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oKreSu pierwSzej wojny światowej

kobieta jako element ikonografii wiążącej się z głównie męskim zajęciem – woj-
ną – miała szczególną wymowę. Musimy bowiem pamiętać, że okres, o którym 
mowa, był czasem, kiedy nie była ona w pełni samodzielna, ale aspirowała do 
pełnej samodzielności, wkraczając stopniowo na kolejne obszary życia społecz-
nego. kobiety rozpoczynały kształcenie, studiowały, wreszcie podejmowały pra-
cę zawodową, którą musiały dzielić z obowiązkami rodzinnymi. Utrzymujące się 
przekonanie o słabości intelektualnej kobiet nie ułatwiało im edukacji, zwłaszcza 
na poziomie wyższym. w anglii część rodziców uważała wręcz, że edukacja ko-
biet jest zbędna, a może być nawet szkodliwa1. Miejsce kobiety wyznaczały nadal 
tradycja i wynikający z niej podział ról w rodzinie oraz normy społeczne i oby-
czajowe. Utrzymywał się wciąż podział na sfery życia prywatnego i publicznego 
(zawodowego, politycznego) kobiet i mężczyzn2. na co dzień kobieta była przede 
wszystkim córką, żoną i matką zajmującą się domem i dziećmi. w szeroko poję-
tej polityce kobieta stanowiła tło dla mężczyzny. 

Przekonanie o słabości intelektualnej i fizycznej kobiety, która potrzebo-
wała opieki i wsparcia mężczyzny, było elementem świetnie nadającym się do 
wykorzystania w propagandzie wojennej. wojny korygowały podejście do kobiet. 

1 i. sakowicz, Wizje kobiecości w periodykach wiktoriańskich – „Englishwoman’s Domestic 
Magazine” oraz „Englishwoman’s Review Of Social And Industrial Question”, w: Kobieta i me-
dia. Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, t. stegner, Gdańsk 2009, s. 38.

2 tamże, s. 35–51.
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Działania zbrojne, prowadzone przy użyciu coraz większej ilości broni i sprzętu, 
wymagające stałych dostaw, wymuszały zatrudnianie na stanowiskach opusz-
czonych przez mężczyzn – kobiet. Praca stawała się w tej sytuacji manifestacją 
postawy patriotycznej, nie zaś fanaberią próbującej się wyemancypować kobie-
ty. zmianą sposobu myślenia w szerszym wymiarze społecznym zainteresowa-
ne były same elity władzy. czas wojny przyspieszył bez wątpienia liberalizację 
w podejściu do roli kobiety3. spośród wielu cech płci pięknej uroda stawała się 
powoli atutem w grze prowadzonej przez agitatorów. Dopiero w dalszej kolej-
ności sięgano po etykę i cechy charakterologiczne funkcjonujące w jej wzorcu 
osobowym. 

na przełomie XiX i XX w. amerykański rysownik charles Dana Gibson 
stworzył wizerunek kobiety, która stała się uosobieniem ideału kobiecości4. Była 
to wysoka, szczupła, młoda, piękna kobieta z łabędzią szyją podkreśloną przez 
burzę miękkich włosów ułożonych w modną fryzurę5. luz i swoboda dziewczy-
ny z ilustracji, jej niezależność – drażniły przedstawicieli starszego pokolenia, 
ale przykuwały uwagę mężczyzn. Jej image interesował również panie, starające 
się upodobnić do nowego „męskiego” ideału kobiecego piękna. kobiety w pe-
riodykach i na plakatach były przedstawiane jako towarzyszki mężczyzn, zaan-
gażowane niekiedy w różne działania poza kręgiem domowym. symbolizowały 
amerykańskiego ducha swobody, wyzwolonego z europejskich tradycji i konwe-
nansów. w XiX i na początku XX w. dobry rysownik w popularnym magazynie 
wywierał podobny wpływ na ludzi, jaki wywierają obecnie nośniki masowej ko-
munikacji. czytelnik szukał nie tylko wiadomości, ale i wizualnych doznań. Po-
przez ilustracje tworzyło się atrakcyjne wzory do naśladowania, pozwalające na 
kształtowanie postaw. Gibson miał konkurencję lansującą kolejne kanony urody6. 
wspólnie wykreowali ideał kobiety wyzwolonej, pewnej siebie, z dużą swobodą 
poruszającej się w przestrzeni zastrzeżonej dotychczas dla mężczyzn. Bohater-

3 n.G. Ford, Americans All!: Foreign-born Soldiers in Word War I, college station 2001.
4 c.D. Gibson żył w latach 1874–1944, rysunek zamieścił w „life Magazine”.
5 Być może wzorami były żona artysty irene langhorne i kobiety z jej rodziny (nancy astor). 

sam autor twierdził, że jest to obraz stworzony z wielu wzorców określających ideał amerykań-
skiej kobiety. Jego modelkami były: evelyn nesbit, camille clifford. zob. M.H. Patterson, Be-
yond the Gibson Girl: Reimagining the American New Woman, 1895–1915, Urbana 2005; tejże, 
The American New Woman Revisited: 1894–1930, new Brunswick 2008.

6 np. coles Phillips, charlotte Harding, władysław Benda, Georges lepape, nell Brinkley, 
russell Patterson, John Held jr, ethel Plummer, rita senger.
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ki tych prac zarówno strojem, jak i fryzurami naruszały istniejące konwenanse, 
przekraczały zakazane dotychczas granice. 

ideał „nowej” kobiety zaistniał w kulturze amerykańskiej i europejskiej 
w XX w. wówczas też „nowa” dziewczyna objawia się po raz pierwszy w środo-
wisku wojskowych. wykonane przez artystów ilustracje zaprezentowane zostały 
w 1913 r. w nowym Jorku podczas Armory Show (festynu wojskowego)7. różno-
rodność tworzonych wówczas ideałów urody i postaw damskich odzwierciedla 
zarówno wielorakość ról odgrywanych przez kobiety w społeczeństwie, nie tyl-
ko zresztą amerykańskim, jak i zachodzące w nim zmiany. idealne panie miały 
przyciągnąć oko, przyćmić umysł i skłonić mężczyznę do działania, którego nor-
malnie by nie podjął. Język ciała był tylko jednym z elementów oddziaływania, 
drugim pozostały kod językowy i symbolika. 

również kobiety brały udział w kreowaniu obrazu nowoczesnej damy. 
na przykład ilustratorka nell Brinkley stworzyła „Golden eyes”, bohaterkę, któ-
ra promowała sprzedaż obligacji wolności na potrzeby toczących się walk. seria 
rysunków wizualizujących historię tej bohaterki ukazała się w latach 1918–1919. 
alegoryczny rysunek Golden Eyes przedstawia dziewczynę w rozwianej sukni 
koloru munduru, czapce wojskowej na targanych wiatrem włosach, przepasanej 
wstążką w barwach flagi. U jej stóp autorka umieściła werblistę w czapce kawa-
lerii amerykańskiej i owczarka szkockiego symbolizującego wuja sama (Uncle 
Sam), czyli Usa8. stylizacja sylwetki kobiecej przywołuje skojarzenia z obrazem 
Wolność wiodąca lud na barykady eugène’a Delacroix, którego centralnym ele-
mentem jest kobieta, przed którą postępuje mały werblista. autorka w ten sposób 
wyraziła symbolicznie wielorasowość i wielokulturowość Usa. Postać kobie-
ca symbolizowała nowoczesne, aktywne panie, angażujące się w motywowane 
patriotycznie działania. na innej ilustracji tej autorki pojawiły się postaci wuja 

7 Dziewczęta z plakatów, pin-up girls, mężczyźni wieszali w pomieszczeniach, w których 
przebywali. Były to piękne, uśmiechnięte dziewczyny odpowiadające kanonom urody swojego 
czasu. Przyodziane były w rozkloszowane, rozwiane suknie, skąpe stroje albo samą bieliznę. 
M.e. Buszek, Pin-Up Girls: Feminism, Sexuality, Popular Culture, Durham–london 2006. w ję-
zyku angielskim wspomniany termin pojawił się w tym znaczeniu dopiero w 1941 r., ale można go 
odnieść do tej tematyki już od 1890 r. zob. J. ayto, Movers and Shakers: A Chronology of Words 
That Shaped Our Age, oxford 2006, s. 126.

