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Przedmowa

Przedmowa

Problematyka niniejszego tomu odleg³a jest od g³ównych obszarów zainteresowania zarówno dawniejszej, jak w znacznym stopniu równie¿ nowszej historiografii dziejów spo³ecznych. Wbrew temu, czego mo¿na by
oczekiwaæ, stronili od niej na ogó³ polscy badacze obyczajów i ¿ycia codziennego. Wzajemne relacje kobiet i mê¿czyzn w poszczególnych grupach
i œrodowiskach spo³ecznych rozpatrywano niemal wy³¹cznie w kontekœcie
doborów ma³¿eñskich i spo³eczno–ekonomicznej pozycji rodziny, bior¹c
pod uwagê zw³aszcza ekonomiczne i prawne ramy obu tych instytucji, z powierzchownym z regu³y powo³ywaniem siê na tradycjê i wzorce kulturowe,
okreœlaj¹ce pozycjê obojga p³ci.
W gronie dawniejszych autorów przewa¿ali ci, którzy wspó³czesne sobie
modele i normy obyczajowe uznawali za elementy naturalnego porz¹dku
rzeczy, za oczywistoœæ niezbyt interesuj¹c¹ jako przedmiot naukowych badañ. PóŸniej problematykê tê uznawano milcz¹co za domenê etnologów
i socjologów kultury, szczególnie tych, którzy przedmiotem swych badañ
czynili spo³ecznoœci s³abo zaawansowane w rozwoju cywilizacyjnym, np. ¿yj¹ce w tropikach wspólnoty plemienne1. Refleksje na temat obyczajowego
rygoryzmu lub swobody w europejskich krêgach kulturowych od staro¿ytnoœci poczynaj¹c stosunkowo najczêœciej mo¿na by³o spotkaæ w opracowaniach biograficznych, których autorzy rekonstruowali osobiste perypetie
przedstawicieli elit. Opisy ich intymnego ¿ycia by³y eksponowane w sposób
granicz¹cy nieraz z hipokryzj¹, gdy ukrytemu pragnieniu przyci¹gniêcia
uwagi czytelnika sensacyjnymi w¹tkami towarzyszy³a w¹tpliwej wartoœci
moralistyka. Z rzadka tylko próbowano formu³owaæ s¹dy i opinie uogólniaj¹ce, nieraz s³abo uzasadnione i stanowi¹ce swoisty kompromis miêdzy obserwacj¹ rzeczywistoœci spo³ecznej a przejmowanymi ze Ÿróde³ stereotypa1

Por. B. Malinowski, ¯ycie seksualne dzikich (wyd. polskie 1938, 1957, 1984) oraz prace licznych kontynuatorów badañ tego klasyka antropologii kulturowej.
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X Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc

mi. Stosunkowo czêsto przyjmowano normy obyczajowe (przede wszystkim te o religijnej proweniencji) za odzwierciedlenie rzeczywistych relacji
miêdzy kobietami i mê¿czyznami. W odniesieniu do badañ nad spo³eczeñstwem polskim nie³atwo wskazaæ przyk³ady zastosowania wzorców wypracowanych w pracach takich francuskich badaczy, jak Jean–Louis Flandrin
i Michel Foucault2. Manifestowanie siê seksualnoœci, wychowanie seksualne m³odzie¿y, modele ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich relacji kobiet i mê¿czyzn, zwi¹zki atypowe, wraz z homoerotycznymi — to tylko przyk³adowe
tematy, kwitowane bardzo d³ugo milczeniem badaczy, z wyj¹tkiem niektórych historyków, g³ównie specjalistów w dziedzinie demografii historycznej
i historii rodziny3. Dopiero ostatnio pojawi³y siê publikacje, w których wykorzystano w pewnej mierze wzorce wskazane powy¿ej. Odnosz¹ siê one
jednak do œredniowiecza i epoki nowo¿ytnej, m.in. do seksualnych kontekstów oskar¿ania kobiet o uprawianie czarów i kontakty z demonami. Dla
œredniowiecza przekazy na ten temat s¹ stosunkowo nieliczne, co nie pozwala na szczegó³owe odtworzenie spo³ecznej rzeczywistoœci i konstruowanie modeli. Si³¹ rzeczy najistotniejszym Ÿród³em do tych zagadnieñ s¹ akty
normatywne i materia³y obrazuj¹ce stosowanie prawa, ze wszystkimi zaletami i wadami przekazów tego typu4.
Wiêkszoœæ opracowañ zgromadzonych w prezentowanym tomie dotyka
wiêc tematów pozostaj¹cych dot¹d niemal ca³kowicie poza zasiêgiem zainteresowañ i badañ historyków.
Ju¿ samo pojêcie seksualnoœci prowokuje do dyskusji. Pojemnoœæ tej
kategorii szczególnie niejasno rysuje siê z perspektywy historycznej. W jêzyku polskim „seksualnoœæ” jest pojêciem nowym i wieloznacznym. Nasza
refleksja koncentruje siê na spo³eczno–kulturowych odniesieniach szeroko
rozumianych relacji seksualnych, na pierwszy plan wysuwaj¹ siê przemiany
norm i wzorów obyczajowych. W prezentowanych studiach kategoria „seksualnoœæ” interpretowana jest z za³o¿enia bardzo szeroko, obejmuj¹c pro2

J.–L. Flandrin, Historia rodziny, Warszawa 1998; M. Foucault, Historia seksualnoœci, Warszawa 1995.
Por. np. C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Bia³ystok 1991; tego¿, Funkcjonowanie spo³ecznoœci parafialnej na tle analizy rejestracji chrztów parafii Trzcianne 1600–1654, [w:] Spo³eczeñstwo staropolskie. Studia i szkice, t. 3, red. A. Wyczañski, Warszawa 1983, s. 189–228 (zw³aszcza s. 208 nn., gdzie interesuj¹ca interpretacja danych dotycz¹cych frekwencji poczêæ); K. Makowski, Rodzina poznañska w I po³owie
XIX wieku, Warszawa 1992; M. Kopczyñski, Studia nad rodzin¹ ch³opsk¹ w Koronie w XVII–XVIII wieku,
Warszawa 1998; M. Siennicka, Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga po³owa XIX i pocz¹tek XX
wieku, Warszawa 1998.
4
Por. np. A. Krawiec, Seksualnoœæ w œredniowiecznej Polsce, Poznañ 2000.
3
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ces przemian mentalnych i obyczajowych. Interesuj¹ nas wiêc przede
wszystkim aspekty kulturowe relacji i kontaktów okreœlonych p³ciowo jednostek; one i ich przemiany stanowi¹ g³ówny w¹tek naszych rozwa¿añ.
Chodzi przede wszystkim o wzajemne odniesienia miêdzy kobietami
a mê¿czyznami, refleksj¹ obejmujemy sferê relacji intymnych, sferê ¿ycia
erotycznego, nie ograniczaj¹c siê jednak do w¹skiego traktowania przejawów seksualnoœci.
Obserwujemy je jako zjawiska historyczne w czasie i przestrzeni spo³ecznej, koncentruj¹c siê na wieku XIX i XX. Przemiany obyczajowe traktujemy jako element szerszych przeobra¿eñ spo³eczno–kulturowych, pozostaj¹cych m.in. w zwi¹zku z procesem modernizacji spo³eczeñstwa na ziemiach polskich, ujmuj¹c je w miarê mo¿liwoœci porównawczo na tle innych
krajów europejskich.
W refleksji nad kulturowymi odniesieniami seksualnoœci aspekt spo³eczno–kulturowy nie zawsze jednak daje siê œciœle oddzieliæ od sfery biologii czy psychologii. Chodzi przecie¿ o ujawnianie zachodz¹cych w przestrzeni spo³ecznej relacjach miêdzyludzkich obecnoœci kontekstów seksualnych, oddzia³ywania czynników wynikaj¹cych z podzia³u na p³cie, które
wprawdzie s¹ spo³ecznie zorganizowane, ale tkwi¹ swymi korzeniami
w biologii. W konsekwencji spo³eczno–kulturowe wyznaczniki zachowañ
zbiorowych, a tak¿e jednostkowych, nie zawsze daj¹ siê oddzieliæ od biologicznych czy psychologicznych. Te uwik³ania oddzia³uj¹ na kszta³t dyskursu
spo³ecznego na temat seksualnoœci, na ogó³ go hamuj¹ i sprzyjaj¹ utrzymywaniu wokó³ niego tabu.
Wiek XIX, a szczególnie jego druga po³owa stwarza pod tym wzglêdem
sytuacjê wyj¹tkow¹, wymuszaj¹c wy³omy w milczeniu na temat seksualnoœci, którego spo³eczny wymiar nabiera ostroœci. Przypomnijmy, ¿e to w³aœnie
wówczas dokonuje siê skok demograficzny, nasilaj¹ siê masowe wêdrówki
ludnoœci w poszukiwaniu œrodków utrzymania, nastêpuje na masow¹ skalê
destabilizacja, a nawet rozpad wielu rodzin i sta³ych zwi¹zków ma³¿eñskich, przyspieszenia nabiera proces tworzenia siê nowych œrodowisk spo³ecznych. Wszystko to, wraz z wyrastaniem w nieznanym dot¹d tempie nowych wielotysiêcznych skupisk miejskich, sprzyja powstawaniu nietrwa³ych, sezonowych zwi¹zków i przypadkowych kontaktów seksualnych,
a tak¿e rozwojowi prostytucji, a co za tym idzie — gwa³townie rozprzestrzeniaj¹cemu siê zagro¿eniu ze strony chorób wenerycznych.
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Towarzyszy temu — po czêœci wymuszony przez te nowe, silnie zachodz¹ce na sferê seksualnoœci zjawiska spo³eczne — rozwój medycyny,
a szczególnie jej nowych specjalizacji, jak przede wszystkim ginekologia
i seksuologia oraz higiena. Powoduje to równie¿ wtargniêcie ca³ego tego
skomplikowanego kompleksu spraw, z biologicznymi wspó³czynnikami
w³¹cznie, do publicznego (ale ograniczonego do czytaj¹cej elity) dyskursu.
Dyskurs ten rozwija siê, wykorzystuj¹c drukowane œrodki przekazu na ró¿nych poziomach: od rozpraw naukowych, poprzez poradniki, podrêczniki,
po prasê. Na ogó³ nie wkracza jeszcze (poza wyj¹tkami typu „jarmarcznego” fotoplastykonu) do przekazów wizualnych. Wprawdzie zgodziæ siê
trzeba ze zdaniem Michela Foucault, ¿e w ca³ym wieku XIX seksualnoœci
cz³owieka dotykano jedynie w opisie prawnym5 (normy, restrykcje) i medycznym — mimo to jednak faktem sta³o siê prze³amanie milczenia na ten
temat w obiegu publicznym.
Trudno przeceniæ wp³yw tych wszystkich wspomnianych wy¿ej przesuniêæ w spo³ecznych hierarchiach, w relacjach miêdzy przedstawicielami nowych i starych spo³ecznych warstw i spo³ecznoœci, jak i oddzia³ywanie nowych wyzwañ, przed jakimi stawa³y jednostki i zbiorowoœci — zarówno na
postawy i zachowania jednostek, jak i na zbiorowe myœlenie. Stopniowemu
podwa¿eniu ulegaj¹ m.in. dot¹d w œwiadomoœci spo³ecznej nienaruszalne
stereotypy seksualnoœci, uznawanej za wy³¹czny niemal atrybut mê¿czyzny.
Pogl¹d o aseksualnoœci kobiety traci swoj¹ niepodwa¿alnoœæ, zaczyna wywo³ywaæ w¹tpliwoœci.
Autorzy studiów prezentowanych w niniejszym tomie postawili sobie
zadanie obserwowania przemian ujawniaj¹cych siê we wzajemnych relacjach miêdzy przedstawicielami odmiennych p³ci, z uwzglêdnieniem przeobra¿eñ dokonuj¹cych siê w sferze spo³ecznie uznanych regulatorów tych
relacji (normy, instytucje) w szybko zmieniaj¹cych siê w XIX i XX w. spo³eczeñstwach. Kolejne studia odkrywaj¹ spo³eczne znaczenie sfery seksualnoœci, analizuj¹c si³ê oddzia³ywania relacji miêdzy p³ciami tak na postawy
i zachowania zbiorowe, jak i na jednostki, ich oczekiwania, zachowania,
strategie ¿yciowe itp., szczególnie w sytuacjach zderzania siê nowych postaw i zachowañ kszta³tuj¹cych siê w epoce przyspieszonej modernizacji
spo³ecznej z tradycyjnymi systemami spo³ecznego organizowania seksualnoœci. St¹d uwaga autorów skupia siê na szeroko rozumianych relacjach
5

M. Foucault, dz. cyt.
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miêdzy p³ciami, które uzewnêtrzniaj¹ siê w pierwszym rzêdzie w sferze prywatnej, w sferze ¿ycia intymnego, ale czêsto przekraczaj¹ granice prywatnoœci, przenikaj¹c do sfery publicznej poprzez: regulacje prawne, system
nakazów i zakazów religijnych, wzorce wychowawcze, za poœrednictwem
kodeksów savoir vivre’u, mody, a tak¿e programów medycznych i higienicznych, przy udziale szko³y, sportu itd.
W zwi¹zku z tym przed badaczem roztacza siê wiele pól obserwacji,
z regu³y wykraczaj¹cych poza ramy prywatnoœci: poczynaj¹c od indywidualnych doœwiadczeñ seksualnych (opisywanych niekiedy w bezpoœrednich relacjach osobistych, np. w korespondencji, dziennikach czy pamiêtnikach —
choæ wiek XIX na ogó³ jest pod tym wzglêdem pruderyjny), poprzez realia
wzajemnych kontaktów przedstawicieli obu p³ci w ¿yciu codziennym i ich
seksualne konteksty zarówno w rodzinie, jak w miejscu pracy i w miejscach
zwi¹zanych z wypoczynkiem i rozrywk¹, a¿ po postawy i zachowania kobiet
i mê¿czyzn, ich wzajemne relacje w zorganizowanym ¿yciu zbiorowym: religijnym, zawodowym, stowarzyszeniowym, w instytucjach publicznych
(w szko³ach, szpitalach, partiach, parlamencie itp.) i spo³ecznych (jak organizacje oœwiatowe, zawodowe, dobroczynne, spó³dzielcze, sportowe itd.).
Te ostatnie stanowi¹ przestrzenie sprzyjaj¹ce rozwojowi ró¿nych form komunikacji spo³ecznej, obejmuj¹cej obie p³cie, choæ w omawianej epoce
udzia³ ten najczêœciej nie jest równoprawny. W tych warunkach w relacjach
miêdzy kobietami i mê¿czyznami tym bardziej, chocia¿ w formach mniej
lub wiêcej otwartych, bezpoœrednich lub poœrednich daj¹ o sobie znaæ napiêcia seksualne.
Autorzy przedstawianych w tym tomie studiów, œledz¹c ewolucjê norm
obyczajowych i praktyki ¿ycia codziennego, wykorzystuj¹ przede wszystkim
Ÿród³a narracyjne, odzwierciedlaj¹ce œwiadomoœæ spo³eczn¹ (a wiêc przekazy adresowane do szerokiego krêgu odbiorców, lecz równie¿ zapisy indywidualne: pamiêtniki, dzienniki, epistolografiê, a tak¿e utwory literackie).
Szerokie spektrum obserwacji wymaga³o od badaczy pomys³owoœci
w wyszukiwaniu odpowiednich Ÿróde³, docierania do najrozmaitszych ich
typów, w tym tak¿e uwzglêdnienia w szerokim zakresie charakterystycznych dla interesuj¹cej nas epoki szybko rozwijaj¹cych siê œrodków masowego przekazu, takich jak prasa i publicystyka, reklama i og³oszenia, poradniki, podrêczniki, literatura popularna, film.
Dodaæ trzeba, ¿e wiêkszoœæ wymienionych wy¿ej przestrzeni, stanowi¹cych m.in. pole manifestowania siê seksualnoœci w ró¿nych formach ko-
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munikacji spo³ecznej by³a ju¿ przedmiotem obserwacji w wielu studiach
publikowanych w poprzednich tomach naszej serii, poœwiêconej przecie¿
na równi przemianom szans ¿yciowych kobiet oraz ich spo³ecznych ról, jak
i towarzysz¹cym tym procesom przeobra¿eniom kulturowym. W trakcie
tych poszukiwañ nie sposób by³o nie odwo³ywaæ siê do kontekstu wzajemnych relacji miêdzy p³ciami. W¹tek szeroko rozumianej seksualnoœci,
uchwytny przede wszystkim w sferze obyczajowej, tj. w sferze spo³ecznych
regulatorów odnosz¹cych siê do kontaktów przedstawicieli obu p³ci, zarówno w zaciszu prywatnoœci, jak i w zbiorowym ¿yciu publicznym, by³ zawsze obecny w naszych badawczych poszukiwaniach, choæ — przyznaæ trzeba — nie zawsze nazywany po imieniu6.
W studiach zebranych w prezentowanym tomie autorzy próbuj¹ poddaæ
bli¿szej obserwacji i analizie relacje miêdzy kobietami i mê¿czyznami przede wszystkim na p³aszczyŸnie prywatnoœci, a nawet — intymnoœci. Dodaæ
trzeba, ¿e w swoich refleksjach dotycz¹cych seksualnoœci wiêkszoœæ autorów niniejszej publikacji jako punkt odniesienia przyjmuje perspektywê
ma³¿eñstwa; jest to oczywiœcie dalekie od ca³oœciowego ujêcia badanego
problemu. Historyczne badania nad seksualnoœci¹ jako szeroko pojêtym
zjawiskiem spo³eczno–kulturowym nie mog¹, rzecz jasna, uwzglêdniaæ
ma³¿eñstwa jako jedynego punktu odniesienia. Seksualnoœci w innych spo³ecznych wymiarach, a wiêc przede wszystkim obserwacji zwi¹zków seksualnych w uk³adach alternatywnych wobec ma³¿eñstwa — poœwiêcamy dalsze studia. Zostan¹ one zebrane w nastêpnym, odrêbnym tomie, choæ ju¿
niektóre opracowania wchodz¹ce w sk³ad niniejszego zbioru uwzglêdniaj¹
równie¿ te w¹tki.
W publikacji niniejszej ukazujemy zró¿nicowane podejœcie do spraw
doboru ma³¿eñskiego i edukacji seksualnej oraz odmiennoœci w postrzeganiu modelu ma³¿eñstwa z zewn¹trz i od wewn¹trz w poszczególnych okresach historycznych, œrodowiskach i generacjach, jak równie¿ konflikty miêdzypokoleniowe na tym tle. Kolejne studia rekonstruuj¹ tradycyjny, patriarchalny model ma³¿eñstwa i jego przemiany, rejestruj¹c tak¿e obecnoœæ
zwi¹zków nieformalnych. Analizuj¹ wzory spo³ecznych zachowañ, okreœlanych m.in. przez wskazania religii (w tym katolicyzmu, protestantyzmu i ju6

Por. np. dzia³ Kszta³towanie modelu ¿ycia wewn¹trzrodzinnego — tradycyjne i nowe wzorce i rytua³y, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1997 oraz studium M. Gawin, Kobieta na pla¿y. Przemiany modelu seksualnoœci kobiecej w latach miêdzywojennych, [w:]
Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2001, s. 357–372.
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daizmu) oraz propozycje œwieckich systemów etycznych, wspieranych niekiedy przez ideologie polityczne. Poszczególne szkice dostarczaj¹ zatem
bogatego materia³u do porównañ.
Szereg artyku³ów dotyczy postêpu wiedzy medycznej na temat seksualnoœci kobiety i mê¿czyzny, i jej popularyzacji, wymagaj¹cej prze³amywania
kulturowych tabu. Jak siê okazuje, u³atwia³a to orientacja scjentystyczna,
wp³ywowa wœród znacznej czêœci inteligencji polskiej, poczynaj¹c od epoki
pozytywizmu. Rzecz inna, ¿e sprzyja³a ona ujêciom œciœle biologicznym
i medycznym, wizerunkom seksualnoœci oderwanym od jej spo³ecznych
uwarunkowañ i kulturowych ram. Niekiedy okazywa³o siê równie¿, ¿e postêp badañ poddaje weryfikacji ugruntowane przekonania, g³oszone przez
dziesiêciolecia jako naukowo dowiedzione (np. teza o patologicznym charakterze satysfakcji seksualnej kobiet, o katastrofalnych skutkach praktyk
masturbacyjnych u m³odzie¿y, czy liczne twierdzenia eugeników, marz¹cych o udoskonaleniu „ludzkiej rasy”). Próby w³¹czania wychowania
seksualnego do programów szkolnych z regu³y natrafia³y na opór konserwatystów, którzy odrzucali sam¹ ideê takiego kszta³cenia i jej zasadnoœæ,
czêsto kwestionuj¹c przy tym naukowe ustalenia w przypadkach, gdy nie
zgadza³y siê z ich systemami wartoœci. Równie¿ wœród zwolenników edukacji seksualnej toczy³y siê spory o jej zakres i metody. Problematyce tej poœwiêcona jest pierwsza czêœæ ksi¹¿ki, zatytu³owana Edukacja seksualna
z ma³¿eñstwem w tle.
Rozwa¿ania o modelach i wzorcach relacji miêdzy ma³¿onkami w ró¿nych œrodowiskach i krêgach kulturowych zebrane zosta³y w czêœci drugiej
i trzeciej, obejmuj¹cych 17 artyku³ów. Mowa tu wiêc o arystokratycznych
i bur¿uazyjnych elitach (studia Andrzeja Szwarca i Marty Sikorskiej–Kowalskiej), o miêdzywojennej KielecczyŸnie i powojennym Krakowie (Regina Renz, Barbara Klich–Kluczewska), o religijnych, prawnych i obyczajowych ramach ma³¿eñstwa wœród ¯ydów i ewangelików (Zofia Borzymiñska, Rafa³ ¯ebrowski, Tadeusz Stegner), o ma³¿eñstwach kulturowo mieszanych (Jolanta ¯yndul). Szkice Ewy Kokoszyckiej i Pavli Vošahlíkovej
wykraczaj¹ poza ziemie polskie, traktuj¹c o wiktoriañskiej Anglii i Czechach prze³omu XIX i XX w., pozwalaj¹ zatem na wstêpne refleksje porównawcze. Niektóre artyku³y, nawi¹zuj¹c do roli i trwa³oœci tradycyjnych
wzorów i rytua³ów, zw³aszcza w kwestii doboru matrymonialnego, uwzglêdniaj¹ tak¿e rolê na tym polu interwencji ze strony starszego pokolenia
oraz instytucji narzeczeñstwa. W polu obserwacji znalaz³o siê równie¿ zja-
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wisko rozpadu ma³¿eñstwa oraz problem separacji i rozwodu. W¹tki te
przewijaj¹ siê w wielu opracowaniach, których autorzy zwracaj¹ uwagê na
zró¿nicowane próby regulacji tych zjawisk na p³aszczyŸnie prawnej i religijnej (szczegó³owo omawiaj¹ je Tadeusz Stegner (Œlub i rozwód po ewangelicku w Królestwie Polskim w XIX i na pocz¹tku XX wieku), Pavla Vošahlíková
(Rozwód w Czechach na prze³omie XIX i XX wieku), Rafa³ ¯ebrowski (Miscellanea s¹du rabinackiego w Warszawie w sprawach rozwodowych w okresie
miêdzywojennym) i Claudia Kraft (Równoœæ i nierównoœci w II Rzeczypospolitej. Prawo ma³¿eñskie w dyskursie publicznym na prze³omie lat dwudziestych
i trzydziestych).
Wszystkie niemal artyku³y dostarczaj¹ dowodów wp³ywu modernizacji
spo³eczeñstwa i gospodarki na — jak przyjê³o siê mniemaæ — bardzo oporn¹ wobec ich presji sferê prywatnoœci i intymnoœci. Znakomitym tego przyk³adem jest rozprawa Agnieszki Janiak–Jasiñskiej (O jakim mê¿u myœlê?
Oferta ma³¿eñska kobiet i ich oczekiwania w œwietle anonsów matrymonialnych z pocz¹tku XX wieku), analizuj¹ca pierwsze prasowe og³oszenia matrymonialne i ich funkcjonowanie w przestrzeni wielkomiejskiej. Oferta ta
spotka³a siê z nadspodziewanie szerokim odzewem, który œwiadczy³ o szybkiej zmianie obyczaju z perspektywy zachowañ tak mê¿czyzn, jak i — szczególnie — kobiet. Jako og³oszeniodawczynie decyduj¹ siê na upublicznienie
swoich starañ o partnera i swoich oczekiwañ wobec ma³¿eñstwa. Oznacza³o to rewolucjê obyczajow¹, g³êboki prze³om w tradycyjnym systemie norm
zachowañ obowi¹zuj¹cych kobiety. Jednoczeœnie te same og³oszenia — kobiece oferty i definicje oczekiwañ wobec przysz³ego partnera — daj¹ œwiadectwo niezwyk³ej trwa³oœci i odpornoœci tradycyjnego modelu ma³¿eñstwa, opartego na stereotypowym podziale ról miêdzy kobiety i mê¿czyzn.
Ma³¿eñstwo traktowane jest w nich jako swoisty kontrakt, gwarantuj¹cy
kobiecie œrodki utrzymania i miejsce w spo³eczeñstwie. Potwierdzaj¹ to
analizy Teresy Kulak (Nowe tendencje w myœleniu o seksualnoœci a zmiany
generacyjne w Polsce lat trzydziestych), oparte na korespondencjach czytelniczek i czytelników, kierowanych do redakcji pism kobiecych z lat 30.
XX w.
Wœród studiów prezentowanych w trzeciej czêœci tomu wiele miejsca
zajmuje analiza dyskursu spo³ecznego o wzorcach ma³¿eñstwa i seksualnoœci
od schy³ku XIX w. do pocz¹tków drugiej po³owy XX stulecia. Stosunkowo
najwiêcej uwagi poœwiêcono nasilaj¹cej siê kontestacji tradycyjnych patriarchalnych modeli ma³¿eñstwa, podporz¹dkowuj¹cych kobietê domina-
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cji mê¿czyzny. Autorzy ukazuj¹ narodziny nowych, partnerskich koncepcji
zwi¹zku ma³¿eñskiego, które ³¹czy³y siê na ogó³ z przewartoœciowaniem
obowi¹zuj¹cego dotychczas rozdzielenia ról spo³ecznych kobiety i mê¿czyzny. W niektórych krêgach inteligencji radykalnej, zw³aszcza o orientacji socjalistycznej, zaznacza³a siê coraz wyraŸniej tendencja do akceptowania
modelu „ma³¿eñstwa partnerskiego”, wspieraj¹cego d¹¿enia do równoœci
szans obojga ma³¿onków (a wiêc obu p³ci w dostêpie do oœwiaty, karier zawodowych i praw politycznych (aspiracje te ci¹gle jeszcze czêsto pozostawa³y w sferze „¿yczeniowych” deklaracji). Bardziej precyzyjna ocena si³y
i zasiêgu tej tendencji w czasie i przestrzeni spo³ecznej wymaga jeszcze dalszych badañ, dla których pewn¹ inspiracjê stanowiæ bêd¹ — jak mo¿na
s¹dziæ — niektóre szkice zamieszczone w niniejszym tomie (artyku³y m.in.
Anny ¯arnowskiej, Magdaleny Cwetsch–Wyszomirskiej, Anny Janickiej).
Schy³ek wieku XIX i pocz¹tki XX, szczególnie ostatnie lata przed wybuchem I wojny œwiatowej, sprzyja³y nieco swobodniejszemu traktowaniu
prezentowanej tu tematyki w spo³ecznym dyskursie. Czêœciej przybiera
ono formê zwerbalizowan¹, przede wszystkim w dyskusjach prasowych.
Jednak w publikacjach tego okresu, w sprawach zwi¹zanych z kobiec¹ cielesnoœci¹ — nawet na ³amach pism kobiecych — nadal bardzo powoli i nieœmia³o prze³amuje siê konwenanse narzucaj¹ce przemilczenia i kamufla¿e.
Jeszcze w latach miêdzywojennych — zgodnie z obserwacjami Katarzyny
Sierakowskiej (Elementy kobiecego dyskursu o seksualnoœci na ³amach miêdzywojennych periodyków dla kobiet) — rzadko przekraczano próg szerszej
popularyzacji, najczêœciej pos³ugiwano siê doœæ hermetycznym jêzykiem
naukowym, najchêtniej medycznym; zabieraj¹c g³os w sprawach seksualnoœci asekurowano siê, rozbudowuj¹c kontekst zdrowia i higieny.
Trwa³a obecnoœæ stereotypów w postrzeganiu i opiniach na temat seksualnoœci w szerszym odbiorze i praktyce spo³ecznej — to przedmiot sonda¿owych studiów zebranych w ostatniej czêœci ksi¹¿ki, zatytu³owanej Si³a
i s³aboœæ stereotypów seksualnoœci. Dotycz¹ one ró¿nych okresów historycznych: od prze³omu wieku XIX i XX oraz lat I wojny œwiatowej, a¿ do pocz¹tków PRL. Zró¿nicowane geograficznie i spo³ecznie przestrzenie obserwacji daj¹ autorom mo¿liwoœæ uwzglêdnienia w swych refleksjach tak¿e
specyfiki regionalnej. Prace: Marka Olkuœnika (Kobieta w podró¿y na prze³omie XIX i XX wieku. Miêdzy prób¹ emancypacji a presj¹ „podwójnej moralnoœci”) oraz Joanny Dufrat (Wp³yw wojny na za³amanie siê stereotypów spo³ecznych ról mê¿czyzn i kobiet) i Ma³gorzaty Fidelis (M³ode robotnice w mie-
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œcie: percepcje kobiecej seksualnoœci w Polsce w latach piêædziesi¹tych) zawieraj¹ analizê czynników przyspieszaj¹cych rozluŸnianie obyczajowych gorsetów, które krêpowa³y kobietê w znacznie wiêkszej mierze ni¿ mê¿czyznê.
Nale¿a³y do nich zarówno nasilone procesy ruchliwoœci spo³ecznej i terytorialnej, jak i warunki wojny. Uniemo¿liwiaj¹c praktykowanie wielu obyczajowych rytua³ów i konwenansów, stawia³y ludzi w nieoczekiwanych, nieraz
skrajnie traumatycznych sytuacjach, konfrontuj¹c ich z brutalnoœci¹ i przemoc¹. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w tej czêœci ksi¹¿ki postawione zosta³y nowe, nader interesuj¹ce pytania badawcze; rozszerzenie i pog³êbienie tych
refleksji powinien przynieœæ nastêpny tom naszych studiów.
* * *
W wiêkszoœci rozpraw i szkiców prezentowanych w niniejszym tomie za
punkt wyjœcia rozwa¿añ nad przemianami obyczajowoœci seksualnej przyjêto perspektywê ma³¿eñstwa. Pozostaje to w zgodzie z tradycyjnie utrzymuj¹c¹ siê w œwiadomoœci spo³ecznej na ziemiach polskich w XIX i XX w.
wysok¹ rang¹ owej instytucji, podtrzymywan¹ sankcjami religijnymi i traktowan¹ jako jedyna spo³ecznie akceptowana p³aszczyzna intymnych relacji
miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, oraz ramy zaspakajania potrzeb seksualnych
jednostki. Niezale¿nie od ró¿norodnoœci modeli ma³¿eñstwa — wyznaczanej m.in. ich religijn¹ proweniencj¹ — zawsze mia³o ono dawaæ gwarancjê
poddania spo³ecznej kontroli seksualnoœci jednostki, przede wszystkim zaœ
seksualnoœci kobiety.
Gwarancjê tê zapewniæ mia³ g³ównie rygoryzm wspó³¿ycia seksualnego
w ramach ma³¿eñstwa oraz trwa³oœæ zwi¹zku, a w przypadku dominuj¹cego
na ziemiach polskich modelu katolickiego — dodatkowo nierozerwalnoœæ
ma³¿eñstwa. Dla kobiety ma³¿eñstwo stanowi³o ponadto g³ówn¹ legitymacjê spo³ecznej egzystencji i gwarancjê szans ¿yciowych.
Dodaæ trzeba, ¿e w Polsce dyskurs spo³eczny dotycz¹cy seksualnoœci,
zaledwie kie³kuj¹cy i to dopiero w koñcowych latach XIX i na progu wieku
XX, d³ugo przy tym wyciszany, hamowany, czêsto kamuflowany — niezmiennie podporz¹dkowany by³ niekwestionowanej perspektywie ma³¿eñstwa. Perspektywa ta by³a punktem odniesienia dla wszelkich niemal wzorów relacji wzajemnych obu p³ci, poczynaj¹c od okresu dzieciñstwa, nie
mówi¹c ju¿ o okresie dojrzewania. Wydaje siê, ¿e w Polsce a¿ do koñca niemal XX w. perspektywa sankcji ma³¿eñskiej znacznie silniej ni¿ w niektórych krajach Europy determinowa³a myœlenie o seksualnoœci w ogóle, jak
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równie¿ odciska³a siê na normach zachowañ w relacjach wzajemnych obu
p³ci.
Pytania, jak istotne wy³omy w tym tradycyjnym postrzeganiu znaczenia
seksualnoœci w kontaktach miêdzyludzkich i strategiach ¿yciowych (przede
wszystkim kobiet) poczyni³y wojny œwiatowe oraz okres po II wojnie, przemiany spo³eczno–kulturowe w okresie PRL, a szczególnie lata 50. i 60.
XX w. (pomijaj¹c ju¿ dalsze dziesiêciolecia) pozostaj¹ wci¹¿ jeszcze otwarte i czekaj¹ na wyniki badañ ju¿ rozpoczêtych przez m³odsz¹ generacjê historyków7.
Tak czy inaczej z pewnoœci¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e w Polsce nie tylko w wieku XIX, ale co najmniej do koñca dwudziestolecia miêdzywojennego,
d¹¿enie do ma³¿eñstwa uznawane by³o za cel ¿yciowy kobiety, determinuj¹cy jej szanse ¿yciowe i spo³eczne role, a na wielu szczeblach drabiny spo³ecznej odgrywa³o ono tak¿e istotn¹ rolê w karierze i zdobywaniu stabilnej
pozycji spo³ecznej mê¿czyzny. Utrwalona w œwiadomoœci spo³ecznej wysoka ranga ma³¿eñstwa, perspektywa zawarcia ma³¿eñstwa jako norma niemal powszechnie obowi¹zuj¹ca w indywidualnych strategiach ¿yciowych
nie mog³y nie sprzyjaæ utrwalaniu — co najmniej w wersji publicznie deklarowanej — tradycyjnego postrzegania seksualnoœci z perspektywy szans na
ma³¿eñstwo i tabuizacji tych aspektów seksualnoœci, które poza te ramy wykracza³y. Powstaje jednak nastêpne pytanie: w jakim stopniu wiernoœæ tradycyjnym wzorcom, charakterystyczna dla spo³eczeñstwa zdominowanego
przez katolicyzm, by³a tylko werbaln¹ deklaracj¹, a w jakim stopniu korygowana by³a w praktyce ¿ycia codziennego?
Oddaj¹c ten tom do r¹k Czytelnika mamy nadziejê, ¿e przedstawiane
w nim studia pozwol¹ na przybli¿enie wyjaœnienia tych wa¿nych kwestii. Od
wielu stron próbuj¹ one analizowaæ wymienione wy¿ej przemiany obyczajowe, odnosz¹ce siê do relacji seksualnych w kontekœcie ma³¿eñstwa, szczególnie w odniesieniu do kobiety, jej pozycji i roli w ma³¿eñstwie, oczekiwañ
wobec wspó³ma³¿onka i ma³¿eñstwa jako instytucji sytuuj¹cej j¹ w spo³eczeñstwie, ubezpieczaj¹cej i umo¿liwiaj¹cej jej zaspakajanie potrzeb na
wielu poziomach, zarówno w sferze emocjonalnej, materialnej, jak i seksualnej. Przemiany te w obserwowanej przez autorów epoce widoczne s¹
7

Pewne elementy odpowiedzi na te pytania zawieraj¹ wspomniane, zamieszczone w niniejszym tomie studia J. Dufrat, M. Fidelis oraz artyku³ I. Kurz, „Satyra na niemo¿noœæ mi³oœci”. Filmowe konteksty dyskusji wokó³ ma³¿eñstwa i seksualnoœci w dobie odwil¿y.
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m.in. w przewartoœciowywaniu oraz hierarchizowaniu po nowemu wymienionych potrzeb, tak przez same kobiety, jak i przez zbiorow¹ opiniê w kolejnych œrodowiskach spo³ecznych.
Wy³omy w spo³ecznej akceptacji dla tradycyjnego, patriarchalnego modelu ma³¿eñstwa pojawiaj¹ siê przede wszystkim w postawach, ze znacznym opóŸnieniem dochodzi do otwartej zwerbalizowanej kontestacji tego
modelu, a w³aœciwie — do stopniowo narastaj¹cej krytyki niektórych jego
elementów. Opinie przeciwstawiaj¹ce siê stereotypowi zdominowanego
przez potrzeby seksualne mê¿czyzny i aseksualnej kobiety dopiero w samym koñcu XIX w. trafiaj¹ na ³amy pism, i to jedynie medycznych. Zaczyna siê dostrzegaæ seksualny wymiar ma³¿eñstwa i odnosiæ go tak¿e do kobiety. Zgodnie z ówczesn¹ wiar¹ we wszechmoc wychowania pojawia siê
myœl o potrzebie przygotowania kobiety do ma³¿eñstwa; nowy model wychowywania dziewcz¹t ma byæ wa¿nym szczeblem na drodze do reformy
ma³¿eñskiej instytucji. Dopiero jednak w pocz¹tkach wieku XX dyskurs
ten wymyka siê z w¹skiego krêgu lekarzy–higienistów i zaczyna przenikaæ
do niektórych poradników medycznych i pedagogicznych (artyku³y Bo¿eny
Urbanek, Magdaleny Cwetsch–Wyszomirskiej, Anny Landau–Czajki, Jolanty Sikorskiej–Kuleszy). Powoli wœród elit opiniotwórczych rozszerza³o
siê przekonanie o potrzebie reformy tradycyjnego modelu ma³¿eñstwa, silnie zakorzenionego w kulturze wsi (szkic Haliny Gerlich), usilnie — choæ
z nienajlepszym skutkiem — podtrzymywanego przez Koœció³ katolicki.
Wydaje siê, ¿e na najsilniejsze wstrz¹sy nara¿ona by³a zasada zastrze¿enia
wy³¹cznoœci relacji ma³¿eñskich w zaspakajaniu potrzeb seksualnych
(w modelu katolickim uto¿samianych z potrzebami prokreacji). Sprawy te
poruszaj¹ w swych studiach Andrzej Szwarc, Marek Olkuœnik, Regina
Renz.
Przemiany myœlenia i oczekiwañ kobiet wobec ma³¿eñstwa ujawnia³y
siê, jak siê wydaje, przede wszystkim poprzez rozszerzaj¹cy siê protest
przeciw podporz¹dkowanej pozycji kobiety w ma³¿eñstwie (pocz¹wszy od
domagania siê prawa do samodzielnego wyboru kandydata na mê¿a, poprzez domaganie siê zrównania zobowi¹zañ mê¿a i ¿ony do wzajemnej lojalnoœci w zwi¹zku, a¿ do kontestowania tradycyjnego podporz¹dkowywania kobiecych aspiracji kszta³ceniowych czy zawodowych aspiracjom mê¿a
itd.). Zwiêksza³y siê równie¿ oczekiwania kobiet co do mo¿liwoœci zaspakajania w ramach ma³¿eñstwa ich potrzeb emocjonalnych.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Przedmowa XXI

Najtrwalsze okazywa³y siê stereotypy dotycz¹ce roli ma³¿eñstwa jako
podstawy wspólnoty ekonomicznej, choæby na poziomie tylko konsumpcyjnego gospodarstwa domowego, i zwi¹zany z tym stereotyp podzia³u ról
przypisuj¹cy mê¿czyŸnie rolê g³ównego ¿ywiciela (zob. studia: Agnieszki
Janiak–Jasiñskiej, Teresy Kulak, a tak¿e Barbary Klich–Kluczewskiej).
Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc
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Przygotowanie do ma³¿eñstwa wed³ug
wybranych poradników z XIX i XX wieku

Przygotowanie do ma³¿eñstwa...

Poradniki to specyficzny rodzaj Ÿród³a. Przynosz¹ wiele informacji, rad,
wskazówek, ale ich interpretacja jest niezwykle trudna. Sk³aniaj¹ bowiem
badacza do zadania sobie wielu pytañ, na które nie zawsze mo¿na udzieliæ
jednoznacznej odpowiedzi.
Podstawowy problem, z jakim trzeba siê zmierzyæ, to pytanie — czy poradniki opisuj¹ zastan¹ rzeczywistoœæ, udzielaj¹c jedynie wskazówek, jak
sobie w niej radziæ, czy te¿ przeciwnie — nie maj¹ ambicji ukazywania œwiata takim, jaki jest, ale kreowania go na nowo poprzez ukazywanie sytuacji
szczególnych, idealnych b¹dŸ patologicznych. W tym drugim przypadku
udzielanie porady by³oby wiêc prób¹ tworzenia nowej rzeczywistoœci. Bywaj¹ nawet poradniki, zwykle wywodz¹ce siê z kó³ zwi¹zanych z Koœcio³em
katolickim, które mo¿na by nazwaæ polemicznymi. Neguj¹ one bowiem
wartoœæ typowych zachowañ spo³ecznych, udzielaj¹c wskazówek, jak „wyrwaæ siê” z zastanej rzeczywistoœci i dziêki zastosowaniu siê do wskazówek
poradnika — stworzyæ now¹, lepsz¹.
Nastêpna kwestia to zasiêg poradnika i jego faktyczny wp³yw na czytelników. Bardzo trudno zbadaæ (poza krótkim okresem PRL–u, gdy ukazywa³o siê bardzo niewiele poradników i podawano ich nak³ad), które z nich
by³y najpopularniejsze i najczêœciej czytywane. W XIX w. ³atwiej ustaliæ, do
jakich grup spo³ecznych by³y kierowane. Z regu³y by³y wyraŸnie adresowane — s¹ poradniki „dla ludu”, „dla panien”, „dla katolickich m³odzieñców”. Jednak nie sposób ju¿ stwierdziæ, jakie wnioski wysnuwa³ lud, panna
czy katolicki m³odzieniec z ich porad i czy siê do nich stosowa³. Wspó³czeœnie poradniki kierowane s¹ nie do konkretnych krêgów spo³ecznych, ale do
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danej p³ci (z ogromn¹ przewag¹ poradników dla kobiet), lub do konkretnych grup, zainteresowanych danym tematem (bezrobotnych, biznesmenów, rodziców). Niektóre ciesz¹ siê miêdzynarodow¹ popularnoœci¹ (np.
w kategorii poradników dla rodziców ksi¹¿ka dr. Benjamina Spocka), niektóre mijaj¹ bez echa. Powstaje te¿ pytanie, jak traktowaæ poradniki t³umaczone z jêzyków obcych. Na rynku ksiêgarskim jest ich (i by³o tak w ca³ym
XIX i XX w.) zatrzêsienie. Nie mog¹ one s³u¿yæ jako podstawa wnioskowania o tym, jaka jest polska rzeczywistoœæ. Jednak, powszechnie kupowane, z pewnoœci¹ tworz¹ i propaguj¹ nowe wzorce zachowañ, mimo ¿e nie
zawsze dobrze przystaj¹ do zastanej rzeczywistoœci.
Po co wiêc analizowaæ poradniki, jeœli nie wiadomo na pewno, co badamy — rzeczywistoœæ realn¹ czy idealn¹, prawdziwe problemy czy wizje idealnego spo³eczeñstwa, stworzone przez autora? Faktycznie bada siê przede
wszystkim stan œwiadomoœci spo³ecznej, pewne uogólnienia powszechnie
spotykanych zjawisk. Mimo to analiza poradników mo¿e jednak prowadziæ
do pewnych wniosków. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e poradniki s¹ zazwyczaj wydawnictwami komercyjnymi i u¿ytkowymi. Nie maj¹ na celu zaspokojenia twórczych czy intelektualnych ambicji autorów, ale chodzi o to, aby
znalaz³y czytelników i przynios³y zysk. Poruszaj¹ wiêc g³ównie te tematy,
które interesuj¹ potencjalnych u¿ytkowników. Tak wiêc nieobecnoœæ pewnych problemów (np. kwestii przygotowania ch³opców do roli ojca) wystêpuj¹ca w poradnikach z ró¿nych epok œwiadczyæ mo¿e o trwa³ym braku zainteresowania lub o niedostrzeganiu tych problemów przez spo³eczeñstwo.
Zmiennoœæ nacisku w akcentowaniu ró¿nych aspektów przygotowania do
ma³¿eñstwa (np. w sprawie przygotowania dziewczynek do roli ¿on) dowodzi, ¿e odbiorcy poradników szukaj¹ w nich odpowiedzi na wci¹¿ nowe pytania (lub mo¿e innych odpowiedzi na te same pytania). Mo¿na równie¿
przyj¹æ, ¿e jeœli poradniki stale i uporczywie piêtnuj¹ jakieœ zachowania, to
s¹ one stosunkowo silnie zakorzenione w spo³eczeñstwie i uwa¿ane za wyj¹tkowo nieakceptowalne.
Trudno wiêc porównywaæ rady zawarte w poradnikach o charakterze
komercyjnym z udzielanymi przez autorów ideowych, zw³aszcza duchownych, d¹¿¹cych do przekonania spo³eczeñstwa do — ich zdaniem — jedynego s³usznego zachowania. W tym ostatnim przypadku autorzy, jak siê wydaje, znacznie mniej licz¹ siê z mo¿liwoœci¹ zrealizowania swoich porad
w praktyce. W wielu przypadkach mog¹ one wydawaæ siê nie¿yciowe czy
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wrêcz niewykonalne — nie idzie tu bowiem o porady praktyczne, ale o wyznaczenie ideowego kierunku.
W artykule wykorzysta³am wskazówki udzielane przez poradniki b¹dŸ
podrêczniki wychowania i samowychowania, przeznaczone przede wszystkim dla rodziców i wychowawców, a tak¿e bezpoœrednio dla m³odzie¿y.
Stara³am siê dobraæ poradniki nie tylko z ró¿nych epok, ale tak¿e z ró¿nych
dziedzin. Niektóre dotyczy³y zatem ogólnych zagadnieñ wychowania dzieci, inne kwestii zdrowotnych i seksualnych. W tym ostatnim przypadku bra³am pod uwagê tylko te, które porusza³y kwestie dotycz¹ce wychowania
dzieci i m³odzie¿y, a nie te, które adresowa³y porady przede wszystkim do
doros³ych czytelników. Trzeba dodaæ, ¿e nie zawsze tytu³ publikacji wskazuje na poradnik, w praktyce jednak wiele wydawnictw nosz¹cych nawet
ambitne tytu³y, jak np. „Studium...” czy „Rozwa¿ania nad...” ma wyraŸne
cechy poradników, udzielaj¹c rzeczowych wskazówek.
Wœród znalezionych publikacji z interesuj¹cej nas epoki mo¿na zauwa¿yæ wyraŸn¹ nadreprezentacjê poradników pisanych przez ksiê¿y czy te¿
wydawanych przez oficyny katolickie, a w ostatnich latach tak¿e firmowane
przez instytucje protestanckie. Nie jest to przypadkowe. Od XIX w. a¿ po
czasy wspó³czesne poradniki zaanga¿owane religijnie i zaznaczaj¹ce swój
zwi¹zek z którymœ z wyznañ chrzeœcijañskich znacznie czêœciej ni¿ œwieckie
poruszaj¹ kwestiê ma³¿eñstwa i macierzyñstwa.
Wybór analizowanych w tym artykule poradników musia³ byæ, niestety,
czêœciowo przypadkowy. Stara³am siê uwzglêdniaæ przede wszystkim te,
które by³y popularne i wykorzystywane (wspomniany ju¿ dr Spock, Jan Kamyczek, Cecylia Plater–Zyberkówna), jednak wiele znanych poradników
nie uwzglêdnia kwestii przygotowywania dzieci do ¿ycia w rodzinie. O tyle,
o ile by³o to mo¿liwe, chcia³am ukazaæ wieloœæ pogl¹dów w danym okresie
— st¹d dobór poradników przedstawiaj¹cych ró¿ne punkty widzenia. Czasem pojawiaj¹ siê prace mniej znane, ale o oryginalnym spojrzeniu na
przedstawian¹ kwestiê.
W poradnikach z XIX w. i pierwszej po³owy XX w. przygotowanie do
ma³¿eñstwa zajmuje stosunkowo du¿o miejsca i obejmuje trzy fazy: wiek
dzieciêcy, dojrzewanie i wiek, gdy m³odzi ludzie mog¹ ju¿ wchodziæ w zwi¹zki ma³¿eñskie.
Spadek zainteresowania tematem widaæ wyraŸnie w pierwszej po³owie
XX w., gdy zmieniaj¹ siê zasady pedagogiki. Dziecko przestaje byæ „ma³ym
doros³ym”. Poradniki zatem coraz wiêksz¹ uwagê zwracaj¹ na bie¿¹ce prob-

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

6 Anna Landau–Czajka

lemy dziecka, a coraz mniejsz¹ na to, na kogo powinno ono wyrosn¹æ
w przysz³oœci. W ostatnich latach kwestiami ma³¿eñstwa zajmuj¹ siê tylko
poradniki dotycz¹ce m³odzie¿y, natomiast nie wspomina siê o nim w pracach poœwiêconych dzieciom, a nawet m³odzie¿y w wieku szkolnym.
Ogólnie rzecz bior¹c na pierwszym etapie, jakim jest wiek dzieciêcy
przed okresem dojrzewania, w poradnikach mowa jest tylko o przygotowaniu do ma³¿eñstwa i macierzyñstwa dziewcz¹t. Autorzy nie zajmuj¹ siê
ewentualnym ¿yciem rodzinnym ma³ych ch³opców. Natomiast dziewczynki
od najwczeœniejszych lat przygotowywane s¹ do roli ¿ony i matki w przysz³ym ¿yciu rodzinnym poprzez dobór odpowiednich zabawek i zajêæ domowych. Poradniki koncentruj¹ siê przede wszystkim na analizie zabawy
lalkami, uwa¿anej za niezwykle cenn¹, w³aœnie ze wzglêdu na wprowadzanie dziewczynek w role matek1. Niektóre ksi¹¿ki k³ad¹ nacisk na przyzwyczajanie dziewczynek od najwczeœniejszych lat do pomocy w pracach
domowych. W rodzinach biedniejszych dziewczêta powinny zajmowaæ siê
m³odszym rodzeñstwem, pomagaæ matce w prostszych zajêciach domowych, jak gotowanie potraw, sprz¹tanie. W przypadku rodzin zamo¿niejszych dziewczynkom przeznaczono nieco mniej zajêæ, ale i tu radzono, aby
nie wy³¹czaæ ich ca³kowicie z prac domowych. Od najwczeœniejszych lat powinny bowiem uczyæ siê, w jaki sposób prowadziæ swój przysz³y dom. Dlatego te¿ pouczano matki, ¿e dziewczynki powinny towarzyszyæ im np. przy
nadzorowaniu s³u¿by, by wiedzieæ, jak siê do s³u¿¹cych zwracaæ.
Drugi etap to dojrzewanie. Tu znacznie wiêcej uwagi poœwiêca siê przygotowaniu do prowadzenia w przysz³oœci w³asnego gospodarstwa i wychowania dzieci. Pojawia siê te¿ nowy element — przygotowanie do ¿ycia seksualnego i przysz³ych ról rodzicielskich — ale to w kontekœcie biologicznym. Gdy mowa o przysz³ym ma³¿eñstwie dzieci, coraz czêœciej podnoszone s¹ w³aœnie te aspekty wychowania. Dlatego te¿ rozwa¿ania zaczynaj¹ dotyczyæ tak¿e ch³opców.
Pewne elementy uznawane s¹ za wspólne dla obu p³ci. Pojawiaj¹ siê
dwa w¹tki — zdrowie przysz³ych wspó³ma³¿onków i zachowanie czystoœci
przedma³¿eñskiej. Pierwszy z tych punktów nie podlega dyskusji. Zdrowie
jest bowiem uwa¿ane, a¿ do czasów najnowszych, za podstawowy warunek
zawierania zwi¹zku. Chorzy nie tylko maj¹ mniejsze szanse na znalezienie
wspó³ma³¿onka, ale tak¿e — w wiêkszoœci przypadków — ich wst¹pienie
1

F. Queyrat, Gry i zabawy dzieciêce, Kraków 1905.
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w zwi¹zek ma³¿eñski uznaje siê za niew³aœciwe lub niemoralne (stanowi obci¹¿enie dla mê¿a lub ¿ony, a za szczególnie niemoralne uznaje siê p³odzenie chorych dzieci). Osoby chore — zgodnie z opini¹ poradników — s¹ zatem niezdolne do ma³¿eñstwa. Ten motyw zanika dopiero w ostatnich latach XX w.
Zdrowie nie jest jednak traktowane jako dobro samo w sobie, ale jako
kapita³ na przysz³oœæ. Nic te¿ dziwnego, ¿e poradniki przeznaczone dla
dziewcz¹t wzywaj¹ do dba³oœci o zdrowie przede wszystkim przez wzgl¹d
na dobro ich przysz³ych dzieci. „(...) powinnaœ twoje cia³o znaæ i pielêgnowaæ, powinnaœ dbaæ o jego zdrowie i czystoœæ na to, aby kiedyœ, z kolei,
mog³o ono zdrowe i czyste ¿ycie stwarzaæ”2.
Czystoœæ przedma³¿eñsk¹ rozpatruje siê zarówno jako warunek zdrowia, jak i wymóg moralny. Ten aspekt — co oczywiste — podkreœlaj¹ przede wszystkim poradniki katolickie, pisane najczêœciej przez osoby duchowne. Czystoœæ powinny wiêc zachowywaæ zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy,
przy czym adresowanie tego do ch³opów podkreœla siê szczególnie dobitnie. Poradniki — katolickie a¿ do dziœ, a pozosta³e zazwyczaj do lat 90.
XX w. — walcz¹ z opini¹, ¿e ch³opcy maj¹ prawo „wyszumieæ siê” przed
œlubem. Argumentuj¹, ¿e nie maj¹ takiego prawa, bowiem nara¿aj¹ nie tyle
siebie, ile trwa³oœæ ma³¿eñstwa i zdrowie ¿ony. Wspó³¿ycie przedma³¿eñskie grozi zarówno ch³opcom, jak i dziewczêtom chorobami, niechêci¹ do
przysz³ych ma³¿onków, demoralizacj¹, a dziewczêtom w dodatku niechcian¹ ci¹¿¹ i ca³kowit¹ utrat¹ nadziei na zam¹¿pójœcie. Ksi¹dz Schilgen ostrzega ch³opców, ¿e wprawdzie uwiedzenie dziewczyny jest dla nich fatalne, dla
dziewczyny jednak jeszcze stokroæ gorsze, bowiem zostaje ona „(...) ograbiona z powagi moralnej, pozbawiona wy¿szego pogl¹du na ma³¿eñstwo
i mi³oœæ, odarta z poczucia delikatnoœci i wstydliwoœci, a z sercem obci¹¿onym win¹ — z ¿yciem wewnêtrznym zmarnia³ym, a nieraz wprost zdzicza³ym. (...) I takie dziewczêta mia³yby byæ kiedyœ matkami”3. Autor dochodzi
wiêc do wniosku, ¿e dla dziewczyny wspó³¿ycie przedma³¿eñskie niszczy
definitywnie perspektywê zostania dobr¹ ¿on¹, a przede wszystkim godn¹
szacunku matk¹.
Do czystoœci, jako warunku przysz³ego macierzyñstwa, nawo³ywano jeszcze w latach 40. XX w. w poradnikach, zarówno katolickich, jak i œwieckich.
2

H. Haluschka, S³uchaj Ewo! Nowoczesnym pannom ku rozwadze, Warszawa 1938, s. 84.
o. H. Schilgen TJ, M³odzi zwyciêzcy. S³owo do m³odzie¿y mêskiej o czystem, szlachetnem ¿yciu, Kraków 1931,
s. 151–152.
3
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Dziewczyna powinna przygotowywaæ siê do posiadania dziecka od najwczeœniejszych lat, przede wszystkim zachowuj¹c zdrowie moralne i fizyczne. „Powinnaœ pozostaæ nieskalan¹ dla siebie i dla innych, bo ile¿ spotyka
siê tych maleñkich istot obci¹¿onych dziedzicznie, schorza³ych ofiar bezmyœlnych, szalonych lat m³odzieñczych”4.
Za zagro¿enie dla przysz³ego ma³¿eñstwa uznawano tak¿e onanizm
dzieci i m³odzie¿y, dlatego te¿ zobowi¹zywano rodziców i wychowawców
do zapobiegania mu wszelkimi sposobami. A¿ do koñca okresu miêdzywojennego lekarze powszechnie straszyli m³odzie¿ i rodziców skutkami masturbacji (zarówno zdrowotnymi, jak i moralnymi). W popularnym poradniku z pocz¹tku XX w., maj¹cym wiele wydañ, znaleŸæ mo¿na m.in. ostrze¿enia przed wp³ywem samogwa³tu na przysz³e ¿ycie ma³¿eñskie. Mê¿czyznom uprawiaj¹cym w m³odoœci samogwa³t grozi bezp³odnoœæ: „Onaniœci
po wiêkszej czêœci nie maj¹ dzieci, a jeœli maj¹ potomstwo, to jest ono zazwyczaj chore”. Kobiety oddaj¹ce siê onanizmowi tak¿e mog¹ mieæ trudnoœci w ma³¿eñstwie, bowiem „(...) kobieta cierpi na nienormalne funkcje
macicy, nieprawid³ow¹ menstruacjê, skrzywienia i opuszczenia macicy”5.
Zaskakuj¹co inne przygotowanie do ma³¿eñstwa, a w³aœciwie „miesi¹ca miodowego” zaleca, choæ dyskretnie, œwiecki podrêcznik z pocz¹tku
XX w. Tutaj, podaj¹c przyk³ady z praktyki lekarskiej, autor daje do zrozumienia, ¿e choæ cnota i niewinnoœæ jest godna pochwa³y z punktu widzenia
moralnoœci, to jednak lepiej do odbywania „obowi¹zków ma³¿eñskich”
przygotowani s¹ m³odzi mê¿czyŸni, którzy korzystali z us³ug prostytutek.
„Zdarza³o siê, ¿e m³odzi mê¿owie rozpoczynali swój miesi¹c miodowy
w niewiedzy, jak sobie zaskarbiæ mi³oœæ swych ¿on, winni byli uczyæ siê tego
tam, gdzie mogli to uczyniæ przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego”6. Jednak tego typu przygotowanie dotyczy tylko m³odzieñców. Inne zasady obowi¹zuj¹ w stosunku do kobiet — tradycyjnie powinny one byæ w momencie
œlubu niewinne. Przygotowanie dziewczyny do ma³¿eñstwa nale¿y do matki
i polega przede wszystkim na dbaniu o zdrowie córki, aby nie ucierpia³o jej
przysz³e macierzyñstwo. Autor wystêpuje wiêc stanowczo przeciw œciskaniu piersi w okresie ich rozwoju, gorsetom, przeciw ciasnym podwi¹zkom,
4

P. Hoesl, Dziewczyno, jeœli chcesz byæ nowoczesn¹..., Niepokalanów 1948, s. 49.
dr Braun, dr Rosenblum, Samogwa³t u mê¿czyzn i kobiet i jego skutki. Œrodki wyleczenia za pomoc¹ praktycznych wskazówek medycyny. Podrêcznik dla rodziców i opiekunów, Warszawa b.r. [ok. 1905], wyd. VII,
s. 10–11.
6
dr Gelsen, Hygiena miodowych miesiêcy. Wskazówki dla nowo¿eñców, Warszawa 1909, s. 19.
5
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fasonowi majtek. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e takie opinie by³y odosobnione7.
Poza wskazówkami moralnymi i zdrowotnymi przygotowanie przysz³ych ma³¿onków w ujêciu wiêkszoœci poradników przebiegaæ mia³o ró¿nymi drogami, zale¿nie od p³ci. A¿ do okresu miêdzywojennego (w niektórych poradnikach katolickich nawet wspó³czeœnie) dziewczêta powinny
przede wszystkim kszta³ciæ siê na ¿ony i matki — a dopiero potem nale¿y
zastanowiæ siê, jak zapewniæ im utrzymanie, o ile na nieszczêœcie pozostan¹
w stanie panieñskim. Przez ca³y wiek XIX, a¿ do wybuchu I wojny œwiatowej (poza nielicznymi wyj¹tkami dominuje w poradnikach ta opinia, sformu³owana na pocz¹tku lat 80. XIX w. pod naciskiem gwa³townie narastaj¹cej aktywnoœci kobiet) w formie przestrogi dla matek wychowuj¹cych
córki: kobieta „(...) na ¿adnym stanowisku, ani takiej zas³ugi, ani tak odpowiedniej pracy dla siebie znaleŸæ nie mo¿e, jak na stanowisku ¿ony i matki. (...) Wychowanie zatem zapoznaje cele Bo¿e, je¿eli nie kszta³ci przede
wszystkim kobiety na ¿onê i matkê”8. Dziewczêta, szczególnie mniej zamo¿ne, „z ludu”, nale¿y wdra¿aæ do pracy, porz¹dku, czystoœci i oszczêdnoœci, aby umia³y poprowadziæ gospodarstwo domowe. „Jeœli siê lêka trudu,
nie umie u¿ywaæ czasu, ani od jednej pracy do drugiej przechodziæ spokojnie, ale szybko, nie dojdzie nigdy do ³adu z gospodarstwem i zawsze bêdzie
jej potrzebna pomoc, która poch³onie ma³e zyski z rzemios³a lub handlu”.
Jednak, co autor — ksi¹dz Dupanloup — stwierdza z ubolewaniem, zazwyczaj wychowanie dziewcz¹t idzie w zupe³nie innym kierunku. Rodzice,
szczególnie panien zamo¿nych, przygotowuj¹ je do ma³¿eñstwa w zupe³nie
niew³aœciwy sposób — prowadz¹c na bale, stroj¹c. To nie przygotowuje
dziewcz¹t do pe³nienia roli matki rodziny, przeciwnie, bêd¹ one w tej roli
nieszczêœliwe9.
Ca³e kszta³cenie charakteru dzieci mia³o przebiegaæ odmiennie zale¿nie od p³ci, aby przygotowywaæ je do ró¿nych ról pe³nionych w ma³¿eñstwie. A¿ do lat 80.–90. XX w. wiêkszoœæ poradników zwraca³a uwagê wychowawców, ¿e powinni w zupe³nie inny sposób kszta³towaæ charakter
ch³opców i dziewczynek. Dziewczynki powinny byæ bardziej religijne, kie7

Bli¿ej na ten temat zob. M. Cwetsch–Wyszomirska, W drodze ku „ma³¿eñstwu doskona³emu”. Ma³¿eñstwo
na pocz¹tku wieku XX w œwietle „Czystoœci” i „Kosmetyki”, w niniejszym tomie.
Z. Kowerska, O wychowaniu macierzyñskiem, Warszawa 1881, s. 308.
9
ks. F. Dupanloup, Listy o wychowaniu dziewcz¹t, Poznañ 1914, s. 121 i s. 140 (tekst pochodzi z II po³owy
XIX w.).
8

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

10 Anna Landau–Czajka

rowaæ siê raczej uczuciem ni¿ rozumem. W najwczeœniejszych poradnikach
z XIX w. radzono czasem, aby nie uczyæ dziewczynek za wiele, by nie umia³y tyle, co mê¿czyŸni. Tego bowiem wymaga ma³¿eñstwo: „Ma siê (...) kobieta zgadzaæ ze swoim losem i byæ gotow¹ do znoszenia choæby najgorszej
doli; bo nigdy prawie nie jest sama tak wielow³adn¹ pani¹ swojego wyboru
jak mê¿czyzna, a los jej zwykle zwi¹zany z losem mê¿a i dzieci. Ma byæ ca³e
¿ycie uleg³¹ i pos³uszn¹, naprzód woli, a potem radom i ¿yczeniom osób
maj¹cych nad ni¹ opiekê, jako stworzona do zniewalania jedynie uleg³oœci¹
i naleganiem, wreszcie przeznaczona tylko do zarz¹du domowego, nie zaœ
do rozkazywania”10.
Nie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e w tym przypadku poradniki wskazywa³y tylko jeden w³aœciwy model wychowania. Nie wszyscy bynajmniej zgadzali siê z tym, aby dziewczêta by³y wychowywane jedynie na ¿ony i matki. Nawet na pocz¹tku XIX w. ukazywa³y siê poradniki, które zaleca³y zupe³nie
inny model wychowania dziewcz¹t. Jedna z pierwszych na ziemiach polskich emancypantek — Eleonora Ziemiêcka — wrêcz przestrzega³a przed
zgubnym wp³ywem metody wychowawczej, w której widzi siê w dziewczynie tylko przysz³¹ matkê i ¿onê. Stwierdza³a, ¿e w œwietle dotychczasowego
wychowania kobieta nie by³a istot¹ „(...) moraln¹, ¿yj¹c¹ razem dla siebie
i dla drugich, odpowiedni¹ przed Bogiem za swoje postêpki (...)”11. Dziewczêta powinny byæ zatem uczone kierowania siê nie tylko uczuciem, ale
i rozumem, nawet kosztem zmniejszenia siê liczby ma³¿eñstw: „(...) niechaj
panna nie wzrasta w tem przekonaniu, ¿e celem ca³ej jej edukacji jest znalezienie mê¿a. Niewiasta prawdziwie œwiat³a prêdzej wyrzecze siê s³odyczy
wzajemnego przywi¹zania, ni¿ poœwiêci sw¹ godnoœæ przez wybór niestosowny (...)”12. Kobieta nie powinna siê baæ samotnoœci, bowiem i wtedy
mo¿e znaleŸæ u¿yteczn¹ pracê, oddzia³ywaæ na innych.
Ró¿nica zdañ dotycz¹ca modelu wychowania dziewcz¹t pog³êbia³a siê
wraz z up³ywem dziesiêcioleci i przemianami cywilizacyjnymi. Dyskusja trwa praktycznie do dziœ. Autorzy poradników (niegdyœ bêd¹cy w wiêkszoœci, dziœ reprezentowani jedynie sporadycznie), którzy ca³¹ przysz³oœæ
dziewczyny widzieli w domu, w roli ¿ony i matki, ostro wystêpowali przeciw
temu, co mog³o j¹ do pe³nienia takich ról zniechêciæ. Mog³y to byæ np. wakacje i podró¿e: „Panienka, dla której wakacje zimowe i wakacje letnie (...)
10
11
12

T. Sierociñski, Pedagogika czyli nauka wychowania, u³o¿ona przez..., Warszawa 1846, s. 134–135.
E. Ziemiêcka, Myœli o wychowaniu kobiet, Warszawa 1843, s. 90.
Tam¿e, s. 96.
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sta³y siê rzeczami koniecznymi, nieodzownymi, nie tak ³atwo zdecyduje siê
na ciche domowe ¿ycie ¿ony i matki”13.
Jeszcze w latach 50. XX w. (!) niektórzy autorzy katolickich poradników wychowania przestrzegali, ¿e upodobnienie obowi¹zków i zajêæ
dziewcz¹t i ch³opców, rywalizacja miêdzy nimi nie przynios¹ przysz³emu
ma³¿eñstwu nic dobrego: „Dziœ, gdy powszechne d¹¿enie zmierza ku temu,
by kobietê uczyniæ równ¹ mê¿czyŸnie, by j¹ do niego upodobniæ w sporcie,
w pracy, w zajêciach, niszczeje to, co w niewieœcie by³o i co powinno zostaæ
jej wielkoœci¹. Z porz¹dku naturalnego mê¿czyzna rz¹dzi w rodzinie, a kobieta w niej króluje. (...) Gdy zaistnieje konkurencja tych dwu ról i cicha czy
jawna walka o to, kto do czego siê poczuwa (...) widaæ, ¿e nie ma zjednoczenia w mi³oœci”14.
Nawet bardzo postêpowi autorzy, postuluj¹cy otwarcie uniwersytetów
dla kobiet i wprowadzenie jednakowych programów nauczania niezale¿nie
od p³ci, czêsto podpierali siê argumentem, ¿e nauka jest potrzebna kobietom przede wszystkim ze wzglêdu na ich rolê przysz³ych ¿on i matek. „(...)
gdyby kobiety na równi z mê¿czyznami by³y kszta³cone, czy¿by nie znikn¹³
ten ogromny przedzia³, jaki dot¹d istnieje pomiêdzy klasycznie wykszta³conym mê¿em a ¿on¹, pomiêdzy matk¹ a dorastaj¹cymi synami, którzy na
ka¿dym kroku odczuwaj¹ umys³ow¹ wy¿szoœæ (...)”15. Autorka poradnika
z 1908 r. oburza siê, ¿e Polacy chc¹ mieæ dobre matki i obywatelki, a ograniczaj¹ wykszta³cenie kobiet, tak jakby matka, ¿ona i obywatelka musia³a byæ
ograniczona, niedo³ê¿na, anemiczna i pozbawiona inicjatywy16. Co najdziwniejsze, niezale¿nie od zmian w szkolnictwie i postêpów w wykszta³ceniu
kobiet, argumenty te prawie bez zmian powtarzano a¿ do okresu po II wojnie œwiatowej. W 1914 r. autor radzi, aby dziewczêta kszta³ciæ i rozwijaæ
umys³owo, bowiem, jak twierdzi, wbrew przyjêtym pogl¹dom: „(...) dary
umys³u i serca nigdy nie sprzeciwiaj¹ siê obowi¹zkom”. Rozumna i wykszta³cona kobieta bêdzie lepsz¹, a nie gorsz¹ ¿on¹ i matk¹, bowiem „kiedy
traci wdziêk m³odoœci, winna wartoœci¹ umys³u podnosiæ siê w oczach mê-
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H. Haluschka, dz. cyt., s. 42.
ks. W. Cieñski, Rodzicom o dzieciach, cz. II, O wychowaniu charakteru, Londyn 1955, s. 35.
R. Plenkiewicz, Kszta³cenie m³odzie¿y (nauczanie pocz¹tkowe i œrednie), Warszawa 1898, s. 120.
16
A. Sikorska, Odczyty o wychowaniu dziewcz¹t, Kraków 1908, s. 12. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tym przypadku jest mowa tak¿e o „obywatelce”, co œwiadczy o tym, ¿e stosunek do kobiet faktycznie uleg³ ju¿ zmianie — nie widziano w niej wy³¹cznie matki i ¿ony.
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¿a”17. Niemal tak samo brzmi opinia z poradnika z roku 1948, wydanego
w Niepokalanowie: „A dla przysz³ego mê¿a, czy¿ nie jest cennym towarzystwo kobiety, z któr¹ mo¿e rozmawiaæ, dysputowaæ, wymieniaæ myœli, a nie
tylko omawiaæ sprawy ¿ycia codziennego i jego k³opoty?”18 Argumenty na
rzecz rozszerzenia dostêpu kobiet do wykszta³cenia nasilaj¹ siê zw³aszcza
w okresach, gdy praca kobiet w sposób oczywisty staje siê niezbêdna dla
gospodarki kraju, a przede wszystkim — dla bud¿etu rodziny.
Niektórzy autorzy podkreœlaj¹ znaczenie wychowania domowego, kontaktów pomiêdzy rodzicami, dzieæmi i rodzeñstwem, jako zwiêkszenie
mo¿liwoœci kszta³towania wzorców przysz³ego ¿ycia ma³¿eñskiego. „Brat
i siostra (...) przewiduj¹, ¿e siê tak wyrazimy, jeden sw¹ narzeczon¹, druga
swego mê¿a, w taki sposób, ¿e wymagania ¿ycia ma³¿eñskiego nie znajd¹
ich nieprzygotowanych i nie przysposobi¹ do zawodów”19. Dlatego te¿ autorka poradnika opublikowanego w 1948 r. ostro wystêpuje przeciw
kszta³ceniu dzieci poza domem (nawet nie w internatach, ale w zwyk³ych
szko³ach), w oderwaniu od rodziny. Bowiem: „M³ody cz³owiek, który widuje swoj¹ siostrê tylko podczas szybkich godzin chwil wolnych od nauk, i który przywyk³ obchodziæ siê bez niej, przyzwyczai³ siê ju¿ naprzód obchodziæ
bez swej ¿ony i swego dziecka. (...) odosobnienie dziecinnego wieku i pierwszej m³odoœci przygotowuje mu nudy pod dachem ma³¿eñskim”20.
Jeœli chodzi o zalecenia odnoœnie wychowania ch³opców to, niezale¿nie
od epoki, wyj¹wszy ostatnie kilka lat, tylko marginesowo uwzglêdnia³y ich
przysz³e role mê¿ów i ojców. Zwracano nawet uwagê na to przeoczenie —
Zofia Kowerska, autorka wydanego w 1881 r., nagrodzonego (przez powszechnie czytywane, presti¿owe i stoj¹ce na wysokim poziomie pismo dla
kobiet „Bluszcz”) poradnika dla matek stwierdza, ¿e wiêkszoœæ matek nie
wyobra¿a sobie wcale w³asnego syna jako ojca — ich wyobraŸnia zatrzymuje siê w momencie œlubu. Matka powinna jednak, zdaniem tej autorki,
przygotowywaæ syna do roli ojca, ale bardzo dyskretnie, tak aby on sam nie
zdawa³ sobie z tego sprawy. Na przyk³ad mo¿e prosiæ o streszczenie artyku³u pedagogicznego czy o os¹dzenie przydatnoœci ksi¹¿ki o wychowaniu
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Oba cytaty: ks. F. Dupanloup, dz. cyt., s. 154.
P. Hoesl, dz. cyt., s. 34.
A. Rondellet, Rady dla rodziców w przedmiocie wychowania dzieci, Berlin 1867, s. 16.
Tam¿e, s. 17.
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dzieci dla m³odszej siostry (jak widaæ, w przypadku córki matka nie musi
u¿ywaæ wybiegów), a tak¿e o ocenê nauczyciela m³odszych dzieci21.
Na matkach ci¹¿y³ obowi¹zek dopilnowania, aby dorastaj¹cy ch³opiec
szanowa³ kobiety. W tym celu matka mia³a staæ siê dla niego wzorem niewzruszonych cnót i nie dopuœciæ, aby oswoi³ siê z zepsuciem — nie uœmiechaæ siê nigdy s³ysz¹c dwuznaczne komentarze, potêpiaæ wszelkie skandalizuj¹ce rozmowy, nie dawaæ wiary w plotki dotycz¹ce niemoralnego prowadzenia siê kobiet. Wtedy jej syn bêdzie œwiêcie wierzy³ w cnotê wszystkich
kobiet i nie bêdzie próbowa³ sprowadzaæ ich na z³¹ drogê22.
I wreszcie etap trzeci — porady dla doros³ych. Autorzy przede wszystkim zastanawiaj¹ siê nad dwoma problemami. Po pierwsze, czy ma³¿eñstwo
jest jedynym celem ¿yciowym, do którego warto d¹¿yæ i po drugie — jaki
powinien byæ dobór wspó³ma³¿onka?
Na pytanie pierwsze nigdy nie udzielano jednoznacznej odpowiedzi.
Poradniki katolickie bowiem, niezale¿nie od epoki, podkreœlaj¹ znaczenie
dziewictwa, czasem te¿ zachêcaj¹ osoby maj¹ce powo³anie do z³o¿enia œlubów zakonnych. Jeden z ksiê¿y pisa³: „(...) stan panieñstwa jest wy¿szy i doskonalszy nad stan ma³¿eñski, ale jest on odpowiedni tylko dla wyj¹tkowych jednostek, które wy³¹cznie s³u¿bie Bo¿ej mog¹ i chc¹ siê poœwiêciæ”23.
Poradniki œwieckie wychodz¹ z niepisanego za³o¿enia, ¿e dziewczyna za³o¿y rodzinê. Dyskusja o koniecznoœci znalezienia wspó³ma³¿onka dotyczy
jednak wy³¹cznie dziewcz¹t — poradniki nie uwa¿aj¹ o¿enku ch³opców za
tak istotny problem.
Na pocz¹tku XX w. uwidacznia siê zmiana w obyczajowoœci. Wychowanie dziewcz¹t przestaje byæ widziane jedynie jako kszta³cenie przysz³ych
¿on. Nawet konserwatywnie nastawieni pedagodzy zaczynaj¹ zauwa¿aæ, ¿e
nie wszystkie dziewczêta zostan¹ mê¿atkami, niektóre bêd¹ — jako panny czy wdowy — prowadziæ samodzielne ¿ycie, a wiêc trzeba daæ im œrodki utrzymania, a i jako ¿ony musz¹ zdobyæ pewn¹ niezale¿noœæ: „Powo³anie kobiety atoli nie polega wy³¹cznie na uzupe³nianiu mê¿a, jako ¿ona,
lecz w pierwszym rzêdzie na wysokiej wartoœci moralnej jej charakteru. Nie
ku ma³¿eñstwu przeto, lecz ku temu znamieniu prawdziwej godnoœci ko-
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Z. Kowerska, dz. cyt., s. 267–269.
Tam¿e, s. 249–251.
A. Brykczyñski, O ma³¿eñstwie i wychowaniu dzieci uwagi praktyczne dla ludu, Warszawa 1907, s. 11.
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biecej kieruj¹ chrzeœcijañscy rodzice cel kszta³cenia charakteru swych
córek”24.
Na prze³omie wieków w czêœci publikowanych poradników zmienia siê
obraz ma³¿eñstwa. Choæ i dot¹d stale stwierdzano, ¿e rol¹ ¿ony w ma³¿eñstwie jest g³ównie poœwiêcanie siê, to jednak widziano w d¹¿eniu do
ma³¿eñstwa dziewczyny g³ównie jej szczêœcie osobiste. Teraz czêœciej akcentuje siê cele spo³eczne: „(...) zabieraj¹cy siê do stanu ma³¿eñskiego niechaj wiedz¹, ¿e nie ¿eni¹ siê tylko dla siebie, ale przede wszystkiem dla spo³eczeñstwa, ¿e kobieta nie ¿yje dla uciechy mê¿czyzny — ale dla dziecka,
a w nim dla przysz³oœci i udoskonalenia siê œwiata”25.
Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e zasadnicza wiêkszoœæ porad, nawet
XX–wiecznych, opiera siê na za³o¿eniu, ¿e dziewczyny bêd¹ szczêœliwe jedynie jako ¿ony. „Mê¿czyzna nie¿onaty, czy te¿ niezamê¿na kobieta, nie
mo¿e powiedzieæ, ¿e wszystko co ludzkie by³o jej znane, ¿e ¿y³a pe³ni¹ ¿ycia
i spe³ni³a w zupe³noœci zadanie swoje na ziemi”26. Nie wszyscy wprawdzie
tak radykalnie stawiaj¹ sprawê, jak Bronis³aw Gumplowicz, który rozpoczyna ksi¹¿kê pytaniem: „Czy ka¿da kobieta powinna wyjœæ za m¹¿?” i natychmiast odpowiada: „Tak. Wszak œwiêtym powo³aniem kobiety jest zostaæ — ¿on¹ i matk¹”27. Gumplowicz radzi zatem, aby dziewczêta stara³y
siê wychodziæ za m¹¿ jak najwczeœniej, bo póŸniej szanse znalezienia odpowiedniej partii malej¹ i wiele dziewcz¹t mo¿e zostaæ, nie daj Bo¿e, starymi
pannami. Staropanieñstwo (powy¿ej 45 lat) jest zdaniem autora form¹ naturalnego kalectwa. Autor daje szczegó³owe rady, jak dbaæ o siebie, dobrze
siê prezentowaæ, by podobaæ siê mê¿czyznom. Wiele te¿ uwagi poœwiêca
zachowaniu, piêtnuj¹c gadulstwo, zarozumialstwo, narzekanie na los, niepraktycznoœæ, wielkopañstwo, agresywnoœæ i uleg³oœæ. Nale¿y byæ tak¹, jak¹
mê¿czyzna chce dziewczynê widzieæ. Autor formu³uje to w sposób wyj¹tkowo lapidarny: „Wszystko jedno, czy s³oñce jest bia³e, czy czarne, zimne czy
gor¹ce, byleby «on» by³ zadowolony”28. Trudno przytoczyæ tu wszystkie rady, do jakich powinna stosowaæ siê m³oda panna. W skrócie mo¿na jednak
powiedzieæ, ¿e powinna ca³kowicie przystosowaæ siê do mê¿czyzny, poru24
E. Ernst, Obowi¹zek rodzicielski. Przyczynek do kwestyi wychowania dzieci w czystoœci obyczajów, Poznañ
1907, s. 139–140.
25
A. Sikorska, dz. cyt., s. 14.
26
P. Restorffowa, Kobieta w rodzinie. Przyjacielskie rady dla kobiet i dziewcz¹t, Warszawa b.r., s. 3.
27
B. Gumplowicz, Czy Pani chce wyjœæ za m¹¿? Sto poufnych rad dla panien na wydaniu, Warszawa b.r.
[okres miêdzywojenny], s. 3.
28
Tam¿e, s. 27.
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szaæ tylko tematy, które go interesuj¹, nie zajmowaæ go za bardzo w³asnymi
sprawami, ukrywaæ wszelkie s³aboœci. Dodajmy, ¿e rady dotycz¹ tylko jednego etapu — znalezienia narzeczonego i „zaci¹gniêcia” go przed o³tarz.
Autora nie interesuje, co bêdzie dalej, jak bêdzie uk³adaæ siê ma³¿eñstwo.
Natomiast w³aœnie ten ostatni aspekt sprawy wzbudza zainteresowanie
wiêkszoœci autorów, którzy skupiaj¹ siê na problemie doboru odpowiedniego narzeczonego. A¿ do wybuchu I wojny œwiatowej wyraŸnie widaæ tu
podzia³ na poradniki dla warstw „wy¿szych” i „ni¿szych”, niezale¿nie czy s¹
pisane przez autorów œwieckich, czy duchownych, choæ ci ostatni zwracaj¹
wiêksz¹ uwagê na w³aœciwy dobór wspó³ma³¿onka. Warstwy „ni¿sze” zachêca siê raczej do ma³¿eñstwa z mi³oœci ni¿ ze wzglêdów maj¹tkowych,
choæ podkreœla siê, ¿e uczucie powinno byæ poparte rozs¹dkiem i zaaprobowane przez rodziców. Piêtnuje siê ma³¿eñstwa zawierane na zasadzie
kontraktu finansowego. „Doœwiadczenie przekona³o mnie, ¿e wy ma³¿eñstwo za handel, za interes uwa¿acie, i ¿e w taki te¿ sposób je odbywacie” —
zwraca siê z oburzeniem do swych czytelników z „ludu” pewien ksi¹dz w roku 190729. Zgodnie z katolick¹ doktryn¹ podkreœla, ¿e ma³¿eñstwo to sakrament. Narzeczonych najlepiej szukaæ we w³asnej parafii i nie zwracaæ
uwagi na stan ich zamo¿noœci. Ci z obcej parafii mogli mieæ wady, dlatego nikt ich nie chcia³ w swojej wsi, a w dodatku ma³¿eñstwo narzeczonych z ró¿nych parafii podwaja koszty, bo trzeba zgromadziæ wiêcej dokumentów.
W warstwach „wy¿szych” zwraca siê szczególn¹ uwagê na to, aby
wspó³ma³¿onek wyznawa³ tê sam¹ religiê, ma³¿eñstwa z innowiercami s¹
potêpiane, czasem z przyczyn religijnych, czasem obyczajowych. Element
ten — zwalczanie ma³¿eñstw mieszanych — jest akcentowany szczególnie
silnie przez autorów poradników zwi¹zanych z krêgami katolickimi.
Oto jakich wskazówek wstêpuj¹cym w zwi¹zki ma³¿eñskie udziela pobo¿ny autor dzie³a t³umaczonego w 1907 r. z jêzyka niemieckiego: „Nie
ka¿dego Bóg przeznaczy³ do ma³¿eñstwa. Nie zbyt wczesne ma³¿eñstwo!
(...) Precz z ma³¿eñstwem mieszanym! Ono kryje w sobie zarodek niezgody. (...) Nie tworzyæ rodziny bez dzielnoœci w zawodzie i bez zdrowia! Nie
mieszkaæ w jednym domu przed zawarciem ma³¿eñstwa (...)”30. Natomiast
niedostatek, brak pieniêdzy, nie s¹ zdaniem autora przeszkod¹ do zawarcia
29
30

A. Brykczyñski, dz. cyt., s. 4.
E. Ernst, dz. cyt., s. 115–116.
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zwi¹zku. Przestrzega przed takim wychowaniem córek, aby ich jedynym celem ¿yciowym sta³o siê jak najszybsze „z³apanie” mê¿a.
Autorzy poradników narzekaj¹ bardzo czêsto, praktycznie a¿ do czasów wspó³czesnych. Przede wszystkim na zbyt lekkomyœlny dobór
wspó³ma³¿onka, ubolewaj¹c przy okazji nad demoralizacj¹ wspó³czesnej
epoki. Ju¿ na pocz¹tku XX w. Cecylia Plater–Zyberkówna pisa³a, ¿e niegdyœ zwi¹zki ma³¿eñskie nie kojarzy³y siê tak lekkomyœlnie, m³ode panny mia³y w³aœciwe przyk³ady w domu rodzinnym — a teraz to wszystko zanik³o31.
W okresie miêdzywojennym niektórzy autorzy stanowczo polemizuj¹
z t¹ nieustannie rozpowszechnian¹ przez poradniki opini¹. Autor poradnika dobrych obyczajów pisze nie bez racji, ¿e dawniej narzeczeni faktycznie
nie znali siê nawzajem, mogli co najwy¿ej wiedzieæ, jak tañcz¹, co jada najchêtniej narzeczony, a jakie kwiaty lubi panna. Teraz, gdy s¹ kolegami
z biura czy uniwersytetu, znaj¹ siê bez porównania lepiej32. Jednoczeœnie
w³aœnie w okresie miêdzywojennym mo¿na znaleŸæ coraz wiêcej narzekañ
nad zaniechaniem przygotowywania m³odych ludzi do ma³¿eñstwa. Autorzy poradników biadaj¹, ¿e ani m³ode dziewczêta, ani ch³opcy nie maj¹ pojêcia o roli ma³¿onków, a przede wszystkim rodziców. T³umaczony z francuskiego poradnik z 1922 r. roi siê od narzekañ, ¿e m³ode panienki widz¹
sw¹ przysz³oœæ jako eleganckie damy lub pseudoartystki, a „O kobiecie, serio zajêtej domem, szczêœciem mê¿a i edukacj¹ dzieci nie mówi nikt”33. Jeszcze w latach 40. poradnik wydany przez katolickie wydawnictwo ubolewa,
¿e wspó³czesne dziewczêta myœl¹ o ma³¿eñstwie „(...) z punktu widzenia radoœci, które ono przynosi, lecz nigdy z punktu widzenia obowi¹zków” 34.
W okresie miêdzywojennym mo¿na wiêc wyró¿niæ wœród pisz¹cych poradniki dwa nurty. Czêœæ poradników, pisanych wy³¹cznie przez autorów œwieckich, dostrzega przemiany obyczajowe i stara siê zachêciæ do
uwzglêdnienia tych przemian tak¿e w wychowaniu m³odzie¿y, przede
wszystkim dziewcz¹t. Sporo mówi siê tam o uprawianiu sportów jako warunku tê¿yzny fizycznej, wykszta³ceniu i zawodzie. Kobiety maj¹ d¹¿yæ ju¿
nie tylko (choæ czêsto przede wszystkim) do ma³¿eñstwa i macierzyñstwa,
ale tak¿e do samowystarczalnoœci materialnej, mo¿liwoœci samodzielnego
31
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33
34

C. Plater–Zyberkówna, Kilka myœli o wychowaniu w rodzinie, Warszawa 1903, s. 45.
Well [J. Kiewnarska], Dobre wychowanie na co dzieñ, b. m. i r. w. [okres miêdzywojenny], s. 56–57.
H. T., Podrêcznik kobiety eleganckiej, Lublin 1922, s. 134.
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utrzymania siê, rzadziej do kariery zawodowej. Jednak poradniki katolickie, a tak¿e pewna czêœæ œwieckich, nie dostrzega³a w³aœciwie przemian
obyczajowych — lub przeciwnie, wyolbrzymia³a je, uto¿samiaj¹c ze „zdziczeniem obyczajów”. Porady dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa
dziewcz¹t i ch³opców s¹ w tej grupie poradników niemal identyczne jak
w wieku XIX — od zalecania zabawy lalkami, jako przygotowania do macierzyñstwa, poprzez oddzielne kszta³cenie i wychowywanie m³odzie¿y zale¿nie od p³ci, bowiem: „Dziewczêta i ch³opcy dorastaj¹c (...) w pewnym
odosobnieniu, wyrabiaj¹ siê ka¿dy na swój sposób, nie ulegaj¹c wp³ywowi
i w³aœciwoœciom strony drugiej. Tak mo¿e ch³opak wyrobiæ siê na ca³kowitego mê¿czyznê, a dziewczyna rozwin¹æ w prawdziw¹ kobietê. To zaœ (...) jest
nieodzownym warunkiem, by mogli sobie nawzajem daæ w ma³¿eñstwie,
czego ka¿de z nich pragnie i potrzebuje”35. Oczywiœcie dzie³o to ostrzega
równie¿ przed nieodpowiednimi strojami, kosmetykami, flirtem, przyjaŸni¹ z mê¿czyznami, zakochiwaniem siê i uwodzicielami. Wybór mê¿a nie
powinien byæ jedynie wynikiem „sk³onnoœci serca”, ale gruntownych przemyœleñ. Jednym z fundamentalnych elementów, który nale¿y braæ
pod uwagê, jest zdrowie wspó³ma³¿onka, bowiem nauka wskazuje na dziedziczenie pewnych chorób i sk³onnoœci36. A wiêc „Dziewczyna wybieraj¹c
przysz³ego mê¿a nie powinna kierowaæ siê jedynie osobistym uczuciem
i pragnieniem (...). Wszelkie inne wzglêdy powinny ust¹piæ pierwszeñstwa
wzglêdów najwa¿niejszemu: dobru przysz³ych pokoleñ”37.
Powojenny okres lat 50. nie obfitowa³ w poradniki. W wydanym w 1955 r.
zbiorze porad Jana Kamyczka (pseudonim Janiny Ipohorskiej), drukowanych regularnie w niezwykle popularnym wówczas „Przekroju”, ca³y rozdzia³ poœwiêcono narzeczeñstwu. Udzielane rady dotycz¹ rytua³ów formalnych oœwiadczyn, zarêczyn, zachowania wobec narzeczonego czy narzeczonej oraz przysz³ych teœciów38.

