej i telegraficznej oraz w pocztowych kasach oszczędnościowych. 
następnie znalazły zatrudnienie w Głównym Urzędzie statystycznym, przy ob-
słudze handlu zagranicznego czy w wiedeńskim urzędzie policji. Były opłacane 
na poziomie 67–80% płac mężczyzn. w pierwszej kolejności do pracy przyjmo-
wano wdowy i córki cywilnych funkcjonariuszy państwa oraz osób wojskowych. 
Prawodawca objął kobiety dość rygorystycznymi warunkami przyjęcia do pra-
cy – musiały mieć obywatelstwo austriackie, wiek od 18 do 40 lat, znać języki 
obce, ponadto być stanu wolnego (panny lub wdowy)45 i nie mogły mieć dzieci. 
w realiach austriackich warunkiem trudnym do spełnienia przez kobiety chcące 

43 Г. Бacapa, 155 років від дня народження...
44 s. łucki, Kulturalny stan współczesnej Rusi galicyjskiej, „kultura” 1904, nr 4, s. 225. 
45 zakaz zawierania małżeństw przez kobiety pracujące w administracji został zniesiony 

w pragmatyce służbowej (Pragmatisierungsgesetz) po upadku austro-węgier w 1919 r. 
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podjąć pracę był wymagalny próg wcześniejszej pięcioletniej pracy administra-
cyjnej w charakterze kancelaryjnej funkcjonariuszki pomocniczej. w systemie 
prawnym uregulowano warunki płacowe i emerytalne pomocnic kancelaryjnych. 
zmiany dotyczące zatrudnienia kobiet były m.in. efektem nacisków związków 
zawodowych na wiedeńską radę Państwa. w tym czasie funkcjonowała już 
związkowa ogólnoaustriacka sekcja kobiet. Między innymi w 1901 r. przedłożyła 
ona w parlamencie petycję, w której domagała się wydania jednolitych przepi-
sów płacowo-emerytalnych dla kobiet i mężczyzn, dwuletniego okresu próbnego 
w pracy w administracji oraz uchylenia zakazu małżeństwa dla kobiet. wymóg 
pięcioletniego okresu pracy administracyjnej został zmniejszony do trzech lat na 
mocy rozporządzenia rządu z 24 listopada 1908 r.46 na początku XX w. w admi-
nistracji pracowało ok. 9000 kobiet. Dodać przy tym należy, że w omawianym 
okresie w monarchii habsburskiej nie było kobiet zatrudnionych na wyższych 
stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej w krajach koronnych, 
w tym w Galicji. 

rozwój idei niepodległościowej, którą liderzy ukraińskich partii politycz-
nych (radykalnej i narodowodemokratycznej) przyjęli za naczelny cel dążeń 
narodowych, spowodował, że w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch 
pierwszej wojny światowej mała grupka młodych Ukrainek zainteresowała się 
działalnością w tworzącym się ruchu paramilitarnym w Galicji. 25 stycznia 
1914 r. zostało założone towarzystwo strzeleckie „strzelcy siczowi”, którym 
dowodził roman Daszkewycz. kwatermistrzem towarzystwa została olena ste-
paniw (przyszła żona Daszkewycza). w odróżnieniu od elitarnych towarzystw 
„strzelców siczowych”, w których byli tylko studenci przygotowywani do pełnie-
nia stanowisk wyższych dowódców w przyszłych ukraińskich siłach zbrojnych, 
oddziały dowodzone przez Daszkewycza grupowały młodzież robotniczą i rze-
mieślniczą. Młodzież ta była szkolona w zakresie wiedzy, w którą powinien być 
wyposażony podoficer i szeregowy żołnierz. Do tego towarzystwa przyjmowa-
no również dziewczęta. w jego ramach funkcjonowała licząca 33 młode kobiety 
czota (pluton) dowodzona przez olenę stepaniw47. oddział kobiecy brał udział 
w ćwiczeniach wojskowych organizowanych wiosną 1914 r. w okresie pierwszej 
wojny światowej powstał pierwszy żeński pluton legionu Ukraińskich strzelców 
siczowych, pod dowództwem olgi Basarab, późniejszej członkini Ukraińskiej 

46 „Dziennik Ustaw Państwa” 1908, nr 236.
47 o. cтепанів, Ha передодні великих подій. Bлacнi переживання i умки 1912–1924, львів 

1930, s. 22, 32–36; t. Dąbkowski, Ukraiński ruch narodowy 1912–1923, warszawa 1985, s. 65. 
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wojskowej organizacji (schwytana przez polską policję w 1924 r., powiesiła się 
w więzieniu lwowskim). olena stepaniw i olga Basarab były prekursorkami no-
wego typu ukraińsko-galicyjskiej kobiety nacjonalistki.