8 Powstało wiele podobnych plakatów, które różniły się od siebie jedynie elementami charak-
terystycznymi dla określonej nacji, do której zwracano się z przesłaniem.
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sama i trzech Gracji reprezentujących amerykanizm, wybory i gotowość, w kon-
tekście miłości ojczyzny i praw kobiet pracujących9. 

Plakat czy ilustracja z poczytnego magazynu, jako metoda docierania do 
społeczeństwa z przesłaniem i urabiania tą drogą jego poglądów, były w oma-
wianym czasie skutecznym narzędziem propagandowym10. Były też stosunkowo 
tanie, a docierały do szerokiego kręgu odbiorców wywodzących się z różnych 
warstw społecznych i kultur. Musiały jednak spełniać określone wymagania: po-
sługiwać się kodem zrozumiałym dla adresata, oddziaływać na uczucia i prze-
kazywać określone przesłanie w sposób atrakcyjny. Pomimo że propaganda tego 
okresu stworzyła tabu dotyczące pokazywania śmierci, okaleczeń fizycznych 
i psychicznych oraz upadku dobrych obyczajów, elementy takie pojawiały się 
w ograniczonym zakresie na plakatach, rysunkach oraz kartach pocztowych. im 
bliżej końca wojny, tym częściej motywy te gościły na plakacie i w propagandzie. 
cieszące się powodzeniem rysunki powielano, przenoszono na pocztówki, publi-
kowano jako wkładki do gazet. 

Funkcją społeczną propagandy jest agitacja, która może integrować jednost-
ki albo trwale je kształtować11. w zasadzie ikonografia stanowiąca przedmiot 
rozważań adresowana była zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. agitacja poprzez 
mocne oddziaływanie na emocje przynosiła szybkie efekty, propaganda zaś nio-
sła największe korzyści w dłuższym okresie. agitacja wizualna przynosiła po-
żądane rezultaty dzięki sugestywności i emocjonalności przekazu (barwy, sym-
bole, słowa – które muszą wstrząsać i pobudzać do działania). najbardziej udane 
dzieła stawały się inspiracją dla artystów walczących po obu stronach barykady. 
symbolem stał się stworzony w 1914 r. przez alfreda leete’a plakat z podobizną 
lorda kitchenera12, zachęcający do zaciągania się do wojska – [Lord Kitchener] 

9 1917, Biblioteka kongresu stanów zjednoczonych, http://www.loc.gov.rr/print/swann/art-
wood/images/o3341r.jpg (5.09.2011). zob. t. robbins, Nell Brinkley and the New Woman in the 
Early 20th Century, Jefferson (n.c.) – london 2001.

10 zob. o. thomson, Historia propagandy, warszawa 2001; H.M. kula, Propaganda współ-
czesna. Istota, właściwości, toruń 2005; U. Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny. Media 
wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych, warszawa 2008; Posters of World Wars I and II, 
Mineola–new york 2005; J. aulich, J. Hewitt, Seduction or Instruction? First World War Posters 
in Britain and Europe, Manchester–new york 2007.

11 H.M. kula, Propaganda współczesna..., s. 108.
12 Horatio kitchener (1850–1916), brytyjski marszałek polny i polityk, od 1914 r. minister woj-

ny, zginął na pokładzie krążownika HMs „Hampshire”. 
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Wants You. Do jego ikonografii odwoływali się twórcy na wielu kontynentach13 
– także w plakatach z kobietami nawołującymi do zaciągnięcia się do wojska 
(córka syjonu, columbia). 

tekst na plakacie ograniczano do niezbędnego minimum. Powstała grupa 
plakatów kierowanych głównie do kobiet jako niezbędnej siły pomocniczej, bez 
której trudno było zabezpieczyć wszystkie odcinki działań wojennych, nieko-
niecznie związanych bezpośrednio z polem walki. w stanach zjednoczonych na 
początku XX w. kobiety przejmujące w czasie wojny część męskich obowiązków 
wydatkowały aż 80% pieniędzy na konsumpcję14. Pod nieobecność małżonka 
decydowały na ogół o strukturze wydatków. Środki finansowe mogły przezna-
czyć na potrzeby wojny, toteż stanowiły istotną grupę adresatów dzieł propagan-
dowych. kobieta z plakatu kształtowała wizerunek własnej płci, głównie przez 
długotrwałe, uporczywe epatowanie odbiorcy. Jej obraz – modnej, nowoczesnej 
osoby – musiał przełamywać okowy konwenansów, w których dziewczęta dora-
stały, aby odważyły się po niego sięgnąć. 

Grupa plakatów z interesujących nas państw ukierunkowana była na konso-
lidację społeczeństwa, wytworzenie solidarności obywateli w obliczu zagrożenia 
i szersze wciągnięcie kobiet w politykę militarną państwa. kobieta tradycyjnie 
kojarzyła się w tym okresie głównie z osobą, która pomaga15. w sferze wpływów 
kultury brytyjskiej można mówić o upowszechnianym przekonaniu, że słabsza 
płeć stoi moralnie wyżej od mężczyzn, którzy zajmują się sferą życia wymagają-
cą siły i pewnej brutalności. nie oznaczało to jednak, że mężczyzna był gorszy 
czy niemoralny. w trakcie działań militarnych oddziały pielęgniarek niosły ran-
nym pomoc i opiekę. wojna i postępująca w ślad za nią rosnąca liczba rannych 
oraz kalek wymagających fachowej opieki medycznej zmusiły rządy do podjęcia 
problemu udziału kobiet w opiece nad jej ofiarami. sama chęć udzielania pomo-
cy nie wystarczała, trzeba było nauczyć się opieki nad ciężko rannymi. rodzina 
rzadko mogła zapewnić fachową pomoc ciężko poszkodowanym w działaniach 
zbrojnych. 

13 Peter stanley pisze, że James Montgomery Flagg wykorzystał plakat leete’a, tworząc 
w 1917 r. swój słynny wizerunek wuja sama wskazującego na patrzącego wyciągniętym palcem, 
tak jak brytyjski minister wojny. zob. P. stanley, What Did You Do in the War, Daddy? A Visual 
History of Propaganda Posters, Melbourne–oxford 1983.

14 katalog wystawy „american Beauties: Drawings from the Golden age of illustration”, http://
www.loc.gov/rr/print/swann/beauties/beauties-kelly.html (5.09.2011).

15 i. sakowicz, Wizje kobiecości..., s. 37.
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w australii w okresie pierwszej wojny światowej działało dwóch wybit-
nych ilustratorów: David Henry souter16 i norman alfred williams lindsay17. 
w latach 1914–1918 pojawił się w sydney plakat soutera zachęcający kobiety do 
wstępowania w szeregi sióstr czerwonego krzyża. symbol czerwonego krzyża 
bardzo często pojawiał się na plakatach i kartkach, które wykonywano na zamó-
wienie organizacji. autor umieścił nad nim wielki czerwony napis z wezwaniem: 
„Pomocy”. na tle krzyża stała młoda kobieta w stroju pielęgniarki. Jej rozłożone 
dłonie, wyciągnięte ręce, krok stawiany w kierunku patrzącego – wywoływały 
wrażenie, że za chwilę oglądający zostanie przygarnięty w opiekuńcze ramio-
na. Pojawiły się też plakaty, na których pielęgniarka osłania ciałem nosze z ran-
nym18 albo z czułością opiekuje się okaleczonym leżącym w łóżku19. znamienne 
były napisy umieszczane niekiedy pod ilustracją lub na plakacie: „anioł” bądź 
„siostra miłosierdzia”. same dziewczyny miały poważne miny, były skromne 
w obejściu, ale niezłamane, nieobawiające się ani pracy, ani wyzwań. Pewność 
bijąca z ich sylwetek budziła szacunek. opanowanie rodziło zaufanie pomiędzy 
nadawcą a odbiorcą przesłania. Przekaz apelował do kobiet o pomoc potrzebną 
walczącym. Powaga i dystynkcja, jaką zachowywały plakatowe bohaterki, nobi-
litowały tę formę zaangażowania i służby narodowi. 