35

o. H. Schilgen, On i Ty. Dorastaj¹ce dziewczê w stosunku do m³odzie¿y p³ci mêskiej, Kraków 1931, s. 42.
Nie jest to pogl¹d odosobniony ani zarezerwowany dla poradników pisywanych przez duchownych. Jeœli
jednak chodzi o kwestiê dziedziczenia chorób, to ówczesna medycyna niewiele na ten temat wiedzia³a. Nie
tylko popularne poradniki, ale tak¿e poradniki medyczne — a nawet dzie³a naukowe — przestrzegaj¹ czytelników przed wi¹zaniem siê z osobami chorymi, a tak¿e przypisuj¹ wiêkszoœæ wypadków opóŸnienia umys³owego czy chorób wrodzonych alkoholizmowi w rodzinie. (Por. M. Gawin, Seksualnoœæ i prokreacja w polskiej publicystyce eugenicznej 1905–1939, w niniejszym tomie).
37
o. H. Schilgen, On i Ty..., s. 273.
38
J. Kamyczek, Grzecznoœæ na co dzieñ, Warszawa 1955.
36
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Od lat 60. XX w. ukazywa³o siê w PRL–u coraz wiêcej poradników,
przeznaczonych dla dorastaj¹cej m³odzie¿y, w których przygotowywano
j¹ do za³o¿enia rodziny. Poradniki szeroko rozwodzi³y siê nad doborem
wspó³ma³¿onka, wspomina³y o ¿yciu seksualnym, opisywa³y te¿ problemy
ma³¿eñskie i wychowanie dzieci. Nas interesuje tylko pierwszy z tych problemów — co mianowicie radzono m³odym ludziom, którzy znajdowali siê
na etapie wyboru mê¿a i ¿ony. Jeden z najbardziej znanych psychologów
i autor najbardziej wówczas chyba popularnych poradników, Miko³aj Kozakiewicz, w pracy przeznaczonej dla 18–20–latków radzi³ przede wszystkim nie ¿eniæ siê za wczeœnie: jego zdaniem, wiek 19 lat to zbyt wczeœnie tak
dla ch³opaka, jak i dla dziewczyny. Wielokrotnie i dobitnie przestrzega³ te¿,
¿e zdolny do ma³¿eñstwa jest tylko ten m³ody cz³owiek, który sk³onny jest
zaakceptowaæ wyrzeczenia zwi¹zane ze stanem ma³¿eñskim (tych wyrzeczeñ wymieni³ zreszt¹ Kozakiewicz tyle, ¿e nawet Romeo i Julia zawahaliby
siê przed wziêciem œlubu). Wystêpuje te¿ przeciwko braniu œlubu z tzw. gor¹cej mi³oœci, zwi¹zki takie nazywa³ ma³¿eñstwami z „ostrego po¿¹dania”.
Po¿¹danie jest po¿¹dane, t³umaczy Kozakiewicz, ale tylko jako jeden z wielu elementów, które wa¿¹ na decyzji o ma³¿eñstwie. Radzi te¿, aby nie skracaæ okresu narzeczeñstwa, nie udawaæ w nim kogoœ, kim siê nie jest. Charakterystyczne jest, ¿e te rady przeznaczone by³y dla m³odzie¿y obojga p³ci
— dok³adnie takie same dla dziewcz¹t i ch³opców.
W poradach dotycz¹cych wspó³¿ycia seksualnego narzeczonych Kozakiewicz wraca³ nagle do wieku XIX. Twierdz¹c, ¿e nie jest takiemu
wspó³¿yciu jednoznacznie przeciwny, zdecydowanie ostrzega³ dziewczêta.
Dziewczê sypiaj¹ce z narzeczonym nie tylko mo¿e zajœæ w ci¹¿ê, ale w razie
zmiany narzeczonego — nastêpny mo¿e mieæ pretensje o utratê dziewictwa. Co gorsza, „(...) pierwsze prze¿ycia seksualne w ¿yciu kobiety znacznie
silniej odbijaj¹ siê na ca³ej jej osobowoœci ni¿ na osobowoœci mê¿czyzny
i pierwsza namiêtna mi³oœæ z osobnikiem, który j¹ porzuci, mo¿e zak³óciæ
proces harmonijnego dostosowania siê do przysz³ego mê¿a (...)”39.
W latach PRL–u wydawano te¿ poradniki przeznaczone dla rodziców,
choæ znacznie czêœciej dotyczy³y one wychowywania ma³ych dzieci ni¿ nastolatków. W pracach tych zarysowuje siê ju¿ tendencja, która bêdzie dominowa³a w czasach wspó³czesnych — nie wspomina siê w nich niemal wcale
39

M. Kozakiewicz, Ma³¿eñstwo niemal doskona³e, Warszawa 1973, s. 59 (wyd. III, ksi¹¿ka powsta³a
w 1967 r.).
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o przysz³ej rodzinie dziecka, przygotowanie do ma³¿eñstwa nie wchodzi
w zakres poradnictwa. Poradnik Rodzice i dzieci dorastaj¹ce, przeznaczony
dla rodziców dzieci do lat 18 (a wiêc niemal do ich doros³oœci), koncentruje
siê przede wszystkim na problemach szkolnych, wychowawczych, k³opotach w kontaktach z rówieœnikami czy domowych konfliktach. Zakochanie,
jak podkreœla autorka, jest wprawdzie normalne i w³aœciwe w omawianym
przedziale wiekowym, jednak przestrzega, ¿e w wypadku dziewcz¹t mo¿e
wi¹zaæ siê ono z ca³kowitym zaniedbaniem nauki40. Autorka popiera tzw.
chodzenie ze sob¹, poniewa¿ w ten sposób dziewczêta i ch³opcy poznaj¹ siê
nawzajem, u³atwiaj¹ sobie póŸniejszy wybór partnera. Dlatego te¿ czêste
zmiany „sympatii” nie powinny martwiæ, przeciwnie, umo¿liwiaj¹ porównania, co jest korzystne dla póŸniejszego zwi¹zku. „Sympatiê” syna czy córki trzeba poznaæ, dowiedzieæ siê, co w³asne dziecko w niej widzi, aby mog³o
uœwiadomiæ sobie, jakie w³aœciwoœci ceni u partnera (dla rodziców jest to,
jak twierdzi autorka, sprawdzian efektów ich oddzia³ywania na dziecko
w procesie wychowania). Jednak poradnik zupe³nie nie bierze pod uwagê
mo¿liwoœci, ¿e zwi¹zek nastolatka mo¿e okazaæ siê trwa³y i zaowocowaæ
ma³¿eñstwem, potêpia te¿ stosunki seksualne (mimo ¿e chodzi tu czêsto
o m³odzie¿ niemal ju¿ doros³¹). Przygotowanie do pe³nienia ról ma³¿eñskich odbywa siê zdaniem autorki przez przejmowanie pewnych wzorców
otoczenia, a przede wszystkim w³asnej rodziny, dlatego te¿ nale¿y siê staraæ
o dobre stosunki w rodzinie, szacunek dla kobiet, udzia³ ojca w wychowywaniu dzieci.
Trzeba powiedzieæ, ¿e w poradnikach tej epoki — zreszt¹ stosunkowo
nielicznych — zgodnie odradza siê (choæ ju¿ nie potêpia!) przedma³¿eñskie stosunki seksualne, podtrzymuj¹c w tej sprawie stosunkowo tradycyjny sposób wychowania (choæ poradniki popieraj¹ partnerstwo w rodzinie). Rewolucja obyczajowa koñca lat 60. przesz³a niemal nie zauwa¿ona.
Najbardziej widaæ j¹ w momentach, gdy autorzy przestrzegaj¹ m³odzie¿
przed przedwczesnym rozpoczynaniem ¿ycia seksualnego, wyraŸnie zatem
licz¹c siê z tak¹ mo¿liwoœci¹. Mowa jest jednak ju¿ tylko o smutnych konsekwencjach, jakie mo¿e przynieœæ wspó³¿ycie (choroby, ci¹¿a, przedwczesne
ma³¿eñstwo), natomiast nie ma mowy o demoralizacji czy moralnym potêpieniu. Widaæ te¿, ¿e zaleca siê wstrzemiêŸliwoœæ obu stronom, a nie tylko
dziewczêtom.
40

H. Filipczuk, Rodzice i dzieci dorastaj¹ce, Warszawa 1987, s. 70.
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Ostatnie dziewiêæ lat przynios³o prawdziwy „wysyp” poradników. S¹ to
jednak na ogó³ pozycje t³umaczone (przede wszystkim z angielskiego),
a przedstawione w nich problemy i warunki ¿ycia s³abo przystaj¹ do polskich realiów. Tak czy inaczej innych poradników prawie nie ma i polscy
czytelnicy mog¹ korzystaæ tylko z tych dostêpnych na rynku. Przekazywane
wzorce s¹ przejmowane z innych kultur — przede wszystkim kultury amerykañskiej — i nie zawsze odpowiadaj¹ polskiej tradycji, ani te¿ warunkom
¿ycia.
Jak siê wydaje, w ostatnim okresie wzrós³ te¿ niepomiernie presti¿ poradników. Poradniki, które kiedyœ stanowi³y tylko jedno z wielu Ÿróde³ szukania rad i wskazówek, teraz coraz czêœciej staj¹ siê Ÿród³em ostatecznym,
jedynym, niemal prawd¹ objawion¹. Poradniki czêsto s¹ na pierwszych
miejscach list bestsellerów. Nawet w ostatnio rozpoczêtej ogólnopolskiej
akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” dla najstarszej grupy wiekowej polecane
s¹ do g³oœnego czytania przez rodziców przede wszystkim poradniki.
Tym wa¿niejsze staj¹ siê zmiany, jakie zasz³y w poradnikach, jeœli chodzi o przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do ma³¿eñstwa, a szerzej — do przysz³ego ¿ycia. Przede wszystkim z kart poradników niemal znik³y s³owa
„m¹¿” i „¿ona”. Zast¹pi³o je s³owo „partner”, przy czym oznacza ono czasem osobê pozostaj¹c¹ w przelotnym zwi¹zku, czasem w konkubinacie,
a czasem tak¿e wspó³ma³¿onka. Narzeczeñstwo, w znaczeniu pary, która
planuje zam¹¿pójœcie, niemal nie istnieje. Terminu „narzeczeni” u¿ywa siê
czasem w odniesieniu do par ju¿ ze sob¹ mieszkaj¹cych (czyli konkubinatu)
lub takich, które wyznaczy³y na bardzo bliski termin datê œlubu i s¹ w trakcie planowania wesela, kupowania sukni i mieszkania.
Autorzy adresuj¹cy swe wypowiedzi do rodziców rozsnuwaj¹ wizje
wrêcz apokaliptyczne. S¹dz¹c z porad, g³ównym zadaniem rodziców powinno byæ zniechêcanie córki do ch³opców, którzy z regu³y znêcaj¹ siê nad
dziewczyn¹ fizycznie i psychicznie (przy czym jednym z przyk³adów psychicznego znêcania, który przytacza popularny poradnik, jest powiedzenie
dziewczynie, ¿e zrobi³a jej siê na twarzy krosta) 41.
Natomiast we wspó³czesnych poradnikach dla nastolatków na ogó³ nie
potêpia siê ani zmian partnerów, ani zmian narzeczonych. W odniesieniu
do nastolatków poradniki raczej przekonuj¹, ¿e spora liczba „ch³opaków”
czy „dziewczyn” jest korzystna, jeœli chce siê wybraæ kogoœ odpowiedniego.
41

J. Murray, Ale ja go kocham. Ksi¹¿ka dla zrozpaczonych rodziców i ich dorastaj¹cych córek, Gdañsk 2002.
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Powstaje tu pewna osobliwa sprzecznoœæ — posiadanie mê¿a nie jest obowi¹zkowe, ch³opaka czy partnera — tak. Jak stwierdza jeden z niedawno
przet³umaczonych i wydanych poradników (przeznaczony pierwotnie dla
amerykañskich nastoletnich dziewcz¹t): „Randki mog¹ byæ okropne, ale
powinnaœ nadal na nie chodziæ, poniewa¿ stwarzaj¹ one doskona³¹ okazjê,
aby w bardzo przyjemny sposób kogoœ poznaæ”42. Ten sam poradnik uznaje
prawo do „ca³ego tygodnia” u¿alania siê nad sob¹ po zerwaniu przez ch³opaka znajomoœci, potem jest najwy¿szy czas na szukanie nastêpnego.
Na ogó³ jednak wspó³czesne poradniki unikaj¹ jak ognia tematu przysz³ego ma³¿eñstwa. Ksi¹¿ki przeznaczone dla rodziców i nastolatków zajmuj¹ siê przede wszystkim zagro¿eniami (przemoc, molestowanie seksualne i inne niebezpieczeñstwa zwi¹zane z seksem, na³ogi) i radami, jak rozmawiaæ z dzieæmi. Zadaniem rodziców jest danie dzieciom „najlepszego
startu”, czyli przygotowywanie od najwczeœniejszego dzieciñstwa do pracy
zawodowej i wyprzedzenia ju¿ na pocz¹tku rówieœników. Ca³e wychowanie
— wieloletnia nauka, kszta³cenie asertywnoœci i indywidualnoœci — ma s³u¿yæ znalezieniu sobie miejsca w spo³eczeñstwie (nie w rodzinie!) i osi¹gniêciu wysokiej pozycji w pracy zawodowej. W ksi¹¿ce Jak wychowaæ wspania³e
dziecko „wspania³oœæ” ograniczona jest do zdobycia miejsca na renomowanym uniwersytecie i ewentualnie dawania datków na cele charytatywne43.
Podobnie w encyklopedycznym niemal wydawnictwie Twój nastolatek, zachowanie, rozwój emocjonalny i poznawczy o przygotowaniu do za³o¿enia
rodziny nie ma ani s³owa, choæ poradnik zajmuje siê tak¿e m³odzie¿¹, która
ju¿ wyprowadzi³a siê z domu rodzinnego44.
Nie mówi siê te¿ rodzicom, jak maj¹ przygotowaæ w³asne dzieci do bycia
ojcem lub matk¹. O ci¹¿y i narodzinach dziecka poradniki wspominaj¹
g³ównie jako o kataklizmie, zwi¹zanym z nieuporz¹dkowanym ¿yciem seksualnym45. Ma³¿eñstwo zatem jest zadziwiaj¹co czêsto efektem lekkomyœlnoœci i nieuwagi, przy czym opinie autorów s¹ na ogó³ jednoznaczne, bowiem przestrogi przed staropanieñstwem zast¹pi³ strach przed zbyt wczesnym ma³¿eñstwem. M³oda dziewczyna, która zostaje ¿on¹ i matk¹, oceniana jest stosunkowo surowo, pisze siê o lekkomyœlnoœci i nieodpowiedzialnoœci. Jej kszta³cenie jest skoñczone, rozrywki równie¿. Ma³¿eñstwa zawar42
43
44
45

M. Prunty, Ch³opcy! Instrukcja obs³ugi u¿ytkownika, Warszawa 1999, s. 68.
A. Davidson, R. Davidson, Tajemnica sukcesu. Jak wychowaæ wspania³e dziecko, Warszawa 2000.
Twój nastolatek, zachowanie, rozwój emocjonalny i poznawczy, red. D. B. Pruitt, Poznañ 2002.
J. Wilk, Czy zawsze chodzi o mi³oœæ?, Wroc³aw 1995, s. 30–34.
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te zbyt wczeœnie nie daj¹ gwarancji trwa³oœci, a w dodatku s¹ dla obu
wspó³ma³¿onków pu³apk¹. M³odzi mê¿owie odchodz¹, m³ode matki nie
daj¹ sobie rady z dzieæmi. Jeszcze dwadzieœcia–trzydzieœci lat wczeœniej ten
sam wiek (18–20 lat dla dziewczyny) by³ uwa¿any za ca³kiem odpowiedni.
(Na przyk³ad Jan Kamyczek w 1955 r. radzi³ szesnastolatce poczekaæ jeszcze dwa lata)46.
W razie nieplanowanej ci¹¿y dziewczyna mo¿e wychowywaæ dziecko samotnie, ma³¿eñstwo nie zawsze jest dobrym rozwi¹zaniem. Obowi¹zkiem
ch³opaka jest wzi¹æ œlub i to nawet w przypadkach, które wydaj¹ siê w¹tpliwe — jak np. podawana przez amerykañsk¹ radiow¹ terapeutkê historia
o dziewczynie, która œwiadomie oszukiwa³a, twierdz¹c, ¿e nie chce dziecka
i k³ama³a, ¿e bierze œrodki antykoncepcyjne47.
Jedynie poradniki z krêgów chrzeœcijañskich, szczególnie pisane przez
ksiê¿y lub pastorów, przewiduj¹, ¿e ich czytelnicy powinni zostaæ przygotowani do stworzenia rodziny. Jeden z autorów, ksi¹dz, stwierdza, ¿e najlepszym przygotowaniem do roli ¿ony czy mê¿a jest bycie dobrym synem czy
córk¹. „Bo przecie¿ mamy jedno serce, jeden rozum, jedn¹ uczuciowoœæ
i wra¿liwoœæ. I tym wszystkim kochamy (albo nie kochamy) swoich rodziców i tym samym, czyli w zasadzie tak samo, bêdziemy kochaæ (albo nie)
swoj¹ now¹ rodzinê”48. Rodzice, zdaniem autora, maj¹ te¿ prawo weta
w stosunku do przysz³ego wspó³ma³¿onka, który im siê (z wa¿nych przyczyn) nie podoba.
Bardzo racjonalnie natomiast podchodzi do kwestii ma³¿eñstwa jeden
z autorów amerykañskich. Stwierdza on, ¿e jednym z najwa¿niejszych zadañ rodziców jest nauczenie dziecka, jak oceniaæ potencjalnych kandydatów na wspó³ma³¿onków. Dorastaj¹ce dzieci z natury rzeczy maj¹ niewielkie doœwiadczenie ¿yciowe, bez pomocy rodziców mog¹ wiêc dokonaæ nietrafnego wyboru. Autor radzi, by nauczyæ swe dziecko, aby bra³o pod uwagê nie tylko uczucia, ale przede wszystkim charakter ch³opca czy dziewczyny. W pierwszym rzêdzie nale¿y obserwowaæ, jak zachowuje siê wobec
s³abszych od siebie, pracuj¹cych dla niego (np. kelnerów) oraz dzieci
i krewnych. Warto te¿ zwracaæ uwagê, jak siê z³oœci (cz³owiek, który siê nigdy nie gniewa, jest podejrzany; prawdopodobnie jest bierno–agresywny).
Przysz³y wspó³ma³¿onek powinien byæ równie¿ cz³owiekiem rozumnym
46
47
48

J. Kamyczek, dz. cyt., s. 199.
L. Schlessinger, Jak tak mo¿na!? Bez charakteru! Bez odwagi! Bez sumienia!, Warszawa 1998, s. 70.
ks. P. Pawlukiewicz, Z m³odzie¿¹ spokojnie o rodzicach, Warszawa 1996, s. 29.
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i sk³onnym do kompromisu49. Jak widaæ, zwracaæ uwagê nale¿y wy³¹cznie
na charakter, a nie inne cechy — religiê, wychowanie, wykszta³cenie.
Poradników katolickich i protestanckich jest obecnie na rynku jednak
znacznie mniej ni¿ œwieckich. S¹ te¿ trudniej dostêpne. Poradniki katolickie mo¿na dostaæ przede wszystkim w wyspecjalizowanych ksiêgarniach,
podczas gdy podrêczniki autorów œwieckich, g³ównie amerykañskich —
w ka¿dej ksiêgarni i wielu punktach sprzeda¿y prasy.
Jeœli jednak spotykamy jakieœ wzmianki o przysz³ej rodzinie, to jest to
odwrócenie obrazu z poprzednich epok. A wiêc przede wszystkim nie dziewczêta, ale w³aœnie ch³opcy maj¹ byæ przygotowywani do prac domowych, do
pomocy ¿onie. To ich zachêca siê do zmywania i sprz¹tania. Dziewczêta
przygotowywane s¹ do ról zawodowych, nawet kosztem ¿ycia rodzinnego.
Trzeba przy tym powiedzieæ, ¿e rady udzielane w poradnikach (mo¿e dlatego, ¿e wywodz¹ siê zazwyczaj z innych krêgów kulturowych) s¹ absolutnie
sprzeczne z obowi¹zuj¹cym programem szkolnym. W podrêcznikach do
wychowania w rodzinie bardzo wiele mówi siê o ma³¿eñstwie, ojcostwie
i macierzyñstwie, przedstawiaj¹c czêsto za³o¿enie rodziny jako ostateczny
cel d¹¿eñ nastoletnich czytelników, przede wszystkim dziewcz¹t.
Mo¿na siê zastanawiaæ, jak dalece poradnikowy obraz œwiata i porady,
jak sobie w tym œwiecie radziæ, odbiegaj¹ od rzeczywistoœci wspó³czesnej
Polski. Niew¹tpliwie nie jest to wierne odbicie stanu faktycznego. Jednak
popyt na te ksi¹¿ki œwiadczy o tym, ¿e takich a nie innych rad spodziewaj¹
siê rodzice (przede wszystkim zaœ sama m³odzie¿). Wydaje siê wiêc, ¿e te
zalecenia, zgodne zreszt¹ z tekstami popularnych czasopism m³odzie¿owych, mog¹ wp³yn¹æ na plany i aspiracje m³odych ludzi, szczególnie dziewcz¹t, w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ sztywne i powszechnie krytykowane
programy szkolne.

49

R. Campbell, Twój nastolatek potrzebuje Ciebie, Kraków 1991, s. 115–116.
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„Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?”
Pocz¹tki dyskusji o wychowaniu seksualnym
dzieci i m³odzie¿y na ziemiach polskich

„Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?”...

Pocz¹tki publicznej dyskusji o potrzebie rzetelnego wprowadzania
dzieci w tajniki ich pochodzenia oraz przygotowania m³odych ludzi do przysz³ego ¿ycia p³ciowego siêgaj¹ na ziemiach polskich pierwszych lat XX w.
Zrazu o koniecznoœci uœwiadamiania mówiono w w¹skim gronie nauczycielek i wychowawców1. Ukazanie siê w 1903 r. poradnika angielskiej autorki Ellis Ethelmer, zatytu³owanego Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek? wywo³a³o
wymianê pogl¹dów na temat wychowania seksualnego przed znacznie szersz¹ publicznoœci¹ i z udzia³em przedstawicieli ró¿nych œrodowisk2. Wkrótce publiczna dyskusja „czy utrzymywaæ m³odzie¿ w nieœwiadomoœci spraw
p³ciowych” by³a okreœlana jako bardzo ¿ywa. Czêœæ opinii publicznej odczuwa³a j¹ jako coœ prze³omowego, porównywalnego z wielkimi tematami epoki w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego: „¯yjemy w epoce wynalazków
— pisa³ ksi¹dz Mateusz Je¿ — nie tylko na polu techniki. W sztuce secesja,
w literaturze dekadentyzm, w ekonomii socjalizm, w polityce powszechne
g³osowanie, roszcz¹ sobie pretensje do wywo³ania zbawiennego przewrotu
i zapanowania nad œwiatem. Pedagogia nie mo¿e te¿ narzekaæ na brak
«specyfików»; jednym z najœwie¿szych jest: wczesne uœwiadamianie m³o-

1

T. Mêczkowska, Bez ob³udy, „Ogniwo” 1903, nr 27, s. 647.
E. Ethelmer, Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?, pod³ug dzie³ka Ellis Ethelmer: Baby buds spolszczy³a
R. Centnerszwerowa, Warszawa 1903.
2
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dzie¿y na punkcie popêdu p³ciowego, w celu zaradzenia jej zboczeniom
p³ciowym”3.
Popularyzatorzy idei wychowania seksualnego mieli œwiadomoœæ podjêcia pionierskiej dzia³alnoœci, ³¹czyli ze swoj¹ misj¹ wielkie oczekiwania.
Oczywiœcie nie wszyscy podzielali przekonanie co do korzyœci p³yn¹cych
z „otwartoœci i jawnoœci traktowania spraw higieny i etyki p³ciowej”. Jak
zwykle w takich razach, wielu uzna³o podjêcie publicznej dyskusji na zakazany wczeœniej temat za cechê nios¹cych demoralizacjê i upadek nowych
czasów, widz¹c zepsucie w samym uœwiadamianiu4.
Do 1914 r. (który jest tylko arbitraln¹ cezur¹ wyznaczon¹ dla potrzeb
kwerendy i nie oznacza, jak mi siê wydaje, istotnej jakoœciowej zmiany w historii uœwiadamiania seksualnego) na ³amach prasy wszelakiej proweniencji ideologicznej oraz czasopism specjalistycznych5 ukaza³y siê setki wypowiedzi — artyku³ów, recenzji i streszczeñ literatury zachodniej (zw³aszcza
niemieckojêzycznej), sprawozdañ z dzia³alnoœci ró¿nych organizacji i zjazdów6. Wymieniano pogl¹dy na temat treœci uœwiadamiania (strony biologicznej, po¿¹danych postaw wobec ¿ycia p³ciowego, zagro¿eñ wynikaj¹cych
z ró¿nych zachowañ seksualnych) i organizacji uœwiadamiania (szczególnie
problem uœwiadamiania przez szko³ê). Prasa odegra³a podwójn¹ rolê — jako œrodek komunikacji oraz organizator ruchu. Obok tego ukazywa³y siê
poradniki, o których prasa szeroko informowa³a — adaptacje i przek³ady
popularnych w Europie ksi¹¿ek7 oraz publikacje polskich lekarzy, pedagogów, dzia³aczy spo³ecznych8 — kierowane do rodziców, m³odzie¿y obojga
p³ci, tylko do ch³opców lub tylko do dziewcz¹t.
3

ks. M. Je¿, W sprawie uœwiadamiania m³odzie¿y na punkcie popêdu p³ciowego, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 1905, nr 6.
Zob. np. A. Pyrz, Odezwa do Rodziców i Kierowników M³odzie¿y w kwestji uœwiadomienia, Warszawa 1907
(Nak³ad i w³asnoœæ Autora).
5
Kwerend¹ zosta³y objête czasopisma medyczne („Zdrowie”, „Przegl¹d Higieniczny”, „Lekarz”, „Przewodnik Zdrowia”), pedagogiczne („Przegl¹d Pedagogiczny”, „Muzeum”, „Rodzina i Szko³a”, „Nowe Tory”), koœcielne („Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski”), ruchu kobiecego („Ster”, „Nowe S³owo”),
ruchu etycznego („Czystoœæ”, „Œwiat P³ciowy”, „Przysz³oœæ”), tygodniki spo³eczne („Ogniwo”, „Przegl¹d
Tygodniowy”).
6
WyraŸny wzrost publikacji odzwierciedlaj¹ bibliografie. Np. bibliografia pedagogiczna rejestruje ok.
70 pozycji za lata 1900–1910. A. Karbowiak, Bibliografia pedagogiczna 1901–1910, Lwów 1920.
7
Np. A. J. Fournier, Dla naszych synów, gdy dojd¹ do dojrza³oœci, Warszawa 1905; E. Hopkins, Matki i synowie czyli potêga kobiecoœci, Warszawa 1902.
8
Np. I. Moszczeñska, Co ka¿da matka swej dorastaj¹cej córce powiedzieæ powinna?, Warszawa 1904; tej¿e,
Jak rozmawiaæ z dzieæmi o kwestiach dra¿liwych. Wskazówki dla matek, Warszawa 1904; tej¿e, Czego nie wiemy o naszych synach?, Warszawa 1904.
4
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Kontynuowaniu tej problematyki sprzyja³ rozwój polskiego ruchu kobiecego, œledz¹cego uwa¿nie nowe zjawiska w Europie, gdzie od lat 80.
XIX w. coraz g³oœniej ró¿ne œrodowiska opowiada³y siê za wprowadzeniem
wychowania seksualnego do edukacji dzieci i m³odzie¿y9. W okresie ogromnego spo³ecznego o¿ywienia, jakie nast¹pi³o od 1905 r., powsta³o wiele towarzystw i organizacji propaguj¹cych odrodzon¹ moralnoœæ i higieniczne
zachowania. Zjazdy i codzienna dzia³alnoœæ tych organizacji (z których niektóre niemal ca³kowicie skupia³y siê na propagowaniu okreœlonych postaw
wobec ¿ycia p³ciowego) oraz ruchów spo³ecznych o ró¿nym stopniu zorganizowania popularyzowa³y kwestiê uœwiadamiania. Pierwszeñstwo nale¿y
do œrodowiska pedagogów i lekarzy, a zaraz potem do organizacji kobiecych (radykalny Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet Polskich, umiarkowane Stowarzyszenie Matek Chrzeœcijanek w Krakowie), higienistów (Towarzystwo Higieniczne, Towarzystwo Zwalczania Chorób P³ciowych, np. w Poznaniu), ruchu czystoœci etycznej wœród m³odzie¿y (Ethos, Eleuterie, Towarzystwo Ochrony M³odzie¿y), do towarzystw abolicjonistycznych i oœwiatowych. Na koñcu wspomnieæ wypada i szko³ê, zw³aszcza w zaborze austriackim.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e w pierwszych latach XX w. na ziemiach
polskich narodzi³ siê ruch spo³eczny — wewnêtrznie zreszt¹ zró¿nicowany
— na rzecz masowego uœwiadamiania seksualnego, po raz pierwszy na tak¹
skalê alternatywny do koœcielnego wychowania w dziedzinie seksualnoœci
cz³owieka10. Nie by³ to naturalnie pocz¹tek publicznej rozmowy o seksie
w ogóle i ró¿nych jego aspektach, który od ostatnich dwóch dekad XIX w.,
pod¹¿aj¹c za nauk¹ i filozofi¹, prowadzi³a ze spo³eczeñstwem coraz odwa¿niej prasa, sztuka, literatura.

9

Tak w Anglii, zob. L. Hall, Sex, Gender and Social Change in Britain since 1880, London 2000, s. 2.
Za prekursorów nowoczesnego wychowania seksualnego literatura pedagogiczna uwa¿a niemieckich
przedstawicieli kierunku w pedagogice, zwanego filantropizmem: J. B. Basedowa, C. G. Salzmanna, którzy
w koñcu XVIII w. opracowali programy systematycznego uœwiadamiania dzieci (zalecali rozpoczynaæ
w wieku 10 lat) o aspektach biologicznych ¿ycia p³ciowego. M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania
seksualnego, [w:] Seksuologia spo³eczna. Wybrane zagadnienia, red. K. Imieliñski, Warszawa 1974,
s. 244–245. Metody filantropistów (np. zabijanie kotnej samiczki, by pokazaæ we wnêtrzu m³ode, wizyty
w szpitalu dla chorych wenerycznie, pogl¹dowe tablice miedziorytnicze przedstawiaj¹ce wyniszczonego ¿yciem p³ciowym rozpustnika, s³u¿¹c¹ i zamordowane dzieciê) przypomniane zosta³y na pocz¹tku XX w. raczej dla uporz¹dkowania wiedzy. Ocenione zosta³y jako nieskuteczne, bo „z³e, zanadto swobodne”, edukacja „z dok³adnoœci¹ zbyteczn¹ i okrucieñstwem”. M. Haraszkiewicz, Kwestia p³ciowa a szko³a, „Rodzina
i Szko³a” 1905, nr 19 i 20, s. 278–282.

10
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Strategia ukrywania i uniku
Silna tradycja dyskrecji w sprawach seksu w kulturze polskiej XIX w.,
prze³amywana powoli od prze³omu wieków, sprawi³a, ¿e stosunkowo rzadko w Ÿród³ach pojawiaj¹ siê zwierzenia dotycz¹ce tej sfery ¿ycia. Jednym ze
Ÿróde³ naszej wiedzy (czy œciœlej wyobra¿eñ) o istniej¹cej w XIX w. praktyce wprowadzania dzieci i m³odzie¿y w sprawy seksualnoœci s¹ opinie propagatorów edukacji p³ciowej z pocz¹tku XX w. Zgodnie stwierdzali oni, ¿e
nie przekazuje siê dzieciom i m³odzie¿y ¿adnych informacji o mechanizmach rozmna¿ania cz³owieka i jego ¿yciu seksualnym. W sytuacji gdy
w szkole nawet na lekcjach przyrody unikano podejmowania podobnych
zagadnieñ, domowa edukacja mia³a podstawowe znaczenie. Tymczasem
wedle panuj¹cej opinii, najbardziej powo³ani i zdawa³oby siê zainteresowani, czyli rodzice, stosowali — najogólniej ujmuj¹c — strategiê ukrywania
przed dzieæmi wiadomoœci dotycz¹cych sfery p³ci cz³owieka od maleñkoœci
po okres nawet szkolny, przy czym ostro¿noœæ ta szczególnie dotyczy³a
dziewcz¹t. Unikano odpowiedzi, stosowano wykrêty, zas³aniano siê niedojrza³oœci¹ dzieci, uniemo¿liwiaj¹c¹ im zrozumienie tych zagadnieñ.
Najbardziej powszechne by³o — wedle tych opinii — odpowiadanie
dzieciom na ich pytania o pochodzenie rodzeñstwa, ¿e przyniós³ je bocian11, albo (rzadziej), ¿e zosta³y znalezione w kapuœcie. Ów stary motyw
bajkowy12 o bocianie przynosz¹cym dzieci by³ prawdopodobnie wspólny
dla wszystkich œrodowisk. Wspomina o nim zarówno ch³opskie dziecko Jakub Wojciechowski13, jak i arystokratka Maria Czapska14. Walka z bocia11

Pisze o tym R. Centnerszwerowa we wstêpie do ksi¹¿eczki E. Ethelmer, wszyscy recenzenci tej i podobnych ksi¹¿eczek. Recenzent ksi¹¿eczki K. Th. Schulza Sk¹d siê bior¹ ma³e dzieci? przypomina tak¹ wersjê
rozmowy: „«A czemu to Mama chora? Bo j¹ bocian pogryz³!» — «A czemu j¹ pogryz³?» — «Bo... bo... nie
chcia³a zaraz przyj¹æ tego braciszka!», «A czemu to Mama nie chcia³a go przyj¹æ?». Tu ju¿ zwykle pytany
urywa³ objaœnienia, ka¿¹c siê po prostu uciszyæ malcowi, aby Mama siê nie gniewa³a”. Bocian a dzieci czyli
„Sk¹d siê bior¹ ma³e dzieci?”, „Przewodnik Zdrowia” 1905, nr 9, s. 68; Jeszcze w sprawie bajki o bocianie,
„Przewodnik Zdrowia” 1905, nr 12.
12
Zob. Motif — Index of Folk Literature, ed. S. Thompson, t. V, Copenhagen 1957, s. 410 (T 589.6.1).
13
J. Wojciechowski, ¯yciorys w³asny robotnika, Warszawa 1985, s. 78. Dopiero kole¿anki ze szko³y mu wyjaœniaj¹, sk¹d siê bior¹ i jak siê rodz¹, stosuj¹c analogiê do zwierz¹t, co by œwiadczy³o, ¿e same zosta³y uœwiadomione w duchu wskazañ poradnikowych. Tam¿e, s. 81.
14
M. Czapska, Europa w rodzinie, Warszawa 1989, s. 224–225. Pierwsze wyjaœnienia siostry Czapskie otrzyma³y od cioci — matki oœmiorga dzieci: „podjê³a perorê o Adamie i Ewie, zw³aszcza o Ewie, za której
grzech pierworodny my, kobiety, musimy cierpieæ. Powtarza³a z patosem, a mia³a g³os donoœny: «to wszystko przez Ewê, wszystko przez tê Ewê!» Wysz³yœmy nic nie rozumiej¹c”. Uœwiadomienie „drugiego stopnia”
pochodzi³o od starszej, zamê¿nej siostry w ci¹¿y, która powiedzia³a dziewczynkom, ¿e „dziecka nie przynosi
bocian, tylko matka nosi je pod sercem”.
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nem, czyli z „jednym z najbardziej rozpowszechnionych w wychowaniu
k³amstw”15, sta³a siê symbolem batalii o uœwiadamianie dzieci.
Naturalnie wielu rodziców, mo¿e nawet wiêkszoœæ, wskazywa³o dzieciom Boga jako stwórcê ich i ich rodzeñstwa. Ale np. gorliwa katoliczka, Anna z Dzia³yñskich Potocka, by³a zwolenniczk¹ uœwiadamiania dzieci
w odpowiednim czasie, natomiast wykorzystywa³a niewiedzê swoich ma³ych dzieci do umacniania ich wiary: „Ja nawet z wami ucieka³am siê do wybiegów, aby wam pokazaæ, ¿e Bóg was wys³uchuje. Ile razy na przyk³ad spodziewa³am siê dzieciêcia, przedstawia³am wam, ¿e warto by uprosiæ u Boga,
aby wam doda³ jeszcze braciszka lub siostrzyczkê, i prosiliœcie, i cieszyli siê
serdecznie potem pewni, ¿e to modlitwy wasze otrzyma³y pomno¿enie rodziny”16.
Wokó³ spraw seksu, prokreacji, cia³a tworzono w kontaktach z dzieæmi
aurê nagannoœci i nieprzyzwoitoœci.
W domu Czapskiej starannie unikano sytuacji, które mog³yby zwróciæ
uwagê dzieci na sprawy zwi¹zane z p³ci¹. Brata przewijano za parawanem,
reprodukcjom nagich pos¹gów w podrêczniku historii staro¿ytnej, a nawet
Jezusowi w ¿³obie domalowywano szorty. Z polecenia matki w domu i na
dworze nie by³o suczki, wszelkie „odkrycia” ganiono, zamykano rozmowê,
do ordynarnych zaliczano s³owa — kochaæ siê, kokietowaæ, podkochiwaæ17.
Czapska pisa³a swe wspomnienia w okresie rewolucji seksualnej na Zachodzie, byæ mo¿e w innym czasie w ogóle nie podjê³aby tego problemu
w pamiêtniku. Po latach wspomina niepokój towarzysz¹cy d³ugiemu proceowi dochodzenia do prawdy przy pomocy ciotek, kole¿anek, w koñcu ksi¹¿ki oraz czêste uczucie przera¿enia, ¿e grzeszy myœl¹ i szoku po odkryciu
prawdy18.

15

E. Ethelmer, Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?, rec. J. Unszlicht–Bernsteinowa, „Ksi¹¿ka” 1903, nr 8, s. 287.
A. z Dzia³yñskich Potocka, Mój pamiêtnik, Warszawa 1973, s. 24. Autorka spisywa³a wspomnienia w latach 1884–1902.
17
M. Czapska, dz. cyt., s. 220–224.
18
Podobnie Potocka, choæ jej wspomnienia i uczucia s¹ ju¿ inne: „Pamiêtam, ¿e raz niechc¹cy dowiedzia³am siê rzecz pewn¹, bardzo zreszt¹ niewinn¹ i niewiele znacz¹c¹. Przybieg³am z p³aczem do mamy, przyzna³am jej siê, co siê sta³o, i w rozpaczy ¿ali³am siê: «Ju¿ straci³am niewinnoœæ moj¹, ju¿ umys³ mój zbrukany!» Ale pisze te¿: „za szczêœcie mo¿na poczytaæ, ¿e ¿adna z³a ksi¹¿ka wówczas nie wpad³a mi w rêce. Bóg
strzeg³ dziwnie niewinnoœci i nieœwiadomoœci mojej... Dziœ przypisujê to szczególnej opiece anio³a stró¿a
mego, który mg³¹ pokrywa³ na chwilê moje zmys³y, aby zachowaæ umys³ mój czysty i niewinny. Jednak¿e ta
ciekawoœæ nie trwa³a d³ugo; w miarê jak wyrasta³am z dzieciñstwa, ca³ym idealnym poczuciem moim ukocha³am skromnoœæ i dziewiczoœæ i nawet unika³am starannie rozmów, które mnie mog³y zgorszyæ i oœwieciæ
niew³aœciwie”. A. z Dzia³yñskich Potocka, dz. cyt., s. 52.
16
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Wspomnienia niektórych kobiet dowodz¹, ¿e mog³y one zostaæ wydane
za m¹¿ bez jakiejkolwiek wiedzy o ¿yciu p³ciowym i o rodzeniu dzieci. Anna
Tarczewska nie ukrywa w pamiêtniku swojego niemi³ego zaskoczenia noc¹
poœlubn¹ i dezaprobaty dla tak ró¿nego wychowywania kobiet i mê¿czyzn19. Publicystyka propaguj¹ca wychowanie p³ciowe pos³ugiwa³a siê niekiedy opowieœciami o rzekomych ucieczkach mê¿atek po nocy poœlubnej.
O koniecznoœci przygotowania dziewcz¹t do przysz³ego ¿ycia seksualnego
i macierzyñstwa pisa³a po powrocie z d³u¿szego pobytu we Francji w swych
felietonach Gabriela Zapolska20. Anna Potocka myœla³a, bêd¹c pierwszy
raz w ci¹¿y, ¿e poród „carskim ciêciem siê za³atwia”21. Uwaga Czapskiej, ¿e
jej ciê¿arna siostra nie chcia³a im powiedzieæ, jak siê rodzi dzieci, bo „mo¿e
sama nie bardzo wiedzia³a, co j¹ czeka, a pytaæ nie chcia³a” nie musi byæ tak
nieprawdopodobna, jak siê z pozoru wydaje22.
Faktem jest brak Ÿróde³, ale przede wszystkim badañ nad obyczajowoœci¹ seksualn¹ Polaków w XIX w.23. Powo³uj¹c siê jednak na obowi¹zuj¹c¹
ówczeœnie naukê Koœcio³a, ogóln¹ wiedzê na temat atmosfery milczenia
o sferze ¿ycia intymnego w XIX w. oraz bardzo ograniczony, zw³aszcza
w przypadku m³odych ludzi, szczególnie dziewcz¹t, dostêp do informacji
naukowej — nie mówi¹c o jej hermetycznoœci24 — mo¿emy przyj¹æ s¹dy
o powszechnoœci braku uœwiadamiania za wiarygodne. Jednak w dziedzinie
nale¿¹cej do przestrzeni ca³kowicie prywatnej i jednoczeœnie tak wa¿nej
emocjonalnie, w której nabyte doœwiadczenia pozwala³y ka¿demu uwa¿aæ
19

„Niech, co chc¹, pisz¹ poety, niech, co chc¹, mówi¹ kobiety, lecz pod³ug mnie nie ma nic nieszczêœliwszego jak skromnie wychowana dziewczyna przez pierwsze dni po szlubie. Kocha³am zawsze Marcelka, ale taki
¿al do niego mia³am za ró¿ne mi po szlubie wyrz¹dzone niecnoty, ¿e w pierwszych dniach naszego zwi¹zku
nadzwyczajnie by³am smutn¹”. A. z Tañskich Tarczewska, Historia mego ¿ycia, Warszawa 1974, s. 198–199.
20
G. Zapolska, Lalka, [w:] Publicystyka, cz. III, Warszawa 1962, s. 95–96.
21
A. z Dzia³yñskich Potocka, dz. cyt., s. 102. Co prawda by³o tak na w³asne jej ¿yczenie, nie dopuszcza³a
¿adnej informacji ze strachu.
22
M. Czapska, dz. cyt., s. 225. Pamiêtnik spisywany by³ po II wojnie œwiatowej.
23
Pewne perspektywy badawcze istniej¹. Analiza ówczesnego dorobku naukowego (zw³aszcza w konfrontacji z jego popularyzacj¹ poprzez prasê i poradniki) stwarza pewne mo¿liwoœci oceny wiedzy przynajmniej
klas wy¿szych (szczególnie gdyby zajrzeæ do Ÿróde³ bibliologicznych, takich jak inwentarze domowych ksiêgozbiorów, ró¿nych bibliotek, oszacowaæ nak³ady poradników). Z kolei badania demograficzne, takie jak
liczba nieœlubnych dzieci, porównanie dat urodzin z datami œlubów rodziców informuj¹ o stopniu przestrzegania obowi¹zuj¹cych rygorystycznych norm.
24
Pracuj¹cy w Westfalii Jakub Wojciechowski uzyska³ wiedzê o fizjologii kobiety z ksi¹¿ek oraz na wystawie zorganizowanej w czasie œwiêta górniczego, na której zgromadzono modele anatomiczne ludzi obu
p³ci: zdrowych (budowa anatomiczna), chorych na „syfilisy, szankry, spalone laski, trepery i inne zaraŸliwe
choroby. I te¿ tam by³y podpisy tych lekarzy, co te choroby leczyli. I kiedy te¿ zem dali patrza³, to zem te¿
tam móg³ figury widzieæ, jak sie dzieci rodzom za pomocom lekarza, kiedy ¿elaznemi narzêdziami to dziecko z ty matki bêdzie wyci¹gane”. J. Wojciechowski, dz. cyt., s. 141, 259.
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siê za eksperta, nie mo¿na wykluczyæ ró¿norodnoœci rzeczywistych zachowañ, ³¹cznie z rzeczowym wprowadzaniem dziecka przez rodzica w problemy prokreacji25. Wprawdzie w takich sprawach wiêksze znaczenie ma osobowoœæ ludzi ni¿ pewne normy œrodowiskowe, ale otwarte postawy wydaj¹
siê bardziej prawdopodobne w œrodowisku liberalnej inteligencji, chêtnie
przyjmuj¹cej nowe, wczeœniej propagowane na zachodzie Europy wzorce postêpowania. Nieprzypadkowo propagatorami edukacji seksualnej
wœród m³odzie¿y byli lekarze, dzia³acze oœwiatowi, feministki.
Uœwiadamianie jako szczepienie ochronne
Trudno powiedzieæ, czy rodzice nie uœwiadamiali swoich dzieci g³ównie
z poczucia fa³szywego wstydu, czy przede wszystkim ze strachu przed negatywnymi nastêpstwami26. W ka¿dym razie czêœæ pedagogów zaczê³a krytykowaæ tak¹ postawê, uznaj¹c j¹ za nagann¹ z wychowawczego punktu widzenia, bo przynosz¹c¹ ogromne szkody indywidualne i spo³eczne27.
Za najpowa¿niejsz¹ konsekwencjê przemilczeñ i tym samym argument
za wczesnym uœwiadamianiem jego zwolennicy uwa¿ali fakt, ¿e wiêkszoœæ
dzieci zostaje doœæ szybko uœwiadomiona przez osoby postronne — kolegów lub s³u¿bê domow¹. Jednostkowym obserwacjom przysz³y w sukurs
pierwsze badania statystyczne. Spekulacyjne w swej istocie s¹dy i opinie,
sprowadzaj¹ce siê czêsto do uogólnieñ w³asnych doœwiadczeñ, uzyska³y
wsparcie naukowe (w rozumieniu ówczesnej epoki) w wynikach pierwszych
badañ ankietowych dotycz¹cych ró¿nych aspektów seksualnoœci m³odzie¿y
mêskiej (zdrowia, ¿ycia p³ciowego), jakie zosta³y przeprowadzone wœród

25

Zob. artyku³ M. Sikorskiej–Kowalskiej w niniejszym tomie.
Dr Miklaszewski podsumowuje i ocenia spokojnie, bez oskar¿ania rodziców: dzia³ali „bez z³ej woli,
w najlepszej myœli, poddaj¹c siê panuj¹cym zwyczajom, pogl¹dom, przepisom religijnym”. W. Miklaszewski, Odezwa do m³odzie¿y dojrzewaj¹cej, „Nowe Tory” 1905, s. 881.
27
„B³êdem wychowawców starej szko³y by³o, ¿e siê obawiali uœwiadamiania, uwa¿aj¹c je za gorszycielstwo;
¿e poczytywali za umoralnienie prawienie mora³ów i uczenie formu³ek w rodzaju przys³ów, bajeczek, lub
ca³kiem niezrozumia³ych katechizmów; wreszcie, ¿e nie tylko ukrywali prawdê, o któr¹ siê dopomina³ m³ody umys³, lecz starali siê powstrzymaæ go k³amstwy, groŸb¹, wstydem i podobnemi sposobami od spostrzegania, zastanawiania siê i myœlenia”. Autor tych s³ów, kiedy zwraca³ siê do m³odzie¿y, by³ doros³ym cz³owiekiem, jego pokolenie karmione by³o bajkami, zbywane („zbyt m³odzi, by zrozumieæ”), karcone za ciekawoœæ, w efekcie „nieœwiadome rzeczy, oddane na los szczêœcia”, co oznacza „skazaæ wiele, bardzo wiele
m³odych ¿yæ na stracenie i zag³adê”. Niewiedza prowadzi³a do „czynów, których donios³oœci dla ca³ego ¿ycia nie jesteœcie [m³odzi] w stanie teraz przewidzieæ”, W. Miklaszewski, Odezwa do m³odzie¿y dojrzewaj¹cej,
s. 881–882.
26
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studentów warszawskich w 1899 r.28, 1903 r.29 i 1904 r.30 Zebrano w sumie
700 ankiet. Wyniki znane s¹ badaczom i od dawna funkcjonuj¹ w obiegu
naukowym31. Dzisiejszy poziom wymagañ stawianych metodzie statystycznej nie pozwala z tak¹ ³atwoœci¹, jak to robili autorzy pisz¹cy na pocz¹tku
XX w., uznaæ wyniki owych badañ za reprezentatywne dla ca³ej m³odzie¿y,
choæby tylko z klas œrednich, ale te¿ nie dyskwalifikuje ich ca³kowicie. Ankiety potwierdzi³y, ¿e „zdobycie tajemnicy ¿ycia” rzadko odbywa³o siê przy
udziale rodziców. Zasadnicz¹ rolê edukacyjn¹ (i to bardzo wczeœnie) odgrywa³a przede wszystkim s³u¿ba (s³u¿¹ce wielu ch³opcom dostarczy³y tak¿e pierwszych doœwiadczeñ seksualnych) i koledzy. Spoœród tych, którzy
odpowiedzieli na pytanie, w jakim wieku zdobyli wiedzê o „tajemnicy ¿ycia”, 90% ch³opców zosta³o uœwiadomionych przed ukoñczeniem 14 roku
¿ycia — najwiêcej w pierwszych latach szkolnych (75%), ale spora grupa
(20%) w okresie do 9 roku ¿ycia. Zatem dowiedziano siê, ¿e rzeczywiœcie
dzieci uœwiadamiane s¹ doœæ wczeœnie, w wieku 10–14 lat.
Uœwiadamianiu — brutalnemu, wulgarnemu — przez rówieœników lub
s³u¿bê zwolennicy œwiadomego, nowoczesnego wychowania seksualnego
przypisywali zgubny w skutkach wstrz¹s psychiczny, odbijaj¹cy siê na ¿yciu
doros³ego póŸniej cz³owieka32, „m¹c¹cy raz na zawsze czystoœæ i niewinnoœæ duszy dzieciêcej”, „wyobraŸniê na niebezpieczne kieruj¹cy tory”33.
By³a to z³a forma uœwiadamiania i do z³ego prowadz¹ca: bez istotnej treœci
moralnej, w podniecaj¹cej formie, co — jak s¹dzono — stanowi³o zachêtê do
rozpoczêcia praktyk seksualnych i grunt dla onanizmu. Dla ówczesnych pedagogów bardzo istotnym problemem by³o samo ok³amywanie dzieci. Iza
Moszczeñska zwraca³a uwagê, ¿e „nieœwiadomoœæ utrzymywana sztucznie
prowadzi do ob³udy”34. Za sprawê najwy¿szej wagi uznano uczciwoœæ wobec ma³ego dziecka i zaufanie jego do rodziców („wychowywanie nie znosi
28
Z. Kowalski, Higiena i etyka ¿ycia p³ciowego, Warszawa 1901; tego¿, Stan zdrowia i warunki hygieniczne
w œwietle cyfr, Warszawa 1899.
29
I. Moszczeñska, Czego nie wiemy o naszych synach. Fakta i cyfry dla u¿ytku rodziców, Warszawa 1904.
30
T. £azowski, K. Siwicki, ¯ycie p³ciowe warszawskiej m³odzie¿y, Warszawa 1906; M. Falski, Niektóre dane
z ¿ycia m³odzie¿y szkó³ œrednich, „Nowe Tory” 1906, nr 9, s. 861–878.
31
M. Kozakiewicz, dz. cyt., s. 278–283.
32
Por. rec. J. Unszlicht–Bernsteinowej, dz. cyt., s. 288.
33
A nawet, jak w popularnym piœmie medycznym napisano: „Zdaje siê, ¿e tak rozpowszechnione wœród
m³odzie¿y przyk³ady samogwa³tu s¹ skutkiem w³aœnie podra¿nienia wyobraŸni m³odych przez opowiadania
i objaœnienia osób niepowo³anych, gdy powo³ani do dania w czas wyjaœnieñ, t.j. rodzice, zaniedbali tego
obowi¹zku”, Nadu¿ycia p³ciowe, „Przewodnik Zdrowia” 1900, nr 9, s. 67.
34
Ellis Ethelmer, Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?, rec. I. M[oszczeñska], „Przegl¹d Pedagogiczny” 1903,
nr 12, s. 152.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

„Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?”... 33

kompromisów”). K³amstwo i oszukiwanie zaœ poci¹ga³y za sob¹ utratê zaufania do rodziców i wychowawców, tak istotn¹ w procesie kierowania rozwojem dziecka. Zamyka³y drogê do wp³ywania na dalszy rozwój dziecka.
Uœwiadamianie powi¹zano z zaspokajaniem potrzeb duchowych dziecka, chc¹c pomóc mu zrozumieæ i uszlachetniæ popêd p³ciowy. Bez w¹tpienia taka postawa wynika³a z wp³ywu nowej pedagogiki na zakres i charakter
edukacji oraz na stosunek do dziecka. Na ziemiach polskich szybko adaptowano now¹ myœl pedagogiczn¹ (spopularyzowan¹ m.in. przez Adolfa Dygasiñskiego, Henryka Wernica).
Uœwiadamianie ma³ych dzieci by³o w istocie uk³onem w stronê wiedzy
opartej na ustaleniach rozwijaj¹cej siê wówczas szybko medycyny i szacunku do niej. Treœæ edukacji seksualnej obejmowa³a wiêc w pierwszym rzêdzie informacje o procesach rozmna¿ania cz³owieka — budowy narz¹dów
p³ciowych i fizjologii. Docenianie psychiki dziecka, jakie przyniós³ rozwój
psychologii i pedagogiki prowadzi³o do przekonania, ¿e sytuacja, jak¹ stwarzaj¹ rodzice staraj¹cy siê ukryæ przed dzieckiem sferê seksualnoœci, wywo³uje u niego ogromny dyskomfort — zamêt, w¹tpliwoœci, jeszcze wiêksz¹
ciekawoœæ. „Uczenie, ¿e jest to nieprzyzwoite, naganne, nieobyczajne”, by³o — pisze lekarz i autor odezw do m³odzie¿y Walenty Miklaszewski — najwiêkszym b³êdem wychowawczym pope³nianym przez rodziców, rodzi³o
bowiem lêk i poczucie wstydu z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami35.
„Jak najwczeœniejsze” wprowadzanie dzieci w problematykê rozmna¿ania cz³owieka przez rodziców — delikatne, uwzglêdniaj¹ce indywidualny
rozwój i ciekawoœæ, dociekliwoœæ dziecka, „rozumnie i zgodnie z prawd¹”,
mia³o spe³niæ przede wszystkim rolê szczepienia ochronnego przeciw brutalnemu uœwiadamianiu przez s³u¿bê, uchroniæ przed z³ymi wp³ywami otoczenia, „ustrzec przed nieczystoœci¹ myœli i czynów”36.
Wczesne uœwiadamianie przez rodziców mia³o w istocie cel prewencyjny — nale¿a³o ubiec innych, by zapobiec negatywnym skutkom ich edukacji, by zabezpieczyæ przed niemoralnymi ludŸmi, w koñcu daæ cz³owiekowi
broñ do walki z si³ami natury, która nara¿a³a m³odego cz³owieka na silne

35

W. Miklaszewski, Odezwa do m³odzie¿y dojrzewaj¹cej, s. 881. Miklaszewski napisa³ te¿ Odezwê do m³odzie¿y dojrza³ej, „Nowe Tory” 1905, s. 953–977.
N. Grimm, Jak omawiaæ dra¿liwe kwestie z dzieæmi i m³odzie¿¹?, rec. Dr M. Janelli, „Muzeum” 1905,
t. XXI, s. 609.
36
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pokusy. T¹ broni¹ mia³a byæ prawda (wiedza), która dzia³a jak szczepienie
ochronne. Zak³adano, ¿e wiedza sk³ania do racjonalnych zachowañ.
Dynia i ogórek zamiast bociana
Co zatem nowoczesna, postêpowa matka, która nie chcia³a dziecka
ok³amywaæ, powinna powiedzieæ swoim dzieciom? Rozstanie rodziców
i dzieci z bocianem mia³y u³atwiæ ksi¹¿eczki z wzorami rozmów, pogadanek
rodziców z ma³ymi (5–7–, rzadziej 10–letnimi) dzieæmi.
Bibliografia pedagogiczna notuje kilka takich pozycji. Po poradniku Ethelmer z 1903 r., w 1904 r. Iza Moszczeñska napisa³a ksi¹¿eczkê Jak rozmawiaæ z dzieæmi o kwestiach dra¿liwych?37. Podobny tytu³ mia³o t³umaczenie
ksi¹¿eczki Nelli Grimm Jak omawiaæ dra¿liwe kwestie z dzieæmi i m³odzie¿¹?38 (dokonane znowu przez Centnerszwerow¹). W 1905 r. Ró¿a Centnerszwerowa przygotowa³a drugie, nieco zmienione wydanie broszury Sk¹d siê
wzi¹³ twój braciszek? Wszystkie wymienione publikacje by³y adresowane do
rodziców (z regu³y do matek). Jedynie ksi¹dz Max Oker–Blom przeznaczy³
swój tekst, wbrew tytu³owi (Na wsi u wuja–doktora. Ksi¹¿ka dla rodziców)39
tak¿e do samodzielnego czytania przez dzieci. Recenzenci zgodnie orzekli,
i¿ czas najwy¿szy rozstaæ siê z bajk¹ o bocianie i ¿e poradnik Ellis Ethelmer
s³usznie wypowiada wojnê temu wybiegowi doros³ych40.
Wszystkie wymienione wczeœniej publikacje odnosi³y siê do przewidywanego, uwa¿anego za powszechne i oczywiste, pytania dziecka, sk¹d siê
wziê³o na œwiecie. Zastosowano metodê, proponowan¹ ju¿ w XVIII w.
przez Christiana Salzmanna, uœwiadamiania przez analogiê do œwiata roœlin i zwierz¹t, wykorzystuj¹c wspóln¹ istotê rozmna¿ania p³ciowego przez
po³¹czenie mêskiej i ¿eñskiej komórki rozrodczej. U³atwia³o to rozmowê z dzieæmi, pozwalaj¹c na pokonanie pewnej wstydliwoœci odczuwanej
zw³aszcza przez rodziców. Ale dla niektórych takie usytuowanie cz³owieka
w œwiecie przyrody, zrównuj¹ce go ze zwierzêtami, stanowi³o problem i by³o argumentem przeciw.
Ethelmer, za której przyk³adem poszli inni autorzy (choæ trudno uwierzyæ, by tak¿e i matki), na piêtnastu stronicach opisa³a wzorcowy wyk³ad
37

I. Moszczeñska, Jak rozmawiaæ z dzieæmi o kwestiach dra¿liwych?, Warszawa 1904.
N. Grimm, Jak omawiaæ dra¿liwe kwestie z dzieæmi i m³odzie¿¹?, Warszawa 1904.
M. Oker–Blom, Na wsi u wuja–doktora. Ksi¹¿ka dla rodziców, Warszawa 1906.
40
E. Ethelmer „rzuci³a rêkawicê jednemu z najbardziej rozpowszechnionych w wychowaniu k³amstw: legendzie o bocianie”. J. Unszlicht–Bernsteinowa, dz. cyt., s. 287.
38
39
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matki dla szeœcioletniego syna najpierw o rozmna¿aniu dyni, a nastêpnie
ptaków i ssaków („prawie naszych braci i sióstr”). W ksi¹¿eczce znajdujemy rysunek, fachowe terminy — prêciki, zal¹¿nie, jajeczka, s³upki itd., czyli
„najw³aœciwsze objaœnienie sprawy, bo naukowe” — recenzowa³a pedagog
Julia Unszlicht–Bernsteinowa. Ethelmer wskaza³a na cykl pokoleñ, analogie ról miêdzy p³ciami i... kaza³a dzieciom czekaæ na dalszy ci¹g za kilka lat.
„S¹ rzeczy — konkludowa³a — zbyt trudne dla ciebie, aby móc ci je bli¿ej
wyjaœniæ, uczyniê to wiêc za kilka lat” 41.
Wiele by³o w tym wyjaœnianiu niedomówieñ, nieœcis³oœci, zreszt¹ zrozumia³ych w przypadku rozmowy z kilkuletnim dzieckiem42. W gruncie rzeczy
chodzi³o o to, by nie k³ami¹c odwróciæ jednak uwagê dziecka od w³asnego
biologizmu — na œwiat roœlin i zwierz¹t i opóŸniæ, jak wierzono, rozwój
p³ciowy dziecka.
Postulat uœwiadamiania najm³odszych, o czym by³a do tej pory mowa,
by³ raczej uzupe³nieniem dyskusji o treœci edukacji seksualnej ni¿ jej pocz¹tkiem. By³ z jednej strony doœæ oczywistym rozwiniêciem dyskusji, kiedy
rozpoczynaæ uœwiadamianie dzieci, z drugiej strony ³¹czy³ siê z nowymi tendencjami w pedagogice — przywi¹zywaniem ogromnej wagi do rozwoju
dziecka i do mo¿liwoœci kszta³towania go (st¹d koniecznoœæ wiarygodnoœci
rodziców w oczach dzieci).
„Nie otwieraæ p¹czków przed czasem”
Pogl¹dy, i¿ „ludzie bez uœwiadamiania nabieraj¹ wiedzy” nale¿a³y do
wyj¹tków. Nie to, czy wprowadzaæ dzieci w tajniki ludzkiej biologii, lecz —
kiedy to robiæ — stanowi³o najbardziej sporn¹ kwestiê w dyskusji. Spierano
siê, kiedy uœwiadamiaæ dzieci — czy zabezpieczyæ je wiedz¹ przed pójœciem
do szko³y, czy w okresie dojrzewania fizycznego, czy te¿ mo¿e dojrzewania
emocjonalnego (w przypadku dziewcz¹t by³by to posag œlubny). Najwiêcej
przeciwników mia³ pogl¹d o jak najwczeœniejszym uœwiadamianiu, jeszcze
w wieku przedszkolnym (uœwiadamianie „przed czasem”). Ksi¹dz dr Karol
Szczeklik, uznaj¹c pozytywn¹ rolê uœwiadamiania w walce z demoralizacj¹,
uzna³ na ³amach „Dwutygodnika Katechetycznego i Duszpasterskiego”, ¿e
powiedzenie dziecku, i¿ to matka wyda³a go na œwiat jest zbyt radykalne,
41

E. Ethelmer, dz. cyt., s. 24.
Np. „Uœcisk i poca³unek rodziców twych zapali³ p³omieñ twego ¿ycia”; o roli ojca: „Dopomaga jajeczku
samiczek, aby rozwin¹æ siê mog³y”. Tam¿e.
42
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gdy¿ rodzi nastêpne pytania, na które nie sposób dziecku odpowiedzieæ.
Najbardziej racjonalne jest wiêc na tym najwczeœniejszym etapie wskazanie na Pana Boga43.
Przeciwnicy uœwiadamiania i zwolennicy odsuniêcia go mo¿liwie najdalej w czasie uwa¿ali, ¿e uœwiadamianie kilkuletnich dzieci przynosi wiêcej
negatywnych ni¿ pozytywnych skutków. Jedni wskazywali na nieprzygotowanie matek do takiej roli, inni k³adli nacisk na ograniczony poziom percepcji ma³ego dziecka, ale najmocniej i najczêœciej brzmia³o przekonanie
(trudno mówiæ o dowodach), ¿e rozmowa uœwiadamiaj¹ca zwraca uwagê
dziecka na sferê p³ciow¹, przyczynia siê do przedwczesnego rozbudzenia
popêdu p³ciowego „z jego cierpieniami i zboczeniami”, prowadzi do zaniku wstydu. Dlatego pewien lekarz t³umaczy³, ¿e rodzice, którzy chc¹ uchroniæ dziecko „od zgubnego na³ogu” (mia³ na myœli masturbacjê), powinni
usuwaæ sprzed jego oczu i uszu wszystko, co odnosi siê do ¿ycia p³ciowego.
Koniecznoœæ uœwiadomienia widzia³ w sytuacji, gdy dziecko opuszcza³o
dom rodzinny; dziewczynê, któr¹ los skaza³ na rolê s³u¿¹cej nale¿y ostrzec
przed niebezpieczeñstwem uwiedzenia, a ch³opca id¹cego w œwiat przed
chorobami wenerycznymi44.
Na posiedzeniu wydzia³u wychowawczego Warszawskiego Towarzystwa
Higienicznego lekarz Zygmunt Srebrny w swym referacie nazwa³ wczesne
uœwiadamianie szkodliwym, od czego zdystansowa³a siê redakcja „Zdrowia”, publikuj¹cego odczyt45. „Higieniczne wychowanie m³odzie¿y — napisa³ — polega na chronieniu jej od wczesnego rozwoju p³ciowego i od wczesnych stosunków p³ciowych”, bo one s¹ „œrodkiem do skar³owacenia fizycznego i umys³owego”46.
Czêsto powtarzanej przez zagorza³ych propagatorów uœwiadamiania
p³ciowego sentencji, ¿e nieœwiadomoœæ nie jest gwarancj¹ niewinnoœci47
przeciwstawiano pogl¹d, ¿e uœwiadamianie nie jest czynnikiem umoralniaj¹cym. „Idê za gorszym, chocia¿ widzê i uznajê lepsze” — powtarzano za
Owidiuszem. Powo³ywano siê tak¿e na rzekom¹ niemoralnoœæ „klas bied43
ks. dr K. Szczeklik, Uœwiadamianie p³ciowe, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 1906, nr 23,
s. 9.
44
A. Pyrz, dz. cyt., s. 8, 23.
45
Z. Srebrny, Sprawy seksualne w hygienie szkolnej, „Zdrowie” 1905, nr 1, s. 651.
46
Tam¿e.
47
W jednej ze swych sentencji R. Browning utrzymuje: „Nieœwiadomoœæ nie jest niewinnoœci¹, ale grzechem”. Inny argument dotycz¹cy nieco starszych — „rozpusta, gdy jej siê ujmie najwiêkszy powab, to jest
tajemniczoœæ, o wiele mniej uwodziæ bêdzie”, „Przewodnik Zdrowia” 1905, nr 9, s. 98.
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nych”, których dzieci uzyskiwa³y przecie¿ najwczeœniej wiedzê o kwestiach
p³ciowych48.
Ró¿nicê pogl¹dów rodzi³a odmienna wartoœæ przypisywana nabyciu
przez dzieci wiedzy o seksie. Wszyscy uznawali jej ogromne znaczenie, tyle
¿e dla jednych by³o ono negatywne, nawet zgubne, a dla innych przeciwnie.
Spora czêœæ wypowiedzi dotyczy konkretnych rozwa¿añ, kto ma uœwiadamiaæ. Stanowiska by³y ró¿ne. Obsadzano w tej roli nauczycieli przyrody
albo lekarzy, albo (tylko lub tak¿e) katechetów i spowiedników, lub rodziców — jako jedynych nauczycieli ¿ycia. I w zale¿noœci od przyjêtej koncepcji za najw³aœciwsze miejsce edukacji uznawano dom, k³ad¹c nacisk na edukacjê indywidualn¹, albo szko³ê (powszechn¹ lub œredni¹) i lekcje przyrody, higieny lub specjalnie organizowane odczyty.
Na pocz¹tku XX w. (przed 1904 r.) uczniowie Szko³y Handlowej Zgromadzenia Kupców w Warszawie s³uchali jako pierwsi, przynajmniej w Królestwie, lekcji o organach rozrodczych cz³owieka i o rozmna¿aniu. Prowadz¹cy nauczyciel W. Jezierski od 1904 r. omawia³ podobne zagadnienia
z dziewczêtami49. Warszawskie Towarzystwo Oœwiatowe podjê³o uchwa³ê
zobowi¹zuj¹c¹ nauczycieli biologii, by na wszystkich szczeblach nauczania
nie pomijali kwestii dotycz¹cych rozmna¿ania. Na najwy¿szym szczeblu
mia³ to byæ kurs anatomii i fizjologii cz³owieka.
W objêciach Onana i Wenery
Przekazywanie wiedzy o rozmna¿aniu cz³owieka to jeden z elementów
proponowanej treœci edukacji p³ciowej. Drugim by³o uœwiadamianie zagro¿eñ wynikaj¹cych z ró¿nych zachowañ seksualnych, przekazywanie informacji o anomaliach ¿ycia p³ciowego. Za najwiêksze niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce na dojrzewaj¹c¹ m³odzie¿ uznawano, zgodnie zreszt¹ z ówczesn¹
wiedz¹ — onanizm50 oraz choroby weneryczne. Obie kwestie dotyczy³y
m³odzie¿y dojrzewaj¹cej i o ni¹ przede wszystkim chodzi³o na pocz¹tku
XX w. Osobnym tematem dla zwolenników równoœci p³ci by³y relacje miêdzy p³ciami w omawianej sferze (kobieta jako towar, seksualny undeground
mêski, podwójna moralnoœæ).
48
S. Wertensteinowa, Powa¿na sprawa. (W „sprawie uœwiadamiania” dzieci i m³odzie¿y), „Ogniwo” 1903,
nr 46, s. 1100.
49
W. Jezierski, „Dra¿liwe kwestje” w nauczaniu szkolnym, „Nowe Tory” 1906, nr 3, s. 92.
50
Zob. artyku³ M. Leœniewskiego w niniejszym tomie, wskazuj¹cy na pojawienie siê w piœmiennictwie naukowym odmiennych pogl¹dów.
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Na upowszechnienie wiedzy na te tematy z³o¿y³o siê kilka czynników,
które nada³y wymianie pogl¹dów ideowego znaczenia, wychodz¹c poza
ówczesne doœwiadczenia praktyczne, w postaci ró¿nego rodzaju poradników dla kobiet i mê¿czyzn.
Trudno je hierarchizowaæ, ale wydaje siê, ¿e najbardziej zawa¿y³ rozwój
nauk przyrodniczych i medycyny oraz ich impulsów w naukach spo³ecznych. Najwiêkszy wp³yw na dyskurs o uœwiadamianiu przypisa³abym powstaniu i rozwojowi medycyny spo³ecznej w postaci tzw. ruchu higienicznego, który uzna³ zdrowie za dobro spo³eczne, wymagaj¹ce ochrony. Jedn¹
z metod higienistów by³o œwiadome wp³ywanie, przez edukacjê, na zachowania zdrowotne ludzi (higieniczny tryb ¿ycia). Z medycznego punktu widzenia
uœwiadamianie seksualne by³o form¹ prewencji w zakresie onanizmu i chorób wenerycznych. Dotychczasowe metody zapobiegania (reglamentaryzm
prostytucji) oraz leczenia nie spe³nia³y swego zadania. Rozwijaj¹ca siê psychologia i nowe dyscypliny medyczne — psychiatria i seksuologia — czyni³y
odpowiedzialnymi za wiele chorób psychicznych i somatycznych m.in. choroby weneryczne, zw³aszcza ki³ê. XIX w. odkry³ seksualizm dzieci i medycynê seksualn¹, która pasjonowa³a siê patologiami u dzieci i doros³ych (Richard von Kraft–Ebbing, Alfred J. Fournier, Auguste Forel, Zygmunt Freud).
Towarzyszy³o temu, byæ mo¿e czêœciowo wykreowane (a mo¿e tylko wyolbrzymione) przez lekarzy i moralistów przeœwiadczenie o ogromnej demoralizacji wœród mêskiej m³odzie¿y. Argumentów obiektywnych dostarczy³y wspomniane wczeœniej ankiety. Równie niepokoj¹ce, mo¿e nawet
szokuj¹ce, jeœli odnieœæ te wyniki do obowi¹zuj¹cej rygorystycznej etyki
chrzeœcijañskiej w sprawach seksu, by³y informacje o powszechnym rzekomo onanizowaniu siê dzieci i m³odzie¿y, o stosunkowo wczesnej inicjacji
p³ciowej (15–19 lat), roli prostytutek w ¿yciu p³ciowym m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej oraz o powszechnoœci chorób wenerycznych wœród ludzi
m³odych. Zwracano te¿ uwagê na niehigieniczny tryb ¿ycia „przysposabiaj¹cy do zboczeñ uczuciowych”.
Prze³om wieków przyniós³ odczuwanie rzeczywistoœci jako kryzysu wszelkich wartoœci, okres prze³omu m.in. w sferze obyczajowej. Kryzysowi wartoœci towarzyszy³a inwazja erotyki w sztuce i literaturze, w œrodowiskach
cyganerii, demonstrowanej równie¿ w ¿yciu codziennym (tzw. wolna mi³oœæ)51. Co dla jednych by³o buntem i poszukiwaniem, dla innych stawa³o
siê groŸnym przejawem demoralizacji i upadku. Odczucie to by³o chyba
51
Np. w P³omieniach Brzozowskiego jeden z bohaterów powiada: „W Boga nie wierz¹, Koœcio³a nie uznaj¹, cz³owieka nazywaj¹ zwierzêciem i woln¹ mi³oœæ propaguj¹”.
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jednak czymœ wiêcej ni¿ powtarzaj¹cym siê w historii narzekaniem na swoje
czasy i idealizowaniem przesz³oœci, skoro zrodzi³o ruchy odnowy obyczajów, walki z prostytucj¹, walki z alkoholizmem i okreœlone trendy w literaturze.
Te dwie przyczyny zosta³y silnie wzmocnione popularnoœci¹ w krêgach
opiniotwórczych darwinizmu, który przynosi³ przekonanie o decyduj¹cej
roli czynników dziedzicznych. Patrzono wiêc ju¿ na konsekwencje chorób
zwi¹zanych z seksem nie tylko z perspektywy jednostki, ale rodziny i narodu. Dlatego teksty z pocz¹tku XX w., mówi¹ce o koniecznoœci zmiany dotychczasowych zachowañ seksualnych uderzaj¹ katastrofizmem, wydaj¹ siê
wrêcz œmieszne, gdy rysuj¹ perspektywê wyginiêcia narodu zniszczonego
przez ki³ê i alkohol.
Michel Foucault w Historii seksualnoœci przedstawi³ triadê zale¿noœci:
perwersja (opisuje j¹ medycyna) — dziedziczenie (teoria ewolucji) — zwyrodnienie (pomiary antropologów, doœwiadczenia potoczne)52.
Lekarze przedstawiali dwa modele zachowañ seksualnych: pierwszy —
to jak najskuteczniejsze zabezpieczenie siê przed zara¿eniem oraz u³atwienie dostêpu do lekarza (nie odnosili siê do istniej¹cego modelu obyczajowego, to znaczy faktycznej swobody mê¿czyzn), drugi zaœ — to dzia³anie na
rzecz opóŸniania rozpoczêcia ¿ycia p³ciowego.
Wobec ci¹gle jeszcze nieuleczalnoœci ki³y uwa¿ano, ¿e jedynym ogniwem w ³añcuchu: popêd — choroba — dziedziczenie — degeneracja, nad
którym mo¿na zachowaæ pewn¹ kontrolê, jest pierwszy etap. Nale¿a³o ucywilizowaæ popêd, zapanowaæ nad nim, a w skrajnej wersji propagowano
przyjêcie postawy abstynenckiej w dziedzinie seksu. Sojusznikiem, w³aœciwie jedynym orê¿em w walce z si³ami przyrody, uczyniono edukacjê. „Zale¿nie od tego, jak go przepêdzicie — pisa³ do dorastaj¹cej m³odzie¿y
lekarz Walenty Miklaszewski — up³ynie wam ca³y wiek m³odzieñczoœci, dojrza³oœci i staroœci i przynios¹ wam zadowolenie lub rozgoryczenie, a spo³eczeñstwu po¿ytek lub szkodê”53.
W wersji rygorystycznej przypisywano seksowi destrukcyjny wp³yw na
¿ycie cz³owieka54. Niektórzy uznawali, ¿e wiedza ³agodzi popêd seksualny.
Ca³y spór o edukacjê seksualn¹, a w istocie o jej czas i nauczyciela, wynika³
z odmiennego przekonania o wp³ywie œwiadomoœci ¿ycia p³ciowego na po52
53
54

M. Foucault, Historia seksualnoœci, Warszawa 1995, s. 130.
W. Miklaszewski, Odezwa do m³odzie¿y dojrzewaj¹cej, s. 889.
„Boimy siê popêdu!”, „Przysz³oœæ” 1907, nr 9, s. 79. Publicystyka „Steru”.
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pêd — jedni twierdzili, ¿e go ³agodzi, inni, ¿e rozbudza. £¹czy³ wszystkich
ci¹gle obecny strach przed seksem.
Uœwiadamianie m³odzie¿y s³u¿yæ mia³o tak¿e celom dalej id¹cym. Chodzi³o w istocie o odnowê moraln¹ obyczajów, która ma przynieœæ zahamowanie demoralizacji i odrodzenie ludzkoœci. St¹d bra³o siê zadanie — „zrozumieæ popêd p³ciowy i uszlachetniæ go”.
Informowano zatem o skutkach masturbacji oraz podawano sposoby jej
zapobiegania. Masturbacjê wiêkszoœæ lekarzy przedstawia³a jako powa¿ny
problem spo³eczny, Ÿród³o wszelkich chorób nerwowych, umys³owych, histerii, oziêb³oœci, nadpobudliwoœci. Na lekcjach religii czy w czasie spowiedzi dzieci s³ysza³y, ¿e to grzech œmiertelny. Ca³y w¹tek dotycz¹cy onanizmu
skupia³ siê na informowaniu o szkodliwoœci oraz dostarczaniu konkretnych
wskazówek co do higienicznego trybu ¿ycia, t³umi¹cego popêd. Mieœci³y siê
tu wskazówki dotycz¹ce od¿ywiania (np. uwa¿ano, ¿e spo¿ywanie ciemnego miêsa pobudza p³ciowo), stroju, warunków spania („noc pora krytyczna”: poœciel, rêce na ko³drze55), rozk³adu dnia, zabawy (byle nie na koniu
bujanym), doboru lektur. Za niewskazan¹ uwa¿ano (d³ugotrwa³¹) pozycjê
siedz¹c¹, wierz¹c, ¿e nacisk krwi w jamie brzusznej powoduje pobudzenie.
Trzecim wielkim tematem wchodz¹cym w zakres proponowanego wychowania seksualnego by³o szerzenie wiedzy o chorobach wenerycznych
i ich skutkach. Znowu by³ to temat w jakimœ sensie od dawna w spo³ecznym
obiegu obecny, ale tym razem apelowano do poczucia odpowiedzialnoœci,
a nie strachu. Publicystyka zwi¹zana z ruchem kobiecym i abolicjonistyczna
zgodnie piêtnowa³y dotychczasowe obyczaje seksualne mê¿czyzn, czyli korzystanie z us³ug prostytutek oraz tolerancyjne podejœcie do stosunków pozama³¿eñskich. W tym miejscu zbiega³y siê interesy ruchu równouprawnienia kobiet i reformatorów obyczajowoœci. Wychowanie seksualne, zw³aszcza ch³opców, mia³o w perspektywie doprowadziæ do zmiany relacji miêdzy
p³ciami.
W przypadku m³odej Zofii Na³kowskiej by³ to postulat zrównania prawa jednych i drugich w dostêpie do ¿ycia seksualnego. Jej s³ynne zawo³anie
na zjeŸdzie kobiet w Krakowie w 1907 r. — „Chcemy ca³ego ¿ycia” — dotyczy tak¿e ¿ycia p³ciowego. Nie znajdowa³o ono jednak poparcia, przynajmniej publicznego, choæ to tak¿e czas pojawienia siê idea³u wolnej mi³oœci,
55

E. Piasecki, W sprawie hygieny p³ciowej m³odzie¿y szkolnej. (Garœæ uwag wyg³oszonych w pogadankach rodzicielskich w Gimnazjum III. i IV. we Lwowie), „Przegl¹d Higieniczny” 1906, nr 5.
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popularnej wœród m³odych zbuntowanych. Na drugim krañcu by³a koncepcja propagowana przez radykalne feministki na czele z Paulin¹ Kuczalsk¹–Reinschmit, które domaga³y siê abstynencji seksualnej mê¿czyzn analogicznej do tej, która by³a uznana za idea³ uczciwej kobiety. Ekstremum
tworzyli propagatorzy ca³kowitej ascezy.
Owe apele s¹ zrozumia³e (pomijaj¹c indywidualne motywacje niektórych feministek) tylko w kontekœcie strachu przed degeneracj¹: „Higiena
w³asnego ¿ycia p³ciowego to obowi¹zek ka¿dego wobec siebie, swoich dzieci i narodu”, „A nasz naród potrzebuje bardziej m³odzie¿y czystej i szlachetnej, ni¿ którykolwiek inny”.
Idea³ ascezy seksualnej przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego, monogamii seksualnej w ma³¿eñstwie (ewentualnie w wolnym zwi¹zku) mia³ wymiar medyczny (choroby weneryczne), spo³eczny (nieœlubne dzieci), moralny (¿¹danie jednej normy zachowania dla kobiet i mê¿czyzn, partnerstwa, uczciwoœci, równoœci, wiernoœci). Wychowanie „stworzy podwaliny
nowego, lepszego ¿ycia. I przyjdzie z czasem pokolenie, które czciæ w was
bêdzie twórców odrodzenia”56.
Œrodkiem realizacji g³oszonych idea³ów mia³o byæ wczesne uœwiadamianie seksualne i walka z mitem o szkodliwych skutkach wstrzemiêŸliwoœci.
Rozmaicie oceniano abstynencjê: uznawano, ¿e jest pozytywna, lub —
w najgorszym wypadku — ¿e jest mniejszym z³em. Powo³ywano siê, jak zawsze, na naukê. „WstrzemiêŸliwoœæ — powtarzano za dr El¿biet¹ Blackwell
— jest niezbêdna dla fizycznego zdrowia do 21 roku ¿ycia, korzystna do
25–go, mo¿liwa przez ca³e ¿ycie”57. Propagowano koedukacyjne szko³y, jako miejsca oswajaj¹ce obie p³cie, maj¹ce korzystny wp³yw na wykszta³cenie
kole¿eñskiego stosunku do dziewcz¹t, w ostatecznoœci podawano wskazówki na os³abienie popêdu.
Paradoks polega³ na tym, ¿e ruchy wolnoœciowe, upominaj¹ce siê o prawa jednostki, jakimi by³y ruchy feministyczny i abolicjonistyczny, jednoczeœnie nak³ada³y kajdany na tê wolnoœæ. Historia cnoty mia³a zast¹piæ historiê
grzechu.

56
57

W. Miklaszewski, Odezwa do m³odzie¿y dojrzewaj¹cej, s. 901.
E. Piasecki, dz. cyt., 118.
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W drodze ku „ma³¿eñstwu doskona³emu”.
Ma³¿eñstwo na pocz¹tku wieku XX w œwietle
„Czystoœci” i „Kosmetyki”
W drodze ku „ma³¿eñstwu doskona³emu”...

Prze³om XIX i XX w. przyniós³ rewolucyjne zmiany obyczajowoœci, co
bez w¹tpienia wp³ynê³o na próby przeprowadzenia reformy stosunków panuj¹cych miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ w ma³¿eñstwie. Niniejszy artyku³ jest
prób¹ przedstawienia obrazu ma³¿eñstwa widzianego oczyma ówczesnych
wydawców i czytelników dwóch czasopism z pocz¹tku XX w.: „Kosmetyki”
i „Czystoœci”1. Obydwa reprezentuj¹ œrodowisko lekarzy i higienistów, które w owym okresie rozpoczê³o ¿yw¹ dyskusjê w sprawie reformy obyczajowej, a co za tym idzie reformy ma³¿eñstwa.
Pierwsze z nich to „Kosmetyka — tygodnik poœwiêcony racjonalnej
kosmetyce, estetyce cia³a i perfumerii”, wydawany i redagowany przez H. Zamenhoffa, w³aœciciela gabinetu lekarsko–kosmetycznego w Warszawie2. Pismo, publikowane w Warszawie od listopada 1906 do sierpnia 1914 r.,
w 1913 r. zmieni³o tytu³ na: „Kobieta: dwutygodnik dla kobiet, poœwiêcony
higienie i estetyce cia³a, pielêgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz
ca³okszta³towi spraw ¿ycia i potrzeb kobiety”. Nowy tytu³ przyczyniæ siê
mia³ do poszerzenia krêgu odbiorców, zmiany nie dotknê³y jednak ani zawartoœci, ani programu pisma. Zgodnie z tytu³em podejmowa³o ono problemy zwi¹zane z higien¹, kosmetyk¹, pielêgnacj¹ urody, gimnastyk¹ i zdrowym ¿ywieniem. Artyku³y autorstwa H. Zamenhoffa oraz innych lekarzy
1

Ramy czasowe okreœlone przez czas ukazywania siê obu tytu³ów, tzn. od 1905 do 1914 r.
Najpierw tygodnik, potem przemianowany na dwutygodnik z podtytu³em: „Dwutygodnik poœwiêcony higienie i estetyce cia³a, pielêgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce i perfumerii”.

2
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zawiera³y fachowe porady medyczne i kosmetyczne, nierzadko ilustrowane
fotografiami. „Kobieta” zwalcza³a tradycyjne, a zdaniem autora równie¿
szkodliwe dla zdrowia nawyki w zakresie mody. Szczególnie ostro potêpiano noszenie obcis³ych strojów i gorsetów krêpuj¹cych cia³o. H. Zamenhoff
popularyzowa³ tak¿e nowoczesne zasady higieny, tj. gimnastykê, hartowanie organizmu zimnymi k¹pielami, masa¿e, diety, k¹piele s³oneczne i zio³olecznictwo. Najwiêcej miejsca, zgodnie z pierwotnym tytu³em, a tak¿e kwalifikacjami redaktora, poœwiêcano sprawom kosmetyki. Zró¿nicowany zestaw materia³ów obejmowa³ zarówno fachowe opracowania z zakresu dermatologii, jak i wskazówki na temat pielêgnacji urody oraz reklamy œrodków kosmetycznych. Obszerny dzia³ korespondencji z czytelnikami wype³nia³y szczegó³owe opisy polecanych preparatów medycznych, adresy gabinetów lekarskich itp.
„Kosmetyka”, a potem „Kobieta”, pragnê³y dotrzeæ do ró¿nych œrodowisk kobiecych. Odbiorczyniami pisma mog³y byæ zarówno kobiety zainteresowane jedynie sprawami urody i jej pielêgnacji, jak i emancypantki,
a przede wszystkim czytelniczki o pogl¹dach postêpowych, których nie mog³yby oburzyæ czy szokowaæ szeroko omawiane na ³amach pisma sprawy ¿ycia seksualnego. Sta³a obecnoœæ tej problematyki wyró¿nia³a „Kosmetykê”
i „Kobietê” na tle ówczesnej prasy kobiecej, dla której ¿ycie seksualne
wci¹¿ jeszcze by³o tematem tabu. Problemy z zakresu seksuologii i higieny
¿ycia p³ciowego omawiano w specjalnie wyró¿nionych dzia³ach, np.: „Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym” w 1908 r., „Higiena seksualna” —
w 1911 r., „To o czym siê nie mówi, czyli tzw. kwestie «nieprzyzwoite»
w oœwietleniu przyzwoitym” w 1912 r., „Higiena kobiet i kwestie poufne
z ni¹ zwi¹zane” w latach 1913 i 1914.
Trudno ustaliæ, co sk³oni³o H. Zamenhoffa do podjêcia tak kontrowersyjnych w owym czasie tematów. Jako lekarz mia³ z pewnoœci¹ poczucie misji spo³ecznej. Mo¿liwe, ¿e pragn¹³ tak¿e przenieœæ toczon¹ wówczas w œrodowisku lekarskim dyskusjê poza kr¹g fachowców i dzia³aczy spo³ecznych.
Musia³ bowiem zdawaæ sobie sprawê ze zwi¹zku miêdzy brakiem wiedzy
o ¿yciu seksualnym i szerz¹cymi siê chorobami wenerycznymi. Pozostawiaj¹c kwestiê motywów dzia³ania domys³om, warto podkreœliæ, ¿e dr Zamenhoff redaguj¹c swoje pismo stara³ siê, by temat ¿ycia p³ciowego zajmowa³
wœród porad medycznych odpowiednie do jego wagi dla zdrowia miejsce.
Drugie przedstawione czasopismo to organ ruchu etycznego „Czystoœæ
— dwutygodnik bezpartyjny poœwiêcony sprawom zwalczania prostytucji
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i nierz¹du”. Wydawany by³ od 1905 do 1909 r. w Krakowie przez A. Wróblewskiego3. Rzecz¹ znamienn¹ jest fakt, ¿e pierwsze szeœæ numerów wychodzi³o jako dodatek do „Nowego S³owa”, redagowanego i wydawanego
przez czynn¹ dzia³aczkê galicyjskiego ruchu emancypacyjnego — M. Turzymê, która opowiada³a siê m.in. za zniesieniem reglamentacji prostytucji,
zamkniêciem domów publicznych i podjêciem walki z chorobami wenerycznymi4. Miar¹ znaczenia nadawanego tej problematyce na ³amach „Nowego S³owa” by³o poœwiêcenie jej w 1905 r. specjalnego dodatku „Czystoœæ”.
„Czystoœæ”, zgodnie z tytu³em, domaga³a siê zniesienia prostytucji, propagowa³a zarazem czystoœæ obyczajów i wstrzemiêŸliwoœæ p³ciow¹ mê¿czyzn jako najbezpieczniejsz¹ zaporê przed szerzeniem siê chorób wenerycznych. Has³em przewodnim by³o, jak czytamy w pierwszych s³owach,
„czystoœæ myœli, uczuæ i czynów, (...) odrodzenie jednostek i narodu przez
czyste ¿ycie”5. Ju¿ w tytule „Czystoœæ” podkreœla swoj¹ bezpartyjnoœæ, jednoczeœnie ujawnia pewne sympatie socjalistyczne, g³osz¹c nieuchronny
upadek kapitalizmu6. Z biegiem czasu pog³êbia³o siê tak¿e antyklerykalne
ostrze publicystyki zamieszczanej w tym piœmie7. Decyduj¹cym impulsem
dla powo³ania do ¿ycia pisma by³a rewolucja 1905 r.8 Wielokrotnie podkreœlano jej donios³y wp³yw na zmianê postaw moralnych spo³eczeñstwa.
M. Wojnarowa pisa³a: „niech¿e ten rok 1905 bêdzie rokiem odrodzenia na-

3
Do wrzeœnia 1905 r. wydawane jako dodatek do krakowskiego „Nowego S³owa”, póŸniej jako samodzielne czasopismo; od 1907 r. jako Organ Ethosów i Towarzystw Abolicjonistycznych; w 1908 r. zmienia podtytu³ na: „Dwutygodnik etyczny. Literatura i sztuka. Wierzenia i wiedza. Higiena i wychowanie, sprawy spo³eczne i polityczne w oœwietleniu etycznym”, od 1909 r. wychodzi tygodnik.
4
M. Turzyma, Nasz program obyczajowy, „Nowe S³owo” 1904, nr 5, s. 98.
5
„Czystoœæ” 1905, nr 1, s. 1 (wstêp redakcji).
6
S. Teodorczuk, Do hipokrytów, „Czystoœæ” 1905, nr 6, s. 53.
7
Zepsucie duchowieñstwa, „Czystoœæ” 1905, nr 6, s. 56; A. Wróblewski, O Religii. Pogl¹d ze stanowiska wiedzy ogólnej, „Czystoœæ” 1908, nr 7, s. 97–98.
8
A. Wróblewski, Nasz program, „Czystoœæ” 1905, nr 1, s. 2–3: „W sercach polskich rozkwitaj¹ nadzieje na
lepsz¹ przysz³oœæ narodu, niejednemu byæ mo¿e b³yska jutrzenka swobody (...) w chwili takiej podnosi siê
ogólny nastrój spo³eczeñstwa powstaje silniejsze, wy¿sze napiêcie uczuæ, myœl œmielej i wy¿ej wystrzela,
ideowa podnios³oœæ coraz bardziej zapanowuje w ca³ym spo³eczeñstwie. Wzrasta te¿ nastrój moralny. Dlaczego? Dlatego, ¿e gdy myœl po wy¿sze idea³y siêga, gdy siê odrywa od codziennych egoistycznych interesów
i bie¿y do wspólnego o³tarza Narodu, to wzrasta obrzydzenie do z³ego, do zadawalania swych namiêtnoœci,
cz³owiek siê uszlachetnia, staje siê lepszym, doskonalszym moralnie. Mo¿emy siê wiêc podnieœæ moralnie
(...) przede wszystkim przez panowanie nad namiêtnoœciami natury p³ciowej, przez pogardê dla rozpusty,
nierz¹du i dla uprzejmie nam podawanej do u¿ytku przez opiniê i rz¹dy — hañby prostytucji. (...) Starajmy
siê na miejsce poleg³ych wytworzyæ z siebie nowe pokolenie wysoko moralnych, czystych ludzi”.
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szego”9. Pocz¹tkowo „Czystoœæ” zgodnie z tytu³em podejmowa³a jedynie
problematykê szerz¹cej siê prostytucji i zwi¹zanych z ni¹ chorób wenerycznych. W miarê rozwoju czasopisma katalog zagadnieñ w nim poruszanych znacznie siê poszerzy³. W zwi¹zku z nawi¹zaniem przez „Czystoœæ”
wspó³pracy z wieloma ówczesnymi lekarzami i higienistami ujêcie problemu norm moralnych w dziedzinie ¿ycia seksualnego, zwany wówczas „moralnoœci¹ p³ciow¹”, uleg³ prawie ca³kowicie medykalizacji. Na ³amach „Czystoœci” zabierali g³os m.in. dr W. Miklaszewski, dr L. Wernic, dr J. Budziñska–Tylicka, dr E. Piasecki. Jak siê okazuje, w periodyku, nawo³uj¹cym do
uzdrowienia stosunków moralnych, nie mo¿na by³o pomin¹æ sprawy reformy
ma³¿eñstwa, zwraca na to uwagê sam redaktor A. Wróblewski: „Rozpatrujemy program naszego ruchu, d¹¿¹cego do zupe³nego zreformowania obyczajów w dziedzinie seksualnej, wiêc nie mo¿emy pomin¹æ i ma³¿eñstwa”10.
Tematyka ma³¿eñska przedstawiona w obu czasopismach sprowadza siê
do kilku zasadniczych kwestii. Przede wszystkim dotyka problemu w owym
czasie bardzo aktualnego, wielokrotnie omawianego w literaturze piêknej11 i publicystyce, czyli kwestii podwójnej moralnoœci i problemu ma³¿eñtw zawieranych dla interesu.
Obok znanych ju¿ problemów, pojawiaj¹ siê jednak tak¿e nowe, znacznie wiêcej mówi¹ce o dylematach seksualnoœci. Artyku³y w „Kobiecie”
i „Czystoœci” prze³amuj¹ stereotypy myœlenia o ma³¿eñstwie. Zwracaj¹
uwagê na erotyczny wymiar ma³¿eñstwa i otwarcie mówi¹ o znaczeniu
w nim wspó³¿ycia seksualnego ma³¿onków. Wielokrotnie podkreœlaj¹ potrzebê wychowania seksualnego, które przygotowywa³oby kobietê do ¿ycia
w rodzinie12. Podejmuj¹ równie¿ walkê z mitem o szkodliwoœci dla mê¿czyzn wstrzemiêŸliwoœci seksualnej.
Redaktorzy obydwu czasopism próbuj¹ równie¿ sk³oniæ czytelników do
refleksji nad zasadniczym sensem instytucji ma³¿eñstwa i rol¹, jak¹ pe³ni¹,
czy raczej powinni pe³niæ w nim obydwoje ma³¿onkowie, podejmuj¹ dyskusjê o upoœledzonej roli kobiety i o tym, czy ma ona prawo mówiæ o swoich
9

M. Wojnarowa, ZbudŸcie siê kobiety, „Czystoœæ” 1905, nr 5, s. 47.
A. Wróblewski, Nasz program (szkic odczytu), „Czystoœæ” 1907, nr 1, s. 8.
11
Zob. G. Zapolska: Moralnoœæ pani Dulskiej (wystawiona w 1906 r.), O czym siê nie mówi (1909), O czym
siê nawet myœleæ nie chce (1914).
12
Zob. w niniejszym tomie artyku³ J. Sikorskiej–Kuleszy, „Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek”? Pocz¹tki dyskusji
o wychowaniu seksualnym dzieci i m³odzie¿y na ziemiach polskich, oraz A. Weselik–Ginter, Wychowanie seksualne dzieci i m³odzie¿y na ziemiach polskich w drugiej po³owie XIX wieku i w pierwszych dziesiêcioleciach
XX wieku, „Katedra” 2001, nr 4, s. 52–79.
10
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potrzebach i oczekiwaniach w stosunku do mê¿a. Przyjrzyjmy siê tym problemom bli¿ej.
Ma³¿eñstwo dla interesu
Na przestrzeni XIX i na pocz¹tku XX w. ma³¿eñstwo w rozumieniu œrodowiska ziemiañskiego, jak równie¿ wœród bur¿uazji i bogatego mieszczañstwa by³o uk³adem maj¹tkowo–familijnym. Porozumienia i uk³ady miêdzy
rodzinami, zwi¹zane ze skojarzeniem ma³¿eñstwa, mia³y na celu zapewnienie m³odym odpowiedniej sytuacji maj¹tkowej i trwa³ej pozycji w œrodowisku13. Pocz¹tek XX w. przyniós³ jednak zmiany w myœleniu o ma³¿eñstwie
jako interesie, takie traktowanie celu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zaczêto postrzegaæ jako powa¿ny problem spo³eczny i piêtnowaæ ten proceder z ca³¹ surowoœci¹. Pocz¹tkowo w sprawie tej anga¿owa³y siê œrodowiska
lekarzy i higienistów oraz dzia³aczek i dzia³aczy spo³ecznych w wiêkszoœci
skupionych wokó³ ruchu feministycznego.
„Kosmetyka” wypowiada siê w tej dyskusji jednoznacznie: „I czy istnieje coœ bardziej nieetycznego, coœ wstrêtniejszego, jak ten handel ¿ywym towarem, jak to ³¹czenie siê ze sob¹ dozgonnym wêz³em dwojga ludzi wzajem
sobie najobojêtniejszych na œwiecie?”14 Podkreœla wagê zgodnoœci charakterów i zainteresowañ, postuluje nawet, aby narzeczeni dobierali siê
tak, „aby odpowiadaæ sobie poziomem umys³owym”. Wszystko to, zdaniem
„Kosmetyki”, jest niezast¹pionym œrodkiem ratowania ma³¿eñstwa, kiedy
„uwi¹dn¹ rozkosze mi³osne”.
Mi³oœæ bowiem, jak czytamy, „przemija i dziewiêæ dziesi¹tych przynajmniej okresu po¿ycia ma³¿eñskiego pozostawia pustkê”15. Kwestionuj¹c
wartoœæ ma³¿eñstw zawieranych z pobudek materialnych oba pisma zastanawiaj¹ siê jednoczeœnie nad miejscem i rol¹ kobiety w ma³¿eñstwie. Stawiaj¹ pytania, czy kobieta mo¿e byæ szczêœliwa w ma³¿eñstwie, czy musi akceptowaæ swoj¹ pozycjê osoby numer dwa w rodzinie i czy ma prawo wymagaæ od mê¿a zmiany swej dotychczasowej sytuacji.