rozkład monarchii habsburskiej rozpoczął nowy dramatyczny okres w dzie-
jach Galicji, w którym Ukrainki wspierały działania podejmowane na rzecz 
budowy niepodległego państwa ukraińskiego w latach 1918–1919. w okresie 
ii rzeczypospolitej na rzecz idei niepodległej Ukrainy pracowała część aktywi-
stek ruchu kobiecego w Galicji. Działały one w legalnych ukraińskich partiach 
politycznych, ale głównie w nielegalnej organizacji Ukraińskich nacjonalistów. 
należały do nich: Daria rebet, katerina zarycka, irina kozak, Galina Dydyk, 
Julia Hanuszczak, olga Żułkowśka. kobiety związane z podziemiem, jak piszą 
współcześni badacze ukraińscy z uniwersytetu w tarnopolu, były „osobistoś-
ciami ukraińskiego kobiecego ruchu wyzwoleńczego”48. Badacze ci zapominają 
dodać, że będąc obywatelkami państwa polskiego, kobiety te akceptowały prze-
moc i okrutne zbrodnie popełniane na bezbronnej ludności polskiej. oprócz nich 
były również działaczki polityczne z legalnych ukraińskich partii politycznych, 
z parlamentarzystkami rzeczypospolitej Mileną rudnićką i oleną kisielewśką 
na czele, które nie tylko na forum sejmu manifestowały antypolską postawę.

Pierwsze pokolenia feministek w konserwatywnym społeczeństwie austriac-
kiej Galicji dążyły przede wszystkim do poprawy warunków życia szerokich 
rzesz kobiet. Były to literatki, publicystki, artystki, a nawet, w ostatnich latach 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej, również urzędniczki, nauczycielki, 
prawniczki i lekarki. nieliczne aktywistki ruchu kobiecego rekrutowały się nato-
miast z kręgów robotniczych i rzemieślniczych. Postępująca modernizacja w ma-
łym stopniu objęła szerokie rzesze chłopek, chociaż na wsi galicyjskiej wzrastała 
liczba szkół ludowych, czytelni i lokalnych towarzystw kulturalnych. w okresie 
ii rzeczypospolitej więcej Ukrainek zasiliło ruch feministyczny, jednak orga-
nizacje kobiece stawały się często narzędziem w rękach polityków ukraińskich, 
a ich działalność miała na celu zwalczanie państwowości polskiej na kresach 
wschodnich. znamienne jest to, że anonimowa czytelniczka popularnego dzien-
nika ukraińskiego w międzywojennej Polsce, lwowskiego „Diła”, w 1928 r. z ża-
lem pisała o zaniedbanym grobie natalii kobrynśkiej. nestorka ruchu kobiecego 
w Galicji zmarła w 1921 r. i została pochowana na cmentarzu w Bolechowie. 
czytelniczka „Diła” apelowała, aby utrzymanie grobu traktować w kategoriach 

48 M. aлексієвець, i. Федорів, Життя й діяльность Oльги Жулковської в національо- 
-визвльного руху XX cт., w: Україна, Европа, Свiт, tepнопiль 2009, s. 213.



111Rusinki (Ukrainki) w austriackiej Galicji...

narodowego obowiązku ukraińskich kobiet. nagrobek na cmentarzu w Bolecho-
wie miało ufundować towarzystwo kobiet Ukraińskich z sąsiedniego stryja49. 
Do czasów współczesnych zachował się na nim skromny napis: „Mnie już serce 
nie boli”50.

ruSynian (uKrainian) women in auStrian galicia: 
between conSerVatiSm and radicaliSm

Summary

on the Polish territory, occupied by austria, the Ukrainian women, members of the or-
thodox and Greek catholic church, often wives and daughters of priests, having sense of 
cultural bonds with peasant population, speaking rusynian (Ukrainian), had an influent 
on national consciousness in 19th century. the role of the woman in the conservative 
Ukrainian family in Galicia, was traditional. they were prepared to the role of wives, 
mothers and to taking care of the household. there were not many educated women in 
Galicia. women’s movement was developed slowly and was supported first of all by the 
socialist party and the trade unions. 

in the end of the 19th century, there were first rallies of the Ukrainian women in 
lvov and in the different cities of the eastern Galicia. the participants of the rallies de-
manded mainly access to the education. 

on the beginning of the 20th century, there were an increase of the women’s inter-
est in the economical problems in Galicia. Many women started their career. During the 
period before the First world war, part of the young Ukrainian women were the activists 
of the independent movement.

Ryszard Tomczyk

49 „дiлo” nr 15 z 10 lipca 1928 r.
50 Г. Бacapa, 155 років від дня народження...