Brytyjczycy na bazie czerwonego krzyża stworzyli ochotnicze oddziały 
Pomocy (Voluntary Aid Detachments – VaD), które działały od 1909 r. Plakat 
zachęcający do służby w VaD przedstawiał trzy kobiety w pielęgniarskich uni-
formach. w treści nadawca wymieniał wszystkie specjalności, w których można 
było przyjść z pomocą, i kończył wezwaniem: „są pilnie potrzebne”20. oddzia-
ły Usług opieki Medycznej wojsk imperialnych królowej aleksandry21 (Queen 
Alexandra’s Imperial Military Nursing Service) powołane zostały w 1902 r. na 
mocy dekretu królewskiego. siły te świadczyły fachową opiekę medyczną w ang-
lii, indiach i koloniach wielkiej Brytanii. wstępujące do nich ochotniczki mu-

16 Australian Dictionary of Biography, adb.anu.edu.au/biography/souter-david-henry-8589 
(5.09.2011). 

17 tamże, adb.anu.edu.au/biography/lindsay-norman-alfred-william-7757 (5.09.2011). 
18 alonzo earl Foringer, 1918. napis na plakacie głosił: „największa matka na świecie”.
19 Frank Xavier leyendecker, 1917. 
20 zob. http://www.1914-1918.net/women_orgs.htm (16.03.2011).
21 aleksandra carolina Marie charlotte louise Julia z Hesji-kassel (1844–1925), żona ed-

warda Vii.
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siały być niezamężne, liczyć 25 lat i mieć wysoki status społeczny22. natężenie 
walk spowodowało, że konieczne stało się szybkie powiększanie liczby persone-
lu. z tego powodu zrezygnowano z cenzusu pochodzenia i stanu cywilnego. Dało 
to efekt w postaci ok. 10 tys. ochotniczek pracujących z końcem 1918 r. Poza nimi 
istniały rezerwy, wolontariat i różne oddziały pomocnicze23. celem Ministerstwa 
wojny było nie tylko tworzenie odpowiednich struktur i specjalności oraz szkole-
nie, ale i promowanie zaciągów do służb ochotniczych24. służące temu wizerunki 
kobiet emanowały ciepłem, pewnością siebie i życzliwością. autorzy nie poka-
zywali ich w stresie, strachu, w stanie dylematu moralnego związanego z doko-
nywaniem selekcji rannych, ratującej niejednokrotnie życie. nie pokazywali ich 
walki z pogodą, warunkami sanitarnymi czy nawet technicznymi25. Jeżeli na pla-
kacie pojawiał się szpital, był zawsze czysty i bezpieczny. odrębnym elementem 
nielicznych plakatów z okresu nasilających się walk była sceneria pobojowiska. 
trudno na nich znaleźć śmierć dzielnych dziewcząt, ginących na lądzie i morzu. 
kobiety z plakatów brytyjskich nie epatowały wyjątkową urodą, raczej życzli-
wością i powagą. Ponadto kojarzyły się z nimi patos i egzaltacja, czemu służyły 
wystudiowane pozy postaci. znaczenie służby medycznej wykorzystywane było 
w propagandzie. kiedy np. chciano zohydzić niemców, puszczono w obieg plotkę, 
że ci ucięli pojmanej siostrze pierś, co wywołało wrzenie w społeczeństwie26.

stany zjednoczone wytworzyły odrębny styl uprawiania propagandy. Już 
w 1915 r. zachęcano panie do wstępowania do służb medycznych, oferujących 
fachową pomoc leczniczą ciężko rannym krewnym27. z drugiej strony służby 

22 Pierwszą siostrą przełożoną korpusu była miss sydney Brown. korpus pielęgniarek, nad któ-
rym sprawowała pieczę, liczył 67 osób. wkrótce uzyskały one pensję wyższą niż ich koleżanki 
pracujące dla cywilów. na początku 1914 r. było już 297 pań, a pod koniec roku 2223.

23 więcej o służbie kobiet brytyjskich na różnych kontynentach: J. Piggott, Queen Alexandra’s 
Royal Army Nursing Corps, london 1975; y. Mcewen, It’s a Long Way to Tipperary: British and 
Irish Nurses in the Great War, Dunfermline 2006; a. Powell, Women in the War Zone. Hospital 
Service in the First World War, Gloucestershire 2009; l. Mcdonald, The Roses of No Man’s Land, 
new ed., london 1993; e. taylor, Wartime Nurse. One Hundred Years from the Crimea to Korea 
1854–1954, london 2001; e. Gruber v. arni, G. searle, Sub Cruce Candida: A Celebration of One 
Hundred Years of Army Nursing 1902–2002, camberley 2002.

24 y. Mcewen, It’s a Long Way to Tipperary...
25 a. Powell, Women in the War Zone...
26 o. thomson, Historia..., s. 365. w anglii za organizację działań i zbiórkę funduszy odpo-

wiadały komitet centralny narodowej organizacji Patriotycznej oraz wydział propagandy w rzą-
dzie.

27 edgar wright. organizacje: yMca (Young Men’s Christian Association – związek chrześ-
cijańskiej Młodzieży Męskiej) oraz ywca (Young Women’s Christian Association – związek 
chrześcijańskiej Młodzieży Żeńskiej).
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te apelowały do rodzin, aby korzystały z ich pracowników w opiece sprawowa-
nej w domu. na plakatach o takiej tematyce autorzy umieszczali salę szpitalną 
z parawanami oddzielającymi łóżka. Przy nich stały standardowo odziane pie-
lęgniarki wykonujące prace pielęgnacyjne. na pierwszym planie, nad mocno za-
bandażowanym mężczyzną, pochylały się krewne, niebędące częścią personelu 
medycznego. inni stali w pobliżu, gotowi w każdej chwili zająć się poszkodowa-
nym. napisy głosiły: „Potrzebujemy ciebie”28. obrazy te były wyjątkowo suge-
stywne. kolorystyka utrzymana w sepii, dosyć monotonna, została przełamana 
czarną postacią krewnej i czerwonym logo organizacji, zapadającym w pamięć. 
Jednym z najpłodniejszych twórców plakatów był Howard chandler christy. łą-
czył w nich zaskakujące elementy: kobietę ubraną w białą antyczną suknię, a do 
tego w czepku pielęgniarskim ze znakiem czerwonego krzyża, i uroczą siostrę 
– uskrzydlonego anioła z rozpostartymi skrzydłami i rękoma oraz łopoczącym 
sztandarem Usa. napisy głosiły: „taki jest duch ameryki – dołącz!”29 albo: 
„twój anioł miłosierdzia”30. Pod koniec wojny przybywało poszkodowanych wy-
magających opieki, i tę państwo musiało im zapewnić. agitacja miała przynieść 
natychmiastowe rezultaty. z jednej strony odwoływano się w niej do sytuacji 
znanych kobietom z życia, z drugiej skłaniano rodziny do zaakceptowania ich 
czynnego angażowania się poza domem (obowiązek patriotyczny). Dzięki wy-
siłkom kobiet, co podkreślały np. prace władysława Bendy31, mężczyźni mogli 
wrócić do domów, żon i matek – żywi. niekiedy pozwalano siostrom wyrazić 
swoje potrzeby. na przykład na jednym z plakatów obok postaci pielęgniarki 
umieszczono wyjątkowo długie przesłanie: „Jestem siostrą czerwonego krzyża, 
kocham swoją ojczyznę, kocham jej żołnierzy. wszędzie, gdzie pójdą, będę ich 
strzegła, aby pielęgnować rannych i chorych. zobowiązałam się żyć lub umrzeć 
dla mojego kraju. czy chcesz mi pomóc?”. siostry były kimś więcej niż opie-
kunkami. twórcy nazywali je „matką i ojcem głodujących”. Plakaty zachęcały 
do wsparcia we wszystkich obszarach wymagających działań: opiece nad siero-
tami („ile ocalisz tych małych żyć?”) i rodzinami („czy dzieci muszą umierać, 

28 albert stern, 1918.
29 H.c. christy, 1919.
30 H.c. christy, 1917. Motyw ten rozwinął w akwareli z 1922 r. pt. Anioł miłosierdzia. Pokazy-

wał on siostrę tulącą rannego żołnierza siedzącego na szpitalnym łóżku. wykorzystał go jeszcze 
w plakatach wydanych w 1940 r.