13
D. Rzepniewska, Rodzina ziemiañska w Królestwie Polskim, [w:] Spo³eczeñstwo Królestwa Polskiego, t. 9,
Studia o rodzinie, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 144.
14
Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym cz. VI: Kilka s³ów o wspó³czesnej etyce ma³¿eñskiej, „Kosmetyka”
1908, nr 17, s. 157.
15
Dyskusja w sprawie estetyki po¿ycia ma³¿eñskiego (odpowiedŸ czytelniczek), „Kosmetyka” 1908, nr 16,
s. 151.
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Prawo do szczêœcia
Dlaczego „dzisiejsza kobieta nie znajduje w ma³¿eñstwie pe³nego szczêœcia”?16 Dlaczego problem ten dotyka „trzech czwartych czêœci ma³¿eñstw
wspó³czesnych”?17 Poszukuj¹c odpowiedzi na te pytania, „Kosmetyka” nie
poprzestaje na krytykowaniu praktyki „³¹czenia siê dozgonnymi nierozerwalnymi wiêzami dwojga ludzi dla interesu”18. Za równie wa¿ny powód
uwa¿a wychowanie kobiet, prowadz¹ce do podporz¹dkowania kobiecych
potrzeb, upodobañ i d¹¿eñ chêciom i kaprysom mê¿a, oraz brak edukacji seksualnej, który doprowadza — zdaniem redakcji — do powstania
w wyobraŸni m³odych kobiet fa³szywego obrazu ma³¿eñstwa. Czasopisma
podkreœlaj¹ gwa³towne zderzanie siê m³odych mê¿atek z rzeczywistoœci¹19.
Ca³e ¿ycie chowane „pod kloszem”, nagle, tu¿ po œlubie dowiaduj¹ siê, ¿e
¿ycie ma³¿eñskie to nie tylko szycie nowych toalet i przyjmowanie goœci.
„Niewiasta wyobra¿a sobie, ¿e byæ ¿on¹, to mieæ wiele ³adnych sukien i kapeluszy, ¿yje w niezdrowej atmosferze, marz¹c o mi³oœci i kochanku”20.
Noc poœlubna przynosi im ca³kowicie nowe doznania, do których rzadko
która z nich jest przygotowana. Mê¿czyzna zaczyna czêsto kojarzyæ siê
z czymœ nieczystym, czy wrêcz odra¿aj¹cym. Wychowanie zmusza je do pos³uszeñstwa wobec mê¿a, który od tej pory jest panem i w³adc¹ m³odej kobiety, przewodnikiem po nieznanej dot¹d krainie wspó³¿ycia p³ciowego.
Przewodnikiem, zdaniem obu czasopism, nierzadko brutalnym i rozpustnym. „Chodzi bowiem o wyraŸn¹ krzywdê kobiety, zmuszonej do pe³nienia
roli poni¿aj¹cej — o krzywdê zasklepiaj¹c¹ kobietê w roli samicy, zamiast
pozwoliæ jej byæ w ca³ej pe³ni cz³owiekiem”21. Dlatego te¿ w „Czystoœci”
czytamy: „ma³¿eñstwo przysz³oœci stawia jako pierwszy warunek, ¿e ludzie
uœwiadomieni s¹ ju¿ od dziecka o naturalnych stosunkach p³ciowych, jako
te¿ o ich niebezpieczeñstwach”22.
16

Czy kobieta dzisiejsza mo¿e byæ szczêœliwa w ma³¿eñstwie?, tam¿e, 1911, nr 12, s. 187.
Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym cz. IV: Z estetyki po¿ycia ma³¿eñskiego, tam¿e, 1908, nr 11, s. 100.
18
Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym cz. VI: Kilka s³ów o wspó³czesnej etyce ma³¿eñskiej, tam¿e, 1908,
nr 17, s. 156.
19
Problem ten jest szeroko omawiany m.in. przez I. Moszczeñsk¹. Zob. tej¿e, Reformy w wychowaniu moralnym — odczyt publiczny, Warszawa 1903; tej¿e, Co ka¿da matka swojej dorastaj¹cej córce powiedzieæ powinna, Warszawa 1904.
20
J. Mizerówna, Czego wymagaæ mo¿e kobieta od mê¿czyzny, jako rzeczniczka interesów swoich, rodziny
i spo³eczeñstwa?, Lwów 1906, s. 6.
21
W. Miklaszewski, ¯ycie p³ciowe w ma³¿eñstwie, „Czystoœæ” 1908, nr 5, s. 68.
22
A. Forel, Myœli utopijne o idealnym ma³¿eñstwie przysz³oœci, tam¿e, 1906, nr 13–14, s. 151.
17
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Warto podkreœliæ donios³e znaczenie omawianej dyskusji o uœwiadamianiu, tocz¹cej siê za poœrednictwem prasy, a wiêc w druku. Zwraca siê tu
bowiem uwagê — rzecz dotychczas niespotykana — na erotyczny, seksualny wymiar ma³¿eñstwa. Wydaje siê, ¿e o tym aspekcie zwi¹zku dwojga ludzi
po raz pierwszy pisze siê, wyraŸnie podkreœlaj¹c jego donios³¹ rolê w tworzeniu szczêœliwej wspólnoty ma³¿eñskiej. Zdaniem „Kosmetyki” „ma³¿eñstwo reguluje po pierwsze odbywanie stosunku p³ciowego”23. Pogl¹d ten
wyg³aszany jest na podstawie badañ naukowych, jakich dostarcza³a raczkuj¹ca jeszcze w pocz¹tkach XX w. seksuologia. Jeden z najczêœciej cytowanych w „Kosmetyce” i „Czystoœci” jej przedstawicieli to A. Forel, szwajcarski neurolog i psychiatra, który jako pierwszy analizowa³ naukowo i wszechstronnie zagadnienia ¿ycia p³ciowego24. „Czystoœæ” zamieszcza na swoich ³amach jeden z rozdzia³ów jego ksi¹¿ki Zagadnienia seksualne25, pod wiele
mówi¹cym tytu³em: Myœli utopijne o idealnym ma³¿eñstwie przysz³oœci,
w którym czytamy: „Je¿eli mê¿czyzna i kobieta maj¹ rzeczywiœcie znaleŸæ
w zwi¹zku ma³¿eñskim trwa³e szczêœcie (...), to mi³oœci duchowej musi towarzyszyæ zawsze i trwale mi³oœæ p³ciowa”26.
Zdaniem redakcji w œwiadomoœci spo³ecznej obowi¹zuje w dalszym
ci¹gu pogl¹d o ró¿nym statusie obyczajowym kobiet i mê¿czyzn w sferze
seksu. Obydwa czasopisma wyra¿aj¹ opiniê, ¿e erotyzm jest rzecz¹ narzucon¹ kobiecie przez œwiat mêski w celu sprowadzenia jej do roli uleg³ego
przedmiotu27. Na ³amach „Czystoœci”, „wychodz¹c z zasad fizjologicznych,
moc¹ których stron¹ czynn¹ w akcie p³ciowym jest mê¿czyzna”28, formu³uje
siê pogl¹d, ¿e kobieta dostrzega w seksie tylko aspekt prokreacyjny. Podkreœla siê przy tym, ¿e nie potrafi siê ona z niego cieszyæ, poniewa¿ kojarzy
siê on jej z kolejnymi trudami ci¹¿ i porodów. Doktor Miklaszewski przytacza wyniki swoich badañ nad ¿yciem seksualnym ma³¿eñstw, wed³ug których „¿ona doznaje rozkoszy przy stosunkach p³ciowych stale w 7,5%,
23

O zawieraniu ma³¿eñstw przez ludzi nerwowych i psychopatycznych, „Kosmetyka” 1908, nr 19, s. 178.
Zob. A. Forel, Zagadnienia seksualne, prze³. W. Witwicki, t. I–II, Lwów 1906; tego¿, Etyka p³ciowa. Odczyt, prze³. W. Sterling, Warszawa 1907.
25
A. Forel, Zagadnienia...,
26
A. Forel, Myœli utopijne o idealnym ma³¿eñstwie przysz³oœci (dokoñczenie), „Czystoœæ” 1906, nr 15, s. 187.
27
Pogl¹dy te zbie¿ne by³y z zapatrywaniami wielu ówczesnych feministek, np. P. Kuczalskiej–Reinschmit,
która uwa¿a³a, ¿e erotyzm zosta³ narzucony kobiecie przez mê¿czyzn i jest sprzeczny z jej natur¹ i potrzebami, postrzegany jest przez ni¹ jako pu³apka, forma podporz¹dkowania, zniewolenia kobiety. Zob. R. Pachucka, Pamiêtniki z lat 1886–1914, wstêp i oprac. J. Hulewicz, Wroc³aw 1958, s. 146.
28
W. Miklaszewski, Ma³¿eñstwo kobiet uprzywilejowanych a ich choroby nerwowe, „Czystoœæ” 1909, nr 27,
s. 429.
24
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zmiennie w 11,56% przypadków, a wstrêtu w 8,3% przypadków (...), jest
wiêc oczywiste, ¿e kobieta zosta³a podporz¹dkowana mê¿czyŸnie w myœl
przysiêgi pos³uszeñstwa i uleg³oœci. A taki stosunek stanowi wprost zaprzeczenie mi³oœci. Ma on wszelkie cechy stosunku posiadacza, w³adcy”29. Redakcja, zwracaj¹c uwagê na potrzeby seksualne obu p³ci, postuluje akceptacjê równorzêdnej pozycji kobiety i mê¿czyzny w sferze seksu, próbuj¹c
w ten sposób prze³amywaæ obowi¹zuj¹cy dot¹d stereotyp i tabu milczenia
na temat seksualnoœci kobiety. Na ³amach „Czystoœci” stwierdzano odwa¿nie,
¿e: „ca³e zadowolenie ze stosunku p³ciowego polega w³aœnie na wspó³rzêdnoœci rozkoszy u obojga obcuj¹cych ze sob¹ osobników”30. Jednak gdy przedmiotem dyskusji staje siê antykoncepcja, pogl¹dy redaktorów analizowanych tu pism i A. Forela wykazuj¹ wyraŸn¹ ró¿nicê. A. Forel proponuje powszechne stosowanie „œrodków zapobiegawczych” w celu seksualnej emancypacji kobiet, czyli ich uwolnienia od strachu przed kolejnymi ci¹¿ami.
Natomiast „Czystoœæ” i „Kobieta” kategorycznie siê im sprzeciwiaj¹, zalecaj¹c jako jedyny nieszkodliwy dla zdrowia œrodek zapobiegania ci¹¿y —
wstrzemiêŸliwoœæ. Co wiêcej — „Kosmetyka” ulega stereotypowi nadal
podtrzymuj¹c opiniê, ¿e „zupe³ne wstrzymanie siê od stosunku p³ciowego
jest dla kobiety rzecz¹ zupe³nie dla zdrowia obojêtn¹, podczas gdy u mê¿czyzn
wywo³aæ ono mo¿e pewne zaburzenia w sferze nerwowej lub psychicznej”31. Dlatego te¿ szuka on rozkoszy albo poza domem, albo zaspokaja
swoje potrzeby seksualne w ma³¿eñstwie, czyni¹c ¿onê kobiet¹ nieszczêœliw¹, spe³niaj¹c¹ swój obowi¹zek ma³¿eñski ze wstrêtem w imiê przysiêgi
„pos³uszeñstwa i uleg³oœci wobec mê¿a, któr¹ sk³ada³a przed ksiêdzem”32.
Dostrzegaj¹c wagê tego problemu, dr. E. Piasecki przytacza wyniki badañ naukowców z Europy Zachodniej, którzy doszli do przekonania, ¿e pogl¹d o szkodliwoœci wstrzemiêŸliwoœci dla mê¿czyzn jest mitem. Jednoczeœnie jednak autor ubolewa, ¿e na gruncie polskim problem ten nie doczeka³
siê opracowania i nadal istnieje przekonanie, ¿e powstrzymywanie siê mê¿czyzn od stosunków p³ciowych wp³ywa niekorzystnie na ich zdrowie. Ta
próba dr. Piaseckiego podjêcia walki z przestarza³ymi pogl¹dami polskich
lekarzy pojawia siê w roku 1905 i jest pierwszym sygna³em walki z „mitem
29
W. Miklaszewski, ¯ycie p³ciowe w ma³¿eñstwie, s. 69. Swoje badania dr W. Miklaszewski przeprowadzi³ na
2880 kobietach.
30
W. Miklaszewski, ¯ycie p³ciowe w ma³¿eñstwie, s. 69.
31
O zawieraniu ma³¿eñstw przez ludzi nerwowych i psychopatycznych, „Kosmetyka” 1908, nr 19, s. 178.
32
W. Miklaszewski, Ma³¿eñstwo..., s. 430.
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wstrzemiêŸliwoœci”, który stanowi³ podwalinê powszechnie akceptowanej
„podwójnej moralnoœci”.
Jak pomóc szczêœciu? Czy kobieta ma prawo wymagaæ?
Redakcje obu czasopism zdawa³y sobie sprawê z trudów zwi¹zanych
z reformowaniem obyczajów: „na to trzeba przysz³oœci — czytamy w „Kosmetyce” — wychowania ca³ego mêskiego pokolenia w innych idea³ach erotycznych, wpajania innych pogl¹dów na kobietê”33. Ma ona byæ ju¿ nie tylko stra¿niczk¹ ogniska domowego, rodziæ potomstwo i byæ ozdob¹ mê¿a.
Wed³ug opinii „Czystoœci” reforma obyczajów bêdzie mo¿liwa, pod warunkiem ¿e „odzwyczai siê on [mê¿czyzna] ¿onê sw¹ uwa¿aæ za gospodyniê, za
maszynkê do rodzenia dzieci i za istotê «dobr¹ do ³ó¿ka», tj. dobr¹ tylko do
zaspokojenia jego zwierzêcego popêdu p³ciowego”34. ¯ona ma nie tylko
dawaæ, ale równie¿ wymagaæ. Ma prawo wymagaæ od mê¿a zapewnienia
szczêœliwego po¿ycia ma³¿eñskiego w ka¿dym jego aspekcie.
W zwi¹zku ma³¿eñskim bowiem ma³¿onkowie powinni byæ równi, daj¹c
obydwoje z siebie tyle samo zaanga¿owania: „po zawarciu zwi¹zku zaczyna
siê po¿ycie dwojga ludzi, z których ¿adne nie powinno byæ pokrzywdzone,
a krzywd¹ jest obarczenie ka¿dego z nich poszczególnie nadmiarem obowi¹zków”35. Zdaniem publicystów „Kosmetyki” i „Czystoœci” ¿ona powinna wymagaæ pe³nego oddania i bezgranicznej mi³oœci. Zaspokajanie jedynie potrzeb materialnych przestaje kobiecie wystarczaæ. Wed³ug opinii redakcji nie ma równie¿ usprawiedliwienia dla zdrad ma³¿eñskich. Mê¿czyzna powinien dostosowaæ siê do potrzeb ¿ony, a swój zbyt wybuja³y temperament trzymaæ na wodzy. Odrzucano argumenty o poligamicznej naturze
mê¿czyzn: „mê¿czyzna nie tylko mo¿e, lecz musi panowaæ nad swymi chuciami, a jeœli jest mê¿em kochaj¹cym szczerze ¿onê, to pewno nie przyjdzie
mu nawet na myœl zadowalaæ popêdy p³ciowe nie tylko poza ma³¿eñstwem,
lecz nawet w nim, wbrew pragnieniom i potrzebom ¿ony. Wynika to z zasady mi³oœci, bez której nie ma ma³¿eñstwa”36.
Obawa przed chorobami wenerycznymi i szereg przyk³adów kobiecych
dramatów wynikaj¹cych z tych dolegliwoœci sk³ania³a równie¿ niejedn¹
dzia³aczkê spo³eczn¹ do wysuwania radykalnych postulatów. J. Mizerówna
33
34
35
36

Czy kobieta dzisiejsza mo¿e znaleŸæ szczêœcie w ma³¿eñstwie?, „Kosmetyka” 1911, nr 12, s. 187.
A. Forel, Myœli utopijne o idealnym ma³¿eñstwie..., s. 156.
W. Miklaszewski, ¯ycie p³ciowe w ma³¿eñstwie, s. 69.
Tam¿e.
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w swoim odczycie z 1906 r., w ca³oœci opublikowanym w „Czystoœci”37, nak³ania³a kobiety do ¿¹dania od swego przysz³ego mê¿a „sprawozdania z jego ubieg³ego ¿ycia”. Argumentowa³a, ¿e nieœwiadoma m³oda mê¿atka ma
prawo w ten sposób broniæ siê przed zara¿eniem chorob¹ weneryczn¹, której m¹¿, co nie by³o rzadkoœci¹, nabawia³ siê w trakcie przedma³¿eñskich
stosunków z prostytutkami. Proponowa³a tak¿e, by — o ile nie jest jeszcze
za póŸno — zarówno mê¿czyzna, jak i kobieta wytrwali w czystoœci a¿ do
nocy poœlubnej. Œwiadomoœæ, ¿e m¹¿ wczeœniej obcowa³ z kobietami zabijaæ mia³a — zdaniem publicystki — wiarê w bezinteresown¹ i szlachetn¹
mi³oœæ. „Dla kobiety (...), która od mê¿a swego spodziewa siê czystej mi³oœci, nietkniêtego cia³a i nietkniêtej duszy, dla takiej œwiadomoœci, ¿e on takich wra¿eñ, jak z ni¹, doznawa³ ju¿ przedtem, i to w Ÿród³ach mêtnych najczêœciej, jest zabiciem jej wiary w ¿ycie, jej uczucia i szczêœcia” 38.
Redakcje obu czasopism wiele miejsca poœwiêcaj¹c w latach 1906–1908
rozwa¿aniom o kondycji wspó³czesnych ma³¿eñstw, nie zapomina³y o poradach praktycznych, maj¹cych uatrakcyjniæ po¿ycie ma³¿onków. Temu zadaniu w „Kosmetyce” s³u¿yæ mia³ cykl artyku³ów z serii „Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym”, pod wspólnym tytu³em: „Z estetyki po¿ycia
ma³¿eñskiego”. Jednym z dyskutowanych na ³amach pisma projektów by³
pomys³ wprowadzenia oddzielnych sypialni dla ma³¿onków. Kryj¹cy siê
pod pseudonimem „Es” autor (b¹dŸ autorka) przekonywa³, ¿e oddzielne
³ó¿ka korzystnie wp³ywaæ mog¹ na ¿ycie erotyczne w ma³¿eñstwie, pobudzaj¹ zmys³y, wzrasta zainteresowanie mê¿a ¿on¹. Natomiast wspólny pokój sypialny prowadzi do znu¿enia i przesytu. „Nie mówcie mi, ¿e ka¿dy
szczegó³ i moment p³ciowego ¿ycia kobiety jest dla jej ma³¿onka równie
piêkny i mi³y”39. Niedopuszczalne jest, aby w ma³¿eñstwie nie by³o wstydliwoœci, gdy¿ prowadzi to do znikniêcia tajemniczoœci i uroku. Autor (b¹dŸ
autorka) cyklu konkluduje: „A czy¿ wyobra¿acie sobie stosunek Romea
i Julii à la longue we wspólnej sypialni dzisiejszego ma³¿eñstwa mieszczañskiego?!”40

37

J. Mizerówna, Czego wymagaæ mo¿e kobieta od mê¿czyzny jako rzeczniczka interesów swoich, rodziny i spo³eczeñstwa?, „Czystoœæ” 1906, nr 18.
Tej¿e, Czego wymagaæ mo¿e kobieta od mê¿czyzny, jako rzeczniczka interesów swoich, rodziny i spo³eczeñstwa?, Lwów 1906, s. 6.
39
Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym cz. IV: Z estetyki po¿ycia ma³¿eñskiego, s. 100.
40
Tam¿e.
38
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Zdaniem redakcji obu czasopism drugim niezawodnym œrodkiem jest
dba³oœæ o estetyczny wygl¹d zewnêtrzny, który obydwoje ma³¿onkowie powinni zachowaæ nie tylko poza domem, ale tak¿e podczas przebywania
z najbli¿sz¹ rodzin¹. „M¹¿ powinien byæ dla ¿ony czymœ wiêcej ani¿eli ziewaj¹c¹ i nudn¹ figur¹ w szlafroku i pantoflach”41.
Wed³ug opinii „Kosmetyki” nie ma jednak tak naprawdê z³otego œrodka, fascynacja prêdzej czy póŸniej i tak zamienia siê w przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenie jednak nie zawsze musi kojarzyæ siê z nud¹ i rutyn¹. „Mi³osne zapa³y nie mog¹ trwaæ wiecznie, lecz skoro ostygn¹, niech s³odka
przyjaŸñ i wzajemne z¿ycie siê z sob¹ zast¹pi¹ ich miejsce” 42.
Jak widaæ, w ujêciu autorów omawianych pism proces dojrzewania do
„ma³¿eñstwa doskona³ego”, w którym obydwoje ma³¿onkowie ciesz¹ siê tymi samymi prawami i obowi¹zkami, przebiega³ na wielu p³aszczyznach: pocz¹wszy od uœwiadomienia m³odym mê¿atkom, ¿e maj¹ prawo do szczêœliwego ma³¿eñstwa, poprzez namawianie kobiet do g³oœnego mówienia
o swoich potrzebach seksualnych, o potrzebie bliskoœci i ciep³a, a skoñczywszy na walce ze stereotypami dotycz¹cymi ¿ycia p³ciowego. Wed³ug
opinii „Kosmetyki” i „Czystoœci” ma³¿eñstwo mo¿e byæ szczêœliwe tylko
wtedy, gdy zawarte jest z mi³oœci, o któr¹ trzeba dbaæ i któr¹ trzeba pielêgnowaæ43.

41
42
43

A. Forel, Myœli utopijne o idealnym ma³¿eñstwie..., s. 156.
Rady dla m³odych mê¿atek, „Kosmetyka” 1910, nr 2, s. 29.
Kwestie dra¿liwe w oœwietleniu etycznym cz. IV: Z estetyki po¿ycia ma³¿eñskiego, s. 100.
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Narodziny seksuologii — zarys stanu wiedzy
lekarskiej o seksualnoœci cz³owieka
na prze³omie XIX i XX wieku
Narodziny seksuologii...

Pe³en podziwu i uznania dla efektów trudnych i ¿mudnych badañ historyków kultury, socjologów, etnologów czy antropologów, chcia³bym jako
lekarz i historyk medycyny uzupe³niæ powsta³y obraz o szereg podstawowych informacji dotycz¹cych rozwoju wiedzy lekarskiej na temat seksualnoœci cz³owieka. Stan wiedzy lekarskiej w XIX i XX w. mo¿na opisaæ i oceniæ na podstawie Ÿróde³ drukowanych. Uwaga moja koncentrowaæ siê bêdzie na prze³omie XIX i XX w. W ca³ej historii medycyny seksualnej w³aœnie ten okres wydaje siê najciekawszy i bodaj najbardziej „rewolucyjny”.
Jeœli w zakresie prawodawstwa, a jeszcze wyraŸniej procesu karnego drug¹
po³owê XIX w. mo¿na okreœliæ mianem antyseksualnej krucjaty, to sytuacja w naukach medycznych przedstawia³a siê dok³adnie na odwrót. Kiedy
w s¹dach angielskich na ³awach oskar¿onych stawali Oskar Wilde oraz wydawcy dzie³ Zoli i Maupassanta, a przed trybuna³em paryskim Flaubert,
Baudelaire, Mendes, Maupassant i bracia Goncourt oskar¿ani byli o szerzenie pornografii, w europejskiej medycynie zdobywa³a i potwierdza³a
prawo istnienia nowa dziedzina nauki — seksuologia1.
Ju¿ od koñca XVII w. publikowane by³y wyniki badañ Williama Harveya, Reinera de Graafa, Antonie Leuvenhoecka, Carla Ernsta von Baera,
Fiola, dziêki którym tajemnica prokreacji, procesu zap³odnienia przesta1
M. Filar, Liberalizm i rygoryzm seksualny. Zarys historyczny, [w:] Seksuologia kulturowa, red. K. Imieliñski,
Warszawa 1984, s. 260–262; K. Boczkowski, Homoseksualizm, Warszwawa 1992, s. 63–82; Z. Lew–Starowicz, Seks w kulturach œwiata, Wroc³aw 1988, s. 75–77.
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wa³a byæ zagadk¹. Nak³ada³y siê na to badania i odkrycia dotycz¹ce charakteru i leczenia chorób wenerycznych: badania nad ki³¹, prowadzone przez
Philippe Ricorda w roku 1838, wyizolowanie zarazka ki³y (Treponema pallidum) przez Fritza Schaudinna i Ericka Hoffmana w 1905 r., odkrycie gonokoków przez Alberta Neissera w 1879 r., wynalezienie salwarsanu i neosalwarsanu przez Paula Ehrlicha i Sahatschiro Hatê, czy wreszcie wynalezienie penicyliny przez Alexandra Fleminga w 1928 r. 2
Osi¹gniêcia te przyczyni³y siê do rozwoju seksuologii. Pionierem i jednym z twórców medycyny seksualnej by³ Richard von Krafft–Ebing, a rok
1886 — datê wydania jego Psychopathii sexualis uwa¿a siê za pocz¹tek seksuologii. W dziele tym po raz pierwszy znajduj¹ opis dewiacje seksualne —
zoofilia, sadyzm, masochizm, co wiêcej, autor postuluje traktowanie ich jako zaburzeñ chorobowych, a nie zaliczanie do czynów wystêpnych. Jest to
nowa i odwa¿na postawa, podobnie jak stwierdzenia, i¿ „w ka¿dym cz³owieku drzemi¹ ró¿ne sk³onnoœci perwersyjne, wybuchaj¹ce w ró¿nych okolicznoœciach” czy „popêd seksualny jest zakotwiczony w mózgu, a nie w genitaliach”3. Te nowoczesne pogl¹dy nie przeszkadza³y ich autorowi g³osiæ
opinii, ¿e masturbacja doprowadza do rozwoju chorób psychicznych, a popêd seksualny kobiety i pozama³¿eñskie stosunki seksualne nale¿y zaliczyæ
do perwersji. Jednak¿e mimo tych s¹dów, zakorzenionych w obyczajowoœci
XVIII w., mo¿na — dziêki wielu postêpowym koncepcjom — uznaæ dzie³o
Kraffta–Ebinga za pierwsz¹ publikacjê nale¿¹c¹ do nowo¿ytnej seksuologii4.
Jednym z kolejnych twórców seksulogii by³ Magnus Hirschfeld, lekarz
berliñski urodzony w Ko³obrzegu, który rozpocz¹³ w 1903 r. szeroko zakrojone badania ankietowe na temat homoseksualizmu i biseksualizmu.
We wnioskach stwierdzi³, ¿e 2,3% badanych ludzi by³o homoseksualistami,
a 3,4% — biseksualistami5. Za publikacjê tych danych zosta³ skazany na
grzywnê w wysokoœci 200 marek i 10 dni aresztu, a jego pogl¹dy i badania
sta³y siê tematem pism satyrycznych. W roku 1918 Hirschfeld za³o¿y³ pierwszy na œwiecie instytut zajmuj¹cy siê seksuologi¹ — Instytut Wiedzy Seksualnej w Berlinie. By³ równie¿ propagatorem idei oœwiecania spo³eczeñstwa
2
M. Filar, dz. cyt., s. 264; K. F. Kiple, Wielkie epidemie w dziejach ludzkoœci, Poznañ 2002, s. 167–168;
O. Temkin, The Double Face of Janus and Other Essays in the History of Medicine, Baltimore 1877.
3
K. Imieliñski, Medycyna i seks. Historia i wspó³czesnoœæ, Warszawa 1987, s. 39–40.
4
V. A. Gebsattel, Antropologia ogólna i lekarska ¿ycia p³ciowego, [w:] H. Giese, Seksuologia, Warszawa
1976, s. 15–25; K. Imieliñski, Seksiatria, Warszawa 1990, s. 135–138.
5
K. Boczkowski, Homoseksualizm, s. 63–82; K. Imieliñski, Medycyna i seks..., s. 41–42.
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w zakresie antykoncepcji. Jego publikacja na ten temat zosta³a przet³umaczona równie¿ na jêzyk polski6.
W tym samym mniej wiêcej czasie badania ankietowe dotycz¹ce zachowañ seksualnych zosta³y zapocz¹tkowane równie¿ przez polskich lekarzy
i dzia³aczy spo³ecznych. By³y to badania korespondencyjne studentów, prowadzone w 1898 r. przez dr Zdzis³awa Kowalskiego, a w 1903 r. przez Izê
Moszczeñsk¹. W latach 1901–1918 zespó³ w sk³adzie: £azowski, Siwicki,
Kowalski, Dybowski prowadzi³ empiryczne badania seksualnoœci m³odzie¿y akademickiej7. Wyniki tych ankiet by³y na gor¹co publikowane8. Niezwykle wa¿ne dla rozwoju seksuologii okaza³y siê pogl¹dy Iwana Blocha,
niemieckiego dermatologa, który wyda³ w Berlinie w roku 1909 dzie³o Das
Sexualleben unserer Zeit und seine Beziehungen zur modernen Kultur, bêd¹ce pierwszym systematycznym przedstawieniem wiedzy seksuologicznej.
W ksi¹¿ce tej przedstawi³, wed³ug dzisiejszych opinii prze³omowe dla zrozumienia seksualnoœci cz³owieka stwierdzenie, i¿ „przyczyn¹ dewiacji seksualnych nie jest degeneracja, ale pragnienie odmiany seksualnej w³aœciwe
dla ka¿dego cz³owieka”9. Iwan Bloch, podobnie jak wielu mu wspó³czesnych lekarzy, ubolewa³ nad brakiem powszechnej wiedzy o antykoncepcji
i chorobach wenerycznych. O ile metody antykoncepcji by³y znane œwiatu
lekarskiemu od dawna, to odkrycia dotycz¹ce leczenia chorób wenerycznych by³y spraw¹ œwie¿¹ i aktualn¹. I odpowiednio: o ile wiedza o antykoncepcji d³ugo jeszcze nie sta³a siê powszechn¹, to odkrycie salwarsanu i neosalwarsanu przez Ehrlicha i Hatê, czy póŸniejsze wynalezienie przez Fleminga penicyliny jako leków zwalczaj¹cych ki³ê zosta³o upowszechnione
niemal natychmiast. Fakt uleczalnoœci jednej z tych chorób, które spêdza³y
dot¹d sen z powiek pokoleniom lekarzy, nie pozosta³ zapewne bez wp³ywu
na pocz¹tek i rozwój póŸniejszej rewolucji seksualnej 10.
Warto wreszcie podkreœliæ niezwykle silny wp³yw na ówczesn¹ i póŸniejsz¹ seksuologiê twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda. Obok pogl¹du, ¿e
wszystkie nerwice rozwijaj¹ siê na pod³o¿u seksualnym, og³osi³ on tak¿e
koncepcjê istnienia popêdu seksualnego u dzieci, teoriê kompleksu Edypa
6
M. Hirschfeld, Antykoncepcja, Warszawa 1921; V. A. Gebsattel, Antropologia..., s. 21–22; K. Imieliñski,
Seksiatria, s. 138–141; Z. Lew–Starowicz, M. Lew–Starowicz, Homoseksualizm, Warszawa 1999, s. 10–11;
K. Boczkowski, Homoseksualizm, s. 63–82.
7
K. Imieliñski, Seksiatria, s. 131.
8
J. Moszczeñska, Czego nie wiemy o naszych synach, Warszawa 1904.
9
K. Imieliñski, Medycyna i seks..., s. 43.
10
K. Imieliñski, Seksiatria, s. 141–142.
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i kompleksu Elektry, za co spotka³ go ostracyzm zarówno ze strony lekarzy
psychiatrów, jak i pedagogów11. Prekursorem teorii freudowskiej by³ angielski lekarz i psycholog Havelock Ellis, który w roku 1896 wyda³ Studium
psychologii seksualnej. Pisa³ w nim, ¿e masturbacja jest zjawiskiem normalnym. Stwierdzi³, ¿e dziewczêta dojrzewaj¹ wczeœniej ni¿ ch³opcy. Rozbi³
mit, jakoby kobiety nie mia³y popêdu seksualnego. G³osi³ tak¿e, ¿e zaburzenia seksualne doprowadzaj¹ czêœciej do zaburzeñ psychicznych ni¿ fizycznych. Za najbardziej prorocz¹ dla rozwoju rodz¹cej siê seksuologii
uzna³bym jego tezê „nie ka¿dy jest taki jak ty”12.
Inny psychoanalityk, ale jednoczeœnie lekarz neurolog Wilhelm Steckel
poszed³ w psychologicznym rozumieniu problemów seksualnych tak daleko, ¿e twierdzi³, i¿ mêska i kobieca impotencja nie jest schorzeniem organicznym, lecz psychogennym zak³óceniem stosunków miêdzyosobowych oraz ¿ycia uczuciowego13. Godnym podkreœlenia jest fakt dostrze¿enia przez Steckela znaczenia psychiki oraz zwi¹zanej z ni¹ jakoœci wspó³¿ycia partnerskiego, emocjonalnego dla prawid³owej, somatycznej funkcji organów p³ciowych — niezale¿nie od tego, ¿e te jego pogl¹dy zosta³y nieco
skorygowane w nowszych badaniach seksuologicznych.
Przedstawicielem wczesnej seksuologii hiszpañskiej by³ Gregorio Maranon Y Posadillo, endokrynolog madrycki, który jako pierwszy wyg³osi³
pogl¹d, ¿e macierzyñstwo nie przeszkadza kobiecie w rozwoju intelektualnym. Pogl¹d ten, podwa¿aj¹c mit o ni¿szoœci intelektualnej kobiety w stosunku do mê¿czyzny, mia³ du¿e znaczenie spo³eczne. Wspiera³ bowiem
teoretycznie uzasadnienie postulatów wyrównania szans ¿yciowych kobiet w spo³eczeñstwie. Prowadzi³ te¿ zaawansowane badania nad hormonami p³ciowymi, poszukuj¹c pozapsychologicznych uwarunkowañ zachowañ seksualnych cz³owieka. By³ jednak tak¿e autorem pogl¹du, i¿ orgazm
ma mêsk¹ naturê i nie jest niezbêdnie potrzebny dla aktywnoœci rozrodczej
kobiety14.
Problemem kobiecego orgazmu i jego biologicznego znaczenia dla skutecznoœci prokreacji zajmowa³ siê tak¿e polski ginekolog i po³o¿nik, Henryk Jordan. Zacytujmy fragment podrêcznika Nauka po³o¿nictwa dla u¿ytku
11

Tego¿, Seksuologia — mitologia — historia — kultura, Warszawa 1989, s. 510–523; tego¿, Seksiatria,
s. 143–146.
Tego¿, Medycyna i seks, Warszawa 1987, s. 39–49; tego¿, Seksiatria, s. 148–149.
13
Tego¿, Seksiatria, s. 142–143.
14
Tam¿e, s. 147–148.
12
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uczniów i lekarzy..., wydanego w 1881 r., a wiêc na ponad dwadzieœcia lat
przed publikacj¹ pogl¹dów wspomnianego wy¿ej hiszpañskiego seksuologa na temat kobiecego orgazmu. „Przy spó³kowaniu bowiem, podczas
szczytu podra¿nienia p³ciowego, powstaje tak w jajowodach, jak i w macicy
skurcz, od ujœæ jajowodów ku ujœciu zewnêtrznemu siê posuwaj¹cy, skutkiem czego œluz w jamie macicy zawarty siê wydziela i pojemnoœæ tej jamy
siê pomniejsza; macica mocno skurczona naprê¿a siê, naprê¿aj¹ siê i wargi
maciczne wœród silnego bardzo nawa³u krwi w naczyniach szyi, a ca³a macica obni¿a siê, skurczonemi wiêzad³ami okr¹g³emi œci¹gana. Skoro teraz podra¿nienie p³ciowe ustaje, macica wolnieje i pojemnoœæ jej jamy powiêksza
siê, przy czem ciecz ujœcie macicy otaczaj¹ca (nasienie mêskie), do przewodu szyi wessana bywa (...)”. W podrêczniku tym, poœwiêconym fizjologii
i dietetyce ci¹¿y, porodu i po³ogu, znajdziemy równie¿ opis stosunku seksualnego i ca³ego mechanizmu wêdrówki plemników w kobiecych narz¹dach
rodnych oraz warunków zap³odnienia. Opisy te stanowi¹ dowód, ¿e w kwestii fizjologii i biomechaniki zbli¿enia seksualnego pod koniec XIX w. polscy lekarze posiadali wiedzê zbli¿on¹ do dzisiejszej. Co wiêcej, dostrzegany
by³ problem kobiecego orgazmu jako fizjologicznego zjawiska wspomagaj¹cego zap³odnienie. Wydaje siê, i¿ przypisanie owemu orgazmowi roli
prokreacyjnej zdejmowa³o z niego odium rozwi¹z³oœci, które utrwali³o siê
w œwiadomoœci spo³ecznej od czasów œredniowiecza15.
W dziewiêtnastowiecznej polskiej literaturze lekarskiej tematyka seksuologiczna (wyraŸnie zaznaczana w tytule publikacji) by³a obecna ju¿ od
roku 1874, kiedy to Adam Nalepiñski wyda³ ponad trzydziestostronicow¹ rozprawê pt. O instynkcie rozp³odowym i wynikach jego16. Jeszcze wczeœniejszym akcentem seksuologicznym w polskim piœmiennictwie medycznym by³y dwie pozycje pióra Jêdrzeja Œniadeckiego: Teoria jestestw organicznych oraz O fizycznym wychowaniu dzieci, w których autor dokonuje
analizy wielu problemów zwi¹zanych z ¿yciem seksualnym cz³owieka, postuluj¹c jednoczeœnie w³¹czenie wiedzy seksuologicznej w program wychowania dzieci17.

15

H. Jordan, Nauka po³o¿nictwa dla u¿ytku uczniów i lekarzy, dzia³ pierwszy, Kraków 1881, s. 49–51.
S. Konopka, Polska bibliografia lekarska dziewiêtnastego wieku (1801–1900), t. VI, Warszawa 1979, s. 292;
t. IX, Warszawa 1980, s. 423.
17
A. Stanek, Z. Œledziñski, Nauczanie medycyny w Wilnie, [w:] Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich, red. M. M. ¯ydowo, Kraków 2001, s. 199–202; K. Imieliñski, Seksiatria, s. 130–131.
16
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Na zakoñczenie warto zastanowiæ siê nad genez¹ badañ naukowych
w zakresie seksuologii. Obok wspomnianych dziewiêtnastowiecznych odkryæ dotycz¹cych biologii prokreacji oraz osi¹gniêæ bakteriologii i wenerologii z prze³omu wieków, nie mo¿na tu nie uwypukliæ impulsów o charakterze spo³ecznym, maj¹cych swoje odbicie chocia¿by w œwiecie literatury.
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Poradniki medyczne o seksualnoœci kobiet
i mê¿czyzn w XIX wieku
Poradniki medyczne o seksualnoœci...

Zagadnienia seksualnoœci kobiet i mê¿czyzn pojawiaj¹ siê w polskiej literaturze medycznej w latach 80. XIX w., choæ poszczególne terminy u¿ywane w celu okreœlenia p³ciowoœci cz³owieka wystêpuj¹ wczeœniej — w wydanym w 1868 r. S³owniku ³aciñsko–polskich wyrazów lekarskich, jednym
z pierwszych tego typu leksykonów na ziemiach polskich1. Sam termin
„seksuologia”, choæ œciœle zwi¹zany z teori¹ zaburzeñ psychicznych, do medycznego s³ownictwa — jak siê wydaje równie¿ polskiego — zosta³ wprowadzony za spraw¹ Richarda von Krafft–Ebinga (1840–1903), który
w 1886 r. opublikowa³ s³ynne dzie³o pt. Psychopathia sexualis. Od tego momentu zainteresowanie naukowców ca³¹ seksualn¹ sfer¹ ¿ycia cz³owieka
systematycznie ros³o. Ukoronowaniem tych dzia³añ by³o otwarcie w 1919 r.
z inicjatywy Magnusa Hirschfelda (1868–1935)2 Instytutu Wiedzy Seksualnej w Berlinie, placówki naukowej prowadz¹cej systematyczne i planowa1

W s³owniku podano pojêcie sexualis z polskim odpowiednikiem „p³ciowy” i jednoczesnym przytoczeniem
³aciñskiego sexus — p³eæ, F. K. Skobla, A. Kremer, S³ownik ³aciñsko–polski wyrazów lekarskich, Kraków
1868, s. 555. Natomiast ju¿ w latach 80. XIX w. w S³owniku terminologii lekarskiej prócz wy¿ej przytoczonych
odnotowano: Sexualempfindung — „czucie p³ciowe”, S. Jankowski, J. Oettinger, A. Kremer, J. Majer, S³ownik terminologii lekarskiej, Kraków 1881, s. 344. Podobne sexus wystêpuje u T. Browicza, uzupe³nione o: Sexualtrieb — popêd p³ciowy, sexualité — cechy p³ciowe, T. Browicz, S. Ciechanowski, S. Danowski, L. Kryñski, S³ownik lekarski polski, Kraków 1905, s. 444–445.
2
M. Hirschfeld by³ m.in. autorem publikacji Homoseksualizm mê¿czyzny i kobiety, wydanej w 1913 r., zob.
Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 382–383, 397. Por. te¿ H. Schott, Kronika medycyny, red. i konsultacja
B. Urbanek, Warszawa 2002, s. 309. W literaturze angielskiej pojêcie seksualnoœci obowi¹zywa³o od lat 80.
XIX w., aczkolwiek zainteresowania t¹ tematyk¹ datuj¹ siê od koñca XVIII w. Zob. O. Moscucci, The
Science of Woman. Gynaecology and Gender in England 1800–1919, Cambridge 1993, s. 14–15. Por. te¿:
F. R. Belmonte, Women and Health. An Annotated Bibliography, London 1997, s. 5; M. Ritchie, Women’s
Studies. A Checklist of Bibliographies, London 1980, s. 3–26, 37–42, 81–86.
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ne badania w tym zakresie. Celem tego szkicu jest obserwacja przemian opinii przedstawicieli œrodowiska medycznego na temat seksualnoœci kobiet
i mê¿czyzn, jak równie¿ procesu rozszerzania siê zakresu popularyzowanej
wiedzy medycznej z XIX i pocz¹tku XX w. Podstaw¹ tych rozwa¿añ jest analiza poradników medycznych, publikowanych w tym okresie.
Dominuj¹c¹ form¹ przekazu treœci zawartych w ówczesnych poradnikach by³a pogadanka, czasem o cechach naukowego wyk³adu. Wiedzê medyczn¹ przekazywano te¿ w postaci pytañ i odpowiedzi oraz listów, adresowanych do czytelników, a raczej czytelniczek, które wczeœniej przys³a³y zapytanie w danej sprawie. Jak siê wydaje, poradniki medyczne w pierwszej
po³owie XIX w. czytane by³y g³ównie przez kobiety wywodz¹ce siê ze sfer
ziemiañskich i z rodzin zamo¿niejszego mieszczañstwa, które utrzymywa³y
niañki oraz guwernantki rodem z Francji, Anglii czy Szwajcarii, o czym
równie¿ wspominano w niektórych publikacjach3. Od drugiej po³owy stulecia kr¹g czytelników poszerza³ siê, obejmuj¹c inteligencjê oraz szersze krêgi nowego mieszczañstwa, o czym œwiadczyæ mo¿e lista odbiorców poradników, zawieraj¹ca notabene nazwiska nie tylko kobiet. Przyk³adem jest
wspomniana ksi¹¿ka Stanis³awa Koœmiñskiego Higiena dla panien (Warszawa 1865), do której do³¹czono listê prenumeratorów; w grupie 54 zamawiaj¹cych tê pozycjê by³o 23 mê¿czyzn, przypuszczalnie jednak kupowali
oni tê ksi¹¿kê — zgodnie z jej adresem — dla swoich córek. Wzglêdnie szeroki kr¹g nabywców sugeruje prosta narracja, styl i jêzyk przekazu, potoczne zwroty w rodzaju: „czyli, jak mówi¹, spada na piersi”4. O kierowaniu publikacji do szerszego krêgu odbiorców œwiadcz¹ przek³ady poradników,
t³umaczonych przede wszystkim z jêzyka niemieckiego i francuskiego, sporadycznie angielskiego. Autorami poradników byli w tym czasie prawie wy³¹cznie mê¿czyŸni, zw³aszcza lekarze, nierzadko wybitni fachowcy. Zdarza³o siê te¿, ¿e autorzy czy t³umacze nie chcieli ujawniaæ swego nazwiska,
ukrywaj¹c siê pod inicja³ami czy kryptonimami. Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e
czêœæ tych publikacji ukazywa³a siê nak³adem autora, np. Juliana Weinberga (Kobieta w stanie dojrza³oœci jaka jest i jaka byæ powinna, Warszawa 1842)
czy Jakuba Rosenthala (Poradnik lekarski dla kobiet, Warszawa 1875), co
mo¿e byæ dowodem pewnego finansowego ryzyka dla wydawców. Niekiedy
3
Niektóre uwagi nad pismem pod tytu³em: O przyczynach oziêb³oœci mê¿czyzn dla kobiet..., „Pamiêtnik
Warszawski...” R. V, 1819, t. XIII, s. 457.
4
J. Moszczyñski, Rady dla matek czyli sposób utrzymania zdrowia kobiety od narodzenia do póŸnej staroœci,
Wilno 1858, s. 158.
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jednak koszta publikacji ponosi³y firmy edytorskie, np. lwowska oficyna
Stanis³awa Manieckiego i Sp., Gebethner i Wolff lub Samuel Orgelbrand.
Równie¿ redakcje niektórych pism, np. „Niwy”, sponsorowa³y poradniki
z interesuj¹cego nas zakresu. Zdarza³y siê te¿ wznowienia, np. kolejne wydanie poradnika Adolfa Baginsky’ego5. Przy tej okazji warto dodaæ, i¿ poradniki wydawano przede wszystkim w Warszawie, rzadziej we Lwowie,
sporadycznie w Krakowie, £odzi, Poznaniu, Wilnie, Wroc³awiu i w Lipsku.
Poradniki medyczne I po³owy XIX wieku
Od pocz¹tku XIX w. w poradnikach medycznych odnajdujemy informacje dotycz¹ce cia³a i ¿ycia seksualnego kobiety i mê¿czyzny. Pod wp³ywem zainteresowañ naukowych epoki Oœwiecenia zaczêto doceniaæ wagê
tej problematyki w procesie ogólnej edukacji. Pogl¹dom tym towarzyszy³o przekonanie o koniecznoœci podjêcia dzia³añ zapobiegaj¹cych wysokiej
œmiertelnoœci oko³oporodowej oraz minimalizuj¹cych skutki powszechnie
panuj¹cych i nieuleczalnych wówczas chorób wenerycznych6. Podnoszono tak¿e potrzebê ograniczenia swobody aktywnoœci seksualnej mê¿czyzn
i spo³ecznego na ni¹ przyzwolenia, popularyzuj¹c tak¿e wœród mê¿czyzn
program umiarkowania w obcowaniu seksualnym, zamykania go w ramach
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego i uznania w wiêkszym stopniu potrzeb seksualnych kobiety. Nie zwalniano jej jednak z odpowiedzialnoœci zwi¹zanej
z anatomi¹ i fizjologi¹ oraz predyspozycjami do wype³niania funkcji macierzyñskich. Odwo³ywano siê przy tej okazji do „genesis rodu ludzkiego”
z wyraŸnym odniesieniem do filozofii chrzeœcijañskiej. Z uzasadnieniem
tym zreszt¹ spotykamy siê doœæ czêsto w literaturze popularnomedycznej
na pocz¹tku lat 50. XIX stulecia, a nawet jeszcze w drugiej jego po³owie7.
Jednym z pierwszych poradników wydanych na ziemiach polskich jest
przek³ad publikacji niejakiego doktora Bekera, opartej na dorobku nauko5

A. Baginsky, ¯ycie kobiety. Listy o higienie kobiecego organizmu, t³um. z j. niemieckiego Ad. W. i Ed. G.,
wyd. I, Warszawa 1888 i wyd. II, Warszawa 1892. £¹cznie w XIX w. ukaza³o siê ok. 21 poradnikowych publikacji oraz 7 artyku³ów zawartych w czasopismach popularnomedycznych, higienicznych oraz kobiecych, np.
w „Bluszczu”. Por. S. Konopka, Polska bibliografia lekarska dziewiêtnastego wieku (1801–1900), t. IV, Warszawa 1977 i t. VIII, Warszawa 1980.
6
Wymowne s¹ dane pochodz¹ce z Pary¿a, w którym w latach 1799–1809 na 1024 przyjmowanych na syfilis
odnotowywano 617 zgonów. C. Quetel, Niemoc z Neapolu, t³um. Z. Podgórska–Klawe, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1991, s. 135–136. Por te¿: Z. WoŸniewski i A. Rose, Przyczyny zgonów w ksiêgach metrykalnych
parafii œw. Krzy¿a w Warszawie w roku 1799, „Polski Tygodnik Lekarski”, t. XVII, 1962, nr 39, s. 7–10.
7
J. Weinberg, Kobieta w stanie dojrza³oœci jaka jest i jaka byæ powinna, Warszawa 1842, s. 12, 14. Por. te¿
A. Deboy, Poradnik dla p³ci piêknej, t³um. J. R., Warszawa 1849, s. 137.
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wym ¿yj¹cego w koñcu XVIII w. Tyssota, o czym autor informuje ju¿ w tytule: Tajemnice p³ci ¿eñskiej i ey choroby i lekarstwa na nie. Wyj¹tek z dzie³ s³awnego Tyssota. Podstawowym przes³aniem publikacji jest œwiadoma prokreacja, ukazanie roli i miejsca kobiety w ma³¿eñstwie. Stwierdzaj¹c, ¿e: „Obcowanie mi³osne ma li byæ korzystne nie powinno inaczej nastêpowaæ jak
w stanie ma³¿eñskim”. Autor potêpia³ swobodê seksualn¹ przed zawarciem
zwi¹zku. Pisa³, ¿e: „(...) w stanie m³odziañskim sprawia obrazê (...) dla
przysz³ego ma³¿eñstwa i nie mo¿e dostarczyæ tych rozkoszy, jakie czystoœæ,
dochowana niewinnoœæ gwarantuje (...) roztropnej m³odzie¿y p³ci obojga”8. Przekonanie o wadze prokreacyjnych funkcji ma³¿eñstwa sk³ania³o Bekera do akceptacji zwyczaju nazywanego „obyczajem rosyjskim”:
ogl¹dania rozebranej oblubienicy przed œlubem. Mog³o to byæ pomys³em
na wyeliminowanie mo¿liwoœci zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego z osob¹
z ukrytymi wadami cielesnymi, chocia¿ jednoczeœnie wprowadza³o elementy towarzysz¹ce transakcji kupna–sprzeda¿y. Zw³aszcza ¿e testowanie dotyczyæ mia³o tylko jednej strony — kobiety. Do oceny stanu zdrowia kandydatki na ¿onê Beker upowa¿nia³ jednak tylko lekarzy9. Opisywane przez
Bekera zwyczaje innych narodów, tak¿e zachodnioeuropejskich, oraz nowe sposoby opieki medycznej sprawowanej tam przez akuszerów, nie zawsze znajdowa³y zwolenników wœród czytelników poradników, zdominowanych przez tradycjonalizm. Œwiadczyæ o tym mo¿e m.in. satyryczny artyku³ nieznanego autora, opublikowany w „Pamiêtniku Warszawskim...”
w 1819 r., pt. Obrona uczonych babulek, przeciwko pisemku wyci¹gniêtemu
z „Wileñskich Brukowych Wiadomoœci”..., w którym czytamy; „(...) nasze
wstydliwe Polki czytaæ mog³y ksi¹¿kê, niedawno wysz³a w Francji o nieprzyzwoitoœci babienia przez mê¿czyzn, zapewne by siê [one — przyp. B. U.]
akuszerowi dotkn¹æ nie da³y”. Satyryk atakowa³ ówczesne bezkrytyczne
przywi¹zanie do „swojskich metod” porodu10.

8

Dr Beker, Tajemnice p³ci ¿eñskiey i ey choroba i lekarstwa na nie. Wyj¹tek z dzie³ s³awnego Tyssota, Lipsk
1809, s.119. W drugiej po³owie XIX w. podobnych rad udziela³ K. Gregorowicz, Higiena kobiet i dzieci poœwiêcona matkom polskim potocznie opowiedziana przez... b. lekarza Szpitala œw. Piotra w Grójcu, cz³onka Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1861, s. 45.
9
Dr Beker, dz. cyt., s. 103.
10
Obrona uczonych babulek, przeciwko pisemku wyci¹gniêtemu z „Wileñskich Brukowych Wiadomoœci”, zamieszczona w Gazecie Warszawskiej pod nr 6..., „Pamiêtnik Warszawski czyli Dziennik Nauk i Umiejêtnoœci”,
R. V, 1819, t. XIII, s. 444–445. Por. BUW, mikr. 4092, Mundusvult decipi, „Gazeta Warszawska”, nr 6, z 15 I
1819, s. 110–112.
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Zdaniem Bekera wype³nianie zadañ wyznaczonych kobiecie przez naturê mog³o odbywaæ siê bez uszczerbku dla jej zdrowia, pod warunkiem
jednak przestrzegania kilku zasad: fizycznej dojrza³oœci kobiety przeznaczonej do stanu ma³¿eñskiego, niewielkiej ró¿nicy wieku miêdzy ma³¿onkami oraz unikania zbyt czêstych ci¹¿. Przedwczesny zwi¹zek, wed³ug autora, stanowi³ bowiem groŸbê zarówno dla przysz³ej matki, jak i dziecka. „Jak
mo¿na — pyta³ autor omawianego przewodnika — spodziewaæ siê zdrowego dziecka od matki, (...) która sama jest jeszcze dzieckiem”11. Swoje racje
uzasadnia³ wzglêdami anatomiczno–fizjologicznymi, zw³aszcza tym ¿e rozpoczêcie po¿ycia, gdy cia³o nie jest jeszcze w pe³ni dojrza³e, prowadziæ mo¿e do jego „wyniszczenia”12. Innym przeciwwskazaniem by³ podesz³y wiek
zreszt¹ nie tylko kobiet, lecz i mê¿czyzn, co wedle autora podrêcznika by³o
nawet bardziej naganne, gdy¿: „(...) m³oda kobieta zaœlubiona starcowi jeszcze jest nieszczêœliwsz¹ ni¿ m³odzieniec, co pojmie star¹ kobietê”. W tym
pierwszym przypadku wedle prognoz Bekera: „(...) nadejd¹ wzdychania
o œmieræ mê¿a, który ten¿e sam sobie przyspieszy sileniem siê nad mo¿noœæ
w obcowaniu mi³osnym i tworzeniem tych soków, które ¿ycie jego przed³u¿yæ by mog³y”13. Zapewne tak¿e z racji zdrowotnych sprzeciwia³ siê Beker
zwi¹zkom o bliskim stopniu pokrewieñstwa, zawieranym z familijnych pobudek, dla interesów. W omawianym poradniku znalaz³y siê te¿ zalecenia
dotycz¹ce czêstotliwoœci wspó³¿ycia. Dla celów prokreacyjnych, wspomnianych ju¿ powy¿ej, radzi³ umiarkowanie; szczególnie gdy jak pisa³ „(...) jedno z dwojga jest s³abowite, tam ledwie raz w miesi¹c, tak wyczerpuj¹ce
ukontentowanie (...)” mo¿e mieæ miejsce. Tak wiêc to wzglêdy zdrowotne
decydowaæ mia³y o ewentualnych ograniczeniach wspó³¿ycia. Kobieta, gdy
„w stanie pe³nej dojrza³oœci wyjdzie za m¹¿ (...) mo¿e poddawaæ siê rozkoszom mi³oœci ile tego zdrowie jej pozwoli”14. Nadmiarowi wigoru przyjœæ
z pomoc¹ mia³a aktywnoœæ fizyczna: spacery i zabawy, w tym szczególnie
modny i polecany w XIX w. wolant.
PóŸniejsze poradniki, ju¿ z lat 40. XIX w., w tym Lekcje hygieny... pióra
polskiego lekarza Karola Kaczkowskiego z 1833 r.15, udzielaj¹ g³ównie rad
z zakresu profilaktyki. Zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na ró¿nice w budowie
11

Dr Beker, dz. cyt., s. 124.
Tam¿e, s. 119.
Tam¿e, s. 126–127.
14
Tam¿e, s.98.
15
K. Kaczkowski, Lekcje hygieny. Nauki zachowania zdrowia wyk³adane w Liceum Wo³yñskim, Lwów 1833.
Mimo i¿ publikacja pe³ni³a, z racji przeznaczenia, rolê podrêcznika, to jednak jej treœæ odpowiada³a wymogom ówczesnych poradników, co zadecydowa³o o w³¹czeniu jej do analizowanego materia³u.
12
13
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anatomicznej obu p³ci, na funkcje narz¹dów p³ciowych kobiet i mê¿czyzn,
wi¹¿¹c je jednak nie tylko z odmiennoœci¹ osobnicz¹, ale i charakterem.
Kaczkowski pisa³ m.in.: „Zewnêtrzna budowa kobiety jest delikatniejsza
(...). Lecz w¹tlejsze naczynia krwiste, prêdsze s¹ w swych ruchach (...). Zatem szybsze u kobiet ni¿ u mê¿czyzn têtno, a w nastêpstwie rozwój i bieg ¿ycia, m³odoœci rozkwitanie, wczeœniejsza staroœæ”16. Na tej te¿ podstawie
stwierdza³, ¿e inne jest u kobiety usposobienie psychiczne, uczucia i reakcje; okazywanie czu³oœci, wstydu, lêkliwoœci sk³adaj¹ce siê na ³agodniejszy
charakter, okreœlony przez niego mianem „moralnej budowy”17. Temat
ró¿nic fizjologicznych miêdzy kobietami i mê¿czyznami oraz ich wp³ywu na
wype³niane przez obie p³ci role podj¹³ Julian Weinberg. £agodnoœæ i uleg³oœæ uzna³ on za cechy wyj¹tkowo kobiece, wynikaj¹ce z kobiecej natury.
To one decydowaæ mia³y o miejscu kobiety w rodzinie i spo³eczeñstwie
i o jej podporz¹dkowaniu mê¿czyŸnie, który górowaæ mia³ nad ni¹ zarówno
pod wzglêdem si³ fizycznych, jak i mo¿liwoœci intelektualnych. Dlatego, wed³ug Weinberga, mê¿czyŸni potrafi¹ w „(...) mi³oœci uczucie miarkowaæ
cuglami rozwoju przewiduj¹c nastêpstwa (...), bowiem (...) kobieta raczej
kocha z mi³oœci, mê¿czyzna z rachuby”18. Tak¹ postawê ¿yciow¹ umo¿liwia³a uœwiêcona tradycj¹ wiêksza swoboda osobista mê¿czyzn — mo¿liwoœæ
samodzielnego decydowania o swoim losie19.
W tym czasie po raz pierwszy na ³amach poradników wspomniano o roli
instynktu. Chocia¿ ju¿ przesz³o 20 lat wczeœniej w tego typu publikacjach
pisano o popêdzie p³ciowym, teraz wyró¿niono tzw. mi³oœæ instynktown¹20.
Samo pojêcie nie by³o niczym nowym; znane od staro¿ytnoœci, obecnie jednak na nowo interpretowane i rozpatrywane w kategoriach mechanistycznych. £¹czono je z reakcjami odruchu21. Sam Weinberg poddawa³ jednak
w w¹tpliwoœæ materialistyczny sposób pojmowania uczuæ, pisz¹c: „Có¿ to
16

Tam¿e, s. 13.
Tam¿e, s. 14.
18
J. Weinberg, dz. cyt, s. 73.
19
Tam¿e, s. 74, por. te¿ s. 64–66.
20
Wed³ug Weinberga „zmys³ p³ciowy”, tam¿e, s.74.
21
G. Vioud, Instynkty, Warszawa 1965, s. 7–13. Od po³owy XIX w. problematyk¹ instynktu zajmowa³ siê
m.in. Jean H. Fabre (tam¿e, s. 13–15). Przeciwstawia³ on instynkt ludzkiej inteligencji. Pierwsze jego dokonania na ten temat drukowane by³y na ³amach „Annales des sciennces naturelles. Zoologie”. W 1856
i 1887 r. Fabre w opozycji do pogl¹dów Karola Darwina twierdzi³, i¿ instynkt wytworzy³ siê u samego pocz¹tku powstania poszczególnych gatunków, a nie doskonali³ siê drog¹ rozwoju pokoleñ, co m.in. w latach
60. i 70. XIX w. w niektórych swoich pracach stara³ siê udowodniæ Darwin. Zob. np. Dobór p³ciowy (I wyd.
1871) czy O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t (I wyd. 1872). K. Darwin, Dzie³a wybrane, t. V, Dobór p³ciowy,
17
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jest mi³oœæ? Jest li tylko czysty popêd p³ciowy? Jest li to uwielbienie piêknoœci cia³a (...). Nie, to ¿adne z tych”22. Na stronach poradnika Weinberga
mowa jest te¿ o pozama³¿eñskich zwi¹zkach kobiet i mê¿czyzn. Autor œwiadomy jest ich spo³ecznej, negatywnej oceny. Stwierdza jednak: „Nie masz
czucia tak gwa³townego i silnego jak mi³oœæ kochanka (...) bowiem — argumentuje — blaskiem swoim przyæmiewa inne ludzkie uczucia” 23.
We wspomnianych poradnikach, a i w póŸniejszych, dominuje — jak ju¿
stwierdzono — naturalistyczne podejœcie, podkreœlaj¹ce znaczenie powo³ania kobiety, jakim mia³o byæ zachowanie rodu ludzkiego: „Rodziæ podobne sobie i nad urodzonym czuwaæ”24. St¹d tak wielk¹ wagê przypisywano
instynktowi, który — decyduj¹c o zbli¿eniu dwojga ludzi — kierowaæ mia³
owym powo³aniem. August Deboy pisa³: „Przyrodzenie nada³o tym stosunkom nieprzerwany poci¹g rozkoszy, a¿eby rozwin¹æ, uczyniæ pe³nym ¿ycia
instynkt, który sk³ania jedn¹ p³eæ do drugiej (...) na tym to silnym popêdzie
opiera siê rozmna¿anie rodu (...)”25. Poniewa¿ jednak celem zwi¹zku nie
powinna byæ „p³ocha rozrywka”, stwierdza³ wy¿szoœæ ma³¿eñstwa nad innymi, luŸnymi zwi¹zkami kobiet i mê¿czyzn.
Deboy udziela³ dodatkowo szczegó³owych rad, które gwarantowaæ mia³y poczucie szczêœcia i trwa³oœæ zwi¹zku. Wœród nich na pierwszy plan wysun¹³ tzw. prawid³a fizycznego po¿ycia. S³aboœæ fizyczna czy moralna, a tak¿e
ci¹¿a by³y powodem zalecanego przez autora umiarkowania w stosowaniu
„uciech ma³¿eñskich”. Du¿e znaczenie dla po¿ycia ma³¿eñskiego mia³y
mieæ tak¿e warunki pogodowe: zarówno mrozy, jak i upa³y nie sprzyja³y —
jego zdaniem — szczêœciu ma³¿onków, przyczyniaj¹c siê do szybkiego wycieñczenia. Poleca³ za to Deboy wiosnê lub jesieñ26. Tego typu zalecenia nie
by³y w owym czasie niczym nowym, bowiem ju¿ od czasów staro¿ytnoœci gwiazdy, pory roku regulowa³y i uk³ada³y kalendarz dzia³añ cz³owieka,
w tym i zabiegów terapeutycznych, np. upustów krwi, wykonywania operacji itp. Nowoœci¹ by³o natomiast wyró¿nienie przez autorów okreœlonych
dni w miesi¹cu, sprzyjaj¹cych poczêciu. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, i¿ teoretyczne ustalenia dotycz¹ce cyklu p³odnoœci kobiety dokonane zosta³y doWarszawa 1960, s. 375; tego¿, t. VI, O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t, Warszawa 1959, s. VI; B. Bohuszewicz, Jean Henri Fabre., Dzieje myœli i ¿ycia, Warszawa 1947, s. 24, 62, 87–88, 90, 110.
22
J. Weinberg, dz. cyt., s. 72.
23
Tam¿e, s. 72.
24
Tam¿e, s. 14.
25
A. Deboy, Poradnik..., Warszawa 1849, s. 131–132.
26
Tam¿e, s. 134, 137.
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piero prawie sto lat póŸniej przez Hermanna Knausa i Kiusaka Ogino
(1934 r.)27. Wœród elementów determinuj¹cych jakoœæ po¿ycia ma³¿eñskiego oprócz czynników biologicznych, astrologicznych, a nawet pogodowych
wymienia³ Deboy tak¿e zapewnienie odpowiednich warunków zewnêtrznych; najlepiej — jak pisa³ — wœród wsi weso³ej, w altance z kwiatów. WyobraŸnia bowiem przysz³ej matki mog³a pomóc w wydaniu piêkniejszego potomstwa. Powo³ywa³ siê przy tym na siêgaj¹ce 1700 lat tradycji rady Galena z Pergamonu, który poleca³ ustawienie wokó³ ³o¿a ma³¿eñskiego pos¹gów mi³oœci o zachwycaj¹cych twarzach, mog¹cych sprawiæ, i¿ dziecko
nawet brzydkiego ojca bêdzie piêkne28. Deboy przekonywa³ tak¿e o ogromnym znaczeniu samego aktu mi³osnego, który nale¿a³o — jego zdaniem —
spe³niæ ze znawstwem tej sztuki, ca³¹ doskona³oœci¹ „duszy i cia³a”29. Autora interesowa³y tak¿e wzajemne relacje miêdzy mê¿em a ¿on¹. Przestrzeganie „dobrych obyczajów” uznawa³ za podstawy tzw. higieny moralnej:
„Postêpuj tak, ¿eby nigdy nie potrzebowa³a zwierzaæ siê z trosk swoich
przed kim obcym, bo jeœli przyjació³ce co powie, ta j¹ zatruje z³ymi radami,
jeœli mê¿czyznê weŸmie za powiernika, nieszczêœcie twoje jest niezawodne,
mo¿esz byæ pewny, ¿e cz³owiek ten zostanie jej kochankiem (...). Nigdy nie
pokazywaæ siê ¿onom w szlafmycy. Ten ubiór na g³owie zdaje siê je straszyæ
i bywa przedmiotem uszczypliwych ¿artów. (...) Nie ugniataj jej wy¿szoœci¹
twego rozumu, b¹dŸ gotów do s³uchania jej rad, jeœli zdarzy siê, ¿e bêdzie ci
dawa³a, gdyby nawet by³y ma³o warte; albowiem najmniejsza wzgarda do
¿ywego dotyka serce kobiety, a kobieta obra¿ona zemœci siê swoim sposobem (...). Zachowaj wszelkie nadskakiwanie, wszelk¹ mi³¹ zalotnoœæ, jakich
wymaga organizacja kobieca (...) staraj siê dobrze poj¹æ charakter ¿ony;
jest to d³uga i trudna nauka; trzeba pilnoœci i cierpliwoœci; lecz cierpliwoœæ
jest jednym z przymiotów dobrego mê¿a (...). Jeœli pomimo tych œrodków
(...) postrze¿esz, ¿e zasia³eœ na skale, weŸ spokojnie tw¹ laskê, naciœnij kapelusz i uciekaj (...) bez ha³asu, z ow¹ zimn¹ filozofi¹, o któr¹ rozbijaj¹ siê
satyry (...) oczekuj cierpliwie na po¿¹dan¹ chwilê, któr¹ czas zeszle bez
w¹tpienia, to jest na chwilê rozwodu”30.

27
28
29
30

R. Dzier¿anowski, S³ownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji, Warszawa 1983, s. 333.
A. Deboy, dz. cyt., s. 134–135.
Tam¿e, s. 134.
Tam¿e, s. 118–120.
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Poradniki medyczne II po³owy XIX stulecia
W drugiej po³owie XIX w. w poradnikach medycznych w dalszym ci¹gu
panowa³o przeœwiadczenie o macierzyñstwie jako g³ównej roli wyznaczanej
kobiecie przez naturê. W latach 60. polski pisarz Stanis³aw Koœmiñski pisa³: „Przeznaczeniem jest ka¿dej kobiety zostaæ ¿on¹ i matk¹, dwa bardzo
wa¿ne stanowiska w spo³eczeñstwie. Jako ¿ona kobieta wed³ug naszych
zwyczajów utrzymywaæ powinna czystoœæ domu, pamiêtaæ o po¿ywieniu dla
mê¿a, który po ciê¿kiej pracy posiliæ siê musi (...) z dwóch tych zatem powodów (...) ka¿da (...) wiêcej pilnowaæ obowi¹zana jest domu i siedz¹ce ¿ycie
prowadziæ”31. Przypominano wiêc kobietom o ich obowi¹zkach wynikaj¹cych z pe³nienia ról ¿on i matek, udzielano rad dotycz¹cych wychowania dzieci, a w szczególnoœci córek32. Matki dbaæ mia³y o doskonalenie ich
dojrza³oœci psychicznej oraz o ich rozwój fizyczny. St¹d bra³ siê postulat
funkcjonalnoœci i u¿ytecznoœci stroju kobiecego, dopasowania go do wymogów budowy anatomicznej kobiecego cia³a, z pominiêciem indywidualnych potrzeb estetycznych itp. samej kobiety — arbitralnie uznawanych za
kokieteriê33.
Nowoœci¹ w omawianym typie piœmiennictwa by³y tak¿e opisy stanów
patologicznych oraz porady dotycz¹ce postêpowania w przypadkach patologii narz¹dów p³ciowych kobiet i mê¿czyzn. Benjamin Rosenblum wspomina³ o tzw. bezsilnoœci mêskiej, która w jego ocenie by³a chorob¹ najuporczywsz¹ i prawie nieuleczaln¹34. Rosenblum, po czêœci za Hufelandem opisa³ przyczyny tej choroby, wymieniaj¹c wœród nich oprócz uwarunkowañ rodzinnych, tak¿e „przedwczesne si³ fizycznych i moralnych natê¿enie,
gnuœne (...) ¿ycie, wyniszczaj¹ce cia³o choroby (...)”35, za jakie uwa¿a³ zw³aszcza choroby weneryczne. Mimo prawie beznadziejnego rokowania, podawa³ jednak sposoby i œrodki umo¿liwiaj¹ce przywrócenie mêskiej potencji.
Podniós³ wzmacniaj¹ce znaczenie diety, polecaj¹c m.in. ryby, jaja, ostrygi,
kawior, „dobre wino”, rzodkiew, rzepê, cebulê, pietruszkê, chrzan, gorczycê oraz przyprawy korzenne. Proponowa³ te¿ zmianê trybu ¿ycia na bar31

S. Koœmiñski, Higiena dla panien, Warszawa 1865, s.151–152. Argumentacja ta nie uleg³a zmianie tak¿e
i pod koniec stulecia. Por. J. Stella–Sawicki, Rady dla m³odych mê¿atek, Warszawa 1890, wyd. III, s. 17.
J. Moszczyñski, dz. cyt., s. 145.
33
A. Baginsky, ¯ycie kobiety, s. 11.
34
B. Rosenblum, Hufelanda Christopha 900 najlepszych œrodków domowych przeciw rozlicznym chorobom
i cierpieniom cz³owieka..., wyd. III (powiêkszone), Warszawa 1860.
35
Tam¿e, s. 151.
32
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dziej czynny. Natomiast przy wyst¹pieniu niep³odnoœci u kobiet zaleca³ jako œrodki zaradcze k¹piele morskie oraz leczenie klimatyczne36.
Podobny charakter mia³ Poradnik lekarski dla kobiet pióra Jakuba Rosenthala z 1875 r., przygotowany — jak zaznaczono we wstêpie — przez
specjalistê po³o¿nictwa i leczenia „chorób niewiastom w³aœciwych”, udzielaj¹cy zatem rad typowo medycznej natury37. Zgodnie z przeznaczeniem
ksi¹¿ka Rosenthala wyjaœnia przyczyny ró¿nych schorzeñ i zachowañ uznanych za typowo kobiece oraz omawia budowê i funkcjê uk³adu rozrodczego. Jednak¿e — w porównaniu z zawartoœci¹ poradników z pierwszej po³owy XIX w. — treœci te w wiêkszoœci nie by³y nowe. Novum w polskiej literaturze popularnej stanowi³o dostrze¿enie przez Rosenthala psychicznego
aspektu po¿ycia seksualnego. T³umaczy³ on m.in. fizjologiczny mechanizm
tzw. wzruszenia p³ciowego, wytworzonego na drodze psychicznej, powodowanego instynktem z jednej strony, a z drugiej „spogl¹daniem na ukochanego mê¿czyznê”, co powoduje powstawanie „lubie¿nych wyobra¿eñ”,
oddzia³uj¹cych odruchowo na unerwienie narz¹dów uk³adu p³ciowego38.
Charakterystyczne jednak, ¿e autor nie uwa¿a³ za mo¿liwe wyjaœnienie
wszystkich szczegó³ów zwi¹zanych z samym zap³odnieniem.
Generalnie od drugiej po³owy XIX w. obserwujemy wiêksz¹ wnikliwoœæ, drobiazgowoœæ i odwagê autorów w przekazywaniu wiedzy o seksualnoœci oraz wiêksz¹ precyzjê w stosowaniu nowych terminów medycznych zwi¹zanych z seksualn¹ sfer¹ ¿ycia cz³owieka. Wyjaœnianie kolejnych
aspektów ¿ycia p³ciowego, bêd¹cych dot¹d w debatach spo³ecznych tematami tabu, t³umaczono wzglêdami higienicznymi, wymogami rozwijaj¹cej
siê medycyny oraz trosk¹ o zdrowie — jak pisa³ w latach 60. Karol Gregorowicz — „szczególnego cz³owieka”, ale i ogólnie ca³ego narodu, d¹¿eniem
do „polepszenia rasy ludzkiej”. Ten ostatni argument zapowiada³ nowe ujêcie problemu prokreacji i seksualnoœci cz³owieka, zbli¿aj¹ce siê do tez rodz¹cej siê dopiero eugeniki39.
Dlatego te¿ Gregorowicz w swym poradniku z 1863 r. przekonywa³, i¿
wiedza ta „(...) nie powinna gorszyæ ani dziewicy ani m³odzieñca, niech wie36

Tam¿e, s. 152.
J. Rosenthal uchodzi³ za niezwykle sprawnego operatora; w 1889 r. po raz pierwszy na ziemiach polskich
wykona³ dwuwarstwowe szycie macicy w ciêciu cesarskim (klasycznym). By³ tak¿e konstruktorem sto³u
operacyjno–ginekologicznego. Zob. T. Pisarski, M. Obora, E. Waszyñski, Szko³y i twórcy wspó³czesnej ginekologii polskiej, Poznañ 1991, s. 11–12, 14.
38
J. Rosenthal, Poradnik lekarski dla kobiet, Warszawa 1875, s. 30.
39
K. Gregorowicz, Hygiena kobiet i dzieci..., Warszawa 1861, s. 65.
37
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dz¹ zawczasu, jakie owoce wydaje ma³¿eñstwo”40. Jak zaznaczano, obowi¹zek wczesnego i rozs¹dnego uœwiadamiania mia³ spoczywaæ g³ównie na
matce, dlatego te¿ poradniki medyczne, na co wskazywa³y doœæ czêsto ju¿
same tytu³y publikacji, kierowane by³y g³ównie do kobiet41.
W dziewiêtnastowiecznych poradnikach, zw³aszcza w pierwszej po³owie XIX w. starano siê udzielaæ w miarê jednoznacznych odpowiedzi
w kwestiach dotycz¹cych zapewnienia szczêœcia w zwi¹zku ma³¿eñskim,
opartym na tradycyjnym podziale ról miêdzy ma³¿onkami. Kobiety, z racji
zadañ macierzyñskich obci¹¿ano wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ za jego trwa³oœæ, mê¿czyŸnie zaœ gwarantowano — zgodnie z tradycj¹ — niezale¿noœæ
i swobodê seksualn¹. Treœæ tych poradników ogranicza³a siê do tzw. wiedzy
moralnej. Przy omawianiu jednak spraw seksualnoœci z perspektywy medycznej w pierwszej po³owie stulecia problematykê tê starano siê ograniczyæ wy³¹cznie do kontroli sposobu ¿ycia kobiety i jej zdrowia, nie wspominaj¹c, poza wyj¹tkami, o mê¿czyŸnie. Druga po³owa stulecia przynios³a
pod tym wzglêdem istotne zmiany. Wiêcej miejsca zaczêto poœwiêcaæ problemom zdrowotnym mê¿czyzn oraz rozpatrywaæ ró¿ne aspekty ¿ycia seksualnego z perspektywy obu p³ci. Autorzy poradników chêtniej siêgali do
podstaw wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, po³o¿nictwa, ginekologii i andrologii. Uwzglêdniali te¿ elementy psychologii.
Znakomita wiêkszoœæ poradników dziewiêtnastowiecznych omawia —
g³ównie z perspektywy kobiety — problematykê budowy cia³a, przedstawia
uk³ad rozrodczy, warunkuj¹cy cechy i zachowania osobnicze. Za³o¿enia te
podyktowane by³y z jednej strony biologiczn¹ rol¹ kobiety i przekonaniem,
¿e okreœla ona jej g³ówn¹ funkcjê podtrzymywania ¿ycia. Z drugiej jednak
strony, tj. ze œciœle medycznego punktu widzenia, inspiracj¹ autorów by³
ówczesny brak mo¿liwoœci zapewnienia dostatecznej opieki dla ciê¿arnej
i po³o¿nicy. Obraz ten prezentowali mê¿czyŸni, dostosowuj¹c doñ wizerunek seksualnoœci kobiety, kreowany pod dyktando mêskich pragnieñ i ¿yczeñ. St¹d te¿ czêsto odmawiano kobiecie prawa do odczuwania satysfakcji, rezerwuj¹c j¹ dla mê¿czyzn, a dla niej przeznaczaj¹c tylko radoœæ z samej prokreacji. Dlatego te¿, jak siê wydaje, niewiele miejsca poœwiêcano
kobietom starszym, które spe³ni³y ju¿ swe funkcje macierzyñskie. Ograniczano siê jedynie do przypomnienia im wzorca matrony, czêsto pozbawio40
41

Tego¿, Rady dla matek obejmuj¹ce przepisy pielêgnowania i wychowania dzieci, Warszawa 1863, s. 40.
Tam¿e, oraz K. Gregorowicz, Hygiena..., s. 47. Podobnie u J. Moszczyñskiego, dz. cyt., s. 591.
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nej ju¿ swej p³ciowoœci. Informowano za to o dolegliwoœciach, które z pewnoœci¹ nie zostan¹ im oszczêdzone przez los. Sk¹din¹d tematyka ta jeszcze
w pierwszej po³owie XIX w., a¿ po lata 60. nie by³a w ogóle brana pod uwagê w popularnej literaturze medycznej.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Magdalena Gawin

Seksualnoœæ i prokreacja w polskiej
publicystyce eugenicznej 1905–1939

Seksualnoœæ i prokreacja w polskiej publicystyce eugenicznej 1905–1939

Eugenika — nauka o doskonaleniu rasy ludzkiej — rozwija³a siê w na
ziemiach polskich od pocz¹tku XX w. Pocz¹tkowo w¹tki eugeniczne pojawia³y siê sporadycznie w wypowiedziach lekarzy i spo³eczników, cz³onków
rozmaitych stowarzyszeñ lekarsko–spo³ecznych. W³aœciwym twórc¹ eugeniki by³ Leon Wernic (1870–1953), lekarz wenerolog, a zarazem aktywny
spo³ecznik. Wernic nale¿a³ do Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego,
Towarzystwa Higieny Praktycznej im. Boles³awa Prusa, Warszawskiego Towarzystwa dla Walki z Chorobami Wenerycznymi i Szerzenia Zasad Abolicjonizmu, wspó³pracowa³ z ruchem kobiecym. Wymienione wy¿ej stowarzyszenia propagowa³y szeroko pojêt¹ higienê cia³a, walczy³y z podwójn¹
moralnoœci¹, chorobami wenerycznymi, prostytucj¹, alkoholizmem. Wernic publikowa³ w „Czystoœci”, „Zdrowiu” oraz „Ogniwie” i „Sterze”. Prze³omowym momentem dla rozwoju polskiego ruchu eugenicznego by³a
I wojna œwiatowa, w trakcie której Wernic powo³a³ do ¿ycia Polskie Towarzystwo do Walki z Nierz¹dem i Chorobami Wenerycznymi (1917 r.), przekszta³cone w 1922 r. w Polskie Towarzystwo Eugeniczne. Organem prasowym polskich eugeników by³ kwartalnik „Zagadnienia Rasy” (od 1937 r.
„Eugenika Polska”).
Polski ruch eugeniczny kszta³towa³ siê mniej wiêcej w tym samym czasie, co inne europejskie ruchy (z wyj¹tkiem Anglii, gdzie narodzi³a siê za
spraw¹ Francisa Galtona idea eugeniczna, tj. od lat 60. XIX w.), powsta³
z podobnych inspiracji intelektualnych, co jego odpowiedniki we Francji,
Niemczech czy krajach skandynawskich. Sk³ada³y siê na nie: teoria doboru
naturalnego Karola Darwina, prawa dziedziczenia Mendla (odkryte po-
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wtórnie w 1900 r., od którego datujemy pocz¹tek genetyki) oraz na gruncie
filozofii teoria ewolucyjna Herberta Spencera. Rozwój nauk przyrodniczych i medycyny w po³¹czeniu z filozofi¹ pozytywistyczn¹ przyczyni³ siê
do uznania zdrowia cz³owieka za wysoko cenione dobro spo³eczne. Cz³owiek w nowej perspektywie jawi³ siê przede wszystkim jako ogniwo w d³ugim ³añcuchu pokoleñ, którego pozytywne oraz negatywne cechy decyduj¹
o jakoœci i wartoœci nastêpnych generacji. Eugenika stawia³a sobie za cel
odsuniêcie od prokreacji (przez izolacjê i sterylizacjê) osobników uznanych za „niewartoœciowych”, tj. takich, co do których zachodzi³a obawa, ¿e
ich schorzenia (epilepsja, g³uchota, œlepota, hemofilia i inne), spo³eczne
dysfunkcje (w³óczêgostwo, prostytucja) czy zbrodnicze instynkty mog¹ byæ
przeniesione na potomstwo, oraz zachêcanie do posiadania licznego potomstwa ludzi „wartoœciowych”. Chc¹c przekonaæ opiniê publiczn¹ do postulatu hodowania i selekcjonowania spo³eczeñstwa i rasy wed³ug subiektywnie pojmowanej ludzkiej wartoœci, eugenicy szermowali rozmaitymi argumentami: ideologicznymi, spo³ecznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi1.
Problematyka kobiecej i mêskiej seksualnoœci i prokreacji znajdowa³a
siê w centrum zainteresowañ eugeników . W tym miejscu wyró¿niæ mo¿emy
kilka zagadnieñ, które niezmiennie koncentrowa³y ich uwagê. Bêd¹ nimi:
kwestia sztucznego zapobiegania ci¹¿y oraz aborcji, problem prawnej formu³y ma³¿eñstwa oraz seksualnego wychowania m³odzie¿y w szkole. Nie we
wszystkich wymienionych kwestiach eugenicy reprezentowali zgodn¹
opiniê. Polskie Towarzystwo Eugeniczne u progu II wojny liczy³o sobie blisko 10 tys. cz³onków. W „Zagadnieniach Rasy” wypowiada³o siê zaledwie
kilkudziesiêciu publicystów, g³ównie lekarzy i prawników, ale i wœród ich
wypowiedzi widaæ ró¿ne roz³o¿enie akcentów, a czasem ewidentn¹ ró¿nicê
zdañ. Ze wzglêdu na zainteresowania i poruszan¹ problematykê mo¿na
wydzieliæ nastêpuj¹ce po sobie trzy fazy: lata 1905–1918, 1918–1927,
1927–1939. Polskie Towarzystwo Eugeniczne reaktywowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ
w latach 1947–1949, ale ten krótki okres nie przyniós³ ¿adnych nowych
ustaleñ w paradygmacie stworzonym w okresie przedwojennym.
1

Polscy eugenicy wskazywali np., ¿e bud¿et odrodzonego w 1918 r. pañstwa polskiego, które przejê³o na
swoje barki czêœæ dzia³añ o charakterze opiekuñczym (wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a wraz z nim bezp³atnej s³u¿by zdrowia, zasi³ków emerytalnych, darmowych urlopów, utrzymywanie domów opieki i placówek wychowawczych), jest przeci¹¿ony utrzymywaniem nadmiernej iloœci niedorozwiniêtych umys³owo, kalek i nieuleczalnie chorych.
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Ma³¿eñstwo — ale jakie?
Œrodowiskiem preeugenicznym, tj. takim, które przygotowa³o grunt
pod rozwój idei eugenicznych, by³a redakcja „Czystoœci”, dwutygodnika
etycznego za³o¿onego w 1905 r. przez Augustyna Wróblewskiego, bliskiego
wspó³pracownika Odo Bujwida. W piœmie wypowiadali siê g³ównie przyrodnicy i lekarze, rzadziej humaniœci. Pismo mia³o ambicje stworzenia nowej œwieckiej etyki, alternatywnej wobec etyki tradycyjnej, opartej na religii
katolickiej2. W programowej odezwie pisano: „Od d³u¿szego ju¿ czasu
kie³kuje w spo³eczeñstwie naszym pr¹d d¹¿¹cy do podniesienia moralnoœci
publicznej, do oczyszczenia obyczajów w sferze stosunków obu p³ci. Pr¹d
ten wzmaga siê, rozszerza, organizuje (...). Podnosz¹ siê g³osy przeciw tyranii zwyczaju i przes¹dom opinii publicznej, podnosz¹ [postulaty — M. G.]
odnoœnych zmian w prawodawstwie (...). W walce d¹¿¹cej do powszechnej
zmiany obyczajów, jednym z najwa¿niejszych posterunków jest czasopismo, które by by³o stra¿nic¹ czuwaj¹c¹ w pochodzie w wieku idei, które by
nios³o sztandar w walce”3. Tytu³owej „czystoœci” u¿ywano w dwóch znaczeniach, jako symbolu zdrowia i higieny cia³a (rasy) oraz czystoœci moralnej.
Wrogami tak pojmowanej czystoœci by³y tolerowane w spo³eczeñstwie podwójne standardy moralne dla kobiet i mê¿czyzn. Kultywowanie podwójnej moralnoœci sprzyja³o szerzeniu siê prostytucji kobiet, a z ni¹ chorób wenerycznych, alkoholizmu, uznanych w piœmie za „trucizny rasy”4. Publicyœci
krytykowali póŸny wiek zawierania ma³¿eñstw (w przypadku mê¿czyzn po
30 roku ¿ycia), kojarzenie ma³¿eñstw oparte na ekonomicznym rachunku
2

