
* Megjelent az Eroticism and Body Politic címû könyvben, Lynn Hunt szerkesztésében, 144–163. oldal.
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1991. E fejezetben szerepelnek az Art Nouveau in Fin-de-Siècle
France: Politics, Psychology and Style (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989) címû
könyvembõl vett anyagok. Köszönöm Lynn Hunt, Sarah Maza, Karen Offen és Marina Warner értékes közremû-
ködését.
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A múlt század végérõl általában a háború elõtti dekadens kultúra jut eszünkbe, és felidéz-
zük magunkban a femme fatale, a végzet asszonya képét, azt a fenyegetõ, fallikus nõalakot,
akit a tudatalatti, az ösztönvilág újonnan fölfedezett energiái hajtanak. Gustav Klimt fest-
ménye, a Pallas Athena (1898) a femme fatale egyik jellegzetes megjelenítése; a tudattalan
megtestesülését, az elszabadult libidinális impulzusok kirobbanó erejét ábrázolja. Athéné, a
politikai rend és a polgári erkölcsök klasszikus istennõje itt pusztító szexuális harcossá vá-
lik. Kígyóvonalú páncélján egyértelmûen a festõ korából való meztelen nõ látható a hagyo-
mányos, szárnyas Niké helyett (lásd Schorske 1980: 221–222 és Warner 1985: 104–127,
213–240). Franciaországban múló divatnak bizonyult a nõnek sátáni, romboló erõként való
megjelenítése. A rettenetes femme fatale, mely az 1880-as évek szimbolista festészetében és
irodalmában egyaránt feltûnik, az 1890-es évekre a politikailag is és lélektanilag is nagy fe-
szültségekkel jellemezhetõ Ausztriában, illetve Németországban válik divatossá. Albert
Besnard Petit Palais-beli mennyezeti freskója, mely az 1900-as kiállítás alkalmából készült,
feltûnõen különbözik Klimt fenyegetõ Athénéjétõl. Marianne, a köztársaság és a francia for-
radalom emancipációs örökségének hagyományos jelképe elveszítette politikai jellegét, és
erotikával itatódott át. A század elején Marianne vörösbe öltöztetése még a föllángoló for-
radalmi radikalizmust lett volna hivatott szimbolizálni; Besnard freskóján azonban a vörös
szín sokkal inkább Marianne áttetszõ neglizséjére hívja fel a figyelmet. A radikális politikai
mellékzöngéje miatt évtizedekig számûzött vörös frígiai sapka ismét megjelenik mint az
erotikus ruházat tökéletes kiegészítõje. Az 1900-as Marianne oldalához szorosan odasimul
egy gyermek, miközben szárnyal az égen. Egységben van a természettel, az anyasággal és
a szexualitással. Késõbb látni fogjuk, hogy ez a hármasság különösen vonzó együttest je-
lentett a századvég francia mûvészete számára.

Az 1890-es évek francia írói, iparmûvészei és festõi lelkesen ünnepelték a nõi termékeny-
séget és a dekoratív családias intimitást. Az 1880-as évek irodalmi szimbolistáinak halálos
csábítói termékeny, életadó nõalakokká változtak; az 1893-ban induló, naturizmusnak neve-
zett költõi irányzat dicsõítette õket, hogy magas rangra emelje az organikus harmónia örök-
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1 A szimbolista idealizmus naturista elutasítását, továbbá az organikus gyökerû és nõies jellegû költészet irán-
ti érdeklõdést tárgyalja André Billy (Billy 1951: 206–232). A nõi írók erõsen képviseltették magukat a mozgalom-
ban: legjelentõsebb tagjai közé tartozott a két költõnõ, Comtesse Anna de Noailles és Bibesco hercegnõ.

2 Az egyesület történetének, személyiségeinek és ideológiájának átfogó tárgyalását, valamint az egyesület és a
szecesszió kapcsolatának elemzését lásd Art Nouveau in Fin-de-Siècle France címû könyvemben (Silverman
1989).

ké változatlan ciklusait, valamint a nõt mint a föld jótékony erejét.1 A világ képzõmûvészeit,
mind az avantgárd, mind az akadémikus irányzatok képviselõit erõsen foglalkoztatta az anyai
boldogság és a bensõvé tett nõiesség. Az intimisták néven is ismert nabi festõcsoport újító
festõi például intimista femme féconde-ot csináltak a szimbolista femme fatale-ból azáltal,
hogy a falak és az üveglapok bájt és meleg bensõségességet sugároztak. Eugene Carrière fes-
tõ és metszetkészítõ 1889 után az intimitás megjelenítésének bûvöletébe esett. Carrière tel-
jes mûvészi munkássága alatt egyetlen témát járt körül: anya és gyermeke elementáris kötõ-
dését. Jean Dampt, fafaragó és keramikus az 1892-es Szalonban Carrière Anyaság címû ké-
pe mellé állította ki Anyai csók címû mellszobrát. Dampt leghíresebb alkotása, a fából és ele-
fántcsontból készült szárnyas oltárkép, mely a Paix au foyer (családi béke) címet viseli, az
1990-es Párizs Kiállításon a díszítõmûvészetek pavilonjában kapott központi helyet. Dampt
otthona trónjára emelte nõalakját. Lábánál egy kutya fekszik összegömbölyödve, a hûség
szimbólumaként. Az asszony kezében pálcát tart; a mélybõl föltörõ ösztönök klimti kirobba-
nása helyett a családi boldogság organikus egysége, a paix au foyer érvényesül.