31 Bezpieczny powrót do domu, 1919.
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a matki błagać na próżno?”32), zakupie sprzętu („Mają swój koniec”33), pomocy 
sojusznikom34. służbę państwu na każdym froncie upowszechniały prace edwi-
na Howlanda Blashfielda. na jednym z plakatów umieścił on obok siebie dwie 
postaci kobiece – pielęgniarkę trzymającą w dłoni rozwinięty pergamin i colum-
bię z kołczanem oraz mieczem, piszącą na pergaminie: „tam, gdzie columbia 
umieści swe imię, niechaj każdy z was na nią podąża”35.

czerwony krzyż we wszystkich państwach oczekiwał pomocy od kobiet, 
które nie służyły w szeregach personelu medycznego. autor amerykańskiego 
plakatu z okresu pierwszej wojny zwracał się do wszystkich kobiet, a ich nie-
jako zbiorowym portretem uczynił kłębki włóczki wysuwającej się z koszyka 
i druty do robótek. apelował przy tym: „nasi chłopcy potrzebują skarpet – wy-
dziergaj je”36. takie plakaty integrowały kobiety w różnym wieku wokół prac na 
rzecz rodaków. inny plakat, z postacią bardzo zmysłowej nowoczesnej kobiety 
odzianej w białą bluzę z rozwianym romantycznym kołnierzem i łopoczącą fla-
gą państwową, głosił: „wzywam was do solidarności z czerwonym krzyżem”. 
w tle widniały zarys bryły siedziby kongresu Usa i duży czerwony krzyż37. oto 
dwa czytelne symbole, pomiędzy którymi postawiono znak równości, i płynące 
z nich przesłanie, że praca dla organizacji jest pracą dla kraju, żeńskim wkładem 
w przyszłe zwycięstwo.

w czasie pierwszej wojny światowej kobiety mogły też pomagać w admini-
stracji, fabryce i łączności, np. obsługując centrale telefoniczne. Piękne amery-
kańskie i angielskie plakaty mówiły o „Powrocie »naszych« dziewcząt do pracy 
w łączności polowej”, dowodziły, że „Dziewczęta muszą pracować, żeby chłopcy 
mogli walczyć”38. zachęcały panie do zgłaszania się do biur prowadzonych w ra-
mach wielkiej wojennej kampanii podejmowania pracy. nakłaniała do tego np. 
młoda atrakcyjna radiotelefonistka w mundurze. obraz odwoływał się do zako-
dowanych: poczucia obowiązku i lojalności wobec walczących na froncie męż-
czyzn, konieczności bycia przydatną oraz do patriotyzmu. amerykanie i anglicy 
promowali również sieć świetlic mających stworzyć warunki, w których żołnie-

32 Henry Patrick raleigh, 1918.
33 H.c. christy, Joseph christian leyendecker.
34 ethel Franklin Betts Bains, 1917, wyd. american committee for relief in the near east 

(amerykański komitet Pomocy na Bliskim wschodzie – armenia, Grecja, syria, Persja).
35 edwin Howland Blashfield, 1918.
36 autor nieznany, 1918.
37 Harrison Fisher, 1918.
38 wyd. ywca.
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rze mogli spokojnie nie tylko zjeść, ale i poczytać prasę oraz zrelaksować się po 
walce39. 

Postaci kobiet wykorzystywano w celu zachęcania społeczeństwa do finan-
sowego wspierania państwa. najczęściej były to dziewczęta ubrane w antyczne 
szaty, z wieńcem laurowym (symbolem zwycięstwa) osadzonym na spiętych jas-
nych lub ciemnych lokach, trzymające w dłoni miecz, a czasem flagę Usa albo 
wielkiej Brytanii. niekiedy za ich plecami dostrzegamy chorągiew. Mogły ją 
dzierżyć wysoko nad głową lub wskazywać nią cel ataku. wiele postaci patrzy-
ło na widza przenikliwym spojrzeniem. Plakaty opatrywano różnymi napisami: 
„rząd prosi, żebyś zrobił zakupy bożonarodzeniowe wcześniej, zrób je teraz”40 
albo: „amerykanie i zwycięstwo”, „wolność”, „Pożyczka”. Dla ratowania skarbu 
państwa i zapewnienia ciągłości działań zbrojnych próbowano pozyskać wpływy 
z operacji handlowych, kupowania obligacji państwowych i oszczędnościowych 
znaczków wojennych, sprzedaży książek i notatników41. w zamian obiecywano 
pamięć i wdzięczność. na jednym z plakatów kobieta w antycznej szacie wznosiła 
dłoń z wieńcem laurowym nad listą nazwisk zasłużonych nabywców obligacji42. 

osoby umieszczane na plakatach wywodziły się z nacji zamieszkujących 
Usa. w ten sposób budowano przekonanie o konsolidacji, współodpowiedzial-
ności i patriotyzmie całego społeczeństwa. integrowano naród wokół wspólnego 
celu, jakim było pokonanie wroga. Patrzący rozumieli, że apel skierowany został 
do wszystkich mieszkańców państwa i wszyscy będą równi w odbieraniu zasług. 
zagrożenie, które należało zwalczyć, dotykało wszystkich, niezależnie od po-
chodzenia. amerykanie chętnie zwracali się bezpośrednio do emigrantów. Jeden 
z autorów na pokładzie statku pasażerskiego umieścił przybyszów siedzących na 
tobołach. kazał im zerkać na statuę wolności, kierując do widza zaakcentowane 
czerwonym drukiem napomnienie: „Pamiętaj o swym pierwszym dreszczu ame-
rykańskiej wolności”. Pod spodem zaś w formie honorowego zobowiązania umieś-
cił zalecenie: „twoim obowiązkiem jest kupić obligacje rządu Usa”43. na innym 

39 organizacja yMca w wielkiej Brytanii prowadziła 250 takich ośrodków w obozach, 
przy dworcach, wszędzie tam, gdzie była duża liczba żołnierzy. ośrodki te pojawiają się zresz-
tą na plakatach zachęcających do korzystania z nich. zob. http://www.1914-1918.net/ymca.htm 
(21.03.2011), The Church Army, 1917. założyciel i honorowy główny sekretarz: prebendarz carlile, 
ernest Hasseldine, wyd. David allen & sons ld., Harrow. 