Najpe³niej na ten temat wypowiedzia³ siê znany przyrodnik i wyk³adowca uniwersytecki Benedykt Dybowski. W cyklu artyku³ów: O nadwyznaniowoœci i religii postawi³ tezê, ¿e na drodze do osi¹gniêcia postêpu
spo³ecznego staj¹: alkoholizm, nacjonalizm i religia. Do walki z alkoholizmem stanê³y towarzystwa abstynenckie, z nacjonalizmem — towarzystwa propaguj¹ce jêzyk esperanto, z religi¹ — towarzystwa wolnej myœli. Religia, zdaniem Dybowskiego jest ostoj¹ przes¹dów, zabobonów i ciemnoty. Przeciwstawia jej naukê,
która: „nie nak³ada ¿adnych wiêzów, (...) zamiast fanatyzmu, wy³¹cznoœci zwiastuje tolerancjê, wyrozumia³oœæ, zamiast nienawiœci, pogardy — zaleca mi³oœæ, jednoœæ, zgodê”. Por. „Czystoœæ” 1909, nr 35–36, s. 545.
3
A. Wróblewski, Nasz program, „Czystoœæ” 1905, nr 1, s. 1.
4
W paradygmacie medycznym tamtej epoki by³o silnie zakorzenione przekonanie, ¿e alkohol w chwili zap³odnienia powoduje trwa³e uszkodzenie zarodka (tzw. blastophoriê). Wierzono, ¿e alkohol jako czynnik
degeneruj¹cy rasê jest odpowiedzialny m.in. za epilepsjê, niedorozwój umys³owy, choroby psychiczne, a nawet poci¹g do zbrodni, w³óczêgostwa i samobójstwa. St¹d z nies³ychan¹ surowoœci¹ lekarze odradzali picie
nawet ma³ych dawek alkoholu. Wróblewski powtarza³ za Forelem, ¿e pij¹cy okazyjnie s¹ nawet gorsi od pij¹cych na³ogowo. Przekonanie o szkodliwoœci alkoholu podzielali nie tylko eugenicy, ale zdecydowana
wiêkszoœæ lekarzy. O alkoholu w aspekcie dziedziczenia i degeneracji pisa³a wybitna dzia³aczka spo³eczna,
lekarka Justyna Budziñska–Tylicka. Por. tej¿e, O potomstwie alkoholików, „Czystoœæ” 1909, nr 1, s. 4 (cz. 1);
tam¿e, nr 2, s. 27 (cz. 2).
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pomna¿ania zysków. Redakcja „Czystoœci” nie kry³a swojego podziwu dla
pogl¹dów szwedzkiego psychiatry, eugenika i pioniera sterylizacji Augusta
Forela. We wrzeœniu 1905 r. publicyœci „Czystoœci” uczestniczyli w kongresie antyalkoholowym w Budapeszcie, którego honorowym goœciem by³ Forel. Po powrocie do kraju wydali referat Forela w formie broszury zatytu³owanej Alkohol, dziedzicznoœæ i ¿ycie p³ciowe. Czytamy w niej, ¿e g³ównym
Ÿród³em z³a, obok alkoholu, jest „bezmyœlny dobór p³ciowy”, który niszczy
odziedziczone zapasy duchowe i fizyczne: „Zrêczni, dzielni i silni powinni
siê rozmna¿aæ; s³abi i niedo³ê¿ni, Ÿli i g³upi natomiast wcale nie, œredni —
umiarkowanie”5. W redakcji pisma propagowano „racjonalny dobór p³ciowy”, uwzglêdniaj¹cy zarówno fizyczny, jak i psychiczny stan zdrowia kandydatów do ma³¿eñstwa. W tym samym czasie w œrodowisku lekarskim torowa³ sobie drogê pogl¹d o potrzebie prowadzenia poradnictwa przedœlubnego. Nie by³o jasne, czy poradnictwo to ma opieraæ siê na zasadzie dobrowolnoœci czy przymusu, ani czy od opinii lekarskiej powinno zale¿eæ uzyskanie formalnej zgody na zawarcie ma³¿eñstwa. W 1908 r. redakcja „Przegl¹du Higienicznego” przeprowadzi³a wœród lekarzy ankietê na temat dziedziczenia poszczególnych schorzeñ i ewentualnego zakazu zawarcia
ma³¿eñstwa6. Z ankiety wynika³o, ¿e mê¿czyzna nie powinien ¿eniæ siê
przed ukoñczeniem 24 roku ¿ycia, a kobieta poni¿ej 18 lat. Adnotacje „zakazaæ ma³¿eñstwa” pojawia³y siê przy chorobach umys³owych (nawet jeœli
nie sam zainteresowany jest chory, ale w jego rodzinie pojawiaj¹ siê czêste
przypadki chorób umys³owych), wenerycznych, epilepsji (przy której wyraŸnie zaznaczano, ¿e powoduje „obci¹¿enia dziedziczne i zwyrodnienia”),
gruŸlicy, hemofilii, alkoholizmu i narkomanii. Gdy przyjrzymy siê adnotacjom uwa¿niej, okazuje siê, ¿e wiêcej zakazów i ostrze¿eñ dotyczy kobiet.
W przypadku przewlek³ego zapalenia nerek adnotacja brzmi: „kobietom
zakazaæ”, podczas gdy: „mê¿czyzn przestrzec”, gruŸlicy: „bezwzglêdnie zabraniaæ, zw³aszcza kobietom”, przy nowotworach: „przestrzec — zw³aszcza
kobiety”, przy cukrzycy: „mê¿czyznom po 35 [roku ¿ycia — M. G.] z pewnymi ostro¿noœciami i wskazówkami mo¿na pozwoliæ. Dziewczêtom ze
wzglêdu na m³odszy wiek (...) nale¿a³oby odradzaæ”. W przypadku hemofilii zakazuje siê wychodziæ za m¹¿ zdrowym kobietom z rodzin obci¹¿onych
t¹ chorob¹ (jako chorob¹ genetyczn¹ przenoszon¹ tylko przez kobiety),
5
6

A. Forel, Alkohol, dziedzicznoœæ i ¿ycie p³ciowe, Warszawa 1907, s. 12.
W. Hojnacki, Choroby a ma³¿eñstwo, „Przegl¹d Higieniczny” 1908, nr 11, s. 308–311.
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pozwala siê na o¿enek zdrowym mê¿czyznom, nie wzmiankuj¹c wcale
o mê¿czyznach chorych.
Przywo³ane przyk³ady pozwalaj¹ na wnioskowanie, ¿e wskazania i normy zdrowotne mia³y byæ surowiej respektowane w przypadku kobiet ni¿
mê¿czyzn. Uzasadniano to wzglêdami natury medycznej, np. wysokim ryzykiem zara¿enia dziecka chorob¹ weneryczn¹ w okresie prenatalnym
przez chor¹ matkê, pomijaj¹c milczeniem (nie nale¿¹ce do wyj¹tków) inne
przypadki, kiedy to mê¿czyzna zara¿a³ i ¿onê, i dziecko.
W komentarzu do wyników omawianej ankiety Augustyn Wróblewski
zdystansowa³ siê wobec pomys³u obowi¹zkowego poradnictwa przedœlubnego. Uwa¿a³, ¿e ani lekarz, ani jakakolwiek w³adza pañstwowa nie maj¹
prawa ingerowaæ w prywatnoœæ ludzi i na podstawie œwiadectw zdrowia zakazywaæ im ma³¿eñstwa7. Jakkolwiek sztuczne metody antykoncepcyjne
budzi³y liczne opory publicystów „Czystoœci” (uwa¿ano je za przejaw braku
etyki seksualnej)8, to w przypadku choroby jednego z ma³¿onków dopuszczano ich stosowanie.
W tej samej kwestii sta³y publicysta „Czystoœci” Leon Wernic zaprezentowa³ inne stanowisko. Nie tylko opowiedzia³ siê za obowi¹zkowymi œwiadectwami przedœlubnymi, ale te¿ zaatakowa³ ideê ma³¿eñstwa z mi³oœci.
Stwierdzi³: „Musimy raz powiedzieæ, ¿e losem rodzaju ludzkiego ma rz¹dziæ
nie chwilowy impuls i chwilowe uczucie lub popêd seksualny danej jednostki, lecz interes gatunku ludzkiego, który musi wy³¹czaæ spoœród siebie typy skarla³e i d¹¿yæ do tworzenia pokoleñ silnych duchem i cia³em. Niech¿e nie krêc¹ pow¹tpiewaj¹co g³ow¹ zwolennicy zasady, ¿e jedyn¹ sankcj¹
ma³¿eñstw tego lub innego typu jest uczucie mi³oœci (...); ostatecznym celem zwi¹zków jest zachowanie i udoskonalenie gatunku” 9.
Po 1918 r. dyskusja na temat ma³¿eñstwa kontynuowana by³a w Polsce
w szerokich krêgach inteligencji polskiej w zupe³nie nowym kontekœcie
i zmienionych warunkach. Chodzi³o tym razem o aspekt prawny instytucji
ma³¿eñstwa10. Eugenicy opowiedzieli siê po stronie zwolenników cywilne-

7
A. Wróblewski, Uwagi nad artyku³em „Choroby a ma³¿eñstwo” dr W³adys³awa Hojnackiego, „Czystoœæ”
1909, nr 2, s. 30.
8
Por. M. Cwetsch–Wyszomirska, W drodze ku „ma³¿eñstwu doskona³emu”. Ma³¿eñstwo na pocz¹tku wieku
XX w œwietle „Czystoœci” i „Kosmetyki”, w niniejszym tomie.
9
L. Wernic, Ma³¿eñstwo z punktu widzenia higieny spo³ecznej i seksualnej, „Czystoœæ” 1907, nr 6, s. 85.
10
Por. na ten temat: M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczpospolitej, [w:] Kobieta i œwiat polityki, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 31.
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go ustawodawstwa ma³¿eñskiego11. Tylko œwiecka formu³a ma³¿eñstwa
umo¿liwia³a wprowadzenie przy urzêdach stanu cywilnego obowi¹zkowego poradnictwa przedœlubnego oraz uzale¿nienie zgody w³adz pañstwowych na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego od aktualnego stanu zdrowia kandydata. W 1923 r. Zofia Daszyñska–Goliñska pisa³a: „Nie chcê przes¹dzaæ,
¿e ju¿ da siê wprowadziæ ogólny nakaz œwiadectw zdrowia dla osób, wstêpuj¹cych w zwi¹zki ma³¿eñskie (...). S¹dzê jednak, ¿e nale¿y skorzystaæ
z prac zasiadaj¹cej obecnie komisji kodyfikacyjnej i w zasadzie sprawê rozstrzygn¹æ wed³ug wskazówek eugenicznych. Prawo ma³¿eñskie rozpatrywane przez tê komisjê powinno do przeszkód w zawarciu ma³¿eñstwa do³¹czyæ ciê¿kie choroby, które mog¹ byæ przekazywane dziedzicznie...”12.
W miarê up³ywu czasu polskie œrodowisko eugeniczne coraz mocniej
naciska³o na administracjê pañstwa, aby wprowadziæ œwiadectwa przedœlubne, a tym samym zakaz zawierania ma³¿eñstw obejmuj¹cy ludzi chorych. Im czêœciej pada³y ¿¹dania „ma³¿eñstw dla zdrowych”, tym bardziej
granice pomiêdzy zdrowiem a chorob¹ stawa³y siê nieostre. Witold ChodŸko, minister zdrowia w latach 1918–1919, 1920–1923, a jednoczeœnie cz³onek PTE, w jednym z artyku³ów zastanawia³ siê, czy nale¿y tolerowaæ
ma³¿eñstwa „ludzi z dziwacznym charakterem”. S¹dzi³, ¿e toleruj¹c dziwactwa toruje siê drogê chorobom psychicznym13. W podrêczniku do eugeniki Alfreda Grotjahna, przet³umaczonym na jêzyk polski przez Tomasza
Janiszewskiego (wiceministra w 1918 i ministra zdrowia w 1919 r., cz³onka
najbardziej skrajnej frakcji polskich eugeników), nakreœlono zwi¹zek pomiêdzy prostytucj¹ a dziedzicznym debilizmem: „Prostytutki odpowiadaj¹
pod pewnym wzglêdem nawykowym zbrodniarzom i w³óczêgom. U nich
mamy do czynienia w 50% z imbecylami lub przynajmniej debilami ¿eñskimi”14. Leon Wernic niezmiennie pisa³ o „dziedzicznoœci instynktów prostytucyjnych”15. W jednym z artyku³ów stwierdzano, ¿e zdrowie w ujêciu eugenicznym jest to inaczej „wyzwolenie [organizmu — M. G.] od dziedzicznych

11

Por. M. Lucius, Reforma prawa ma³¿eñskiego, „Zagadnienia Rasy” 1934, nr 1, s. 26.
Z. Daszyñska–Goliñska, Ustawodawstwo eugeniczne wobec ma³¿eñstwa, tam¿e, 1923, nr 6, s. 2.
W. ChodŸko, Spo³eczne zadania lekarza w opiece nad umys³owo chorymi, „Praca i Opieka Spo³eczna”
1934, nr 4, s. 352.
14
A. Grotjahn, Higiena ludzkiego rozrodu, prze³. T. Janiszewski, Warszawa 1930, s. 179.
15
L. Wernic, O uœwiadamianiu p³ciowym m³odzie¿y w okresie szkolnym i przedszkolnym, „Zdrowie” 1907,
nr 8, s. 455.
12
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cech chorobowych”16. Warto zwróciæ uwagê, ¿e definicja ta rozci¹ga³a pojêcie choroby na ludzi fenotypowo zdrowych. Oznacza³o to, ¿e osoba ca³kowicie zdrowa mog³a podpadaæ pod system eugenicznej restrykcji (zakaz
ma³¿eñstwa, przymusowa sterylizacja) tylko z powodu wystêpowania choroby w jej rodzinie.
Jakkolwiek w przedwojennym œrodowisku lekarskim pogl¹dy eugeniczne by³y bardzo popularne, to nie wszyscy lekarze in gremio przyjmowali eugeniczny punkt widzenia. Do zdecydowanych przeciwników eugeniki nale¿a³a znana lekarka, dzia³aczka ruchu kobiecego Julia Blay. O planach eugeników wprowadzenia œwiadectw przedœlubnych zareagowa³a z nieskrywan¹ irytacj¹. „Nowoczesny Molier móg³by napisaæ na ten temat kilka komedii; 1) O tym jak niesumienni ludzie stosuj¹ siê do prawnego przymusu
celibatu, dopóki (...) w imiê próby Wassermanna nie zyskaj¹ b³ogos³awieñstwa na zwi¹zek ma³¿eñski; 2) O bezskutecznych próbach zast¹pienia moralnoœci p³ciowej œrodkami chemicznymi; 3) O hodowli mê¿ów i ¿on, w której siê wa¿y, mierzy i przeœwietla promieniami Roentgena kandydatów do
zwi¹zków ma³¿eñskiego, uwzglêdnia siê stan zdrowia ich dziadów, rodziców, rodzeñstwa, stryjów, wujów, ciotek i kuzynów i po zbadaniu przez
przedstawicieli wszystkich specjalnoœci lekarskich uodparnia siê przeciw
wszystkim niemo¿liwym i mo¿liwym niedomaganiom w ma³¿eñstwie;
4) O fa³szowaniu œwiadectw, zapewniaj¹cych zdrowie jednostce, a d³ugowiecznoœæ ma³¿eñstwu i potomstwu (...)”17. Nastêpnie dodawa³a: „Przepisy, reguluj¹ce dobór p³ciowy, mog¹ mieæ znaczenie przy hodowli byd³a lub
roœlin (...). Ale jaki¿ sprawdzian siê nadaje do hodowli cz³owieka?! Cia³u
ludzkiemu nie mo¿na zabezpieczyæ ani nieœmiertelnoœci, ani nawet zdrowia. Natomiast nie tylko zdrowe cia³o tworzy zdrowego ducha, lecz silny
duch podtrzymuje s³abe cia³o. Nie mo¿na robiæ z niedoskona³ej wiedzy lekarskiej nowej, obowi¹zuj¹cej religii, której przymusowi wyznawcy maj¹
sk³adaæ swoim kap³anom ofiarê z wolnoœci swego sumienia w imiê oczekiwania zdrowia i zabezpieczenia przysz³oœci swojej i potomstwa”18.
Eugenicy, krytycznie ustosunkowani do tradycyjnej formu³y ma³¿eñstwa, rozwa¿ali równie¿ problem wolnych zwi¹zków. Inaczej ni¿ liberalni
reformatorzy obyczajów uwa¿ali, ¿e niesformalizowane zwi¹zki stanowi¹
16

Por. tego¿, Rozwój eugeniki naukowej na Zachodzie i w Niemczech, „Zagadnienia Rasy” 1935, nr 1–2,
s. 13.
J. Blay, O bezcelowoœci przedœlubnych œwiadectw zdrowia, „Kurier Polski” z 9 V 1925, s. 5.
18
Tam¿e.
17
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powa¿ne niebezpieczeñstwo dla zdrowia spo³ecznego. Zakaz ma³¿eñstwa,
tak wa¿ny dla eugeników instrument selekcji spo³eczeñstwa, traci³ sens, jeœli nie istnia³a silna instytucja ma³¿eñstwa. Poza tym formu³a wolnych
zwi¹zków uniemo¿liwia³a jak¹kolwiek pañstwow¹ i medyczn¹ kontrolê nad
prokreacj¹. Dlatego eugenicy zgodnie i jednomyœlnie odrzucili ideê wolnych zwi¹zków. Inaczej natomiast odnieœli siê do koncepcji „ma³¿eñstwa
kole¿eñskiego”19. Idea ma³¿eñstwa lindseyowskiego zosta³a pozytywnie
oceniona i przyjêta na I Kursie Eugeniki i Poradnictwa Przedœlubnego dla
Lekarzy w 1931 r.
W œrodowisku eugenicznym dyskutowano te¿ na temat emancypacji,
edukacji i pracy zawodowej kobiet — jako czynników wp³ywaj¹cych pozytywnie lub negatywnie na dobór naturalny i ma³¿eñstwo. Konserwatywne
skrzyd³o eugeników z Wernicem na czele sta³o na stanowisku, ¿e edukacja
i praca zawodowa kobiet wp³ywa niekorzystnie na dobór naturalny i na potomstwo20. Sporadycznie, jak np. w wyst¹pieniach Stefana Kramsztyka i Elwicza Lejzerowicza, pojawia³y siê oskar¿enia, ¿e emancypacja powoduje
zanikanie instynktu p³ciowego u kobiet, a nawet wyradzanie siê fizycznej
kobiecoœci21. W opozycji do tej opinii wypowiada³a siê Zofia Daszyñska–Goliñska. Przyznawa³a prymat macierzyñstwu nad innymi formami
aktywnoœci kobiet — edukacj¹ i prac¹ zawodow¹, ale jednoczeœnie podkreœla³a pozytywne nastêpstwa emancypacji kobiet. Praca zawodowa daje kobiecie niezale¿noœæ finansow¹, która sprawia, ¿e priorytetem dla przysz³ej
¿ony nie jest ju¿ status materialny mê¿czyzny, ale jego zdrowie, zatem
w d³u¿szej perspektywie emancypacja kobiet usprawnia mechanizm doboru p³ciowego. Podkreœla³a, ¿e samodzielna, wyzwolona z wiêzów tradycji
kobieta jest w stanie zapewniæ mê¿owi satysfakcjonuj¹ce po¿ycie ma³¿eñskie i zbudowaæ trwa³y, szczêœliwy zwi¹zek22.
W swojej publicystyce eugenicy poruszali problem dewiacji seksualnych, do których zaliczali: onanizm, sadyzm, masochizm, fetyszyzm, impo19

Wed³ug Bena Lindseya ma³¿eñstwo kole¿eñskie jest „ma³¿eñstwem legalnym, z uprawnion¹ regulacj¹
urodzeñ i z prawem uzyskiwania rozwodu, najczêœciej bez p³acenia alimentów, tylko na mocy obustronnej
ugody tam, gdzie chodzi o ma³¿eñstwa bezdzietne”, [w:] idem, Ma³¿eñstwo kole¿eñskie, Warszawa 1932, s. 5.
Ma³¿onkowie bezdzietni mieli posiadaæ te same prawa do swojego maj¹tku osobistego, jak przed œlubem.
Rozwód mia³ byæ orzekany szybciej, bez op³at i kosztów. Koncepcja ta zosta³a skrytykowana w encyklice papieskiej Casti Conubii.
20
Por. „Zagadnienia Rasy” 1927, nr 11–12, s. 108.
21
Por. tam¿e, 1921, nr 1, s. 2 (obrady sekcji eugenicznej na II ZjeŸdzie Eugenicznym).
22
Z. Daszyñska–Goliñska, Kwestia kobieca a ma³¿eñstwo, „Zagadnienia Rasy” 1925, nr 1, s. 1.
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tencjê (sic!) oraz homoseksualizm23. Problem homoseksualizmu zosta³
szerzej omówiony przez Wac³awa Mórawskiego. Twierdzi³ on, ¿e: „przez
zwi¹zki ma³¿eñskie homoseksualistów nastêpuje obci¹¿enie iloœciowe i jakoœciowe si³y narodu, ograniczenie zdolnoœci rozrodczej zdrowych kobiet
i w razie, je¿eli na œwiat przychodzi od nich potomstwo, to takowe nale¿y
ujmowaæ jako ma³owartoœciowe”24.
Œrodki antykoncepcyjne — ochrona czy zagro¿enie rasy?
Kwestia neomaltuzjanizmu wyraŸnie podzieli³a polskie œrodowisko eugeniczne na zwolenników i przeciwników tej doktryny. Przedstawiciele
skrzyd³a konserwatywnego z Wernicem na czele argumentowali, ¿e unikanie potomstwa w warstwach wy¿szych powoduje niekorzystne zmiany
w strukturze spo³ecznej. Najbardziej wartoœciowi obywatele, zdrowi i wykszta³ceni, posiadaj¹ niewiele dzieci, natomiast mno¿¹ siê biedni, chorzy
i zdegenerowani. £¹cz¹c dostatek i bezpieczeñstwo pañstwa z du¿¹ liczb¹
ludnoœci, eugenicy przywo³ywali groŸbê wyludnienia Polski. Podobnych argumentów u¿ywali w dyskusjach na temat aborcji. Dla Leona Wernica, Gustawa Szulca, Stefana Kramsztyka aborcja by³a procederem godnym potêpienia. Odrzucali aborcjê z przyczyn spo³ecznych (z³ego po³o¿enia ekonomicznego matki), natomiast dopuszczali aborcjê z przyczyn eugenicznych,
jako œrodek maj¹cy zapobiegaæ narodzinom dzieci z fizycznymi lub psychicznymi wadami. Drugie skrzyd³o eugeników od wczesnych lat 20. wskazywa³o na po¿ytki p³yn¹ce z propagandy œrodków antykoncepcyjnych, dopuszcza³o stosowanie aborcji z przyczyn spo³ecznych oraz eugenicznych25.
Lekarzem, który zaadaptowa³ doktrynê neomaltuzjañsk¹ dla celów eugenicznych, by³ Roman Zadêbowski. W jednym z artyku³ów argumentowa³,
¿e obok sterylizacji antykoncepcja jest najlepszym instrumentem regulacji
rozrodczoœci: „Tylko opanowanie rozrodczoœci umo¿liwi nam pracê nad
popraw¹ rasy, co jest w³aœciwe d¹¿eniu eugeniki, czyli higieny rasy, nauki,
o której po¿ytecznoœci dla spo³eczeñstwa nikt chyba w¹tpiæ nie mo¿e i nie
powinien”26. Opowiada³ siê za rozwojem poradni neomaltuzjañskich, które rozpropaguj¹ metody antykoncepcyjne wœród ni¿szych warstw spo³ecz23

L. Wernic, Zboczenia seksualne a ma³¿eñstwo, „Zagadnienia Rasy” 1927, nr 11–12, s. 17–32.
Zagadnienie interseksualizmu, tam¿e, 1934, nr 1–2, s. 73.
Por. Sekcja prawno–spo³eczna. Protokó³ z posiedzenia z dn.18. XII.1929 r., tam¿e, 1929, nr 7–8, s. 367–368.
26
R. Zadêbowski, Uregulowanie rozrodczoœci jako zagadnienie higieny rasy, „Zdrowie” 1919, nr 7, s. 185. Od
jego pogl¹dów redakcja „Zdrowia” zdystansowa³a siê.
24
25
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nych. Powoli pogl¹d ten zyskiwa³ coraz wiêcej zwolenników wœród cz³onków PTE27.
Do zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy eugenikami i neomaltuzjanistami dosz³o w koñcu lat 20., w trakcie toczonych na ³amach prasy kampanii
obyczajowych28. Na prze³omie lat 20. i 30. powsta³y poradnie neomaltuzjañskie, które w³¹cza³y do swoich programów porady o charakterze eugenicznym. Na I Ogólnopolskim ZjeŸdzie w Sprawie Regulacji Urodzeñ i Reformy Seksualnej w 1934 r. przyjêto uchwa³ê, aby w³adze pañstwowe uniemo¿liwi³y ustawowo wydawanie na œwiat „potomstwa chorego” lub „obci¹¿onego dziedziczn¹ chorob¹”. W uchwale tej opowiadano siê za przymusow¹ sterylizacj¹ ludzi chorych, wprowadzeniem obowi¹zkowych œwiadectw przedœlubnych oraz za aborcj¹ w przypadkach uzasadnionych wskazaniami eugenicznymi29. Sterylizacja o charakterze dobrowolnym zosta³a
zaakceptowana przez pioniera œwiadomego macierzyñstwa Henryka K³uszyñskiego. W broszurze Regulacja urodzeñ. Rzecz o œwiadomym macierzyñstwie (Warszawa 1932) uzna³, ¿e dobrowolna sterylizacja kobiet powinna
byæ uznana za œrodek reguluj¹cy p³odnoœæ.
Zracjonalizowaæ czyli seksualnie wychowaæ
Wychowanie seksualne by³o dla eugeników jednym z instrumentów wychowania m³odzie¿y w duchu eugeniki. Walcz¹c z „religijnymi przes¹dami”, „fa³szywym wstydem” wierzyli, ¿e uda siê im wytworzyæ now¹ seksualn¹ etykê, opart¹ na wskazaniach nauki. W nowej etyce najwiêkszym wystêpkiem by³o przekazanie potomstwu niew³aœciwych cech fizycznych lub
psychicznych. Waga kwestii wychowania seksualnego zosta³a dostrze¿ona
27

Znamienna by³a wypowiedŸ Jerzego Babeckiego: „Jako eugeniœci musimy staæ kategorycznie na stanowisku, ¿e w bardzo wielu przypadkach ci¹¿a nie powinna w ogóle mieæ miejsca. Ca³y szereg cierpieñ psychicznych, zwyrodnienie moralne, niedorozwój umys³owy, alkoholizm, epilepsja, ciê¿kie stany histeryczne
i neurasteniczne s¹ dziedziczone przez potomstwo i ludzie obarczeni nimi, nie powinni mieæ potomstwa
(...). Streszczaj¹c co wy¿ej powiedziano, s¹dzê, ¿e ju¿ dzisiaj:1) Polskie Towarzystwo Eugeniczne powinno
uznaæ i zalecaæ w swych poradniach przedœlubnych w³aœciwe œrodki antykoncepcyjne w tych wypadkach,
kiedy potomstwo ze wzglêdów eugenicznych jest niepo¿¹dane (...) 4) Lekarz powinien zawsze zalecaæ w³aœciwe œrodki antykoncepcyjne tam, gdzie, zgodnie z wiedz¹ fachow¹, w razie zajœcia w ci¹¿ê bêdzie istnia³o
wskazanie do jej przerwania”. J. Babecki, Zagadnienia zapobiegania ci¹¿y i eugenika, „Zagadnienia Rasy”
1929, nr 7–8, s. 320–322.
28
Por. na temat kampanii obyczajowych artyku³ D. Ka³wy, G³osy kobiet w sprawie planowania rodziny
w œwietle prasy z lat 1929–1932, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska
i A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 123 oraz M. Gawin, „Boyownicy i boyowniczki”. Œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” wobec problemu regulacji urodzeñ, tam¿e, s. 133.
29
Por. „¯ycie Œwiadome” 1936, nr 1, s. 47.
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wczeœnie. W 1907 r. Leon Wernic napisa³, ¿e: „spomiêdzy zagadnieñ etycznych na pierwszy plan wysuwa siê sprawa wychowania dzieci, a w tej ostatniej kwestia uœwiadomienia p³ciowego m³odzie¿y”30. Oczywiœcie postulat
ten pojawia³ siê w ró¿nych kontekstach podnoszony przez przedstawicieli
inteligencji postêpowej31. Pod pozorn¹ zgodnoœci¹, szczególnie w sprawach
opóŸnienia inicjacji seksualnej i ochrony m³odzie¿y przed zara¿eniem chorobami wenerycznymi, w koncepcjach pedagogów i eugeników kry³y siê
istotne ró¿nice. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e pierwsze broszury i pogadanki o uœwiadomieniu seksualnym w szkole kierowano g³ównie do m³odzie¿y mêskiej32. Dopiero w latach miêdzywojennych wraz z rozwojem koedukacji szkolnej postulat wychowania seksualnego obj¹³ równie¿ dziewczêta.
Przed I wojn¹ œwiatow¹ spraw¹ seksualnoœci m³odzie¿y interesowali siê
zarówno etycy z „Czystoœci”, jak i higieniœci ze „Zdrowia” i „Przegl¹du
Higienicznego”. Na ³amach tych pism drukowano cykle artyku³ów, omawiaj¹ce wyniki ankiet przeprowadzonych przez Tadeusza J. £ozowskiego
i K. Siwickiego. W latach miêdzywojennych problematyka ta zosta³a podjêta przez „Zagadnienia Rasy”. Pocz¹tkowo eugenicy polscy œledzili rozwój
wychowania seksualnego za granic¹33. W 1934 r. PTE wspólnie ze Zwi¹zkiem Przeciwwenerycznym rozpisa³o now¹ ankietê na temat ¿ycia seksualnego m³odzie¿y akademickiej. Rozes³ano dwadzieœcia trzy tysi¹ce
egzemplarzy ankiet do oœrodków akademickich w Polsce; odpowiedzi
udzieli³o ponad dwa tysi¹ce dwieœcie osób. Mimo ¿e ankieta adresowana
by³a równie¿ do dziewcz¹t, tylko 74 studentki nades³a³y w³asne odpowiedzi.
Ankieta obejmowa³a m.in. pytania o wiek, stan cywilny, choroby dziedziczne, wiek dojrza³oœci p³ciowej, wiek inicjacji seksualnej, Ÿród³o i sposób zdobycia wiedzy o ¿yciu seksualnym, o przebyte choroby weneryczne, u¿ywane
œrodki antykoncepcyjne34.
W tym samym roku Teodora Mêczkowska, znana dzia³aczka spo³eczna,
nauczycielka biologii, a tak¿e cz³onkini PTE, wyda³a broszurê zatytu³owa30

O uœwiadamianiu p³ciowym m³odzie¿y w okresie szkolnym i przedszkolnym, „Zdrowie” 1907, nr 8, s. 445.
Por. J. Sikorska–Kulesza, „Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?” Pocz¹tki dyskusji o wychowaniu seksualnym
dzieci i m³odzie¿y na ziemiach polskich, w niniejszym tomie.
32
Wyj¹tkiem by³y broszury adresowane do prywatnego u¿ytku w domu. Por. M. Bell [Moszczeñska], Co
ka¿da matka swojej dorastaj¹cej córce powiedzieæ powinna?, Warszawa 1904.
33
Por. W. Borkowski, O wychowaniu seksualnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, „Zagadnienia Rasy” 1923, nr 6, s. 7. S. Bogdanowicz, Zagadnienie wychowania seksualnego m³odzie¿y, tam¿e, 1930, nr
9, s. 46; T. Mêczkowska, Wychowanie seksualne i jego zwi¹zek z eugenik¹, tam¿e, 1922, nr 1.
34
Por. T. Welfle, ¯ycie p³ciowe m³odzie¿y akademickiej, „Eugenika Polska” 1938, nr 2, s. 101.
31
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n¹ Wychowanie seksualne dzieci i m³odzie¿y (1934). Proponowa³a, aby przy
ka¿dej szkole powo³aæ komisjê szkoln¹ z³o¿on¹ z nauczycieli, psychologa
szkolnego oraz lekarza, której zadaniem by³oby opracowanie programu
wychowania seksualnego, dostosowanego do wieku i poziomu intelektualnego uczniów35. W przeciwieñstwie do publicystów katolickich Mêczkowska uwa¿a³a, ¿e wiedza na temat seksualnoœci i prokreacji cz³owieka powinna byæ wyk³adana z odwo³aniem siê do œwiata roœlin i zwierz¹t36.
Podsumowanie
Eugenicy dokonali przeciwstawienia sobie dwóch sfer: seksualnoœci
oraz prokreacji. Na p³aszczyŸnie, na której nie pojawia³ siê problem potomstwa/dziedziczenia, eugenicy opowiadali siê za liberalnymi projektami
spo³eczno–obyczajowymi: ma³¿eñstwem lindseyowskim oraz wychowaniem seksualnym dzieci i m³odzie¿y. Zaakceptowanie w koñcu lat 20. neomaltuzjanizmu oraz czêœciowe dopuszczenie aborcji zbli¿a³o eugeników do
liberalno–lewicowej inteligencji. Eugenicy porzucali jednak liberalna retorykê w tych kwestiach, które mia³y bezpoœrednio zwi¹zek z prokreacj¹.
W tym zakresie byli zwolennikami ograniczenia wolnoœci jednostki przez
przymusowy celibat, izolacjê, sterylizacjê ró¿nych kategorii ludzi uznanych
za „ma³owartoœciowych”. Argumentuj¹c, ¿e prokreacja nie mo¿e byæ d³u¿ej pozostawiona — jak dotychczas — decyzji jednostki, ale musi zostaæ
podporz¹dkowana wspólnocie narodowej, pañstwowej, eugenicy otwarcie
przyznawali prymat interesu kolektywnego nad indywidualnym.
Utopijne plany radykalnego uzdrowienia spo³eczeñstwa snuto nadal
pod has³ami „rewolucji etycznej”. Wernic pisa³: „Uœwiadomienie co do
w³asnych cech dziedzicznych musi wp³yn¹æ na poprawê jakoœci cz³owieka.
Prze³om w pojêciach etycznych, zdobycie prawa obywatelstwa, zasady poczuwania siê do obowi¹zków wzglêdem spo³eczeñstwa, Narodu, przysz³ych
pokoleñ usunie motywy egoistyczne i zreformuje instytucjê ma³¿eñstwa”37.
Znamienne, ¿e rewolucja etyczna, zapocz¹tkowana w „Czystoœci” przez
Augustyna Wróblewskiego w 1905 r., w d³u¿szej perspektywie czasu nabra35

Por. na ten sam temat L. Wernic, Eugenika i jej znaczenie dla wychowania m³odego cz³owieka, „Zagadnienia Opieki nad Macierzyñstwem, Dzieæmi i M³odzie¿¹ w Polsce” 1938, nr 19, s. 32–33.
Na ten temat szerzej: M. Gawin, Spór o wychowanie seksualne dzieci i m³odzie¿y w dwudziestoleciu miêdzywojennym, [w:] Od narodzin do wieku dojrza³ego. Dzieci i m³odzie¿ w Polsce, cz. 2, Stulecie XIX i XX, red.
E. Mazur, Warszawa 2003, s. 163–184.
37
Tam¿e, s. 33.
36
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³a socjobiologicznego charakteru. Wróblewski wydawa³ walkê prostytucji
i alkoholizmowi w imiê zasad etyki i moralnoœci, Wernic natomiast w imiê
„dobra rasy”. Wróblewski przeciwstawia³ siê tradycji, poniewa¿ uznawa³ za
„niemoralne” traktowanie ma³¿eñstwa jako handlowej umowy. Tymczasem Wernic uwa¿a³, ¿e jedynym kryterium moralnoœci w ma³¿eñstwie jest
podtrzymanie gatunku przez przekazanie potomstwu jak najlepszych cech.
System eugenicznej restrykcji mocniej uderza³ w kobiety. Przemawia³o
za tym kilka wzglêdów. Po pierwsze, eugenicy wierzyli w dziedzicznoœæ zachowañ spo³ecznych. Dlatego walka z prostytucj¹ nie ogranicza³a siê do
zwalczania patologii spo³ecznej, ale do likwidacji „dziedzicznych instynktów prostytucyjnych”. Po drugie, z koncepcj¹ eugeniki wi¹za³a siê naturalistyczna wizja ma³¿eñstwa, w której kobieta odgrywa³a rolê ju¿ nie matki,
ale reproduktorki. O ile w „Zagadnieniach Rasy” kobiety postrzegane by³y
g³ównie przez pryzmat sfery prywatnej (edukacjê i udzia³ kobiet w ¿yciu
publicznym traktowano raczej jako Ÿród³o potencjalnych zagro¿eñ dla
spo³eczeñstwa), o tyle dla mê¿czyzn eugenicy zakreœlali wiêkszy zakres
swobód. Chêtnie widziano w nich prawników i urzêdników, nauczycieli
i bankowców. Mêskie role wykracza³y zatem poza ciasne ramy biologicznych uwarunkowañ. Dysproporcja w postrzeganiu obu p³ci znalaz³a wyraz
w planie dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Eugenicznego z 1949 r.,
w którym obiektem eugenicznej restrykcji sta³y siê wy³¹cznie kobiety: „Towarzystwo Eugeniczne ¿¹da — czytamy — ograniczenia rozrodu niedorozwiniêtych fizycznie dziewcz¹t, prostytutek, idiotek daj¹cych najwiêcej
dzieci nieœlubnych”38.
Antyfeministyczne nastawienie pokaŸnej czêœci eugeników odbija³o
styl myœlenia, wed³ug którego kobieca seksualnoœæ jest Ÿród³em spo³ecznych zagro¿eñ i dlatego powinna zostaæ ujêta w twarde karby wskazañ higieny rasowej.

38
Plan dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Eugenicznego z 30 VI 1949 r., Spuœcizna po Leonie Wernicu,
Zbiory Specjalne G³ównej Biblioteki Lekarskiej, sygn. I/646, s. 326.
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Rygorystyczne normy i swobodne obyczaje...

Temat niniejszy z trudnoœci¹ poddaje siê kategoryzacji, kwantyfikacji
i tzw. naukowemu opracowaniu. Nie oznacza to, by szkicowe choæby ujêcie problematyki owych nieformalnych zwi¹zków przedstawicieli polskich
elit spo³ecznych wi¹za³o siê ze szczególnymi trudnoœciami Ÿród³owymi. Pamiêtniki, dzienniki i listy wytworzone przez to œrodowisko s¹, jak wiadomo,
bardzo liczne. Wiele z nich mia³o przy tym charakter osobistych, nawet intymnych zapisek, przeznaczonych w za³o¿eniu do u¿ytku w³asnego i najbli¿szych. Uwaga znacznej czêœci autorów, zw³aszcza pisz¹cych kobiet, skupia³a siê na sprawach rodzinnych i obyczajowych. Zale¿nie od osobowoœci
autorów i autorek, ich stosunku do religii, moralnoœci i konwencji towarzyskich znajdujemy tu zarówno drastyczne szczegó³y erotycznych zwi¹zków
uznawanych przez opiniê za karygodne, jak i dyskretne, pe³ne eufemizmów
wzmianki czy te¿ znamienne przemilczenia. By nie byæ go³os³ownym: z jednej strony mamy wiêc do czynienia ze skandalizuj¹cymi pamiêtnikami Tadeusza Bobrowskiego, Józefa Lubomirskiego czy Rozalii Rzewuskiej oraz
pe³nymi emocji, niekiedy wrêcz ekshibicjonistycznymi listami Zygmunta
Krasiñskiego. Z drugiej — dysponujemy np. wstrzemiêŸliw¹, choæ nie stroni¹c¹ od plotek i moralizatorstwa korespondencj¹ Andrzeja Edwarda KoŸmiana, z dyskretnymi wspomnieniami Anny z Dzia³yñskich Potockiej albo
Leona Sapiehy. W sumie jednak ta czêœæ dziewiêtnastowiecznej memuarystyki i epistolografii, która nie jest nastawiona wy³¹cznie na sprawy poli-
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tyczne, intelektualne czy artystyczne, czêsto zawiera elementy tego, co
w czasach, o których mowa, nazywano la chronique scandaleuse, kronik¹
skandali obyczajowych. Budzi³y one zainteresowanie otoczenia, a tak¿e innych œrodowisk spo³ecznych, ciekawie obserwuj¹cych ziemiañsko–arystokratyczne elity. Nic wiêc dziwnego, ¿e œwiadectwa Ÿród³owe uznawane za
kompromituj¹ce nie mia³y „³atwego ¿ycia”. Œwiadcz¹ o tym losy wielu spuœcizn rêkopiœmiennych, po œmierci autorów niszczonych (jak w przypadku
czêœci listów Mickiewicza) lub ukrywanych, niekiedy przez wiele dziesiêcioleci, przez potomków, a w razie publikacji starannie cenzurowanych.
Sk¹din¹d z nakazem pomijania intymnych szczegó³ów godzi³a siê te¿ czêœæ
wydawców Ÿróde³, pomimo burzliwej opozycji innych badaczy. Stanis³aw
Tarnowski np. w wydanym w 1892 r. studium o Zygmuncie Krasiñskim wyrazi³ pogl¹d, ¿e w stosunku do niektórych listów poety „wzglêdy, które dot¹d og³oszeniu ich stoj¹ na przeszkodzie, mog¹ trwaæ d³ugo, mog¹ zreszt¹
byæ tego rodzaju, ¿e na og³oszenie ca³ego zasobu nie pozwol¹ nigdy”1. Na
szczêœcie potomni byli odmiennego zdania.
Tak czy inaczej, pomimo wp³ywów etosu rycerskiego nakazuj¹cego
mê¿czyznom dyskrecjê, pomimo obaw kobiet przed spo³ecznym potêpieniem, pomimo wreszcie narastaj¹cej z czasem, widocznej szczególnie
w drugiej po³owie XIX w. pruderii, historyk znajdzie a¿ nadto relacji o pozama³¿eñskich przygodach mi³osnych, trwalsze zaœ zwi¹zki nieformalne,
zw³aszcza te, które prowadzi³y do rozbijania ma³¿eñstw i owocowa³y potomstwem, musia³y ujawniæ siê tak¿e w innych Ÿród³ach oraz w wydawnictwach genealogicznych i biograficznych, które bêd¹ przedmiotem analizy. Najpierw jednak wypada zastanowiæ siê nad czynnikami sprzyjaj¹cymi
takim zwi¹zkom oraz tymi, które w ich nawi¹zaniu i utrzymaniu przeszkadza³y.
Wœród pierwszych na czo³o wysuwa siê bez w¹tpienia traktowanie
ma³¿eñstwa przede wszystkim jako elementu polityki rodzinnej, jako kontraktu maj¹tkowego i Ÿród³a legalnego potomstwa, niezbêdnego dla utrzymania œwietnoœci rodu. Wœród arystokracji bardzo czêsto rozumowano
w kategoriach dynastii, na wzór rodzin panuj¹cych. Konwencjonalny charakter zwi¹zków ma³¿eñskich potwierdzaj¹ badacze elit polskich i europejskich, zw³aszcza drugiej po³owy XVIII i pocz¹tków XIX w. W gruntownym
1
S. Tarnowski, Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX. Zygmunt Krasiñski, Kraków 1892, cyt. za:
Z. Sudolski, Wstêp, [w:] Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych adresatów, t. I, Warszawa 1991, s. 11.
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studium The Aristocracy in Europe, 1815–1914 Dominic Lieven pisze o œcis³ej kontroli nad m³odzie¿¹, przede wszystkim ¿eñsk¹, sprawowanej przez
przedstawicieli starszego pokolenia, o aran¿owaniu ma³¿eñstw bez ogl¹dania siê na zdanie zainteresowanych, o sile spo³ecznych rytua³ów, o k³opotach nonkonformistów2. Przyj¹æ nale¿y, ¿e w XVIII w. s³abn¹ emocjonalne
wiêzi rodzinne, m.in. w zwi¹zku z oœwieceniowym libertynizmem obyczajowym. Wœród elit maleje te¿ si³a nakazów religijnych. Dzieci przekazuje siê
chêtnie w rêce wychowawców. Swoboda obyczaju przejawia siê m.in. w istnej modzie na zdrady ma³¿eñskie i tolerowaniu tych zdrad, szczególnie je¿eli dokonywane s¹ bez ostentacji. Manifestuje siê te¿ ona w licznych rozwodach i uniewa¿nieniach ma³¿eñstwa, nietrudnych do uzyskania z racji
ówczesnej dalekiej od moralnego rygoryzmu postawy czêœci ludzi Koœcio³a3. Wed³ug doœæ powszechnego przekonania wzorce obyczajowej swobody, czy nawet rozpusty p³yn¹ z Francji, która jest istotnym punktem odniesienia dla kultury dworskiej w ca³ej Europie. hród³em immoralizmu maj¹
byæ tak¿e rosyjskie elity czasów Katarzyny II, gdy¿ wed³ug przesadzonej zapewne opinii W³adimira So³³oguba: „W wy¿szym towarzystwie Petersburga
(...) rzadkim przypadkiem byli synowie swoich nominalnych ojców”4. Wystarczy przypomnieæ gorsz¹ce, zw³aszcza dla nastêpnych pokoleñ, dzieje
romansów Izabeli Czartoryskiej (m.in. z Niko³ajem Repninem) czy te¿
s³ynny zwi¹zek jej syna, ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, z w. ks. El¿biet¹, ¿on¹ nastêpcy tronu rosyjskiego, póŸniejszego cara Aleksandra I5. W tej
w³aœnie atmosferze, nie tylko z przyczyn politycznych, szerok¹ akceptacjê
znajduje w kilka lat póŸniej spe³niona namiêtnoœæ Napoleona I do Marii
Walewskiej. Nie wywo³uje wszak ona wielu poœwiadczonych Ÿród³owo potêpieñ, protestów i krytyk, nie staje siê okazj¹ do piêtnowania wolnego
zwi¹zku dwojga ludzi, posiadaj¹cych przecie¿ legalnych partnerów. Na
szczytach spo³ecznej drabiny uchodzi bardzo wiele. W reakcjach na ten
g³oœny romans mo¿na co najwy¿ej œledziæ opinie wahaj¹ce siê od uznania
ca³ej sprawy za „normaln¹”, do pe³nych hipokryzji wypowiedzi, których
treœci¹ jest prawdziwa czy rzekoma „ofiara dla dobra ojczyzny”. Dla salonów warszawskich istotn¹ okolicznoœci¹ jest tak¿e ogromna ró¿nica wieku
2

D. Lieven, Aristocracy in Europe, 1815–1914, New York 1991, s. 135.
Por. M. Barañski, Rodzina od czasów najdawniejszych do koñca XVIII wieku, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975, s. 49.
4
W. So³³ogub, Wospominanija, S. Peterburg 1887 (cyt. za: D. Lieven, op. cit., s. 149).
5
Zob. J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994, s. 44 nn.
3
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pomiêdzy Mari¹ a jej mê¿em Aleksandrem Walewskim. Znacz¹ce te¿, ¿e
nie potêpiano na ogó³ doœæ licznych naœladowczyñ Walewskiej, chêtnie
wi¹¿¹cych siê z napoleoñskimi oficerami czy dyplomatami, choæ ju¿ nie na
ka¿de zawo³anie6. Nale¿a³a do nich np. Anna z Tyszkiewiczów Aleksandrowa Potocka, synowa Stanis³awa Kostki z Wilanowa. Po³¹czy³o j¹ gor¹ce
uczucie z adiutantem marsza³ka Murat, m³odym Karolem de Flahaut. Nie
powinno to dziwiæ, skoro zawarte w 1805 r. ma³¿eñstwo Anny by³o, jak pisze Barbara Grochulska, „oparte na rozs¹dnej decyzji rodziców, eliminuj¹ce w³aœciwie problem uczuæ, tak bardzo zreszt¹ w zgodzie z obyczajami
epoki i œrodowiska”7.
Nie sposób sk¹din¹d stwierdziæ, jak czêsto kojarzenie ma³¿eñstw przez
rodziców pomija³o lub wyklucza³o uczucie obojga m³odych. Prawda, ¿e
wœród elit rodzina i otoczenie naciska³y na zawarcie zwi¹zku „we w³asnej
sferze” i bra³y pod uwagê przede wszystkim aspekt maj¹tkowy. To samo dotyczy³o jednak ówczesnej przeciêtnej rodziny ziemiañskiej8, drobnoszlacheckiej, rzemieœlniczej9 czy ch³opskiej. Nie zawsze, zw³aszcza wobec m³odych kobiet, wymaga³o to stosowania szczególnych nacisków i ró¿nych form
przymusu. Lêk przed mezaliansem i staropanieñstwem, choæ narzucony
z zewn¹trz w procesie wychowania, czêsto bywa³ uznawany za w³asny. Ponadto w grê wchodzi³ zwi¹zek z kimœ wyros³ym w tym samym œrodowisku,
ukszta³towanym w tej samej kulturze, niekiedy znanym od dzieciñstwa.
W przypadku opierania siê decyzji starszego pokolenia, nonkonformiœci
i nonkonformistki musieli liczyæ siê z k³opotami finansowymi (jeœli nie posiadali w³asnego maj¹tku, którym mogli swobodnie dysponowaæ), z ró¿nym stopniem towarzyskiego ostracyzmu, dla mê¿czyzn — z utrudnieniami
w ewentualnej karierze publicznej, wymagaj¹cej wsparcia, które dawa³y
odpowiednie koligacje. Podczas stosownych perswazji powo³ywano siê na
tradycjê i dobro rodu; kobietom starano siê narzuciæ etykê cierpienia i ofiary. Praktyka wczesnego wydawania za m¹¿ dziewcz¹t — zazwyczaj pomiêdzy szesnastym a dwudziestym rokiem ¿ycia — ogranicza³a sytuacje konfliktu uczuæ, tak czêsto eksponowane w literaturze doby romantyzmu, cho6

B. Grochulska, Ksiêstwo Warszawskie, wyd. II popr. i rozsz., Warszawa 1991, s. 41–44.
Tej¿e, Wstêp, [w:] A. z Tyszkiewiczów Potocka, Wspomnienia naocznego œwiadka, Warszawa 1965, s. 9.
D. Rzepniewska, Rodzina ziemiañska w Królestwie Polskim, [w:] Spo³eczeñstwo polskie XVIII i XIX wieku.
Studia o rodzinie, t. IX, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 142–145.
9
W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieœlnika polskiego w latach 1772–1918 na podstawie materia³ów ma³opolskich, tam¿e, s. 13 nn.
7
8
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cia¿ ³amanie przez otoczenie m³odzieñczej mi³oœci z pewnoœci¹ zdarza³o siê. W przypadku nieodpowiedniego doboru ma³¿onków, owocuj¹cego
uczuciowym ch³odem i konfliktami, istnia³a perspektywa szukania szczêœcia w³aœnie w nieformalnym zwi¹zku. Rzadko uœwiadamia³y j¹ sobie m³ode
dziewczêta, czêœciej ich starsi, z regu³y doœwiadczeni partnerzy. Rzecz inna,
¿e niekochane, zaniedbywane, zdradzane ¿ony po pewnym czasie wkracza³y na tê sam¹ drogê.
Dziwiæ mo¿e, i¿ pomimo obfitoœci Ÿróde³ i atrakcyjnoœci tematu nie prowadzono dotychczas powa¿niejszych studiów nad doborem ma³¿eñskim
i ¿yciem rodzinnym polskiej arystokracji w XVIII i XIX w. (mówi¹c o arystokracji, mam na myœli potomków dawnych magnackich rodzin, dysponuj¹cych maj¹tkiem, presti¿em, tytu³ami rodowymi i zachowuj¹cych nawet po
rozbiorach jak¹œ cz¹stkê udzia³u we w³adzy lub wp³ywu na przedstawicieli
obcej administracji). Bardzo liczne jej ma³¿eñstwa mia³y charakter endogamiczny, tj. ograniczony do w³asnego œrodowiska. Z sonda¿owych badañ Tadeusza Epszteina, dotycz¹cych Wo³ynia, Podola i Kijowszczyzny w latach
1815–1880 wynika, ¿e na 50 legalnych zwi¹zków w tym krêgu w 18 przypadkach oboje partnerzy pochodzili „z w³asnej sfery”, w 13 zaœ jedno wywodzi³o siê z arystokracji, a drugie ze „szlachty wysokiej”, a w 6 jednym z partnerów by³ cudzoziemiec lub cudzoziemka (jak siê okazuje, z regu³y chodzi³o
te¿ o cz³onków tradycyjnych europejskich elit). Mezaliansów sensu stricto
nie by³o w ogóle. Wedle autora, jeœli odrzuciæ nietypowe jego zdaniem
ma³¿eñstwa kilkorga zubo¿a³ych Tyszkiewiczów, a¿ 84% legalnych zwi¹zków mo¿na okreœliæ jako endogamiczne10.
Pierwsza po³owa XIX w. dostarcza te¿ wielu przyk³adów potwierdzaj¹cych istnienie zjawiska widocznego ju¿ wczeœniej w rodzinach monarszych i na arystokratycznych dworach, mianowicie ma³¿eñstw pomiêdzy mniej lub bardziej bliskimi krewnymi, ryzykownych z punktu widzenia
ewentualnego potomstwa, nie zawsze sk¹din¹d zawartych pod przymusem
i nieszczêœliwych. By³y one zawierane za zgod¹ w³adz koœcielnych, które
mia³y prawo zawieszaæ moc obowi¹zuj¹cych przepisów prawa kanonicznego. I tak Jadwigê Dzia³yñsk¹, córkê znanego dzia³acza spo³ecznego, organicznika i patrioty Tytusa wydano za jej 48–letniego wuja, gen. W³adys³awa
Zamoyskiego. Marceli Lubomirski zwi¹za³ siê pod wp³ywem rodziny z cór10

T. J. Epsztein, Ma³¿eñstwa szlachty posesorskiej na Wo³yniu, Podolu i Ukrainie w latach 1815–1880, tam¿e,
s. 213–215.
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k¹ swej ciotki, Jadwig¹ Jab³onowsk¹; Katarzynê Branick¹ wyswatano z kuzynem Adamem Potockim. Wed³ug plotkarskich œwiadectw wspó³czesnych, Aleksandra Potocka z kolei, podówczas sierota licz¹ca lat 32, ca³kiem
samodzielnie wybra³a za mê¿a Augusta Potockiego z Wilanowa, kieruj¹c
siê wpojonym sobie przekonaniem o koniecznoœci utrzymania i scalenia rodowych maj¹tków. M¹¿ mia³ okazaæ siê epileptykiem niezdolnym do wype³niania obowi¹zków ma³¿eñskich; po jego œmierci w 1867 r. bezdzietna
wdowa poœwiêci³a siê ca³kowicie filantropii i dewocji11. G³oœno opowiadano te¿ sobie o oziêb³oœci o¿enionej z Janem Dzia³yñskim El¿biety Czartoryskiej; tak czy inaczej, ród Dzia³yñskich na tym w³aœnie stadle wygas³.
Dobrym przyk³adem ma³¿eñskiej endogamii arystokracji jest zauwa¿ona
przez Danutê Rzepniewsk¹ jednorodnoœæ zwi¹zków ma³¿eñskich dziesiêciorga dzieci ordynata Stanis³awa Zamoyskiego, prezesa senatu w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. W pokoleniu tym miêdzy rokiem
1805 a 1830 rodzina Zamoyskich dwukrotnie skoligaci³a siê z Sapiehami,
Dzia³yñskimi i Potockimi, po jednym razie zaœ z Mycielskimi, Walickimi,
Tyszkiewiczami, Lubomirskimi, Branickimi i Czartoryskimi12. Daje to w sumie 12 zwi¹zków, gdy¿ w grê wchodzi³y te¿ ponowne ma³¿eñstwa wdowców
i wdów, w mniejszym zapewne stopniu aran¿owane przez rodzinê.
W dwóch przypadkach na œlubnym kobiercu stanê³o kuzynostwo.
Wspomniana autorka, obserwuj¹c nie tylko ma³¿eñstwa arystokracji,
ale równie¿ szlachty ziemiañskiej, nie dosz³a do jednoznacznych wniosków,
zw³aszcza w kwestii kierunku zmian w XIX w. Stwierdza ona, ¿e coraz wyraŸniejsza po 1830 r. zmiana w wychowaniu kobiet, s³abniêcie w³adzy rodzicielskiej (dodajmy jeszcze prawdopodobny wp³yw literatury i atmosfery
obyczajowej epoki romantyzmu) musia³y stopniowo prowadziæ do odchodzenia od wzorca ma³¿eñstwa jako kolejnego ogniwa w ³añcuchu rodowych
koligacji. Jednoczeœnie podkreœla siê, ¿e uwarunkowania ekonomiczne,
stopniowa degradacja maj¹tkowa czêœci ziemiañstwa i arystokracji, mog³y
wieœæ w odwrotnym kierunku: do poszukiwania, bez wzglêdu na uczucia,
posa¿nych panien we w³asnym œrodowisku, a z biegiem czasu równie¿
wœród zamo¿nej bur¿uazji. Konkluduj¹c, Danuta Rzepniewska formu³uje
nastêpuj¹cy, ostro¿ny s¹d: „Mimo wzrastaj¹cej w tym stuleciu ogólnej tolerancji i ³agodzenia surowych dawniej rygorów rodzinnych, czêsto m³odzi
11
Por. Z. Krasiñski, Listy do Adama So³tana, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1970; S. Konarski, Potocka
Aleksandra, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. XXVII, Wroc³aw 1983, s. 731–732.
12
D. Rzepniewska, dz. cyt., s. 145.
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ulegali wywieranej na nich presji rodziców w wyborze partnerów. Trudno
ostatecznie stwierdziæ, czy zmieniaj¹ce siê w ci¹gu XIX w. zasady kojarzenia ma³¿eñstw, tj. waga przywi¹zywana do wzglêdów materialnych, posagu
¿ony albo maj¹tku czy tytu³u mê¿a, wywiera³y jakiœ znacz¹cy wp³yw na liczbê ma³¿eñstw nieudanych i nietrwa³ych”13.
W istocie trudno o obiektywne kryteria pozwalaj¹ce na zmierzenie liczby ma³¿eñstw nieudanych. Inaczej przedstawia siê jednak kwestia ma³¿eñstw
nietrwa³ych. Wykorzystuj¹c herbarze, tablice genealogiczne i Polski s³ownik biograficzny, przeprowadzi³em sonda¿ow¹, doœæ pobie¿n¹ analizê
126 zwi¹zków ma³¿eñskich w rodzinach Branickich, Czartoryskich, Dzia³yñskich, Potockich, Radziwi³³ów, Sapiehów i Zamoyskich, zawartych w latach 1771–1870. Interesowa³y mnie dwie kwestie: liczba rozwodów lub
uniewa¿nieñ ma³¿eñstwa (dostêpne dane s¹ sk¹pe i niepewne nawet w dobrze udokumentowanych biografiach) oraz liczba ponownych zwi¹zków zawartych za ¿ycia poprzedniego partnera. Te ostatnie informacje zdaj¹ siê
byæ zawodn¹, lecz jednak znacz¹c¹ wskazówk¹, ¿e przyczyn¹ matrymonialnego kryzysu by³ romans, i to nie przelotny, którejœ ze stron. Œwiadcz¹
o tym szczególnie sytuacje, kiedy rozejœcie siê ma³¿onków, akceptowane przez prawo œwieckie i/lub koœcielne, ju¿ po kilku czy kilkunastu miesi¹cach prowadzi do nastêpnego zwi¹zku. Mo¿na siê tu dopatrywaæ legalizacji wczeœniejszego, nieformalnego partnerstwa, a niekiedy i pozama³¿eñskiego potomstwa.
Stuletni okres obserwacji podzielono na trzy równe odcinki chronologiczne. W latach 1771–1803 odnotowano 41 ma³¿eñstw, w okresie od 1804
do 1837 — 46, a w latach 1838–1870 — 39. WskaŸnik trwa³oœci ma³¿eñstw
we wszystkich trzech okresach by³ ró¿ny. W pierwszym, do 1803 r., a¿
15 (na 41) zwi¹zków zakoñczy³o siê rozwodem. By³o to ponad 30%, je¿eli liczenie odsetek od liczb mniejszych ni¿ 100 ma jakiœ sens. Z tego a¿
14 osób u³o¿y³o sobie ¿ycie w nowym ma³¿eñstwie jeszcze przed zgonem
poprzedniego partnera. W latach 1804–1837 na 46 zwi¹zków oficjalnie rozwi¹zano 8, 5 zaœ osób, nie czekaj¹c na œmieræ wczeœniejszego ma³¿onka,
zwi¹za³o siê z nowym. Wreszcie w latach 1838–1870 na 39 ma³¿eñstw by³y
tylko 2 rozwody, ponownych zaœ legalnych zwi¹zków za ¿ycia dawniejszego
partnera nie by³o w ogóle.

13

Tam¿e, s. 156.
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Z pozoru mamy do czynienia z wyraŸnym zwiêkszeniem siê trwa³oœci
ma³¿eñstw wœród polskiej arystokracji, przynajmniej bior¹c pod uwagê ich
legalny status. Warto jednak przypomnieæ, ¿e w zaborze rosyjskim w 1836 r.
zlikwidowana zosta³a mo¿liwoœæ rozwodu katolików (a przechodzenie na
protestantyzm w celu rozwi¹zania ma³¿eñstwa zaczê³o byæ na szersz¹ skalê
praktykowane dopiero pod koniec XIX w.). W 1856 r. utrudnienia wprowadzono tak¿e w Austrii, uzgadniaj¹c prawo cywilne z kanonicznym. Rzeczywistoœæ by³a jednak inna ni¿ przedstawiona tu statystyka. Przyk³adów
faktycznego, nie zalegalizowanego rozpadu zwi¹zków ma³¿eñskich w latach 30.–60. XIX w. mo¿na przytoczyæ wiele. Wystarczy przypomnieæ dzieje romansu Zygmunta Krasiñskiego z Joann¹ Bobrow¹, która do koñca ¿ycia mê¿a zachowa³a status separowanej mê¿atki. Nieco inaczej by³o z nastêpn¹ wielk¹ mi³oœci¹ autora Nieboskiej komedii, Delfin¹ z Komarów Potock¹. Po d³ugich staraniach otrzyma³a ona rozwód z Mieczys³awem Potockim dopiero w 1844 r., po kilku latach intymnej znajomoœci z poet¹. Ten
ostatni z kolei, pomimo g³êbokiego uczucia do Delfiny, ulegaj¹c perswazji
ojca, zgodzi³ siê w 1843 r. na ma³¿eñstwo z El¿biet¹ (Eliz¹) z Branickich.
Z Delfin¹ spotyka³ siê jeszcze d³ugo, co ¿ona musia³a z rezygnacj¹ znosiæ.
Do ma³¿onki zbli¿y³ Krasiñskiego dopiero up³yw czasu, narodziny dzieci
oraz zapewne pogorszenie stanu zdrowia14.
Oczywiœcie przyjête przeze mnie zasady rejestracji zwi¹zków ma³¿eñskich, które uleg³y rozpadowi, pomijaj¹ przedma³¿eñskie przygody m³odych mê¿czyzn, chyba ¿e ich partnerami by³y mê¿atki, które w nastêpstwie
uzyska³y rozwód lub uniewa¿nienie ma³¿eñstwa. Wbrew rygorystycznym
normom, znajduj¹cym wsparcie w religii, wbrew oficjalnemu stanowisku
Koœcio³a opinia publiczna by³a niezwykle tolerancyjna w takich przypadkach, szczególnie gdy chodzi³o o m³odych przedstawicieli arystokratycznych elit. Dostrzega³ to i krytycznie komentowa³ Krasiñski, oceniaj¹c rzeczywistoœæ z punktu widzenia idea³u mi³oœci romantycznej, nie licz¹cej siê
z prawami i opini¹ publiczn¹15. Na marginesie lektury jednej z powieœci
George Sand poeta stwierdzi³, ¿e jest rzecz¹ niezwykle niesprawiedliw¹ od14
Por. Z. Sudolski, Dramat ma³¿eñstwa Elizy i Zygmunta Krasiñskich (w œwietle listów Elizy), „Przegl¹d Humanistyczny” 1990, nr 11, s. 107–119.
15
Warto przytoczyæ w tym miejscu definicjê mi³oœci romantycznej, któr¹ oœmieli³a siê sformu³owaæ Marta
Piwiñska w S³owniku literatury polskiej XIX wieku (red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wroc³aw 1991,
s. 546): „Mi³oœæ w romantyzmie jest: 1) jednym z uprzywilejowanych tematów literackich, 2) czêœci¹ romantycznej filozofii ¿ycia, 3) dziedzin¹ eksperymentów obyczajowych i s³ynnych w epoce skandali”. Wiêkszoœæ
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mienne traktowanie kobiety i mê¿czyzny z³¹czonych nieformalnym zwi¹zkiem. „W losach jej nie ma ¿adnej równowagi z losami tego, który j¹ kocha³. On zupe³nie niedotkniêty, ona zupe³nie na ziemiê obalona”16.
W praktyce jednak i Krasiñski daleki by³ od g³êbokiego przejêcia siê idea³em równouprawnienia, a zw³aszcza od uznania odpowiedzialnoœci mê¿czyzny za w³asne czyny. Drastycznego przyk³adu takiej dwulicowoœci dostarcza korespondencja poety z Jerzym Lubomirskim. W kilku listach z jesieni 1839 i pocz¹tku nastêpnego roku dostarcza przyjacielowi szczegó³owych rad dotycz¹cych skutecznego leczenia choroby wenerycznej, której
Lubomirski nabawi³ siê w trakcie przelotnej mi³ostki z pewn¹ W³oszk¹.
W kilkanaœcie miesiêcy póŸniej, latem 1841 r. jak gdyby nigdy nic usi³uje go
wyswataæ: „W ca³ej Polszcze znam tylko jedn¹ dla Ciebie dziewczynê —
16–letnia, œliczna, dowcipna, pe³na ruchu i ¿ycia — zowie siê Katarzyna
Branicka (...). Ma³a (...) istny to chochlik wylêg³y na kwiatach i sypi¹cy
kwiaty, iskry, bañki têczowe woko³o. Pamiêtaj, Jerzy, ¿e ci dobrze radzê —
8 milionów posagu i œliczne dziewczê”17. Ostatecznie jednak nie dosz³o do
tego ma³¿eñstwa. Katarzyna Branicka wysz³a w 1847 r. za Adama Potockiego, Lubomirski zaœ o¿eni³ siê szeœæ lat póŸniej z Cecyli¹ Zamoysk¹.
Wzrastaj¹ce trudnoœci z uzyskaniem rozwodu czy te¿ koœcielnego uniewa¿nienia ma³¿eñstwa oraz naciski rodziny i otoczenia prowadzi³y niekiedy
do dziwnych sytuacji. Oto Roger Raczyñski, dziedzic Rogalina w Poznañskiem, syn Edwarda, znanego mecenasa nauki i fundatora Biblioteki Raczyñskich, jako kawaler romansowa³ z Zenaid¹ z Ho³yñskich Lubomirsk¹,
¿on¹ Kazimierza z Równego na Wo³yniu. Gdy w wyniku owego romansu
urodzi³ siê im syn Edward, ojciec jego zawar³ w 1850 r. fikcyjne ma³¿eñstwo
z niejak¹ Mari¹ Gottschall, córk¹ urzêdnika z Drezna (wkrótce nb. zmar³¹), aby zapewniæ potomkowi legalny status i prawo dziedziczenia. Skandal
zosta³ zatuszowany, a ma³¿eñstwo Lubomirskich formalnie rzecz bior¹c
przetrwa³o18.
Sk¹din¹d wœród dziewiêtnastowiecznych Lubomirskich skandali by³o
wiêcej. Niektóre œwiadczy³y niedwuznacznie o sile œrodowiskowych potêpieñ i rodzinnych nacisków, nieraz ³ami¹cych osobiste ¿ycie jednostek.
specjalistów zgodzi³aby siê te¿ zapewne ze stwierdzeniem, ¿e: „Mi³oœæ romantyczna nienawidzi ma³¿eñstwa” (S. Wasylewski, O mi³oœci romantycznej, Kraków 1958, s. 19).
16
Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych adresatów, s. 389 (do Adama Potockiego, Neapol, 17 XII 1838).
17
Ten¿e, Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1965, s. 96 (Wildungen, 5 VII 1841).
18
A. Galos, Raczyñski Roger Maurycy, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. XXIX, Wroc³aw 1956, s. 660.
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Przyk³adami mog¹ byæ Marceli Lubomirski z linii dubieñskiej i jego syn Józef, prawdziwe „czarne owce” wœród ówczesnej polskiej arystokracji. Pierwszy odchodzi od ¿ony, sparali¿owanej po urodzeniu syna, popada w ogromne d³ugi, których rodzina nie chce p³aciæ, zostaje nieformalnie wydziedziczony, uchodzi na emigracjê, gdzie wi¹¿e siê z francusk¹ aktork¹ Eliz¹
Thiebault. ¯yje z ni¹ w skromnych warunkach materialnych, ma kilkoro
dzieci, ale a¿ do œmierci nie mo¿e sformalizowaæ tego zwi¹zku, gdy¿ oficjalna ¿ona nie godzi siê na postêpowanie rozwodowe. Z kolei jego syn jako
kawaler wydaje krocie na jedn¹ ze s³ynniejszych kurtyzan II Cesarstwa, Juliette Beau. W gruncie rzeczy œwiadomy, ¿e utrzymanka go nie kocha, pragnie jednak zaimponowaæ kosmopolitycznej „z³otej m³odzie¿y”. Po kilkunastu miesi¹cach kochanka odchodzi od niego, aby paœæ w ramiona Micha³a
Tyszkiewicza, ordynata bir¿añskiego. Ten ostatni w wieku trzydziestu kilku
lat porzuci³ dla niej ¿onê, z któr¹ mia³ czworo dzieci, po 1863 r. uzyska³
w nieznanych bli¿ej okolicznoœciach rozwód i o¿eni³ siê 19.
Bogata dokumentacja epistolograficzna pozwala na dok³adne przeœledzenie intymnego zwi¹zku m³odego Adama Potockiego i Marii Kalergis.
Naciski rodziny, zw³aszcza matki Adama, Zofii z Branickich, spowodowa³y,
¿e po trzech latach dosz³o do zerwania, przy czym to raczej Maria da³a siê
przekonaæ do z³o¿enia w ofierze swych uczuæ, aby nie zamykaæ ukochanemu drogi do kariery, której wa¿nym etapem mia³o byæ ma³¿eñstwo z Katarzyn¹ Branick¹, zawarte w 1847 r.20
Uk³adane przez rodziców i rodzinê koligacje, ró¿norakie formy przymusu stosowane wobec m³odych, niekiedy powodowa³y bunt. Przypadki takie stawa³y siê czêsto kanw¹ utworów literackich, nie miejsce tu jednak na
analizê zawartego w nich romantycznego kultu uczucia wyniesionego na
piedesta³ i przeciwstawionego zimnej, materialistycznej kalkulacji. Zauwa¿my jednak, ¿e ataki na kojarzenie ma³¿eñstw przez rodziców i opiekunów, przy biernej lub niechêtnej postawie zainteresowanych, by³y prowadzone z ró¿nych pozycji. Z liberalnej, w imiê indywidualnej wolnoœci, autonomii jednostki i jej prawa do szczêœcia — i to jest chyba stanowisko najczêstsze w œwietle Ÿróde³ literackich. Z konserwatywnej — bo mog³o to
prowadziæ do zgorszenia i grzechu, bo przymus zewnêtrzny przewidziany
19

J. W. Gomulicki, Wstêp, [w:] J. Lubomirski, Historia pewnej ruiny. Pamiêtniki 1839–1870, Warszawa 1975,
s. 9, 46–49.
Por. M. Kalergis, Listy do Adama Potockiego, oprac. H. Kenarowa, Warszawa 1986, passim, zw³aszcza s. 247–249.
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by³ w prawie kanonicznym jako jedna z przyczyn umo¿liwiaj¹cych uniewa¿nienie ma³¿eñstwa21 (rzecz inna, ¿e wiêkszoœæ ludzi rozumuj¹cych w konserwatywnych kategoriach obstawa³a jednak przy systemie kojarzenia
ma³¿eñstw, podnosz¹c rolê w³adzy rodzicielskiej i niedojrza³oœæ m³odych,
nie mówi¹c ju¿ o bezrefleksyjnym przywi¹zaniu do tradycji). W pierwszej
po³owie XIX w. widaæ ju¿ tak¿e pocz¹tki krytyki ze stanowiska demokratycznej lewicy, a nastêpnie socjalistów. Podnosi siê spo³eczne konsekwencje oddzielania mi³oœci od ma³¿eñstwa i obarcza elity win¹ za stworzenie systemu podwójnej moralnoœci, idealizuj¹c zarazem proste, ludowe obyczaje. Gustaw Ehrenberg (sam nieœlubny syn cara Aleksandra I) w siódmej
zwrotce s³ynnego wiersza Szlachta w roku 1831 (incipit „Gdy naród na pole
wyst¹pi³ z orê¿em”) wo³a: „Magnateria jest to stara nierz¹dnica”22, choæ
nie bardzo wiadomo, na ile ma to byæ figura retoryczna, na ile zaœ stwierdzenie faktu. Seweryn Goszczyñski jako autor satyrycznych szkiców, zamieszczonych w piœmie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, zatytu³owanym „Pszonka”, zarzuca z pasj¹ kobietom z arystokracji rozwi¹z³oœæ i brak
uczuæ rodzinnych23. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wypowiedzi takie maj¹ s³u¿yæ pognêbieniu przeciwników politycznych (dla publicystów TDP s³owo „arystokracja” czêsto oznacza mniej wiêcej tyle, co kr¹g zwolenników Hotelu
Lambert). Nie trzeba przypominaæ roli, jak¹ krytyka ma³¿eñstwa jako instytucji bur¿uazyjnej odgrywa w kolejnych pokoleniach socjalistów; niektórzy z nich siêgaj¹ a¿ do apologii „wolnej mi³oœci”. Dla marksistów krytyka
ta uzyskuje swoist¹ kodyfikacjê w pracy Engelsa O pochodzeniu rodziny,
w³asnoœci prywatnej i pañstwa (1884), ale zainicjowana jest znacznie wczeœniej, we wspólnej ksi¹¿ce obu klasyków Œwiêta rodzina (1845). Wizja ma³¿eñstwa jako swoistej transakcji handlowej uzyskuje tu teoretyczn¹ podbudowê i systemowe uzasadnienie, ale treœæ krytyki niewiele odbiega od opinii
kontestatorów odleg³ych od socjalistycznych idea³ów, a nawet im wrogich.
Przyk³adem niech bêd¹ liczne wypowiedzi Zygmunta Krasiñskiego, który demaskuje wady jednej z podstaw porz¹dku spo³ecznego, z rezygnacj¹
opowiadaj¹c siê za jej utrzymaniem. Oto jedna z jego gorzkich refleksji:
„ani dla kobiety, ani dla mê¿czyzny nie wierzê w szczêœcie mo¿liwe za po21
Por. ks. J. Dobrowolski, O zwi¹zku ma³¿eñskim, Warszawa 1827, s. 88. Mowa tu o przymusie wobec m³odych dziewcz¹t, „co siê trafiæ mo¿e w Domach tylko wielkich”.
22
Zbiór poetów polskich XIX w., ksiêga druga, oprac. P. Hertz, Warszawa 1962, s. 852.
23
S. Goszczyñski, Zoografia Babñczyka–szlachcica, „Pszonka”, t. III, cz. 3, 1841, przedruk w: Towarzystwo
Demokratyczne Polskie. Dokumenty i pisma, oprac. B. Baczko, Warszawa 1954, s. 265.
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moc¹ instytucji ma³¿eñstwa, przynajmniej tak jak dot¹d praktykowanej”.
Na innym miejscu zaœ: „w instytucjê œw. nie wierzê ni szczêœcia z niej nigdy
nie rokuje moja dusza; zawsze œlub to pogrzeb dla mnie. Ofiara to straszna, z³o¿ona na o³tarzu pospolitego dobra”24. Uznaje wiêc poeta, choæ niechêtnie, korzyœci p³yn¹ce dla swego œrodowiska z tradycyjnego sposobu kojarzenia ma³¿eñstw. Rezerwuje jednak, przede wszystkim sobie, prawo do
szukania szczêœcia w zwi¹zkach nieformalnych. Widaæ to szczególnie w korespondencji z m³odszymi od siebie przyjació³mi, w której przybiera pozê
mentora, stawiaj¹c niekiedy siebie jako negatywny przyk³ad. Adamowi Potockiemu stara siê np. wyperswadowaæ mi³oœæ do Marii Kalergis jako uczucie pozbawione szans spe³nienia w ma³¿eñstwie25. Janowi Zamoyskiemu
radzi cynicznie: „(...) ¿ebyœ siê o¿eni³: primo, ¿e celem spo³ecznym cz³owieka jest spó³kowaæ z niewiast¹ sub formam matrimonii (...) mam nadziejê, ¿e
przestaniesz byæ kawalerem, czyli nieu¿ytecznym, bo niep³odnym konsumentem”26.
WyraŸnie tu widaæ wzorzec podwójnej moralnoœci, gdzie indziej przes³oniêty subtelnym artyzmem poetyckich wzruszeñ, wzorzec tak bardzo potêpiony przez przedstawicieli ró¿nych orientacji ideowych. Inni konserwatyœci, dalecy od romantycznej egzaltacji Krasiñskiego, nie krytykowali jednak wielkoœwiatowych metod kojarzenia par, lecz atakowali w³aœnie nieformalne zwi¹zki, nie dopuszczaj¹c myœli o korelacji miêdzy jednym a drugim.
Przyczyn pozama³¿eñskich romansów w œrodowisku zamo¿nego ziemiañstwa i arystokracji doszukiwali siê przede wszystkim w zgubnym wp³ywie
obcych, nazbyt swobodnych obyczajów. Andrzej Edward KoŸmian z oburzeniem wskazywa³ na fataln¹ rolê niemieckich kurortów, gdzie „wystêpek
brata siê z cnot¹, obok niej siada, podró¿uje, bawi siê, u¿ywa ¿ycia jawnie,
z bezczelnoœci¹”27. Jeszcze czêstsze by³o oskar¿anie Pary¿a, owego nowo¿ytnego Babilonu, który zdaniem Eustachego Iwanowskiego „po¿era³, zjada³ m³odzie¿ polsk¹”28. Takim tonem przemawiali oczywiœcie apologeci rygorystycznych norm moralnych, ludzie akceptuj¹cy decyduj¹c¹ rolê rodzinnej i œrodowiskowej kontroli nad ¿yciem prywatnym, kontroli wspartej au24

Z. Krasiñski, Listy do Adama So³tana, s. 448 (Warszawa, 29 IV 1844) i 454 (Warszawa, 20 V 1844).
A. Waœko, Moralitet prywatny. Listy Zygmunta Krasiñskiego do Adama Potockiego, [w:] Zygmunt Krasiñski
— nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz–Sojak i B. Burdziej, Toruñ 2001, s. 34.
26
Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych adresatów, s. 186 (Opinogóra, 1 VIII 1838).
27
A. E. KoŸmian, Listy, t. III, 1856–1864, Lwów 1894, s. 108 (Wiesbaden 3 VIII 1857).
28
Cyt. za: J. W. Gomulicki, Wstêp, [w:] J. Lubomirski, dz. cyt., s. 9.
25
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torytetem Koœcio³a i, o ile to mo¿liwe, sankcj¹ prawa. Byli oni na tyle liczni
i wp³ywowi, by narzucaæ swój system wartoœci i swoj¹ wolê — a¿ do przemian i rewolucji obyczajowych, które dokona³y siê w nastêpnych pokoleniach. Ich genezy nale¿y jednak szukaæ w pierwszej po³owie XIX w., póŸniejsza literatura zaœ, utrzymana w konwencji „krytycznego realizmu”, rozwinê³a wystêpuj¹ce ju¿ wczeœniej w¹tki, które sprzyja³y odejœciu od modelu
ma³¿eñstwa aran¿owanego przy znikomym udziale m³odych, zw³aszcza kobiety. Nale¿y zgodziæ siê w pe³ni ze stwierdzeniem amerykañskiego badacza Rudolpha Biniona, ¿e: „Romantyzm ju¿ wczeœniej wyœmia³ mieszczañskie zasady dobrego wychowania w rodzinie wraz z charakterystycznym
dla niej kultem prostych, swojskich, domowych cnót. Odt¹d od Pani Bovary
Gustava Flauberta (1857), poprzez Annê Kareninê To³stoja (1875–1877),
po Effi Brest Theodora Fontanego (1894–1895) powieœæ okazuje wzrastaj¹c¹ sympatiê kobietom nieszczêœliwie wydawanym za m¹¿, które okazuj¹ siê ofiarami moralnoœci, stawiaj¹cej na pierwszym miejscu ma³¿eñstwo
i macierzyñstwo”29.

29

R. Binion, Fikcja literacka jako spo³eczna fantazja: europejski kryzys rodziny w latach 1879–1914, [w:] Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przek³ad i wstêp T. Pawelec, Lublin 2002, s. 209 (pierwodruk: „Journal of Social History”, t. 27, 1994).
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Pozycja i rola kobiety w ma³¿eñstwie
na przyk³adzie bur¿uazji ³ódzkiej
prze³omu XIX i XX wieku (w œwietle wspomnieñ
Heleny Anny Geyer i Marii Eiger–Kamiñskiej)

kobiety w ma³¿eñstwie...

Pozycja i rola

Zawarcie ma³¿eñstwa w œrodowisku bur¿uazji by³o aktem o bardzo du¿ym znaczeniu. Za³o¿enie rodziny, posiadanie dzieci, ale tak¿e po³¹czenie
fortun, stanowi³o istotê tych maria¿y. Pragnieniem ka¿dej rodziny bur¿uazyjnej by³o korzystne wydanie córki za m¹¿. Nale¿a³o przy tym jednak zachowaæ wszelkie zwi¹zane z o¿enkiem zasady, podporz¹dkowaæ siê konwenansom i tradycji1.
Czêœæ przedstawicieli bogatej ³ódzkiej bur¿uazji próbowa³a zapomnieæ
o swoim pochodzeniu od handlarza ³okciowego czy tkacza i odci¹æ siê
odeñ. D¹¿ono nawet do uzyskania tytu³ów arystokratycznych, ale przede
wszystkim usi³owano naœladowaæ arystokratyczne obyczaje i formy zachowañ
(gesty, rytua³y) w ¿yciu codziennym2. Przyspieszone gromadzenie bogactwa i demonstrowanie si³y swego kapita³u wyczerpywa³y aspiracje zwi¹zane
z przynale¿noœci¹ do najbogatszej grupy spo³ecznej w mieœcie.
Bur¿uazyjn¹ spo³ecznoœæ w £odzi cechowa³a ró¿norodnoœæ tradycji,
norm religijnych, a nawet uznawanych systemów wartoœci moralnych, wynikaj¹cych tak z przynale¿noœci jej przedstawicieli do okreœlonej grupy na1
J. Hoff, Wzory obyczajowe dla kobiet w œwietle kodeksów obyczajowych XIX i pocz¹tków XX w., [w:] Kobieta
i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, t. II, cz. 1, Warszawa 1995,
s. 51–57; Historia ¿ycia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny œwiatowej, red. M. Perrot, t. IV, Wroc³aw 1999, s. 240–256.
2
S. Pytlas, £ódzka bur¿uazja przemys³owa w latach 1864–1914, £ódŸ 1994, s. 372–375; I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej bur¿uazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971, s. 44–53.
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rodowoœciowej i wyznaniowej, jak te¿ narzucanych im przez ich aktualn¹ pozycjê spo³eczn¹ bogatego przedsiêbiorcy. Mia³o to ogromny wp³yw na zachowania rodzin bur¿uazyjnych i mentalnoœæ jej cz³onków, albowiem starano siê prezentowaæ na zewn¹trz jako ostoja zgody, mi³oœci i harmonii, choæ
rodzinna rzeczywistoœæ czêsto temu zaprzecza³a. Szczególnie rygorystyczne ograniczenia swobody narzucano kobietom, niedopuszczano np. mo¿liwoœci, by panna z bogatej rodziny bur¿uazyjnej wystêpowa³a na koncercie
publicznym3. ¯ycie rodziny bur¿uazyjnej toczy³o siê w ukryciu pa³acu, nie
oznacza³o to jednak, ¿e relacje rodzinne by³y otwarte i bezpoœrednie, mimo
i¿ oddzielano siê barier¹ od œwiata zewnêtrznego, wobec którego nale¿a³o
zachowywaæ pozory. W wewnêtrznym ¿yciu codziennym rodziny bur¿uazyjnej tak¿e zachowywano liczne konwenanse i sztywne zasady, w rozmowach nie podejmowano pewnych tematów, utrzymywano dystans we wzajemnych stosunkach zarówno miêdzy ma³¿onkami, jak i miêdzy rodzicami
i dzieæmi.
Wiek XIX to okres, w którym sprawy seksu pozostaj¹ tematami tabu.
Informacje o ¿yciu intymnym, uœwiadamianiu seksualnym, cielesnoœci, seksualnoœci s¹ trudno dostêpne dla obserwatora z zewn¹trz4. Tylko w nielicznych relacjach pamiêtnikarskich znalaz³y odzwierciedlenie, ale chêtnie poruszaj¹ je w swoich powieœciach pisarze z epoki 5.
Typowe dla ³ódzkiego œrodowiska bur¿uazyjnego w XIX w. jest równie¿
to, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina mieszczañska zamykaj¹ siê we w³asnym, odgrodzonym od spo³eczeñstwa œwiecie, a seksualnoœæ ogranicza siê oficjalnie do
ma³¿eñskiej prokreacji6. Obserwacja intymnej strony ma³¿eñskiego po¿ycia i roli, jak¹ odgrywa³a w nim kobieta, staje siê wiêc wa¿n¹ kwesti¹ w badaniach nad ¿yciem rodzinnym bur¿uazji7.