Az imént említett francia mûvészek mindegyike aktív résztvevõje volt annak a szecesszi-
óra jellemzõ mozgalomnak, amely a mûvészet és a mesterség újbóli összehangolását tûzte
ki célul maga elé. A francia szecesszió nem önálló avantgárd mozgalom volt, hanem sokkal
inkább egy számos területet érintõ, hivatalos kezdeményezés a formatervezési reformok te-
rén, melynek intézményes otthont a Díszítõmûvészetek Központi Egyesülete adott az 1890-
es években. Az egyesületben mûvészek, republikánus politikusok és pszichiáterek tömörül-
tek, akik mind a francia szecesszió sajátos jegyeinek felfedezésén buzgólkodtak. Ezt a mû-
vészeti irányzatot az arisztokratikus rokokó elegáns organicizmusa által ihletett bensõséges
kézmûipari pompaként határozták meg, mely egyben fölidézi az emberi szervezetet mûköd-
tetõ érzékeny idegi mechanizmusokról szóló új ismereteket is.2 Az egyesület programjában
jelentõs szerepet kapott a belsõ terek sajátosan nõies meghatározása és a nõk elõtérbe he-
lyezése a szecesszió képviselõiként és létrehozóiként. Tanulmányomban arra szeretnék rá-
mutatni, miként került az 1890-es években a hangsúly a nõre mint a belsõ terek királynõjé-
re és mûvészére, válaszképpen a femme nouvelle vagyis „új nõ” kihívására. A „femme
nouvelle”-ben veszélyforrást láttak, azt a nõtípust, amely aláássa a nõ dísztárgy és díszítõ-
mûvész szerepét. Elõször az „új nõ” fenyegetõ mivoltával összefüggõ aggodalmakról ejtek
szót, melyek az 1890-es évek Franciaországában széles körben elterjedtek. Majd bemuta-
tom, hogy milyen magatartásformák jellemezték a Díszítõmûvészetek Központi Egyesüle-
te tagjait a „nõkérdésben”, valamint azokat a programokat és irányelveket, amelyeket annak
érdekében alakítottak ki, hogy a nõket az otthon belsõ teréhez kössék. Érdemes megjegyez-
ni, hogy az egyesületben a nõknek mint az enteriõr mûvészeinek eszméjét hirdetõ tagok kö-
zül sokan maguk is nõk voltak, többen a republikánus feminizmus jelentõs képviselõi. Re-
mélem, sikerül egyértelmûvé tennem, hogy az egyesület modernista programja, a belsõ te-
rek nõiesítése nem egyszerûen negatív, antifeminista reakcióként értelmezendõ, hanem sok-
kal inkább azokkal a célkitûzésekkel rokon, amelyeket Karen Offen történész „republikánus
családi feminizmusként” említ.

Az 1890-nel kezdõdõ évtized hozta az elsõ jelentõs változásokat a francia középosztály-
beli nõk jogi és szakmai lehetõségei tekintetében. Noha e változások gyakorlatilag kevés nõt
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3 Paul Deschanel, republikánus parlamenti képviselõ azzal vádolta a szocialistákat a La République nouvelle
címû írásában (1894), hogy tönkreteszik a családot. Ezzel, valamint azzal, a republikánusokra az 1890-es években
jellemzõ tendenciával kapcsolatban, hogy a szocializmustól és a feminizmustól való félelmet összekapcsolták, lásd
Sorlin 1966: 358–362 és Barrows 1981: 43–60, 149–165.

4 Németország népességének növekedése az 1880–1890-es években különösen aggasztotta a felsõ társadalmi
köröket Franciaországban. 1891-re Németországban körülbelül kétszer annyi gyermek született, mint Franciaor-
szágban.

érintettek csupán Franciaországban, mégis kialakult a polgári nõ egy látható és eladdig is-
meretlen típusa. Megszületett az erõteljes, új szimbólum, a femme nouvelle.

Három jelentõs tényezõ játszott közre abban, hogy a közvélemény oly nagy érdeklõdést
szentelt a femme nouvelle jelentette fenyegetésnek. Az egyik a francia feminista mozgalom
erõsödése volt. Az 1890-es években a francia feministák olyan rangos személyiségeket tud-
hattak soraikban, mint a híres társasági hölgy és jótékonykodó d’Uzès hercegnõ, Madame
de Witt-Schlumberger, továbbá jeles republikánus államférfiak és gondolkodók feleségei,
rokonai, többek között Madame Jules Siegfried és Madame Brunschwig. Ezek az asszonyok
és társaik a „családi feminizmus” ideológiájának szószólói voltak, elfogadták a nemek sze-
rinti megkülönböztetést a munkában, a társadalomban és a családban, miközben az „egyen-
lõség a különbözõségben” jelszavát hirdették, hogy kiemeljék a nõk eleve elrendelt szere-
pét az otthonban (Offen 1984: 654). Az „anyaság”, a „patrie” (haza) és a „pot-au-feu” (csa-
ládi tûzhely) voltak azok a meglepõ jelszavak, amelyeket a francia feministák zászlaikon lo-
bogtattak a korlátozott reformokért folytatott küzdelemben az 1890-es években (Offen
1984: 667–673, Hause és Kenney 1981: 781–806).