40 na plakacie datowanym na 1918 r. Do zakupów zachęcały także plakaty H.c. christy’ego.
41 cay Hoff, 1914–1918: „kup mu [żołnierzowi] notatnik, zanim pójdzie [na wojnę]”.
42 H.c. christy, 1919.
43 autor nieznany, 1917, wyd. sackett & wilhelms corp., new york.
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plakacie statua wolności zwraca się bezpośrednio do patrzącego: „kup obliga-
cje wojenne, żebym nie zginęła”44. w części plakatów pojawiło się hasło „walcz 
albo kup obligacje”45. także odezwa do amerykańskich Żydów kierowana była 
przez kobietę. Ubrana we wschodni strój „córka syjonu”, umieszczona wewnątrz 
gwiazdy Dawida, zwracała się do widza z palcem wymierzonym w jego stronę 
oraz wezwaniem po hebrajsku: „Potrzebuję twego starego nowego kraju! Do-
łącz do pułku żydowskiego”46. kobietą tą była także columbia – symbol i kwint-
esencja ameryki i Usa, rozpoznawalna ikonograficzna personifikacja państwa. 
cel zakupu obligacji wyjaśniała specyficzna ikonografia, np. obsługa działa na 
okręcie, zażarcie ostrzeliwująca niewidoczny na plakacie obiekt, flotylla okrętów 
wojennych, artyleria ostrzeliwująca pozycje wroga. o zaciętości zmagań świad-
czyły np. półnagie muskularne torsy mężczyzn, niekiedy opatrzone prowizorycz-
nie bandażem, natłok osób przy dziale czy fontanny wody albo deszcz piasku 
opadającego po wybuchach pocisków. Patrzącego miały przekonać do działania 
napisy w stylu „oczyść drogę”. w propagandzie pożyczki wykorzystywano też 
postać dobrodusznej, zacnej matrony, której siwe włosy, dobroć bijąca z twarzy, 
łagodny uśmiech, staromodny strój i rozłożone w geście bezradności czy chęci 
przytulenia ręce – ciepłem i szlachetnością zachęcały do spełnienia prośby. ko-
bieta symbolizuje matkę, rodzicielkę, czułą opiekunkę dzieci. napis nawoływał: 
„kobiety! Pomóżcie synom ameryki wygrać tę wojnę”47. autorzy przekonywali 
matki, żony i siostry z rodzin walczących na froncie mężczyzn, że mogą skró-
cić czas walki, łożąc pieniądze na cele wojenne. termin „syn” stał się synoni-
mem walczących amerykanów, anglików, australijczyków i innych. Pozwalał 
poczuć związek emocjonalny z nieznanymi mężczyznami. w sprzedaż obligacji 
włączeni też byli skauci. stąd na jednym z plakatów skaut podawał trzymającej 
wielką grecką tarczę statui wolności obnażony miecz z wygrawerowanym napi-
sem „Przygotowany”. na ciekawy pomysł wpadł william Haskell coffin, który 
w sprawie znaczków oszczędnościowych zwrócił się wprost do kobiet. treść jego 
przesłania ucieleśniała Joanna d’arc w średniowiecznej zbroi, z obnażonym mie-
czem – uosobienie poświęcenia dla kraju. napisy głosiły „Joanna d’arc uratowa-

44 charles r. Macauley, 1917. Joseph Pennell w 1918 r. także wykorzystał ten pomnik, ale po-
zbawiony głowy i znicza. latają wokół niego samoloty bojowe i pływają okręty, napis zaś głosi: 
„wolność nie może zniknąć z ziemi. kup obligacje wolności”.

45 H.c. christy, 1917.
46 zob. The Jews in Their Land, ed. by D. Ben-Gurion, Doubleday 1966, s. 295.
47 robert H. Porteous, 1917.
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ła Francję. kobiety ameryki, uratujcie swoją ojczyznę, kupcie wojenne znaczki 
oszczędnościowe”48. Plakat, jak wiele innych, powstał na zamówienie minister-
stwa skarbu. 

stroje i osoby na plakatach symbolizowały ciągłość i tradycje państwa, for-
macji zbrojnej czy wyznawane wartości. Mundur był przedmiotem dumy i sym-
bolem honoru, personifikacje Brytanii albo ameryki czy columbia – metaforami 
ojczyzny, własnego miejsca na ziemi, o którego dobro należało zadbać w aktualnej 
chwili. Brytyjczycy używali symbolicznej Brytanii, którą najczęściej uosabiała 
kobieta w sukni przykrytej zbroją, w hełmie rzymskim, z flagą państwową trzy-
maną w dłoni, wskazująca dzierżonym w drugiej ręce mieczem kierunek podą-
żającym za nią mężczyznom49. na ogół treść zachęcała do solidarności i wzięcia 
odwetu na agresorze. w 1914 r. edith kemp welch stworzyła plakat z Brytanią 
prowadzącą naród do walki. Pod postacią wielkimi literami napisano: „Pamiętaj 
o scarborough!”50, a pod spodem: „zaciągnij się teraz”51. inne plakaty wołały: 
„weź miecz sprawiedliwości”52, „Pamiętaj o Belgii”53, „irlandczycy, pomścijcie 
lusitanię. Dołączcie do irlandzkiego Pułku dziś”54. Bazując na emocjach i od-
wołując się do nieodległych wydarzeń, armia wykorzystywała bulwersujące wy-
padki do skutecznego powiększenia sił zbrojnych. szczególnie wstrząsający był 
plakat amerykanina Freda speara (1915), pokazujący tonącą w głębinie kobietę 
tulącą w ramionach niemowlę. zielonkawa woda z elementami wodorostów i bia-
ło-żółta tonacja ciał i ubrań obojga nadawały kompozycji ponure piętno spokoju, 
przełamanego biało-brązowym apelem: „zaciągnij się”. 

amerykanie odwoływali się do columbii i statui wolności. carroll kel-
ly w 1917 r. stworzyła plakat opatrzony hasłem „naprzód ameryko!”. autorka 
umieściła na nim postać columbii trzymającej w dłoni tarczę z flagą Usa i pikę, 

48 w.H. coffin, 1918.
49 septimus edwin scott, 1917. Brytania wskazywała mężczyznom pomiędzy 18. a 61. rokiem 

życia drogę do służb narodowych, do których mieli wstępować jak najszybciej.
50 16 grudnia 1914 r. niemiecka flota wojenna ostrzelała ten port, a także zaatakowała 3 inne 

miasta portowe: Hartlepool, west Hartlepool i whitby. Miało zginąć 137 cywilów, a 592 osoby 
odniosły rany. według BBc apel ten poskutkował dużymi zaciągami. M. Marsey, The bombard-
ment of Scarborough 1914, http://news.bbc.co.uk/local/york/hi/people_and_places/history/new-
sid_8123000/8123846.stm (16.03.2011).

51 e. kemp welch, 1915, wyd. David allen & sons ld., Harrow, Middlesex.
52 Bernard Partridge, 1915.
53 ellsworth young, ok. 1918.
54 autor nieznany, 1915, wyd. central council for the organization of recruiting in ireland, 

John shuley & co, Dublin.
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której drzewce było jednocześnie drzewcem sztandaru Usa. Dziewczyna stała 
na lecącym orle prowadzącym ustawione w szeregi samoloty dwupłatowe. Pla-
kat nawiązywał do wolności i zwycięstwa, ale i przywódczych aspiracji państwa 
w świecie, których realizacja wymagała od społeczeństwa konsolidacji i wysił-
ku. Do łożenia środków na rzecz dozbrojenia armii amerykańskiej nawoływały 
prace Josepha christiana leyendeckera, który chętnie uciekał się do personifika-
cji wolności i do postaci skauta podającego jej miecz. Przesłanie opatrzył m.in. 
napisem: „Broń dla wolności” (1917), inne zaś głosiło: „ameryka powiedzia-
ła: zaciągnij się do marynarki wojennej” (1917). kenyon cox zaprojektował dla 
marynarki plakat, na którym kobietę w antycznym stroju ustawił na tle morza 
(1917). Poważna i skupiona dzierżyła w uniesionej dłoni miecz, a w opuszczonej 
zwój z napisem: „nie możemy zrobić inaczej”. Pod tym wizerunkiem widniał 
napis: „Miecz został obnażony, marynarka wojenna go podtrzymuje”. Powstała 
też spora grupa plakatów, których twórcy, wykorzystując postaci nowoczesnych 
i atrakcyjnych kobiet reprezentujących ówczesne kanony urody, zachęcali do 
wstępowania do określonych formacji. wiele podobnych stworzył Howard chand-
ler christy, odwołując się do postaci uśmiechniętych dziewcząt w mundurach 
wojskowych. Jedna z nich, brunetka, agitowała: „Jeśli chcesz walczyć! Dołącz do 
marines” (1915). w 1917 r. blondynka ubrana w marynarski mundur stwierdzała: 
„chcę ciebie dla marynarki” albo: „ojej! chciałabym być mężczyzną. Mogłabym 
wstąpić do marynarki”, a napis pod spodem zachęcał: „Bądź mężczyzną i zrób 
to – Marynarka stanów zjednoczonych, punkt rekrutacji marynarki wojennej”. 
w duchu „antycznym” tworzyli plakaty inni graficy: „Marynarka cię potrzebuje. 
nie czytaj historii ameryki – twórz ją”. ikonografia odwoływała się do postaci 
odzianej w antyczną szatę w barwach flagi Usa i czapkę frygijską w tym samym 
deseniu. kobieta, uosabiająca państwo i wolność, trzymała w rozpostartych dło-
niach sztandar i miecz, marynarz opowiadał zaś cywilowi, który oderwał się od 
lektury gazety, zapewne o służbie, jej randze i poświęceniu. w tle widać było 
morze i flotę. wszystkie postaci kobiet z plakatów zachęcały do obrony kraju, 
podkreślając, że tylko ich płeć uniemożliwia podjęcie zaszczytnej służby. Boha-
terki plakatów epatowały seksapilem, poprzez mundur lub inny strój podkreślały 
związek z armią i domagały się podjęcia walki, w której same nie mogły wziąć 
udziału. 