3

M. Kamiñska, Œcie¿kami wspomnieñ, Warszawa 1960, s. 90.
M. Foucault, Historia seksualnoœci, Warszawa 1995, s. 22–25; Historia ¿ycia prywatnego…, s. 546–554.
W. S. Reymont, Ziemia obiecana, t. I–II, £ódŸ 1987; I. J. Singer, Bracia Aszkenazy, t. I–II, Warszawa 1992.
W utworach tych autorzy na szerokim tle stosunków spo³eczno–gospodarczych panuj¹cych w £odzi pod koniec XIX w. i na pocz¹tku wieku XX, ukazali sytuacjê kobiet z ró¿nych spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych miasto, uwzglêdniaj¹c przy tym zró¿nicowanie narodowoœciowe i religijne.
6
M. Foucault, dz. cyt., s. 14–17.
7
Dysponujemy niewielk¹ iloœci¹ Ÿróde³, które mog³yby przybli¿yæ nam obraz intymnego ¿ycia kobiet z bur¿uazji ³ódzkiej. Na uwagê zas³uguj¹ pamiêtniki: M. Kamiñska, Œcie¿kami wspomnieñ; H. A. Geyer, Z mojego ¿ycia. Wspomnienia z lat 1855–1914, red. K. WoŸniak i J. Riecke, £ódŸ 2002; Maria Kamiñska
(1896–1983), córka Jadwigi Diany z Silbersteinów i Boles³awa Eigera, wnuczka Teresy i Markusa Silbersteinów, absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka, dzia³aczka socjalistyczna i ko4
5
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Badaj¹c wzory obyczajowe kobiet w œrodowisku bur¿uazji ³ódzkiej dostrzegamy, i¿ spe³nianie roli matki i ¿ony wype³nia³o ca³e ich ¿ycie. Nieod³¹cznym elementem ich egzystencji by³a tak¿e filantropia. Rodz¹ siê wiêc
pytania o poczucie szczêœcia, mo¿liwoœci zaspokajania swoich potrzeb, realizacjê marzeñ, z którymi wkracza³a w ¿ycie ma³¿eñskie m³oda kobieta.
Na jednej z fotografii tego okresu, niem³oda ju¿ para, pochodz¹ca z najbogatszej ³ódzkiej bur¿uazji spogl¹da z powag¹. Ma³¿onkowie nie patrz¹
w obiektyw fotografa, nie patrz¹ na siebie, ich spojrzenia wybiegaj¹ gdzieœ
poza miejsce, w którym siê znaleŸli. Mo¿e gdzieœ z boku bawi¹ siê ich dzieci?
W ich spojrzeniu jest wiele troski. Stoj¹ blisko, ale ich cia³a nie przylegaj¹ do
siebie, zgodnie z konwenansem ³¹czy ich zgiête ramiê ma³¿onka, na którym
wsparta jest ¿ona. Obie jej rêce spoczywaj¹ na tej silnej opoce — prawa rêka
z³o¿ona na przedramieniu, zdaje siê wyra¿aæ pe³niê zaufania, jakim ¿ona darzy mê¿a, lew¹ uniesion¹, kobieta wprowadza pewn¹ lekkoœæ do tej statecznej
mieszczañskiej fotografii. W geœcie tym zawarta jest bliskoœæ — ¿ona chce obj¹æ, chce dotkn¹æ twarzy swojego mê¿a — nie pozwala jej na to norma, której
nie przekroczy pod okiem fotografa. Nie ma potrzeby manifestowania swoich uczuæ, nale¿y zachowaæ tak¿e wystylizowane przez fotografa pozy.
Z pamiêtników Heleny Anny Geyer dowiadujemy siê, ¿e jej zwi¹zek
z Gustawem Adolfem by³ szczêœliwy. £atwo wiêc odczytaæ z fotografii, ¿e
gesty s¹ szczere. Ale wyre¿yserowane pozy, w których wystêpowa³y ma³¿eñskie pary z bur¿uazji, nie zawsze oznacza³y, ¿e bohaterowie fotografii byli
naprawdê blisko ze sob¹ zwi¹zani. Ju¿ wizerunki nowo¿eñców fa³szowa³y
prawdê, do fotografii pozowa³y dwie obce sobie osoby, które pieczêtowa³y
ma³¿eñstwem zwi¹zek dwóch firm. Nieczêsto zawierano ma³¿eñstwa z mi³oœci, ale nie tylko maj¹tek mia³ wp³yw na po³¹czenie dwóch bur¿uazyjnych
rodów. Szczêœcie, choæ rozmaicie pojmowane, by³o uwzglêdniane przy kojarzeniu par. Dobry, zaradny m¹¿, który mia³ zapewniæ w przysz³oœci utrzymanie rodziny, by³ dla rodziców panny m³odej gwarantem przysz³ego
szczêœcia ich córki. Jednak, kiedy Maurycy Poznañski — syn Izraela, jednego z najwiêkszych bogaczy w £odzi — stara³ siê o rêkê Sary Silberstein,
wtedy Markus Silberstein nie wyrazi³ zgody na to ma³¿eñstwo, albowiem
„rodzina Poznañskich wydawa³a mu siê zbyt prostacka”8. Wydaje siê, i¿ nie
munistyczna; Helena Anna Geyer (1855–1935), córka Marii Reich i Fryderyka Wilhelma Weila, ¿ona ³ódzkiego fabrykanta Gustawa Adolfa Geyera.
8
M. Kamiñska, dz. cyt., s. 28. Markus Silberstein zaczyna³ swoj¹ karierê jako ch³opiec na posy³ki!
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chodzi³o tu jednak wy³¹cznie o dobro ma³¿eñstwa, ale tak¿e o chêæ zamanifestowania „wy¿szych” aspiracji i zdystansowanie siê wobec dominuj¹cego w œrodowisku ³ódzkiej bur¿uazji przekonania o nadrzêdnej wartoœci
bogactwa.
Zanim dosz³o do zawarcia ma³¿eñstwa, zanim podpisano intercyzê przedœlubn¹, panny z rodzin bur¿uazyjnych wychowywane by³y w domach rodzinnych w atmosferze ogromnego szacunku dla ma³¿eñstwa i rodziny. Przygotowywano je do zam¹¿pójœcia poprzez nieustanne wpajanie, ¿e
ma³¿eñstwo jest najwiêkszym dobrem, jakie mo¿e spotkaæ w ¿yciu kobietê.
Szczególnie rygorystycznie traktowano kwestiê spe³nienia siê kobiet w roli
matki i ¿ony w rodzinach niemieckiej bur¿uazji. Staropanieñstwo by³o postrzegane jako nieszczêœcie, uwa¿ano, ¿e ¿adna kobieta nigdy nie podjê³aby dobrowolnej decyzji o samotnym ¿yciu. Potwierdza to obserwacja W³adys³awa Reymonta, który w Ziemi obiecanej wk³ada w usta swej bohaterki
Mady Müller egzaltowany okrzyk: „Gdybym mog³a, to by wszystkie kobiety
na œwiecie mia³y mê¿ów i dzieci”9. Dobra matka odczuwa³a spokój i zadowolenie dopiero wtedy, gdy wyda³a wszystkie córki za m¹¿ i gdy by³a pewna, ¿e maj¹ zapewniony byt. Tak¹ opiniê mo¿na wysnuæ z powsta³ego ok.
1914 r. pamiêtnika ¿ony bogatego ³ódzkiego przedsiêbiorcy Gustawa Adolfa Geyera — Heleny Anny10.
Panny z bogatej bur¿uazji czeka³y z niepokojem, co przyniesie im los.
Pragnê³y wyjœæ za m¹¿, w szczególnoœci zaœ idealizowa³y w swoich marzeniach okres narzeczeñstwa. W m³odoœci dawa³y siê ponieœæ fantazji i na
podstawie literackich wyobra¿eñ oczekiwa³y na mê¿a doskona³ego. Wierzy³y w szlachetnoœæ i dobroæ przysz³ego ma³¿onka11.
Wykszta³cenie, jakie pobiera³y m³ode dziewczêta z bogatych domów,
tak¿e s³u¿y³o przygotowaniu do zam¹¿pójœcia. Jego cele by³y jasno wytyczone: dobra ¿ona winna byæ ozdob¹ salonu, towarzyszk¹ rozmów dla mê¿a,
pierwsz¹ nauczycielk¹ swoich dzieci. Potrzebowa³a wiêc wiedzy na poziomie ogólnym i og³ady towarzyskiej. P³eæ dyktowa³a charakter wykszta³cenia, kobiety zdobywaj¹c wiedzê robi³y to g³ównie po to, by w przysz³oœci
staæ siê doskona³ymi ¿onami i w sposób perfekcyjny sprawowaæ przypisane
im obowi¹zki. Kobiety by³y czêsto wszechstronniej wykszta³cone od swoich
9
10
11

W. S. Reymont, dz. cyt., t. I, s. 245.
H. A. Geyer, dz. cyt., s. 37.
W. S. Reymont, dz. cyt., t. I, s. 250–251.
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przysz³ych mê¿ów12. Kojarz¹c pary starano siê niekiedy zwa¿aæ na to, by
ma³¿eñstwo by³o dopasowane tak¿e pod wzglêdem intelektualnym, albowiem ró¿nice w wykszta³ceniu mog³y staæ siê nawet usprawiedliwieniem
rozwodu13.
Wa¿n¹ rolê w przygotowaniu córek do zam¹¿pójœcia odgrywa³y matki,
które nie próbowa³y rozwiewaæ dziewczêcych marzeñ i razem ze swatkami
(wystêpuj¹cymi zw³aszcza w rodzinach ¿ydowskich i pochodzenia ¿ydowskiego) manipulowa³y uczuciami panien. Swatka przychodzi³a do domu,
w którym by³y dziewczêta ju¿ od wczesnego ich dzieciñstwa. Odbywa³a
wstêpne rozmowy, informowa³a o stanie maj¹tkowym kandydata na mê¿a.
Sprawy aran¿owano tak, by tak¿e przysz³a panna m³oda uwierzy³a w szczeroœæ uczuæ kandydata na mê¿a i by³a przekonana, ¿e prezenty i kwiaty s¹
wyrazem mi³oœci. Usi³owano zataiæ przed pann¹ w¹tek maj¹tkowy ma³¿eñstwa i poœrednictwo swatki14. W pewnej mierze starano siê tak¿e uwzglêdniaæ uczucia m³odej kobiety, bo zazwyczaj to ona wnosi³a wiêkszy posag.
Oprócz posagu niektóre matki pragnê³y wyposa¿yæ swe dorastaj¹ce córki w pewn¹ wiedzê dotycz¹c¹ spraw seksualnych. Nie mamy pewnoœci, czy
postêpowano tak we wszystkich rodzinach, ale niektóre wykszta³cone matki nie zaniedbywa³y tej sfery wychowania. Oddajmy g³os wnuczce Teresy
Silbersteinowej — Marii, która w wieku 12 lat zosta³a uœwiadomiona przez
swoj¹ matkê. „Gdy mia³am 12 lat, przyszed³ na œwiat mój braciszek Kazio.
Nim siê on urodzi³, matka moja uœwiadomi³a mnie co do istoty spraw seksualnych. Uczyni³a to w sposób niezwykle umiejêtny. By³o to na wsi. Matka
zwróci³a moj¹ uwagê na budowê kwiatów, pokaza³a s³upek i prêciki, wyjaœni³a ich rolê. Zapylanie kwiatów bardzo mi siê podoba³o. Na rysunkach
w ksi¹¿ce botanicznej zobaczy³am przekrój s³upka i docieraj¹cy do jego
wnêtrza py³ek. Potem matka pokaza³a mi roœliny dwupienne. By³o to coœ
zupe³nie nowego. Zapali³am siê do botaniki. Otworzy³am szeroko oczy na
otaczaj¹c¹ mnie przyrodê. Wydaje mi siê, ¿e moje póŸniejsze zami³owanie
do biologii korzeniami swymi tkwi w moich ówczesnych z matk¹ rozmowach. Wierzba, kwiaty ogórków — to wszystko by³y radosne rewelacje. Gdy
12
M. Kamiñska, dz. cyt., s. 77; S. Pytlas, dz. cyt., s. 229. Matka M. Kamiñskiej, Jadwiga Diana Silberstein,
posiada³a wszechstronne wykszta³cenie — ukoñczy³a pensjê ¿eñsk¹ w Genewie. Wiêkszoœæ panien z ³ódzkiej bur¿uazji posiada³o dyplomy pensji ¿eñskich i gimnazjów.
13
H. A. Geyer, dz. cyt., s. 35; córka H. A. Geyerowej, Maria, zosta³a wydana za m¹¿ wbrew jej woli za ³ódzkiego przemys³owca Karola Eiserta. Ma³¿eñstwo trwa³o dwa lata, po rozwodzie Geyerowa z wyraŸn¹ dezaprobat¹ ocenia³a swego by³ego ziêcia: „Jej m¹¿ [Marii] by³ prostym i niewykszta³conym cz³owiekiem”.
14
M. Kamiñska, dz. cyt., s. 89.
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mi natomiast nieco póŸniej pokazano klaczkê, która by³a Ÿrebna, nie obesz³o mnie to zgo³a. Ta strona sprawy nie interesowa³a mnie. Nie odczuwa³am ¿adnych niezdrowych skojarzeñ. Moj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹, jaka nast¹pi³a w parê miesiêcy póŸniej, przyjê³am jako fakt naturalny, do którego
by³am z góry przygotowana w³aœnie dziêki pedagogicznemu taktowi, jaki
wykaza³a zawczasu w trudnej tej sprawie matka”15.
Matka autorki by³a kobiet¹ wykszta³con¹, choæ — wedle jej wspomnieñ
— wiedzê zdobywa³a sama — korzysta³a z bogatej biblioteki rodzinnej,
w której nie brakowa³o ksi¹¿ek z dziedziny biologii. Uœwiadamianie seksualne mia³o charakter bardzo ogólny, dotyczy³o dojrzewania, rozmna¿ania,
ale w niewielkim stopniu odkrywa³o tajniki ma³¿eñskiego ¿ycia. Tak¿e taka
forma uœwiadamiania córek by³a, jak siê wydaje, wyj¹tkowa. Wiêkszoœæ kobiet w rodzinach bur¿uazji nie posiada³a wykszta³cenia, które pozwoli³oby
im przekazywaæ wiedzê z zakresu biologii. Wielkie trudnoœci sprawia³ tak¿e temat wyk³adu, jaki nale¿a³o wyg³osiæ dorastaj¹cej córce — mówienie
wprost o sprawach intymnych nie by³o powszechn¹ praktyk¹, budzi³o za¿enowanie i niechêæ. Innym Ÿród³em wiedzy o ¿yciu p³ciowym ludzi by³y dyskusje zas³yszane w kuchni i pokojach s³u¿¹cych, gdzie m³ode panny z bur¿uazji dowiadywa³y siê, czym jest prostytucja, sk¹d siê bior¹ dzieci. Ale poziom i wiarygodnoœæ tak uzyskanej wiedzy by³y bardzo niskie.
Ma³¿eñstwo by³o przeznaczeniem kobiety z bur¿uazji. M³oda Paulina
Biedermann pragnê³a zdobyæ zawód nauczycielki, obawia³a siê, ¿e rodzice
nie zechc¹ wyraziæ zgody na kszta³cenie. Zwierzy³a siê ze swoich obaw bratu, Alfred Biedermann do tych aspiracji odniós³ siê lekcewa¿¹co, pisz¹c do
siostry: „Wybacz, ale ten twój plan wydaje mi siê trochê zabawny, niemniej
¿yczê ci, aby siê uda³. ¯yczê ci odwagi w rozmowie z rodzicami. S¹ jeszcze
inne mo¿liwoœci, mo¿esz wyjœæ za m¹¿”16. List zosta³ napisany w 1885 r.,
a w rok póŸniej Paulina Biedermann wysz³a za m¹¿. Ró¿ne czynniki decydowa³y o tym, ¿e m³ode panny godzi³y siê na ma³¿eñstwo nawet wbrew
w³asnej woli. Najczêœciej kojarzono pary pod naciskiem rodziców, kobiety
wychodzi³y za m¹¿ za wskazanych partnerów przez szacunek dla rodziców,
ulega³y ich proœbom albo wykonywa³y polecenie rodziny. Wiedzia³y tak¿e,
i¿ tylko jako ¿ony i matki mog³y, choæ w minimalnym stopniu, decydowaæ
o swoim ¿yciu. Niezamê¿ne czy rozwiedzione pozostawa³y w domu rodzi15
16

Tam¿e, s. 81–82.
W. KuŸko, Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730–1945, £ódŸ 2000, s. 68–69.
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ców. Nawet jeœli posiada³y zawód, nie mog³y pracowaæ i zarabiaæ na w³asne
utrzymanie, by³oby to sprzeczne z normami obowi¹zuj¹cymi w œrodowisku
bur¿uazji17.
Dziewczêta wchodzi³y w zwi¹zki ma³¿eñskie z wielkimi nadziejami na
szczêœliwe ¿ycie, z pewnym baga¿em wiedzy — przekazanej albo wprost
przez matki, albo te¿ potajemnie zas³yszanej od s³u¿by. Nie wiedzia³y jednak tego, ¿e ich ma³¿onek nie by³ niewinnym, zakochanym m³odzieñcem
i ¿e czêsto tylko na krótki okres po œlubie zrywa³ ze swoim dotychczasowym
swobodnym ¿yciem intymnym. Narzeczone zawsze musia³y pozostaæ dziewicami do dnia œlubu, narzeczeni zazwyczaj mieli ju¿ za sob¹ doœwiadczenia seksualne, posiadali garsoniery, op³acali utrzymanki18. Wiele czynników sprzyja³o tolerancji œrodowiska i dopuszczaniu do utrzymywania siê
ró¿nych wymagañ moralnych w ma³¿eñstwie wobec mê¿czyzn i wobec kobiet. Mê¿czyŸni z regu³y poœlubiali 19–letnie lub niewiele starsze partnerki,
sami byli ju¿ dojrzali19. Takie wymogi stawiali rodzice panien w rodzinach
bur¿uazji, wiek i doœwiadczenie stanowi³y wa¿ny element atrakcyjnoœci
kandydata na mê¿a. Jednoczeœnie ma³¿eñstwa, zawierane przez wielu mê¿czyzn dla posagu, nie mog³y najczêœciej spe³niaæ marzeñ m³odych ¿on
z okresu panieñstwa. W œrodowisku bur¿uazji mê¿czyzna dziêki takiemu
ma³¿eñstwu zyskiwa³ pieni¹dze i pozycjê, móg³ nadal prowadziæ swobodne
¿ycie, a jednoczeœnie zaspokaja³ swoje ambicje na polu zawodowym i finansowym, co czêsto by³o jego najwiêksz¹ namiêtnoœci¹. Mê¿czyŸni, którzy
wchodzili w zwi¹zki ma³¿eñskie dla zysku i otwarcia sobie drogi do kariery
nierzadko nie odczuwali g³êbszej wiêzi z poœlubionymi kobietami, nie skrywali swojego obojêtnego stosunku do ¿ony. W jednym z listów z podró¿y
poœlubnej Alfred Biedermann tak pisa³ o swojej ¿onie Zofii Malwinie Meyer: „Sophie to sympatyczne i dobre stworzenie”20. Wœród kandydatów na
mê¿ów pojawiali siê tak¿e ³owcy posagów, którzy próbowali uwodziæ panny
z bogatej bur¿uazji i liczyli tylko na to, ¿e uda im siê dziêki ma³¿eñstwu zapewniæ sobie wygodne ¿ycie. Tak w swym pamiêtniku oceni³a narzeczonego
17

S. Pytlas, dz. cyt., s. 241; M. Siennicka, Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga po³owa XIX
i pocz¹tek XX wieku, Warszawa 1998, s. 76–78. Kobiety z bogatej bur¿uazji nie pracowa³y zawodowo, inicjowa³y i organizowa³y przedsiêwziêcia filantropijne, by³a to ich g³ówna dzia³alnoœæ publiczna. Zdarza³y siê tylko sporadycznie przypadki samodzielnoœci zawodowej kobiet wywodz¹cych siê z tej warstwy spo³ecznej, np.
Adela Bredschneider ze zgiersko–³ódzkiej rodziny przemys³owej w 1903 r. rozpoczê³a karierê sceniczn¹.
18
M. Kamiñska, dz. cyt., s. 88.
19
M. Siennicka, dz. cyt., s. 51–54.
20
W. KuŸko, Biedermannowie..., s. 91–93.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

110 Marta Sikorska–Kowalska

jednej ze swych córek, lekarza okulistê cytowana wy¿ej Helena Geyer, ¿ona ³ódzkiego fabrykanta, staraj¹c siê usprawiedliwiæ zdecydowane przeciwdzia³anie temu ma³¿eñstwu ze strony swego mê¿a. Doprowadzi³ on bowiem
po rocznym okresie narzeczeñstwa do zerwania zarêczyn, mimo uczuciowego zaanga¿owania córki w ten zwi¹zek21.
W sferze bur¿uazji zanim dochodzi³o do zawarcia ma³¿eñstwa, zazwyczaj podpisywano intercyzê przedœlubn¹. Zawarcie umowy odbywa³o siê
w domu przysz³ej panny m³odej — notariusz, który prowadzi³ sprawy prawne rodziny, na miejscu sporz¹dza³ akt. ¯ona, która zwykle by³a m³odsza od
mê¿a o kilkanaœcie lat, wystêpowa³a podczas podpisywania intercyzy z rodzicami. Jej posagiem, niekiedy kilkakrotnie wy¿szym ni¿ maj¹tek mê¿a,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym tak¿e w Królestwie Polskim Kodeksem Napoleona22, w ca³oœci dysponowa³ m¹¿. Wyznacza³ ¿onie czêœæ dochodu oraz gwarantowa³ rentê. Nie by³o wspólnoty maj¹tkowej, ca³y wypracowany w ci¹gu
¿ycia maj¹tek by³ w³asnoœci¹ mê¿a23. W sprawach maj¹tkowych nie liczono
siê ze zdaniem kobiet, ich domen¹ pozostawa³ dom, dzieci, niekiedy zajmowa³y siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹. Teoretycznie podpisanie intercyzy
przedœlubnej mia³o na celu materialne zabezpieczenie ¿on, jednak faktycznie ca³kowicie odsuwa³o je od dysponowania maj¹tkiem rodziny. Bogate
kobiety otrzymywa³y od swoich ojców posagi, które powinny zapewniæ im
równ¹ pozycjê w ma³¿eñstwie. Nie gwarantowa³y one jednak niczego, albowiem kobiety w œwietle prawa pozostawa³y ca³kowicie uzale¿nione od mê¿ów. Mê¿owie w ca³oœci kontrolowali ich wydatki, nawet jeœli korzysta³y
one z wydzielonych im pieniêdzy24. Nie by³y tak¿e partnerkami w prowadzeniu interesów. W rodzinach bogatej bur¿uazji kobiety nie wspó³uczestniczy³y w zarz¹dzaniu firm¹, mimo ¿e czêsto jej podstawê kapita³ow¹ sta21

Nb., cytowany fragment pamiêtnika Heleny Geyer daje tak¿e wa¿ne œwiadectwo niepodwa¿alnej, decyduj¹cej roli ojca w sprawie planów ma³¿eñskich córek w rodzinie bogatego fabrykanta. H. A. Geyer, dz. cyt.,
s. 30.
22
Historia ¿ycia codziennego..., s. 245–246; Kodeks Napoleona zosta³ wprowadzony za czasów Ksiêstwa
Warszawskiego, a nastêpnie w Królestwie Polskim jako Kodeks cywilny w 1825 r., nowelizowany w 1836 r.,
zob. J. Lange, O prawach kobiety jako ¿ony i matki, Warszawa 1907 (przyp. red.).
23
Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej: AP£), Akta Notariusza (dalej: AN) Kamockiego, sygn. 108, 988,
2329; AN Jonschera, sygn. 2607, 4675, 4676; S. Pytlas, dz. cyt., s. 68–69; np. w 1892 r. Zofia Malwina Meyer
wnios³a w posagu Alfredowi Biedermannowi 75 tys. rb.; Maria Helena Geyer wnios³a w posagu Karolowi
Eisertowi 40 tys. rb.; w 1888 r. w obecnoœci notariusza Kamockiego podpisano intercyzê przedœlubn¹ pomiêdzy Adel¹ Mari¹ Scheibler — córk¹ Karola i Anny Scheiblerów i Adolfem Bucholzem, którego maj¹tek
wynosi³ 230 tys. rb, a maj¹tek Scheiblerówny oszacowano na 1 974 875 rb, w tym wartoœæ garderoby i sprzêtów domowych wyceniono na 60 tys. rb.
24
W. KuŸko, Biedermannowie..., s. 64.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Pozycja i rola kobiety w ma³¿eñstwie... 111

nowi³ ich posag. Charakterystyczne, ¿e w spisach fabryk i fabrykantów, jak
równie¿ w spisach cz³onków towarzystwa kupieckiego umieszczano tak¿e
imiona cz³onków rodziny. Poprzedzone one by³y informacjami o w³aœcicielu firmy, nastêpnie wpisywano synów, dalej informacje o wykszta³ceniu
i wysokoœci maj¹tku, a na koñcu — w ostatniej tabeli — o ¿onie i córkach25.
Odbija³o to obowi¹zuj¹ce w tym œrodowisku spo³ecznym zró¿nicowanie
pozycji spo³ecznej cz³onków rodziny. Synowie figurowali w tych spisach jako nastêpcy, którzy w przysz³oœci zarz¹dzaæ bêd¹ maj¹tkiem, ich matki
i siostry tylko jako cz³onkinie rodziny, pozostaj¹ce na utrzymaniu w³aœciciela firmy.
Szczêœcie kobiety w ma³¿eñstwie w znacznym stopniu uzale¿nione by³o
od dobroci i hojnoœci mê¿a. Musia³a godziæ siê na ca³kowite uzale¿nienie finansowe i wype³niaæ przeznaczone jej zadania — prowadzenie domu
i wychowywanie dzieci. Rozwód by³ ostatecznoœci¹. Niekiedy decydowa³y
siê nañ kobiety bezdzietne, bo brak potomstwa móg³ staæ siê przyczyn¹ rozejœcia ma³¿onków. Rozwody w œrodowisku bogatej bur¿uazji zdarza³y siê
w £odzi rzadko26. Jednak zdarza³y siê niedobrane ma³¿eñstwa. Oprócz braku mi³oœci rozpadowi ma³¿eñstwa sprzyja³y niekiedy ró¿nice wykszta³cenia.
Kobiety musia³y umieæ znaleŸæ w ma³¿eñstwie szczêœcie lub przynajmniej
jego pozory. Nawet jeœli by³y zdradzane przez mê¿ów, próbowa³y budowaæ
fikcyjny obraz harmonii rodzinnej, cieszy³y siê bogactwem, powodzeniem
dzieci.
Po wystawnym weselu, które zawsze towarzyszy³o zam¹¿pójœciu panny
z bogatego mieszczañstwa, m³oda para pozostawa³a sama. Nie mamy opisów pierwszego zbli¿enia m³odej pary, ale Helena Anna Geyer w swoich
wspomnieniach pisze o wielkim szczêœciu, jakie j¹ spotka³o: „(...) o godzinie 10 nasi goœcie opuœcili nas i zostaliœmy wreszcie sami z naszym wielkim,
wielkim szczêœciem!” Wspomnienia m³odej Niemki doskonale pokazuj¹ niektóre realia postrzegane przez ni¹ jako elementy owego „wielkiego
szczêœcia”: „Nastêpnego ranka mój najdro¿szy, jedyny mê¿ulek przyniós³
mi mój szlafrok i czepek i zaczêliœmy œniadanie”27. M³oda Helena Geyerowa by³a dobrze przygotowana do roli ¿ony: bez sprzeciwu przyjmowa³a wyznaczon¹ jej funkcjê pani domu, sprawdzi³a siê tak¿e jako matka, rodz¹c
25

AP£, Akta miasta £odzi, sygn. 6236, 6372.
S. Pytlas, dz. cyt., s. 333. Na prze³omie XIX i XX w. odnotowano w œrodowisku bogatej bur¿uazji w £odzi
tylko trzy rozwody.
27
H. A. Geyer, dz. cyt., s. 19.
26
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dziewiêcioro dzieci, odznacza³a siê licznymi zaletami charakteru, ponadto
wnios³a mê¿owi niema³y posag, w tym — maj¹tek ziemski28. Spe³nia³a wiêc
wszystkie wymogi, jakie stawiano kandydatkom na ¿onê w wielkoprzemys³owej £odzi — istotne m.in. by³o wniesienie przez ni¹ do stad³a maj¹tku
ziemskiego. Tak¿e w œrodowisku ³ódzkim — nie tylko w Warszawie — podnosi³o to presti¿ rodziny bur¿uazyjnej. Wa¿ne by³o równie¿, ¿e by³a ewangeliczk¹, a wiêc wyznawa³a religiê mê¿a.
Posiadanie potomstwa by³o dla rodziny bur¿uazyjnej niezwykle istotne.
Kobieta wybrana na ¿onê mia³a urodziæ nastêpcê, dziedzica fortuny. Prawo
do maj¹tku mia³y tylko dzieci urodzone w ma³¿eñstwie. Rodziny bur¿uazji
niemieckiej u schy³ku XIX w. by³y liczne, dzieci mia³y byæ dowodem mi³oœci
i spe³nieniem powo³ania kobiety29. M¹¿ Heleny Anny Geyer — wed³ug zapisu samej pamiêtnikarki — g³êboko prze¿ywa³ jej ci¹¿e i porody. „Na drugi rok po œlubie urodzi³a siê nasza najstarsza córka Maria i dziêki temu nasze szczêœcie sta³o siê jeszcze wiêksze! Przy porodzie strasznie cierpia³am,
a mój kochany, dobry, jedyny m¹¿ razem ze mn¹. Przez ca³y ten czas nie
opuszcza³ mnie choæby na mgnienie oka. Tylko podczas ostatnich chwil nie
móg³ ju¿ wytrzymaæ moich okropnych mêczarni i strasznego krzyku, wybieg³ do ogrodu i modli³ siê za mnie”30. Zwróæmy uwagê, ¿e porody odbywa³y siê w domu, w asyœcie lekarza i akuszerki31.
Ta troska o stan ¿ony podczas porodu i potem w po³ogu, wskazuj¹ca na
bliskoœæ ³¹cz¹c¹ ma³¿onków by³a — jak wynika z zapisu samej pamiêtnikarki — zjawiskiem wyj¹tkowym w rodzinach bur¿uazyjnych. Wiele mówi
o stosunkach miêdzy ma³¿onkami opis zachowania Gustawa Geyera, kiedy
jego ¿ona powi³a wreszcie syna, który by³ ósmym dzieckiem w rodzinie:
„W jedenaœcie miesiêcy po naszej siódmej córce, ku wielkiej radoœci ca³ego
domu, urodzi³ siê nasz syn Gustaw. Nie da siê opisaæ olbrzymiej radoœci
mojego kochanego, dobrego mê¿a. Ca³owa³ mnie raz za razem i p³aka³ ze
szczêœcia. Poza tym nigdy ani jednym s³owem nie okaza³ niezadowolenia
z tego, ¿e rodzi³y siê same dziewczynki. Zawsze by³ tylko radosny, gdy
28
Tam¿e, s. 39. Rodzina Weilów, z której pochodzi³a Helena Anna Geyer, posiada³a folwark w Skêczniewie w powiecie poddêbickim.
29
W. KuŸko, Metamorfozy trzech pokoleñ Biedermannów, [w:] Image przedsiêbiorcy gospodarczego w Polsce
w XIX i XX wieku, red. R. Ko³odziejczyk, Warszawa 1993, s. 136.
30
H. A. Geyer, dz. cyt., s. 21.
31
W. KuŸko, Biedermannowie..., s. 74–75; Emma Adelma Biedermann urodzi³a w ten sposób trzynaœcioro
dzieci, jej synowa Zofia Malwina Meyer, która zmar³a po trzech latach ma³¿eñstwa z Alfredem Biedermannem, osieroci³a dwóch synów.
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wszystko przebiega³o pomyœlnie”32. Narodziny syna, który mia³ prawo do
objêcia fabryki, gwarantowa³y przed³u¿enie rodu.
Dodaæ trzeba, ¿e pamiêtnik Heleny Geyer by³ w wykonaniu autorki
swoistym pomnikiem na czeœæ jej wczeœnie zmar³ego mê¿a. Z za³o¿enia
wiêc przedstawia³ wyidealizowany wizerunek stosunków miêdzy ma³¿onkami, eksponowa³ zalety charakteru i oddanie mê¿a rodzinie. Jednak nawet z tego zapisu wyraŸnie widaæ odmiennoœæ zachowania siê mê¿a wobec
¿ony, gdy rodzi³y siê córki oraz z okazji narodzin syna. Charakterystyczne,
¿e jego postawa akceptuj¹ca narodziny kolejnych córek — mimo oczekiwania na syna — jest oceniana przez autorkê pamiêtnika jako przejaw „wyj¹tkowej dobroci” — i jak mo¿na wnioskowaæ na podstawie samego zapisu
— nieczêstej „tolerancji” mê¿a wobec ¿ony. Cytowany wy¿ej fragment wyraŸnie sugeruje, ¿e uwa¿a³aby ona za oczywiste i usprawiedliwione okazanie przez mê¿a „niezadowolenia” wobec ¿ony z powodu narodzin kolejnej
córki, a nie syna.
Nie znajdujemy w pamiêtniku Geyerowej ¿adnych innych informacji
o po¿yciu ma³¿eñskim, oprócz spraw zwi¹zanych z porodami, chorobami
dzieci czy ich wychowaniem. Urodzenie dziewiêciorga dzieci wydaje siê byæ
dla autorki spraw¹ naturaln¹, by³a ona ca³kowicie oddana rodzinie. Interesowa³a siê problemami firmy kierowanej przez mê¿a, ale nigdy nie uczestniczy³a w podejmowaniu decyzji, stara³a siê jedynie ³agodziæ jego troski
zwi¹zane z zarz¹dzaniem fabryk¹. Skupiona by³a wy³¹cznie na swoich macierzyñskich obowi¹zkach. Zgodnie z idealnym wizerunkiem kobiety zamê¿nej, dominuj¹cym w protestanckim œrodowisku mieszczañskim, dzieci traktowa³a jako dowody mê¿owskiej mi³oœci, a kolejne ci¹¿e nazywa³a
w pamiêtniku „wielkim szczêœciem”. K³óci siê to z przytaczanym przez ni¹
sam¹ opisem porodowych cierpieñ (mia³a bowiem wyraŸn¹ sk³onnoœæ do
ciê¿kich porodów) i z nieukrywanym poczuciem przeci¹¿enia, jakie stanowi³y dla niej ci¹g³e, dziewiêciokrotnie powtarzaj¹ce siê ci¹¿e.
Powtórzmy zatem, ¿e rodzenie dzieci by³o jednym z najwa¿niejszych zadañ, a zarazem — obowi¹zków kobiety w rodzinie bur¿uazji. Wychowanie
potomstwa i sta³e przebywanie w domu by³o zdeterminowane przez podzia³ obowi¹zków w rodzinie. Trzeba jednak dodaæ, ¿e w tych rodzinach obci¹¿enie matki opiek¹ nad dzieæmi by³o ograniczone, np.: z regu³y nie karmi³y one piersi¹ swych dzieci (czynnoœæ ta zazwyczaj by³a zlecana mamce),
32

H. A. Geyer, dz. cyt., s. 28.
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poniewa¿ uwa¿ano, ¿e karmienie piersi¹ psuje figurê33. Wychowywanie
starszych dzieci polega³o g³ównie na kontrolowaniu bon i guwernantek.
Kobiety z bur¿uazji rozmaicie dysponowa³y swoim wolnym czasem, zale¿nie od poziomu ich wykszta³cenia i zasad wyniesionych z domu rodzinnego34. Narzuca³ im to generalny podzia³ ról w rodzinie i nieformalny zakaz
pracy poza domem. Pani domu mia³a za zadanie staæ na stra¿y tradycji
i obowi¹zuj¹cych w jej œrodowisku norm ¿ycia w rodzinie, zarz¹dza³a ¿yciem prywatnym rodziny. W krêgach bur¿uazyjnych kobiety rzadko odstêpowa³y od powszechnie przyjêtych wzorców, zwykle stara³y siê byæ godnymi
reprezentantkami swojej warstwy.
¯ycie intymne kobiet z bogatej bur¿uazji zamyka³o siê w przestrzeni buduaru lub sypialni. Buduary dojrza³ej, zamê¿nej kobiety i panny na wydaniu wyraŸnie siê ró¿ni³y swym wygl¹dem i przeznaczeniem. Barwny opis
otoczenia, w jakim ¿y³y panny z najbogatszej bur¿uazji, nakreœli³ Reymont
w powieœci Ziemia obiecana. Panieñski buduar by³ mi³y, stylistyk¹ nawi¹zywa³ jeszcze do okresu dzieciñstwa — „jasny pokój, wybity bia³oró¿ow¹ materi¹ (...), maleñkie mebelki (...), doskona³e miejsce do pisania liœcików”35.
Buduar by³ równie¿ miejscem, gdzie dojrza³ym, bogatym i nie zawsze
szczêœliwym kobietom zdarza³o siê przyjmowaæ kochanków. W³adys³aw
Reymont maluje go w zupe³nie innej kolorystyce: „¿ó³ty, o gor¹cym tonie
jedwab (...) bzy czerwonofioletowe, (...) lampa ze szkie³ ¿ó³tych, rubinowych i zielonych”36. W innym stylu meblowano buduar zamê¿nej damy, inne by³o przeznaczenie sprzêtów, jak np. w powieœciowym wizerunku pióra
tego¿ autora: „szeroka sofa pod baldachimem (...) udrapowana w formie
namiotu (...) lampa (...) [która] rozrzuca³a dziwne omdlewaj¹ce œwiat³o (...)
stosy poduszek jedwabnych o jaskrawych barwach chiñskich (...) z³oty pos¹¿ek Buddy (...)”37.
Realistycznie opisywa³ Reymont tak¿e sypialniê ma³¿eñsk¹: „dwa olbrzymie ³o¿a, zas³ane jedwabn¹ niebiesk¹ poœciel¹, (...) niebieski dywan,
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M. Kamiñska, dz. cyt., s. 82; M. Siennicka, dz. cyt., s. 58.
Kobiety wykszta³cone poœwiêca³y wiêcej czasu na lekturê i inne rozrywki intelektualne — np. Sara Poznañska gromadzi³a bibliotekê i dzie³a sztuki. Helena Geyer, s¹dz¹c z jej w³asnych zapisów wspomnieniowych, poprzestawa³a na organizowaniu ¿ycia domowego.
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W. S. Reymont, dz. cyt., t. I, s. 249.
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Tam¿e, s. 51.
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Tam¿e, s. 51–52.
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(...) niebieskie obicie œcian, (...) — wspania³y pokój do spania”38. Pokój ten
zapewnia³ intymnoœæ ma³¿onkom i mimo i¿ by³ umeblowany z pewn¹ surowoœci¹ i utrzymany w zimnej kolorystyce, by³ miejscem odpoczynku i odosobnienia dla obojga. Najczêœciej ma³¿onkowie nie utrzymywali dwóch
oddzielnych sypialni39. O wzajemnych stosunkach miêdzy nimi, o bliskoœci
i oddaniu œwiadczyæ mia³y formy, w jakich siê do siebie zwracali. Ilustruj¹
to skonwencjonalizowane zwroty, cytowane przez Helenê Geyer w jej pamiêtniku: „mój kochany jedyny mê¿ulek”, „kochany, dobry m¹¿”, „kochany stary”40. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e kreœli³a w nim — ju¿ z wieloletniego dystansu — wyidealizowany wizerunek swego ma³¿eñstwa, przerwanego wczesn¹ œmierci¹ jej ma³¿onka. Inne Ÿród³a utrwali³y biegunowo
przeciwstawne zwroty u¿ywane przez ma³¿onków wobec siebie — kiedy np.
stawali naprzeciw siebie na ³awie s¹dowej, pêka³ konwenans i pojawia³y siê
okreœlenia: „pod³y, ³ajdak, pies”41.
Mê¿czyŸni pochodz¹cy z bogatej bur¿uazji prowadzili zazwyczaj swobodne i niczym nieskrêpowane ¿ycie seksualne. Zdrada ma³¿eñska bardzo
czêsto spotyka³a siê z milcz¹c¹ akceptacj¹ ¿ony. Maria Kamiñska wspomina: „Matka moja mia³a oczywiœcie pokojówkê, a ojciec lokaja. Ów lokaj
Antoni (...) — by³ przez lat kilkanaœcie s³u¿¹cym mojego ojca. Matka moja
nie lubi³a go, s¹dzi³a zapewne nie bez kozery, ¿e za³atwia on ró¿ne poufne
sprawy zwi¹zane z ¿yciem osobistym ojca. Ojciec naturalnie nie móg³ siê
wprost bez niego obejœæ”42. Zupe³nie inne by³o w tym œrodowisku podejœcie
do ma³¿eñskiej niewiernoœci ze strony kobiety. Nie znamy ani jednego
przypadku g³oœnego romansu ¿on przedstawicieli ³ódzkiej bur¿uazji. Wydaje siê, ¿e w tej grupie spo³ecznej kobiety rzadko decydowa³y siê na kochanków, nie licowa³o to z wymogami mieszczañskiej moralnoœci, stawianymi kobiecie zamê¿nej w kodeksach obyczajowych, a przede wszystkim —
obawiano siê skandalu.
Choæ w œrodowisku bur¿uazji ³ódzkiej ma³¿eñstwa kojarzono przede
wszystkim z myœl¹ o sukcesie firmy, atutem przetargowym bywa³a tak¿e
uroda kobiety. Niekiedy bogate panny w³aœnie z racji swej urody mog³y
wyjœæ za m¹¿ z mi³oœci i nie zawieœæ oczekiwañ maj¹tkowych rodziny. Ko38
39
40
41
42

Tam¿e, s. 249.
M. Siennicka, dz. cyt., s. 56; Historia ¿ycia codziennego..., s. 252.
H. A. Geyer, dz. cyt., s. 15; W. KuŸko, Biedermannowie..., s. 74–75.
AP£, S¹d Okrêgowy Piotrkowski, sygn. 1321.
M. Kamiñska, dz. cyt., s. 16, 88.
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biet¹ o wyj¹tkowej aparycji i licznych zaletach umys³u by³a np. Sara z Silbersteinów Poznañska: „(...) by³a kobiet¹ niezwyk³ej, subtelnej urody. Filigranowa, drobna, jasna blondynka, olœniewa³a jak zjawisko... gdy sz³a do
œlubu, mia³a pod welonem rozpuszczone w³osy, które siêga³y jej do kostek
i okrywa³y j¹ niby p³aszczem”43.
Tak wiêc na prze³omie XIX i XX w. wœród ³ódzkiej bur¿uazji atrakcyjnoœæ kobiet wyznacza³a wysokoœæ ich posagu, ale tak¿e stroje, posiadane
kosztownoœci i uroda. Uchwyci³ to W³adys³aw Reymont, niezwykle dok³adnie (choæ nie bez przerysowañ) opisuj¹c krój sukien, fason rêkawiczek,
wielkoœæ brylantów, kolor oczu i ust kobiet z ³ódzkiej bur¿uazji. Autor eksponuje swoje zafascynowanie kobietami z tej sfery, pokazuj¹c jednoczeœnie, ¿e by³y one niejako towarem opakowanym w drogocenne materia³y
i klejnoty, wystawianym na sprzeda¿, gdy licytowano ich maj¹tki i urodê.
Bale by³y doskona³ym miejscem dla rozeznania siê w wartoœci przysz³ych
kandydatek na ¿ony44.
Zatem jeszcze na prze³omie XIX i XX w. domenê kobiet z bogatej bur¿uazji stanowi³o ¿ycie rodzinne i ma³¿eñskie, praca na polu filantropii. Odgrywa³y one znacz¹c¹ rolê w ¿yciu salonowym, by³y ozdob¹ wystawnych rezydencji. Wychodz¹c za m¹¿ stawa³y siê bezimienne, przybiera³y imiona swoich mê¿ów: by³y Markusowymi, Karolowymi. W tym œrodowisku
wszystkie ograniczenia, normy i tradycyjne rygory dotyczy³y kobiet w wiêkszym zakresie ni¿ mê¿czyzn. Wymagania, jakie im stawiano, by³y wysokie.
Mê¿czyŸni poszukiwali kobiet majêtnych, piêknych, obytych towarzysko
i na tyle wykszta³conych, by mog³y siê staæ pierwszymi nauczycielkami swoich dzieci. Idea³em by³a kobieta gotowa poœwiêciæ ca³e swoje ¿ycie dla domu i dzieci. Postrzegano j¹ jako osobê ca³kowicie zwi¹zan¹ z mê¿czyzn¹
i ca³kowicie zale¿n¹ od mê¿czyzny. Taki model obowi¹zywa³ w wiktoriañskiej Anglii. Wiele wskazuje na to, ¿e by³ popularny tak¿e w omawianym
œrodowisku w £odzi45. Przedstawicielki bur¿uazji ³ódzkiej godzi³y siê na
funkcjonowanie w tradycyjnych uk³adach, w niewielkim tylko stopniu pró43

Tam¿e, s. 28.
W. S. Reymont, dz. cyt., t. I, s. 206–207.
45
C. Hall, The early formation of Victorian domestic ideology, [w:] Gender and History in Western Europe, ed.
by R. Shoemaker and M. Vincent, London–Sydney–Auckland 1998, s. 191–195: „Do towarzystwa nie
potrzebujê jakiejœ Heleny, jakiejœ œw. Cecylii czy Madame Dacier: musi byæ elegancka, bo inaczej nie
móg³bym jej pokochaæ; rozs¹dna, bo inaczej nie móg³bym jej szanowaæ; rozwa¿na, bym móg³ siê jej zwierzyæ; wykszta³cona, by mog³a uczyæ me dzieci; dobrze wychowana, by zabawiaæ mych przyjació³, zgodna, bo
inaczej obrazi³bym pamiêæ mej matki; pobo¿na, bo inaczej nie móg³bym byæ z ni¹ szczêœliwy”.
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bowa³y zmieniaæ swoje po³o¿enie. Zdarza³o siê, ¿e próbowa³y rozwijaæ
swoje indywidualne zainteresowania, gromadzi³y zbiory biblioteczne, dzie³a sztuki, pog³êbia³y zdolnoœci muzyczne oraz korzysta³y z mo¿liwoœci, jakie dawa³a przynale¿noœæ do najbogatszej warstwy spo³ecznej — otacza³y siê kosztownymi przedmiotami, wypoczywa³y w zagranicznych kurortach46. Ma³¿eñstwo zapewnia³o im wygodne i dostatnie ¿ycie, ale pozostawa³y zamkniête w ograniczonym krêgu spraw zwi¹zanych z obowi¹zkami
¿ony i matki.

46

S. Pytlas, dz. cyt., s. 232–245.
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¯ydowska narzeczona, ¿ydowska ¿ona.
Obyczajowoœæ ujêta w ramy prawa
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Mimo zmieniaj¹cych siê warunków historycznych i geograficznych, ¿ycie spo³ecznoœci ¿ydowskiej przez wieki toczy³o siê niemal tymi samymi,
wyznaczonymi jeszcze w staro¿ytnoœci, torami. Zachowanie tradycji i utrzymanie dawnych obyczajów umo¿liwia³y zasady religijno–prawne, od stuleci
obowi¹zuj¹ce wyznawców religii moj¿eszowej. Przepisy prawa religijnego
regulowa³y w zasadzie ca³y obszar ¿ycia spo³ecznego, zarówno religijnego,
jak i œwieckiego. Nieprzestrzeganie ich wp³ywa³o na os³abienie wiêzi spo³ecznych, by³o równoznaczne z odstêpstwem od wiary (co jednak nie powodowa³o wykluczenia ze spo³ecznoœci ¿ydowskiej). Procesy emancypacyjne,
asymilacyjne, a nastêpnie z wolna postêpuj¹ca laicyzacja ludnoœci ¿ydowskiej w XIX i XX w. sprawi³y, ¿e coraz czêœciej mo¿na by³o obserwowaæ zjawisko ³amania owych przepisów, odchodzenia od tradycyjnych norm i obyczajów. Przeobra¿enia te nie dotyczy³y jednak wszystkich œrodowisk. Szczególnie podatne na procesy emancypacji by³y najzamo¿niejsze grupy ludnoœci
wielkomiejskiej. Asymilacji ulega³a przede wszystkim rodz¹ca siê inteligencja ¿ydowska, laicyzacji zaœ — poza obiema wymienionymi grupami —
tak¿e uboga ludnoœæ wielkich miast, œrodowiska rzemieœlników i robotników, zwi¹zanych z rozwijaj¹cym siê przemys³em.
Na ziemiach polskich rozwój oœwiecenia ¿ydowskiego (haskali) w pierwszej po³owie XIX w., a pod koniec tego stulecia narodziny i rozwój ruchu
narodowego (syjonistycznego) i robotniczego, jak równie¿ przeobra¿enia
w ¿yciu ludnoœci Rzeczpospolitej, zwi¹zane z konsekwencjami I wojny
œwiatowej, w znacznym stopniu przyczyni³y siê do przyspieszenia owych
procesów przemian. Czêsto owocowa³y one licznymi konfliktami w ³onie
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rodziny, brakiem akceptacji starszej generacji dla postaw m³odych, a co za
tym idzie — zrywaniem wiêzów rodzinnych, targaniem œwiêtoœci, „z³otego
³añcucha pokoleñ” — wartoœci niezwykle wysoko cenionej w spo³ecznoœci
¿ydowskiej. Zmienia³ siê model funkcjonowania rodziny. W procesie tych
przeobra¿eñ kluczow¹ rolê odgrywa³y kobiety. To w³aœnie w ich rêkach spoczywa³o zadanie utrzymania jednoœci rodziny, podtrzymywania p³omienia
domowego ogniska. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e do podjêcia nowych,
trudnych zadañ by³y one lepiej przygotowane ni¿ mê¿czyŸni. Ich œwiat od
lat by³ bardziej otwarty na docieraj¹ce z zewn¹trz pr¹dy i nowinki ni¿ œwiat
mê¿czyzn. Kobiety, pochodz¹ce z tradycyjnych œrodowisk, prowadz¹c interesy czêsto stanowi³y rodzaj ³¹cznika, specyficznego poœrednika miêdzy gettem a obcym œwiatem „gojów”; przez to lepiej zna³y go i rozumia³y. Do takiej zreszt¹ roli w XIX stuleciu przygotowywano ¿ydowskie dziewczynki,
posy³aj¹c je do œwieckich szkó³ znacznie chêtniej i czêœciej ni¿ ch³opców1. Poznawa³y tam jêzyki nie¿ydowskiego otoczenia, potrzebne w codziennym ¿yciu podstawy arytmetyki, geografii itp.
Spo³ecznoœæ ¿ydowska, przez wieki poddawana wielu próbom, generalnie pozosta³a wierna tradycji i prawu, obowi¹zuj¹cym wyznawców religii
moj¿eszowej. W pewnym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e owo prawo,
wywiedzione z Biblii, a potem rozwijane i uzupe³niane przez pokolenia
uczonych mê¿ów bieg³ych w Torze, z jednej strony stanowi³o rodzaj ograniczenia dla ¿ycia ¿ydowskiego, z drugiej jednak w doœæ precyzyjny i jednoznaczny sposób wyznacza³o ramy, w których owo ¿ycie przez wieki mog³o
siê toczyæ utartym trybem i rozwijaæ bez naruszania porz¹dku spo³ecznego
i norm obyczajowych. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e oprócz pewnych ogólnych zasad, obowi¹zuj¹cych wszystkich wyznawców judaizmu w ca³ej diasporze, odrêbne obyczaje istnia³y w spo³ecznoœciach sefardyjskiej i aszkenazyjskiej. Co wiêcej, w obrêbie obu tych grup kulturowych, w wielu spo³ecznoœciach lokalnych funkcjonowa³y specyficzne, w³aœciwe tylko dla nich
obyczaje oraz przestrzegano postanowieñ wybitnych mê¿ów, znawców Prawa, które rozszerza³y obowi¹zuj¹ce ju¿ przepisy lub doprecyzowywa³y
je. Tak¿e na ziemiach Rzeczpospolitej owo zró¿nicowanie obyczajów by³o
doœæ znaczne. Tradycje œrodowisk chasydzkich by³y obce misnagdom, i na
odwrót, nie wspominaj¹c ju¿ np. o kszta³tuj¹cej siê dopiero œwieckiej oby1
W 1865 r. w warszawskich ¿ydowskich szko³ach elementarnych rz¹dowych uczy³o siê 523 dzieci, w tym
243 ch³opców i 280 dziewcz¹t. Z. Borzymiñska, Warszawskie szko³y elementarne dla dzieci ¿ydowskich 1864–
–1870, „Biuletyn ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1990, nr 3–4 (155–156), s. 35; tej¿e,
Szkolnictwo ¿ydowskie w Warszawie 1831–1870, Warszawa 1994, s. 258.
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czajowoœci syjonistów. Mimo to, w³aœnie na tych terenach tradycja ¿ydowska przetrwa³a w najmniej zmienionej postaci, stosunkowo ma³o ska¿onej obcymi wp³ywami, którym uleg³y spo³ecznoœci ¿ydowskie na zachodzie
Europy.
Tu zajmiemy siê przede wszystkim tymi elementami obyczajowoœci zwi¹zanej z narzeczeñstwem i stanem ma³¿eñskim kobiet, które zosta³y wyznaczone przez Prawo i by³y wspólne dla œrodowisk tradycyjnych.
Jeœli spróbowalibyœmy porównaæ spo³eczno–prawn¹ sytuacjê m³odych
kobiet pochodz¹cych ze œrodowisk chrzeœcijañskich i ¿ydowskich w XIX w.
na ziemiach polskich, okaza³oby siê, ¿e ¯ydówki znajdowa³y siê w znacznie
lepszym po³o¿eniu. Tradycyjne prawo chroni³o je zarówno przed wykorzystywaniem, przemoc¹ czy niechêci¹ mê¿ów oraz ich rodzin, jak i przed opuszczeniem, samotnoœci¹, brakiem zabezpieczenia na staroœæ. Co prawda,
w ¿yciu codziennym nie zawsze przestrzegano owych przepisów. Jednak
sam fakt, ¿e istnia³ sta³y punkt odniesienia, jakim by³y zasady prawne, do
których mo¿na siê by³o odwo³aæ i oczekiwaæ ich respektowania, by³ niezmiernie istotny dla kszta³towania stosunków spo³ecznych oraz dla miejsca, które w tej spo³ecznoœci zosta³o wyznaczone kobiecie ¿ydowskiej.
Warto przy tym dodaæ, ¿e rozbudowany system prawny na tyle wrós³
w obyczajowoœæ ¯ydów, ¿e nie by³ przez nich postrzegany jako coœ obcego,
mog¹cego godziæ w dobro jednostki. Przeciwnie, skuteczny, bliski cz³owiekowi — tak¿e w dos³ownym znaczeniu, s³u¿¹cy wsparciem, rad¹, a w razie
potrzeby i mediacj¹ — dawa³ poczucie bezpieczeñstwa i komfortu psychicznego. W ma³ych œrodowiskach sêdzi¹ (hebr. daj(j)an) by³ zazwyczaj
cz³owiek znany petentowi i ogólnie szanowany. Poddanie siê jego wyrokowi w wiêkszoœci przypadków nie stanowi³o problemu. Jeœli jednak pojawia³y siê jakieœ zastrze¿enia, istnia³a mo¿liwoœæ odwo³ania siê do innych autorytetów. Najczêœciej jednak sprawy rozstrzygano na miejscu, a wyroki s¹du
by³y respektowane przez obie strony.
*
Kiedy spróbujemy zastanowiæ siê, czym w istocie w kulturze ¿ydowskiej
jest ma³¿eñstwo, dochodzimy do wniosku, ¿e jest ono specyficznym rodzajem wspólnoty2, a zarazem przeznaczeniem cz³owieka i œrodkiem chroni¹cym go od nieszczêœcia, poprzez w³aœciwe ukierunkowanie naturalnego
2

O jego „wspólnotowym charakterze”, wbrew definicji F. Adamskiego, wcale jednak nie œwiadczy „rz¹dzenie siê mi³oœci¹, a nie prawem” (por. tego¿, Socjologia ma³¿eñstwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982,
s. 25) ani te¿ odczuwanie potrzeby aspiracji w mi³oœci, wspólne poszukiwanie wartoœci i wzajemne porozu-
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popêdu p³ciowego. Jednak niezwykle wa¿ne jest, aby by³o ono harmonijne,
zgodne, by tworzy³o spójniê. Dopiero wówczas obdarzone jest Bo¿ym b³ogos³awieñstwem. Dlatego — zgodnie z ludow¹ tradycj¹ — zwi¹zek ma³¿eñski, bêd¹c doskona³¹ jednoœci¹ celów, specyficznym rodzajem „uœwiêcenia”, „przeznaczeniem do b³ogos³awieñstwa” (hebr. kid(d)uszin), jest
wrêcz zjawiskiem nieziemskim. Co wiêcej, zostaje zawarty ju¿ w niebie,
i nawet œmieræ jednego z ma³¿onków nie jest w stanie tej wyj¹tkowej spójni
zniszczyæ, bowiem to sam Bóg wyznacza mê¿czyŸnie po³owicê (o czym powiadamia g³os z nieba na 40 dni przed urodzeniem ch³opca). Wspomniane
„uœwiêcenie” nale¿y jednak rozumieæ inaczej ni¿ w kulturze chrzeœcijañskiej; nie jest ono bowiem sakramentem, ale ma zdecydowanie œwiecki charakter. Pojêcie „uœwiêcenia” odnosi siê jedynie do obowi¹zku szacunku
wobec wybranki.
Mimo g³êbokiej wiary w Bo¿¹ interwencjê w kwestii znalezienia ¿ony
nie znaczy³o to jednak wcale, by cz³owiek mia³ przez to u³atwione zadanie
i nie musia³ czyniæ licznych zabiegów dla za³o¿enia szczêœliwego stad³a.
W tradycyjnej spo³ecznoœci by³o to zadanie nie tyle nawet dla m³odego
mê¿czyzny, ile dla jego ojca. Bowiem, wed³ug Prawa, to w³aœnie ojciec jest
zobowi¹zany do znalezienia synowi ¿ony oraz do wydania córki za m¹¿3,
jednak dopiero po uzyskaniu zgody dziecka4.
¯ydowscy rodzice rozgl¹dali siê zatem za odpowiedni¹ parti¹ dla swych
dzieci doœæ wczeœnie, bowiem ch³opiec — zgodnie z prawem — stawa³ siê
pe³noletni, a wiêc zdolny do o¿enku po ukoñczeniu 13 lat i jednego dnia5,
dziewczynka zaœ zyskiwa³a dojrza³oœæ, koñcz¹c 12. rok ¿ycia. Pó³ roku po
uzyskaniu dojrza³oœci p³ciowej zyskiwa³a niezale¿noœæ.
Pomoc¹ w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na ma³¿onków —
tradycyjnie, a¿ po wiek XX — by³a instytucja dziewos³êba, swata (hebr.
szadchan; jid. szatchn). Od czasów staro¿ytnych jej poœrednictwo by³o zwyczajow¹ i najpopularniejsz¹ metod¹ kojarzenia par zarówno ludzi m³omienie, na co zwraca uwagê M. Braun–Ga³kowska, Rozwój mi³oœci w ma³¿eñstwie, [w:] Mi³oœæ, ma³¿eñstwo,
rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1985, s. 224 nn. Wspólnota ta ma bowiem raczej charakter religijno–publiczno–ekonomiczny.
3
Jest to jeden z trzech podstawowych obowi¹zków ojca wobec syna, obok nauczania go Tory i wyuczenia
zawodu. W wypadku gdy ju¿ ojciec nie ¿y³, wydaniem siostry za m¹¿ najczêœciej zajmowa³ siê jej brat.
4
Prawo talmudyczne, czuwaj¹c nad dobrem kobiety, zezwala jej po uzyskaniu pe³noletnoœci zawrzeæ
zwi¹zek ma³¿eñski nawet wbrew woli ojca; uprawnia te¿ dziewczynê, wydan¹ przez rodziców w zbyt m³odym wieku za m¹¿, do uniewa¿nienia œlubu. Por. Ewen ha–Ezer 37.2 i 151. a.
5
Prawo talmudyczne wskazywa³o jednak na wiek 18 lat, jako czas w³aœciwy do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego przez mê¿czyznê. Por. Pirke Awot 5,21.
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dych, jak i starych (pozostawanie przez lata w ¿a³obie po zmar³ym ma³¿onku uznawane by³o za sprzeczne z nakazami prawa). O wielkim szacunku spo³ecznym dla dzia³añ swatów œwiadczy fakt, i¿ bardzo rygorystyczne
w tym wzglêdzie prawo zezwala³o na wykonywanie przez nich pracy nawet
w szabat. Uznawano j¹ bowiem za bardzo wa¿n¹ micwê, zalecan¹ przez Talmud, za jedno z najwa¿niejszych dzie³ dobroczynnoœci6. Co wiêcej, wed³ug
Talmudu, mia³a ona pierwszeñstwo nawet przed studiowaniem Tory7. Przede wszystkim nale¿a³o pomagaæ dziewczêtom, gdy¿ to dla nich pozostanie w stanie panieñstwa by³o wiêkszym wstydem ni¿ bez¿ennoœæ dla mê¿czyzny. W zwi¹zku z tym w spo³ecznoœciach ortodoksyjnych, a¿ do czasu II wojny œwiatowej, du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê dzia³alnoœæ bractw
pn. Hachnoses Ka³e (jid., od hebr. Hachnasat Kal(l)a — wydawanie za
m¹¿), które zajmowa³y siê prowadzeniem zabiegów oraz stwarzaniem warunków, umo¿liwiaj¹cych zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego (g³ównie zbieraniem pieniêdzy na posag dla sierot i ubogich panien, a tak¿e udzielaniem
pomocy we wszystkich przygotowaniach do œlubu i wesela).
Dzia³alnoœæ swatów sta³a siê zawodem i szczególn¹ instytucj¹ w ¿yciu
¯ydów ju¿ we wczesnym œredniowieczu, kiedy ¿yli oni w zamkniêtych, rozproszonych gminach, i pomoc poœrednika w poszukiwaniu odpowiednich
kandydatów na ma³¿onków sta³a siê wrêcz koniecznoœci¹. Kojarzeniem par
zajmowali siê równie¿ rabini, czêsto nawet bardzo wybitni. Byli oni bowiem
w szczególny sposób predystynowani do wskazywania rodzicom przysz³ej
panny m³odej obiecuj¹cych talmudystów, jako kandydatów na mê¿ów, którzy mogliby przynieœæ honor swym przysz³ym teœciom. Wraz ze zmianami
cywilizacyjnymi, w XIX w. status szadchana zacz¹³ siê zmieniaæ. Jednak
jego rola w tradycyjnym sztet³ i w spo³ecznoœci ortodoksyjnej, zw³aszcza
wœród chasydów, wœród których by³o przyjête, ¿e m³odzi po wstêpnych
uzgodnieniach mogli siê przed œlubem zobaczyæ jedynie trzy lub cztery razy, by³a nadal bardzo wa¿na.
Istotn¹ kwesti¹ w dobieraniu pary, podobnie jak w wielu innych kulturach, by³a sprawa pochodzenia. Tradycja ¿ydowska przywi¹zywa³a szcze6
Hebrajskie okreœlenie micwa w tym wypadku oznacza dobry uczynek, jak równie¿ akt szczególnej pobo¿noœci lub dobroczynnoœci. Uczeni w Piœmie w zasadzie uwa¿ali, ¿e spe³nianie ich nie przynosi bezpoœrednio
nagrody na tym œwiecie. Jednak w powszechnym przekonaniu spe³nianie ich mog³o ustrzec przed niebezpieczeñstwem. Kabaliœci przypisywali micwom si³y mistyczne. Micwa zwi¹zana z kojarzeniem par polega³a
przede wszystkim na pomocy w doprowadzeniu do ma³¿eñstwa ludzi ubogich.
7
Z tego przekonania wynika³o zawarte w niektórych rozprawach rabinicznych zezwolenie na przystrajanie
panny m³odej ozdobami roda³u, choæ poza tym nie wolno ich by³o u¿ywaæ do ¿adnych innych celów.
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gólnie du¿e znaczenie do rodowodu (hebr. jichus) przysz³ych ma³¿onków.
Cz³onkowie rodów kap³añskich oraz uczonych pieczo³owicie strzegli swego „³añcucha szlachetnego pochodzenia” (hebr. szalszelet ha–juchas(s)in).
Z czasem jichus sta³ siê nie tyle wywodem prostych zwi¹zków krwi, co raczej dowodem przynale¿noœci do pewnej formacji kulturowej. O jego posiadaniu decydowa³a przede wszystkim uczonoœæ w dziedzinie Prawa8.
Drugim elementem, który móg³ mieæ znaczenie w dobieraniu pary, by³y
sukcesy odnoszone w interesach i ogólnie bogactwo. W tym jednak przypadku, zgodnie z tradycyjnym wzorem, decydowa³ nie tyle sam fakt posiadania maj¹tku, ile raczej wysokoœæ ofiar, sk³adanych na rzecz instytucji religijnych oraz na cele charytatywne. O cz³owieku, który nie mia³ znakomitych przodków, lecz s³yn¹³ ze swego szczêœcia oraz sprawnoœci w prowadzeniu interesów lub z dobroczynnoœci, mawiano, ¿e ma jichus acmo (hebr. rodowód, który sam sobie zapewni³ [stworzy³]). Zatem jeœli jego wybranka
nie pochodzi³a z rodu, którego jichus móg³ byæ wywiedziony z siedmiu lub
oœmiu generacji, jego ma³¿eñstwo nie by³o dobrze widziane.
Niezwykle te¿ wa¿ne by³o, by panna m³oda by³a dziewic¹, a tak¿e by cechowa³y j¹ „dobroæ serca, poszanowanie w sobie godnoœci kobiecej, ³agodnoœæ charakteru, zami³owanie do gospodarstwa i porz¹dku”9.
Niedozwolonym przez prawo „mezaliansem” by³o wi¹zanie siê z osobami powszechnie ciesz¹cymi siê z³¹ s³aw¹ ze wzglêdu na swe okrucieñstwo,
aspo³eczny stosunek do ogó³u ludnoœci, jak równie¿ pochodz¹cymi z rodzin, w których wczeœniej mia³y miejsce ma³¿eñstwa niedozwolone prawem, na których ci¹¿y³a opinia pieniaczy, oszczerców itp., albo w których
od trzech pokoleñ rodzili siê trêdowaci b¹dŸ epileptycy. W razie zawarcia
takiego zwi¹zku rodzina mia³a prawo zaprotestowaæ przeciwko niemu,
a nawet odci¹æ siê od cz³onka rodziny, który taki mezalians pope³ni³. Unikano te¿ wydawania córek za mê¿czyzn, których trzy poprzednie ¿ony
zmar³y.
Zwi¹zki zakazane
W prawie ¿ydowskim, podobnie jak w wielu innych kulturach, zakaz zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich odnosi siê przede wszystkim do osób bli8
Wiedza by³a wartoœci¹ niezwykle wysoko cenion¹ w spo³ecznoœci ¿ydowskiej, ale — przez wieki— jedynie
w odniesieniu do mê¿czyzn.
9
S. Chwatowa, O dzia³alnoœci kobiet w ci¹gu ostatniego 25–lecia, [w:] Ksiêga Jubileuszowa „Kuriera Porannego” 1877–1902. Wydana z powodu 25–lecia pisma, red. F. Fryzy i in. Warszawa 1903, s. 191.
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sko spokrewnionych, pozostaj¹cych w stosunku pokrewieñstwa, okreœlanym mianem szeer basar (hebr., dos³. cz¹stka z [tego samego] miêsa). Wedle zasad biblijnych nie mog¹ ³¹czyæ siê w pary osoby, które maj¹ wspólne
„Ÿród³o” ¿ycia10. Jednak inaczej ni¿ w spo³ecznoœciach chrzeœcijañskich —
mê¿czyzna pochodz¹cy ze starszego pokolenia móg³ poj¹æ za ¿onê kobietê
nale¿¹c¹ do m³odszej generacji (np. wuj — siostrzenicê; stryj — bratanicê).
Prawa talmudyczne rozszerzy³y jeszcze listê kobiet, z którymi zwi¹zki by³y
niedozwolone11.
Mimo ¿e wiele biblijnych ograniczeñ w kwestii zawierania zwi¹zków
ma³¿eñskich straci³o na aktualnoœci wraz z póŸniejszymi zmianami w ¿yciu
¯ydów12, to jednak w nastêpnych stuleciach nadal ¿ywa by³a niechêæ do
³¹czenia siê z osobami innego wyznania. Ta regu³a dotycz¹ca endogamii
kulturowo–religijnej mia³a zastosowanie równie¿ w ³onie samej spo³ecznoœci ¿ydowskiej; przede wszystkim — jak wspominano — akceptowane by³y
zwi¹zki z ¯ydami nale¿¹cymi do tej samej formacji kulturowej13. Zdarza³o
siê jednak, ¿e odstêpowano od tej zasady. W takim zwi¹zku rola kobiety by³a szczególna, bowiem zgodnie z tradycj¹, to ona wnosi do domu mê¿a „bogi i o³tarze”. Dzieci zrodzone z takiego stad³a tak¿e uwa¿ane by³y za ¯ydów i nie przestawa³y nimi byæ nawet wówczas, gdy formalnie wyst¹pi³y ze
wspólnoty ¿ydowskiej, porzucaj¹c wiarê. Traktowano je wówczas jak osoby
zb³¹kane, grzeszne. Za to niezwykle surowo prawo odnosi³o siê do zwi¹zków, w których mê¿czyzna–¯yd ³¹czy³ siê wêz³em ma³¿eñskim z kobiet¹ innego wyznania. Cz³owiek taki stawa³ siê obiektem szczególnego potêpienia

10
Zakaz ten dotyczy zwi¹zku: syna z matk¹, ojca z córk¹, dziadka z wnuczk¹, brata z siostr¹ (w tym tak¿e
przyrodni¹; talmudyœci dopuszczali jednak zwi¹zki dzieci urodzonych w ma³¿eñstwie z dzieæmi pochodz¹cymi ze zwi¹zków pozama³¿eñskich z nie–¯ydówkami; dopuszczano te¿ ma³¿eñstwa miêdzy rodzeñstwem stryjecznym i wujecznym), a tak¿e pasierba z macoch¹, ziêcia z teœciow¹, ojczyma z pasierbic¹ (tak¿e
z córk¹ pasierba lub pasierbicy), teœcia z synow¹, brata mê¿a z bratow¹, mê¿a z siostr¹ ¿ony (dopóki ta ¿yje).
11
Objê³y one zakazem równie¿ liniê matki oraz kobiety spowinowacone (w tym tak¿e babki, prababki, prawnuczki, macochy, ¿ony stryjów, wujów, ¿ony wnuków). Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e prawa biblijne wskazywa³y na potrzebê bezwarunkowego rozwi¹zywania tego typu zwi¹zków, póŸniejsze zaœ — talmudyczne —
wymaga³y najpierw sporz¹dzenia listu rozwodowego. Por. micwa nr 579, [w:] Tarjag micwot. 613 przykazañ
judaizmu, Kraków 2000, s. 112.
12
W staro¿ytnoœci biblijny zakaz zawierania ma³¿eñstw odnosi³ siê tak¿e do cudzoziemców oraz do
„pó³–¯ydów”, tj. osadników–cudzoziemców (hebr. ger–toszaw), którzy przyjêli tylko niektóre przepisy Prawa Moj¿eszowego (tj. g³ówne zasady tej religii — przede wszystkim wyrzeczenie siê idolatrii i zobowi¹zanie
do przestrzegania praw Noachidów, ale nie poddali siê jej obrz¹dkom).
13
Za dobitny tego przyk³ad s³u¿yæ mo¿e fakt, ¿e na ziemiach polskich Elijahu ben Szlomo Zalman (1720–
–1797), zwany Gaonem z Wilna, surowo potêpia³ ma³¿eñstwa zawierane z chasydami, których ob³o¿y³
kl¹tw¹. Por. H. Graetz, Historia ¯ydów, t. 7, Warszawa 1929, s. 549.
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ca³ej spo³ecznoœci14. Z prawnego punktu widzenia ma³¿eñstwo zawarte
z cz³owiekiem innego wyznania nie mo¿e mieæ charakteru „uœwiêcaj¹cego”, a wiêc nie uznaje siê go za wa¿ne.
Nie wolno te¿ by³o wi¹zaæ siê wêz³em ma³¿eñskim z osob¹ zaliczan¹ do
kategorii mamzer, tj. zrodzon¹ ze zwi¹zku zakazanego prawem, przede
wszystkim pochodz¹c¹ z ma³¿eñstwa zawartego miêdzy bliskimi krewnymi15, a tak¿e pochodz¹c¹ z nieprawego ³o¿a16. Osoba taka, jak równie¿ jej
potomkowie a¿ do dziesi¹tego pokolenia, nie mog³a byæ w³¹czona do spo³ecznoœci ¿ydowskiej17. Prawo zabrania³o te¿ mê¿czyŸnie ¿eniæ siê z wdow¹
lub rozwódk¹, jeœli nie up³ynê³o 91 dni od czasu jej rozwodu lub owdowienia18. Zabroniony by³ równie¿ zwi¹zek mê¿czyzny pochodz¹cego z rodu kap³añskiego z kobiet¹ rozwiedzion¹ oraz z tak¹, która podda³a siê obrz¹dkowi chalicy19.
Ma³¿eñstwo by³o wa¿ne, lecz musia³o zostaæ rozwi¹zane przez rozwód,
w przypadku gdy zawarto je w sytuacji przekroczenia prawa, ustanowionego przez rabinów (a nie zawartego w Torze), niezale¿nie od tego, czy jedna
b¹dŸ obie strony zwi¹zku wiedzia³y przed œlubem o zaistnieniu takiej w³aœnie sytuacji.
Prawo zakazuje te¿ ¯ydom — zarówno kobietom, jak i mê¿czyznom —
zawierania zwi¹zków z osobami dotkniêtymi niemoc¹ p³ciow¹ (m.in. z powodu wadliwej budowy ich narz¹dów p³ciowych), a tak¿e kobietom z mê¿czyznami, którzy utracili narz¹dy p³ciowe np. w wypadku lub na skutek choroby20. Nie odnosi siê jednak do mê¿czyzn zdolnych do odbycia stosunku,
lecz bêd¹cych bezp³odnymi. Zakaz zawierania ma³¿eñstw odnosi siê tak¿e
14

Nale¿y jednak dodaæ, ¿e jeœli mê¿czyznê–¯yda ³¹czy³y intymne stosunki z zamê¿n¹ nie–¯ydówk¹, wówczas jego zwi¹zek — aczkolwiek uwa¿any za grzeszny — nie by³ traktowany jak cudzo³óstwo; nie by³ bowiem wyst¹pieniem przeciwko uznanej przez prawo talmudyczne instytucji ma³¿eñstwa.
15
Por. Kp³ 18, 6–18.
16
Jeden z 613 nakazów i zakazów religijnych, obowi¹zuj¹cych wszystkich wyznawców judaizmu, brzmia³:
„Nie weŸmie mamzer za ¿onê córki izraelskiej”. Tarjag micwot..., s. 109.
17
Zasada ta zgodna by³a z nakazem biblijnym (Pwt 23,2).
18
Przepis ten wi¹za³ siê z trosk¹ o dobro (status prawny) potomka poczêtego w poprzednim stadle ma³¿eñskim.
19
Chalica (hebr. œci¹ganie) — obrz¹dek, bêd¹cy zarazem micw¹, dziêki któremu wdowa po bezdzietnie
zmar³ym mê¿czyŸnie zostawa³a uwolniona od obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa lewiratu i zyskiwa³a mo¿noœæ ponownego wyjœcia za m¹¿. Ceremonia odbywa³a siê przed s¹dem rabinackim. Wdowa otrzymywa³a
od s¹du specjalny dokument (hebr. get chalica), umo¿liwiaj¹cy jej swobodny wybór ma³¿onka; jej status by³
podobny do statusu kobiety rozwiedzionej. Niewiasta, której odmówiono chalicy by³a — zgodnie z liter¹
prawa — uznawana za „agunê na zawsze” (tj. kobietê porzucon¹ o nieustalonym statusie).
20
Por. Pwt 23, 2; Tarjag micwot..., s. 109. Niemoc p³ciowa — jeœli istnia³a ju¿ przed œlubem, a kobieta o niej
nie wiedzia³a — jest wystarczaj¹c¹ przyczyn¹ wyst¹pienia przez ni¹ o rozwód.
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do osób o sk³onnoœciach homoseksualnych, oziêb³ych, z os³abionym b¹dŸ
wybuja³ym popêdem, oraz takich, u których popêd p³ciowy ma charakter
zboczenia seksualnego.
Wszystkie te trudne ¿yciowe sytuacje mo¿na by³o rozwik³aæ przez rozwód. Istotnym, a zarazem odmiennym ni¿ w kulturze chrzeœcijañskiej elementem jest fakt, ¿e — zgodnie z tradycj¹ ¿ydowsk¹ — ma³¿eñstwo mo¿na
rozwi¹zaæ bez pope³niania grzechu.
Zarêczyny
Podobnie jak w kulturze chrzeœcijañskiej, wstêpem do zawarcia ma³¿eñstwa by³y zarêczyny (hebr. e(j)rusim; e(j)rusin; e(j)ruszim)21. Wœród ¯ydów
aszkenazyjskich na ziemiach œrodkowej i wschodniej Europy poprzedza³y
je zmówiny (hebr. szid(d)uch, szid(d)uchim), aran¿owane przez swata spotkanie rodziców b¹dŸ prawnych opiekunów obojga m³odych, podczas którego obie rodziny zawiera³y wstêpn¹ umowê dotycz¹c¹ warunków przysz³ego
zwi¹zku, tj. posagu, prezentów, którymi m³odzi mieli siê wzajemnie obdarowaæ22, liczby lat, podczas których mieli byæ utrzymywani przez rodziców
(narzeczonej b¹dŸ narzeczonej i narzeczonego) itp. kwestii23. Jeœli ustalenia zadowala³y obie strony — ³¹czy³y siê one „s³owem”24. Niedotrzymanie
go by³o uwa¿ane za ciê¿ki grzech, który mog³y usprawiedliwiæ tylko wyj¹tkowe okolicznoœci, np. gdy okaza³o siê, ¿e w rodzinie partnera jest konwertyta albo samobójca, lub te¿ pan m³ody np. czytuje „heretyckie” ksi¹¿ki.
W tradycyjnych œrodowiskach równie niechêtnie odnoszono siê do zasymilowanych narzeczonych, których pogardliwe nazywano poszebeisroel25.
21
Dawniej, z zasady, odbywa³y siê one na dwanaœcie miesiêcy — w przypadku panny, i na miesi¹c —
w przypadku wdowy przed obrz¹dkiem zaœlubin (zbyt d³ugi stan narzeczeñstwa od wieków uwa¿any by³ za
rzecz nagann¹). Jednak od XII w., g³ównie ze wzglêdu na zagro¿enia gmin ¿ydowskich przeœladowaniami,
na zachodzie Europy zaczêto obie ceremonie, tj. zarêczyn i œlubu ³¹czyæ. W nastêpnych stuleciach by³y ju¿
one œciœle ze sob¹ zwi¹zane, tworz¹c jeden obrz¹dek. W niektórych spo³ecznoœciach oddziela³o je tylko odczytanie umowy przedœlubnej (hebr. ketuba).
22
Na ziemiach polskich — oprócz innych, ustalonych w umowie podarków — zwyczajowo rodzice narzeczonej kupowali narzeczonemu szal modlitewny (jid. ta³es). Rodzice narzeczonego przygotowywali dla
m³odych poœciel, a dla narzeczonej — perukê oraz ksi¹¿kê do nabo¿eñstwa. Narzeczona haftowa³a dla swego oblubieñca woreczek na filakteria i serwetkê do przykrywania mac. Por. R. Lilientalowa, Zarêczyny i wesele ¿ydowskie, „Wis³a” 1900, s. 64.
23
W sytuacji gdy kandydat na mê¿a by³ osob¹ dojrza³¹, sam ze swatk¹ ustala³ warunki umowy przedœlubnej.
24
R. Lilientalowa, Zarêczyny i wesele..., s. 64.
25
Okreœlenie to pochodzi od hebrajskich s³ów posze be–Israel — grzesznik poœród [ludu] Izraela. W potocznym rozumieniu odnoszono je do osób, które œciœle nie przestrzega³y przepisów religijnych.
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Strona zrywaj¹ca stosunki musia³a jednak przeprosiæ drug¹ rodzinê, wyjaœniaj¹c przy tym powód zerwania umowy26.
Z owymi wstêpnymi ustaleniami, zw³aszcza wœród chasydów, wi¹za³ siê
obyczaj spisywania rodzaju warunkowego zobowi¹zania, uk³adu zarêczynowego, zwanego w jêzyku jidysz tnojim. Akt ten, sporz¹dzony w dwóch
egzemplarzach, zawiera³ wszelkie uzgodnienia dotycz¹ce œlubu (w³¹cznie
z jego dat¹) i wynikaj¹cych zeñ œwiadczeñ obu stron, jak równie¿ postanowienia dotycz¹ce kar (tzn. konsekwencji finansowych), które mia³a ponieœæ
strona odstêpuj¹ca od umowy zarêczynowej. Dokument podpisywali dwaj
œwiadkowie oraz narzeczeni (kawaler pierwszy, potem panna). Narzeczona
po z³o¿eniu podpisu zazwyczaj otrzymywa³a kosztowny podarek, popularnie nazywany „pieni¹dzem za podpis”. M³odzi, potwierdzaj¹c sw¹ zgodê na
przysz³y zwi¹zek i ustalone warunki, dotykali kraju podanej im chustki.
Zgromadzeni na tej uroczystoœci pili za ich zdrowie i ¿yczyli im szczêœcia.
Matki narzeczonych t³uk³y talerz lub inne porcelanowe b¹dŸ gliniane naczynie27. Zwyczaj ten symbolicznie wi¹zano ze wspomnieniem o zburzeniu
Drugiej Œwi¹tyni Jerozolimskiej w 70 r. n. e. (o czym nale¿a³o pamiêtaæ nawet w tak radosnej chwili), a w potocznym rozumieniu — z nieodwracalnoœci¹ przyjêtej umowy (bowiem zgodnie z popularnym powiedzeniem, „lepiej jest podrzeæ pergamin ni¿ papier”, co znaczy³o, ¿e lepiej jest uniewa¿niæ umowê przedœlubn¹ ni¿ tnojim, a co za tym idzie, ¿e lepiej jest siê pobraæ, a nastêpnie rozwieœæ, ni¿ zerwaæ zarêczyny. Istnia³ jednak przes¹d,
¿e gdy jedno z narzeczonych zachorowa³o, akt zarêczynowy nale¿a³o zniszczyæ). Ceremonia ta mia³a charakter prywatnej uroczystoœci rodzinnej,
w której nie uczestniczy³a ¿adna „zwierzchnoœæ ¿ydowska”. Narzeczeni odt¹d nale¿eli do siebie, staj¹c siê dla postronnych „nietykalnymi”28. Jednak
podejmowanie przez nich wspó³¿ycia ma³¿eñskiego przed w³aœciw¹ ceremoni¹ zaœlubin, zwan¹ nis(s)uim (hebr., dos³. podniesienie ku sobie) by³o
niedozwolone.

26

R. Lilientalowa, Zarêczyny i wesele..., s. 64.
W niektórych spo³ecznoœciach panowa³ zwyczaj u¿ywania szcz¹tków owych naczyñ do wyrobu bi¿uterii,
któr¹ nastêpnie obdarowywano przyjació³ki panny m³odej.
28
W ¿adnym jednak wypadku narzeczeni nie mogli — w razie œmierci jednego z nich — po sobie dziedziczyæ. Nie byli te¿ zobowi¹zani do odbywania po sobie ¿a³oby.
27
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Posag
Prawo rabiniczne w interesie spo³ecznym zdecydowanie wypowiada³o
siê za potrzeb¹ wyposa¿ania dziewczyny wychodz¹cej za m¹¿, czyni¹c z tej
powinnoœci obowi¹zek moralny nie tylko ojca, ale te¿ ca³ej gminy, i ustalaj¹c minimaln¹ kwotê posagu, na który mog³y siê sk³adaæ zarówno dobra ruchome, jak i nieruchome29. Posag w pewnym sensie stawa³ siê wiêc czêœci¹
spadku, jaki otrzymywa³a córka jeszcze za ¿ycia ojca30. W prawie ¿ydowskim znane by³y zasadniczo dwa rodzaje posagu. Pierwszy, nosz¹cy nazwê
nichse(j) con barzel (hebr., dos³. w³asnoœæ ¿elaznego stada; przen. ¿elazny kapita³, w³asnoœæ sta³ej wartoœci), by³ prywatnym maj¹tkiem ¿ony, otrzymanym przez ni¹ przed zam¹¿pójœciem od rodziców lub innych osób (móg³
nim byæ równie¿ podarunek, otrzymany od mê¿a ju¿ po œlubie). ¯ona pozostawa³a jedyn¹ w³aœcicielk¹ tych dóbr i mog³a nimi dysponowaæ w dowolny, niczym nieograniczony sposób. M¹¿, uzyskawszy od niej pe³nomocnictwo, mia³ pe³ne prawo jego u¿ytkowania i inwestowania, musia³ jednak rekompensowaæ ma³¿once ewentualne straty; zarazem by³ za niego w pe³ni
odpowiedzialny. W razie rozwodu ¿ona otrzymywa³a zwrot równowartoœci
maj¹tku (wed³ug wyceny z czasu, kiedy wstêpowa³a w zwi¹zek ma³¿eñski)31. Drugim rodzajem œwiadczenia posagowego by³ rodzaj w³asnoœci,
zwany nichse(j) m(e)log (hebr., dos³. w³asnoœæ, która jest wyrwana). By³y to
wniesione przez ¿onê ruchomoœci lub nieruchomoœci, które formalnie przez
ca³y czas pozostawa³y jej w³asnoœci¹. Jednak przynoszone przez nie dochody stawa³y siê wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ mê¿a; nie odpowiada³ on te¿ za ewentualne straty; móg³ tymi dobrami swobodnie dysponowaæ, bez potrzeby uzyskiwania od ¿ony pe³nomocnictwa. ¯ona zaœ, nie posiadaj¹c praw do ich
u¿ytkowania, nie mog³a te¿ ich sprzedaæ. M¹¿ by³ zobowi¹zany zwróciæ je
w wypadku rozwi¹zania ma³¿eñstwa, jednak tylko wówczas, gdy nadal znaj29
By³y to przede wszystkim pieni¹dze, bi¿uteria, meble, odzie¿ osobista, czasami tak¿e s³u¿ba, grunty, byd³o. Por. J. Eisenberg, Kobieta w czasach Biblii, Gdañsk 1996, s. 59; M. Mendelsohn, Obrzêdowe ustawy ¯ydów co do spadków, opiek, testamentów i stosunków ma³¿eñskich, o ile siê te dotycz¹ w³asnoœci, Warszawa
1830, s.112.
30
Zgodnie z prawem nie mia³a ona tytu³u do dziedziczenia; ca³a spuœcizna dzielona by³a tylko miêdzy synów. Podobne prawo funkcjonowa³o w Polsce w okresie œredniowiecza. Por. I. Ihnatowicz, A. M¹czak,
B. Zientara, J. ¯arnowski, Spo³eczeñstwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, s. 33, 158. W wypadku
osierocenia tylko córek, zgodnie z prawem ¿ydowskim ka¿dej z nich — jako posag — nale¿a³a siê dziesi¹ta
czêœæ wartoœci dóbr nieruchomych, znajduj¹cych siê w spadku. Siostry, wychodz¹ce kolejno za m¹¿, otrzymywa³y sumê proporcjonalnie coraz mniejsz¹.
31
Przed powierzeniem dóbr mê¿owi by³y one inwentaryzowane i wyceniane.
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dowa³y siê w jego posiadaniu w stanie, w jakim zosta³y oddane w jego rêce32. Do tej czêœci posagu nale¿a³y tak¿e dobra dziedziczone przez ¿onê,
zakupione przez ni¹ lub darowane jej w okresie trwania ma³¿eñstwa.
Jeszcze inn¹ form¹ posagu, znan¹ w spo³ecznoœciach ortodoksyjnych
w Europie Œrodkowej i Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce i na
Litwie, gdzie istnia³ obyczaj ³¹czenia zwi¹zkiem ma³¿eñskim ludzi bardzo
m³odych, by³ kest (jid. utrzymanie, wikt i opierunek). Polega³ on na zapewnieniu utrzymania m³odym ma³¿onkom przez rodziców panny m³odej, po
to, by ziêæ móg³ studiowaæ w jesziwie lub kontynuowaæ studia talmudyczne
do czasu, a¿ usamodzielni siê i bêdzie w stanie sam utrzymaæ rodzinê. Poniewa¿ dla przysz³ych teœciów pozyskanie obiecuj¹cego, m³odego talmudysty
na ziêcia by³o honorem33, a zarazem spe³nieniem nakazu religijnego (micwy)34, obowi¹zek ten móg³ na nich ci¹¿yæ przez wiele lat.
Przygotowany przed œlubem posag zwyczajowo sk³adano u rabina lub
innej powszechnie szanowanej osoby. Narzeczony móg³ siê domagaæ jego
wydania jeszcze przed œlubem, decydowa³a o tym jedynie wola stron. Móg³
siê te¿ kontentowaæ jedynie obietnic¹ zapisu posagowego, która jednak
musia³a zostaæ wpisana do ketuby35. Wszystkie sprawy zwi¹zane z posagiem
— czasem bardzo drobiazgowo — regulowane by³y w³aœnie w tym dokumencie. W praktyce utar³o siê, ¿e obie strony powinny by³y coœ wnosiæ do
ma³¿eñstwa.
Ketuba
Ketuba by³a dokumentem, który z regu³y spisywano przed œlubem. Stanowi³a ona rodzaj zabezpieczenia kobiety oraz czêsto tak¿e jej dzieci na
32

W zwi¹zku ze swobod¹ rozporz¹dzania przez mê¿a tymi dobrami nie by³y one ani spisywane, ani wyceniane przed œlubem.
Wzorem ziêcia by³ m³odzieniec, który „chodzi³ co rano do bó¿nicy i ca³y dzieñ prawie przesiadywa³ nad
Talmudem w bethamidrasz[u]”. A. J. Cohn, ¯ydowskie szczêœcie. Obrazek z ¿ycia, Warszawa 1866, s. 69. Zachêcaj¹c do ma³¿eñstwa pannê z dobrego, acz niezamo¿nego domu, rodzice przekonywali: „Dostajesz wybornego ch³opca ¿ydowskiego, ucz¹cego siê i z bogatej familii. Pieniêdzy wam nie zbraknie, œwiêta nauka
te¿ bêdzie z wami, wiêc i b³ogos³awieñstwo Boskie nigdy was nie opuœci”. Tam¿e, s. 49. Motyw narzeczonego studiuj¹cego Torê pojawia³ siê nawet w ko³ysankach:„Narzeczony Sureñki uczyæ siê bêdzie Tory,Tory
uczyæ siê bêdzie, Pisaæ bêdzie ksiêgi, Dobr¹ i pobo¿n¹ Sureñka siê stanie” („Wis³a” 1902, s. 101).
34
Poœród 613 nakazów i zakazów, obowi¹zuj¹cych wyznawców religii moj¿eszowej, 434. przykazanie, wywiedzione ze s³ów Biblii (Pwt 10, 20), mówi, ¿e nale¿y przy³¹czyæ siê do mêdrców (by jak najwiêcej siê od
nich nauczyæ). By³o ono interpretowane w ten sposób, ¿e „dobrze jest o¿eniæ siê z córk¹ uczonego i w³asne
córki równie¿ wydaæ za m¹¿ za uczonych”. Tarjag micwot..., s. 87.
35
Jeœli ¿ona nie wywi¹za³a siê z tego zobowi¹zania, m¹¿ zwolniony by³ póŸniej z obowi¹zku udzielenia jej
(na jej ¿¹danie) listu rozwodowego.
33
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przysz³oœæ, równie¿ na wypadek œmierci mê¿a36. By³o to szczególnie wa¿ne
ze wzglêdu na fakt, ¿e zarówno wed³ug prawa biblijnego, jak i talmudycznego, ¿ona nie by³a uprawniona do dziedziczenia po mê¿u. Ketuba dawa³a wiêc kobiecie m.in. mo¿liwoœæ zastrze¿enia sobie i swemu potomstwu
œwiadczeñ maj¹tkowych; inaczej mówi¹c, by³a form¹ uznania d³ugu. W interesie narzeczonej by³o zatem uzyskanie dla siebie jak najkorzystniejszych zapisów, przede wszystkim odnosz¹cych siê do spraw maj¹tkowych,
zwi¹zanych z posagiem lub do innych kwestii, które mog³y byæ regulowane
umow¹. W ketubie narzeczony zobowi¹zywa³ siê do wyp³acenia przysz³ej
¿onie pewnej kwoty, w razie gdyby dosz³o do rozpadu ma³¿eñstwa. Wysokoœæ tego odszkodowania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, uzale¿niona by³a od kondycji narzeczonej37. Wyp³aca³ je narzeczony albo osoby
dziedzicz¹ce po nim. Ustalone kwoty mia³y charakter odszkodowania za
utracone dziewictwo; uwa¿ano, ¿e ich obni¿enie czyni³oby zwi¹zek nieprzystojnym (bezwstydnym)38. Natomiast mile widziane zarówno przez
pannê, jak i jej rodziców by³o ich podwy¿szenie, zwane „dodatkiem zapisu”
(hebr. tosafot ketuba).
Zgodnie z tradycj¹, od I w. p. n. e. obowi¹zywa³o prawne zabezpieczenie zapisów zawartych w ketubie, w postaci zastawu na ruchomym i nieruchomym maj¹tku mê¿a. „Prawo zastawu dla ketuby”, podobnie jak zapis hipoteczny na nieruchomoœci, przechodzi³o wraz z maj¹tkiem na kolejnego
jego nabywcê, daj¹c kobiecie w ten sposób trwa³e zabezpieczenie. Spisywanie ketuby sta³o siê zatem zwyczajem podniesionym do rangi ustawowej instytucji. Formu³a tego dokumentu zosta³a œciœle okreœlona39. Najogólniej
rzecz bior¹c, oprócz daty, miejsca, imion osób, mia³ on zawieraæ spis zobowi¹zañ (w tym maj¹tkowych) mê¿a wobec ¿ony oraz podpisy ich obydwojga
i dwóch œwiadków.
Prawo talmudyczne, stoj¹c na stra¿y dobra kobiety, zakazywa³o
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego w sytuacji, gdy mimo dokonania ceremonii zaœlubin ketuba nie zosta³a spisana albo zosta³a zagubiona, do czasu jej odnale-

36
Wed³ug Rabiego Meira „ma³¿onka ma umowê ma³¿eñsk¹, podrzêdna ¿ona nie ma ¿adnej umowy”, cyt.
za: B. Schlager, ¯ydowskie prawo ma³¿eñskie, Kraków 1930, s. 55.
37
Tzn. od tego np., czy przed œlubem by³a dziewic¹ czy wdow¹, albo czy pochodzi³a z rodu kap³añskiego.
38
B. Schlager, ¯ydowskie prawo..., s. 52.
39
W Talmudzie istnieje odrêbny traktat pt. Ketubot (hebr. Kontrakty ma³¿eñskie), odnosz¹cy siê do tej formy umowy œlubnej.
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zienia lub spisania nowego dokumentu40. Na ten czas m¹¿ powinien wrêczyæ ¿onie jakiœ zastaw, który ta — po spisaniu lub odnalezieniu ketuby —
powinna by³a mu zwróciæ. Co wiêcej, w przypadku gdy ¿ona wystêpowa³a
z roszczeniami wobec mê¿a, musia³a przedstawiæ oryginalny dokument
swojej ketuby albo przyprowadziæ dwóch œwiadków, mog¹cych zeznaæ, ¿e
wczeœniej posiada³a go. Dopóki ketuba nie zosta³a sp³acona, wdowa „nale¿a³a” do rodziny zmar³ego mê¿a. Mog³a j¹ jednak sprzedaæ, a wówczas egzekwowaniem zobowi¹zañ od rodziny mê¿a zajmowa³ siê nabywca tego dokumentu. Taki zapis œlubny nie ulega³ przedawnieniu, nawet wówczas, gdy
wdowa wstêpowa³a w nowy zwi¹zek ma³¿eñski. Jedynie w sytuacji, kiedy po
œmierci mê¿a przez 25 lat utrzymywana by³a przez jego rodzinê, nie wypada³o ju¿ upominaæ siê o wynikaj¹ce z zapisu ketuby nale¿noœci41. Zapis ulega³ przedawnieniu w wypadku kobiety rozwiedzionej. Prawo do ketuby traci³a te¿ ¿ona, która po œlubie okaza³a siê nie byæ dziewic¹42, oraz wdowa,
która po œmierci mê¿a nie chcia³a dope³niæ obowi¹zku ma³¿eñstwa lewirackiego (tj. zawrzeæ zwi¹zku ma³¿eñskiego z bratem zmar³ego b¹dŸ uzyskaæ
od niego formaln¹ rezygnacjê z takiego zwi¹zku poprzez odbycie obrz¹dku
chalicy).
Œlub
W zwi¹zku z biblijnym nakazem prokreacji — o czym dalej bêdzie jeszcze mowa — prawo talmudyczne stanowi³o, ¿e mê¿czyzna musi siê o¿eniæ43. Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego tradycyjnie uwa¿ane by³o za „szczyt
radoœci, czas szczêœcia i jasnoœci, nie maj¹cy sobie równych, wizerunek i symbol doskona³oœci”44. Jednak jego warunkiem by³o wyra¿enie woli przez
obie strony w sposób niezale¿ny, wyraŸny i powa¿ny. Cz³owiek decyduj¹cy
siê na ma³¿eñstwo musia³ wiêc byæ wolny oraz pozostawaæ w pe³ni w³adz
umys³owych. Nie móg³ czyniæ tego pod przymusem lub groŸb¹. W wypadku
40

Ketubot 57. a; Bawa Kama 89. a.
Spadkobiercy mê¿a, zgodnie z prawem, zobowi¹zani byli utrzymywaæ wdowê po nim do czasu, a¿ „nie
zarêczy³a siê komu innemu i pierwszej umowy nie podpisa³a”, albo te¿ nie zaskar¿y³a ketuby i „w swojej nale¿ytoœci s¹downie zaspokojon¹ byæ nie zechcia³a”, bowiem „utrzymanie wdowy (...) jest domniemanym
warunkiem kontraktu ma³¿eñskiego, który tylko przez wyraŸny uk³ad przeciwny zniesionym byæ mo¿e”.
M. Mendelsohn, Obrzêdowe ustawy..., s. 137–138.
41
M¹¿ po œlubie powinien by³ jednak bezzw³ocznie ten fakt zaskar¿yæ. Jeœli tego nie uczyni³ od razu, potem
nie mia³ ju¿ prawa do jego oprotestowania.
43
Poœlubienie kobiety by³o jednym z 613 nakazów i zakazów religijnych, jakie obowi¹zywa³y ka¿dego religijnego ¯yda. Tarjag micwot..., s. 107–108.
44
J. Eisenberg, Kobieta w czasach Biblii, s. 64.
40
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gdy s³absza strona, tj. kobieta, uleg³a takiemu przymusowi, ma³¿eñstwo
bezwzglêdnie nale¿a³o uznaæ za niewa¿ne. Jeœli jednak przymuszony zosta³
mê¿czyzna — fakt ten w zasadzie zwi¹zku takiego nie uniewa¿nia³. Prawodawstwo ¿ydowskie wychodzi³o bowiem z za³o¿enia, ¿e we wspomnianej sytuacji mê¿czyzna po œlubie mo¿e ¿onê oddaliæ, ¿ona natomiast nie ma takich mo¿liwoœci. Œlub traci³ wa¿noœæ tak¿e wówczas, gdy by³ wynikiem pope³nienia b³êdu w zwi¹zku z nieznajomoœci¹ faktów, które powstrzyma³yby
któr¹œ ze stron od ma³¿eñstwa b¹dŸ te¿ œwiadomego wprowadzenia jednej
strony w b³¹d45.
Zgodnie z tradycj¹ i prawem, w staro¿ytnoœci ma³¿eñstwo mo¿na by³o
zawrzeæ na trzy sposoby: wrêczaj¹c tzw. pieni¹dz (hebr. kesef) albo „dokument” (hebr. sztar), lub te¿ przez „pok³adziny” (hebr. bi’a). Ka¿dy z nich
spe³nia³ wymóg zawarcia umowy ma³¿eñskiej dopiero wówczas, gdy narzeczony wyraŸnie wyrazi³ sw¹ wolê zwi¹zania siê z konkretn¹ kobiet¹, wypowiadaj¹c wymagan¹ formu³ê46 albo w inny sposób ujawniaj¹c zamiar zawarcia ma³¿eñstwa. Oœwiadczenie to musia³o zostaæ z³o¿one w obecnoœci
co najmniej dwóch „zdatnych” œwiadków, tj. mê¿czyzn, ciesz¹cych siê powa¿aniem spo³ecznym, nie bêd¹cych krewnymi narzeczonego ani narzeczonej, ani te¿ œwiadkami w innych sprawach. Mog³o byæ ono zawarte
w sposób bezpoœredni lub poprzez pe³nomocników; Talmud zaleca³ jednak
pierwszy z nich.
W ci¹gu wieków drugi i trzeci sposób zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego
odesz³y w zapomnienie. Pozosta³oœci¹ po bi’a by³o symboliczne na³o¿enie
przez pana m³odego pierœcienia œlubnego lub z³otej obr¹czki na wskazuj¹cy
palec prawej rêki panny m³odej, wraz z wypowiedzeniem zwyczajowej formu³y. Powinny przy tym zostaæ zapewnione warunki, aby formalnie fizyczne zbli¿enie siê do siebie pañstwa m³odych by³o mo¿liwe47, choæ w rzeczywistoœci nie musia³o do niego dojœæ.