A francia feminizmus nyílt szocializmusellenessége és számos képviselõjének tiszteletre-
méltó, republikánus származása dacára a mozgalom hamarosan kollektivista fenyegetésként
élt a köztudatban, és a szocializmussal szembeni fellépéshez hasonló, túlzásokba esõ ellenre-
akciót váltott ki. A feministákat és a szocialistákat cinkosoknak tekintették a magántulajdon és
a család szentsége elleni támadásban. Egy olyan korban, amikor a politikusok aktívan síkra
szálltak a szocialista martalócok ellen a család védelmében, a femme nouvelle különösen kel-
lemetlen kihívást jelentett. Hiszen nem elég, hogy a szocialista támadás kívülrõl veszélyeztet-
te a családot, a polgárság elfordulása miatt a család belülrõl is támadásnak volt kitéve.3

A másik tényezõ, mely a femme nouvelle megítélésében szerepet játszott, az volt, hogy a
francia nõk elõtt megnyílt az út a magasabb képesítés megszerzése és a szakmai karrier fe-
lé. Az 1890-es években fordult elõ elõször, hogy a nõk megjelenhettek a férfiaknak fenntar-
tott felsõoktatási intézményekben és értelmiségi pályákon. 1895-ben 842 nõ iratkozott be
egyetemre vagy fõiskolára, és az évtized végére húsz nõ szerzett orvosi és tíz nõ jogi diplo-
mát (Mayeur 1977: 9–69, 106–171; Barrows 1981: 54–56). Jóllehet, kevesen voltak, de a
tény, hogy a nõk bebocsátást nyertek a mindaddig kizárólag férfiak által gyakorolt, elismert
hivatások szentélyébe, megnövelte a femme nouvelle szimbolikus erejét. Az 1884-ben elfo-
gadott új válási törvény, amely asszonyok számára is lehetõvé tette válókereset benyújtását,
tovább szította az új nõ eszményével kapcsolatban kialakult ellenérzéseket (Lanoux 1961:
106–140; Rabaut 1978: 182–183, 240).

A femme nouvelle felemelkedését kísérõ erõsödõ ellenállás harmadik oka az 1889 után
elharapózott általános aggodalomban gyökerezik: a születések száma visszaesett, és Fran-
ciaország népessége nem növekedett olyan mértékben, mint európai szomszédaié. A femme
nouvelle, a középosztálybeli nõ, aki a házasság és az otthon rovására a függetlenséget és a
képzettséget részesítette elõnyben, olyan kontextusba helyezõdött, ahol az anyaság és a csa-
lád sajátos politikai és nemzeti jelentõséget kapott.4 A születésszám csökkenése, a nemek
szerinti munkamegosztás terén – még ha nem túl radikális mértékben is, de – szigorításokat
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5 A femme nouvelle fenyegetésére válaszul aktív kampány indult meg, mely a nõk szerepét a család összetar-
tójaként és erkölcsi bástyájaként határozta meg. Orvosok, jogászok és tudósok szövetkeztek a népességcsökkenés
problémájának megvitatására. Egyben szorgalmazták a hagyományos nõi szerep védelmét, és orvosi, továbbá filo-
zófiai érvekkel igyekeztek igazolni azt, hogy a nõk rendeltetése az otthon. A nõk otthoni elhivatottságának és anya-
szerepének védelmezõi közé tartozott az 1890-es években Alfred Fouillée, H. Thulié és Octave Uzanne (Fouillée
1893; Thulié 1892; Uzanne 1893: 153–159). Karen Offen részletesen taglalja ezeket a témákat (Offen 1984).

6 Az egyesület tagjai erõsen hangsúlyozták a 18. századi arisztokrata hölgyek, mint például Madame de
Pompadour központi szerepét a rokokó stílus kialakításában. A rokokó mûvészetek egységét az 1720-as években
style nouveau névvel illették, és a századvégi iparmûvészeti reformerek nyíltan elõdjüknek tekintették (lásd
Silverman 1989).

vont maga után, és a hagyományos családmodell védelmét a nemzetbiztonság és a honvé-
delem fontos kérdésévé léptette elõ. Ebben a feszült helyzetben a nõi identitás és a nõi te-
vékenységek legcsekélyebb megváltoztatása is a teljes rendszer fenyegetésének minõsült.5