ciekawe plakaty z hasłem: „obudź się ameryko!” wykreował w 1917 r. Ja-
mes Montgomery Flagg. Pierwszy przedstawiał postać śpiącej kobiety uosabia-
jącej kraj i dorobek cywilizacyjny, odzianej w suknię z flagi i czapkę frygijską 



126 Renata Gałaj-Dempniak

w barwach amerykańskich. Dziewczyna pogrążona jest w głębokim, spokojnym 
śnie. Pod spodem dodano podpis: „cywilizacja wzywa każdego mężczyznę, ko-
bietę i dziecko!”. Postać z kolejnego plakatu wymachiwała latarnią, oświetlając 
mroczną drogę rodakom. 

w wielkiej Brytanii wykorzystywanie postaci kobiet do zwiększenia re-
krutacji chyba nie przekładało się na liczby. Plakaty parlamentarnych komitetów 
rekrutacyjnych chętnie grały na sentymentach i tradycyjnym podziale ról, a choć 
kobieta nie osiągnęła pozycji mężczyzny, odwoływano się do jej opiniotwórczej 
roli, używając jej słów jako źródła nacisku w celu zwiększenia zaciągu: „Brytyj-
skie kobiety powiedziały: idźcie!” (1915)55 czy: „oto jest, proszę pana” – włożone 
w usta amerykańskiej matki przyprowadzającej syna do punktu rekrutacyjnego56. 
treści obu plakatów grały na emocjach ludzi – matki, które urodziły i wychowały 
synów, teraz oddają ich ojczyźnie będącej w potrzebie. Uważano to za najbardziej 
heroiczny z aktów, na które mogły się zdobyć kobiety.  

społeczeństwa brytyjskie i amerykańskie podejmowały działania o cha-
rakterze promilitarnym na wielu odcinkach życia gospodarczego i społecznego. 
Malarz Frank Vincent DuMond tworzył na potrzeby narodowej komisji ogro-
dów wojennych (National War Garden Commission) departamentu wojskowego 
w waszyngtonie57. Był to organ, który w czasie wojny zajmował się wykorzysty-
waniem ziemi leżącej przy obozach wojskowych do pozyskiwania z niej dodatko-
wej żywności58. odwołano się do patriotyzmu amerykanów, pokazując, że praca 
w tych ogrodach to odpowiednik bohaterskich czynów na froncie, a synowie oj-
czyzny powinni pomóc w uprawie, dostarczaniu sprzętu, nasion itp. „dla amery-
kańskich chłopców”. Dla nich zresztą pracować mieli wszyscy zdrowi obywatele 
oraz rekonwalescenci, którzy na polu walki pozostawili towarzyszy broni. często 
na plakatach występowała columbia ubrana w zwiewną białą suknię i czapkę wol-
ności, trzymając w dłoni gałązkę palmową, kosz z ziarnem, siejąca zboże na roz-
ciągające się pod jej stopami pola i ogrody przydomowe59 („nasiona pokoju” albo 
„ziarna zwycięstwa”)60. niekiedy, podobnie jak statua wolności pochodnię, tak 

55 także u Franka Brangwyna nad zwłokami zabitego pochylała się zrozpaczona kobieta.
56 c.D. Gibson, 1917. napis u dołu plakatu głosił: „Potrzebujemy go – i ciebie też!”.
57 zob. www.earthlypursuits.com/warGarV/warGard5.htm (15.03.2011).
58 ogrody wojenne funkcjonowały w okresie i i ii wojny światowej w Usa, kanadzie, wielkiej 

Brytanii i niemczech.
59 np. F.V. DuMond, 1917.
60 J.M. Flagg, 1918.
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columbia dzierżyła w dłoni słoik warzyw. w tle umieszczono tęczę, której sym-
bolika wiąże się zarówno z dostatkiem, jak i pomyślnością w życiu codziennym 
oraz nadzieją, że po zawierusze nadejdą lepsze dni. autorzy zachęcali adresata: 
„Będziesz miał udział w zwycięstwie. każdy ogród wojenny plantacją warzyw 
pokoju”. Pytali: „a co ty robisz? kajzer Jest zapuszkowany. Puszkuj żywność. 
Puszkuj warzywa, owoce – i kajzera”61. z treści plakatów wynikało, że każda 
roślina w takim ogrodzie jest jak amunicja, jest owocem zwycięstwa62, pokoju63. 
zwracano się do adresata: „zasiej ziarna zwycięstwa! wyhoduj własne rośliny 
i warzywa”. na poletkach pracowały zarówno kobiety, jak i mężczyźni64. oblicza 
się, że w Usa w ten sposób dostarczono nawet 40% całej ówczesnej żywności, 
chociaż jedzenia i tak brakowało. komisja ogrodów wojennych w waszyngtonie 
wydawała darmowe książki o ogrodnictwie, konserwacji i suszeniu65. kobiece 
siły lądowej armii Usa pracowały na rzecz zapewnienia żywności żołnierzom 
i społeczeństwu. Herbert andrew Paus w 1918 r. narysował plakat, na którym 
umieścił trzy kobiety. Jedna, trzymając sztandar, jechała na koniu pociągowym, 
dwie szły przed nią, trzymając między sobą kosz z warzywami, a w dłoniach 
sprzęt do uprawy. w tle widoczne były cienie bardzo wielu podobnych dziewcząt. 
autor wzywał: „kobiety, zaciągajcie się teraz i pomóżcie farmerom zwalczać 
niedostatek żywności”. 

okres wojny wymagał od społeczeństwa wyrzeczeń. należało znaleźć spo-
sób na ograniczenie konsumpcji cywilnej, aby nadwyżki mogły służyć żołnie-
rzom. w 1918 r. Howard chandler christy opracował plakat promujący produkty 
zastępcze, w miejsce tych niezbędnych dla armii. Pokazywał w tym celu młodą 
kobietę w fartuszku podczas przygotowywania pożywienia. stały przy niej po-
jemniki z mąką kukurydzianą, owsianą i jęczmienną, dzbanki i miska, w której 
mieszała dosypywane składniki. Jej zadumany wzrok skierowany był w stronę 
patrzącego. napis głosił: „ona wykonuje swoją część pracy dla zwycięstwa”. 
Propaganda przekonywała, że oszczędzanie i poświęcenie własnych nawyków 
stanowi formę walki. administracja armii Usa zwracała się do narodu z apelem, 
aby spożywać więcej kukurydzy, owsa, żyta, drobiu, warzyw, owoców, pomido-
rów, ryb, a mniej pszenicy, mięsa, cukru i tłuszczu – pozostawiając te produkty 