45

Dzia³o siê tak np. wówczas, gdy któraœ ze stron, w zwi¹zku z zachowaniem siê drugiej, zosta³a wprowadzona w b³¹d w kwestii osobistych przymiotów oraz stanu partnera, np. jedno z narzeczonych twierdzi³o, ¿e
jest osob¹ zamo¿n¹, co potem okaza³o siê nieprawd¹, albo nie poinformowa³o o swojej wadzie fizycznej
(ukrytym kalectwie), lub gdy narzeczona nie przyzna³a siê do braku dziewictwa. Talmud takie wprowadzenie w b³¹d nazywa oszustwem — „kradzie¿¹ wiedzy” (hebr. gnewat daat).
46
Najczêœciej by³y to s³owa: „Tym oto pierœcieniem (pieni¹dzem lub aktem) b¹dŸ mi uœwiêcon¹ (odosobnion¹), wed³ug Prawa Moj¿esza i Izraela”. Por. J. Kirszrot, Prawa ¯ydów w Królestwie Polskim, Warszawa
1917, s. 246 oraz Kid(d)uszin 6. a.
47
Jeœli któreœ z m³odych w czasie œlubu by³o np. chore i choroba ta potencjalnie uniemo¿liwia³a im odbycie
stosunku, wówczas ca³y akt œlubu traci³ sw¹ wa¿noœæ; m.in. nie mo¿na zatem by³o daty œlubu wyznaczyæ na
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Przez stulecia kszta³towa³y siê te¿ rozmaite ryty i lokalne tradycje,
a wraz z nimi tak¿e przes¹dy i wierzenia. Polscy ¯ydzi np. pilnie baczyli, by
przez ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy zaœlubiny m³odzi sami nie wychodzili
z domu, bez towarzystwa innych osób (ona w asyœcie kobiety, on — mê¿czyzny). Mogli bowiem paœæ ofiar¹ „z³ego oka” (uroku). Powszechne by³o te¿
przekonanie, ¿e na pannê m³od¹ czyhaj¹ w tym czasie si³y nieczyste48. Wieczorem, w przeddzieñ ceremonii œlubnej narzeczona w towarzystwie zamê¿nej kobiety udawa³a siê do mykwy, by w dniu œlubu byæ rytualnie czyst¹.
Czêsto odprowadza³y j¹ tam „siostry i kumoszki przy akompaniamencie
wrzaskliwej miasteczkowej kapeli”49. Po wstêpnym obmyciu jedna z us³uguj¹cych kobiet obcina³a jej paznokcie u r¹k i nóg, a potem prowadzono j¹
do w³aœciwej k¹pieli. Obecne w mykwie kobiety odmawia³y modlitwê, a narzeczona zanurza³a siê trzy razy, tak, by woda nad jej g³ow¹ zd¹¿y³a siê
ustaæ50. Dopiero wówczas uznawano, ¿e jest rytualnie czysta.
Zgodnie z tradycj¹, oboje pañstwo m³odzi (chatan i kal(l)a) w dniu œlubu od rana powinni byli poœciæ (tzn. nic nie jeœæ ani nie piæ)51, a¿ do zakoñczenia czêœci uroczystoœci œlubnych, zwanej kiduszin. W ten sposób duchowo oczyszczeni mogli stan¹æ przed sob¹ gotowi do stworzenia nowej wartoœci, jak¹ by³o ma³¿eñstwo.
Zazwyczaj przed poprowadzeniem pod œlubny baldachim (hebr. chupa), przy œwiadkach, dokonywano aktu zwanego kinjan, czyli potwierdzenia zobowi¹zañ zawartych w ketubie, poprzez przyjêcie chustki b¹dŸ czêœci
odzie¿y od rabina i zwrócenie mu jej, oraz podpisanie przez œwiadków dokumentu (w wielu gminach istnia³ obyczaj, ¿e podpis sk³ada³ tak¿e pan
m³ody).
Nastêpnie w uroczystym orszaku, z³o¿onym na przedzie z mê¿czyzn (co
najmniej dziesiêciu) i postêpuj¹cych za nimi kobiet (ka¿dy uczestnik uroczystoœci trzyma³ zapalon¹ œwiecê b¹dŸ pochodniê), przy wtórze muzyki,
odprowadzano pana m³odego pod bó¿nicê i wprowadzano pod baldachim.
Prowadzili go, trzymaj¹c pod rêce, ojcowie obojga oblubieñców. Nastêpnie
czas, kiedy panna m³oda nie by³a w stanie czystoœci rytualnej, tj. przechodzi³a menstruacjê b¹dŸ nie up³yn¹³
okreœlony czas (siedem dni) od jej zakoñczenia.
48
R. Lilientalowa, Przes¹dy ¿ydowskie, „Wis³a” 1900, s. 318.
49
I. J. Singer, Josie Kalb, Kraków 1992, s. 24.
50
R. Lilientalowa, Przes¹dy..., s. 318.
51
Post uwa¿ano za rodzaj oczyszczenia, napomnienia do uœwiêcania ¿ycia. Mia³ te¿ on m³odym przypominaæ o prawdziwym celu ¿ycia, o wielkim Dniu Pojednania. Oczyszczeniu temu mia³o s³u¿yæ tak¿e wspólne
wyznanie grzechów, podczas modlitwy odmawianej przed œlubem. Zob. S. P. De Vries, Obrzêdy i symbole
¯ydów, Kraków 1999, s. 297.
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powracano po pannê m³od¹, by j¹ tak¿e uroczyœcie poprowadziæ pod baldachim52. Wiod³y j¹ obie matki, a w przypadku sierot — krewni i krewne b¹dŸ
przyjaciele i przyjació³ki (w tym orszaku kobiety postêpowa³y przodem).
Ceremonia ta symbolizowa³a wprowadzenie kobiety do domu mê¿a i wziêcie jej przez niego w posiadanie, a wiêc wyobra¿a³a moment, od którego zaczynaj¹ siê prawne skutki zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Wœród ¯ydów
aszkenazyjskich istnia³ te¿ zwyczaj zarzucania przez pana m³odego chusty
na g³owê panny m³odej (jid. bedeken di kala — nakrycie oblubienicy), kiedy
to móg³ on spojrzeæ na sw¹ przysz³¹ ¿onê jeszcze przed spuszczeniem welonu; panna m³oda w towarzystwie prowadz¹cych j¹ dwóch zamê¿nych kobiet okr¹¿a³a siedem razy53 (rzadziej trzy54) swego oblubieñca. Pod baldachimem rabin wyg³asza³ stosowne przemówienie, a nastêpnie przepisane
prawem tzw. B³ogos³awieñstwa zarêczynowe, poczynaj¹c od b³ogos³awieñstwa nad pierwszym pucharem wina55. Po wypiciu ³yku wina przez oblubieñców, pan m³ody wk³ada³ swej wybrance na palec pierœcieñ œlubny, wypowiadaj¹c przepisan¹ prawem formu³ê. W ten sposób koñczy³a siê pierwsza czêœæ ceremonii (erusin). Zanim nast¹pi³a druga, w³aœciwe zaœlubiny
(nisuin), odczytywano ketubê. Nastêpnie osoba udzielaj¹ca œlubu zaczyna³a
wyg³aszaæ (odœpiewywaæ) B³ogos³awieñstwa œlubne. Ceremonia œlubna koñczy³a siê wraz z odmówieniem siódmego b³ogos³awieñstwa i st³uczeniem
obcasem przez pana m³odego kielicha, co symbolicznie — podobnie jak
przy spisywaniu uk³adu zarêczynowego — mia³o stanowiæ znak pokuty i ¿a³oby po zburzeniu Drugiej Œwi¹tyni Jerozolimskiej56; na znak ¿a³oby sypano te¿ na g³owê narzeczonego odrobinê popio³u, albo owijano pañstwa
m³odych czarn¹ materi¹ b¹dŸ wdziewano na nich tzw. œmiertelne koszule57.

52
Zgodnie z ludowym wierzeniem, panna m³oda id¹c do œlubu i wracaj¹c od niego, powinna by³a post¹piæ
pierwszy krok praw¹ nog¹. Por. R. Lilientalowa, Przes¹dy ..., „Wis³a” 1900, s. 319.
53
Bowiem w Biblii siedmiokrotnie zosta³o powtórzone: „i kiedy mê¿czyzna bierze ¿onê”. Por. R. Lilientalowa, Przes¹dy..., „Wis³a” 1898, s. 284.
54
Jako ¿e trzy razy w biblijnej Ksiêdze Ozeasza (2,21,22) pojawia siê fraza „poœlubiê ciê sobie”.
55
Zgodnie z ¿ydowskim prawem uczestnictwo rabina nie by³o koniecznym warunkiem, zdarza³o siê, ¿e
czynnoœciom przewodzi³a inna zacna, ogólnie szanowana osoba. Uroczystoœæ ta bowiem nie mia³a charakteru sakramentu, a i rabin nie by³ osob¹ „duchown¹” w rozumieniu chrzeœcijañskim. Jednak w diasporze
prawodawstwa krajów osiedlenia ¯ydów czêsto stawia³y przed rabinami wymóg spe³niania czynnoœci o charakterze religijno–prawnym, w³aœciwych dla duchownych innych wyznañ.
56
Inn¹ interpretacjê tego obyczaju podaje Talmud. Por. I. Abrahams, ¯ycie codzienne ¯ydów w œredniowieczu, Warszawa 1996, s. 143. Por. te¿ S. P. De Vries, Obrzêdy i symbole..., s. 314.
57
Zak³adanie œmiertelnej koszuli (bia³ej, d³ugiej, luŸnej szaty), zwanej kitlem, by³o szczególnie popularne
wœród czêœci ortodoksów. Znaczenie tego odzienia wynika³o przede wszystkim ze z³o¿onej symboliki bieli,
bêd¹cej znakiem czystoœci, wielkiego wesela oraz pocz¹tku, ale te¿ b³agania o zmi³owanie, pokuty i œmierci.
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W kulturze ¿ydowskiej nie istnia³y przepisy, okreœlaj¹ce miejsce, w którym powinna siê odbyæ ceremonia œlubna58. Wed³ug rytu sefardyjskiego,
najczêœciej mia³ on miejsce w synagodze, zaœ zgodnie z tradycj¹ aszkenazyjsk¹, a wiêc i ¯ydów polskich, szczególnie ortodoksów i chasydów, wszystkie
uroczystoœci œlubne odbywa³y siê pod go³ym niebem, na dziedziñcu bó¿nicy
lub synagogi, po zapadniêciu zmierzchu, czêsto w czasie pe³ni ksiê¿yca59.
Poniewa¿ uczestniczenie w uroczystoœciach œlubnych by³o micw¹, zazwyczaj wiêc bra³a w nich udzia³ wiêkszoœæ mieszkañców gminy.
Na ziemiach polskich za najodpowiedniejszy dzieñ na œlub uwa¿ano
wtorek, jako ¿e w powszechnym mniemaniu by³ on „szczêœliwym dniem”,
gdy¿ — zgodnie z tradycj¹ — Bóg tworz¹c œwiat tego dnia, dwukrotnie mia³
zobaczyæ, ¿e stworzone przezeñ dzie³a „by³y dobre” (Rdz 1,10 i 12), choæ
istnia³y na ten temat tak¿e inne pogl¹dy. Nie mo¿na by³o urz¹dzaæ œlubu
w szabas, œwiêta (w tym tak¿e w okresie tzw. dni pó³œwi¹tecznych œwi¹t Pesach i Sukot)60, a zwyczajowo tak¿e w ich przeddzieñ, za wyj¹tkiem Purim
i Chanuki oraz w czasie pó³¿a³obnych dni miêdzy œwiêtami Pesach a Szawuot61, za wyj¹tkiem dni bêd¹cych pierwszymi dniami miesi¹ca ksiê¿ycowego (Rosz Chodesz), Lag ba–Omer oraz tzw. Trzech dni ograniczenia
(hebr. Szloszet jeme(j) (ha–)hagbala)62.
Nie istnia³y równie¿ odrêbne przepisy dotycz¹ce stroju, w jakim pañstwo m³odzi winni byli wystêpowaæ. Zwyczajowo panna m³oda zak³ada³a
jasn¹ (bia³¹) sukniê63 i welon, a gdy by³a dziewic¹ — mia³a rozpuszczone

58
W œredniowieczu œlub dziewicy odbywa³ siê w synagodze, wdowy — obok synagogi, pod go³ym niebem.
W wielu gminach istnia³ te¿ obyczaj organizowania wszystkich œlubów pod go³ym niebem.
59
Stanowi³o to symboliczne nawi¹zanie do Bo¿ej obietnicy, ¿e bêdzie b³ogos³awi³ Abrahamowi i da mu
„potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie” (Rdz 22,17). Pe³nia ksiê¿yca stanowi³a te¿ odniesienie do
pe³ni ¿ycia i szczêœcia.
60
Obyczaj ten t³umaczono dba³oœci¹ o to, by radoœæ rodzinna nie zdominowa³a radoœci, jak¹ powinny sprawiaæ obchody œwi¹teczne. Bowiem radoœæ (hebr. simcha) w kulturze ¿ydowskiej stanowi niejako „element
obligatoryjny” w celebrowaniu wspomnianych œwi¹t. Jednak czêsto, zapewne ze wzglêdów praktycznych,
wbrew zaleceniom Talmudu, œluby organizowano w pi¹tki. I. Abrahams, ¯ycie codzienne..., s. 131.
61
Wed³ug niektórych autorytetów, by³a to „odmiana rzymskiego przes¹du, który zakazywa³ zawierania
ma³¿eñstw w maju”. Tam¿e, s. 127.
62
Trzy dni ograniczenia przypadaj¹ przed œwiêtem Szawuot; liczone s¹ od trzeciego do pi¹tego dnia miesi¹ca siwan; obchodzi siê je na pami¹tkê nakazanego przez Boga przygotowania siê ¯ydów do nadania
im Prawa przez Boga. Nale¿a³o wówczas w skupieniu przygotowaæ siê — tak¿e duchowo — do obchodów
œwiêta.
63
Wierzono, ¿e dziêki temu w przysz³oœci los panny m³odej te¿ bêdzie „jasny”. R. Lilientalowa, Wierzenia,
przes¹dy i praktyki ludu ¿ydowskiego, „Wis³a” 1904, s. 160.
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w³osy. Wplatano w nie bia³e jedwabne wst¹¿ki i kawa³eczek cukru64. W niektórych regionach nak³adano jej na g³owê wianek mirtowy, który mia³ zapewniæ jej szczêœcie ma³¿eñskie i liczne potomstwo65. W pewnych gminach
pan m³ody zak³ada³ do œlubu szal modlitewny (jid. ta³es), czasem te¿ specyficznego kroju ko³pak z futrzanym otokiem (jid. sztrajm³). Obowi¹zywa³a
zasada, ¿e w dniu œlubu pañstwo m³odzi powinni byæ swobodnie ubrani, bez
krêpowania cia³a, a wszystkie zawi¹zania („sznurki”) przy ich odzieniu powinny zostaæ rozwi¹zane66.
Po uroczystoœci zaœlubin w orszaku œlubnym odprowadzano narzeczon¹
do domu narzeczonego. Zwyczajowo wszystko powinno by³o przed owym
orszakiem ust¹piæ, nawet kondukt pogrzebowy. W œredniowieczu istnia³
zwyczaj rzucania i rozbijania naczynia o pó³nocn¹ œcianê domostwa, by
w ten sposób odegnaæ demony, które mia³y nadci¹gaæ od pó³nocy. Elementy tego wierzenia, mimo potêpienia ze strony rabinów, w religijnoœci ludowej utrzymywa³y siê tak¿e póŸniej. Na zakoñczenie uroczystoœci m³odych
odprowadzano do osobnego pokoju (akt ten nosi³ nazwê jichud — hebr.
odosobnienie i stanowi³ symboliczny znak skonsumowania zwi¹zku, choæ
faktycznie nie dochodzi³o do fizycznego zbli¿enia m³odych).
Po nim nastêpowa³o przyjêcie weselne, przy wtórze muzyki klezmerów,
po³¹czone z wystêpami badchana. Wszyscy mieli obowi¹zek dzieliæ œwi¹teczn¹ radoœæ pañstwa m³odych i wyra¿aæ swoj¹ w³asn¹ radoœæ. Wierzono, ¿e
usposobienie goœci oraz atmosfera weselna maj¹ wp³yw na przysz³e losy nowo¿eñców67. Nie nale¿a³o przy tym zapominaæ, by ow¹ radoœci¹ dzieliæ siê
z ubogimi. Wspólnie odœpiewywano psalm, a po zakoñczeniu posi³ku —
modlitwê dziêkczynn¹. Wyg³aszano te¿ B³ogos³awieñstwa œlubne. Dopiero
po zakoñczeniu wesela i przyjêciu podarków m¹¿ wprowadza³ ¿onê do swego domu i ³o¿a. W ortodoksyjnych œrodowiskach nastêpnego dnia po œlubie
dziewczêtom œcinano w³osy na g³owie b¹dŸ golono je. Odt¹d nosi³y peruki,
bêd¹ce znakiem stanu ma³¿eñskiego68.
64

R. Lilientalowa, Przes¹dy..., s. 643.
Mirt (hebr. hadas) mia³ w wielu kulturach rozbudowan¹ symbolikê, m.in. by³ znakiem dziewictwa, wiernoœci ma³¿eñskiej, p³odnoœci, szczêœcia, mi³oœci i mêstwa. U staro¿ytnych Izraelitów symbolizowa³ pokój,
dobrobyt, szczêœcie, radoœæ i p³odnoœæ.
66
R. Lilientalowa, Przes¹dy..., s. 641.
67
R. Lilientalowa, Wierzenia..., s. 160.
68
Wprowadzony w œredniowieczu zwyczaj noszenia peruk pocz¹tkowo by³ surowo potêpiany przez rabinów; w œrodowiskach ortodoksyjnych przyj¹³ siê dopiero w koñcu XVIII w. W Królestwie Polskim w 1853 r.
Rada Administracyjna wyda³a postanowienie, zakazuj¹ce kobietom ¿ydowskim golenia g³ów. Rabinów,
65
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Prokreacja
Nakaz prokreacji (hebr. peru u–rewu) jest pierwszym przykazaniem–
–micw¹, jakie pojawia siê w Biblii (Rdz 1,28). W talmudycznym traktacie
Jewamot (63,2) napisano, ¿e „takiego [mê¿czyznê], który nie spe³nia przykazania rozmna¿ania na ziemi nale¿y traktowaæ na równi z morderc¹, gdy¿
pomniejsza on swój œlad na ziemi”. Nakaz ten ma w kulturze ¿ydowskiej
charakter zarówno religijny, jak i spo³eczny; ci¹¿y jednak przede wszystkim
na mê¿czyŸnie; kobieca uroda i wdziêk maj¹ mu jedynie to zadanie u³atwiæ.
Zapobieganie zap³odnieniu zawsze uwa¿ane by³o za przestêpstwo, wielodzietnoœæ zaœ — za b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Jednak dopuszczano aborcjê
w wypadku zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia kobiety69. Kobieta generalnie jest
postrzegana podmiotowo, jako „naczynie”, s³u¿¹ce, czy raczej umo¿liwiaj¹ce mê¿czyŸnie realizacjê Bo¿ego przykazania70. Równoczeœnie jednak jej
seksualnoœæ sprawia³a, ¿e uwa¿ana by³a za potencjalne siedlisko z³a; reprezentowa³a bowiem pierwiastek zmys³owy, grzeszny, nieczysty71.
Rodziny ¿ydowskie z regu³y by³y wiêc bardzo liczne. Przy tym za cenniejszy dar Bo¿y uwa¿ano ch³opców ni¿ dziewczynki.

uczestnicz¹cych w obrz¹dkach œlubnych zobowi¹zywano, by nie dopuszczali do spe³niania tej czynnoœci. Za
niepos³uszeñstwo wobec owego postanowienia kobietom grozi³a kara pieniê¿na, rabinom zaœ zamkniêcie
w „domu poprawy” na 2–3 lata, z utrat¹ niektórych szczególnych praw i przywilejów; w przypadku zaœ powtórnego dopuszczenia do przestêpstwa — „oddanie do wojska bez zaliczenia”, a jeœli okazaliby siê niezdolnymi do s³u¿by wojskowej — odes³anie do poprawczych rot aresztanckich na 10–12 lat. Postanowienie
(rzadko egzekwowane) obowi¹zywa³o do koñca 1865 r. Por. J. Kirszrot, Prawa ¯ydów..., s. 272. Obyczaj golenia g³ów by³ powszechnie praktykowany na ziemiach polskich w œrodowiskach ortodoksyjnych w zasadzie
przez ca³y XIX w. i w okresie miêdzywojennym (zamiast peruk kobiety mog³y nosiæ chustki).
69
Zgodnie z traktatem talmudycznym (Oholot 7,6), ¿ycie kobiety oczekuj¹cej narodzin jest wa¿niejsze od
¿ycia p³odu, a¿ do ostatniej chwili ci¹¿y, czyli a¿ do porodu. Moj¿esz Schreiber, XIX–wieczny autorytet w
zakresie ¿ydowskiego prawa religijnego, twierdzi³, ¿e „¿adna kobieta nie ma obowi¹zku budowania œwiata
przez niszczenie samej siebie”. Zob. B. L. Sherwin, Duchowe dziedzictwo ¯ydów polskich, Warszawa 1995,
s. 202.
70
Przez wieki uwa¿ano, ¿e „posiada [ona] przede wszystkiem bez w¹tpienia to przeznaczenie, aby siê sta³a
¿on¹ i matk¹. (...) Kobiety nie bêd¹ce ani ¿onami, ani matkami (...), jednak o tyle nale¿¹ do anomalii, o ile
ten ich stan, poza zakresem rodziny, sprzeczny jest zarówno z ich naturalnym zadaniem w ¿yciu, jak i zapewne z ich w³asnym ¿yczeniem”. H. Struve, O emancypacji kobiet, Warszawa 1868, s. 8–9.
71
W Biblii nawet istnieje przepis, nakazuj¹cy zaniechania zbli¿eñ cielesnych z kobietami w chwilach szczególnie uroczystych (Wj 19,15). Zgodnie z ludowymi wierzeniami, gdy po wejœciu do miasta albo po wyjœciu
w sprawie interesów mê¿czyzna najpierw spotka³ kobietê — by³ to z³y znak. Zob. R. Lilientalowa, Wierzenia..., s. 156.
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Powinnoœci ma³¿onków wzglêdem siebie
Wed³ug prawa biblijnego, a potem tak¿e talmudycznego, mê¿czyzna
odgrywa³ w ma³¿eñstwie rolê dominuj¹c¹. Jednak by³ on zobowi¹zany do
szanowania ¿ony72; nie wolno mu by³o jej biæ, za co zosta³a nawet wyznaczona kara ch³osty i kl¹twy73, poza jednym wyj¹tkiem, tj. kiedy bez powodu,
pomimo wczeœniejszych ostrze¿eñ, zniewa¿a³a lub przeklina³a jego rodziców. Przez wieki uwa¿ano, ¿e „szczêœcie mê¿a (...) jest (...) pierwszym zadaniem ¿ony”74.
Zgodnie z obyczajem, ¿ydowska ¿ona nie powinna by³a zbyt czêsto wystawaæ w oknie albo przed drzwiami domu, wdawaæ siê w d³ugie rozmowy
z obcymi mê¿czyznami, prowadziæ swawolnych rozmów. Nie powinna tak¿e publicznie pokazywaæ siê z ods³oniêt¹ g³ow¹ albo w jaskrawych, wyzywaj¹cych strojach, mog¹cych wzbudzaæ mêskie po¿¹danie.
Oprócz spe³niania powinnoœci ma³¿eñskich, powinna wykonywaæ pewne drobne pos³ugi mê¿owi75, „byæ mu tak przy stole, jako te¿ w ró¿nych pracach us³u¿n¹ i pomocn¹, okazuj¹c przez to mi³oœæ ma³¿eñsk¹, oraz staraæ
siê, aby chodzi³ czysto i mia³ wygodê”76. Idea³em by³a wiêc, podobnie jak
i dla mê¿czyzn wyznaj¹cych inne religie, „kobieta familijna”77, która z racji
swych obowi¹zków „dom (...) jak najmniej opuszcza”, a wolne chwile wype³nia „zajêciami oko³o gospodarstwa, oko³o uprzyjemnienia, upiêkszenia
i rozweselenia ¿ycia domowego, lub w koñcu oko³o wychowania dzieci”.
Bowiem to w³aœnie w domu „otwiera siê dla ¿ony i matki najobszerniejsze
pole do dzia³ania”, a przy tym „sumienne dokonanie obowi¹zków,
i w mniejszym zakresie domu, doprowadza jednak kobietê z jednej strony

72

Berachot 61.1. „Kto ¿onê swoj¹ kocha jak siebie samego i powa¿a oraz szanuje j¹ jeszcze wiêcej, ten ma
szczêœcie w domu” (Jewamot 62.2; Bawa Mecija 59. a.). „Poniewa¿ instytucja ma³¿eñstwa odgrywa³a tak powa¿n¹ rolê w ¿yciu ¯ydów, tote¿ nauczyciele wpajali swym uczniom i ludowi obowi¹zek najwiêkszego szacunku dla kobiety”. H. Farbsztein, Kobieta w Biblii i w Talmudzie, „Ewa” 1928, nr 12, s. 3.
73
Ewen ha–Ezer 154.3.
74
Por. A. J. Cohn, ¯ydowskie szczêœcie..., s. 53. Wed³ug Rabiego Akiwy, uczonego ¿yj¹cego na prze³omie
I i II w. n. e., „jeœli ma³¿onek z ma³¿onk¹ w takim z sob¹ pozostaj¹ stosunku, ¿e ich ³¹czne ¿ycie jest wyrazem
boskiej woli, to i nagrodzeni zostaj¹ wszelkiemi b³ogos³awieñstwami; je¿eli zaœ stosunek ich do siebie nie
jest po Bo¿emu, jak Bóg mieæ chce, to po¿era ogieñ ca³e szczêœcie rodzinne”. Por. „Jutrzenka” 1863, nr 23,
s. 232.
75
Do pos³ug takich nale¿a³o np. œcielenie mu ³ó¿ka, obmywanie r¹k i twarzy (Ketubot 59. b).
76
M. Mendelsohn, Obrzêdowe ustawy..., s. 110–111.
77
Autorem tego doskonale oddaj¹cego istotê rzeczy terminu by³ doktor filozofii, profesor Cesarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego, Henryk Struve (1840–1912). Por. tego¿, O emancypacji..., s. 9.
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do coraz wiêkszej moralnej doskona³oœci (...), a z drugiej (...) zapewnia jej
najwy¿szy szacunek ca³ego spo³eczeñstwa (...)”78.
Prawo ¿ydowskie zobowi¹zywa³o j¹ przy tym, by przestrzega³a zasad
czystoœci rytualnej poprzez regularne odbywanie k¹pieli oczyszczaj¹cych
w mykwie, a tak¿e by sama karmi³a dzieci i wychowywa³a je, oraz do pi¹tego
roku ¿ycia kszta³ci³a (póŸniej obowi¹zek ten spada³ na ojca)79. Prawo halachiczne nak³ada³o te¿ na ¿onê obowi¹zek zajmowania siê gospodarstwem
domowym80 oraz samodzielnego sporz¹dzania ró¿nych potrzebnych przedmiotów u¿ytkowych81 (zobowi¹zania ¿ony zazwyczaj spisywane by³y ju¿
w ketubie). W rzeczywistoœci w tradycyjnych œrodowiskach najczêœciej tak¿e
na jej g³owie spoczywa³o utrzymanie domu. To ona zdobywa³a œrodki na ¿ycie, podczas gdy m¹¿ niemal ca³¹ sw¹ uwagê koncentrowa³ na sprawach duchowych, skupiony na praktykach religijnych i studiowaniu Tory82.
Jednak zgodnie z prawem, to m¹¿ by³ zobowi¹zany do zapewnienia ¿onie utrzymania, tzn. dostarczenia ¿ywnoœci i odzienia83, zapewnienia mieszkania oraz spe³niania powinnoœci ma³¿eñskich, a tak¿e do udzielania w potrzebie pomocy lekarskiej i prawnej (dawniej tak¿e wykupienia z niewoli),
a w razie jej œmierci — urz¹dzenia przyzwoitego pogrzebu. Obowi¹zywa³a
przy tym zasada, zgodnie z któr¹ sytuacja materialna, spo³eczna itp. kobiety powinna by³a siê zmieniaæ tylko na korzyœæ, a nie pogarszaæ siê. Tak wiêc
jeœli w panieñstwie by³a ona np. przyzwyczajona do spo¿ywania wykwin78

Tam¿e, s. 9–11, 17–18.
Pirke Awot 6; Kid(d)uszin 29.30. W XIX w. na ziemiach polskich ch³opcy byli posy³ani na naukê do
szkó³ki religijnej (chederu) najczêœciej ju¿ po ukoñczeniu trzeciego roku ¿ycia.
80
Do podstawowych obowi¹zków ¿ony „stanu pospolitego” nale¿a³o: dbanie o mielenie zbo¿a potrzebnego w gospodarstwie domowym, pieczenie chleba, pranie, przygotowywanie posi³ków, karmienie w³asnych
dzieci, pasienie niektórych gatunków byd³a. Jeœli jednak mê¿a staæ by³o na zatrudnienie s³u¿by, powinien to
uczyniæ, by ¿ona mia³a „ulgê w pracy”. Jednak jeœli rodzinê staæ by³o na utrzymanie wiêcej ni¿ trzech s³ug,
¿ona „nie mo¿e nic nie robiæ; bo pró¿nowanie szkodzi dobrym obyczajom; dla czego obowi¹zan¹ jest nie
tylko niektóre us³ugi z przywi¹zania sama wype³niaæ, ale nadto dla przepêdzenia czasu niektóre pomniejsze
rêczne roboty uskuteczniaæ”. M. Mendelsohn, Obrzêdowe ustawy..., s.110.
81
Chodzi³o tu przede wszystkim o „roboty warsztacikowe, haftowanie, robienie poñczoch, tudzie¿ przêdzenie we³ny i lnu”, zaznaczano przy tym, ¿e „je¿eli zaœ ¿adna z tych robót nie jest we zwyczaju, obowi¹zan¹
jest tylko do przêdzenia we³ny”. Tam¿e, s. 109–110.
82
„M¹¿ ¿ydowski posiada³ swój œwiat: Torê z jej 613 przykazaniami, gminê, w której wrza³o jak w ulu, synagogê, bó¿nicê etc. Kobieta ¿ydowska mia³a zaœ odrêbny drobny œwiatek ze swoj¹ teologi¹ popularn¹ (...).
Tylko przez kratê bó¿nicz¹ i przez dziurkê od klucza mog³a siê przygl¹daæ temu, co siê dzieje w wielkim
œwiecie mêskim. Prawda, ¿e ¯ydówka czêstokroæ dŸwiga³a na sobie jarzmo ca³ej rodziny, wy¿ywia³a mê¿a
i dzieci, handlowa³a, zajmowa³a siê rzemios³em”. A. Gliksman, Ma³¿eñstwo. Pozory i istota kryzysu ma³¿eñskiego u ¯ydów, „Ewa” 1931, nr 4, s. 2.
83
Obowi¹zek dotycz¹cy ubierania ¿ony odnosi³ siê tak¿e do zapewnienia jej kosztownoœci, tzn. srebrnych
i z³otych ozdób, oraz œrodków upiêkszaj¹cych urodê.
79
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tnych potraw, m¹¿ mia³ obowi¹zek zapewniæ je jej tak¿e po zam¹¿pójœciu,
nawet gdyby sam musia³ siê kontentowaæ skromnym posi³kami84. W ogóle
¿ona — zgodnie z postanowieniami Talmudu — mia³a prawo do lepszego
jad³a ni¿ m¹¿. Szczególnie by³o to wa¿ne, gdy karmi³a dziecko (zalecano, by
w tym czasie nie zatrudniaæ jej do zbyt ciê¿kich prac).
Jeœli idzie o mieszkanie, to prawo talmudyczne zobowi¹zywa³o mê¿a do
odpowiedniego urz¹dzenia go, przy czym decyduj¹cy g³os w tym wzglêdzie
mia³ nale¿eæ do ¿ony. Bez jej zgody m¹¿ nie powinien by³ nic w nim zmieniaæ85. Ubóstwo i brak œrodków do ¿ycia mog³y siê staæ wa¿nym powodem
do ¿¹dania przez ¿onê rozwodu86. Respektowania tej zasady kobieta mog³a
dochodziæ przed s¹dem, tak¿e wobec dziedziców mê¿a, ju¿ po jego œmierci.
Trudna rzeczywistoœæ dnia codziennego w XIX i na pocz¹tku XX w.
na ziemiach podzielonej miêdzy zaborców Rzeczypospolitej sprawia³a, ¿e
wiêkszoœæ ¿ydowskich kobiet, ¿yj¹cych czêsto w skrajnej biedzie, nie korzysta³a z przys³uguj¹cych im formalnie praw, dziel¹c siê ka¿dym zdobytym
groszem i straw¹ ze sw¹ rodzin¹. W zamo¿niejszych œrodowiskach prawa te
czêœciej by³y respektowane. Jednak pamiêæ o nich oraz fakt, ¿e zosta³y one
jasno sprecyzowane i zawsze mo¿na siê by³o do nich odwo³aæ, niew¹tpliwie
mia³ dla kobiet ¿ydowskich ogromne znaczenie.

84
Mia³ siê do tej zasady stosowaæ nawet wówczas, gdy siê to odbywa³o jego kosztem i musia³ przez to ciê¿ko
pracowaæ. Por. Ewen ha–Ezer 70.3.
85
Przepisy te najczêœciej nie znajdowa³y zastosowania w ¿yciu ludnoœci ¿ydowskiej ma³ych miasteczek
i miast polskich w XIX i na pocz¹tku XX w.
86
Dlatego zalecano, by mê¿czyzna ¿eni³ siê z ubo¿sz¹ ni¿ on sam kobiet¹, tak by potem, w razie pogorszenia siê jego sytuacji materialnej, nie obni¿y³ siê poziom ¿ycia, do jakiego by³a ona przyzwyczajona.
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„Anio³ w domu” czyli o ma³¿eñstwie
w wiktoriañskiej Anglii
„Anio³ w domu” czyli o ma³¿eñstwie w wiktoriañskiej Anglii

Okres panowania królowej Wiktorii (1837–1901) w Zjednoczonym
Królestwie zwyk³o siê w jego obyczajowym aspekcie postrzegaæ jako epokê
kultu rodziny i ogniska domowego, gdzie ma³¿eñstwo by³o œwiêtoœci¹, a rola ¿ony i matki stanowi³a powo³anie kobiety bez wzglêdu na jej pochodzenie spo³eczne. Naszym celem jest rekonstrukcja i opis postulowanego wówczas wzorca ma³¿eñstwa i roli ¿ony oraz ich funkcjonowania w ró¿nych warstwach spo³ecznych. Chodzi te¿ o przeœledzenie, w jakim stopniu by³y one
zakorzenione w œwiadomoœci zbiorowej. Ze wzglêdu na istotne ró¿nice
miêdzy poszczególnymi krainami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii poni¿szy wywód dotyczyæ bêdzie wy³¹cznie Anglii.
Z wielkiej liczby opracowañ odnosz¹cych siê do epoki panowania królowej Wiktorii, a poruszaj¹cych tak¿e kwestie ma³¿eñstwa1 — warto wymieniæ klasyczn¹ pracê Waltera E. Houghtona2. Tematy, które s¹ przedmiotem naszych rozwa¿añ, sta³y siê w ostatnich latach polem badañ dla kolejnego pokolenia uczonych, z których czêœæ pozostaje w krêgu tzw. women’s studies. Instytucjê ma³¿eñstwa z feministycznego punktu widzenia
bada m.in. Mary Lyndon Shanley3. Coraz wiêksze zainteresowanie wœród
badaczy zyskuje równie¿ rola mê¿czyzny w wiktoriañskim domu4.

1

Na temat godnych uwagi publikacji dotycz¹cych ma³¿eñstwa i pozycji spo³ecznej kobiety m.in. w wiktoriañskiej Anglii por. F. Bédarida, A Social History of England 1851–1990, London–New York 1991, s. 369 n.
W. E. Houghton, The Victorian Frame of Mind, 1830–70, Yale 1957.
3
Por. M. Lyndon Shanley, Feminism, Marriage, and the Law in Victorian England, 1850–1895, Princeton
1993.
4
Por. J. Tosh, A Man’s Place, Masculinity and the Middle Class Home in Victorian England, New Haven–
2
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Punktem odniesienia œwiatopogl¹du angielskich poddanych królowej
Wiktorii by³a w³aœnie rodzina; wokó³ niej koncentrowa³o siê „wiktoriañskie
¿ycie”5. Sama królowa czêsto fotografowana by³a w otoczeniu swych dzieci
oraz mê¿a; przedstawiano j¹ zatem w sytuacji „rodzinnej”6, maj¹cej odzwierciedlaæ bliskoœæ emocjonaln¹ jej cz³onków7. Ta nieomal intymna poza
jest wyrazem zmiany w postrzeganiu zarówno monarchii, jak i rodziny jako
takiej, bowiem w drugiej po³owie XIX w. jej materialna funkcja, gospodarstwa domowego i warsztatu pracy, przesta³a odgrywaæ kluczow¹ rolê8.
Wraz z postêpuj¹c¹ industrializacj¹ oraz obejmowaniem — przede wszystkim przez mê¿czyzn, jako ¿e oni byli g³ównymi ¿ywicielami rodziny — stanowisk pracy poza domem: w instytucjach publicznych czy fabrykach, nastêpowa³ rozdzia³ miejsca pracy od domu, który stopniowo zacz¹³ pe³niæ rolê przede wszystkim centrum ¿ycia rodzinnego9. Proces ten, prowadz¹cy do
oddzielenia sfery prywatnej od publicznej, rozpocz¹³ siê w drugiej po³owie
XVIII w. wœród klas wy¿szych10, których obyczaje przejmowane by³y stopniowo przez pozosta³e klasy spo³eczne11. Ów nowy podzia³ sfer ¿ycia leg³
u podstaw wiktoriañskiej wizji œwiata, choæ na dobre utrwali³ siê dopiero
w po³owie XIX stulecia12, czyli ju¿ kilkanaœcie lat po dojœciu do w³adzy królowej Wiktorii.
Zgodnie z teori¹ uzasadniaj¹c¹ oddzielenie sfery publicznej i prywatnej, dom epoki wiktoriañskiej by³ miejscem emocjonalnego i duchowego
spe³nienia, œwi¹tyni¹ cnót i zasad moralnych13. Jednoczeœnie ognisko doLondon 1999; Manliness and Morality. Middle Class Masculinity in Britain and America 1800–1940, ed.
J. A. Mangan, J. Walvin, Manchester 1987.
5
Por. W. E. Houghton, dz. cyt., s. 341; S. Mitchell, Daily Life in Victorian England, Westport, Connecticut–London 1996, s. 141 nn.
6
Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 267.
7
Tam¿e, s. 141.
8
Jak pisze E. Royle: domestic industry gave way to domesticity (Modern Britain. A Social History 1750–1997,
London–New York–Sydney–Auckland 1997, s. 57).
9
Por. L. Davidoff, The Family in Britain, [w:] People and their Environment, The Cambridge Social History of
Britain 1750–1950, t. 2, ed. F. M. L. Thompson, Cambridge–New York–Port Chester–Melbourne–Sydney
1990, s. 71–129, s. 128 n. Podane przez W. E. Houghtona (dz. cyt., s. 342 n.) t³umaczenie wzrostu roli domu
rodzinnego w ¿yciu spo³ecznym wiktoriañskiej Anglii, choæ niepozbawione s³usznoœci, wydaje siê niedostateczne. Houghton przedstawi³ bowiem jedynie elementy procesu, który opisa³a Davidoff. Podobnie do tej
badaczki, D. Gorham upatruje Ÿróde³ wiktoriañskiego kultu domu rodzinnego w narodzinach gospodarki
kapitalistycznej (por. D. Gorham, The Victorian Girl and the Feminine Ideal, Bloomington 1982, s. 4).
10
Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 75 n.
11
Por. F. Bédarida, dz. cyt., s. 118.
12
Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 128.
13
Por. W. E. Houghton, dz. cyt., s. 343–348.
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mowe, postrzegane jako schronienie przed trudami codziennego ¿ycia, sta³o w opozycji do œwiata zewnêtrznego, œwiata mê¿czyzn, brutalnego, wymagaj¹cego si³y i wytrwa³oœci w pracy oraz innych cech, których kobiety rzekomo nie posiada³y14. Nie oznacza to jednak, ¿e dom by³ wy³¹czn¹ domen¹
kobiet. Wed³ug Waltera E. Houghtona specyfika wiktoriañskiego modelu rodziny polega³a przede wszystkim na tym, ¿e mê¿czyŸni uczestniczyli
w niej w niespotykanym wczeœniej stopniu 15.
Forsowany wówczas model mêskoœci zaleca³ udzia³ mê¿czyzny w ¿yciu
rodzinnym. W pojêciu d¿entelmena, które wykszta³ci³o siê w pe³ni na pocz¹tku XIX w. i odzwierciedla³o idea³ mêskiego zachowania przedstawicieli klas œrednich, nader istotn¹ rolê odgrywa³a wysoka pozycja spo³eczna
mê¿czyzny, jego doskona³e maniery i wykszta³cenie, rycerski stosunek do
p³ci piêknej, a tak¿e przywi¹zanie do wartoœci rodzinnych16. Choæ pe³na oddania postawa wobec rodziny by³a nieod³¹czn¹ cech¹ tego modelu, zawarcie ma³¿eñstwa nie decydowa³o o realizacji wzorca d¿entelmena, bowiem
funkcje, które w klasach œrednich spe³nia³a w gospodarstwie ¿ona, kawaler
móg³ powierzyæ siostrze lub którejkolwiek ze swoich krewnych, dziêki czemu jego pozycja spo³eczna nie doznawa³a uszczerbku17. W drugiej po³owie
XIX w., wraz z kszta³towaniem siê i popularyzacj¹ nowych, k³ad¹cych nacisk na tê¿yznê fizyczn¹ i uprawianie sportów grupowych, wzorców mê¿czyzny: tzw. muskularnego chrzeœcijanina (muscular Christian)18, który
ewoluowa³ w kierunku neospartañskiego (neo–Spartan) idea³u mêskoœci19,
wartoœci rodzinne nie odgrywa³y istotnej roli w budowaniu wizerunku mê¿czyzny20. Co wiêcej, upowszechnienie siê w ostatnich dekadach XIX w. pogl¹du o intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej ni¿szoœci kobiet sprawia³o,
14

Alfred Tennyson w poemacie pt. The Princess, nale¿¹cym do zbioru Idylls of the King z 1859 r., doskonale
opisa³ ów podzia³ ról miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹: Man for the field, woman for the hearth/ Man for the sword
and for the needle she:/ Man with the head and woman with the heart,/ Man to command and woman to obey,
cyt. za: F. Bédarida, dz. cyt., s 118.
15
Por. W. E. Houghton, dz. cyt., s. 340.
16
Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 83. Wiêcej o ideale d¿entelmena por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 269–271.
17
Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 99.
18
Autorem koncepcji muscular Christian by³ powieœciopisarz Thomas Hughes (1822–1896), który rozwin¹³ teoriê tzw. mêskiego chrzeœcijanina (manly Christian) autorstwa Charlesa Kingsleya w niezwykle popularnym cyklu ksi¹¿ek o przygodach Toma Browna (por. J. Richards,’Passing the Love of Women’: Manly Love and Victorian Society, [w:] Manliness and Morality…, s. 93–122, s. 103 n.).
19
J. A. Mangan i J. Walvin, Introduction, [w:] Manliness and Morality…, s. 1–7, s. 3.
20
Charles Kingsley (1819–1875), brytyjski duchowny i powieœciopisarz, który pochwala³ ma³¿eñstwo i mi³oœæ ma³¿eñsk¹, by³ w swoich pogl¹dach raczej odosobniony. Jakkolwiek Kingsley odegra³ bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê i popularyzacji idea³u tzw. muscular Christianity, jego postulaty dotycz¹ce ma³¿eñstwa nie znalaz³y wielu zwolenników (por. J. Richards, dz. cyt., s. 104).
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¿e na znaczeniu zyskiwa³o towarzystwo mê¿czyzn, a mêska przyjaŸñ górowa³a nad mi³oœci¹ ma³¿eñsk¹21. Zatem ma³¿eñstwo, które — zgodnie
z koncepcj¹ rozdzia³u sfer prywatnej i publicznej — by³o powo³aniem, misj¹ i ¿yciowym spe³nieniem dla kobiety — nie mia³o wiêkszego znaczenia dla
wizerunku mê¿czyzny.
Teoria podzia³u sfer ¿ycia znalaz³a swój pe³ny wyraz w poemacie Johna
Ruskina Of Queen’s Gardens22, który — zdaniem Waltera E. Houghtona —
by³ najwa¿niejszym w wiktoriañskiej myœli dzie³em przedstawiaj¹cym idealn¹ wizjê mi³oœci, kobiety i domu23. Sfera publiczna to obowi¹zki i przywileje mê¿czyzny, do których zalicza siê prowadzenie wojny i interesów, uprawianie polityki oraz nauki. Natomiast domen¹ kobiety mia³ byæ dom, którym ¿ona w³ada niepodzielnie, czuwaj¹c jednoczeœnie nad rozwojem duchowym i moralnym swego mê¿a i dzieci24. Kobieta, przebywaj¹c zawsze
w zaciszu domostwa, zachowuje swoj¹ czystoœæ i wrêcz dzieciêc¹, choæ jednoczeœnie pe³n¹ majestatu, niewinnoœæ. Utraci³aby ona ow¹ czystoœæ, gdyby
odwa¿y³a siê wkroczyæ do œwiata mê¿czyzn25.
Koncepcj¹ co najmniej dorównuj¹c¹ popularnoœci¹ modelowi przedstawionemu przez Ruskina by³a wizja kobiety — „anio³a w domu”26, wyra¿ona przez Coventry Patmore’a w cyklu poematów pod tytu³em The Angel
in the House27. Patmore, powielaj¹c schemat podzia³u sfer ¿ycia na publiczn¹ — mêsk¹ i prywatn¹ — kobiec¹, przedstawi³ idea³ kobiety jako stra¿niczki domowego ogniska, czu³ej matki i ¿ony, bez reszty oddanej mê¿owi,
emanuj¹cej urokiem kobiecoœci, a jednak niewinnej28. Jakkolwiek idea³
„domowego anio³a” stworzony przez Patmore’a nie by³ jedyn¹ w wiktoriañ-

21

Tam¿e, s. 94–97.
Of Queen’s Gardens J. Ruskina ukaza³o siê drukiem po raz pierwszy w tomie Sesame and Lilies w 1865 r.,
a publicznie przedstawione zosta³o rok wczeœniej.
23
Por. W. E. Houghton, dz. cyt., s. 343.
24
Tam¿e, s. 349 n.
25
Por. D. Gorham, dz. cyt., s. 6.
26
Nazwa ta wywodzi siê od tytu³u cyklu poematów Patmore’a The Angel in the House, dos³ownie: „anio³
w domu”.
27
Na cykl pt. The Angel in the House sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce poematy: The Betrothal (1854), The Espousals
(1856), Faithful for Ever (1860) oraz The Victories of Love (1863). Cykl ten zdoby³ sobie popularnoœæ dorównuj¹c¹ powodzeniu, jakim cieszy³y siê Idylls of the King Tennysona.
28
Por. C. Patmore, Poems, [w:] Victorian Women. A Documentary Account of Women’s Lives in Nineteenth–Century England, France, and the United States, ed. E. Olafson Hellerstein, L. Parker Hume,
K. M. Offen, Stanford, California 1981, s. 134–137.
22
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skiej Europie wizj¹ kobiety–anio³a29, to w³aœnie ta jej wersja sta³a siê synonimem angielskiego wzoru ¿ony i jej roli w ma³¿eñstwie.
Zarówno u Ruskina, jak i u Patmore’a czystoœæ i niewinnoœæ kobieca,
wynikaj¹ca z nieznajomoœci œwiata zewnêtrznego i ca³kowitej ignorancji
w sprawach p³ciowoœci30, ³¹czy siê ze sprawowaniem przez kobietê funkcji
matki. W koñcu XVIII w. dokona³a siê bowiem sublimacja kobiecej seksualnoœci w macierzyñstwo31. Od tej pory czêsto ca³kowicie negowano istnienie u kobiet popêdu seksualnego32, gloryfikowano zaœ kobietê w roli matki.
Zjawisko to sz³o w parze z du¿¹ dzietnoœci¹. Do lat 70. XIX w. w przeciêtnej rodzinie wiktoriañskiej rodzi³o siê oko³o szeœciorga dzieci33. Schy³ek
mitu macierzyñstwa korelowa³ ze zmniejszaniem siê liczby urodzin; proces
ten rozpocz¹³ siê w latach 60. i 70. XIX w. w klasach wy¿szych i œrednich34.
Model kobiety ca³kowicie podleg³ej woli mê¿czyzny, pos³usznej mu
i nieobecnej w ¿yciu publicznym wspiera³o równie¿ prawo pisane, które
upoœledza³o kobiety zamê¿ne. Zgodnie z liter¹ prawa mê¿atka stanowi³a
bowiem dope³nienie swego mê¿a — stan ten okreœlano mianem coverture.
Prawnik sir William Blackstone opisa³ to zjawisko w swoim s³ynnym dziele
Commentaries on the Laws of England (1765–1769 r.) s³owami: „przez zawarcie ma³¿eñstwa m¹¿ i ¿ona staj¹ siê w œwietle prawa jedn¹ osob¹; co
oznacza, ¿e samo istnienie, w sensie prawnym, kobiety ulega w trakcie
ma³¿eñstwa zawieszeniu (...)[przechodz¹c — E.K.] na mê¿a, pod którego
piecz¹, ochron¹ i os³on¹ [cover] ona [tj. ¿ona] dzia³a”35. Jeszcze dobitniej
wyrazi³a to w 1854 r. Caroline Norton: „w œwietle prawa Anglii kobieta zamê¿na (...) nie istnieje” 36.
29

Por. E. B. Freedman i E. Olafson Hellerstein, Part II, 25. Introduction: The Angel in the House, tam¿e,
s. 134.
How wise in all she ought to know,/ How ignorant of all beside!, tam¿e, s. 137.
31
Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 84.
32
Por. J. Lewis, Women in England 1870–1950. Sexual Divisions and Social Change, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore 1984, s. 126–129.
33
Por. J. A. Banks, Prosperity and Parenthood. A Study of Family Planning Among the Victorian Middle
Class, Aldershot 1993, s. 3.
34
Tam¿e, s. 5.
35
By marriage the husband and wife are one person in law; that is, the very being, or legal existence of a woman
is suspended during marriage, or at least incorporated and consolidated into that of the husband, under whose
wing, protection and cover she performs everything, cyt. za J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth–Century England, Chicago, Illinois 1989, s. 1 n.
36
(...) a married woman is, by the code of England, (...) non–existant [tak w oryg. — E. K.] in law, C. Norton,
English Laws for Women in the Nineteenth Century, s. 20, Victorian Women Writers On–Line, www.indiana.
edu/~letrs/vwwp/norton/englaw. htm, 15.10.2002 r.
30
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Dla kobiety zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego stanowi³o kluczowy moment egzystencji, nie tylko w œwietle ideologii epoki czy w œwietle prawa, lecz tak¿e w odbiorze spo³ecznym. Dlatego te¿ analiza roli kobiety
w ma³¿eñstwie wydaje siê zasadna; w istocie chodzi o odpowiedŸ na pytanie, czym by³o ma³¿eñstwo dla poszczególnych grup spo³ecznych. Bogata literatura przedmiotu umo¿liwia próbê zarysowania statusu spo³ecznego
kobiet zamê¿nych w ró¿nych warstwach spo³ecznych i konfrontacji tego
obrazu z regulacjami prawnymi wiktoriañskiej Anglii.
Nale¿y jednak zastrzec, ¿e klasyfikacjê spo³eczeñstwa angielskiego na
warstwy: wy¿sz¹, œredni¹ i ni¿sz¹ dodatkowo komplikuj¹ podzia³y wewn¹trz nich samych, st¹d dla Anglii zasadne jest pos³ugiwanie siê terminami: warstwy œrednie, wy¿sze i ni¿sze. Charakterystyka sytuacji mê¿atek wywodz¹cych siê z poszczególnych klas spo³ecznych przedstawiona w tym
miejscu jest bardzo ogólna, szczególnie w odniesieniu do warstw ni¿szych,
ze wzglêdu na jeszcze wiêksze tu ni¿ w przypadku innych klas odmiennoœci
œrodowisk wchodz¹cych w ich sk³ad. Rzemieœlnicy: szewcy, murarze czy
piekarze, tj. robotnicy wysoko wykwalifikowani, stanowi¹cy — wed³ug badañ R. D. Baxtera z 1867 r.37 — 11,4% tzw. working class, do której nale¿a³o 81,2% ludnoœci, zbli¿ali siê pod wzglêdem stylu ¿ycia i wyznawanych
norm spo³ecznych do ni¿szej klasy œredniej38. Natomiast pracuj¹cy fizycznie robotnicy fabryczni i rolni, s³u¿ba domowa czy robotnicy niewykwalifikowani b¹dŸ s³abo wykwalifikowani39 byli znacznie zró¿nicowani, m.in. ze
wzglêdu na wysokoœæ dochodów, rodzaj wykonywanej pracy, œrodowisko
geograficzne. Ró¿nice te sprawiaj¹, ¿e zbiorowa charakterystyka ni¿szych
klas jest szczególnie daleko id¹cym uogólnieniem40. Z kolei w klasach œrednich, które w 1837 r. stanowi³y oko³o 15% populacji, a w 1901 r. ju¿ oko³o
25%41, wraz z postêpuj¹c¹ urbanizacj¹ ró¿nice miêdzy tzw. upper, middle
i lower middle classes stawa³y siê coraz wyraŸniejsze. Wy¿sza klasa œrednia,
zwana tak¿e old middle class, do której nale¿eli m.in. stoj¹cy wy¿ej w hierarchii zawodowej prawnicy, duchowni, wysocy urzêdnicy pañstwowi, profesorowie uniwersyteccy, czyli tzw. professionals, stanowi³a elitê spo³eczn¹.
W wyniku rewolucji przemys³owej do tej grupy do³¹czyli te¿ bankierzy
37
38
39
40
41

Por. R. D. Baxter, National Income, za: J. Perkin, dz. cyt., s. 118.
Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 20.
Tam¿e, s. 18.
Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 117.
Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 20 n.
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i wielcy fabrykanci. Jednak zarówno wy¿sz¹ klasê œredni¹, jak i tzw. lower
middle class, do której zaliczali siê urzêdnicy, sklepikarze, kierownicy œredniego szczebla czy w³aœciciele gospodarstw wiejskich, obowi¹zywa³y podobne normy obyczajowe, choæ warstwy te ró¿ni³y siê znacznie miêdzy sob¹
pod wzglêdem zamo¿noœci i stylu ¿ycia42.
Wœród arystokracji ma³¿eñstwa zawierano wybieraj¹c partnerów
z w³asnej sfery. Zwykle taki zwi¹zek wynika³ z ambicji rodziny przysz³ej ¿ony b¹dŸ z jej sytuacji materialnej. Panny na wydaniu zwykle godzi³y siê z losem, który im przeznaczono. Zdarza³o siê jednak, ¿e dziewczêta okazywa³y
w tej kwestii upór: oko³o 1875 r. królowa Wiktoria wyznaczy³a Frances, pasierbicê lorda Rosslyn, na ¿onê dla swego syna — Leopolda. Dziewczyna
zadziwi³a ca³y dwór, odrzucaj¹c tê wspania³omyœln¹ ofertê i wybieraj¹c sobie na mê¿a lorda Brooke43.
W ma³¿eñstwach osób wysoko urodzonych panowa³a du¿a tolerancja, nie tylko w odniesieniu do mê¿czyzn. Damy z arystokracji cieszy³y siê
wzglêdnie du¿¹ swobod¹ nie tylko obyczajow¹, lecz tak¿e i maj¹tkow¹ —
tzw. Equity Law, czyli system prawa prywatnego44, umo¿liwia³ im dysponowanie w³asnym maj¹tkiem. Fortuny przekazywane w linii ¿eñskiej by³y
czêstokroæ zabezpieczane poprzez odpowiednie umowy przedma³¿eñskie
b¹dŸ przez powiernictwo, w przeciwnym bowiem razie ca³y maj¹tek ruchomy kobiety stawa³ siê w³asnoœci¹ mê¿a45. Dziêki systemowi powiernictw kobiety z bogatych rodzin arystokratycznych, choæ nie administrowa³y rozleg³ymi nieraz dobrami osobiœcie, a jedynie przez pe³nomocnika, w³aœciwie
nie spotyka³y siê z ograniczeniem swoich praw do korzystania z w³asnego
maj¹tku, co by³o prawdziw¹ bol¹czk¹ kobiet z klasy œredniej. Przy zawieraniu ma³¿eñstw przez warstwy wy¿sze spisywano d³ug¹ i zawi³¹ intercyzê, co
wymaga³o nieraz kosztownej porady prawnej, st¹d intercyzy rzadko by³y sporz¹dzane przez przedstawicieli innych klas spo³ecznych. W umowie
przedma³¿eñskiej okreœlano m.in. wysokoœæ pensji otrzymywanej przez kobietê, jeœli zostanie ona wdow¹, tzw. jointure (zwykle 5 do 10% posagu)46
oraz tzw. pin money (czyli roczny lub miesiêczny fundusz osobisty kobiety,

42
43
44
45
46

Tam¿e, s. 21 n.
Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 63.
Tam¿e, s. 15–18 oraz L. Davidoff, dz. cyt., s. 73 n.
Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 13.
Tam¿e, s. 66 n.
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zapewniaj¹cy jej pewn¹ finansow¹ niezale¿noœæ od mê¿a)47. Okreœlano te¿
wysokoœæ sum, które mia³y otrzymaæ dzieci osi¹gaj¹ce pe³noletnoœæ b¹dŸ
zak³adaj¹ce w³asn¹ rodzinê — w zale¿noœci od zamo¿noœci rodziny kwota
ta wynosi³a do 50–60 tys. funtów48.
Pozycjê kobiety w ma³¿eñstwie determinowa³y koneksje rodzinne oraz
maj¹tek mê¿atki. Bogate kobiety z warstw wy¿szych zajmowa³y siê prowadzeniem domu, co w ich przypadku polega³o na zarz¹dzaniu armi¹ guwernantek, nianiek, kucharek. To one kontrolowa³y dostawy ¿ywnoœci do gospodarstwa, troszczy³y siê o wygl¹d domu i ogrodów — one równie¿ za³atwia³y interesy z rzemieœlnikami i kupcami. Poza tym czêsto interesowa³y
siê polityk¹, co niejednokrotnie wynika³o z zawodu uprawianego przez ich
mê¿ów; np. lady Palmerston przyjmowa³a w rezydencji Cambridge House49
œmietankê ówczesnej socjety, pomagaj¹c w ten sposób mê¿owi50 w jego karierze politycznej.
Jednak owa swoboda obyczajowa i maj¹tkowa, któr¹ cieszy³y siê kobiety z wy¿szych klas, nie rozci¹ga³a siê na wszystkie dziedziny ¿ycia. Equity
Law nie dotyczy³o i nie regulowa³o uprawnieñ matki wobec dzieci — dlatego a¿ do uchwalenia w 1839 r. Infant’s Custody Act matka nie mia³a ¿adnego
prawa do potomstwa. Rozwód w ko³ach arystokratycznych, który kobiety
uzyskiwa³y pod innymi warunkami ni¿ mê¿czyŸni, nie by³ dobrze widziany.
Rozwodnicy w œrodowisku londyñskim nie spotykali siê wprawdzie z ostracyzmem towarzyskim, jednak nigdy nie byli zapraszani na dwór królewski51.
Natomiast istniej¹ce regulacje prawne w niewielkim stopniu wp³ywa³y
na ¿ycie kobiet z ni¿szych grup spo³ecznych, które podlega³y wprawdzie
wszystkim ograniczeniom obowi¹zuj¹cym kobiety zamê¿ne, ale szanse egzekucji tych ograniczeñ by³y w danym przypadku niewielkie. Bowiem kobiety z tych klas ani nie posiada³y maj¹tku, który trzeba by³o strzec przed
chciwoœci¹ mê¿ów, ani te¿ ich mê¿owie nie mieli œrodków czy wiedzy, jak
prawnie wymusiæ na ¿onie pos³uszeñstwo. St¹d kobiety z tych warstw nie
by³y w³aœciwie œwiadome ograniczeñ prawa w³asnoœci. Odejœcie mê¿a od
rodziny raczej nie wi¹za³o siê ze sporem o dziecko, wzglêdnie dzieci, st¹d
47

Tam¿e, s. 69 n.
Tam¿e, s. 66.
Tam¿e, s. 87.
50
Henry John Temple, trzeci wicehrabia Palmerston (1784–1865), minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa w latach 1830–1834, 1835–1841 i 1846–1851 oraz premier w latach 1855–1858
i 1859–1865.
51
Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 111.
48
49
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brak w tych œrodowiskach potrzeby dyskusji o prawach do potomstwa52.
Przedstawiciele working class z regu³y postrzegali prawo jako restrykcje za
pope³nione przestêpstwo albo New Poor Law z 1834 r. W przypadku niezdolnoœci mê¿a do utrzymania bliskich, ustawa ta nakazywa³a umieszczenie ca³ej rodziny w warsztatach pracy, gdzie m¹¿ oraz ¿ona z dzieæmi mieszkali oddzielnie53.
Dla kobiet z ni¿szych klas spo³ecznych praca zarobkowa by³a czêsto koniecznoœci¹. Ankieta przeprowadzona wœród populacji londyñskiej przez
Charlesa Bootha w 1889 r. pokazuje, ¿e w 30% ma³¿eñstw m¹¿ nie by³
w stanie zapewniæ rodzinie minimum niezbêdnego do prze¿ycia54. P³aca
kobiety, choæby pracowa³a na tym samym stanowisku co mê¿czyzna, by³a
znacznie ni¿sza; pod koniec XIX w. telegrafistka zarabia³a 100 funtów,
podczas gdy mê¿czyzna o podobnym doœwiadczeniu na tym samym stanowisku otrzymywa³ 60 funtów wiêcej55. W œwiadomoœci zbiorowej zakorzeni³
siê pogl¹d, ¿e to m¹¿ winien byæ g³ównym ¿ywicielem rodziny56. Mimo to
los rodziny wielokrotnie zale¿a³ od kobiety — to ona bowiem zwykle zarz¹dza³a finansami domowymi. Umiejêtnoœæ gospodarowania szczup³ymi
zasobami oraz oszczêdnoœæ by³y g³ównymi zaletami, jakich oczekiwano od
mê¿atek z klas ni¿szych57.
W ma³¿eñstwie mieszczañskim rola ¿ony zmienia³a siê w zale¿noœci od
statusu materialnego i spo³ecznego ca³ej rodziny. Mimo, ¿e w powszechnym przekonaniu kobiety z klas œrednich nie powinny pracowaæ58, czêœæ
¿on mia³a swój udzia³ w tworzeniu dochodu rodziny, pomagaj¹c mê¿owi
w wykonywaniu jego pracy59. Mê¿atka musia³a nieraz osobiœcie troszczyæ
siê o dom oraz cz³onków rodziny, a wymagania wobec niej jako gospodyni
i pani domu by³y znacznie wy¿sze ni¿ wobec kobiet z klas ni¿szych. Co wiêcej, jak zauwa¿a³a Pat Thane, s³u¿ba domowa, której posiadanie uchodzi³o
w ujêciu dawniejszej historiografii za wyznacznik statusu angielskich
warstw œrednich, nie stanowi³a o statusie rodziny z klasy œredniej w tak du52

Tam¿e, s. 115.
Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 91.
Por. J. Lewis, dz. cyt., s. 47 n.
55
Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 44. O zarobkach kobiet zob. J. Lewis, dz. cyt., s. 163–168.
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Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 97.
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Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 119.
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Jak napisa³a w 1853 r. M. Greg: A lady, to be such, must be a mere lady, and nothing else, cyt. za sir Ch. Petrie, The Victorians, London–New York–Sydney–Toronto 1976, s. 223 n.
59
Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 48.
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¿ym stopniu, jak tradycyjnie zwyk³o siê uwa¿aæ. Równie¿ jej liczebnoœæ by³a
mniejsza ni¿ pierwotnie s¹dzono60. Dziêki stosowaniu w wy¿szych i œrednich klasach ró¿nych form antykoncepcji, (na szersz¹ skalê zaczê³o siê to
w latach 1875–1880), dosz³o do zmniejszenia liczebnoœci rodziny, co
w pierwszym rzêdzie zaczê³o byæ widoczne w³aœnie w klasach œrednich.
W latach 90. XIX w. ma³¿eñstwa tzw. professionals mia³y dwoje lub troje
dzieci, podczas gdy œrednia dzietnoœæ rodzin w tym okresie wynosi³a 4,361.
Zatem, jeœli rodzina by³a doœæ zamo¿na i niezbyt liczna, mê¿atka mia³a stosunkowo du¿o wolnego czasu i mog³a poœwiêciæ siê dzia³alnoœci na polu religijnym czy filantropii.
Philippa Levine, przebadawszy ¿yciorysy 150 angielskich feministek urodzonych w latach 30. XIX w., stwierdzi³a, ¿e pochodzi³y one w znakomitej
wiêkszoœci z warstw œrednich62. Znamiene, ¿e to w³aœnie kobiety z tych
warstw spo³ecznych najczêœciej anga¿owa³y siê w dzia³alnoœæ na rzecz reformy praw kobiet. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy by³o to, ¿e kobiety z klas œrednich najdotkliwiej odczuwa³y ograniczenia nak³adane przez
prawo, ale nie rozwodzi³y siê b¹dŸ z braku œrodków materialnych, b¹dŸ
przez brak spo³ecznego przyzwolenia na rozwód. Czêstokroæ nie staæ ich
by³o na fundusze powiernicze i intercyzy, które zabezpiecza³y prawo w³asnoœci dam z arystokracji. Ponadto kobiety z warstw œrednich mia³y poczucie
— obce wielu pracuj¹cym kobietom z klas ni¿szych — ¿e wychodz¹c za m¹¿
staj¹ siê ca³kowicie zale¿ne od mê¿a. Sens s³ów Lydii Becker, dzia³aczki
Women’s Suffrage Movement, jest podobny: „Niezmiernie pragnê ujrzeæ
zamê¿n¹ kobietê z warstw œrednich stoj¹c¹ na równi z klasami pracuj¹cymi
i najwy¿sz¹ arystokracj¹. Dama z arystokracji i robotnica fabryczna s¹ niezale¿ne — s¹ paniami swego losu — podczas gdy kobiety z klas œrednich s¹
nikim, a jeœli dzia³aj¹ zgodnie z w³asn¹ wol¹, trac¹ spo³eczny szacunek!”63
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e rzeczywistoœæ znacznie odbiega³a
od form prawnych reguluj¹cych wzajemne po¿ycie ma³¿onków, szczególnie
60

Por. P. Thane, Late Victorian Women, [w:] Late Victorian Britain 1867–1900, ed. T. R. Gourvish,
A. O’Day, London 1993, s. 175–208, s. 188.
61
Por. F. Bédarida, dz. cyt., s. 113.
62
Por. Ph. Levine, Feminist Lives in Victorian England. Private Roles and Public Commitment, Cambridge,
Massachusetts 1990, s. 15.
63
What I most desire, is to see married women of the middle classes stand on the same terms of equality as prevail in the working classes and the highest aristocracy. A great lady or a factory woman are independent persons
— personages — the women of the middle classes are nobodies, and if they act for themselves they lose caste!,
cyt. za: J. Perkin, dz. cyt., s. 292.
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w odniesieniu do warstw wy¿szych i ni¿szych. Z kolei kobiety z klas œrednich mia³y najsilniejsz¹ motywacjê do dzia³añ na rzecz reformy prawa z racji tego, ¿e restrykcje prawne dotyka³y je najbardziej. Jednak istnia³y problemy, które dotyczy³y przedstawicieli oraz przedstawicielki wszystkich klas
i d¹¿enie do ich rozwi¹zania jednoczy³o wysi³ki ró¿nych grup spo³ecznych.
Tak¹ kwesti¹ by³o niew¹tpliwie przyznanie kobietom prawa do opieki
nad dzieckiem. Uchwalenie, m.in. dziêki staraniom Caroline Norton, a zw³aszcza pamfletowi jej pióra64, Infant’s Custody Act z 1839 r., daj¹cego kobietom w przypadku rozwodu lub separacji prawo do opieki nad dzieckiem
w wieku do 7 lat65, by³o — zdaniem pisarki Harriet Martineau — pierwszym celnym ciosem w angielskie prawo represjonuj¹ce kobiety zamê¿ne66.
Innym punktem wspólnym w programach ruchów na rzecz reformy prawa by³a dyskryminacja mê¿atek pod wzglêdem prawa do maj¹tku, którym
dysponowa³ m¹¿. Walka kobiet o zmianê ich statusu prawnego zbieg³a siê
w czasie ze staraniami wielu wykszta³conych ludzi ze œrodowisk prawniczych, by ujednoliciæ prawo — po³¹czyæ systemy prawa cywilnego, Common Law, i prywatnego, czyli Equity Law. Fakt, ¿e w pañstwie obowi¹zywa³y
dwa rodzaje prawa maj¹tkowego, jedno dla bogatych, drugie dla reszty
spo³eczeñstwa, budzi³ spo³eczne niezadowolenie67. Likwidacja Equity Law
oraz przyznanie wszystkim mê¿atkom prawa do rozporz¹dzania swoj¹ w³asnoœci¹ by³y zatem celami przyœwiecaj¹cymi wszystkim niezadowolonym
z ówczesnego status quo. G³ównym motorem tego reformatorskiego ruchu
by³o Law Amendment Society, za³o¿one w 1844 r. przez lorda Broughama,
polityka i inicjatora wielu reform spo³ecznych.
To w³aœnie lord Brougham namówi³ Barbarê Bodichon, przysz³¹ wspó³za³o¿ycielkê Girton College w Cambridge, do napisania Brief Summary in
Plain Language of the Most Important Laws Concerning Women68. Broszura
opublikowana w 1854 r. poprzedza³a inicjatywê grupy kobiet, które zebra³y
siê w 1855 r. w celu opracowania petycji skierowanej do parlamentu, dotycz¹cej prawa w³asnoœci mê¿atek. Zosta³a ona przed³o¿ona w 1856 r., a podpisa³o j¹ oko³o 3 tys. osób. Natychmiast zaczê³y powstawaæ inne petycje —
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C. Norton, dz. cyt.
Por. P. Thane, dz. cyt., s. 181.
Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 27.
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Tam¿e, s. 293.
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Por. B. (Smith–Leigh) Bodichon, Brief Summary in Plain Language of the Most Important Laws Concerning Women, Victorian Women Writers On–Line, http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/bodichon/brieflaw.
htm, 15 X 2002.
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w sumie by³o ich oko³o 70, a pod nimi widnia³o ponad 24 tys. podpisów69.
Petycja z 1856 r. porusza³a m.in. problem prawa zaci¹gania przez kobietê
zamê¿n¹ d³ugów, do których sp³aty w myœl prawa zobowi¹zany by³ m¹¿. Taki przepis prawa cywilnego budzi³ sprzeciw zarówno ze strony mê¿czyzn,
jak i kobiet, w praktyce bowiem sprawia³, ¿e nikt nie chcia³ po¿yczaæ kobietom pieniêdzy w obawie, ¿e ich mê¿owie nie zechc¹ sp³aciæ wierzytelnoœci.
Petycja sprowokowa³a publiczn¹ dyskusjê. Problem zosta³ przedstawiony
Committee on Personal Laws, który po zbadaniu sprawy sporz¹dzi³ raport
przedstawiony nastêpnie Izbie Lordów w lutym 1857 r.70 W takiej w³aœnie
pe³nej napiêcia atmosferze uchwalono Matrimonial Causes Act z 1857 r.,
który potwierdza³ m.in. prawo kobiety do rozwodu motywowanego tak¿e
wzglêdami innymi ni¿ niewiernoœæ mê¿a oraz powo³ywa³ s¹d rozwodowy
(tzw. Divorce Court). W zakresie prawa w³asnoœci, o które w istocie toczy³a
siê batalia, kobiety otrzyma³y prawo do dysponowania swoj¹ w³asnoœci¹
w przypadku separacji lub porzucenia przez mê¿a bez ¿adnego uzasadnienia. W takich sytuacjach kobieta mog³a zwróciæ siê do s¹du rozwodowego
z proœb¹ o decyzjê zabezpieczaj¹c¹ j¹ i ewentualne potomstwo oraz ich
w³asnoœæ wobec roszczeñ mê¿a i jego wierzycieli.
To czêœciowe zwyciêstwo nie zaspokoi³o jednak pragnienia dalszych
zmian. Stopniowo obalano kolejne bastiony odwiecznego systemu prawnego: Married Women’s Property Act z 1870 r. pozwala³ kobietom na posiadanie i samodzielne rozporz¹dzanie w³asnoœci¹ nabyt¹ po zawarciu ma³¿eñstwa. Z kolei na mocy Infant’s Custody Act z 1873 r. wszystkie kobiety —
niezale¿nie od reputacji — otrzyma³y prawo do opieki na dzieckiem w przypadku separacji lub rozwodu. Married Women’s Property Act z 1882 r., przyznaj¹cy zamê¿nym kobietom nieograniczone prawo do dysponowania swoj¹ w³asnoœci¹, bez wzglêdu na to, czy znalaz³a siê ona w ich posiadaniu po
czy przed zawarciem ma³¿eñstwa, by³ ju¿ ostatecznym zwyciêstwem ruchu na rzecz przyznania kobietom pe³nego prawa w³asnoœci71. Ukoronowaniem kilkudziesiêciu lat walki o zmianê statusu prawnego kobiety zamê¿nej w Anglii by³o prawo z 1884 r., które przyzna³o mê¿atkom osobowoœæ
prawn¹; ¿ona przestawa³a byæ dope³nieniem mê¿a, sta³a siê od niego niezale¿na, przynajmniej w œwietle prawa.
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Por. J. Perkin, dz. cyt., s. 294 n.
Tam¿e, s. 300.
Por. P. Thane, dz. cyt., s 180.
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D¹¿enia do reformy sytuacji prawnej mê¿atek podsycane by³y i inspirowane przez krytykê instytucji ma³¿eñstwa, której pocz¹tek dali ju¿ romantycy, m.in. Byron czy Shelley72. Dzie³em, które stanowczo piêtnowa³o upoœledzenie mê¿atek pod wzglêdem prawnym, niew³aœciw¹ edukacjê kobiet
i ograniczenie ich spo³ecznych szans, by³o napisane w 1861 r., a wydane dopiero w 1869 r. Poddañstwo kobiet pióra Johna Stuarta Milla i Helen Taylor73. W latach 80. XIX w. krytycyzm wobec instytucji ma³¿eñstwa jeszcze
przybra³ na sile. Kiedy w 1888 r. „Daily Telegraph” poprosi³ czytelników
o opiniê na temat ma³¿eñstwa, w ci¹gu miesi¹ca przysz³o 27 tys. odpowiedzi, które zreszt¹ czêsto reprezentowa³y sprzeczne opinie 74.
Towarzyszy³o temu zjawisko podwy¿szania siê wieku i kobiet, i mê¿czyzn zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski75. Obok tego w ca³ej omawianej
epoce utrzymywa³a siê wysoka liczba niezamê¿nych kobiet, która wrêcz ros³a w latach 1871–191176. Jak zauwa¿y³a Pat Thane, poza wieloma innymi
mo¿liwymi t³umaczeniami nadwy¿ki femmes soles mo¿na przyj¹æ i takie, ¿e
czêœæ kobiet — w pierwszym rzêdzie przedstawicielki klas œrednich —
z w³asnej woli wybiera³a stan wolny od ma³¿eñskiego jarzma, poniewa¿ ich
œrodowisko spo³eczne stwarza³o im perspektywy samodzielnego utrzymania siê77. W miarê wzrostu poziomu wykszta³cenia kobiet, wraz z postêpem
technicznym w epoce wiktoriañskiej kobiety zyskiwa³y bowiem nowe mo¿liwoœci zatrudnienia78. Z kolei œwiadomy wybór przez kobiety statusu
niezamê¿nej oraz utrzymuj¹ca siê przed I wojn¹ œwiatow¹ tendencja do
bez¿ennoœci wœród mê¿czyzn sprawia³y, ¿e w ostatniej æwierci XIX w. instytucja ma³¿eñstwa w klasach œrednich — tradycyjnym bastionie moralnoœci
i wartoœci ma³¿eñskich — wydaje siê nieco traciæ na popularnoœci. Te zjawiska spotykaj¹ siê w klasach ni¿szych z przeciwstawnymi tendencjami: rosn¹c¹ popularnoœci¹ ma³¿eñstwa, zmniejszeniem siê tradycyjnie wiêkszej
ni¿ w innych klasach spo³ecznych liczby zwi¹zków pozama³¿eñskich oraz
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O krytyce ma³¿eñstwa, m.in. wœród romantyków, zob. J. Perkin, dz. cyt., s. 207–214.
Koncepcjê Milla z wizj¹ kobiety przedstawion¹ przez Ruskina porówna³a K. Millet, The Debate over Women: Ruskin versus Mill, „Victorian Studies” 1970, t. 14, nr 1, s. 63–82.
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Por. P. Thane, dz. cyt., s. 181.
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Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 142.
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Por. P. Thane, dz. cyt., s. 179 oraz P. Hudson, Women and Industrialization, [w:] Women’s History of Britain,1850–1945, ed. J. Purvis, London 1995, s. 23–49, s. 27.
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Por. P. Thane, dz. cyt., s. 179.
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liczby nieœlubnych dzieci79. Œwiadczy to o tym, ¿e sama instytucja ma³¿eñstwa ulega³a ewolucji.
W konsekwencji tych zmian w prawie oraz rzeczywistoœci spo³ecznej
i — poœrednio — krytycznego nastawienia wobec instytucji ma³¿eñstwa pojawi³ siê pod koniec epoki wiktoriañskiej — nowy model kobiety wykszta³conej i samodzielnej tzw. New Woman80. W przeciwieñstwie do poprzednio omawianych modeli — Ruskina oraz „domowego anio³a” Patmore’a — ta nowa kobieta nie musia³a byæ zamê¿na.
Jednoczeœnie, pomimo pojawienia siê nowoczesnego kobiecego wzorca
osobowego, tradycyjne modele nie tylko nie odesz³y w niepamiêæ, ale nadal
cieszy³y siê popularnoœci¹. Leonore Davidoff wysunê³a tezê, ¿e to w³aœnie
nowy wzorzec samodzielnej kobiety oraz uprawnienia, jakie stopniowo zyskiwa³y kobiety, mog³y staæ siê jednym z powodów nasilonej popularyzacji
tradycyjnej wizji kobiety — „anio³a w domu”81. Jak stwierdzi³a Joan Perkin,
burzliwa kampania na rzecz przekszta³cenia instytucji ma³¿eñstwa prowokowa³a reakcjê tradycjonalistów i regres w kierunku apoteozy ma³¿eñstwa
jako misji kobiety82.
Potwierdzeniem tych s³ów wydaje siê zaostrzenie rygoryzmu obyczajowego, które zaznacza³o siê coraz silniej w miarê up³ywu czasu i panowania
Wiktorii. O ile bowiem w czasach Regencji (lata 1811–1820) utrzymywanie
przez osoby publiczne zwi¹zków pozama³¿eñskich i posiadanie nieœlubnego potomstwa nie poci¹ga³o za sob¹ ¿adnych konsekwencji, to pod koniec
epoki wiktoriañskiej za te same uczynki karano usuniêciem z Parlamentu83. S³ynna wiktoriañska surowoœæ obyczajowa wynika³a równie¿ z obawy
przed chorobami wenerycznymi84. Contagious Diseases Acts z 1864 i 1868 r.,
wprowadzaj¹ce policyjn¹ i lekarsk¹ kontrolê prostytutek, by³y tego strachu
wymownym przyk³adem. Zakoñczona sukcesem w 1886 r. d³uga kampania
przeciwko tym ustawom oraz inne kampanie z lat 80. i 90. XIX w., maj¹ce
na celu m.in. zniesienie odmiennych dla kobiet i mê¿czyzn standardów
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Por. P. Thane, dz. cyt., s. 182.
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Por. L. Davidoff, dz. cyt., s. 105.
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obyczajowych85, wnios³y znacz¹cy wk³ad w tworzenie surowego klimatu
epoki wiktoriañskiej. W kampanie te, przypominaj¹ce bardziej moralne
krucjaty ni¿ akcje spo³eczne86, anga¿owali siê ludzie z ró¿nych œrodowisk:
krêgi religijne na równi z feministkami87. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e u pod³o¿a dzia³añ kobiet skupionych wokó³ feministki Josephine Butler tkwi³o,
wyrastaj¹ce z wiktoriañskiej wizji kobiety, przekonanie o jej wy¿szoœci moralnej i duchowej oraz le¿¹cej w kobiecej naturze, troski o rodzinê88. Zatem
bunt kobiet przeciwko podwójnym standardom obyczajowym wynika³ z akceptacji przypisanej kobiecie roli stra¿niczki domowego ogniska. Co wiêcej, pogl¹d ten wp³ywa³ równie¿ na funkcjonowanie kobiet w sferze publicznej, bowiem argumenty, których u¿ywa³y same kobiety by zachêciæ inne do anga¿owania siê w politykê na szczeblu lokalnym, odwo³ywa³y siê do
tradycyjnej roli kobiety w domu; jak w 1896 r. napisa³a E. O. Fordham: „zarz¹d wsi jest jak zarz¹dzanie domem, z tym tylko wyj¹tkiem, ¿e na wiêksz¹
skalê”89. Jednoczeœnie, rola kobiety jako ¿ony i matki w³aœciwie wyklucza³a
partycypacjê kobiet w polityce na szczeblu krajowym. Jednak sufra¿ystki ze
wzglêdu na si³ê tradycyjnego ma³¿eñskiego wzorca — przynajmniej publicznie — go nie atakowa³y, ale stara³y siê wykorzystaæ, wskazuj¹c na wagê, rozwijanych przez macierzyñstwo i zarz¹dzanie domem, zalet kobiet
dla polityki prowadzonej przez mê¿czyzn90. Jak zauwa¿y³a Pat Thane, wa¿n¹ cech¹ wielu ówczesnych dzia³aczek na rzecz kobiet by³a akceptacja przynajmniej w czêœci tradycyjnego podzia³u ról oraz ich reinterpretacja91.
W upowszechnianiu tezy odmiennoœci spo³ecznych zadañ kobiety i mê¿czyzny wa¿n¹ rolê odegra³a doktryna o biologicznych ró¿nicach miêdzy
p³ciami, z których wynikaæ mia³ spo³eczny podzia³ ról. Nastêpstwem popularyzacji tej teorii, rozwiniêtej w ostatnich dekadach XIX w. przez ewolucjonizm i upowszechnionej przez scjentyzm, by³o wspomniane ju¿ przekona-
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Tam¿e, s. 129 oraz P. Thane, dz. cyt., s. 185 n.
Por. J. Lewis, dz. cyt., s. 131.
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Tam¿e, s. 129.
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Tam¿e, s. 131 oraz P. Thane, dz. cyt., s. 186.
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The government of the village is but the government of the home, only on a larger scale, E. O. Fordham, Why
Women are Needed as Parish Councillors, „Parish Councils Journal”, marzec 1896, cyt. za: A. Digby, Victorian Values and Women in Public and Private, [w:] Victorian Values, ed. T. C. Smout, Oxford 1990, s. 195–215,
s. 203.
90
Por. J. Lewis, dz. cyt., s. 88.
91
Por. P. Thane, dz. cyt., s. 186.
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nie o intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej ni¿szoœci kobiet92. Pogl¹dy te,
których kobiety nie by³y w stanie podwa¿yæ ze wzglêdu na przypisywany im
naukowy autorytet, by³y jedn¹ z przyczyn, dla których tradycyjny model
wiktoriañskiego ma³¿eñstwa tak silnie móg³ siê zakorzeniæ w umys³ach
ludzkich.
Kolejna modyfikacja wizji kobiety by³a dzie³em przede wszystkim eugeników. Oni to przeformu³owali teoriê komplementarnoœci obu p³ci i zwi¹zanej z ni¹ odmiennoœci ról kobiety i mê¿czyzny w ma³¿eñstwie, dowartoœciowuj¹c macierzyñstwo, czego rezultatem by³a, wystêpuj¹ca na prze³omie
XIX w. i XX w., ponowna gloryfikacja kobiety w roli matki93. Koncepcja
matki odgrywa³a wa¿n¹ rolê w brytyjskiej ideologii imperialnej94. Skutkiem
tych tendencji by³o wprowadzenie na pocz¹tku XX w. zakazu kontynuowania pracy po zawarciu ma³¿eñstwa przez kobiety zatrudnione w urzêdach
publicznych czy nauczycielki95.
Wydaje siê, ¿e mentalnoœæ poddanych królowej Wiktorii pozostawa³a
w tyle za przemianami w prawie i w ogólnie pojêtej rzeczywistoœci spo³ecznej. Mimo ¿e za jej panowania zasz³y fundamentalne zmiany w prawie
ma³¿eñskim i w spo³ecznym funkcjonowaniu kobiet, jednak z czêœci zdobyczy epoki wiktoriañskiej rezygnowano, wprowadzaj¹c nowe obostrzenia
prawne czy obyczajowe. I choæ w miarê up³ywu czasu coraz wiêcej kobiet
trudni³o siê prac¹ zarobkow¹, wybieraj¹c zamiast obowi¹zków ma³¿eñskich stan wolny, to jednak kobiety — równie¿ feministki — wci¹¿ znajdowa³y siê pod wp³ywem wiktoriañskiego idea³u „anio³a w domu”. Natomiast
kobiety zamê¿ne, mimo ¿e w œwietle prawa nie by³y ju¿ femmes covertes,
czêsto myœla³y o sobie jako o dope³nieniu mê¿a. Dowodzi tego m.in. fakt,
¿e na pytanie o uprawiany zawód, zadawane przez urzêdników przeprowadzaj¹cych spis ludnoœci w 1885 r., wiêkszoœæ badanych mê¿atek odpowiada³a: ¿ona96.

92
93
94
95
96

Por. J. Lewis, dz. cyt., s. 82–84.
Por. S. D’Cruze, Women and the Family, [w:] Women’s History of Britain…, s. 51–83, s. 73 n.
Por. J. Lewis, dz. cyt., s. 97 n.
Por. S. D’Cruze, dz. cyt., s. 74.
Por. S. Mitchell, dz. cyt., s. 48.
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„O jakim mê¿u myœlê?”
Oferta ma³¿eñska kobiet i ich oczekiwania
w œwietle anonsów matrymonialnych
z pocz¹tku XX wieku
„O jakim mê¿u myœlê?”...

Historyk, poszukuj¹cy w swych badaniach odpowiedzi na pytania
o zbiorow¹ œwiadomoœæ i wyobra¿enia spo³eczne, ma do dyspozycji niewiele typów Ÿróde³. Liczba ich drastycznie maleje, gdy w spektrum jego zainteresowañ znajdzie siê sposób myœlenia kobiet nie zaliczanych do szczytów
elit spo³ecznych. Niemal bezradny staje siê badacz, który chce odtworzyæ
postawy tych kobiet w sprawach intymnych i ich zachowania w ¿yciu prywatnym, któremu marzy siê charakterystyka kobiecych oczekiwañ wobec
mê¿czyzny oraz instytucji ma³¿eñstwa. Tradycyjne przekazy Ÿród³owe nie
dostarcz¹ materia³ów do tego typu badañ. St¹d potrzeba siêgania po te pozosta³oœci przesz³oœci, których historycy do tej pory nie dostrzegali b¹dŸ nie
doceniali ich znaczenia dla badañ nad dziejami spo³eczeñstwa i kultury. Do
takich nale¿¹ prasowe anonse matrymonialne, Ÿród³o o charakterze masowym, pozwalaj¹ce dotrzeæ do przeciêtnych, zwyk³ych ludzi, wspó³tworz¹cych anonimowy uliczny t³um (o którym ci¹gle jako historycy wiemy niewiele) i zapytaæ o jego preferencje i oczekiwania. Niniejszy artyku³ jest
pierwsz¹ prób¹ wykorzystania i interpretacji og³oszeñ matrymonialnych,
która, mam nadziejê, sprowokuje innych badaczy do siêgniêcia po Ÿród³a
nietypowe.
Materia³ów do analitycznych rozwa¿añ dostarczy³ mi „Flirt Salonowy”,
tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1909–1912. O samym piœmie
oraz o jego twórcach wiemy niewiele. W 1910 r. dosz³o do zmiany na stano-
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wisku kierownika literackiego: Wac³awa Harasimowicza zast¹pi³ Edward
Rych³owski, który w tej roli wytrwa³ do ostatniego numeru. Nowy kierownik na ³amach „Flirtu” w 1910 r. deklarowa³, ¿e pismo o charakterze kulturalno–spo³ecznym bêdzie adresowane do szerokich krêgów spo³ecznych.
Lektura kolejnych numerów przekonuje, ¿e czasopismo to nale¿y zaliczyæ
do literatury popularnej, dostosowanej do bardzo niskich potrzeb intelektualnych i kulturalnych. Redakcja oferowa³a swym czytelnikom treœæ lekk¹,
zabawn¹, koncentrowa³a siê na sferze obyczajowej, w doœæ stereotypowy
sposób podejmuj¹c temat mi³oœci, ma³¿eñstwa i romansu. Na ³amach pisma zastanawiano siê nad idea³em kobiety, udzielano porad z zakresu kosmetyki, estetyki i higieny oraz praktycznych wskazówek niezbêdnych dla
poszukuj¹cych ma³¿onki b¹dŸ ma³¿onka. Sporo miejsca zajmowa³y te¿ drukowane w odcinkach romanse, erotyki, dowcipy obyczajowe i zdjêcia kobiet — gwiazd polskich scen teatralnych. Sta³ym i chyba najwa¿niejszym
elementem omawianego pisma, od jego pierwszego numeru a¿ po ostatni,
by³y zamieszczane zwykle na ostatnich stronach omawiane tu og³oszenia
matrymonialne. Sama redakcja nadawa³a swej roli w kojarzeniu ma³¿eñstw
wysok¹ rangê1.
„Flirt Salonowy” by³ prawdopodobnie pierwszym periodykiem powo³anym do ¿ycia specjalnie z myœl¹ o stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju tej nowoczesnej formy nawi¹zywania kontaktów miêdzy przedstawicielami dwu ró¿nych p³ci. By³ pismem niejako sprofilowanym, dzia³aj¹cym
dla zaspokojenia potrzeb rynku matrymonialnego, z za³o¿enia koncentruj¹cym siê na gromadzeniu jak najbogatszej oferty. Dla osi¹gniêcia tego celu redakcja stara³a siê stworzyæ sprawnie dzia³aj¹cy system pozyskiwania
inseratów: zatrudnia³a do zbierania og³oszeñ samodzielnych agentów
i agentki, dzier¿awi³a biura og³oszeñ, rozwiesza³a skrzynki anonsowe itp.
Z ca³¹ pewnoœci¹ czerpa³a tak¿e z doœwiadczeñ „Kuriera Warszawskiego”
— pisma, które jako pierwsze w Królestwie Polskim odwa¿y³o siê zamieœciæ
na swych ³amach anonse matrymonialne.