A femme nouvelle-lel kapcsolatos viták jelentõs sajtóvisszhangot kaptak Párizsban 1889
és 1896 között. A kritikákban, melyek két  végletét a Revue des Deux Mondes józan tudo-
mányossága, ill. a L’Illustration obszcén karikatúrái képviselték, az otthonát és családját a
karrier érdekében elutasító nõként értékelték a femme nouvelle-t, aki lerombolja a tradicio-
nális nõi szerepet, és nem hajlandó többé a polgári otthon védõbástyájául szolgálni. A
femme nouvelle – hol mint rettenetes és hatalmas „amazone”, hol mint girhes, szalonkabát-
ba bújt „hommesse” – a hagyományos szexuális szerepek fölcserélõdését testesítette meg,
és úgy tekintettek rá, mint aki veszélyezteti az alapvetõ polgári értékeket: megszünteti a ha-
tárvonalat a közélet és a magánélet, a munka és a család, a termelés és a reprodukció között.
A Le Grelot 1896-os karikatúráján például egy boszorkány látható, amint férjét korholja. A
dohányzó, nadrágot és kalapot viselõ, zsémbes asszonyság közli, hogy a congrès feministe-
re tart, és utasításokat ad takarító férjének, miközben az ajtó felé igyekszik. Az asszony tá-
vozását a biciklije jelzi, amely – mintegy társként – gyakran jelenik meg a képeken a femme
nouvelle oldalán. Ünnepélyesebb hangvételû George Valbert cikke, a „L’Age des
machines”, mely a Revue des Deux Mondes-ban jelent meg, egy hónappal a nagyszabású
1889-es kiállítás után. A cikk két zavaró, egyre nagyobb teret nyerõ, modern erõre hívja föl
a figyelmet. Az egyik a technika uniformizáló hatása: a szabványosított, elõre gyártott vas-
szerkezetekben, amilyenekbõl például a kiállításon bemutatott Eiffel-torony is felépült,
Valbert az egyéni kreativitás és az autonómia feladásának veszélyét látta. A másik kellemet-
len tényezõ Valbert szerint a nemek közötti különbségek elmosódása. A küszöbön álló âge
des machines velejárója, hogy a nõk egyre inkább beférkõznek a felsõoktatási intézmények-
be és a diplomát igénylõ szakmákba, és nemcsak társadalmi státusuk tekintetében lesznek
egyenrangúak a férfiakkal, hanem fizikai jelenlétüket illetõen is. Azáltal, hogy a nõk kivo-
nulnak a hagyományos, otthoni környezetbõl, leszállnak a családi mennyországból, „hom-
messe”-ekké válnak, aszott, merev lényekké, akikbõl hiányzik minden nõies „kacérság”. A
technikai fejlõdés és a nemek egyenlõvé válása az érzékiség elcsökevényesedéséhez és az
ambíciók uniformizálódáshoz vezet. Valbert attól fél, hogy a nõ megszûnik a szépség meg-
testesítõje és a kifinomult csábítási technikák mûvésze lenni, s a kemény, férfias nõ veszi át
a helyét, akit a különféle szakmai lehetõségek még harciasabbá tesznek (Valbert 1889).

A luxus iparmûvészeti cikkek divatjának fölélesztését szorgalmazó szervezet tagjai igen-
csak aggódtak az esztétikumtól megfosztott nõk miatt, hiszen árucikkeik fogyasztói elsõsor-
ban a nõk voltak. 1892 és 1896 között a Díszítõmûvészetek Központi Egyesülete minden
erejével a nõi szövetségesekre és mûvészekre alapozó organikus francia szecessziót támo-
gatta. Az a törekvés, amely a francia szecessziót az otthon mûvészeinek és díszeinek tekin-
tett nõkhöz kapcsolta, nyíltan ahhoz az arisztokratikus francia hagyományhoz nyúlt vissza,
mely szerint a díszítõmûvészetekben a nõké a központi szerep.6 A múlt század végén terí-
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tékre került „nõkérdés” mégis sajátos motívumokkal és jelentéstartalommal ruházta föl az
1890-es években a díszítõmûvészetek elnõiesítését. Az egyesület tisztviselõit és íróit 1892
után erõsen foglalkoztatta az „új nõ” fenyegetõ hatása. Csakúgy, mint a republikánus poli-
tikusok, a Központi Egyesület szóvivõi is különféleképpen álltak a nõkérdéshez, állásfogla-
lásuk a harsány antifeminizmustól a korlátozott mértékû családi reformok óvatos támogatá-
sáig terjedt. Mindenesetre az egyesület összes tagját kellemetlenül érintette a nemi szerepek
eltolódásának lehetõsége és a születésszám csökkenésének ezzel együtt járó problémája. Pi-
edesztálra emelték a nõket mint az enteriõrök meghittségének megteremtõit, és azon igye-
keztek, hogy a nõk újonnan felszabadult energiáit az „új nõ” közéleti, szakmai szereplésé-
tõl az otthonát díszítõ anya termékeny mûvészete felé irányítsák. A csúnya, karrierista
amazone-t vagy hommesse-t többé-kevésbé hatástalanították azáltal, hogy a nõnek különle-
ges szerepet tulajdonítottak a lakberendezéssel kapcsolatos iparmûvészetek terén.

Louis de Fourcaud tollából származik az elsõ egyértelmû utalás arra, hogy a nõknek
speciális küldetése van a díszítõmûvészetek terén, és ezt a küldetést a femme nouvelle fe-
nyegeti. Louis de Fourcaud az egyesület jelentõs publicistája volt, és Taine utódja az
École des Beaux-Arts esztétika tanszékének professzoraként. Fourcaud szerint a nõknek
különös tehetsége van az iparmûvészetekhez, alkatuknál fogva alkalmatlanok azonban ar-
ra, hogy a képzõmûvészetek terén igazán jelentõs alkotásokat hozzanak létre: „A nõk ki-
válóan végzik el a kis feladatokat, a legaprólékosabb munkákat is, melyekhez fürge ujjak-
ra van szükség. Született lakberendezõk, varrónõk, nagyszerû díszítõi a belsõ tereknek, és
ötleteik tárháza kifogyhatatlan, ha nagyvilági eleganciáról van szó. Minden más tekintet-
ben az ihletadás magasztos feladata hárul rájuk” (Fourcaud 1893: 27–28). Az értekezés
végén Fourcaud kijelenti, hogy nem ért egyet azokkal, akik szerint a nõknek a férfiakhoz
hasonlóan különféle területeken kellene dolgozniuk. Megjegyzi, hogy az effajta elképze-
lések szükségszerûen csalódásokhoz és kudarchoz vezetnek. Azt állítja, „[a] férfiak elle-
ni akaratos küzdelem a nõ természetén ejt csorbát, és kisebbíti õt”. „Csak a bolond baj-
lódna ennyit fölöslegesen, hogy azután legyõzzék”; a nõk sokkal könnyebben diadalmas-
kodhatnának „Ádám fiain”, ha továbbra is megihletnék és elbûvölnék a férfiakat
(Fourcaud 1893: 27–28).