61 J. Paul Verrees, 1918.
62 J. leonebel, 1918.
63 Barney Maginel wright, 1919.
64 B.M. wright, 1919.
65 J.M. Flagg, 1918.
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dla własnej armii i sojuszników. w prasie, i nie tylko w niej, pojawiały się apele 
o rozsądne gospodarowanie jedzeniem. Bardzo sugestywna była grafika włady-
sława Bendy (1918), np. do tekstu o produktach spożywczych. nadawca apelo-
wał: „Żywność będzie wygrywać wojnę, nie marnuj jej”. tekst powiązany został 
z postacią kobiety stylizowaną na Greczynkę, która w dłoniach trzymała talerz 
z symbolami państwa. w tekście omawiano zalety Crisco, zamiennika masła. 
obok podano przepis z książki kucharskiej, promujący nowy sposób gotowania. 
Podobnym sloganem posłużył się w 1917 r. także charles e. chambers, żądając 
od emigrantów: „Przyszedłeś tu, poszukując wolności, teraz musisz pomóc ją 
zachować”. i dalej: „Pszenica potrzebna jest dla sojuszników, nie marnuj nic”. 

w anglii w lutym 1917 r. powstała narodowa służba Pomocnicza kobiet 
armii lądowej (National Service Women’s Land Army). oddziały podlegały ra-
dzie ds. rolnictwa i rybołówstwa, ale wspierały oficjalnie działania wojenne66. 
w 1917 r. Henry George Gawthorn stworzył plakat propagujący ideę zaanga-
żowania się kobiet w działania na rzecz pozyskiwania żywności67. Pokazywał 
w tym celu kobietę w kapeluszu, podążającą w butach z cholewami za konnym 
pługiem. nad zaoranym polem unosiły się ptaki widoczne w promieniach słońca. 
Pod wizerunkiem umieszczony został napis w formie modlitwy-błogosławień-
stwa: „niech Bóg przyspieszy pług i kobietę, która go prowadzi” 

kobiety zastępowały mężczyzn w fabrykach. na jednym z plakatów autor 
przedstawił dziewczynę ubraną w czepek i wciągającą fartuch. w tle widoczne 
były sylwetki jej pracujących koleżanek, a napis głosił: „ona wykonuje swoją 
część. Ucz się, jak robić amunicję”. za plecami kobiety wychodzący żołnierz ser-
decznie pozdrawiał zmienniczkę. Przed pierwszą wojną światową nie do pomy-
ślenia było, aby panna czy mężatka pracowała w podobnej fabryce. Problemy 
wojennej gospodarki zmusiły elity rządzące do propagowania nowego wzorca 
kobiety. Musiały one przekonać społeczeństwo, że kobieta, pracując w fabry-
ce, wyraża swój patriotyzm i spełnia obowiązek wobec społeczeństwa i kraju. 
tak powstał w Usa plakat autorstwa lorraine Hazen, zatytułowany Kobiecy pa-
triotyzm: gospodarka krajowa, obrona domu, pomoc cierpiącym. Przedstawiał 
on trzy kobiece postaci w uniformach służb pomocniczych, z atrybutami służby: 
szczotką, bronią, czerwonym krzyżem, na tle flagi amerykańskiej. kobiecy ko-
mitet rady obrony narodowej oddział Michigan (Women’s Committee of Coun-

66 zob. http://www.1914-1918.net/women_orgs.htm (16.03.2011).
67 wyd. Da & s ld., london. kobiety zaciągano w latach 1910–1920. Pracowały zarówno 

w rolnictwie, jak i w przemyśle. 
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cil of National Defense Michigan Division) zlecił w 1917 r. Paulowi Honore opra-
cowanie plakatu wzywającego rodaczki do angażowania się na rzecz państwa. 
autor umieścił na pierwszym planie dziewczynę idącą z werblem, która narzu-
cała tempo podążającym za nią kobietom z narzędziami ogrodniczymi i snopka-
mi zboża. Hasło brzmiało: „Duch siły kobiet. kobiety, służcie swojej ojczyźnie, 
gdzie możecie”. 

kobiety mogły wspierać mężczyzn, działając w tzw. lidze Patriotycznej 
(Patriotic League), do czego namawiano na odpowiednich plakatach68. Plakaty 
przedstawiające umundurowaną dziewczynę nawoływały do udzielania pomocy 
tym paniom, które pragnęły sprawować służbę kobiecą w ramach ligii narodowej 
(National League for Women’s Service). na jednym z plakatów kobieta w mun-
durze – Pani ameryka (Miss America) – meldowała dżentelmenowi odzianemu 
w ubranie w barwach narodowych (Uncle Sam) gotowość do służby i raportowała 
wykonanie zadań. U dołu wyszczególniono zadania wykonywane przez dziew-
częta w ramach pełnionych obowiązków, poparte apelem o ich wsparcie przez 
społeczeństwo69. interesujące są również plakaty skierowane do żołnierzy i ich 
rodzin. Poza wdzięcznością wobec walczących miały one aspekt wychowawczy. 
Budziły poczucie dumy z przynależności do zwycięskiego narodu, państwa, ro-
dziły postawy altruistyczne, zwłaszcza że zakończenie działań militarnych nie 
było jednoznaczne z końcem wyrzeczeń wojennych i trudów odbudowy gospo-
darki państwa w okresie przejściowym. Przykładem takiej pracy był powstały 
w 1918 r. plakat przedstawiający długowłosą dziewczynę w białej sukni i czapce 
frygijskiej70. stała z wyciągniętymi rękami na kuli ziemskiej, a spoza jej pleców 
wyzierało wstające słońce. w dłoniach kobiety autor umieścił wieniec laurowy 
i palmę – symbole zwycięstwa i pokoju. Po bokach stały zatknięte flagi państw 
zwycięskiej koalicji. napisy na plakacie głosiły: „witamy w domu naszych dziel-
nych chłopców” i „Pokój, sprawiedliwość, wolność”. złota rama okalająca postać 
i mobilia zwieńczona została wzlatującym orłem oraz banderolami z flagi amery-
kańskiej, które oplatały napisy przypominające najcięższe i najbardziej chlubne 
miejsca walk z okresu pierwszej wojny światowej.

w trakcie wojny zachowanie tajemnicy było zadaniem szczególnej wagi. 
nieznany grafik stworzył w 1916 r. plakat na ten temat, wykorzystując postać 
kobiety w antycznym hełmie i ubraniu w barwach narodowych, która w geście 

68 np. H.c. christy, 1918.
69 c.D. Gibson, 1918.
70 wyd. Hennegan & co., cincinnati.
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nakazującym milczenie unosiła palec do ust. wielki napis głosił: „cisza”. i dalej: 
„Gdy wiesz o przygotowanym ataku twojej jednostki, nie mów o tym ludziom 
z innych jednostek ani obcym i miej usta zamknięte, zwłaszcza w miejscach 
publicznych. nie bądź ciekaw, co robią inne jednostki. Jeżeli coś usłyszysz lub 
zobaczysz, zachowaj to dla siebie. Jeśli usłyszysz, że ktoś mówi o operacji, po-
wstrzymaj go od razu. sukces operacji i życie twoich towarzyszy zależą od two-
jego milczenia”. odezwa skierowana była do całego społeczeństwa. zachowanie 
tajemnicy utrudniało pracę obcemu wywiadowi, a w czasie wojny ludzie pragnęli 
wiadomości i wymieniali je między sobą. 

kobieta często symbolizowała na rysunkach wolność w sensie odniesionego 
zwycięstwa. na plakacie z napisem „wolność uwolniona” – rozrywała kajdany. 
otaczał ją wianuszek dzieci będących metaforą narodu71.