1
„Niejeden — z czytaj¹cych pobie¿nie i dorywczo «Flirt Salonowy» — zapewne w przelotnych swych dumaniach dochodzi³ do przekonania, ¿e organ ten przeznaczony jest przewa¿nie dla rozrywki i nie ma zatem
do spe³nienia ¿adnych powa¿niejszych zadañ. Tymczasem rzecz siê ma inaczej! S¹dz¹c ju¿ z samych og³oszeñ matrymonialnych — zawartych w ka¿dym numerze tego pisma — widzimy, i¿ jest ono poœrednikiem
we wszystkich sprawach tego rodzaju; samo przez siê wiêc wynika, ¿e treœæ tego organu powinna przynajmniej w znacznym stopniu odpowiadaæ temu praktycznemu zadaniu”, Od redakcji! (Kilka s³ów wyjaœniaj¹cych cel i zadania „Flirtu Salonowego”), „Flirt Salonowy” 1912, nr 10, s. 1.
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W Ksi¹¿ce jubileuszowej „Kuriera Warszawskiego” (1821–1896), opublikowanej w Warszawie w 1896 r., og³oszeniom matrymonialnym poœwiêcono osobny fragment. Z satysfakcj¹ stwierdzano w nim, ¿e poœrednictwa matrymonialnego „Kurier Warszawski” podj¹³ siê ju¿ w pierwszej po³owie
XIX w. i szczegó³owo wymieniono wszystkie anonse, które pojawi³y siê na
³amach dziennika w tym okresie2. Autorem pierwszego og³oszenia matrymonialnego by³ niejaki Alojzy Stankiewicz, mieszkaj¹cy w Warszawie przy
Krakowskim Przedmieœciu 385, który w 1834 r. w 87 numerze „Kuriera”
og³asza³, ¿e „z braku stosunków bli¿szych z tutejszymi domami” poszukuje
dla siebie „towarzyszki ca³ego ¿ycia”, panny lub wdowy, „najwy¿ej lat 30 licz¹cej, dobrej, starannie wychowanej i postaci przyjemnej”3. Kolejny matrymonialny anons trafi³ na ³amy „Kuriera” dopiero w szeœæ lat póŸniej, ale
ju¿ ka¿dy nastêpny rok przynosiæ mia³ kilka og³oszeñ wiêcej. Jednak¿e autentycznoœæ niektórych anonsów, ze wzglêdu na niecodzienn¹ ich formê
i treœæ, budzi powa¿ne zastrze¿enia. Uwaga ta dotyczy g³ównie nielicznej
do lat 80. XIX stulecia korespondencji kobiecej: ofert matrymonialnych
oraz listów bêd¹cych odpowiedzi¹ na og³oszenia zamieszczone w prasie
przez mê¿czyzn. Wydaje siê, ¿e Pulcheria i Gorgonia czy Filomena Babulska, a potem Bazgralska z Gapina to nie tyle pseudonimy, co postacie fikcyjne, a ich przyd³ugie listy to dzie³o redakcji, podejmuj¹cej wysi³ek rozpowszechnienia znanej ju¿ w Europie Zachodniej idei poœrednictwa matrymonialnego, wykorzystuj¹cego masowe œrodki przekazu. Redaktorzy opisuj¹c w lekkiej, a niekiedy nawet zabawnej formie sytuacjê na „rynku
ma³¿eñskim” i trudnoœci piêtrzone przed samotnymi kobietami przez archaiczne, ich zdaniem, zasady konwenansu, starali siê nak³oniæ je do wykorzystania szansy, jak¹ dla ich ¿ycia osobistego stwarza³y anonse, u³atwiaj¹ce
nawi¹zywanie kontaktów towarzyskich.
Zachêciæ kobiety do aktywnego dzia³ania w sferze prywatnej, do podjêcia wysi³ków zmierzaj¹cych do samodzielnego wyboru ma³¿onka mia³y
m.in. rozwa¿ania nad korzyœciami p³yn¹cymi z zastosowania og³oszeñ matrymonialnych, snute na ³amach dziennika przez prawdopodobnie fikcyjnych korespondentów. Wspomniane powy¿ej Pulcheria i Gorgonia odpowiadaj¹c na og³oszenie mê¿czyzny poszukuj¹cego posa¿nej ma³¿onki, w liœcie publikowanym na ³amach „Kuriera Warszawskiego” przyznawa³y ze
2
3

Ksi¹¿ka jubileuszowa „Kuriera Warszawskiego” (1821–1896), Warszawa 1896, s. 586–596.
Tam¿e, s. 586.
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skruch¹, ¿e „podobne og³oszenia, tak rozpowszechnione za granic¹, s¹
u nas zupe³n¹ nowoœci¹; nam wiêc, tak i wielu czytaj¹cym je osobom wyda³o
siê tylko dowcipnym ¿arcikiem, po czêœci nasz¹ odezwê w takim uczyniliœmy tonie; odpowiedŸ zaœ Pana wywiod³a nas z b³êdu i zmuszone jesteœmy
oddaæ zupe³n¹ sprawiedliwoœæ jego wnioskowi, tycz¹cemu siê uk³adów maj¹tkowych, i gdyby wszyscy chcieli postêpowaæ tym sposobem, mniej by zapewne by³o nieporozumieñ miêdzy ma³¿eñstwami, wynikaj¹cych z powodu zawiedzionej rachuby”4. Mê¿czyzna dowodzi³ bowiem, ¿e „wprawdzie
u nas podobne ¿yczenia jak moje, og³aszane publicznie, tr¹c¹ oryginalnoœci¹, chocia¿ np. w Niemczech, Francji i Anglii urz¹dzanie publiczne interesów materialnych przysz³ych ma³¿onków jest bardzo powszechne. I nikt
siê tam nie obawia, aby troskliwoœæ o materialne sprawy nie stawi³a opozycji szlachetnym uczuciom mi³oœci. (...) I dlaczego¿ troskliwoœæ mê¿czyzny,
który chce upewniæ swoj¹ przysz³oœæ i tej, która ³¹czy swe losy, ma byæ
œmieszn¹, i kiedy w sprawach mniej wa¿nych u¿ywamy poœrednictwa osób
obcych, aby sobie zapewniæ korzyœci, lub unikn¹æ strat; w ma³¿eñstwie uwa¿amy podobne œrodki za zbyteczne?”5 Mobilizuj¹co dzia³aæ móg³ tak¿e
przyk³ad innych kobiet, których doœwiadczenia okazywa³y siê podobne: nie
mia³y posagu, wyj¹tkowej urody czy nieprzeciêtnych umiejêtnoœci, pochodzi³y z prowincji (symbolicznego Gapina), gdzie skazane by³y na ¿ycie samotne i nudne. Szczêœliwe zakoñczenie perypetii najmniej nawet atrakcyjnej bohaterki napawaæ mia³o optymizmem i zachêcaæ do podjêcia podobnej próby6. Dzia³ania redakcji, zmierzaj¹ce do rozwiania wszelkich w¹tpliwoœci, jakie rodziæ siê mog³y w umys³ach tradycyjnie wychowanych panien,
nie przynios³y chyba oczekiwanych rezultatów: liczba i czêstotliwoœæ og³oszeñ samotnych kobiet by³a bowiem niewielka, jakby nie wszystkie one podziela³y pogl¹d, wyg³oszony przez redakcjê w liœcie wspomnianych Pulcherii i Gorgonii, i¿: „dziœ [1845 r. — A.J.] s¹ tak krytyczne czasy dla nas biednych panien, ¿e trzeba skwapliwie korzystaæ z ka¿dej okolicznoœci”7.
Prze³om nast¹pi³ dopiero w po³owie lat 80. XIX w. i zwi¹zany by³, jak sadzê, z ówczesnymi przeobra¿eniami spo³eczno–gospodarczymi. W Królestwie Polskim w³aœnie w ostatniej æwierci XIX stulecia opóŸniona wobec
Europy Zachodniej industrializacja przyczyni³a siê do powstania du¿ych
4
5
6
7

„Kurier Warszawski” 1845, nr 345, s. 1666.
Tam¿e, nr 334, s. 1606.
Np. „Kurier Warszawski” 1847, nr 344, s. 1641–1642; tam¿e, 1848, nr 82, s. 387.
Tam¿e, 1845, nr 326, s. 1562.
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aglomeracji miejsko–przemys³owych, szybkiego powiêkszenia siê liczby mieszkañców wielu miast dawnych i narodzin nowych oœrodków miejskich. Urbanizacja oznacza³a nie tylko wzrost liczby miast, ale — wywo³uj¹c migracje
wewnêtrzne — powodowa³a tak¿e podniesienie siê odsetka ludnoœci miejskiej, utrzymuj¹cej siê ze Ÿróde³ pozarolniczych. Nios³a za sob¹ równie¿ powa¿ne konsekwencje spo³eczno–obyczajowe, dokonuj¹ce siê w przyspieszonym tempie w aglomeracjach wielkomiejskich. Wœród zjawisk charakterystycznych dla tych przeobra¿eñ spo³ecznych wymienia siê: rozszczepienie stosunków miêdzyludzkich na rzeczowe i osobowe (co najwyraŸniej
uwidoczni³o siê w sferze pracy, gdzie zwi¹zek miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem oparty zosta³ na kontakcie praca za p³acê, a pryncypa³ straci³
prawo do kontroli ¿ycia osobistego podw³adnych), dalej — anonimowoœæ
kontaktów miêdzy mieszkañcami miast i instytucjonalizacjê ¿ycia zbiorowego w mieœcie8.
Nastêpstwem tych procesów by³o ograniczenie spo³ecznej kontroli nad
jednostk¹, a tym samym jej usamodzielnianie siê we wszystkich sferach ¿ycia. Edukacja, praca, sposób codziennej egzystencji, zainteresowania, formy spêdzania czasu wolnego, strój itp. w wiêkszym stopniu zale¿eæ zaczê³y
od woli, upodobañ, aspiracji i mo¿liwoœci jednostki. W Królestwie Polskim
w latach 80. XIX w. przemianami tymi zosta³y objête tak¿e kobiety, stanowi¹ce w spo³ecznoœciach miejskich liczebn¹ wiêkszoœæ i coraz odwa¿niej
wkraczaj¹ce w sferê pracy zawodowej, zarezerwowanej dotychczas g³ównie dla mê¿czyzn9. Urzeczowienie relacji miêdzyludzkich i anonimowoœæ tych kontaktów stworzy³o sprzyjaj¹ce warunki dla szeroko rozumianej emancypacji, a jednoczeœnie przyczynia³o siê do os³abienia, a niekiedy nawet zaniku starych instytucji spo³ecznych, które dot¹d wspomaga³y,
a czêsto wyrêcza³y jednostkê w dzia³aniu i decydowaniu o jej ¿yciu prywatnym.
Do takich, jak s¹dzê, nale¿a³a „instytucja” swata, której tradycyjna wersja rzadko sprawdza³a siê w spo³ecznoœciach wielkomiejskich, takich jak
Warszawa koñca XIX i pocz¹tku XX w. Na brak mo¿liwoœci korzystania
z tego typu us³ug nara¿eni byli zw³aszcza nowi mieszkañcy miasta — ludnoœæ nap³ywowa, dla której przeprowadzka do Warszawy oznacza³a czêsto
zerwanie dotychczasowych wiêzów rodzinnych i towarzyskich, a czas stabi8
9

P. Rybicki, Spo³eczeñstwo miejskie, Warszawa 1972, s. 298–299.
O przewadze liczby kobiet nad liczb¹ mê¿czyzn zob. poni¿ej.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

164 Agnieszka Janiak–Jasiñska

lizowania siê zawodowego i materialnego nie sprzyja³ budowie trwa³ych
kontaktów s¹siedzkich i towarzyskich. Ten sam problem dotyczy³ tych, którzy dopiero snuli plany „wyrwania siê” z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Realizacjê tych zamierzeñ u³atwiæ mog³o zawarcie odpowiedniego
ma³¿eñstwa: z osob¹ mieszkaj¹c¹ ju¿ czas jakiœ w wymarzonej aglomeracji,
a wiêc wzglêdnie tam ustabilizowan¹ b¹dŸ z mieszkañcem (mieszkank¹) tej
samej miejscowoœci, ale o podobnych aspiracjach, a co najwa¿niejsze —
z zasobami finansowymi pozwalaj¹cymi na ich spe³nienie. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e nawet najlepszy swat czy swatka, dzia³aj¹cy jednak w zamkniêtych spo³ecznoœciach i na ograniczonym terenie, tym nowym zadaniom nie
byli w stanie sprostaæ.
Potrzebna by³a instytucja nowa, o nieograniczonym zasiêgu oddzia³ywania, która z jednej strony respektowa³aby obowi¹zuj¹ce normy obyczajowe (nie pozwalaj¹ce np. tzw. porz¹dnej kobiecie na samodzielne nawi¹zywanie nowych znajomoœci z mê¿czyznami w miejscu publicznym),
z drugiej — u³atwia³a kontakt z ludŸmi spoza dotychczasowego krêgu towarzyskiego i dawa³a zainteresowanym du¿¹ swobodê w podejmowaniu decyzji. W koñcu XIX w. jej rola ograniczaæ siê mia³a do poœredniczenia w przekazywaniu informacji.
Tym, jak s¹dzê, nale¿y t³umaczyæ prze³omowe znaczenie lat 80. XIX w.
dla upowszechnienia siê idei prasowego poœrednictwa matrymonialnego.
Dopiero wówczas og³oszenia matrymonialne tak mê¿czyzn, jak i kobiet sta³y siê w „Kurierze Warszawskim” codziennoœci¹ — jego trwa³ym elementem. Symbolicznym potwierdzeniem tego faktu by³o w 1888 r. wyró¿nienie
ofert ma³¿eñskich w formie osobnej rubryki zatytu³owanej „doniesienia
osobiste”10.
Jednak ju¿ w pocz¹tkach XX w. „Kurier Warszawski” definitywnie wycofa³ siê z drukowania ma³¿eñskich ofert. G³ównym powodem tej decyzji
by³a nasilaj¹ca siê z ka¿dym kolejnym rokiem krytyka anonsów matrymonialnych. Temat ich spo³ecznej szkodliwoœci sta³ siê prawdopodobnie przedmiotem dyskusji obejmuj¹cej coraz szersze krêgi opinii publicznej. Jak siê
wydaje, redakcja „Kuriera” b¹dŸ to ugiê³a siê pod ciê¿arem zarzutów, b¹dŸ
uzna³a szum wokó³ doniesieñ matrymonialnych za zbyt szkodliwy dla opinii
pisma. Przebieg tej debaty, stanowisko osób publicznych i charakter argumentów, pojawiaj¹cych siê w tocz¹cym siê sporze, czekaj¹ ci¹gle na dok³ad10

W. Kamiñski, Doniesienia matrymonialne w prasie warszawskiej, „Flirt Salonowy” 1910, nr 23, s. 3.
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ne zbadanie. O ich ró¿norodnoœci œwiadcz¹ wyst¹pienia kronikarza warszawskiego — Boles³awa Prusa, który na ³amach „Kuriera Warszawskiego”, a póŸniej tak¿e „Kuriera Codziennego” mno¿y³ zarzuty pod adresem
poœrednictwa matrymonialnego w ogóle, a prasowego — w szczególnoœci.
Po raz pierwszy w tej sprawie pisarz wyst¹pi³ w styczniu 1887 r. Pretekstem sta³o siê doniesienie „Kuriera”, i¿ kolejna osoba prywatna podjê³a
starania o uzyskanie od w³adz administracyjnych koncesji na prowadzenie
w Warszawie biura matrymonialnego, zwanego na ³amach dziennika „kantorem strêczenia ma³¿eñstw”. Ow¹ przedsiêbiorcz¹ osob¹ by³a tym razem
„p. Otylia Mesner, specjalistka w interesie swatowskim, dotychczas (...)
wspó³w³aœcicielka kantoru ma³¿eñstw w Berlinie”, która równie¿ „redagowa³a organ informuj¹cy o kandydatach i kandydatkach do hymenu pt. «General–Anzeiger»”11. Inicjatywa Niemki spotka³a siê, jak donosi³ kronikarz,
z oburzeniem ze strony prasy warszawskiej: „Czy mo¿e byæ coœ nieprzyzwoitszego, je¿eli nie niemoralniejszego — zawo³ano”12. Problem „kantoru
ma³¿eñstw” pocz¹tkowo Boles³awa Prusa nie zbulwersowa³: przewrotnie,
stan¹³ on w obronie idei poœrednictwa matrymonialnego13, by nastêpnie,
przytaczaj¹c zabawn¹ anegdotê o oszukanym i ograbionym z du¿ej sumy
pieniêdzy m³odym kliencie „solidnie prowadzonego kantoru ma³¿eñstw”
ujawniæ swój prawdziwy — niechêtny stosunek do tej instytucji. W prawie
trzy lata póŸniej nie pozostawi³ ju¿ Prus na autorach og³oszeñ matrymonialnych i w³aœcicielach „kantorów ma³¿eñstw” przys³owiowej suchej nitki,
mimo i¿ we wstêpie do swych wywodów deklarowa³: „Nie razi mnie nowoœæ
tej reformy w naszych dziennikach, bo telefon by³ wiêksz¹ nowoœci¹, a jednak zosta³ przyjêty. Nie myœlê piorunowaæ przeciw dziennikom umieszczaj¹cym tego rodzaju og³oszenia, bo rozumiem, ¿e dla pisma tak dobr¹ jest
wiadomoœæ o czyichœ aspiracjach sercowych, jak o zarodowej stajni. Nie
myœlê te¿ moralizowaæ osoby robi¹ce og³oszenia ma³¿eñskie, bo nale¿ê do
tych, którzy pozwalaj¹ ludziom byæ szczêœliwymi, jak im siê podoba, byle —
rozumieli konsekwencje swego wyboru. Nie gorszê siê wiêc og³oszeniami.
Chcia³bym tylko zrozumieæ: czego od nich spodziewaj¹ siê ich autorzy?

11

„Kurier Warszawski” 1886, nr 357a, s. 2.
B. Prus, Kroniki, t. X, Warszawa 1960, s. 9.
Pisarz uzna³ bowiem wy¿szoœæ jawnie dzia³aj¹cego i tañszego biura matrymonialnego nad drogimi
i przez to dla wielu niedostêpnymi koncertami, przedstawieniami teatralnymi, rautami dobroczynnymi itd.,
na które „niejedna matka prowadzi swoje córy, myœl¹c w duchu: a nu¿ znajdzie siê epuzer?”, tam¿e.
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Szczêœcia, zabawy czy niespodzianki, które niekiedy bywaj¹ bardzo przykre”14.
Boles³aw Prus by³ przekonany, ¿e za og³oszeniami, w których poszukiwano dozgonnego (dozgonnej) towarzysza (towarzyszki) ¿ycia, kryli siê ludzie moralnie zepsuci, koncentruj¹cy siê na poszukiwaniu ci¹gle nowych
atrakcji, dostarczaj¹cych zabawy, rozrywki, przyjemnoœci cielesnej, a tak¿e
cyniczni przedsiêbiorcy, czerpi¹cy zyski ze zorganizowanej prostytucji. Ci
dla pomno¿enia zysków wziêli w dzier¿awê rubryki og³oszeñ o ma³¿eñstwach15, i tym sposobem zastawili sid³a na naiwne i niewinne m³ode panny.
Poszukiwanie partnera ¿yciowego drog¹ og³oszenia prasowego przeczy³o,
zdaniem pisarza, idei szczerej i uczciwej mi³oœci. Przestrzega³ wiêc kronikarz m³odych „mniej zepsutych i mniej zdeprawowanych od nas” ludzi:
„Ty, paniczu — mo¿esz znaleŸæ kobietê, która, wyszafowawszy na prawo
i na lewo swoje uczucia czy te¿ «naturalne sk³onnoœci», szuka teraz g³upca,
który by uczciwym nazwiskiem pokry³ cudze triumfy. Tobie zaœ, panienko,
gro¿¹ nieporównanie smutniejsze rzeczy (...) mo¿esz trafiæ na zwyk³ego
szanta¿ystê, który, wydobywszy list od ciebie, zechce go póŸniej odsprzedaæ
za grub¹ sumê. Zaœ w najgorszym przypadku, zamiast Romea, o jakim marzy³aœ, mo¿esz spotkaæ hultaja, który za pomoc¹ ró¿nych sztuk doprowadzi
ciê do publicznego domu, albo — ³otra, który ograbi ciê, je¿eli nie zabije
(...)”16. Wed³ug Prusa og³oszenia matrymonialne by³y zatem jedynie przykrywk¹, mask¹ dla zachowañ — jego zdaniem — niemoralnych, œrodkiem
s³u¿¹cym do nawi¹zywania swobodnych kontaktów towarzyskich i zwi¹zków seksualnych.
Z ocen¹ wystawion¹ przez kronikarza zgadzali siê z pewnoœci¹ stra¿nicy obyczaju, spodziewaj¹cy siê, ¿e kojarzenie ma³¿eñstw wymknie siê
spod kontroli spo³ecznej, a poszukiwanie ma³¿onka stanie siê przykrywk¹
dla nawi¹zywania kolejnych flirtów, urastaj¹cych do rangi g³ównego celu
w kontaktach wzajemnych miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Bulwersowaæ
móg³ równie¿ fakt, i¿ kontrakt ma³¿eñski, bêd¹cy dotychczas czêsto przedmiotem negocjacji ukrywanych przed pann¹ m³od¹, teraz stawa³ siê spraw¹
jasn¹, oczywist¹, co wiêcej, zale¿n¹ równie¿ od samej kobiety. Przestawa³
byæ wreszcie tematem tabu czy domen¹ rodziców. Krytyczne opinie pojawia³y siê tak¿e ze strony hierarchii koœcielnej, która publicznie potêpi³a po14
15
16

B. Prus, Kroniki, t. XII, Warszawa 1962, s. 109.
Tam¿e, s. 96, 110.
Tam¿e, s. 111.
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œrednictwo matrymonialne17. By³o ono dla katolickich duchownych niedopuszczalne choæby ze wzglêdu na obecnoœæ wœród og³oszeniodawców rozwodników i rozwódek, co w oczywisty sposób kolidowa³o z wymogami Koœcio³a katolickiego i katolickim œwiatopogl¹dem. Argumenty Prusa trafiaæ
mog³y równie¿ do zwolenników reform obyczajowych, którzy naprawê obyczajów ³¹czyli z walk¹ z prostytucj¹. Anonimowoœæ anonsów mog³a bowiem, jak przekonywa³ pisarz, u³atwiaæ oszustom proceder handlu ¿ywym
towarem.
Odg³osy toczonej debaty pobrzmiewaj¹ jeszcze w 1910 r., w artykule
wstêpnym do pierwszego numeru omawianego tu „Flirtu Salonowego”:
„Czy¿ takie og³oszenia mog¹ demoralizowaæ ludzi dojrza³ych umys³owo?
— redaktor Edward Rych³owski stawia³ retoryczne pytania — Czy¿ one
mog¹ byæ rozsiewnikiem korupcji obyczajowej, lub moralnej? Droga prosta bywa zazwyczaj najbli¿sz¹, bez ubocznych niewyraŸnych drogowskazów,
szablonu i konwenansu, prowadzi ona do celu i nie potrzebuje przewodników. (...) Nie ka¿dy z p³ci obojga ma tak wielkie znajomoœci i stosunki, aby
za³o¿enie owego gniazdka rodzinnego móg³ na nich opieraæ. Sierota bez
rodziny, córka niezamo¿nych rodziców, bogata wdowa lub panna — nie
mog¹ przecie¿ rzuciæ siê na szyjê pierwszemu lepszemu mê¿czyŸnie na ulicy i krzykn¹æ mu do ucha «O¿eñ siê ze mn¹», bo czujê w sobie materia³ na
dobr¹ i uczciw¹ ¿onê, lub mam gotówkê w kieszeni. I dla braku stosunków
starzej¹ siê panny lub kawalerowie, marnieje ich ¿ycie bezcelowo, na pró¿no. Czy¿ salon jest jedyn¹ ewikcj¹ moraln¹ do wzajemnej i bezwzglêdnej
wiary we wszystko, z czym siê domniemani ma³¿onkowie przed sob¹ zrêcznie popisuj¹? Czy i tutaj wiele na fa³szu nie oparte? Kto ¿ycie pojmuje na
serio nie dba o formy, lecz o treœæ wy³¹cznie. Nie idealizujê sposobu zawierania ma³¿eñstw z inseratów. Nie odpowiadam za wszystkich, którzy je podaj¹, zaznaczê tylko, ¿e uczciwy i powa¿nie myœl¹cy cz³owiek zachowa
wszêdzie sw¹ godnoœæ, a blagier i skoczek ¿yciowy znajdzie bezwzglêdnie
teren, pole do swych, czêsto udanych nawet, popisów”18. Deklaruj¹c prawomyœlnoœæ obyczajow¹, redakcja broni³a tytu³u swego periodyku, o którym mówiono, ¿e jest dowodem z³ych intencji autorów: „Tytu³ tygodnika
naszego «Flirt» nie jest w nim symbolicznym has³em i celem. Istniej¹ przecie¿ «Muchy» — «Bociany» — «Kogutki» — «Szczutki», maj¹ szeroki roz17

W. Kamiñski, op. cit.
E. Rych³owski, Kierunek naszego pisma, jego tytu³, matrymonialne og³oszenia i ich znaczenie. — Ogólne porównanie, „Flirt Salonowy” 1910, nr 42, s.1.
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g³os i ustalon¹ popularnoœæ, niechaj¿e ¿yje w pe³ni wzrastaj¹cego rozkwitu
i nasz «Flirt Salonowy» — bo pokarm w nim duchowy nie skazi ani umys³u,
ani serca przygodnego czytelnika, lub sta³ego prenumeratora”19.
Pozostaje jednak pytanie, dlaczego opinia publiczna zareagowa³a tak
gwa³townie? Dlaczego dopiero w koñcu XIX w., kiedy anonse matrymonialne sta³y siê elementem codziennoœci, publiczna ich krytyka przybra³a
tak du¿e rozmiary, ¿e na czas jakiœ zosta³y one zdjête ze szpalt gazet? Dlaczego — jak pisano w jubileuszowej ksiêdze — wprowadzona przez Dmuszewskiego i Kucza „innowacja wywo³a³a opozycjê dopiero po pó³wiekowym namyœle”?20
Wyt³umaczeniem najprostszym mo¿e byæ przypuszczenie, ¿e opinia publiczna po prostu nie zauwa¿y³a tych kilkunastu, mo¿e kilkudziesiêciu
og³oszeñ, pojawiaj¹cych siê w prasie w d³u¿szym przeci¹gu czasu i w zdecydowanie mniejszych nak³adach ni¿ w koñcu XIX w. Uwagê spo³eczeñstwa
zwróci³o dopiero zjawisko trwa³e i liczebnie znacz¹ce. Powód banalny, ale
mo¿liwy.
Bardziej prawdopodobne wydaje siê jednak, i¿ przemianom spo³eczno–gospodarczym koñca XIX i pocz¹tku XX stulecia towarzyszy³y nastroje
niepewnoœci, braku stabilizacji, strachu przed nieprzewidywalnymi skutkami szybko zachodz¹cych przeobra¿eñ. Pojawienie siê kobiet w tych sferach
aktywnoœci publicznej, które dotychczas zarezerwowane by³y tylko dla
mê¿czyzn (np. praca zawodowa), wynikaj¹ca st¹d ich emancypacja spod
mêskiej kurateli oraz za³amanie siê wiary w autorytety spo³eczne, które do
tej pory sta³y na stra¿y „dobrych obyczajów”, wywo³a³y w jakiejœ czêœci spo³eczeñstwa panikê moraln¹. Stró¿em konwenansu nie mog³a byæ ju¿ prasa,
która w drugiej po³owie XIX w. uleg³a powa¿nej transformacji. Wydawanie
gazety codziennej sta³o siê przedsiêwziêciem finansowym, podporz¹dkowanym prawom kapitalizmu. Redakcja znajduj¹ca siê pod presj¹ oczekuj¹cych zysków wydawców, nie mog³a nie zauwa¿aæ nowych potrzeb spo³ecznych i „iœæ pod pr¹d” w imiê obrony tradycyjnych norm obyczajowych21.
W pocz¹tkach XX w., w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ komercjalizacj¹ rynku
wydawniczego, dostarczanie jak najszybciej i jak najwiêkszej iloœci informacji sta³o siê dla dzienników rzecz¹ równie wa¿n¹, a czêsto mo¿e nawet
19

Tam¿e, s. 1–2.
Ksiêga ..., s. 586.
O tym, ¿e zamieszczanie p³atnych og³oszeñ odbiera redakcji jej niezale¿noœæ, przekonany by³ Aleksander Œwiêtochowski, który do „Prawdy” inseratów nie przyjmowa³.
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wa¿niejsz¹ ni¿ ich komentowanie22. Redakcje coraz czêœciej przypomnia³y
zespó³ op³acanych profesjonalistów, wykonuj¹cych zlecone im prace23,
a dzia³aj¹c w ci¹g³ym napiêciu i poœpiechu, zrzuca³y z siebie odpowiedzialnoœæ za wiarygodnoœæ zamieszczanych na ³amach ich pism anonsów24. Pozostawia³y sobie jedynie prawo do ingerowania w wygl¹d i tekst og³oszenia,
gdyby ten ostatni by³ niepoprawny, a ca³oœæ narusza³a prawo czy regu³y
przez redakcjê przyjête25.
Zmiana stosunku redakcji do zamieszczanych inseratów wp³ynê³a znacz¹co na ich formê. W 1882 r. uporz¹dkowano og³oszenia drobne, nadaj¹c
im jednakowy format i zamykaj¹c w osobnym dziale. Tym samym zabiegom
poddano oferty matrymonialne, które dotychczas mia³y charakter prywatnych listów, adresowanych przede wszystkim do redakcji, w dalszej kolejnoœci zaœ dopiero do czytelników. W pierwszej po³owie XIX w. redakcja
wystêpowa³a niejako w roli „swata”: do niej kierowano proœby o wyszukanie kandydatki b¹dŸ kandydata, oczekiwano poœrednictwa dla umówienia
spotkania, liczono na jej poparcie oraz dawano pos³uch wystawianym przez
redakcjê opiniom o kandydatach. Szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywa³a
w pierwszych etapach poszukiwañ, do niej bowiem nale¿a³a selekcja ofert.
W biurze redaktorów oceniano zg³oszone odpowiedzi, wybierano — zdaniem redakcji — najlepsze i tylko te drukowano na ³amach „Kuriera”.
Trudno stwierdziæ, czy redakcja przekazywa³a pozosta³e listy adresatowi,
drukowanie jednak¿e wybranych, opatrzonych pozytywnym komentarzem
wartoœciowa³o oferty i musia³o wp³ywaæ na decyzje osób zainteresowanych.
22

Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908–1918, Warszawa 1981, s. 14–16.
O narodzinach zawodu dziennikarza w koñcu XIX w. zob. D. Na³êcz, Zawód dziennikarza w Polsce, Warszawa 1982, s.18–43.
24
O przyspieszeniu tempa ¿ycia i jego wp³ywie na styl w Ksi¹¿ce jubileuszowej „Kuriera Warszawskiego”
1821–1896 pisano: „W owe czasy [mowa o I po³owie XIX w. — A. J.] nie by³o te¿ potrzeby korespondowania w interesach w tej mierze, jak to dzisiaj ma miejsce. Interesanci przychodzili do drukarni lub redakcji,
rozmawiali i osobiœcie bezpoœrednio za³atwiali swoje sprawy. Ludzie stanowczo mieli dawniej wiêcej czasu!
Dziœ, po wielkich zak³adach drukarskich czytamy u drzwi napisy: „obcym wstêp wzbroniony”, s¹ to bowiem
zak³ady, których pracownicy wymagaj¹ spokoju; interesy drukarskie za³atwiaj¹ kantory i biura administracyjne danego zak³adu. Dawniej drukarnia by³a jakimœ biurem uniwersalnym, w którym zecerzy nie tylko
sk³adali czcionki, lecz i poœredniczyli pomiêdzy publicznoœci¹. (...) Wobec tak u³atwionego bezpoœredniego
stykania siê z ludŸmi, wszystkie œrodki komunikacyjne, bêd¹ce dziœ potrzeb¹ nieodzown¹, s³abo by³y [wówczas — A. J.] odczuwane. Tak zwane oferty, bed¹ce obecnie jednym z najdogodniejszych sposobów porozumiewania siê stron interesowanych, przez d³ugi szereg lat by³y prawie nieznane. Gdy teraz ka¿de niemal doniesienie koñczy siê wyrazami „oferty sk³adaæ”, przed laty koñczy³y siê s³owami „dowiedzieæ siê mo¿na
w redakcji” albo „dowiedzieæ siê mo¿na w drukarni””, Ksi¹¿ka..., s. 614.
25
„Dzisiaj redakcja wzglêdem og³oszeñ (...) zachowuje stanowisko najzupe³niej bierne, rozci¹gaj¹c jedynie œcis³¹ kontrolê nad ich treœci¹ i form¹ (...)”, Ksi¹¿ka..., s. 592.
23
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Zgodnie z ówczesnym zwyczajem twórcy gazety brali wiêc na siebie odpowiedzialnoœæ nie tylko za treœæ i formê, ale w pewnym sensie równie¿ za
skutecznoœæ s³ów drukowanych na ³amach jej czasopisma.
Tej gwarancji nie mog³a spodziewaæ siê opinia publiczna w koñcu
XIX w. Czytelnicy stracili instancjê, do której mogliby siê odwo³aæ w przypadku, gdyby padli ofiar¹ oszustwa, b¹dŸ zwróciæ siê z proœb¹ o poœrednictwo w celu jego unikniêcia. Doœwiadczenie nieuczciwej reklamy czy og³oszeñ oszustów handlowych zmusza³o czytelników do ostro¿noœci, a nawet
nieufnoœci wobec innych inseratów, szczególnie gdy „towarem” oferowanym by³a sprawa tak delikatna i wa¿na jak ma³¿eñstwo.
Maj¹c na uwadze tê zmianê oraz rozmiar zjawiska, jakim w koñcu
XIX w. sta³y siê og³oszenia matrymonialne, pamiêtaj¹c o wszechobecnej
w tym czasie w literaturze piêknej (i nie tylko) pogardzie dla ma³¿eñstwa jako kontraktu, ³atwiej zrozumieæ, dlaczego w³aœnie w koñcu XIX stulecia
dosz³o do tak ostrej publicznej krytyki zamieszczanych w prasie ofert ma³¿eñskich.
***
Przystêpuj¹c do analizy og³oszeñ matrymonialnych zamieszczonych na
³amach „Flirtu Salonowego”, postawiono sobie pytania dotycz¹ce przede
wszystkim og³aszaj¹cych siê w prasie kobiet. Jakie œrodowisko reprezentowa³y? Sk¹d pochodzi³y? W jakim by³y wieku? Co uznawa³y za swe najwiêksze zalety: urodê, „talenta”, posag czy wykszta³cenie? Co zmusza³o b¹dŸ
zachêca³o je do skorzystania z tej formy poœrednictwa? Czego i kogo oczekiwa³y? Jakie by³y ich preferencje i wymagania wobec kandydatów na mê¿ów itp.? W³aœnie punkt widzenia kobiet, których pojawienie siê wœród autorów „doniesieñ osobistych” spotêgowa³o krytykê nowoczesnych form poœrednictwa matrymonialnego, wydawa³ siê tu szczególnie wa¿ny. Do tej pory rzadko bowiem mog³y one publicznie mówiæ o swoich potrzebach, otwarcie stawiaæ wymagania, chwaliæ siê swymi atutami bez obawy o sw¹ reputacjê.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e mamy do czynienia ze Ÿród³em, którego autentycznoœci i wiarygodnoœci nie mo¿na zweryfikowaæ, co wiêcej — ze
Ÿród³em, którego istot¹ jest prezentacja wizerunku stworzonego w okreœlonym celu, dla uzyskania konkretnej korzyœci. Czytaj¹c og³oszenia matrymonialne stykamy siê ze sfer¹ deklaracji, których nie sposób skonfrontowaæ z ówczesn¹ rzeczywistoœci¹. Nie wiemy wiêc, czy informacje podane
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przez autorki anonsów maj¹ swoje pokrycie w realnym œwiecie, czy mijaj¹
siê z prawd¹. Poniewa¿ naturalna w takiej sytuacji wydaje siê chêæ zrobienia dobrego wra¿enia na czytelnikach, nale¿y przypuszczaæ, ¿e w wielu
przypadkach wykreowany przez og³oszeniodawczynie wizerunek bêdzie
przede wszystkim zgodny z ich w³asnym wyobra¿eniem o kobiecie atrakcyjnej — dobrej kandydatce na ¿onê, a tym samym o mêskich s³aboœciach
i preferencjach. Porównanie setek tego typu og³oszeñ powinno zatem
pozwoliæ na rekonstrukcjê modelu kandydatki na ¿onê, dominuj¹cego
w œwiadomoœci spo³ecznej pocz¹tku XX stulecia.
Dodatkowo badania utrudnia brak
pewnoœci, czy autorkami analizowanych przez nas anonsów s¹ rzeczywiœciekobiety poszukuj¹cema³¿onków,
czy osoby trzecie, poœrednicz¹ce w tym
przedsiêwziêciu26. Mo¿emy siê jedyniedomyœlaæ, ¿ejakaœ czêœæ anonsów
prasowych formu³owana by³a przez
wyspecjalizowane i postêpuj¹ce zgodnie ze sprawdzonym schematem biura
poœrednictwa, które pomimo oporu opinii publicznej wczeœniej czy póŸniej
musia³y pojawiæ siê tak¿e na ziemiach Królestwa Polskiego. W¹tpliwoœci
budziæ mo¿e tak¿e szczeroœæ intencji og³oszeniodawczyñ. Nie wszystkie
musia³y bowiem podchodziæ powa¿nie do idei ma³¿eñstwa z og³oszenia.
Publikowaniena ³amach prasy anonimowych og³oszeñ, zachêcaj¹cych przypadkowych mê¿czyzn do korespondencji, mog³o byæ bowiem traktowane
przez kobiety znudzone codzienn¹ bezczynnoœci¹ jako forma niewinnego
i bezpiecznego flirtu, nawi¹zywanego dla zabawy i zabicia zbêdnego czasu.

26

Sporadycznie w anonsach przyznawano, ¿e sprawê doboru ma³¿eñskiego powierzono poœrednikowi (np.
„Dla panny posiadaj¹cej 15 000 rubli posagu, œrednio wykszta³conej, sympatycznej, lat licz¹cej zaledwie 20,
poœrednik poszukuje w celu matrymonialnym m³odego cz³owieka na œrednim stanowisku. Po¿¹dany prawnik lub in¿ynier (...)”, „Flirt Salonowy” 1910, nr 26, s. 8) b¹dŸ ¿e z pomys³em zamieszczenia og³oszenia
w prasie wyst¹pili sami rodzice lub opiekunowie gotowej do ma³¿eñstwa panny (np. „Bêd¹c opiekunem
3–ch panien zamo¿nych, poszukujê za pomoc¹ anonsu mê¿ów od lat 35–40, znanych w mieœcie lub na wsi,
stanowisko, nauka potrzebne. Rekomendacje powa¿nych ludzi. Curriculum vitae, fotografie sk³adaæ: Redakcja Flirtu Salonowego. Adres Sulis³awice Nosakowski. Rzecz powa¿nie traktujê”, „Flirt Salonowy”
1910, nr 11, s. 8). Na ³amach „Flirtu Salonowego” mo¿na by³o tak¿e znaleŸæ og³oszenia osób oferuj¹cych
tego typu poœrednictwo.
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Te ograniczenia utrudniaj¹ analizê treœci prasowych og³oszeñ matrymonialnych. Wymagaj¹ od badacza wyj¹tkowej ostro¿noœci, szczególnie w interpretacji tych anonsów, które w swej treœci i formie odbiegaj¹ w znacz¹cy
sposób od pozosta³ych. Takie podejœcie mo¿e jednak¿e doprowadziæ do
niedocenienia inwencji og³oszeniodawczyñ i poczynionych przez nie starañ w celu uatrakcyjnienia i tym samym wyró¿nienia w³asnego og³oszenia
wœród dziesi¹tek tak samo brzmi¹cych ofert ma³¿eñstwa. Nie sposób np.
jednoznacznie oceniæ, czy otwarta, ujêta w lekk¹ formê deklaracja braku
posagu i determinacji w poszukiwaniu mê¿a by³a tylko ¿artem, czy efektem
zmyœlnego konceptu i dowodem postêpowych pogl¹dów autorki na temat
ma³¿eñstwa27.
Dok³adn¹ kwerendê Ÿród³ow¹ uda³o siê przeprowadziæ w trzech kolejnych rocznikach pisma: 1910, 1911, 1912. Prace klasyfikuj¹ce, porównawcze i kwantytatywne u³atwia³ fakt, o którym wspomniano powy¿ej — inseraty zamieszczane we „Flircie Salonowym” mia³y ju¿ podobn¹ formê i konstrukcjê. Nie by³y to (tak jak dzia³o siê to poprzednio) rozwlek³e listy, ale
w miarê rzeczowe og³oszenia, z³o¿one z równowa¿ników zdañ b¹dŸ zdañ
prostych. Rozmiary niektórych oraz forma np. wiersza dowodzi, ¿e przekonanie og³oszeniodawców do zastosowania szablonu nie by³o dla redakcji
zadaniem ³atwym.
£¹cznie w wyniku kwerendy zgromadzono 1537 ofert ma³¿eñstwa28.
W tej liczbie ofert z³o¿onych przez kobiety by³o 654, co stanowi 42,55 % ca³ej grupy, ofert z³o¿onych przez mê¿czyzn nieco wiêcej: 883, czyli 57,45%
ogó³u zebranych. Warto mo¿e podkreœliæ ma³¹ liczbê og³oszeñ powtarzaj¹cych siê. Zaledwie 18,23% ofert mêskich pojawi³o siê na ³amach pisma
wiêcej ni¿ dwa razy. Odsetek ten jest jeszcze ni¿szy w przypadku kobiet.
Wydaje siê, ¿e powodem ma³ej czêstotliwoœci nie by³a ani wysoka skutecznoœæ og³oszeñ, ani ich cena, która — jak mo¿na siê spodziewaæ — mala³a
przy zamówieniach hurtowych. Decydowa³o tu chyba kilka czynników. Po
27
Np.: „Rodzice moi bêd¹c tak nieoglêdni, ¿e pomimo mo¿noœci od³o¿enia trochê gotówki na posag dla jedynej córki, tego nie uczynili, dziœ kiedy jestem doros³¹ pann¹ licz¹c¹ lat 22, pomimo mej krasy i dobrego
wychowania, jakie otrzyma³am od rodziców, pomimo ukoñczenia pensji z dyplomem, nie mogê znaleŸæ mê¿a; powód wa¿ny — nigdzie nie bywam. Udajê siê przeto w poszukiwania drugiej po³owy duszy za poœrednictwem og³oszenia. Nadmieniam, ¿e jestem weso³ego usposobienia, mi³a, sympatyczna blondynka o niebieskich oczach, zgrabna, wysoka, postêpowych zasad. Wobec powy¿szego przyznaæ mnie musicie panowie
czytaj¹cy ninijeszy anons, ¿e m¹¿ siê mnie nale¿y. Ci którzy szukaj¹ ¿ony, a nie pieniêdzy, gdy¿ najwiêkszym
skarbem jest dobra ¿ona i matka, niech œmia³o i odwa¿nie skreœl¹ s³ów kilka dla «Janki» do redakcji „Flirtu
Salonowego”, „Flirt Salonowy” 1910, nr 28, s. 8.
28
Liczba ta niedok³adnie odpowiada liczbie wszystkich og³oszeñ, w toku prac odliczono bowiem og³oszenia powtarzaj¹ce siê oraz anonse matrymonialnych poœredników, uwzglêdniono natomiast og³oszenia
zbiorowe, czyli inseraty maj¹ce kilkoro nadawców i w zwi¹zku z tym wiêcej ma³¿eñskich ofert.
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pierwsze — nik³e doœwiadczenie spo³eczne, z którego mo¿na by³oby skorzystaæ i które uczy³oby, ¿e nawet w przypadku tak delikatnej materii jak
ma³¿eñstwo, sukces og³oszenia w du¿ym stopniu zale¿y od umiejêtnoœci zastosowania regu³ handlowych (m.in. zasady g³osz¹cej, ¿e im wiêcej wznowieñ, tym wiêksze szanse na zauwa¿enie przez czytelnika). Po drugie —
brak przekonania o s³usznoœci i skutecznoœci podjêtego dzia³ania, przekonania zbudowanego na pozytywnych przyk³adach, których albo jest tak du¿o, ¿e ³atwo je znaleŸæ wœród najbli¿szego otoczenia, albo s¹ odpowiednio
nag³oœnione np. przez media. Tymczasem tak na jedno, jak i na drugie by³o
jeszcze za wczeœnie. Po trzecie — negatywne doœwiadczenie zwi¹zane
z nieskutecznoœci¹ pierwszego anonsu. Wreszcie powód ostatni — w przypadku wielu kobiet przypuszczalnie najistotniejszy: poczucie wstydu czy
za¿enowania, wynikaj¹ce z przyznania siê do k³opotów z zam¹¿pójœciem.
W szerokiej opinii spo³ecznej bowiem bycie ¿on¹ (a potem matk¹) pozostawa³o nadal najbardziej po¿¹dan¹ rol¹ spo³eczn¹ kobiety, przeznaczeniem, ma³¿eñstwo zaœ — podstaw¹ jej spo³ecznego presti¿u.

Autowizerunek
Pochodzenie spo³eczne
Ustalenie pochodzenia terytorialnego i spo³ecznego autorek anonsów
matrymonialnych napotyka wiele trudnoœci. Nie sposób wi¹¿¹co odpowiedzieæ na pytanie: jaka ich czêœæ pochodzi³a z miasta du¿ego, jaka z prowincjonalnego, a jaka zaœ z maj¹tku ziemskiego czy po prostu ze wsi. Kobiety
rzadko bowiem precyzowa³y miejsce zamieszkania. Wiedzê na ten temat
czerpaæ mo¿emy jedynie z informacji poœrednich. Niektóre autorki pochodz¹ce spoza Warszawy wspomina³y w swych anonsach, ¿e mieszkaj¹ b¹dŸ
mieszka³y na „prowincji”. Inne zaœ, ale te nale¿a³y do wyj¹tków, podawa³y dok³adny adres, na jaki nale¿a³o skierowaæ korespondencjê. W wiêkszoœci og³oszeñ proszono o nadsy³anie odpowiedzi na poste restante, co pozwala przypuszczaæ, ¿e wœród og³oszeniodawczyñ niema³¹ grupê stanowi³y
kobiety z ma³ych miasteczek lub z podupadaj¹cych maj¹tków ziemskich,
oddalonych od wiêkszych skupisk ludzi. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e adresem poste restante pos³ugiwano siê tak¿e w kontaktach miejscowych i, jak
siê wydaje, ta forma korespondencji by³a preferowana tak¿e przez mieszkanki wiêkszych miast: Kalisza, Czêstochowy, Lublina, £odzi oraz Warszawy. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na przyj¹æ, ¿e decydowa³y o tym
wzglêdy obyczajowe: obawa og³oszeniodawczyñ przed upowszechnieniem
siê wieœci o korzystaniu z og³oszeñ matrymonialnych, obawa przed reakcj¹
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najbli¿szego otoczenia na fakt wymiany korespondencji z instytucj¹ publiczn¹ lub nieznan¹ osob¹ prywatn¹29, chêæ zabezpieczenia siê przed niepo¿¹dan¹ kontrol¹ otoczenia oraz powody techniczne: trudnoœci z dostarczeniem poczty do r¹k w³asnych sublokatorom lub osobom zamieszkuj¹cym czasowo u dalszej rodziny30. Równie¿ informacja: „oferty proszê
nadsy³aæ do redakcji Flirtu Salonowego dla ...”, zamieszczana na koñcu
anonsu nie przes¹dza ostatecznie, sk¹d pochodzi³a nadawczyni. Autork¹
tak skonstruowanego komunikatu mog³a byæ bowiem zarówno warszawianka, jak i „panna, lat 20, z prowincji, chwilowo zamieszka³a u swej cioci”31. Za mieszkanki miast uznaæ z pewnoœci¹ nale¿y te kobiety, które deklarowa³y pracê zawodow¹ i informowa³y czytelników o charakterze wykonywanego zajêcia. Takich jednak w stosunku do ogó³u og³oszeniodawczyñ
by³o niewiele (zob. ni¿ej).
Jeszcze wiêcej trudnoœci stwarza próba ustalenia œrodowiska spo³ecznego, z jakiego pochodzi³y kobiety, które odwa¿y³y siê poszukiwaæ mê¿a przy
pomocy og³oszeñ prasowych. Na drodze do ustalenia odpowiedzi na to pytanie staje nie tylko doœæ ogólnikowy sposób pisania o tych kwestiach, niejasnoœæ stosowanej terminologii, ale tak¿e niemo¿liwy do oszacowania stopieñ autokreacji — budowania wizerunku zgodnego z w³asnym przekonaniem o oczekiwaniach drugiej strony. Pragnienie przedstawienia w³asnej
osoby w jak najlepszym œwietle, wywo³ania jak najlepszego wra¿enia na
czytelnikach zachêca³o do koloryzowania obrazu rzeczywistoœci, do odwo³ywania siê do symboli spo³ecznego presti¿u. Sformu³owanie stosowane
przez autorki anonsów najczêœciej: „z dobrej rodziny” nie ma dla nas pod
tym wzglêdem ¿adnego waloru poznawczego. Tak¿e niektóre kategorie
okreœlaj¹ce status spo³eczny rodziców równie¿ budz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci. Czy „córka obywatela ziemskiego” to posa¿na panna mieszkaj¹ca z rodzicami w maj¹tku ziemskim, obracaj¹ca siê w krêgach ziemiañskich czy
zmuszona do pracy i zarabiania na w³asne utrzymanie córka ubo¿ej¹cego
w³aœciciela niewielkiego maj¹tku ziemskiego, dla której prawdziwie zie-

29

Do wyj¹tkowych nale¿y uznaæ og³oszenie, w którym 23–letnia panna z Kielecczyzny, „córka obywateli
ziemskich” z posagiem otwarcie przyznawa³a, ¿e „anons czyniê z wiadomoœci¹ rodziców”, „Flirt Salonowy”
1910, nr 31, s. 8.
30
Takie rozwi¹zanie przyjê³a np. „panna, lat 20, córka obywateli ziemskich, zamieszka³a w Warszawie
u stryjów, ludzi w wieku podesz³ym, nie utrzymuj¹cych ¿adnych stosunków towarzyskich [podkr. — A. J.]
(...)”, tam¿e, 1911, nr 22, s. 8.
31
Tam¿e, nr 51, s. 8.
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miañski salon pozostawa³ niedostêpny? Mimo wszystkich tych trudnoœci
warto pokusiæ siê o próbê sformu³owania kilku wniosków.
Zebrane i przeanalizowane informacje poœrednie (o poczcie, na której
oczekuje siê korespondencji, o pracy, wielkoœci posagu, prawnych opiekunach itd.) pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e wœród kobiet, zg³aszaj¹cych do prasy swoje
oferty matrymonialne, przewa¿a³y mieszkanki wiêkszych miast — g³ównie
Warszawy, pochodz¹ce z szeroko pojêtych warstw œrednich: rodzin drobnomieszczañskich, urzêdniczych, kupieckich, personelu technicznego,
przedsiêbiorców itp. PokaŸn¹ grupê stanowi³y tak¿e og³oszenia mieszkanek prowincji: z ma³ych miejscowoœci i maj¹tków ziemskich, zamieszka³ych
tam na sta³e b¹dŸ czasowo przebywaj¹cych w Warszawie.
Og³aszaj¹cym siê w prasie kandydatkom na ¿ony w wiêkszoœci przypadków towarzyszyæ musia³o przekonanie o niestosownoœci takiego zachowania, skoro du¿o czêœciej ni¿ mê¿czyŸni t³umaczy³y siê one z podjêcia decyzji
o zamieszczeniu anonsu matrymonialnego. Najczêœciej przedstawianym powodem by³ „brak stosunków i znajomoœci” (pojawiaj¹cy siê w ró¿nych kombinacjach, np. „brak kontaktów towarzyskich”, „brak znajomoœci” itp.).
Z pewnoœci¹ by³a to formu³a dla wielu kobiet po prostu najwygodniejsza:
zwrot by³ doœæ ogólny, pozwala³ na zachowanie w tajemnicy prawdziwych
przyczyn k³opotów ze znalezieniem partnera, np. staropanieñstwa, defektów fizycznych, braku maj¹tku. Wspomniana formu³a przez mê¿czyzn mog³a byæ odczytywana pozytywnie: mog³a bowiem rodziæ przekonanie o niewinnoœci i skromnoœci kandydatki na ¿onê, czego od panny na wydaniu powszechnie wymagano32. Nie mo¿na jednak¿e wykluczyæ, ¿e „brak stosunków i znajomoœci” by³ rzeczywistym motywem dzia³ania niema³ej przypuszczalnie grupy og³oszeniodawczyñ.
Z analizy treœci anonsów wynika, ¿e pod tym ogólnym sformu³owaniem
kry³o siê realne doœwiadczenie samotnoœci: „Wdówka, bezdzietna, trzydziestoparoletnia, wykszta³cona, niebrzydka, mi³a w obejœciu z ludŸmi”
deklarowa³a, i¿ „pragnie z powodu pustki ¿yciowej [podkr. — A. J.] mieæ
mê¿a zacnego, starszego, na pewnem stanowisku”. Inna „osierocona”
wdowa pisa³a: „(...) nie mam znajomoœci, chcia³abym poznaæ cz³owieka
uczciwego, niem³odego w celu matrymonialnym, dla pomagania sobie
32

Zob. J. Hoff, Wzory obyczajowe dla kobiet w œwietle kodeksów obyczajowych XIX i pocz¹tków XX wieku,
[w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, cz. I, Warszawa 1995, s. 54.
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wspóln¹ prac¹”. Równie¿ licz¹ca 32 lata panna „inteligentna, sympatyczna,
z posagiem 1000 rb. nie maj¹c znajomoœci” pragnê³a „w ten sposób znaleŸæ
mê¿a, cz³owieka starszego, inteligentnego, prawego charakteru, bez na³ogów (...)”33.
Osamotnienia, do którego przyznawa³y siê niektóre autorki, doœwiadcza³y kobiety z ró¿nych krêgów spo³ecznych, tak z miasta, jak i z prowincji.
W przypadku tych pierwszych samotnoœæ by³a zwykle nastêpstwem rozpadu dotychczasowych wiêzów rodzinnych i towarzyskich. Najczêœciej dochodzi³o do niego wskutek przeprowadzki do du¿ego miasta (spowodowanej
sytuacj¹ materialn¹ lub potrzeb¹ nauki), w efekcie œmierci mê¿a lub rodziców, bez których kontakt ze sfer¹ publiczn¹ wiêkszoœci kobiet wydawa³ siê
niemo¿liwy. Dla kobiet, które sprowadzi³y siê do miasta ju¿ jako osoby doros³e, nawi¹zanie nowych wiêzi kole¿eñskich i kontaktów towarzyskich nie
by³o zadaniem ³atwym. Wymaga³o to zaanga¿owania osób trzecich, które
otworzy³yby przed nowicjuszkami „salony” lub wprowadzi³y je do „towarzystwa” (bez wzglêdu na to, o jakim standardzie tych salonów i o jakim
„towarzystwie” mowa). W pocz¹tkach XX w. samotna kobieta w miejscu
publicznym nadal œci¹ga³a na siebie uwagê, do wielu zreszt¹ miejsc rozrywki dam bez mêskiego towarzystwa nie wpuszczano. Praca — jeœli pracowa³y
— mog³a, ale nie musia³a u³atwiaæ budowania nowych znajomoœci i relacji
osobistych. Zabieraj¹c wiêksz¹ czêœæ dnia, nie pozostawia³a czasu na ¿ycie
osobiste. W dodatku na rynku pracy, a tym samym w miejscu pracy (w biurze, w sklepie, w szkole czy w fabryce) kobiety ci¹gle postrzegane by³y jako
nieuczciwa konkurencja — by³y pracownikiem tañszym, mniej wymagaj¹cym, a czêsto równie wytrzyma³ym i lepiej przygotowanym, co w sposób
istotny musia³o rzutowaæ na kontakty ze wspó³pracownikami34. Nie wszyscy zreszt¹ poznani w miejscu pracy mê¿czyŸni musieli z zadowoleniem
przyjmowaæ obecnoœæ p³ci przeciwnej. Tak np. w dyskusji prasowej o aktywizacji zawodowej kobiet na polu pracy biurowej co pewien czas s³ychaæ
by³o g³osy, i¿ pojawienie siê kobiet w dot¹d ca³kowicie mêskim miejscu pra33

„Flirt Salonowy” 1911, nr 43–44, s. 8; tam¿e, nr 47, s. 8; tam¿e, nr 20, s.8.
Warto odwo³aæ siê do artyku³ów poœwiêconych pracy zawodwej kobiet, drukowanych w zbiorach studiów
pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, np.: J. Niklewska, Byæ kobiet¹ pracuj¹c¹ — czyli dola warszawskiej nauczycielki na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red.
A. ¯arnowska i A. Szwarc, cz. II, Warszawa 1995, s. 179–188; H. Hollender, Zawód — bibliotekarka. Narodziny pewnej tradycji (koniec XIX w.), [w:] Kobieta i edukacja..., cz. II, s. 189–196; A. Janiak–Jasiñska, Pracownice i pracownicy handlu na rynku pracy w Królestwie Polskim prze³omu XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 77–102; J. ¯arnowski, Praca zawodowa kobiet w Polsce miêdzywojennej, [w:] Kobieta i praca..., s.119–140; M. Gawin, G³osy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939 (w œwietle publicystyki), [w:] Kobieta i praca..., s. 303–316.
34
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cy niekorzystnie wp³ywa na relacje kole¿eñskie miêdzy mê¿czyznami, zamienia miejsce to w salon towarzyski, rodzi atmosferê flirtu i skandalu 35.
Do ograniczeñ wynikaj¹cych z powodu p³ci dochodzi³a charakterystyczna dla niektórych krêgów warstw œrednich œwiadomoœæ „wykorzenienia”,
braku w³asnego „salonu” i poczucia przynale¿noœci do jasno zdefiniowanego œrodowiska spo³ecznego. Przekonanie o niejasnej pozycji w³asnej, o zawieszeniu na drabinie spo³ecznej, gdzieœ miêdzy przedstawicielami wolnych zawodów, inteligencj¹ zawodow¹ a œrodowiskiem kwalifikowanych
pracowników fizycznych, wynikaj¹ce
st¹d aspiracjei chêæ podkreœlania dys tansu wobec grup o mniejszym presti¿u spo³ecznym utrudnia³y nawi¹zywanietrwa³ych wiêzi towarzyskich. Pra cownik kantoru, buchalter ze sklepu,
kasjer bankowy, w³aœciciel ma³ego zak³adu krawieckiego czy nauczyciel domowy niemogli liczyæ na zaproszenie
do domu doktora czy adwokata, a sami nieszukali towarzystwa fabrycznego majstra36. Ró¿nicetejeszczesilniej,
jak s¹dzê, musia³y odczuwaæ kobiety37.
Niezawszejednak poczuciesamotnoœci musia³o rodziæ siê w chwilach ¿y35

„Praca zawodowa osób p³ci ró¿nej w jednym miejscu i zwi¹zany z ni¹ nierozerwalnie flirt wychodzi na
niekorzyœæ obu stron. Towarzyszy jej zazwyczaj roztargnienie” — pisano w 1902 r. w „Goñcu Handlowym”.
Zdaniem przeciwników pracy zawodowej kobiet odpowiedzialnoœæ za pogorszenie siê warunków pracy biurowej spoczywa³a oczywiœcie na kobietach, które stanowisko pracy chêtnie zamieniaæ mia³y w miejsce spotkañ towarzyskich, a od wspó³pracowników — oczekiwaæ zbytniej grzecznoœci, a nawet adoracji („Goniec
Handlowy” 1901–1902, nr 2, s. 10; 1901–1902, nr 3, s. 19; 1902, nr 38, s. 310; „Pracownik Handlowy, Przemys³owy, Finansowy, Rolny” 1910, nr 20, s. 4–5; 1911, nr 34, s. 4). Przesz³o trzydzieœci lat wczeœniej o obawach zwi¹zanych z koedukacj¹ w miejscu pracy pisa³a w Marcie Eliza Orzeszkowa.
36
Przyk³adów dostarczaj¹ wspomnienia (np. B. Dziubek, Zaczyna³em u Lilpopa, Warszawa 1969) oraz literatura piêkna, np.: Z. Kowerska, Siostry, Warszawa 1894; tej¿e, Na s³u¿bie, Warszawa 1896; L. Godlewska,
Kato, Lwów 1912; G. Zapolska, Córka Tuœki, Warszawa 1907; W. Kosiakiewicz, G¹siorkowski, Warszawa
1912.
37
Uwagi tedotyczyæ, jak s¹dzê, mog³y np . „m³odej panny z inteligentnej rodziny bez posagu, obecnie na
posadzie, która nie maj¹c znajomoœci, t¹ drog¹ chcia³aby spróbowaæ szczêœcia i znaleŸæ mê¿czyznê na stanowisku. Cel matrymonialny. Jeœliby siê taka odpowiednia pokrewna dusza znalaz³a i rzecz traktowa³a zupe³nie serio, niech z³o¿y ofertê do redakcji Flirt Salonowy dla «Serio 24» („Flirt Salonowy” 1910, nr 27,
s. 8). lub „panny lat 28, farmaceutki, [która — A. J.] t¹ drog¹ z braku znajomoœci, chcia³aby poznaæ w celu
matrymonialnym odpowiedniego kandydata, po¿¹dany aptekarz (...)” (tam¿e, nr 30, s. 8).
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ciowego prze³omu. Dla czêœci og³oszeniodawczyñ wrêcz przeciwnie, wi¹za³o siê ono ze stagnacj¹ ¿ycia prywatnego, z zamkniêciem w w¹skim gronie
towarzyskim, w grupie osób dobrze znanych, lecz za starych — ju¿ nie zainteresowanych stanem ma³¿eñskim b¹dŸ zbyt m³odych — jeszcze zatem
o nim nie myœl¹cych. Przekonanie o dorastaniu w zastyg³ym ¿yciu wiejskim,
„na g³uchej prowincji” by³o dla jakiejœ czêœci kobiet g³ównym powodem odwo³ania siê w sprawie ma³¿eñstwa do pomocy og³oszeñ prasowych38. Jak siê
wydaje, dotyczy³o to przede wszystkim kobiet skazanych na ¿ycie u boku
bli¿szych lub dalszych krewnych, którzy nie podejmowali wysi³ku wprowadzenia „w œwiat” swych podopiecznych39. M³ode panny, strwo¿one wizj¹
staropanieñstwa albo jedynie znudzone spokojnym ¿yciem wiejskim, posiadaj¹ce — jak pisa³a Danuta Rzepniewska — nadmiar czasu wolnego,
chwyta³y siê og³oszeñ matrymonialnych. Po trosze z pewnoœci¹ dla zabawy,
w wiêkszoœci jednak w celu poznania ludzi nowych, szczególnie mê¿czyzn
zainteresowanych ma³¿eñstwem. „Brak stosunków i znajomoœci” oznacza³
dla tych kobiet brak mo¿liwoœci nawi¹zania nowych kontaktów towarzyskich, wyjœcia poza zamkniêty kr¹g rewizytuj¹cych siê systematycznie rodzin z najbli¿szego s¹siedztwa40.
Na drodze do ma³¿eñstwa stawa³ kobietom nie tylko „brak stosunków
i znajomoœci”, ale równie¿ — jak twierdzi³y w anonsach — trudna sytuacja
rodzinna i z³e warunki materialne. Brak posagu, potrzeba utrzymania
z w³asnej pracy rodziców czy m³odszego rodzeñstwa oraz nik³e zainteresowanie opiekunów losem doros³ych sierot odsuwa³y zam¹¿pójœcie w nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Wed³ug ich deklaracji, dopiero wzglêdna niezale¿noœæ
materialna i osobista sk³ania³a je, pomimo wejœcia w wiek dojrza³y, do poszukiwania partnera. By³y jednak i takie, które niepowodzenie na rynku
ma³¿eñskim t³umaczy³y po prostu brakiem odpowiedniego kandydata. Nie
by³a to, jak siê wydaje, jedynie niewyszukana kokieteria. Zam¹¿pójœcie
w du¿ym mieœcie utrudniaæ bowiem mog³a utrzymuj¹ca siê do pocz¹tków
38

Np. „Panna, m³oda, przystojna, z porz¹dnej rodziny, mieszkaj¹ca na g³uchej prowincji, chce siê poznaæ
w Warszawie z m³odym mê¿czyzn¹ w celu matrymonialnym. Proszê o odpowiedŸ poste–restante Krucza;
oddzia³ pocztowy nr 4. A. B.”, „Flirt Salonowy” 1911, nr 50, s. 8. Ta sama kandydatka do stanu ma³¿eñskiego w innym anonsie pisa³a: „(...) mieszkaj¹c na wsi oddalonej, nie mam sposobnoœci bywaæ, ani poznawaæ
ludzi ze swej sfery (...)”, tam¿e, nr 3, s. 8.
39
Np. Bêd¹c sierot¹, nie maj¹c znajomoœci, pragnê poznaæ za pomoc¹ og³oszenia w celu matrymonialnym
cz³owieka religijnego i ³agodnego usposobienia na stanowisku. Jestem pann¹, m³od¹, blondynk¹, inteligentn¹ i z przyzwoitej rodziny: skromnych wymagañ (...), tam¿e, nr 13, s. 8.
40
D. Rzepniewska, Pojmowanie czasu wolnego w krêgach ziemiañskich, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego,
red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2001, s. 48–49 i 54–57.
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XX w. liczebna przewaga kobiet w kategorii wieku produkcyjnego (a wiêc
tak¿e w wieku sprzyjaj¹cym stabilizacji rodzinnej) nad mê¿czyznami. Zjawisko to dobrze ilustruje przyk³ad Warszawy, wœród mieszkañców której
ró¿nica miêdzy liczb¹ kobiet i liczb¹ mê¿czyzn by³a wiêksza ni¿ w ca³ym
Królestwie Polskim. W 1897 r. na 1000 mê¿czyzn przypada³o 1109 kobiet,
tu¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ — w 1913 r. — 1076. Zjawisko to by³o
charakterystyczne g³ównie dla ludnoœci wyznania katolickego i ewangelickiego, w mniejszym zaœ stopniu dla ¯ydów, którzy przybywaj¹c do Warszawy czêœciej osiedlali siê ca³ymi rodzinami41. Pomimo tendencji spadkowej
przewaga liczby kobiet w Warszawie by³a znaczna, a co najwa¿niejsze:
szczególnie wyraŸna w grupie wiekowej mieszcz¹cej siê w granicach miêdzy
20 a 29 rokiem ¿ycia oraz wœród osób starszych42. Jak pokazuj¹ to m.in.
og³oszenia matrymonialne, mia³o to swoje powa¿ne konsekwencje dla ich
¿ycia prywatnego.
Warto podkreœliæ, ¿e nie wszystkie og³oszeniodawczynie podawa³y motywy podjêtych dzia³añ. Nie bez znaczenia by³a tu zapewne potrzeba minimalizowania objêtoœci anonsu ze wzglêdu na koszty, ale z pewnoœci¹ nie
wszystkie odczuwa³y potrzebê usprawiedliwiania siê. W wiêkszoœci przypadków anonse przez nie inicjowane mo¿na, jak siê wydaje, uznaæ za dowód ich ¿yciowej samodzielnoœci, gotowoœci do przejêcia odpowiedzialnoœci za w³asne losy; mo¿na te¿ je interpretowaæ jako swoisty sposób wyra¿ania swej niezgody na udzia³ osób trzecich w kojarzeniu ich ma³¿eñstwa. Do
opisywania powodów braku ma³¿onka czu³y siê zobligowane z pewnoœci¹
te, które dzia³a³y bardziej pod presj¹ ¿yciowej koniecznoœci, a jednoczeœnie
z poczuciem pewnej niestosownoœci takiego zachowania.
Stan cywilny i wiek
Wiêkszoœæ og³aszaj¹cych siê w prasie kobiet (535 na 654) czu³a siê zobowi¹zana do ujawnienia swego stanu cywilnego. Skoro wyjœcie za m¹¿ uwa¿ane by³o powszechnie za przejœcie dziewczyny do œwiata doros³ych, to stan
cywilny stawa³ siê wa¿nym elementem oceny kandydatki: sygnalizowa³ bowiem po¿¹dan¹ „niewinnoœæ” w przypadku panny i zdobyte doœwiadczenie
ma³¿eñskie w przypadku wdowy. Tylko 119 autorek anonsów nie sprecyzowa³o swego stanu cywilnego. Z treœci tych krótkich og³oszeñ wynika³o jednak, ¿e by³y to osoby m³ode, ¿yciowo niedoœwiadczone. Mo¿na przypusz41
W Warszawie w 1882 r. na 1000 katolików przypada³o 1164 katoliczek, w 1897 r. — 1135, w 1913 r. —
1127. M. Nietyksza, Ludnoœæ Warszawy na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 80–83.
42
Tam¿e, s. 83 i 91–92.
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czaæ wiêc, ¿e w wielu przypadkach jeszcze panny. Og³oszenia te przynajmniej w czêœci mog³yby zatem zasiliæ i tak liczn¹ grupê (385) anonsów zamieszczonych przez kobiety pozostaj¹ce w stanie panieñskim. Tak znacz¹ca przewaga og³oszeñ nadawanych przez kobiety w stanie wolnym
(58,9% ogó³u og³oszeñ kobiecych, a nawet wiêcej, jeœli dodamy tu jakiœ odsetek og³oszeñ pod tym wzglêdem niejasnych) dobrze oddaje rozmiary
obaw kobiecych wobec groŸby staropanieñstwa. Niema³¹ grupê stanowi³y
tak¿e inseraty wdów (136 — 20,9%)43, nieznaczn¹ natomiast rozwódek
(14). Obowi¹zuj¹ce w Królestwie Polskim prawo cywilne nie dawa³o formalnej mo¿liwoœci uzyskania rozwodu. Rodzi siê zatem w¹tpliwoœæ, czy
rzeczywiœcie mamy do czynienia z osobami rozwiedzionymi, czy raczej porzuconymi, opuszczonymi, ¿yj¹cymi w trwa³ej separacji. W ¿adnym z tej
grupy anonsów kobiety nie t³umaczy³y siê z rozpadu ma³¿eñstwa, nie wskazywa³y winowajcy ani nie stara³y siê wzbudziæ litoœci. Brak próby jakiegokolwiek skomentowania swej sytuacji rodzinnej sugeruje, ¿e stan taki nie
nale¿a³ do osobliwoœci.
Dopiero zestawienie powy¿szych liczb z danymi dotycz¹cymi wieku pozwala na ich pe³niejsz¹ interpretacjê (patrz tabela 1, 1a). Podobnie jak
w przypadku stanu cywilnego, kobiety w wiêkszoœci czu³y siê zobligowane
do poinformowania o swoim wieku; tylko 108 kwestiê tê pominê³o zupe³nie. Jednak gdy stan cywilny okreœlaj¹ kryteria w miarê obiektywne, to
informuj¹c o swym wieku autorki anonsów mia³y mo¿liwoœæ doœæ dowolnego kreowania swego wizerunku, bez nara¿ania siê na oskar¿enia o k³amstwo. Z opisowej formu³y okreœlaj¹cej wiek: „m³ody”, „œredni”, „starszy”
najczêœciej korzysta³y wdowy, które stara³y siê przedstawiæ siê jako osoby
m³ode, co najwy¿ej w latach œrednich44.

43
Co t³umaczy siê przewag¹ liczby kobiet nad liczb¹ mê¿czyzn w wieku poprodukcyjnym nie tylko w miastach, ale w ca³ym Królestwie Polskim oraz ich m³odym wiekiem, o czym jeszcze poni¿ej.
44
Grupê kobiet nie podaj¹cych swego stanu cywilnego proponujê na tym etapie rozwa¿añ pomin¹æ. Sformu³owanie „m³oda”, „m³odziutka” w tych czêsto bardzo krótkich anonsach spe³nia³o, jak s¹dzê, funkcjê informacji jednoczeœnie o wieku i o stanie cywilnym.
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Tabela 1. Wiek og³oszeniodawczyñ wed³ug deklaracji z³o¿onych
w anonsach matrymonialnych
Brak
informacji
o wieku

Stan
cywilny

Panna
Rozwódka
Wdowa
Brak
informacji
Razem

% do
ogó³u

54
2
18

Wiek
deklarowany
w formie
opisowej

Wiek
deklarowany
w latach

14,0
14,3
13,2

204
9
54

34

28,6

108

16,5

% do
ogó³u

53,0
64,3
39,7

127
3
64

26

21,8

293

44,8

% do
ogó³u

Razem
% do
ogó³u

33,0
21,4
47,1

385
14
136

100,0
100,0
100,0

59

49,6

119

100,0

253

38,7

654

100,0

Aród³o: obliczenia w³asne na podstawie og³oszeñ matrymonialnych zamieszczonych w latach
1910–1912 w tygodniku „Flirt Salonowy”

Tabela 1a. Wiek og³oszeniodawczyñ w latach wed³ug deklaracji z³o¿onych
w anonsach matrymonialnych
Stan
cywilny
Panna
Rozwódka
Wdowa
Brak
informacji
Razem

Liczba kobiet w wieku:

Do 19–22 23–26 27–30 31–34 35–39 40–45 46–50 Pow. Razem
18 lat lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
50 lat

12
0
0

72
0
0

73
2
4

30
7
12

3
0
10

4
0
21

10
0
6

0
0
1

0
0
0

204
9
54

2

9

10

2

0

1

2

0

0

26

14

81

89

51

13

26

18

1

0

293

Aród³o: obliczenia w³asne na podstawie og³oszeñ matrymonialnych zamieszczonych w latach
1910–1912 w tygodniku „Flirt Salonowy”

Deklaracje te musia³y siê jednak mijaæ z prawd¹. Je¿eli przyjrzymy siê
grupie wdów podaj¹cych swój dok³adny wiek, to oka¿e siê, ¿e spoœród 54 a¿
26 kobiet (co stanowi 41,15% ogó³u wdów precyzuj¹cych wiek) nie przekroczy³o 35. roku ¿ycia, nastêpnych 21 (38,9%) nie osi¹gnê³o jeszcze czterdziestki, ¿adna natomiast nie osi¹gnê³a piêædziesi¹tego roku ¿ycia. Te ostatnie okreœla³y siê jako „starsza”, „w starszym wieku”. Dane dotycz¹ce wieku wdów œwiadcz¹ o tym, ¿e wczesne wdowieñstwo (najczêœciej tu¿ przed
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lub tu¿ po trzydziestych urodzinach) nie by³o wówczas zjawiskiem rzadkim,
a wdowieñstwa nie traktowano jako stanu zobowi¹zuj¹cego do samotnoœci.
Wdowy, jak siê póŸniej oka¿e, nie tylko zdawa³y sobie sprawê z prawa do
ponownego u³o¿enia sobie ¿ycia, ale te¿ nabiera³y w tej materii pewnoœci
i odwagi w formu³owaniu wymagañ.
Jako kobiety m³ode przedstawia³y siê tak¿e panny, przy tym du¿o czêœciej ni¿ wdowy decydowa³y siê na zamieszczenie w og³oszeniu swego
dok³adnego wieku (61,6% panien i 45,8% wdów podawa³o informacjê
o swoim wieku). Z analizy danych dotycz¹cych wieku og³oszeniodawczyñ
wynika, ¿e w odczuciu kobiet szanse na pierwsze zam¹¿pójœcie po przekroczeniu trzydziestki drastycznie mala³y, pojawia³o siê widmo staropanieñstwa i chyba stwierdzenie to nie nale¿y do przesadzonych45. W przypadku
kobiet pozostaj¹cych w stanie panieñskim d³u¿ej prawdopodobieñstwo
wst¹pienia w zwi¹zek ma³¿eñski wzrasta³o nieco dopiero w wieku lat czterdziestu, ale wówczas rola ¿ony — w przekonaniu kobiet — ograniczaæ siê
ju¿ mia³a jedynie do opieki nad wdowcem i wychowywania potomstwa z jego wczeœniejszego ma³¿eñstwa. Deklarowany zaawansowany wiek panny
móg³ byæ tu m.in. gwarancj¹ powagi i ¿yciowego doœwiadczenia. Tych kilkanaœcie przypadków w niczym nie umniejsza jednak znaczenia faktu, i¿
w przekonaniu wiêkszoœci og³aszaj¹cych siê w prasie kobiet perspektywy
ma³¿eñstwa decydowa³y siê w okolicach 25. roku ¿ycia, choæ gotowe do wyjœcia za m¹¿ czu³y siê panny ju¿ po ukoñczeniu lat dziewiêtnastu, niektóre
nawet wczeœniej.
Posag i praca
W podobny sposób informowa³y og³oszeniodawczynie o swojej sytuacji materialnej (patrz tabela 2). 61,8% (404) autorek anonsów z³o¿y³o
mniej lub bardziej wyczerpuj¹ce deklaracje dotycz¹ce oferowanego przez
nie posagu. Tylko 85 (13,0 % ogó³u) odwa¿y³o siê przyznaæ do braku jakiegokolwiek maj¹tku, ale rzeczywista liczba kobiet bez materialnego zabezpieczenia musia³a byæ jednak wy¿sza. 121 kobiet nie precyzowa³o wielkoœci
posagu, 48 uprzedza³o, ¿e bêdzie on ma³y. W 250 przypadkach w ogóle tematu tego nie poruszano.

45

Z 204 panien, które deklarowa³y wiek w latach a¿ 157 (77% tej grupy) twierdzi³o, ¿e nie osi¹gnê³o jeszcze 27 roku ¿ycia. Liczba kobiet nigdy dot¹d niezamê¿nych w przedziale „27 — 30 lat” (30) jest o ponad
po³owê ni¿sza ni¿ w dwóch poprzednich przedzia³ach: „19–22 lata” (72) i „23–26 lat” (73).
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Trudno i tym razem t³umaczyæ brak danych niedostatkiem miejsca
lub niedoœwiadczeniem, skoro przypadki ma³¿eñstwa jako kontraktu i wyboru ma³¿onki wedle jej uposa¿enia nie tylko by³ publicznie dyskutowane,
ale coraz czêœciej potêpiane46. Milczenie by³o prawdopodobnie prób¹ odsuniêcia w czasie k³opotliwej rozmowy o finansach. Rodzi siê wiêc podejrzenie, ¿e ponad po³owa og³oszeniodawczyñ (250 +85 = 335, tj. 51,2%
ogó³u) nie mia³a ¿adnego posagu b¹dŸ by³ on tak niewielki, i¿ — wed³ug
opinii samych autorek — nie warto by³o go opisywaæ. Prawdopodobnie do
zamo¿nych nie nale¿a³o tak¿e nastêpnych 169 kobiet (121+48), tj.25,8%
ogó³u, które ogranicza³y siê jedynie do ogólnej deklaracji o posiadaniu posagu lub sugerowa³y jego skromne rozmiary. Sytuacja materialna zdecydowanej wiêkszoœci autorek anonsów matrymonialnych (przesz³o ¾) w ich
w³asnym odczuciu nie nale¿a³a zatem do tak dobrych i stabilnych, by stanowi³a atut w jej staraniach o znalezienie mê¿a.
Tabela 2. Liczba og³oszeniodawczyñ posiadaj¹cych posag wed³ug
deklaracji z³o¿onych w anonsach matrymonialnych
Stan
cywilny

Panna
Rozwódka
Wdowa
Brak
informacji
Razem

Brak
Brak
Deklarowany
Deklarowana
informacji
informacji brak posagu
wielkoœæ
o wielkoœci
o posagu
posagu
posagu
% do
ogó³u

121 31,40

69

% do
ogó³u

% do
ogó³u

% do
ogó³u

Razem
%

17,9

66

17,20 129

33,50

385

100

5

35,70

1

7,1

5

35,70

3

21,50

14

100

49

36,02

4

2,94

40

29,42

43

31,62

136

100

75

63,00

11

9,30

10

8,40

23

19,30

119

100

250 38,20

85

13,00

121 18,50 198

30,30

654

100

Aród³o: obliczenia w³asne na podstawie og³oszeñ matrymonialnych zamieszczonych w latach
1910–1912 w tygodniku „Flirt Salonowy”
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Por. w niniejszym tomie artyku³ M. Cwetsch–Wyszomirskiej, W drodze ku „ma³¿eñstwu doskona³emu”.
Ma³¿eñstwo na pocz¹tku wieku XX w œwietle „Czystoœci” i „Kosmetyki”.
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Mo¿liwe jednak, ¿e szacunki te, sugeruj¹ce z³¹ sytuacje materialn¹ autorek anonsów, s¹ zawy¿one. Omijaæ temat posagu mog³y bowiem równie¿
te kobiety, które postanawia³y posiadane zabezpieczenie materialne utrzymaæ w tajemnicy w celu sprawdzenia szczeroœci intencji ewentualnego kandydata na mê¿a. Choæ myœlenie to wydaje siê trochê naiwne, to trzeba pamiêtaæ, ¿e og³oszenie matrymonialne pozwala jego autorowi kreowaæ nie
tylko w³asny wizerunek, ale tak¿e wyobra¿enie o przesz³ym i przysz³ym ¿yciu. O ile stosunek do przesz³oœci mo¿e byæ ró¿ny, o tyle wizja przysz³oœci,
maj¹ca w anonsie charakter obietnicy, ulega zwykle idealizacji. Ró¿nie
to szczêœliwe ma³¿eñstwo sobie wyobra¿ano (o czym jeszcze poni¿ej), ale
w wielu og³oszeniach podkreœlano, i¿ podstawowym warunkiem ma³¿eñstwa winna byæ odwzajemniona mi³oœæ b¹dŸ przynajmniej wspólne zainteresowania i wzajemny szacunek. Celowe pomijanie informacji o posagu
w jakiejœ zatem czêœci mog³o byæ konsekwencj¹ idealizacji ma³¿eñstwa, otwarte przyznanie siê do jego braku — demonstracj¹ nowoczesnych pogl¹dów, wed³ug których zwi¹zek ma³¿eñski winien byæ poprzedzony szczer¹ rozmow¹ dwojga równych sobie ludzi na tematy dot¹d zastrze¿one dla
osób trzecich47.
Trudno odnieœæ siê do anonsów, w których kobiety deklarowa³y posiadanie konkretnej sumy pieniêdzy48. Niektóre og³oszeniodawczynie w posagu zaoferowaæ mog³y tylko w³asn¹ pracê, ewentualnie zgromadzone dziêki
niej skromne oszczêdnoœci (patrz tabela 3). 86 autorek anonsów, tj. 13,15%
ogó³u og³aszaj¹cych siê w prasie kobiet pracowa³o. Prac¹ zarobkow¹ trudni³y siê g³ównie kobiety stanu wolnego; najwiêcej by³o wœród nich panien:
z pewnoœci¹ 50, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e przynajmniej kilka spoœród
19 aktywnych zawodowo kobiet, które nie sprecyzowa³y swego stanu cywilnego, równie¿ pozostawa³o w stanie panieñskim.

47

Por. w niniejszym tomie: M. Cwetsch–Wyszomirska, op. cit. oraz A. ¯arnowska, Schy³ek wieku XIX —
kszta³towanie siê modelu ma³¿eñstwa partnerskiego.
48
Spoœród wszystkich zebranych przypadków (146, co stanowi 22,35% ogó³u i 45,8% anonsów, w których
deklarowano posag) najwiêcej posagów waha³o siê od 2,1 do 5 tys. rubli (46) i od 10 tys. rubli wzwy¿ (47).
Nie sposób oceniæ tych wielkoœci bez dodatkowych informacji. Nie wiemy bowiem: czy posag mia³ byæ wyp³acony przez rodzinê gotówk¹ w dniu œlubu, czy mo¿e przekazywany w mniejszych czêœciach, roz³o¿onych
w czasie, czy by³ to maj¹tek ziemski, jakaœ nieruchomoœæ b¹dŸ przedmiot wartoœciowy przez autorki na tak¹
sumê szacowany, czy mo¿e wreszcie by³ to obiecany spadek czy te¿ zliczone „procenta” od inwestycji. Jak
dowodz¹ przekazy literackie, forma tego posagu mia³a czêsto dla przysz³oœci ma³¿eñstwa i szczêœcia obojgu
ma³¿onków istotne znaczenie. Por. G. Zapolska, Z pamiêtników m³odej mê¿atki, Wroc³aw 1972.
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Tabela 3. Liczba og³oszeniodawczyñ trudni¹cych siê praca zarobkow¹
wed³ug deklaracji z³o¿onych w anonsach matrymonialnych
Stan
cywilny
Panna
Rozwódka
Wdowa
Brak
informacji
Razem

Brak informacji
o pracy
335
12
121

% do ogó³u

Kobiety pracuj¹ce

87,0
85,7
89,0

50
2
15

100

84,0

568

86,85

% do ogó³u

Razem
%

13,0
14,3
11,0

385
14
136

100,0
100,0
100,0

19

16,0

119

100,0

86

13,15

654

100,0

Aród³o: obliczenia w³asne na podstawie og³oszeñ matrymonialnych zamieszczonych w latach
1910–1912 w tygodniku „Flirt Salonowy”

Tylko 58 autorek anonsów dok³adnie opisywa³o charakter wykonywanej
przez siebie pracy: by³y wœród nich przede wszystkim krawcowe, zatrudnione w zak³adach rzemieœlniczych (8) lub posiadaj¹ce w³asne pracownie krawieckie, modniarskie, kapelusznicze (16) oraz pomocnice biurowe, buchalterki, kasjerki i panny sklepowe, zatrudnione w szeroko pojêtym dziale
us³ug (24).
A¿ 568, tj. 86,85% ogó³u kobiet zamieszczaj¹cych w prasie sw¹ ofertê
matrymonialn¹ pominê³o temat pracy zupe³nie, ale czy oznacza to, ¿e rzeczywiœcie nie pracowa³y? Có¿ zatem robi³y, jeœli jednoczeœnie ¿adna z nich
nie wspomnia³a, ¿e jest uczennic¹ b¹dŸ studentk¹? Czy nie posiadaj¹c maj¹tku (o czym pisano powy¿ej), ¿y³y „na garnuszku” u rodziców, braci lub
dalszych krewnych? Mo¿liwe, skoro jakaœ czêœæ musia³a pochodziæ z mniejszych oœrodków miejskich, gdzie i o pracê, i o jej spo³eczn¹ akceptacjê by³o
o wiele trudniej49. Wydaje siê jednak, ¿e milczenie sporej czêœci autorek
og³oszeñ matrymonialnych o sprawie pracy zawodowej i Ÿróde³ utrzymania
nie wynika³o z faktu, ¿e po prostu nie by³o o czym pisaæ. Nieobecnoœæ tych
kwestii w tak du¿ej liczbie anonsów móg³ w jakiejœ mierze byæ nastêpstwem
niechêci kobiet do ujawniania prawdy w obawie przed obni¿eniem szans na
49

W 1910 r. Aniela Dziêcio³owska z Pu³tuska szukaj¹c przyczyn nik³ego zaanga¿owania tamtejszych kobiet w pracê zawodow¹ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ oraz ich niechêci do idei emancypacji, krótko i celnie stwierdza³a, ¿e „za ma³e jest miasto” [podkr. — A. J], Odpowiedzi na wywiad Komisji „Kalendarza Kobiety Polskiej”, „Kalendarz Kobiety Polskiej” 1910, s. 129.
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zam¹¿pójœcie. Jeszcze bowiem w pocz¹tkach drugiej po³owy XIX w. w œrodowisku mieszczañskim, szczególnie zaœ w odczuciu krêgów urzêdniczych
i elit prowincjonalnych, praca zarobkowa kobiety, nawet jeœli oceniana by³a
wysoko z punktu widzenia pracowitoœci, œwiadczy³a o degradacji maj¹tkowej jej rodziny i obni¿a³a jej spo³eczny presti¿50. Stereotyp kobiety biernej,
przebywaj¹cej do œlubu na utrzymaniu rodziny, póŸniej zaœ mê¿a — w œwiadomoœci obu p³ci mocno by³ zakorzeniony i za³amywa³ siê dopiero w spo³ecznoœci wielkomiejskiej, czêsto pod presj¹ czynników ekonomicznych.
St¹d czêste w og³oszeniach deklarowanie gotowoœci do rezygnacji z pracy
zarobkowej po zam¹¿pójœciu51. To przeœwiadczenie o tymczasowoœci podjêtego zajêcia oraz œwiadomoœæ niewielkiego uznania spo³ecznego dla kobiety zarobkuj¹cej wp³ywa³y prawdopodobnie na stosunek do wykonywanego zawodu i miejsca pracy. Brak poczucia wiêzi ze œrodowiskiem zawodowym i uto¿samiania siê z firm¹ lub instytucj¹ sprawia³, ¿e kobiety nie
czu³y potrzeby uszczegó³awiania informacji o wykonywanej pracy: 1/3 pracuj¹cych autorek anonsów nie wspomnia³a o swym zawodzie, ¿adna —
o pracodawcy. Te kobiety, które precyzowa³y rodzaj wykonywanego zajêcia
(przypomnijmy, ¿e by³o ich zaledwie 58) z satysfakcj¹ pisa³y o swej zaradnoœci i samodzielnoœci materialnej. Wiêkszoœæ jednak po zam¹¿pójœciu
chêtnie by z niej zrezygnowa³a, choæ dopuszcza³a mo¿liwoœæ kontynuowania pracy zarobkowej w razie k³opotów finansowych52.
Kontynuowaæ swoje zajêcia po œlubie (czêsto wspólnie z ma³¿onkiem
lub „u jego boku”) chcia³y jedynie kobiety ze œrodowisk drobnomieszczañskich: w³aœcicielki zak³adów rzemieœlniczych i sklepów lub pracownice najemne, aspiruj¹ce do pozycji samodzielnego przedsiêbiorcy. „Panna lat 40,
najlepszych zasad i zapatrywañ krawcowa, inteligentna i przyjemnej powierzchownoœci, z w³asnej pracy posiadaj¹ca przesz³o 500 rb” — pisa³a, ¿e
— „pragnie poznaæ w odpowiednim wieku uczciwego mê¿czyznê na nie50

S. Kowalska–Glikman, Kobiety w procesie przemian spo³ecznych w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:]
Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1995,
s.14–18.
51
Np. „Gotówki 1000, lat 29, blondynka, ³adna, elegancka, wykszta³cona, muzykalna, zdrowa, ³agodna,
moralnych zasad, gospodarna, chc¹c rzuciæ posadê, poœlubi cz³owieka inteligentnego na dobrym stanowisku, mo¿e byæ starszy i bogaty; Ofert I–sza filja pocztowa, poste–restante «Iris», „Flirt Salonowy” 1910,
nr 36, s. 8.
52
Np. „Panna lat 29, weso³a, ³agodnego charakteru, posiadaj¹ca posag 2 tysi¹ce rubli, obecnie pracuje
w biurze, gdzie i po wyjœciu za m¹¿ nadal pracowaæ mo¿e w razie potrzeby. Poszukuje w celu matrymonialnym kawalera lub wdowca lat œrednich, inteligentnego, charakteru prawego i z dobrej rodziny. Sprawê traktujê serio. Oferty Flirt Salonowy dla «Karolina»”, tam¿e, nr 3, s. 8.
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z³ym stanowisku, aby przy wspólnej pracy za w³asne pieni¹dze mog³a otworzyæ pracowniê [podkr.– A. J.]. Cel ma³¿eñstwo (...)”53. Inna siedemnastoletnia panna „inteligentna, dobrego serca, utrzymuj¹ca siê z krawiecczyzny
— deklarowa³a, ¿e — pragnie wyjœæ za m¹¿ za dobrego cz³owieka dla
wspólnej pracy [podkr. — A. J.] (bez posagu)”54. Po zam¹¿pójœciu wspólnie z mê¿em pracowaæ chcia³a tak¿e „sympatyczna panna” z Radomia, która ukoñczy³a „pensjê i kursa handlowe” i posiada³a 10 tysiêcy rubli. W tym
celu poszukiwa³a „cz³owieka m³odego posiadaj¹cego biuro handlowe”55.
Wykszta³cenie
Bior¹c pod uwagê statystykê anonsów, mo¿na stwierdziæ, ¿e w przekonaniu wiêkszoœci og³oszeniodawczyñ dla wizerunku kandydatki na ¿onê,
adresowanego do mêskiej czêœci spo³eczeñstwa, jej wykszta³cenie by³o elementem nieistotnym (patrz tabela 4). Blisko 3/4 autorek anonsów (72,9%)
nie wspomina³o ani jednym s³owem o poziomie edukacji, jak¹ otrzyma³y.
Pozosta³a czêœæ w du¿ej mierze ogranicza³a siê jedynie do ogólnikowej charakterystyki: „wykszta³cona”, co jednak¿e musi budziæ w¹tpliwoœci. Wydaje siê bowiem, ¿e pojêæ „wykszta³cona” i „inteligentna” w tym czasie u¿ywano wymiennie. Oba by³y raczej synonimami obycia i „dobrego u³o¿enia”
ni¿ informacj¹ o posiadaniu jakiejœ wiedzy szkolnej. Wiêkszoœæ kobiet nie
by³a chyba przekonana, ¿e wykszta³cenie szkolne mo¿e mieæ praktyczne
znaczenie dla ich dalszego ¿ycia prywatnego, a szczególnie — dla znalezienia mê¿a. Postawa ta mimo wszystko musia³a siê powoli zmieniaæ, o czym
œwiadczy wyraŸna ró¿nica w odsetku kobiet wykszta³conych miêdzy m³odszym i starszym pokoleniem autorek anonsów (34,8% panien i 16,2%
wdów deklarowa³o, i¿ s¹ wykszta³cone). Sugerowane tu przemiany generacyjne wymagaj¹ jednak dalszych badañ na podstawie innych Ÿróde³, które pozwoli³yby na weryfikacjê wniosków, wynikaj¹cych z analizy tak specyficznych przekazów informacji, jakimi s¹ og³oszenia matrymonialne. Rozbie¿noœci w liczbach w deklaracjach dotycz¹cych wykszta³cenia pomiêdzy
grup¹ panien i grup¹ wdów mog¹ byæ tak¿e konsekwencj¹ ró¿nego stosunku
opinii publicznej do panny i wdowy. Wy¿szy presti¿ tej ostatniej zwi¹zany by³
ze specyficzn¹ rol¹ przypisan¹ wdowie, z posiadaniem przez ni¹ doœwiadczenia ma³¿eñskiego i z pozycji, jak¹ w spo³eczeñstwie zajmowa³ jej zmar³y
m¹¿ (st¹d niekiedy, chc¹c powiêkszyæ swoje szanse na rynku matrymonialnym, pisa³y o sobie: „doktorowa”, „wdowa po urzêdniku”). Panna na wyda53
54
55

Tam¿e, nr 28, s. 8.
Tam¿e, 1910, nr 10, s. 8.
Tam¿e, nr 5, s. 8.
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Tabela 4. Wykszta³cenie kobiet wed³ug deklaracji z³o¿onych
w anonsach matrymonialnych
Stan
cywilny

Panna
Rozwódka
Wdowa
Brak
informacji
Razem

Brak
informacji
o wykszta³ceniu
251
10
114

% do
ogó³u

Brak
Wykszta³- Wykszta³informacji
cenie
cenie
o poziomie
wy¿sze
œrednie*
wykszta³.