Egy másik szószóló, aki az új nõ kihívására válaszul a nõk központi szerepét hangsú-
lyozta az iparmûvészeti mozgalomban, Georges Berger volt, az egyesület elnöke és repub-
likánus képviselõ. A Revue des Arts Décoratifs-ban megjelent „Folyamodvány a francia
nõkhöz” címû írásában Fourcaud-étól némileg különbözõ érvekkel állt elõ. Berger nem je-
lenti ki kategorikusan, hogy a nõknek azért kell mindenképpen iparmûvészettel foglalkoz-
niuk, mert a festészet és a szobrászat magaslataihoz nem érnek fel. Inkább arra törekszik,
hogy a nõk lakberendezési iparmûvészetét a magas mûvészet rangjára emelje. Ily módon
pozitívvá változtatta Fourcaud-nak a nõk mûvészi képességeivel kapcsolatos negatív defi-
nícióját, és ezzel a „családi feminizmus” mellett foglalt állást. A nõk és a férfiak elkülönü-
lõ szférájának hagyományos dogmáját vallva Berger elutasította a nõi jogokat, a nõk okta-
tásban és termelésben való részvételét, ugyanakkor a nõknek produktív, mégis sajátosan az
otthonhoz kötött feladatot szánt. Véleménye szerint el kell ismerni a nõk azon jogát, hogy
nemzetük javát szolgálják, és a belsõ terek önálló mûvészeiként tevékenykedjenek (Berger
1896b: 97–99).

Az egyesület tagjai, miként Fourcaud és Berger is, számos elméletet és programot dol-
goztak ki a nõkérdésre és a díszítõmûvészetekre vonatkozóan. Elõször is megbíztak egy bi-
zonyos Madame Pégard-t, hogy készítsen jelentést a Díszítõmûvészetek Országos Kong-
resszusára, melyet a Szépmûvészetek Minisztériumával közösen rendeztek meg a Paris
École des Beaux-Arts-ban 1894 májusában. Madame Pégard-nak az volt a feladata, hogy
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7 A kongresszus célkitûzéseinek körvonalazását lásd Champier 1894a: 210 és 1894b.
8 Ugyanakkor az egyesület tagjai nem voltak hajlandók foglalkozni a nõk jogainak kérdésével, amelyet Mada-

me Pégard fölvetett bevezetõjében.

körvonalazza a „a nõk szerepét és hatását az ország mûvészeti fejlõdésében”.7 Ugyanez a
Madame Pégard részt vett és hivatalos gyorsíróként mûködött közre a francia feminista
kongresszusokon (Offen 1984: 655, 13. lj.). Pégard nyilatkozata, melyet maga olvasott föl
a Díszítõmûvészetek Kongresszusán, a republikánus „családi feministák” közé sorolja õt. A
nõk jogait és mûvészeti szerepüket a honleányi kötelezettségek oldaláról közelíti meg.

Madame Pégard járt Amerikában, ahol mély benyomást tett rá az amerikai feminizmus
és az 1893-as chicagói világkiállításon bemutatott nõi pavilon. A francia nõk és a mûvésze-
tek kérdését azonban a nacionalizmus szemszögébõl ragadta meg. Csakúgy, mint férfi kol-
légáit az egyesületnél, õt is mély aggodalom töltötte el a nemzetközi verseny miatt. Nyilat-
kozatában kitért arra, hogy a franciák „velük született adottságának” tartott „jó ízlésük” el-
lenére elveszíthetik piaci elsõbbségüket, mert más nemzetek rosszabb minõségû, de olcsóbb
termékei elárasztják a nemzetközi piacot (lásd Pégard é. n.: 252 és 218–223). Hangsúlyozta,
hogy a francia nõknek mint a belsõ terek kézmûveseinek és díszítõinek a jövõben elõ kell se-
gíteniük Franciaország fölemelkedését; a nõknek honleányi kötelességük a minõségi
kézmûvesipar támogatása. Javasolta a nõk körében a jó ízlés oktatását és fejlesztését, hogy a
silány minõségû árucikkek csábításának ellenállva, az igazi értéket létrehozó kézmûveseket
támogassák. Még ha kevesebbet is vásárolnak, a minõségi kézmûipar támogatása „nemzet-
védelmi” feladatnak tekintendõ. Végül Pégard kongresszusi jelentése a „szolidaritás erejét”
hangsúlyozza; a francia férfiaknak és nõknek össze kell fogniuk, hogy megvédjék Francia-
ország utánozhatatlan tehetségét az eleganciához és a kecsességhez (Pégard é. n.: 223–237).