Jaki więc był plakat, czy szerzej: ilustracja wojenna z lat 1914–1918, posłu-
gująca się postacią kobiety? czy naiwna i amatorska, jak to w odniesieniu do 
plakatu brytyjskiego oceniał Peter stanley?72 nie sądzę. Brytyjska propaganda 
wojenna nie miała wzorców przed pierwszą wojną światową i czerpała inspiracje 
spoza swoich tradycji. Przekaz wizualny niósł ze sobą zarówno warstwę informa-
cyjną, jak i interpretację, inspirował i integrował. wypracowano pewną formułę 
prowadzenia dialogu z widzem, którą następnie udoskonalano w okresie drugiej 
wojny światowej. australijczycy korzystali z wzorów brytyjskich oraz amerykań-
skich73. wszystkie wymienione w tytule społeczeństwa, posługiwały się ikono-
grafią z udziałem kobiet. na plakatach, o których była mowa, i ilustracjach uży-
wano postaci niewiast do promowania cech i zajęć, jakie kobietom przypisywano 
od wieków: dbałości i troskliwości o potrzebujących, służby rannym, wsparcia 
materialnego, dbania o żywność, udziału w oddziałach pomocniczych. Plakaty, 
nawet jeśli nie było na nich kobiet, odwoływały się do nich. Dawały kobietom 
odpowiedź na pytanie, o co walczą mężczyźni i formułowały definicję kobiecej 
„walki”. służyły wzbudzeniu uczuć patriotycznych u mężczyzn, inspirowaniu 
chęci zemsty i wstąpienia do armii. korzystano w tym celu z wizerunku płaczą-
cej niewiasty i zrozpaczonych dzieci albo na odwrót, pokazywano atrakcyjną 

71 alexander oscar levy, ok. 1918. Jest on też autorem litografii, na której żołnierze niemieccy 
grabią kościół. wolność jedną ręką wskazuje na krzyż z figurą chrystusa, a drugą na niemców, 
pokazując kierunek ataku alianckim żołnierzom.

72 P. stanley, What Did You Do..., s. 11–13.
73 U. Jarecka, Propaganda wizualna..., s. 75. 
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dziewczynę, która podkreślała, że służba w armii to nie tylko konieczność, ale 
i zaszczyt. Mężczyźni otrzymywali odpowiedź na pytanie, jak obronić ojczyznę 
i rodzinę, która postawa jest słuszna. 

korzystano z postaci: columbii, ameryki, statui wolności, Brytanii, Ma-
rianny, anioła-kobiety opiekunki. Poza antyczną szatą i rozpoznawalnymi dla pa-
trzącego emblematami często posługiwano się flagą narodową – niejednokrotnie 
jako integralnym elementem stroju. Patos, jasność przekazu, którego nie dało się 
przeoczyć, epatowanie patriotyzmem, honorem, dumą narodową były cechami 
charakterystycznymi tych wizerunków. Brytyjczycy byli bardziej skoncentrowa-
ni na przekazie, mniej dbając o seksapil postaci kobiecej. amerykanie na więk-
szości plakatów wabili widza pięknem i powabem modelowych postaci. wspólne 
w treści plakatów i rysunków było to, że uwzględniały stare, ale i promowały 
nowe kanony piękna i kobiecości. Plakat, zwłaszcza w Usa, w okresie pierwszej 
wojny światowej stanowił tylko jedną z form propagandy, opartej na pogadan-
kach, broszurach, książkach, ulotkach czy ilustracjach74. Pocztówka jako forma 
komunikacji bezpośredniej bardziej ceniona była w wielkiej Brytanii, europie 
niż w stanach zjednoczonych. totalna propaganda konkretyzowała oczekiwania: 
chodziło o poparcie, datki, ofiary. wymagało to zaangażowania odpowiednich 
ludzi, którzy gwarantowali właściwy poziom przygotowania plakatu czy ilustra-
cji i pocztówki. Dobry plakat to taki, którego się nie czyta, ale ogląda (Józef sos-
nowski), przyciągający uwagę, pozostawiający długotrwałe wrażenie i zalecający 
osobie rzecz, której wcale nie szukała (ernst Growald)75. w Usa w okresie dzia-
łań wojennych stworzono 700 plakatów z polecenia m.in. czerwonego krzyża, 
armii zbawienia, organizacji skautów, kredytu wolności (Liberty Loan), wojen-
nego obozu służb Pomocniczych (War Camp Community Service)76, ywca77. 
w 1918 r. Usa zorganizowały miting z okazji Dnia Brytyjskiego. Plakat Jamesa 
Montgomery’ego Flagga upowszechnił wizerunek-alegorię współpracy – wuja 
sama i Brytanię kroczących pod ramię. Brytania w rzymskim stroju z tarczą 
i trójzębem miała u boku lwa. wuj sam dzierżył szablę, a u jego nóg rozpoście-

74 zob. U. Jarecka, Propaganda wizualna..., s. 71 i nn.
75 tamże, s. 74.
76 organizacja zbierała pieniądze dla wojska i budowała przychylną armii atmosferę. a.e. com-

bise, War as Advertised: The Four Minute Men and America’s Crusade, 1917–1918, Philadelphia 
1984; c. Gilbert, American Financing of World War I, wesport 1970; D.M. kennedy, Over Here: 
The First World War and American Society, new york 1980.

77 U. Jarecka, Propaganda wizualna..., s. 75. 
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rał skrzydła orzeł. napis zaś głosił: „ramię w ramię – Brytanio!” (Side by side 
– Britannia!). 

twórcy propagandy wojennej na zawsze zmienili sposób patrzenia na miej-
sce kobiety w społeczeństwie i samej polityce. kobiety umacniały swoją pozycję 
w sferze zawodów, edukacji, praw do udziału w życiu politycznym i społecznym, 
których już nikt nie będzie im otwarcie odmawiał. Powrót mężczyzn spowodo-
wał jednak ponowne wycofanie się kobiet do dawnych form życia. wielu nikt do 
tego nie zmuszał, dostosowały się do utartych od stuleci schematów. to był ich 
wybór, niekiedy przyspieszany faktem, że w zakładach pracy preferowano nadal 
zatrudnianie mężczyzn. kobiety wkraczały w te sfery życia, które opuszczali ich 
mężowie i synowie. w okresie drugiej wojny światowej nikt już nie będzie miał 
obiekcji wobec obecności kobiet w fabrykach i zakładach usługowych. Jest to 
najbardziej trwała zmiana w sposobie postrzegania kobiet.

women on the american, engliSh and auStralian wartime poSterS  
and illuStrationS of world war i period

Summary

in the iconography connected with the war – predominantly a male occupation – a wom-
an had a special significance. During world war i the place of women continued to be 
determined by: tradition, family, fixed roles and social and cultural norms. the spheres 
of private as well as social (professional, political) life of women and men remained sepa-
rate. in the comprehensive policy a woman was a man’s background, except for not very 
popular belligerent suffragists, fighting for the rights and position of women. the wom-
an barely entered the so-called male professions. Belief in the intellectual and physical 
weakness of women was the basis of determining the domain to which women had no ac-
cess – i.e. especially policy and associated with it propaganda. a “weak” woman needed 
a man’s care and support, and this fact suited well for the war propaganda. the approach 
to women was changed during the war, as it was usual in such cases before. women had 
to take over jobs abandoned by men. Military action, carried out using an increasing 
number of weapons, equipment, requiring a constant supply made it necessary to recruit 
women in positions left by men. work had to become in this situation a manifestation of 
patriotic attitudes rather than a whim of women trying to emancipate. even the ruling 
elites were interested in the change of common thinking. the war undoubtedly acceler-
ated liberalization in the approach to the role of women, because the traditional social 
order had been heavily disturbed. among the many features of the fair sex, the beauty 
became slowly a trump in the game led by agitators. ethics and other features present in 
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the female personal pattern were considered less important. therefore on the posters of 
this period we can see a caring woman-sister, a woman-patriot urging a man to fight and 
enlist in the ranks of the armed, a woman knitting socks, collecting funds for military 
purposes, saving food, producing food and items needed at the front and in everyday life 
(in the gardens of the victory and factories), a woman-“conscience” calling for revenge 
and helping the victims of the war. we also have a woman as a unifying symbol of the na-
tion, identifying society’s values, freedom, civilization (columbia, Britain, Daughter of 
zion). woman from the poster and illustration represented a new canon of female beauty 
and thus attracted even more attention to the conveyed messages.

Translated by Małgorzata Mika