Madame Pégard jelentése a polgári „családi feminizmus” témáit tárgyalta, melynek híve-
it a nemek alapján történõ munkamegosztás, a nacionalizmus és a republikánus szolidaritás
követõivel való politikai szövetség elfogadása jellemezte. Pégard hitt benne, hogy a nõk fel-
adata továbbra is az otthonnal kapcsolatos. Megfogalmazott ugyan olyan általános követelé-
seket, mint a nõk egyenlõ jogai és lehetõségei, de arra vonatkozó konkrét javaslatai, hogyan
tudnak a nõk az iparmûvészeti vagy kézmûves mozgalomban  részt venni, arra az eszmére
támaszkodtak, hogy a nõk az otthon világának megszervezõi, és tõlük függ a háztartások fo-
gyasztása. Kongresszusi jelentésében helyet kapott néhány javaslat a nõi iparmûvészeti ter-
vezõk képzésének javítására vonatkozóan, alapvetõ témája azonban az otthoni és az otthon
számára történõ polgári, nõi tevékenység volt. Pégard tehát csatlakozott a „családi feminis-
tákhoz”, akik a nõk életével kapcsolatos változások tekintetében a számukra eleve elrendelt
környezetben végezhetõ tevékenységekre helyezték a hangsúlyt. Nacionalista elõadása pedig
megegyezett a polgári feministák azon álláspontjával, hogy a honleányi és az anyai köteles-
ségek felette állnak az egyéni érdekeknek. A „szolidaritás mint erõ” jegyében Pégard kiter-
jesztette a „családi feministák” és a republikánusok szövetségét a jogi reformok területén kí-
vül a kézmûipari reformok területére is. A nõk és a politikusok együttmûködését minden eset-
ben az otthon és a közéleti szféra elkülönítésének tiszteletben tartása jellemezte, miközben
kibõvült a nõi tevékenységek köre a számukra kijelölt birodalomban, az otthonban.

Madame Pégard férfi kollégái a Díszítõmûvészetek Kongresszusán támogatták azt a ja-
vaslatot, hogy a nõk központi szerephez jussanak a nemzeti kézmûipar újraélesztésében.8
1894 után az egyesület intézményesítette Pégard-nak a kézmûipar minõségi javítására vo-
natkozó javaslatát, melyet a nõk bevonásával gondolt megvalósítani: a szervezetet egy új
részleggel bõvítették. Létrehozták a Section Féminine-t, melyet a Comité des Dames irányí-
tott, élén Madame Pégard-ral mint kinevezett igazgatóval. Arisztokrata és polgári szárma-
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9 Köztük voltak de Broglie hercegnõ, Madame Jules Siegfried, de Nodailhac márkiné, Madame Georges
Berger, Bibesco hercegnõ, Madame Charcot, Greffulhe grófné, született de la Rochefoucauld, Madame Paul
Sedille, Madame de Witt-Schlumberger és d’Uzès hercegnõ. A résztvevõk teljes névsorát lásd Exposition 1895: 14.

10 Az alapokmány részleteit lásd Berger 1896a: 158.
11 Siegfriedet, Uzès-t és de Witt-Schlumberger-t többen a polgári feministák közé sorolják (Hause és Kenney

1981: 781–799, 801–804; Rabaut 1978: 207–241 és Offen 1983: 266).

zású nagyasszonyok tömörültek a vezetése alatt, néhányuk férje tagja volt az egyesületnek.9
A nõi bizottság „bizonyos fokig autonómiát” élvezett az egyesület szervezetén belül, de
végsõ soron az egyesület igazgatótanácsának fennhatósága alá tartozott (Berger 1896a:
157–160). Az alapokmányban, melyet Pégard készített el, az új bizottság „a haza és a szo-
lidaritás szeretetére” szólít fel,10 és a nõk felelõsségét az otthon mint mûvészi kompozíció
kialakításában jelöli meg; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a díszítõmûvészetek jövõjé-
vel kapcsolatos fontos szerepüket. Az alapokmány a femmes du monde-hoz – a társasági
hölgyekhez – szól, arra buzdítva valamennyiüket, hogy váljanak patrónusokká, alkossanak
kiváló minõségû lakberendezési és dísztárgyakat, terjesszék a jó ízlést, és vegyenek részt az
értékes mûvészi modellek és az iparmûvészet megújításában közremûködõ társak kiválasz-
tásában. Ezenkívül az alapokmány hangsúlyozza az osztályok közötti együttmûködés szük-
ségességét, vagyis a társadalmi elithez tartozó nõk mint az ízlés alakítói és a kézmûiparban
dolgozó nõk szövetségére szólít fel. A bizottság olyan programokat fogalmazott meg, me-
lyek célja „az emberbaráti tevékenység és a társadalmi együttmûködés” megvalósítása volt
(Berger 1896a: 159). E cél érdekében az alapokmány kiállítások terveivel állt elõ, melyeken
egyaránt láthatók lennének a magasabb társadalmi körökhöz tartozó hölgyek és a kézmû-
iparban dolgozó nõk alkotásai; a bizottság kifejezte abbéli szándékát is, hogy megvizsgálja
az iparmûvészeti szakmákban munkát keresõ fiatal lányok rendelkezésére álló mûvészeti
képzések lehetõségeit.

Madame Pégard-on kívül a központi egyesület nõi bizottsága a reformista „családi femi-
nizmus” más jeles képviselõit is a tagjai között tudhatta, például Madame Jules Siegfriedet,
d’Uzès hercegnõt és Madame de Witt-Schlumberger-t.11 A „családi feministák” egyetérthet-
tek a bizottság programjával, mely a nõknek olyan különleges, mûvészi hivatást szánt,
amely összhangban állt a számukra meghatározott otthoni kötelezettségekkel, hirdette a fi-
lantrópiát, az osztályok közötti szolidaritást és a hazaszeretet, így jellegében egyúttal meg-
felelt a republikánus szolidaritási politikának is.

Az egyesületnek és nõi bizottságának legjelentõsebb programja a „Nõi Mûvészetek Ki-
állításá”-nak többszöri megrendezése volt az 1890-es években. A kiállítások célja az volt,
hogy tanúsítsák a nõk veleszületett tehetségét és társadalmi küldetését az iparmûvészetek te-
rén, továbbá hogy úgy mutassák be a nõi kézmûveseket, mint akik az organikus formákon
keresztül a megújulás hordozói. Példaként hadd ejtsek néhány szót a Nõi Mûvészetek Má-
sodik Kiállításáról, melyet 1895 tavaszán rendeztek meg Párizsban. Ez a kiállítás jelentõsen
különbözött az 1892-es elsõ kiállítástól, részben azért, mert a feminizmus és a femme
nouvelle erõsebben éreztette hatását.

Az 1895-ös kiállítás szervezésében három fontos változás történt. Elõször is, kizárólag
nõi mesterek mûveit állították ki. Amíg az 1892-es kiállításon még központi szerep jutott a
férfi alkotók nõk számára készített dísztárgyainak, addig az 1895-ös rendezvényen már ki-
vétel nélkül olyan alkotásokat mutattak be, amelyeket nõk készítettek nõk számára. Másod-
szor, eltûnt a kiállítás historizáló aspektusa. Az 1892-es kiállítás két részre oszlott, a retros-
pektív és a modern részlegre; 1895-ben ezzel szemben csak a modern nõ és a kortárs nõi
mûvészek alkotásai kaptak helyet a kiállítási tárgyak között. Végül pedig 1895-ben a kiállí-
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12 Berger érvelése a társasági hölgyek és a kenyérkeresõ nõk szolidaritása mellett megkerül egy lényeges prob-
lémát: a nõi iparmûvészeti munka lealacsonyítását, mintegy proletarizálását. Miközben Berger dicsõítette az ott-
honában, pénzért dolgozó nõt, megfeledkezett a nõi munka egyik alapvetõ jellemzõjérõl. A más nõk ruháin és lak-
berendezési tárgyain dolgozó nõk többségét – legyezõfestõket, csipkeverõket, mûvirágkészítõket és
tolldíszkészítõket – rendkívül rosszul fizették, és felettébb embertelen munkakörülmények közé kényszerítették,
melyek egyáltalán nem hasonlítottak a családi kötelezettségek és a munka Berger eszményeiben szereplõ súrlódás-
mentes egyesítésére. Azok az üzemek, melyek nõket foglalkoztattak a luxus fogyasztási cikkek elõállítására, külö-
nös tekintettel a ruhakiegészítõkre, nagyon erõsen szakosodtak, a munkamegosztás fokozottan érvényesült, a bé-
rezés pedig nagyon alacsony volt az 1890-es években. Csakúgy, mint a bútoripar, a nõi fogyasztókat kiszolgáló
iparágak is belsõleg rétegzõdtek; a ruhakészítéstõl az üvegfestésig, a porcelángyártástól a mûvirágkészítésig min-
den szakmában megvolt a ranglétra magasabb foka, ahol a minõségi munkát végzõ alkalmazottak helyezkedtek el,
míg a ranglétra alját a rutinmunkát végzõ, éhbérért dolgozó munkások foglalták el. Az egyesület kiállításain bemu-
tatott tárgyak mind a legmagasabb szintû nõi kézmûvesmunkákat állították elõtérbe a luxus kézmûipari termékek
gyártásán belül.

A divat- és fogyasztásicikk-iparban dolgozó nõi alkalmazottakkal kapcsolatban lásd Labrousse és Braudel
1970; Benoit 1905; Maroussem 1894 és Boxer 1982. Boxer különösen részletesen foglalkozik a mûvirágkészítés
iparágán belül érvényesülõ munkamegosztással és a legfelsõ munkásrétegen kívül az összes többi munkásrétegre
jellemzõ rendkívül keserves rabszolgamunkával.

tás megtervezését, a bemutatott tárgyak kiválasztását és a kivitelezést egyes-egyedül a Ma-
dame Pégard vezette nõi bizottságra bízták.

Azáltal, hogy létrejött a nõi bizottság, és hogy az 1895-ös kiállításon kizárólag nõi alko-
tók vettek részt, az egyesület tisztségviselõi egy új témát vetettek fel, melyrõl érintõlegesen
már a bizottság alapokmányában is szó esett: a társadalmi osztályok együttmûködésén ala-
puló nõi szolidaritás kérdését. Az egyesület vezetõinek az volt a célja, hogy egyaránt bemu-
tassák a jómódú, hobbitevékenységet folytató nõk és a szakmában pénzért dolgozó nõk al-
kotásait. Georges Berger elnök e kettõsséggel hangsúlyozni kívánta a dolgozó nõ problémá-
ját, és egyben megerõsítette a nõk otthonteremtõ szerepét. Berger elismerte, hogy sok nõ
kénytelen pénzt keresni családja eltartása érdekében, ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy
ez esetben olyan munkát végezzenek, amely a leginkább megfelel természetes adottságaik-
nak és feleség, ill. anyai mivoltukból eredõ társadalmi kötelezettségeiknek (Berger 1895:
255). Berger az 1895-ös kiállítás jelentõségét abban látta, hogy a nõket arra ösztönzi, hogy
otthonukban és az otthon számára készítsenek tárgyakat. Következetesen síkra szállt a tár-
sadalmi osztályok közötti nõi szolidaritásért, ami az otthon kézmûveseit illeti, és arra szólí-
totta fel a nem dolgozó „társasági hölgyeket”, hogy lépjenek erkölcsi és mûvészi szövetség-
re a nõi „díszítõmûvész-munkásokkal”. A kézmûves mesterségben megnyilvánuló nõi tehet-
ségük – a közöttük lévõ társadalmi távolság ellenére – összekapcsolja õket: a „kifinomult-
ság” és „ízlés” par excellence francia képességeit mindnyájan az otthonuk díszítésében
fejezik ki (Berger 1896b: 98–99).

A kézmûves mesterségek esztetizálása és elnõiesítése, illetve e tevékenységek átmentése
az otthonba a munkahelyek szennyes valóságából, kifejezésre jutott az 1895-ös kiállítás be-
mutatott tárgyain és plakátján is.12 A kiállított alkotások között olyan elõkelõ hölgyek hím-
zései, metszetei és bõrdíszmûves munkái szerepeltek, mint de Bibesco hercegnõé, Madame
Charcot-é és lányáé, Madame Waldeck-Rousseau-é. A kiállítás plakátját, amely tökéletesen
megragadja a rendezvény témáját és felfogását, Jean Louis Forain festõmûvész készítette.
Középen egy elegáns nõalak látható, a nõ és a mûvészetek szimbóluma. Derékban fekete se-
lyemövvel összefogott, földig érõ, ujjatlan ruhában áll egy fal elõtt, és jobb kezével lecsün-
gõ drapériát igazgat rajta. Bal kezében legyezõt tart, kinyújtott jobb karját hosszú, fehér
kesztyû fedi. Ez volt az 1895-ös Nõi Mûvészetek Kiállításának meghatározó imázsa.

A Díszítõmûvészetek Központi Egyesületének és nõi bizottságának tisztségviselõi már a
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szecesszió megszületése elõtt megfogalmazták az 1890-es évek modern francia stílusirány-
zatának összes elemét: nõies, a szobába zárt és organikus. Az otthonteremtõ szerepbõl kibú-
jó „új nõtõl” való félelem hatására az egyesület új erõvel akarta felruházni a nõket a díszí-
tõmûvészetek terén. Kialakította az art nouveau felfogását, hátterében azzal az eszmével,
hogy a nõk ösztönös tehetséggel rendelkeznek az iparmûvészetekben a teremtõ fantázia és
a stílusmegújítás terén. Az egyesület nõi tagjai támogatták a nõk otthonba zárásának prog-
ramját, hiszen az a „családi feminizmusról” alkotott saját felfogásukat erõsítette. Az egye-
sület kampánya, mely a nõk lakberendezésben betöltött vezetõ szerepét szorgalmazta, kul-
turális cselekedetté tette az „egyenlõség a különbözõségben” politikai doktrínáját.

1900-ban a Díszítõmûvészek Központi Egyesületének a dekoratív, organikus nõrõl alko-
tott elképzelése hivatalos republikánus képviseletet is kapott. Az 1900-as Párizs Kiállításon
államférfiak ünnepelték a francia díszítõmûvészetek eleganciáját, nõiességét és kiváló mi-
nõségét mint a francia nemzeti hagyományok szerves részét és a nemzetközi piacon való
versenyképesség kulcsfontosságú elemét. Az 1889-es monumentális technikai csodát, a ma-
gasba törõ, 1000 láb magas Eiffel-tornyot 1900-ban a vásár bejáratánál elhelyezett La
Parisienne, a díszítõmûvészetek királynõjének törékeny alakja váltotta fel. Réné Binet nõ-
alakja divatos, Pacquin ruhába öltözve egy fényekkel övezett és értékes kövekkel kirakott
boltív felett állt, melynek érdes felületével az építész a fejlõdés korábbi, alacsonyabb fejlõ-
dési fokára utalt, ahonnan a nõ feltehetõen kiemelkedett. Az 1900-as Parisienne-nek volt
egy beltéri párja is, a korábban említett Dampt szobor, melyet elõkelõ helyre állítottak ki a
vásáron az egyesület pavilonjában. Mind a Pays au foyer, a bensõséges melegséget sugár-
zó, otthonteremtõ nõ, akit hûsége és az enteriõrrel alkotott esztétikus harmóniája miatt mél-
tattak, mind a közszemlére tett, pompás ruhába öltözött, díszes nõalak a femme nouvelle al-
ternatíváit jelentette. Mivel az erotika és az állam testének kérdései a francia történelemben
sajátos módon kapcsolódnak össze és különleges jelentéssel bírnak, érthetõ, hogy a múlt
század végi feminizáció hivatalos formái és funkciói az „új nõ” kihívásának hatására ala-
kultak ki.
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