65,2
71,4
83,8

103
2
19

102

85,7

477

72,9

% do
ogó³u

26,7
14,3
14,0

13
2
3

17

14,3

141

21,6

% do
ogó³u

3,4
14,3
2,2

18
0
0

0

0,0

18

2,75

% do
ogó³u

Razem
%

4,7
0,0
0,0

385
14
136

100
100
100

0

0,0

119

100

18

2,75

654

100

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie og³oszeñ matrymonialnych zamieszczonych w latach
1910–1912 w tygodniku „Flirt Salonowy”
*

Za wykszta³cenie œrednie uznano deklarowane przez autorki anonsów wykszta³cenie: „pensyjne”, „gimnazjalne”, kursy zawodowe, bez wzglêdu na liczbê ukoñczonych klas, o których
zreszt¹ gros og³oszeniodawczyñ w ogóle nie wspomina³a.

niu o dobr¹ opiniê musia³a dopiero zabiegaæ: stara³a siê wiêc zwróciæ uwagê ogó³u na swe wyj¹tkowe walory, do jakich — zgodnie z opiniami przewa¿aj¹cymi w tym czasie w spo³ecznoœci wielkomiejskiej — zalicza³a: posag,
nieprzeciêtn¹ urodê oraz coraz czêœciej — œwiadectwa szkolne.
Zaledwie 5,5% ogó³u og³oszeniodawczyñ (tj. 36) bli¿ej charakteryzowa³o poziom zdobytego wykszta³cenia. Po³owê tej grupy stanowi³y absolwentki szkó³ œrednich i kursów zawodowych, choæ nie wiemy, jaki dok³adnie by³ poziom tego wykszta³cenia: czy by³o to a¿ szeœæ lub siedem klas
gimnazjum czy jedynie kilka pocz¹tkowych. Tyle samo kobiet deklarowa³o
„wy¿sze wykszta³cenie”. Studia (trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w tym czasie na
ogó³ pod tym terminem kry³o siê kilkuletnie b¹dŸ tylko jednoroczne s³uchanie wyk³adów i zdawanie wybranych egzaminów, a uzyskanie doktoratu
by³o w przypadku kobiet rzadkoœci¹) by³y dla nich powodem do dumy, ale

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

„O jakim mê¿u myœlê?”... 189

te¿ usprawiedliwieniem wy¿szych wymagañ wobec mê¿czyzn56. Bardziej
œwiadome swych oczekiwañ na jednym z pierwszych miejsc stawia³y wspólne zainteresowania i równy poziom wykszta³cenia.
Uroda
Zam¹¿pójœcie tradycyjnie u³atwia³y walory fizyczne. 48% kobiet stara³o
siê zwróciæ uwagê czytelników na sw¹ urodê, robi³y to jednak¿e na ogó³
w sposób dyskretny, niejako tylko mimochodem wspominaj¹c, ¿e s¹ „³adne”, „przystojne” czy „eleganckie”. Tylko po³owa tej grupy uznawa³a za
szczególnie istotny okreœlony element swojej urody. Zwykle by³ to kolor
w³osów, rzadziej oczu. Do sporadycznych przypadków nale¿a³y og³oszenia,
w których autorki chwali³yby siê smuk³¹ figur¹ lub urokiem nosa, czo³a, ust,
policzków. Ta powœci¹gliwoœæ w opisywaniu w³asnego wygl¹du nie powinna
dziwiæ, by³a bowiem konsekwencj¹ surowych norm obyczajowych, zakazuj¹cych odkrywania cia³a kobiecego w miejscach publicznych i jednoczeœnie
przypisuj¹cych „wstrzemiêŸliwoœci” miano cnoty. Decyduj¹c siê na krok
tak odwa¿ny, jak zamieszczenie w prasie og³oszenia matrymonialnego, kobiety najwyraŸniej stara³y siê konstruowaæ anons w taki sposób, by nie
wzbudzi³ on podejrzeñ co do nienagannej moralnoœci autorki, co wiêcej —
by podkreœla³ jej obyczajow¹ „prawomyœlnoœæ”. St¹d w ponad po³owie
og³oszeñ brak najmniejszej wzmianki o walorach fizycznych kobiety, w pozosta³ej zaœ grupie informacje tu nas interesuj¹ce podane zosta³y w sposób
ogólny i skonwencjonalizowany, tak aby nie mog³y w œwiadomoœci czytelników wzbudziæ ¿adnych w¹tpliwoœci co do „moralnego” prowadzenia siê
kandydatki na ¿onê57. O rzeczywistych walorach zewnêtrznych œwiadczy³o
zdjêcie, którego mê¿czyŸni zawsze ¿¹dali, ale które pojawia³o siê dopiero

56
Np. „Panna lat 40, dobrze zbudowana, szatynka, w³aœcicielka maj¹tku ziemskiego w guberni Piñskiej
przedstawiaj¹cego wartoœæ przesz³o 60 tysiêcy rubli wyjdzie za m¹¿ za zamo¿nego agronoma, który obj¹³by
w posiad³oœæ maj¹tek obecnie zaniedbany, gdy¿ przez kilkanaœcie lat znajdowa³ siê w rêkach ¿ydowskich,
kandydat mo¿e byæ w wieku do 50 lat, sympatyczny i wykszta³cony, gdy¿ ja ukoñczy³am wy¿szy zak³ad naukowy zagranic¹. Panowie serio traktuj¹cy z³o¿¹ swe oferty w redakcji Flirt Salonowy dla «Starszej wiekiem», „Flirt Salonowy’ 1910, nr 39, s. 8; „M³oda, sympatyczna panna, z wy¿szym wykszta³ceniem z ma³ym
posagiem, chcia³aby poznaæ m³odego cz³owieka nie Warszawianina, lecz przebywaj¹cego na znoœnej posadzie w Warszawie, cel jedynie matrymonialny. Kwestia serio traktowana z wiedz¹ rodziców. Oferty przyjmujê tylko ludzi solidnych i na takowe odpowiem. A wiêc czekam! Flirt Salonowy dla „Niusi”, „Flirt Salonowy” 1910, nr 28, s. 8.
57
Np. „Panna lat 19, sympatyczna, szatyna, wykszta³cona (...)”, „Panna w œrednim wieku, blondyna, mi³a,
sympatycznej powierzchownoœci, inteligentna, posiadaj¹ca korzystny fach i 500 rubli z w³asnej pracy (...)”,
„Flirt Salonowy” 1910, nr 18, s. 8 i nr 38, s. 8.
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na drugim etapie poszukiwañ, gdy og³oszenie spotka³o siê ju¿ z jakimœ zainteresowaniem.
Nie oznacza to, ¿e og³oszeniodawczynie ca³kowicie rezygnowa³y z podkreœlenia w³asnej indywidualnoœci. Prób¹ przemycenia treœci, pominiêtych
w anonsie, bez nara¿ania dobrej reputacji by³ w³aœciwy dobór pseudonimu
— symbolu, którym podpisywa³y swoje oferty. Oprócz niewiele dziœ nam
mówi¹cych inicja³ów i imion w³asnych pojawia³y siê w tej roli imiona przybrane, takie jak: Aida, Iris, Kleopatra, Psyche, Carmen; porównania z natur¹: P³omyk, Mimoza, Polna ró¿a, Pere³ka, Milusie koci¹tko; okreœlenia
maj¹ce na celu podkreœlenie temperamentu: Marz¹ca, Pragn¹ca, Stêskniona, Ciep³a, Filuterne œlipki, Urocza wdówka, ¯¹dna wra¿eñ, b¹dŸ nieprzeciêtnej urody: Laleczka, Typ wschodni, Czaruj¹ca. Pseudonimy dawa³y
szanse z³o¿enia deklaracji dotycz¹cej przysz³oœci: Szczêœcie ma³¿eñskie,
Idealna ¿ona, Opieka, High life, PrzyjaŸñ itp. oraz stwarza³y mo¿liwoœæ
podkreœlenia tego, co w wizerunku w³asnej osoby wydawa³o siê autorkom
najwa¿niejsze (sytuacja materialna, zawodowa, rodzinna, stan cywilny, zalety charakteru, temperament).
Dzieci
Jest oczywiste, ¿e w odczuciu og³oszeniodawczyñ, ale tak¿e ogó³u niezamê¿nych kobiet posiadanie potomstwa stanowi³o przeszkodê, na ogó³ uniemo¿liwiaj¹c¹ znalezienie kandydata na mê¿a. Tote¿ nie mo¿e dziwiæ, ¿e
w anonsach zamieszczonych na ³amach „Flirtu Salonowego” do posiadania
dzieci przyzna³y siê tylko wdowy. Bior¹c pod uwagê ich m³ody wiek, nale¿y
za prawdziwe uznaæ informacje o liczbie potomstwa: jedno, maksymalnie
dwoje (siedem wdów deklarowa³o, ¿e ma jedno dziecko, piêæ — dwoje; tylko dwie wdowy nie sprecyzowa³y liczby potomstwa). Nie znalaz³am wœród
anonsów choæby jednego przypadku, w którym tê niepe³n¹ (z uwagi na
brak ojca) rodzinê mo¿na by³oby nazwaæ wielodzietn¹. Mo¿liwe jednak, ¿e
samotne kobiety wychowuj¹ce wiêcej ni¿ dwoje dzieci swoje szanse na rynku ma³¿eñskim ocenia³y tak Ÿle, ¿e nie podejmowa³y samodzielnie ¿adnych
prób ponownego u³o¿enia sobie ¿ycia w ma³¿eñstwie.
O tym, ¿e posiadanie b¹dŸ nieposiadanie potomstwa wyraŸnie wp³ywa³o na atrakcyjnoœæ wdowy pod wzglêdem matrymonialnym, œwiadczy
wzglêdnie wysoki odsetek wdów otwarcie deklaruj¹cych bezdzietnoœæ (36,
tj. 26,5% ogó³u wdów podkreœla³o, ¿e s¹ bezdzietne; 14, tj. 10,3% tej grupy
informowa³o o posiadaniu dzieci). Ani panny, ani rozwódki tematu dzieci
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w ogóle nie porusza³y, co oczywiœcie nie znaczy, ¿e ich nie mia³y. Œwiadome
spo³ecznego braku tolerancji dla samotnej matki, szczególnie w przypadku,
gdy zosta³a matk¹ nie bêd¹c wczeœniej mê¿atk¹ lub sama doprowadzi³a do
rozpadu ma³¿eñstwa i rodziny, tworzy³y swój wizerunek nieprzypadkowo
pomijaj¹c tê sferê swego ¿ycia.
* * *
Z powy¿szego zestawienia jasno wynika, ¿e kobiety w wiêkszoœci by³y
przekonane, i¿ o zam¹¿pójœciu decyduj¹ g³ównie dwa czynniki: wiek i wielkoœæ posagu. Inne walory (wykszta³cenie, umiejêtnoœci i „talenta”) mia³y
wed³ug nich znaczenie drugorzêdne, st¹d nie zawsze znajdowa³o siê dla
nich miejsce w krótkich — g³ównie ze wzglêdu na koszty — anonsach.
Zdawkowoœæ, z jak¹ informowa³y o wykonywanej pracy zarobkowej, sugeruje, ¿e — z niewielkimi wyj¹tkami — w szerokim spo³ecznym odbiorze
ci¹gle nie przysparza³a ona kobietom chluby. Zwiêkszyæ szanse na rynku
ma³¿eñskim mog³a natomiast nieprzeciêtna uroda, ale w spo³eczeñstwie
pruderyjnym nie mog³y o niej pisaæ wprost.
Oczekiwania wobec ma³¿eñstwa i kandydata na ma³¿onka
Wiêkszoœæ kobiet, zamieszczaj¹cych og³oszenia matrymonialne w prasie, liczy³a, ¿e pomo¿e im ono w znalezieniu ma³¿onka: spoœród 654 og³oszeniodawczyñ 579 stwierdza³o wprost, i¿ dla nich celem ewentualnej znajomoœci jest ma³¿eñstwo. Wprawdzie pozosta³ych 75 nie pos³u¿y³o siê popularnym sformu³owaniem typu: „cel matrymonialny”, „wyjdzie za m¹¿”,
„poszukuje mê¿a”, ale, jak siê wydaje, takie w³aœnie zamiary przedstawia³o
w sposób opisowy, t³umacz¹c siê potrzeb¹ zerwania z przykr¹ dla nich
samotnoœci¹. Autorki te obiecywa³y, ¿e zostan¹ wiernymi towarzyszkami
w szczêœciu i nieszczêœciu oraz deklarowa³y chêæ spêdzenia reszty ¿ycia
u boku drugiej osoby. Trudno przypuszczaæ, by niejednoznacznoœæ ta by³a
zamierzon¹, œwiadom¹ sugesti¹ gotowoœci do ¿ycia w zwi¹zku nieformalnym. Niejasnoœæ sformu³owañ wynika³a raczej z przyjêtej konwencji pisania o sprawach tak delikatnych jak ma³¿eñstwo.
Manifestuj¹c d¹¿enie do zam¹¿pójœcia autorki anonsów rzadko formu³owa³y swoje oczekiwania wobec ma³¿eñstwa i przysz³ego mê¿a. W niewielkim tylko procencie (45, tj. 6,9% ogó³u og³oszeniodawczyñ) przyznawa³y
siê, ¿e poszukuj¹ w ma³¿eñstwie zabezpieczenia materialnego i wychodz¹c
za m¹¿ pragn¹ przejœæ na utrzymanie mê¿a. Kolejne 23 autorki og³oszeñ
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matrymonialnych równie¿ podkreœla³y ekonomiczn¹ wagê zwi¹zku ma³¿eñskiego, ale przewidywa³y równie¿ w³asny wk³ad do ma³¿eñstwa, które mia³o
im u³atwiæ otwarcie w³asnego interesu, np. pracowni krawieckiej, dokapitalizowaæ sklep lub warsztat ju¿ istniej¹cy, rozwi¹zaæ problem zarz¹dzania
maj¹tkiem przejêtym po zmar³ym mê¿u. Nie trudno siê domyœliæ, ¿e by³y to
m.in. og³oszenia owych kilkunastu wdów, a tak¿e panien, zajêtych dot¹d
prac¹ u kogoœ lub na swoim. Zaledwie 17 kobiet opisywa³o zwi¹zek ma³¿eñski jako formê przyjaŸni dwojga doros³ych ludzi o podobnych zainteresowaniach, gotowych towarzyszyæ sobie na staroœæ. W tej grupie znalaz³y siê
g³ównie kobiety z wykszta³ceniem wy¿szym oraz osoby zaliczane ówczeœnie
do kategorii „starszych”, powy¿ej czterdziestego roku ¿ycia58.
Czego oczekiwa³y te kobiety, które swych wyobra¿eñ o ma³¿eñstwie
w ogóle nie formu³owa³y? Prawdopodobnie — tak jak w pierwszym przypadku — liczy³y g³ównie na zapewnienie podstaw utrzymania, domu i opieki. Na taki wniosek pozwala analiza warunków materialnych i zawodowych
stawianych kandydatom na mê¿ów. Tak jak w poprzednim przypadku, liczba kobiet werbalizuj¹cych swoje wymagania nie by³a du¿a: zaledwie 111,
tj. 17% ogó³u autorek anonsów napisa³o, jakiego kandydata pod wzglêdem
zamo¿noœci siê spodziewa. Wiêkszoœæ tej grupy (84) szanse na spotkanie
dawa³a tylko mê¿czyznom bardzo lub œrednio bogatym, trudno jednak oceniæ, jakich rozmiarów maj¹tek mia³ kryæ siê za tymi okreœleniami.
Dwadzieœcia siedem kobiet oœwiadczy³o natomiast, ¿e stan maj¹tkowy kandydata nie ma dla nich ¿adnego znaczenia, gdy¿ wystarczy im „skromne
utrzymanie”. Jasno zatem rysuje siê powszechne przekonanie, ¿e bez
wzglêdu na to, jaki standard ¿ycia uda³oby siê w ma³¿eñstwie osi¹gn¹æ, winien zapewniæ go mê¿czyzna, który o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego powinien myœleæ dopiero, gdy bêdzie gotowy sprostaæ temu zadaniu. Model
mêskiego ¿ywiciela rodziny nie podlega³ zatem dyskusji.
St¹d kobiety poszukiwa³y g³ównie kandydatów starszych od siebie i „na
stanowisku” („œrednim”, „dobrym”, „wy¿szym”, „wysokim” itp.), co, jak
s¹dzê, oznacza³o zarówno sytuacjê spo³eczn¹, jak i pozycjê zawodow¹, a co
za tym idzie tak¿e odpowiednie dochody. Porównuj¹c deklarowany w anonsach wiek kobiet i oczekiwany przez kobiety wiek ma³¿onków, wyraŸnie ry58
Tak np. lekarza, mi³uj¹cego swój zawód, najchêtniej chirurga, gotowego do wspólnej pracy szuka³a
„kszta³c¹ca siê w Roentgenografii u jednego ze znanych lekarzy i w jednym ze szpitali warszawskich m³oda,
subtelna ³adna panienka (...)” „Flirt Salonowy” 1910, nr 32, s. 8.
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suje siê regu³a wybierania na ma³¿onka mê¿czyzny starszego œrednio o oko³o 6 lat. Podczas gdy najwiêksza grupa kobiet poszukuj¹cych mê¿ów mieœci³a siê w przedziale od 19 do 30 lat (221 na 293), to swoich potencjalnych
mê¿ów szuka³y one wœród mê¿czyzn powy¿ej 26 roku ¿ycia, bez wyraŸnej
górnej granicy wieku. Kolejny raz warto podkreœliæ, ¿e og³oszeñ ze sprecyzowanymi oczekiwaniami wobec mê¿czyzn, i w tym przypadku — pod
wzglêdem wieku, równie¿ nie by³o du¿o: 29,4% (192) ogó³u u¿ywa³o ogólnych i subiektywnych okreœleñ: „m³ody”, „starszy”, „w wieku œrednim”, tylko 15,4% (101) podawa³o wymagany wiek w sposób precyzyjny, a ponad
po³owa — 55,2% (361) nie formu³owa³a pod tym wzglêdem ¿adnych wymagañ.
Jak wspomniano wy¿ej, „najwiêkszym wziêciem” cieszyli siê mê¿czyŸni
„na stanowisku” (233 kobiety, tj. 35,6% ogó³u poszukiwa³o takiego partnera). Z t¹ ogóln¹ definicj¹ wi¹zano, jak mo¿na przypuszczaæ, nadzieje na
stabilizacjê materialn¹, gwarancjê trwa³ej pozycji spo³eczno–zawodowej
oraz szacunku w œrodowisku spo³ecznym, z którego kandydat pochodzi³.
Wœród wymienianych przez kobiety mêskich zawodów, ciesz¹cych siê ich
uznaniem, najczêœciej pojawia³y siê zajêcia urzêdnicze — posady buchalterów i pracowników biurowych, zwykle w sektorze prywatnym, sporadycznie
w pañstwowym. Na drugim miejscu jako kandydatów na mê¿ów stawiano
in¿ynierów i doktorów medycyny, dalej dopiero — w³aœcicieli maj¹tków
ziemskich (jest to jedyny przypadek, gdy mowa jest nie o zawodzie, ale
o w³asnoœci) i agronomów. W dalszej kolejnoœci w tym „rankingu” znaleŸli siê: rzemieœlnicy (g³ównie krawcy) i oficerowie wojska, pracownicy handlowi, adwokaci, w sporadycznych przypadkach aptekarze, kupcy, emeryci.
O hierarchii tej, jak siê wydaje, zadecydowa³y dwa kryteria: pewnoœæ zatrudnienia (posada) oraz stabilnoœæ i wysokoœæ dochodów, a wiêc te wzglêdy, które mog³y kobiecie poszukuj¹cej mê¿a dawaæ poczucie bezpiecznego
bytu w przysz³oœci59. Znamienne wydaje siê, ¿e nie znaleziono ani jednego
og³oszenia skierowanego do nauczycieli, których warunki pracy i zarobki
nie nale¿a³y do stabilnych i dobrych60. Jeœli do powsta³ej tu hierarchii zajêæ
59
Np. „Panna, lat 19, sympatyczna, szatyna, wykszta³cona, posiadaj¹ca posag do 15 tys. rubli wyjdzie za
m¹¿ za inteligentnego, przystojnego, niestarego obywatela ziemskiego, doktora lub in¿yniera, zarabiaj¹cych na œrednie miejskie utrzymanie. Wymagañ jestem skromnych [podkr. — A. J.]. Traktujê serio. Oferty z fotografiami proszê sk³adaæ Flirt Salonowy dla «Szczerej», tam¿e, nr 38, s. 8.
60
J. Niklewska, Nauczycielstwo prywatnych szkó³ œrednich w Warszawie z wyk³adowym jêzykiem polskim w latach 1905–1915, „Przegl¹d Historyczno–Oœwiatowy” 1982, z. 3–4, s. 256–264.
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dodamy informacje, ¿e autorki anonsów niemal ca³kowitym milczeniem
pomija³y kwestiê pochodzenia spo³ecznego kandydata na mê¿a oraz jego
miejsca zamieszkania, to jasne staje siê, ¿e wiêkszoœæ kobiet, które nie mia³y sprecyzowanego wyobra¿enia o ma³¿eñstwie, maj¹c zapewnione bezpieczeñstwo materialne i maj¹c pewnoœæ stabilnoœci i spo³ecznej akceptacji
dla zajêcia wykonywanego przez przysz³ego mê¿a (w mieœcie dla urzêdnika
bankowego, lekarza, in¿yniera, na prowincji — dla w³aœciciela ziemskiego
czy agronoma), gotowe by³y pod¹¿yæ za nim wszêdzie. Nie urodzenie, ale
wykonywany zawód i zwi¹zana z tym pozycja spo³eczna oraz stabilnoœæ materialna — rozumiana czêsto jedynie jako sta³y i pewny dochód — decydowa³y o atrakcyjnoœci mê¿czyzny jako ma³¿onka.
Warto przy tym zwróciæ uwagê, i¿ na powy¿szej liœcie zawodów i zajêæ
przewa¿aj¹ profesje zwi¹zane z miastem. Potwierdza to przypuszczenia dotycz¹ce pochodzenia i aspiracji autorek anonsów: wiêkszoœæ by³a ju¿ zwi¹zana ze spo³ecznoœci¹ miejsk¹, spora czêœæ mieszkanek prowincji wyraŸnie ku niej ci¹¿y³a (choæ by³y i takie,
które z ¿yciem wiejskim nie chcia³y siê
rozstawaæ i szuka³y na mê¿a w³aœciciela b¹dŸ przynajmniej zarz¹dcy maj¹tku ziemskiego). Jeœli uznaæ za uzasadnione za³o¿enie, ¿e marzenia matrymonialnewiêkszoœci og³aszaj¹cych
siê w prasie kobiet nie odbiega³y nadmiernie od rzeczywistoœci, w której dot¹d ¿y³y, ¿ekandydatów na mê¿ów po szukiwa³y onew œrodowisku spo³ecz nym im nieobcym 61, to oka¿esiê, ¿e
w du¿ej liczbie przypadków mamy do
czynienia z reprezentantkami miejskich
warstw œrednich: pocz¹wszy od córek
i wdów z zamo¿niejszego drobnomieszczañstwa (rzemieœlników, w³aœcicieli sklepików i warsztatów), poprzez œrodowisko urzêdnicze, a¿ po kobiety
61
Z wy³¹czeniem tej grupy anonsów, których autorki, czêsto nie posiadaj¹ce wiêkszego maj¹tku, deklarowa³y zainteresowanie tylko ofertami bogatych mê¿czyzn. Owe „bogactwo” w wyobra¿eniu tych m³odych
dam mog³o mieæ, jak mo¿na przypuszczaæ, doœæ skromne rozmiary.
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z pauperyzuj¹cych siê domów inteligenckich oraz zdegradowanych i ubogich rodzin by³ych w³aœcicieli ziemskich, zmuszonych do egzystowania
w mieœcie.
Autorki anonsów rzadko stawia³y mê¿czyznom wymagania dotycz¹ce
ich wykszta³cenia. W zaledwie 55 og³oszeniach (na 654) uprzedza³y, ¿e poszukuj¹ mê¿a wykszta³conego, ale tylko 12 spoœród nich precyzyjniej okreœla³o poziom i typ oczekiwanego wykszta³cenia. W 10 przypadkach postulowano wykszta³cenie wy¿sze, w 2 — œrednie (choæ definicja ta nie wydaje siê
jasna). Wymieniaj¹c jako po¿¹dany zawód lekarza, in¿yniera, adwokata,
og³oszeniodawczynie nie musia³y precyzowaæ wymagañ co do poziomu wykszta³cenia, ale anonsów takich nie by³o przecie¿ du¿o. W niewielkiej tylko liczbie og³oszeñ precyzowano tak¿e oczekiwania wobec wygl¹du zewnêtrznego kandydatów, przywo³uj¹c stereotyp „przystojnego” bruneta b¹dŸ
blondyna. Nie mo¿e to stanowiæ podstawy do wniosków uogólniaj¹cych na
temat preferencji autorek. Za swego rodzaju curiosum uznaæ nale¿y kilka
anonsów, w których kobiety (panny i wdowy) deklarowa³y gotowoœæ do
o¿enku nawet z mê¿czyzn¹ „chorowitym lub u³omnym”, „byle bogatym”.
Czy oznacza to zatem, ¿e og³aszaj¹ce siê we „Flircie Salonowym” kobiety nie mia³y ¿adnych wymagañ, nie kreowa³y wizerunku przysz³ego mê¿a?
Nie by³o to z pewnoœci¹ mo¿liwe, choæ wydaje siê jednak, ¿e ¿y³y pod presj¹
„obowi¹zku” zam¹¿pójœcia. Nadmiernymi wymaganiami nie chcia³y mo¿e
ograniczaæ wyboru, czy wrêcz minimalizowaæ swoich szans na ma³¿eñstwo.
Najprawdopodobniej, skrêpowane nadal tradycyjnymi rygorami obyczajowego konwenansu, nie by³y odpowiednio przygotowane do mówienia
o swoich preferencjach, do stawiania wymagañ i formu³owania ocen p³ci
przeciwnej. I tak ju¿ decyduj¹c siê na og³oszenie matrymonialne, wychodzi³y poza granice wyznaczane im przez dotychczasowe normy obyczajowe.
Pozwala³y sobie bowiem na okazywanie samodzielnoœci i inicjatywy w sytuacjach ¿yciowych, w jakich do tej pory prawo dzia³ania i decydowania przys³ugiwa³o jedynie mê¿czyznom. Próbowa³y, tak jak oni, decydowaæ o swoim
¿yciu prywatnym, bez udzia³u poœredników i kontroli œrodowiska rodzinnego. Du¿e miasto, w którym siê urodzi³y, albo do którego przeprowadzi³y siê
same lub z rodzin¹ (najczêœciej w poszukiwaniu Ÿróde³ utrzymania), b¹dŸ
o ucieczce do którego dopiero myœla³y, stwarza³o dobre warunki dla rozwijania siê kobiecej samodzielnoœci. Ograniczenie bezpoœredniej ingerencji
najbli¿szego otoczenia, wysoka czêstotliwoœæ przypadkowych i anonimowych kontaktów z ludŸmi, jak równie¿ coraz czêstsza w przypadku kobiet
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pracuj¹cych — samodzielnoœæ finansowa a tak¿e mo¿liwoœæ korzystania
z dobrodziejstw przyspieszonego obiegu informacji zachêca³y je do zachowañ nowych, kontrowersyjnych z punktu widzenia tradycyjnego obyczaju.
Skoro bowiem decydowa³y siê na zamieszczenie w sprawie ma³¿eñstwa
anonsu w prasie, gotowe by³y, jak mo¿na siê spodziewaæ, do korespondowania, a póŸniej tak¿e — do spotkañ z nieznajomymi mê¿czyznami. Nie
dysponuj¹c w tych sprawach wzorami zachowañ i doœwiadczeniami poprzednich pokoleñ, o czym mowa by³a ju¿ wy¿ej, same musia³y tworzyæ nowe
wzorce dzia³añ, które nie nara¿a³yby ich na utratê dobrej reputacji, choæ
z pewnoœci¹ wyzwala³y z dotychczasowego obyczajowego gorsetu. Ta „rewolucja obyczajowa”, której kobiety z miejskich warstw œrednich sta³y siê
wspó³autorkami, nie by³a jednak w tym czasie na ziemiach polskich efektem dzia³añ œwiadomego ruchu spo³ecznego na rzecz reform obyczajowych62, ale konsekwencj¹ procesów urbanizacyjnych i przeobra¿eñ spo³eczno–gospodarczych, wymuszaj¹cych na kobietach przemiany przyzwyczajeñ i sposobu myœlenia. Z jakim trudem te nowe tendencje torowa³y sobie drogê, œwiadczy trwa³oœæ tradycyjnego (patriarchalnego) modelu
ma³¿eñstwa, dominuj¹cego w kobiecych wyobra¿eniach o ma³¿eñstwie,
które daj¹ siê zrekonstruowaæ na podstawie og³oszeñ matrymonialnych.

62

O ruchu reformy obyczajów w pocz¹tkach XX w. zob. J. Sikorska–Kulesza, Prostytucja a program reformy
obyczajów na pocz¹tku XX w., [w:] Spo³eczeñstwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Ksiêga jubileuszowa Profesor Anny ¯arnowskiej, red. M. Nietyksza et al., Warszawa 2003, s. 119–126.
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Strona tytu³owa tygodnika, który jako jedyny w Królestwie Polskim
tu¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ zamieszcza³ oferty matrymonialne
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Strona z anonsami matrymonialnymi, „Flirt Salonowy” 1912, nr 21. Ujednolicaj¹c formê og³oszeñ,
redakcja stara³a siê nadaæ rubryce nowoczesny charakter
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Ma³¿eñstwa mieszane w £odzi na prze³omie XIX i XX wieku

Historycznie rzecz bior¹c, pojêcie „ma³¿eñstwo mieszane” odnosi siê
do ma³¿eñstw zawieranych miêdzy osobami ró¿nych wyznañ. Obecnie ma
ono szerszy zakres i u¿ywane jest na okreœlenie ma³¿eñstw miêdzy osobami
nie tylko ró¿nych wyznañ, ale tak¿e odmiennych ras i narodowoœci. Dlatego te¿ coraz czêœciej obserwowaæ mo¿na tendencjê do zastêpowania go
okreœleniem „ma³¿eñstwo osób o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej” lub
„ma³¿eñstwo miêdzywyznaniowe”.
W wê¿szym sensie pojêcia „ma³¿eñstwa mieszane” (³ac. matrimonia
mixta) u¿ywa Koœció³ katolicki, uznaj¹c, ¿e jest to ma³¿eñstwo zawarte miêdzy katolikiem i niekatolikiem, jeœli ten ostatni zosta³ wa¿nie ochrzczony
w jakimœ koœciele chrzeœcijañskim1. Ma³¿eñstwa takie, choæ przez Koœció³
katolicki potêpiane, by³y pod pewnymi warunkami uznawane. W ci¹gu wieków ustali³a siê natomiast zasada, ¿e ma³¿eñstwa miêdzy katolikiem i poganinem, tzn. osob¹ nieochrzczon¹ (disperatus cultus), by³y ca³kowicie zakazane i przez Koœció³ traktowane jako niewa¿ne.
£ódŸ od momentu uzyskania statusu osady fabrycznej w latach 20.
XIX w. a¿ do po³owy XX w. by³a miastem wielowyznaniowym. Struktura
wyznaniowa ludnoœci w ci¹gu tego czasu zmienia³a siê, jednak zawsze obok
katolików mieszkali tu wyznawcy religii moj¿eszowej oraz ewangelicy. Po
powstaniu styczniowym zaczêli przybywaæ do £odzi prawos³awni. W latach

1

U¿ywano tak¿e pojêcia „akatolik”, które oznacza w³aœnie osobê ochrzczon¹ poza Koœcio³em katolickim.
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80. pojawili siê równie¿ baptyœci2, a na pocz¹tku XX w. mariawici3. W tym
religijnym tyglu wyró¿niæ mo¿na trzy zasadnicze rodzaje ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych: katolicy — ewangelicy, katolicy — prawos³awni, ewangelicy — prawos³awni. Ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych nie zawierali, jak
mo¿na zauwa¿yæ, wyznawcy religii moj¿eszowej. Wynika³o to zarówno z wewnêtrznych przepisów religii moj¿eszowej i wyznañ chrzeœcijañskich, jak
równie¿ prawa cywilnego. Osoba wyznania moj¿eszowego, która chcia³a
zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski z chrzeœcijaninem, musia³a wczeœniej zmieniæ
wyznanie. Baptyœci zawierali czasami zwi¹zki ma³¿eñskie z ewangelikami,
ale nie z katolikami, gdy¿ Koœció³ katolicki uznawa³ ich za nieochrzczonych. Mariawici natomiast przed œlubem z regu³y przyjmowali wyznanie
chrzeœcijañskie drugiej strony, przede wszystkim katolickie.
Ma³¿eñstwa prawos³awnych z ewangelikami i katolikami nie stanowi³y
liczebnie du¿ego zjawiska. Ta grupa wyznaniowa by³a w £odzi stosunkowo
niewielka, liczy³a kilkaset osób, dopiero po 1900 r. — kilka tysiêcy. Strona
prawos³awna w ma³¿eñstwach mieszanych by³a uprzywilejowana. Œlub musia³ byæ zawarty w cerkwi, równie¿ dzieci urodzone w takich ma³¿eñstwach
mia³y byæ wychowane w religii prawos³awnej. Dopiero konkordat z 1925 r.
zniós³ te przepisy. Do 1905 r. obowi¹zywa³y równie¿ przepisy zakazuj¹ce
prawos³awnym zmiany wyznania.
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem ma³¿eñstwa miêdzywyznaniowego w £odzi by³y ma³¿eñstwa katolicko–ewangelickie4. Wynika³o to
przede wszystkim z wielkoœci tych grup wyznaniowych. Do koñca lat 80.
XIX w. liczba ewangelików równa³a siê mniej wiêcej liczbie katolików. Dopiero od pocz¹tku lat 90. katolicy zaczêli przewa¿aæ nad ewangelikami, jednak udzia³ ewangelików wœród ludnoœci chrzeœcijañskiej nadal pozostawa³
znaczny5. Na prze³omie wieków ewangelicy stanowili nieco ponad 25%
ludnoœci chrzeœcijañskiej £odzi.

2

Zbór za³o¿ono w 1878 r., w 1904 r. by³o w £odzi 1935 baptystów.
W 1906 r. zarejestrowano w £odzi 152 mariawitów, dwa lata póŸniej — 52 370. W nastêpnych latach ich
liczba gwa³townie spada³a. W 1911 r. statystyki notowa³y 5597 cz³onków tego wyznania. Zob. Statystyka
miasta £odzi 1918–1920, £ódŸ 1922, s. 3.
4
W latach 1918–1920 ma³¿eñstwa katolicko–ewangelickie stanowi³y ponad 80% wszystkich ma³¿eñstw
mieszanych zawartych w £odzi. Zob. Statystyka miasta £odzi..., s. 14.
5
J. Janczak, Ludnoœæ £odzi przemys³owej 1820–1914, £ódŸ 1982, s. 107–115.
3
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Tabela 1. Wyznawcy religii rzymsko–katolickiej i ewangelicko–augsburskiej w £odzi
Wyznanie

Rzymsko–
–katolickie
Ewangelicko–
–augsburskie

18366

18647

18858

18979

191110

192111

2647

13 106

40 700

151 722

267 100

241 842

2592

13 676

40 700

56 551

71 900

49 748

Jednak sam fakt zamieszkiwania w jednym mieœcie ró¿nych grup wyznaniowych nie stanowi jeszcze wystarczaj¹cej przes³anki do pojawienia siê
zjawiska ma³¿eñstw mieszanych. Zawarcie takiego ma³¿eñstwa musi byæ
mo¿liwe z punktu widzenia prawa oraz stosunków panuj¹cych miêdzy tymi
grupami.
Prawnocywilna strona ma³¿eñstw ewangelicko–katolickich w Królestwie Polskim regulowana by³a przez Prawo o ma³¿eñstwie z 1836 r. Stanowi³o ono, i¿ œlub miêdzy katolikiem i ewangelikiem powinien byæ zawarty w obrz¹dku, do którego nale¿y narzeczona. Dopuszcza³o równie¿ mo¿liwoœæ pob³ogos³awienia tak zawartego ma³¿eñstwa przez duchownego
wyznania, do którego nale¿y narzeczony. Gdyby ksi¹dz katolicki odmówi³ udzielenia œlubu, móg³ byæ on zawarty tylko w Koœciele ewangelickim.
Ustalono równie¿, i¿ synowie maj¹ byæ wychowywani w religii ojców, a córki — w religii matki, jeœli strony nie umówi³y siê inaczej przed œlubem 12.
Przepisy te nawi¹zywa³y do rozwi¹zañ przyjêtych jeszcze w czasach
przedrozbiorowych. Na sejmie w 1768 r. wprowadzono, pod naciskiem Rosji i Prus, wolnoœæ ma³¿eñstw mieszanych wraz z przywracaniem praw dysydentom. Ustalono wówczas, i¿ œlub powinien byæ dawany przez duchownego wyznania narzeczonej. Synowie mieli byæ ochrzczeni i wychowani w reli-

6

E. O. Kossmann, Das alte deutsche Lodz, „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen” 1936, H. 30,
s. 28–29.
7
Tam¿e, s. 39.
8
J. Janczak, Ludnoœæ £odzi..., s. 108.
9
Tego¿, Struktura narodowoœciowa £odzi w latach 1820–1939, [w:] Dzieje ¯ydów w £odzi 1820–1944, red.
W. Puœ, S. Liszewski, £ódŸ 1991, s. 48.
10
Tam¿e, s. 50.
11
Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 IX 1921 r. Województwo £ódzkie, „Statystyka
Polski” 1928, nr 16, s. 38–39.
12
Prawo cywilne obowi¹zuj¹ce na obszarze Kongresowego Królestwa Polskiego. Kodeks cywilny, cz. 1, Prawo
ma³¿eñskie, Warszawa 1919, s. 147–148.
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gii ojca, córki — w religii matki, choæ ma³¿eñstwa szlacheckie mog³y siê
w tej sprawie umówiæ inaczej.
Koœció³ katolicki, opieraj¹c siê na prawie kanonicznym, nie respektowa³ postanowieñ Prawa o ma³¿eñstwie, dotycz¹cych ma³¿eñstw mieszanych.
Odrzuca³ mo¿liwoœæ zawarcia œlubu przed ministrem akatolickiem, w tym
wypadku pastorem. W Koœciele katolickim ma³¿eñstwo mieszane — zasadniczo zakazane — mog³o byæ zawarte tylko po otrzymaniu dyspensy. Ta zaœ
by³a wydawana, gdy narzeczeni z³o¿yli odpowiedni¹ deklaracjê. Ponadto
akatolicka strona przyrzeka³a, i¿ strona katolicka bêdzie mia³a swobodê
wyznawania swej religii, a wszystkie dzieci urodzone w ma³¿eñstwie zostan¹ ochrzczone i wychowane po katolicku. Strona katolicka zobowi¹zywa³a
siê, ¿e bêdzie wszelkimi si³ami stara³a siê nak³oniæ akatolickiego ma³¿onka
do nawrócenia. W wielu diecezjach obie strony sk³ada³y zobowi¹zanie, ¿e
nie powtórz¹ œlubu przed ministrem akatolickim13.
Autor broszury poœwiêconej ma³¿eñstwom mieszanym, wydanej wkrótce po wprowadzeniu Prawa o ma³¿eñstwie, twierdzi³ na podstawie doœwiadczeñ innych krajów europejskich, i¿ rodz¹ one albo obojêtnoœæ religijn¹, albo burz¹ spokój domowy i powoduj¹ odstêpstwa od wiary14. Przestrzega³,
¿e protestanci, nawet jeœli podpisz¹ zobowi¹zania przedœlubne, nie dotrzymaj¹ ich i wymusz¹ wychowanie dzieci we w³asnej religii. I koñczy³: „Zatem
nie pozostaje nam nic innego, jak tylko usi³owaæ wszelkimi sposobami zagradzaæ [drogê] podobnym ma³¿eñstwom, odpieraæ one, odradzaæ”15.
W £odzi, podobnie jak w innych katolickich parafiach, do lat 60.
XIX w. ma³¿eñstwa mieszane nale¿a³y do rzadkoœci. Starania o dyspensê
biskupa (który urzêdowa³ w Warszawie) musia³y trwaæ d³ugo i, jak siê zdaje,
by³a ona bardzo niechêtnie udzielana. Nie og³aszano tak¿e zapowiedzi œlu13
J. Pelczar, Prawo ma³¿eñskie katolickie z uwzglêdnieniem prawa cywilnego w Austrii, Prusach i Królestwie
Polskim, Kraków 1890, s. 339–348. Po wprowadzeniu w 1917 r. Kodeksu prawa kanonicznego deklaracja
zawiera³a zobowi¹zanie obu stron, i¿ zwi¹zek bêdzie pob³ogos³awiony jedynie w Koœciele katolickim i dzieci zostan¹ ochrzczone i wychowane po katolicku. Ponadto strona akatolicka przyrzeka³a, i¿ strona katolicka
oraz dzieci bêd¹ mia³y pe³n¹ swobodê wykonywania praktyk religijnych. W razie wczeœniejszej œmierci
wspó³ma³¿onka dzieci pozostan¹ w religii katolickiej. Strona katolicka przyrzeka³a natomiast, ¿e bêdzie
stara³a siê dobrym przyk³adem o nawrócenie drugiej strony. Po Soborze Watykañskim II Koœció³ katolicki
zmieni³ podejœcie do ma³¿eñstw mieszanych. Zobowi¹zanie dotycz¹ce wiernoœci wierze oraz katolickiego
ochrzczenia i wychowania dzieci podpisuje tylko strona katolicka. Koœció³ zaleca, aby strona katolicka
uszanowa³a religiê drugiej strony. Dopuszczona zosta³a tak¿e mo¿liwoœæ zawarcia œlubu w religii akatolickiej. Zob. J. Krzywda, Ewolucja zasad i norm dotycz¹cych ma³¿eñstw mieszanych w œwietle wymogów Kodeksu
prawa kanonicznego Koœcio³a katolickiego, [w:] Ma³¿eñstwa mieszane, red. Z. J. Kijas, Kraków 2000, s. 75–93.
14
Ma³¿eñstwa mieszane uwa¿ane wed³ug zasad koœcio³a rzymsko–katolickiego, Lipsk 1839, s. 4.
15
Tam¿e, s. 95.
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bów par ewangelicko–katolickich, które mia³y odbyæ siê w parafii ewangelickiej. Urzêduj¹cy w latach 1846–1859 proboszcz jedynej wówczas ³ódzkiej
parafii katolickiej pod wezwaniem Wniebowst¹pienia Najœwiêtszej Marii
Panny, ks. Henryk hr. Plater, prowadzi³ w tym wzglêdzie jednoznaczn¹ politykê. Narzeczonym pozostawa³y dwa wyjœcia: wzi¹æ œlub w parafii ewangelickiej albo zdecydowaæ siê na konwersjê strony ewangelickiej.
Mianowany w 1859 r. proboszcz ks. Wojciech Jakubowski zaj¹³ bardziej
pragmatyczne stanowisko. Wkrótce po objêciu parafii prosi³ arcybiskupa
o udzielenie ogólnej dyspensy do dawania œlubów mieszanych, jak napisa³
— „ze wzglêdu na czas, odleg³oœæ i iloœæ”16. Odmówienie œlubu powoduje, ¿e narzeczeni id¹ do zboru i tam pastor bierze ma³¿onków pod opiekê i stronê katolick¹ wlicza do swojego Koœcio³a. Twierdzi³, i¿ w latach
1857–1858 mog³o byæ w £odzi nawet 250 takich par. I choæ ks. Jakubowski
znacznie przesadzi³ jeœli chodzi o wielkoœæ zjawiska, to sytuacjê tê potwierdzaj¹ Ÿród³a ze strony ewangelickiej.
Wed³ug danych Konsystorza Ewangelickiego w latach 40. (1840–1849)
w parafii ewangelicko–augsburskiej w £odzi zawarto 326 œlubów mieszanych, co stanowi³o 31,86% wszystkich udzielonych tutaj œlubów. Wy¿szy
wskaŸnik ma³¿eñstw mieszanych notowano w tym okresie tylko w parafiach
ewangelickich w Warszawie i Zduñskiej Woli, porównywalny zaœ w Kaliszu.
W pozosta³ych kilkudziesiêciu parafiach ewangelickich Królestwa odsetek
ten by³ zdecydowanie ni¿szy i wynosi³ œrednio 5,2. Podobnie wygl¹da³a sytuacja w latach 50. XIX w., choæ raporty konsystorskie nie zawieraj¹ tak
pe³nych danych17.
Odsetek ma³¿eñstw mieszanych zawieranych w Koœciele ewangelicko–augsburskim w £odzi z czasem zacz¹³ siê zmniejszaæ. Jeszcze w drugiej
po³owie lat 80. w nowo za³o¿onej parafii œw. Jana udzielano rocznie 40–50
œlubów mieszanych, co stanowi³o oko³o 30% liczby œlubów udzielanych
w tym koœciele18. Na pocz¹tku lat 90. odsetek ten spad³ poni¿ej 20. „Zwiastun Ewangeliczny” podawa³, i¿ w 1897 r. w dwóch istniej¹cych wówczas
³ódzkich parafiach ewangelickich zawarto 561 ma³¿eñstw, w tym 101 mieszanych. Wy¿szy odsetek ma³¿eñstw mieszanych (33,9%) zanotowano tylko w Warszawie, gdzie na 187 ma³¿eñstw 63 mia³y charakter mieszany wy16

Archiwum Archidiecezji £ódzkiej (dalej: AA£), Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej, t. 38.
Obliczenia w³asne na podstawie AGAD, Centralne W³adze Wyznaniowe (dalej CWW), t. 1110, 1111.
W. P. Angerstein, Andenken an die Jubelfeste in der St. Johannisgemeinde zu £odŸ am 8. und 10. Oktober
1909, £odŸ 1909, s. 24.
17
18
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znaniowo. Na podobnym poziomie, co w £odzi, kszta³towa³ siê jeszcze
w Pabianicach (17,7%) i Zduñskiej Woli (17,3%). W pozosta³ych 60 ewangelickich parafiach Królestwa Polskiego wynosi³ zaledwie 2,4%19.
W okresie miêdzywojennym odsetek ma³¿eñstw mieszanych w £odzi
utrzymywa³ siê na podobnym poziomie. Co pi¹ty œlub udzielony w parafiach ewangelickich zawiera³y pary ewangelicko–katolickie.
Tabela 2. Ma³¿eñstwa mieszane w ³ódzkich parafiach ewangelickich
Parafia
Œw. Trójcy Liczba ma³¿eñstw ogó³em
Liczba ma³¿eñstw mieszanych
Odsetek ma³¿eñstw mieszanych
Œw. Jana Liczba ma³¿eñstw ogó³em
Liczba ma³¿eñstw mieszanych
Odsetek ma³¿eñstw mieszanych
Œw.
Liczba ma³¿eñstw ogó³em
Mateusza
Liczba ma³¿eñstw mieszanych
Odsetek ma³¿eñstw mieszanych
Razem
Liczba ma³¿eñstw ogó³em
Liczba ma³¿eñstw mieszanych
Odsetek ma³¿eñstw mieszanych

1849
107
40
37,4
–
–
–

1897
302
69
22,8
259
32
12,4

1923
222
50
22,5
436
91
20,9

1937
153
32
20,9
203
40
19,7

–

–

–

139

–
–
107
40
37,4

–
–
561
101
35,2

–
–
658
141
43,4

32
23
495
104
40,6

20

21

22

23

Z danych opublikowanych przez pastora Angersteina wynika, ¿e w latach 1885–1909 tylko w jednej ³ódzkiej parafii ewangelickiej œw. Jana zawarto 1172 ma³¿eñstwa mieszane24. W odniesieniu do drugiej ³ódzkiej parafii Œw. Trójcy nie dysponujê tak dok³adnymi danymi. Odsetek ma³¿eñstw
mieszanych by³ tu — jak mo¿na s¹dziæ na podstawie wyrywkowych danych
— podobny, a parafia na prze³omie wieków liczy³a nawet wiêcej cz³onków
ni¿ parafia œw. Jana. Ostro¿nie szacowaæ mo¿na, i¿ w ci¹gu lat 30 — miêdzy
19
20
21
22
23
24

„Zwiastun Ewangeliczny”, t. 1, 1898, nr 6, s. 132–134.
AGAD, CWW, t. 1110.
„Zwiastun Ewangeliczny”, t. 1, 1898, nr 6, s. 132–134.
„Rocznik Ewangeliczny” 1925, s. 132.
Mischehen führen zur Volksentsagung, „Freie Presse”, 10 II 1938, nr 41, s. 5.
W. P. Angerstein, Andenken an die Jubelfeste in der St. Johannisgemeinde..., s. 24.
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1885 a 1914 r. — w obu ³ódzkich parafiach ewangelickich zawarto oko³o
3 tys. ma³¿eñstw mieszanych.
Proœba ks. Jakubowskiego z 1859 r. o udzielenie mu ogólnej dyspensy
zapewne nie zosta³a przez arcybiskupa przyjêta. Wkrótce zreszt¹ wybuch³o
powstanie, a on sam zosta³ wywieziony do Rosji. Po upadku powstania na
tle ma³¿eñstw mieszanych dochodzi³o w £odzi do otwartych konfliktów
miêdzy ludnoœci¹ ewangelick¹ i katolick¹, a w³adze rosyjskie próbowa³y
wykorzystaæ ten konflikt. Wikariusz parafii ks. Augustyn Zalewski zosta³
zes³any na rok w g³¹b Rosji, kiedy odmówi³ swej parafiance spowiedzi
przed œlubem z prawos³awnym: prawdziw¹ przyczyn¹ usuniêcia ks. Zalewskiego by³a jego patriotyczna postawa25.
Jednak problem zawierania ma³¿eñstw mieszanych w £odzi zosta³
w koñcu rozwi¹zany, bo od po³owy lat 80. XIX w. udziela siê coraz wiêcej
takich œlubów w Koœciele katolickim. Uda³o mi siê odnaleŸæ kilka ksi¹g parafialnych, zawieraj¹cych oœwiadczenia sk³adane przed œlubami mieszanymi26. Znalaz³o siê w nich 1070 oœwiadczeñ. Na ich podstawie szacujê,
i¿ w latach 1885–1914 udzielono w ³ódzkich parafiach katolickich oko³o
1600 œlubów mieszanych katolicko–ewangelickich. Stanowi³y one tylko 3–4%
ogólnej liczby zwi¹zków ma³¿eñskich zawartych w parafiach katolickich,
np. w 1900 r. na 2061 œlubów by³o zaledwie 67 œlubów mieszanych 27.
Znamienny jest fakt, i¿ w parafiach ewangelickich zawarto dwukrotnie
wiêcej œlubów mieszanych ni¿ w parafiach katolickich. Historycy, pisz¹cy
o problemie ma³¿eñstw mieszanych, nie zwracali dot¹d uwagi na to, w którym koœciele œlub zosta³ zawarty, ³¹cznie traktuj¹c œluby zawierane w obu
koœcio³ach28. Wydaje siê, i¿ wybór ten mia³ jednak doœæ istotne znaczenie.
Z punktu widzenia prawa pañstwowego œlub powinien byæ zawarty w para25
R. Przelaskowski, Zagadnienia polityczne w ¿yciu wyznaniowym £odzi w XIX wieku, „Rocznik £ódzki”,
t. 1, 1928, s. 234–237.
26
W AA£ przechowywane s¹ ksiêgi oœwiadczeñ ma³¿eñstw mieszanych dla parafii œw. Anny oraz parafii
œw. Stanis³awa Kostki dla ca³ego badanego okresu, czyli dla lat 1910–1914 (parafia powsta³a w 1910 r.)
W kancelarii parafii pod wezwaniem Podwy¿szenia œw. Krzy¿a odnalaz³am ksiêgi tej parafii obejmuj¹ce lata 1885–1889, 1894–1902 oraz 1912–1914 oraz przypadkowo tam znajduj¹c¹ siê ksiêgê oœwiadczeñ parafii
WNMP z lat 1898–1914. Nie uda³o siê odnaleŸæ ksi¹g oœwiadczeñ z parafii WNMP z lat 1885–1897, z parafii
œw. Krzy¿a z lat 1890–1893 oraz 1904–1911, z parafii œw. Józefa i œw. Kazimierza, które powsta³y tu¿ przed
I wojn¹ œwiatow¹.
27
Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej: AP£), Urz¹d Stanu Cywilnego, Ksiêgi ma³¿eñstw parafii WNMP
i œw. Krzy¿a za rok 1900.
28
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ogólna liczba ma³¿eñstw mieszanych jest o jakiœ procent ni¿sza ni¿ suma œlubów katolicko–ewangelickich udzielonych w obu koœcio³ach, gdy¿ trudna do oszacowania liczba par zawiera³a jednoczeœnie œlub w obu koœcio³ach.
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fii narzeczonej. Dok³adniejsza analiza struktury p³ci wskazuje, ¿e ten prawny nakaz nie by³ œciœle przestrzegany. Tak wiêc decyzja, gdzie œlub zostanie zawarty, w du¿ym stopniu determinowana by³a innymi czynnikami. Zawarcie œlubu ewangelickiego nie nastrêcza³o tylu trudnoœci, co katolickiego. Nie trzeba by³o czekaæ na dyspensê ani podpisywaæ deklaracji o wychowaniu dzieci. Ponadto koœció³ ewangelicki by³ bardziej otwarty na ma³¿eñstwa mieszane. Dzia³a³y te¿ wreszcie wzglêdy narodowe; do tego w¹tku jeszcze powrócê.
Choæ Koœció³ katolicki udziela³ œlubów mieszanych, podchodzi³ do nich
z du¿¹ rezerw¹ i wci¹¿ negatywnie ocenia³ ich skutki. Do podstawowych zagro¿eñ wynikaj¹cych z ma³¿eñstw mieszanych zalicza³ mo¿liwoœæ wywierania presji w kierunku zmiany religii, szczególnie na kobietach, które maj¹c
s³absz¹ pozycjê w ma³¿eñstwie, ³atwiej ulega³y namowom niekatolickiego
ma³¿onka. ^ród³a z parafii ewangelickich w £odzi potwierdzaj¹ zjawisko
przechodzenia ¿on–katoliczek na ewangelicyzm. Na podstawie ksi¹g konwertytów parafii Œw. Trójcy i œw. Jana ustali³am, i¿ w latach 1885–1914 wyznanie ewangelickie przyjê³o oko³o 1000 katolików29. W tym okresie zmienia³o wyznanie œrednio oko³o 35 osób rocznie. Najwiêksze natê¿enie tego
zjawiska obserwowaæ mo¿na miêdzy 1899 a 1903 r., kiedy ewangelicyzm
przyjmowa³o po 60–70 katolików rocznie. A¿ po³owa wszystkich konwersji
dotyczy³a zamê¿nych kobiet–katoliczek. W zwi¹zku z tym, i¿ zgodnie z zarz¹dzeniem Generalnego Konsystorza Wyznañ Ewangelickich z 1839 r. na
konwersjê ¿ony zgodê musia³ wyraziæ m¹¿, przyj¹æ mo¿na, ¿e by³y to katoliczki pozostaj¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim z ewangelikiem30.
Kolejn¹ przyczyn¹ niechêci œrodowisk katolickich wobec ma³¿eñstw mieszanych by³a religijna przysz³oœæ dzieci urodzonych w tych zwi¹zkach. Najbardziej surowo potêpiano sytuacje, kiedy katolik zawiera³ œlub w Koœciele
ewangelickim i zgadza³ siê na ewangelickie wychowanie dzieci. Ale nawet
podpisanie przez stronê ewangelick¹ przedœlubnej deklaracji dotycz¹cej
katolickiego wychowania dzieci — zdaniem ksiê¿y — nie gwarantowa³o, ¿e
rzeczywiœcie tak siê stanie. W maju 1918 r. proboszcz ³ódzkiej parafii œw.
Krzy¿a pisa³: „w ci¹gu [ostatnich] lat 10–ciu by³o przesz³o 270 ma³¿eñstw
mieszanych: (...) mimo przyrzeczenia wychowania dzieci w religii katolickiej i niepowtarzania œlubu przed ministrem heretyckim nastêpstwa by³y
29
AP£, Parafie i stowarzyszenia z terenu £ódzkiej Diecezji Ewangelicko–Augsburskiej, t. 20, 21, 117. Obliczenia w³asne.
30
Tam¿e, t. 10.
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niekiedy inne; wiem, ¿e najczêœciej wychowywano dzieci w religii heretyckiej; dyspensa udzielana na zawieranie takich ma³¿eñstw nie przynosi dla
¿ycia chrzeœcijañskiego wiernych po¿ytku”31.
Ksi¹dz Piotr Ka³wa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przedstawiaj¹c ju¿ w latach 20. XX w. stanowisko Koœcio³a wobec ma³¿eñstw
mieszanych, zwraca³ uwagê, i¿ stanowi¹ one zagro¿enie nie tylko dla zainteresowanych osób, ale sprowadzaj¹ niebezpieczeñstwo na ca³e spo³eczeñstwo. Uwa¿a³, ¿e ma³¿eñstwa mieszane podsycaj¹ walkê religijn¹ w spo³eczeñstwie. Opieraj¹c siê na danych niemieckich, stwierdza³, i¿ mieszane
ma³¿eñstwa wykazuj¹ najwiêksz¹ sk³onnoœæ do rozwodów32. „Tak np.
w Prusach od r. 1895 do 1905 na 1000 ma³¿eñstw katolickich przypada 9,6
[rozwodów], na tak¹¿ liczbê ma³¿eñstw protestanckich 26,7, a na 1000
ma³¿eñstw mieszanych a¿ 40! (...) Tendencja rozwodowa jest rezultatem
braku harmonii duchowej, o jak¹ trudno w ma³¿eñstwach mieszanych”33.
Dowodzi³ równie¿, i¿ ma³¿eñstwa mieszane przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia liczby urodzeñ. W Prusach w latach 1896–1900 na jedno ma³¿eñstwo
katolickie przypada³o 5,3 dzieci, protestanckie — 3,84, mieszane — 2,97.
Jego zdaniem: „Propaganda, zmierzaj¹ca do ograniczenia potomstwa, znajduje najpodatniejszy grunt w ma³¿eñstwach mieszanych. Wi¹¿e siê œciœle
z obojêtnoœci¹ religijn¹ (...) jako jedn¹ z charakterystycznych cech ma³¿eñstw
mieszanych. Kto siê nie liczy³ z zakazem koœcielnym przy zawieraniu
ma³¿eñstwa, ten pozostanie równie¿ obojêtny na upomnienia Koœcio³a, ¿e
ma³¿eñstwo jest przede wszystkim funkcj¹ spo³eczn¹ i ¿e go nie wolno traktowaæ jedynie jako œrodka do zaspokojenia swojej namiêtnoœci” 34.
Natomiast Koœció³ ewangelicko–augsburski pocz¹tkowo nie dostrzega³
w ma³¿eñstwach mieszanych wiêkszego zagro¿enia. Przyjmowa³ postawê
legalistyczn¹ i krytykowa³ ksiê¿y katolickich, którzy odmawiali wykonywa31

AA£, Dekanat ³ódzki, t. 75, k. 177.
W niniejszym artykule kwestia rozwodów i uniewa¿niania ma³¿eñstw mieszanych zosta³a ca³kowicie pominiêta. Zasygnalizujê tylko, ¿e by³a ona tak¿e Ÿród³em napiêæ miêdzy Koœcio³em ewangelickim i katolickim w Polsce. W latach 20. XX w. katolickie s¹dy konsystorskie uniewa¿nia³y na wniosek strony katolickiej
(z wpisaniem do ksi¹g stanu cywilnego) ma³¿eñstwa zawarte w Koœciele ewangelickim miêdzy katolikami
i ewangelikami, powo³uj¹c siê na dekret papie¿a Piusa X z 1907 r. Ne temere, który uznawa³ takie ma³¿eñstwa z punktu widzenia prawa kanonicznego za niewa¿ne. Protestowa³ przeciw temu Koœció³ ewangelicko–augsburski, uznaj¹c, i¿ zgodnie z prawem cywilnym obowi¹zuj¹cym w Polsce ma³¿eñstwo powinno byæ
rozwi¹zane wed³ug zasad tego Koœcio³a, w którym zosta³o zawarte. Zob. „G³os Ewangelicki” 1922, nr 11,
s. 1.
33
P. Ka³wa, Ma³¿eñstwa mieszane, [w:] Ma³¿eñstwo w œwietle nauki katolickiej, Lublin 1928, s. 142.
34
Tam¿e, s. 143.
32
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nia Prawa o ma³¿eñstwie z 1836 r. Uspokajaj¹co brzmia³y obserwacje, takie
jak uczyni³ Busch. W 1867 r. pisa³ on: [Es wurden] in Lodz bis vor wenig Jahren gegen 60 Mischehen järhlich geschlossen, aber fast alle in diesen Ehen
erzeugten Kinder wurden in der Evangelischen Kirsche getauft und in den
Grundsätzen derselben erzogen35. Dopiero wzrost liczby udzielanych przez
Koœció³ katolicki dyspens spowodowa³ zmianê nastawienia. W 1885 r. „G³osy Koœcielne” — polskojêzyczny miesiêcznik ewangelicki — opublikowa³y
artyku³ zdecydowanie potêpiaj¹cy ma³¿eñstwa mieszane36. Mimo i¿ autor
wzywa³ do unikania ma³¿eñstw mieszanych, w gruncie rzeczy ostrzega³ tylko przed ma³¿eñstwami zawieranymi w Koœciele katolickim. Podkreœla³, ¿e
prawdziwy ewangelik nie mo¿e braæ œlubu w Koœciele katolickim, gdy¿
„w obrz¹dku tego koœcio³a œlubuje siê nie tylko na imiê Bo¿e, ale i wszystkich œwiêtych”. Autor ostrzega³ ewangelików–mê¿czyzn, którzy zgodnie
z prawem zg³aszali siê ze sw¹ katolick¹ narzeczon¹ do ksiêdza, ¿e ten namawia³ ich bêdzie do zmiany wyznania. Jeœli narzeczony odmówi, wymaga³
bêdzie podpisania niezgodnych z prawem zobowi¹zañ. Jeœli narzeczony siê
nie zgodzi, œlub nie zostanie udzielony, a pójœcie do pastora spowoduje dla
narzeczonej powa¿ne konsekwencje: nie uzyska rozgrzeszenia. Oskar¿a³
tak¿e Koœció³ katolicki, ¿e wywiera³ presjê na mê¿czyznach–katolikach,
aby zawierali œlub w swoim koœciele, zakazuj¹c im powtarzania œlubu przed
pastorem.
Ten publicystyczny opis znajduje potwierdzenie w Ÿród³ach urzêdowych. Mimo i¿ Prawo o ma³¿eñstwie stanowi³o, ¿e œlub winien byæ udzielony
w parafii narzeczonej, bardzo czêsto ewangeliczki zawiera³y ma³¿eñstwa
mieszane w Koœciele katolickim. Zwi¹zki takie stanowi³y w £odzi w omawianym okresie oko³o 40% ma³¿eñstw mieszanych zawieranych w Koœciele
katolickim. Bardzo czêsto zdarza³o siê równie¿, ¿e strona ewangelicka pod
wp³ywem sugestii ksiêdza i nalegañ strony katolickiej zmienia³a wyznanie
przed œlubem. W rezultacie zawarte ma³¿eñstwo by³o homogeniczne pod
wzglêdem wyznaniowym. Skala tego zjawiska w omawianym okresie, tzn.
miêdzy 1885–1914, systematycznie narasta³a. Omówiê je na przyk³adzie
³ódzkiej parafii œw. Krzy¿a. W 1888 r. spoœród mieszanych par, które zg³osi³y siê do proboszcza katolickiego, 16,6 % zdecydowa³o siê na zmianê wyznania przed œlubem. Dziesiêæ lat póŸniej odsetek ten wynosi³ 36,6, a tu¿
35
E. H. Busch, Beiträge zur Geschichte und Statistik des Kirchen– und Schulwesens der evangelischen augsburgischen Gemeinden im Königreich Polen, Leipzig 1867, s. 64.
36
S³owo o ma³¿eñstwach mieszanych, „G³osy Koœcielne”, t. 2, 1885, nr 9, 10.
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przed wojn¹ w 1913 r. — 42,1. Oznacza³oby to, ¿e Koœció³ katolicki wywiera³ coraz wiêksz¹ presjê, aby zawierane ma³¿eñstwa by³y jednolite wyznaniowo. Œwiadczy³oby to równie¿ o tym, ¿e narzeczeni przywi¹zywali coraz
mniejsz¹ wagê do przynale¿noœci religijnej.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e presji tej ulega³y czêœciej kobiety–ewangeliczki ni¿ mê¿czyŸni–ewangelicy. Wœród zmieniaj¹cych wyznanie przed
œlubem w parafii œw. Krzy¿a kobiety stanowi³y blisko 60% (305 kobiet
i 206 mê¿czyzn)37. Jeœli jednak weŸmiemy pod uwagê, i¿ na œlub w Koœciele
katolickim decydowali siê czêœciej mê¿czyŸni–ewangelicy ni¿ kobiety–ewangeliczki, ró¿nica ta stanie siê jeszcze bardziej znacz¹ca. W latach
1894–1902 zg³osi³y siê do parafii œw. Krzy¿a 642 pary mieszane pragn¹ce
zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. Stron¹ ewangelick¹ w 354 przypadkach by³
mê¿czyzna (55,14 %), w 288 zaœ — kobieta (44,86%). W co trzecim wypadku nie dosz³o jednak do œlubu mieszanego. Ostatecznie bowiem strona
ewangelicka przyjê³a katolicyzm (217). Z tym, ¿e znacznie czêœciej czyni³y
to kobiety (130) ni¿ mê¿czyŸni (87). Tak wiêc wœród ewangelików, którzy
decydowali siê na zawarcie ma³¿eñstwa w Koœciele katolickim, co czwarty
mê¿czyzna i prawie co druga kobieta ostatecznie przechodzili przed œlubem na katolicyzm.
W 1900 r. polskojêzyczne czasopismo ewangelickie „Zwiastun Ewangeliczny” przez kilka miesiêcy publikowa³o w odcinkach opowiadanie, ilustruj¹ce zagro¿enia dla ewangelików, którzy bior¹ œlub w Koœciele katolickim, nawet jeœli nie ulegn¹ presji zmiany wyznania38. Jan jest ewangelikiem. Mimo sprzeciwu swego ojca uleg³ naleganiom narzeczonej Marii, katoliczki, i zgodzi³ siê na œlub katolicki, podpisa³ tak¿e wymagane zobowi¹zania. Po œlubie Maria chodzi³a do swego koœcio³a, on do swego. W domu zawiesi³a obrazy Matki Boskiej i papie¿a. Jan zaprzesta³ wieczornych
modlitw. Dzieci, które im siê rodzi³y, chrzczone by³y w Koœciele katolickim.
Jan, oddalaj¹c siê od swej wiary, by³ jednak coraz bardziej nieszczêœliwy.
Czu³ te¿ coraz wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za religijne wychowanie dzieci.
Przy narodzinach kolejnego dziecka wymusi³ na ¿onie zgodê na ochrzczenie dziecka w Koœciele ewangelickim. Wkrótce te¿ zabra³ najstarszego syna
ze szko³y katolickiej. To spowodowa³o reakcjê ksiêdza, który przy spowiedzi odmówi³ Marii rozgrzeszenia, dopóki m¹¿ nie odda syna z powrotem do
37
Obliczenia w³asne na podstawie ksi¹g nawróconych, przechowywanych w kancelarii parafii œw. Krzy¿a
za lata 1888–1914.
38
Ma³¿eñstwo mieszane, „Zwiastun Ewangeliczny”, t. 3, 1900, nr 5, 7, 6, 8, 10, 12.
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szko³y katolickiej. Pod wp³ywem tego ciosu g³êboko religijna Maria ciê¿ko
siê rozchorowa³a. Kiedy Jan poszed³ prosiæ ksiêdza, by odwiedzi³ umieraj¹c¹ ¿onê, ten zgodzi³ siê przyjœæ, pod warunkiem ¿e Jan zabierze syna
z ewangelickiej szko³y i resztê dzieci bêdzie wychowywa³ w wierze katolickiej. Przy ³o¿u Marii modli³ siê pastor. Opowiadanie koñczy³o siê w chwili,
kiedy Maria zdrowieje i decyduje siê przejœæ na protestantyzm. Tak wiêc
Koœció³ ewangelicki stawa³ na tej samej pozycji co Koœció³ katolicki, uznaj¹c, i¿ prawdziwe szczêœcie ma³¿eñskie oparte byæ mo¿e jedynie na g³êbokiej wspólnej wierze.
Z czasem krytyka ma³¿eñstw mieszanych wewn¹trz Koœcio³a ewangelickiego zaczê³a siê zaostrzaæ. Œwiadectwo radykalizacji postawy czêœci œrodowisk ewangelickich w tej sprawie odnaleŸæ mo¿na m.in. w dramacie, napisanym przez pastora Georga Lehmana39. Od 1925 r. urzêdowa³ on w Zduñskiej Woli, gdzie ju¿ w XIX w. odsetek ma³¿eñstw mieszanych by³ bardzo
wysoki. Ju¿ na wstêpie Lehman pisze, ¿e wœród pastorów istnieje grupa,
która uwa¿a, ¿e ewangelicy bior¹cy œlub w Koœciele katolickim i wychowuj¹cy dzieci po katolicku powinni byæ pozbawieni prawa przyjmowania Komunii œwiêtej w Koœciele ewangelickim na wzór katolików, którym ich Koœció³ w analogicznej sytuacji odmawia rozgrzeszenia. Jeden z bohaterów
utworu, pastor Friedman, ostrzega ewangelick¹ m³odzie¿ przed ma³¿eñstwami mieszanymi, nawet tymi zawieranymi w Koœciele ewangelickim.
Przekonuje, ¿e zwykle stronê ewangelick¹ stanowi w takich ma³¿eñstwach
kobieta, która nie ma doœæ si³y, aby przeciwstawiæ siê katolickiemu mê¿owi,
ulega wp³ywom jego oraz jego rodziny. Koœció³ katolicki równie¿ instytucjonalnie prowadzi akcjê misyjn¹ wœród ewangelickich ¿on z ma³¿eñstw
mieszanych. Wiele z takich ma³¿eñstw, obawiaj¹c siê religijnej wojny
zwi¹zanej z wychowaniem dzieci, w ogóle nie decyduje siê na posiadanie
dzieci. Zawarcie œlubu w Koœciele ewangelickim nie gwarantuje, ¿e dzieci
zostan¹ wychowane po ewangelicku. Czêsto chrzczone s¹ w Koœciele katolickim. Jednak ojcowie nie zajmuj¹ siê wychowaniem dzieci, matki ewangeliczki z oczywistych wzglêdów nie mog¹ wychowywaæ dzieci po katolicku,
w rezultacie religijnym wychowaniem dzieci nikt siê nie zajmuje. Ma³¿eñstwa takie zreszt¹ nie s¹ szczêœliwe. Nie mog¹ rozmawiaæ o sprawach wiary,
nie mog¹ siê razem modliæ, chodziæ do koœcio³a, ma³¿onkowie nie zostan¹
pochowani na jednym cmentarzu. Ewangelicka ¿ona z trudem mo¿e reali39

G. Lehmann, Der Kampf um die Mischehe, [£ódŸ] 1934.
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zowaæ swoje religijne potrzeby. Zaprzestaje czytaæ Bibliê, gdy¿ jej katolicki
m¹¿ patrzy na Bibliê jak na coœ zakazanego. Historia opisana w dramacie
oparta jest w³aœnie na takim schemacie. Jednak pastor Lehmann koñczy
swój utwór, podobnie jak w przypadku wczeœniej opisanego opowiadania,
happy endem: m¹¿ pod wp³ywem mi³oœci i religijnoœci ¿ony zmienia wyznanie.
Proboszcz ewangelickiej parafii œw. Jana w £odzi, pastor Julius Dietrich, pisa³ w 1934 r., ¿e pomimo energicznie prowadzonej akcji przeciwko
ma³¿eñstwom mieszanym ich odsetek w parafii stale wzrasta. Podczas gdy
w 1930 r. stanowi³y one 18% ma³¿eñstw zawartych w tym koœciele, to
w 1933 r. ju¿ 27,5%. Diese Zahlen reden eine klare, sehr ernste Sprache: unserer Jugend ist es in steigendem Masse gleichgültig, ob der oder die Lebensgesärtin evangelichen Glaubens ist oder nicht. Ein bedenkliches Zeichen des
Niederganges konfessionellen Bewusstseines, das um so ernster einzuschätzen
ist, als gerade in der Diaspora nur starke evangelische Gesinnung uns vor der
Auffasung durch die römische Umgebung bewahren kann40 .
Jednak dane przytoczone przez pastora Dietricha wskazuj¹ nie tyle na
to, ¿e odsetek ma³¿eñstw mieszanych rzeczywiœcie gwa³townie wzrasta³,
gdy¿ jak widzieliœmy, na podobnym poziomie utrzymywa³ siê i w XIX w. Pokazuje raczej, ¿e zmieni³o siê nastawienie do tych ma³¿eñstw. Kilka lat póŸniej tygodnik ewangelicki „Luthererbe in Polen” zwraca³ siê do rodziców,
aby nadzorowali znajomoœci i przyjaŸnie swoich dzieci i wczeœniej im otwarcie mówili, jak wiele trudnoœci i ile cierpienia mo¿e wynikaæ z ma³¿eñstwa mieszanego41.
Te przytoczone przyk³ady krytyki ma³¿eñstw mieszanych opieraj¹ siê na
argumentacji religijnej, zupe³nie pomijaj¹ natomiast kwestiê narodow¹.
W przytoczonym wczeœniej opowiadaniu, opublikowanym w czasopiœmie
przeznaczonym dla polskich ewangelików, oboje ma³¿onkowie s¹ Polakami, w dramacie Lehmanna, napisanym po niemiecku, i m¹¿, i ¿ona s¹
Niemcami.
I rzeczywiœcie, pocz¹tkowo ma³¿eñstwa mieszane rodzi³y napiêcia g³ównie na tle religijnym. W £odzi obok niemieckich ewangelików w XIX w.
mieszka³a du¿a grupa niemieckich katolików, a ma³¿eñstwa ewangelicko–katolickie by³y g³ównie ma³¿eñstwami homogenicznymi pod wzglêdem
40
J. Dietrich, 50 Jahre göttlischer Barmherzigkeit. Festschrift anlässlich des 50jährigen Jubiläum der
evag.–luht. St. Johannisgemeinde zu Lodz, Lodz [1934], s. 75.
41
Keine Mischehe, „Luthererbe in Polen” 1938, nr 34, s. 268.
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narodowym42. W 1854 r., w jedynej wówczas parafii ewangelickiej w £odzi
wed³ug danych Ewangelickiego Konsystorza zawarto 94 ma³¿eñstwa, w tym
35 mieszanych. W alegatach parafii Œw. Trójcy znalaz³am natomiast dokumentacjê dla 33 ma³¿eñstw mieszanych. W 24 przypadkach strona katolicka nosi³a niemieckobrzmi¹ce nazwiska i imiona, w 9 przypadkach zaœ —
polskobrzmi¹ce. Oznacza³oby to, ¿e oko³o 75% ma³¿eñstw mieszanych stanowi³y przypuszczalnie ma³¿eñstwa homogeniczne pod wzglêdem narodowym, ale a¿ co czwarte ma³¿eñstwo mog³o nie mieæ wspólnych korzeni.
W 1900 r. zawarto w parafiach katolickich £odzi 72 ma³¿eñstwa mieszane, w 24 przypadkach strona katolicka nosi³a polskobrzmi¹ce nazwiska i imiona, co mo¿e oznaczaæ, i¿ co trzecie ma³¿eñstwo mieszane by³o ma³¿eñstwem polsko–niemieckim. W lutym 1938 r. niemiecka gazeta ³ódzka „Freie Presse” opublikowa³a alarmistyczny artyku³ pt. Mischehen
führen zur Volksentsagung43. Podano w nim, ¿e w parafiach ewangelickich w
latach 1934–1937 po³owa œlubów mieszanych zosta³a zawarta w jêzyku polskim. Dane te komentowano nastêpuj¹co: ma³¿eñstwa te nie mog¹ byæ
traktowane jednoznacznie jako ma³¿eñstwa mieszane narodowo, rozwin¹ siê one jednak najprawdopodobniej w kierunku polskim44. Natomiast
w parafiach katolickich w tym okresie ju¿ zdecydowana wiêkszoœæ ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych by³a heterogeniczna pod wzglêdem narodowym.
Przytoczone dane, mimo ich fragmentarycznoœci pokazuj¹ jednak, i¿
w ci¹gu XIX i pierwszej po³owy XX w. wœród ma³¿eñstw katolicko–ewangelickich stale wzrasta³ odsetek ma³¿eñstw mieszanych narodowo. O ile
42

Przybywaj¹cy do £odzi ewangelicy byli, poza bardzo nielicznymi wyj¹tkami, Niemcami, z czasem pod
koniec XIX w. w wyniku procesów asymilacyjnych pojawi³a siê niewielka grupa polskich ewangelików. Wed³ug spisu ludnoœci z 1897 r. liczy³a ona ok. 3 tys. osób. W okresie miêdzywojennym liczbê polskich ewangelików w £odzi szacuje siê na ok. 7 tys. Wœród katolików a¿ do po³owy lat 60. XIX w. Niemcy stanowi¹ wiêkszoœæ, póŸniej wobec nap³ywu polskiej ludnoœci ich udzia³ jest coraz mniejszy. Na temat struktury narodowoœciowej w £odzi w XIX w. wci¹¿ trwa wœród historyków dyskusja; wchodzenie w ni¹ wykracza poza ramy
niniejszego artyku³u. W 1897 r. Niemcy stanowili zaledwie 8,4% katolików, a w okresie miêdzywojennym
ju¿ tylko 1,5%. Zmniejsza³ siê zreszt¹ nie tylko odsetek Niemców wœród katolików, co przy gwa³townej imigracji ludnoœci polskiej jest oczywiste, ale równie¿ udzia³ katolików niemieckich wœród ogó³u ludnoœci niemieckiej. O ile w po³owie XIX w. co trzeci Niemiec by³ katolikiem, w koñcu XIX w. co pi¹ty, w okresie miêdzywojennym — ju¿ tylko co dziesi¹ty. Od pocz¹tków XX w. spada³a tak¿e bezwzglêdna liczba Niemców
katolików. O ile spis z 1897 r. wykaza³ 12,8 tys. osób, o tyle w 1931 r. ju¿ tylko 5,6 tys. Nieuzasadnione s¹ pojawiaj¹ce siê w literaturze przedmiotu szacunki, mówi¹ce o tym, i¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ liczba katolików
niemieckojêzycznych siêga³a w £odzi 30 tys.
43
Mischehen führen...
44
H. Kopf, Zur Frage der Assimilation der Deutschen Mittelpolens (unter Berücksichtigung ihrer sozialen
Struktur), „Auslandsdeutsche Volksforschung” 1938, Bd. 2, H. 4, s. 495–496.
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w XIX w., kiedy £ódŸ zamieszkiwa³a jeszcze stosunkowo liczna grupa katolików niemieckich, ma³¿eñstwa mieszane kojarzy³y siê w obrêbie œrodowiska niemieckiego, o tyle póŸniej zanikanie grupy niemieckich katolików,
ale równie¿ postêpuj¹ca integracja niemieckich ewangelików z ludnoœci¹
polsk¹ powodowa³y, i¿ coraz czêœciej ewangelicy wchodzili w zwi¹zki
ma³¿eñskie z katolikami–Polakami. Ma³¿eñstwa takie — jako wynik procesów integracyjnych — stawa³y siê jednoczeœnie baz¹ dla procesów asymilacyjnych45. I tutaj chcia³abym wróciæ do pocz¹tku mojego wywodu i podkreœliæ jeszcze raz znaczenie decyzji o tym, czy œlub ma byæ zawarty w Koœciele
ewangelickim czy katolickim. Oprócz w¹tków religijnych i praktycznych,
o których wspomina³am ju¿ wczeœniej, decyzjê tê determinowa³y tak¿e
wzglêdy narodowe. Œlub w Koœciele ewangelickim wobec faktu, i¿ mia³ on
charakter niemiecki, utwierdza³ niemieckoœæ ma³¿eñstwa, w Koœciele katolickim, wobec braku niemieckiej parafii katolickiej w £odzi — jego polskoœæ.

45

Rodzina Wróblewskich, opisana przez Bronis³awê Kopczyñsk¹–Jaworsk¹, mo¿e s³u¿yæ tutaj jako egzemplifikacja tego zjawiska. Pradziadek autorki Jan Wróblewski, Polak katolik, o¿eni³ siê ok. 1858 r. z Teres¹
Plan¹, ewangeliczk¹, której matka by³a Niemk¹ z Kurlandii, a ojciec pochodzi³ z Czech. Rodzina Planów
by³a niemieckojêzyczna. Teresa przed œlubem przyjê³a katolicyzm. W domu ma³¿onkowie rozmawiali ze sob¹ po niemiecku, natomiast z dzieæmi, które wkrótce przysz³y na œwiat, ka¿de z nich porozumiewa³o siê
w swoim jêzyku. Ich córka, a babka autorki, Bronis³awa Wróblewska, w 1880 r. wysz³a za m¹¿ za Walentego
Kopczyñskiego, który po œlubie „zabroni³ w domu rozmów po niemiecku”. Dzieci wychowane by³y w duchu
polskim. Zob. B. Kopczyñska–Jaworska, £ódŸ i inne miasta, £ódŸ 1999, s. 135–152.
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Œlub i rozwód po ewangelicku w Królestwie
Polskim w XIX i na pocz¹tku XX wieku

Œlub i rozwód po ewangelicku w Królestwie Polskim...

W etyce chrzeœcijañskiej podstaw¹ ³adu moralnego i podstawow¹ czêœci¹ sk³adow¹ spo³eczeñstwa by³a i jest rodzina. Marcin Luter pisa³: „Bóg
stworzy³ osobno mê¿czyznê i niewiastê (...) nie dla rozpusty, lecz aby ¿yli
razem, byli p³odni, p³odzili dzieci, ¿ywili i wychowywali je na chwa³ê Bo¿¹
(...). W celu (...) unikniêcia nieczystoœci, ustanowi³ Bóg stan ma³¿eñski”.
Stan ma³¿eñski, to jest zwi¹zek jednego mê¿czyzny z jedn¹ kobiet¹, w protestantyzmie uznawany by³ za zgodny z „wol¹ Bosk¹ i z natur¹ ludzk¹”1.
Rzecz¹ nienaturaln¹ by³o pozostawanie poza jego obrêbem, jak równie¿
wielo¿eñstwo. St¹d z ostr¹ krytyk¹ ze strony reformatora spotka³a siê instytucja celibatu. Luter zauwa¿a³, ¿e „nasza papieska zgraja, klechy, mnisi
i mniszki, gardz¹c stanem ma³¿eñskim i zabraniaj¹c weñ wstêpowaæ, id¹
przeciwko porz¹dkowi przykazaniu Bo¿emu”2, a w innym miejscu pisa³:
„B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê — to nie jest przykazanie, ale wiêcej:
Bo¿e dzie³o, któremu przeszkadzaæ czy zezwalaæ nie jest w naszej mocy,
dzieje siê ono z tak¹ nieuchronnoœci¹ jak to, ¿e urodzi³em siê mê¿czyzn¹,
a jest potrzebniejsze ni¿ jedzenie i picie, spanie i czuwanie. Wszczepiona
jest w to natura i sposób, równie dobrze jak cia³o i jego czêœci, które do tego
s³u¿¹”3.

1

Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego, Du¿y katechizm, Bielsko–Bia³a 1999, s. 82.
Tam¿e.
Cyt. za: R. Friedenthal, Marcin Luter, Warszawa 1991, s. 451. M. Luter przytacza³ tak¿e argumenty medyczne: „Lekarze (...) powiadaj¹, ¿e gdzie powstrzymuje siê przemoc¹ proces natury, tam musi to uderzyæ
na cia³o i krew, zatruwaj¹c je”, tam¿e, s. 451.

2
3
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Nic te¿ dziwnego, ¿e i wielki reformator zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski,
gdy¿, jak pisa³ w jednym z listów: „Ma³¿eñstwo by³o dla mnie zawsze œwiêtym postanowieniem boskim”4. Wybrank¹ Lutra by³a zbieg³a zakonnica
Katarzyna von Bora. Jego ma³¿eñstwo mia³o w sobie coœ z manifestacji publicznej, by³o symbolicznym aktem ostatecznego zerwania ze stoj¹cym na
stra¿y celibatu Koœcio³em rzymskokatolickim. Sk³adane wczeœniej œluby
czystoœci z³amali w tym przypadku oboje ma³¿onkowie. Katarzyna okaza³a
siê dobr¹ ¿on¹, matk¹ szeœciorga dzieci, zapobiegliw¹ gospodyni¹, która
pomaga³a mê¿owi tak¿e w jego obowi¹zkach duszpasterskich. Jeden z polskich dziewiêtnastowiecznych pastorów ks. Leopold Otto pisa³, ¿e: „¯ycie
domowe Lutra by³o bez skazy i odznacza³o siê nadzwyczajn¹ prostot¹”5.
Dla œrodowisk katolickich nieuznawanie przez protestantów celibatu duchownych i odmawianie ma³¿eñstwu charakteru sakramentu dawa³o
podstawy do oskar¿ania ewangelików o „nieobyczajnoœæ” i brak zasad moralnych. „Pojêcie Lutra o ma³¿eñstwie i dziewictwie by³y takiej natury, i¿
odrzuci³aby je nawet pogañska staro¿ytnoœæ”6 — czytamy w „Przegl¹dzie
Katolickim” w 1875 r. Znane by³y przypadki traktowania przez ksiê¿y katolickich zwi¹zku ma³¿eñskiego zawieranego przed duchownym ewangelickim jako konkubinatu i zezwalanie na ponowny œlub w Koœciele katolickim7.
Pogl¹dy Marcina Lutra w kwestiach ma³¿eñskich mia³y byæ wytycznymi
dla postêpowania ewangelików augsburskich, w tym tak¿e œrodowisk protestanckich na ziemiach polskich w XIX w. Polski duchowny luterañski, pastor w Warszawie i w Cieszynie, wydawca „Zwiastuna Ewangelicznego”, pisma dla Polaków–ewangelików Leopold Otto uwa¿a³, ¿e: „Gdzie nie ma rodziny i ¿ycia rodzinnego, tam s¹ hordy, plemiona — lecz nie ma narodu”8.
Rodzina by³a, jego zdaniem, dzie³em boskim, a sta³a siê nim poprzez zwi¹zek
ma³¿eñski. „Rodzinê stworzy³ Bóg przez ma³¿eñstwo”9 — zauwa¿a³.
Ksi¹dz Otto nie pochwala³ œlubów cywilnych, o które upominali siê socjaliœci, ale je dopuszcza³ w przypadku ma³¿eñstw katolików z niekatolikami.
Socjalistom zaœ imputowa³ projekty likwidacji instytucji ma³¿eñstwa. Prze4

L. Otto, Marcin Luter. Doktor œwiêtej teologii, Warszawa 1865, s. 106.
Tam¿e, s. 107.
Nieco ze statystyki, „Przegl¹d Katolicki” 1875, nr 1.
7
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Centralne W³adze Wyznaniowe (dalej: CWW), 1105,
Za¿alenia przeciwko duchownym rzymskokatolickim o zniewa¿enie wyznania ewangelickiego, bez sygn.
8
L. Otto, Ojciec rodziny, „Zwiastun Ewangeliczny”, 1881, nr 1.
9
L. Otto, O ma³¿eñstwie, tam¿e, 1867, nr 11.
5
6
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strzega³ przed zezwierzêceniem ludzkich obyczajów i deprawacj¹ dzieci, pozbawionych opieki rodziców. Podobne pogl¹dy g³osi³ inny pastor z Królestwa, Wilhelm Angerstein, dla którego ma³¿eñstwo by³o „œwiêtym obrz¹dkiem Bo¿ym, w którym dwoje ludzi przyrzeka sobie dozgonn¹ wiernoœæ”10.
W religiach protestanckich ma³¿eñstwo nie jest sakramentem, nie ustanowi³ go Chrystus11, ale nie jest te¿ tylko umow¹ powoduj¹c¹ okreœlone
skutki prawne, jak to postulowali zwolennicy laicyzacji pañstwa. Zdaniem
ks. Otto nale¿y w nim postrzegaæ symbol przymierza miêdzy Chrystusem
a zborem, jest „stanem œwiêtym i najprzedniejszym, bo z niego ma siê ród
ludzki na ziemi utrzymywaæ i Królestwo Bo¿e szerzyæ”12. Pastorzy nie pochwalali œlubów cywilnych13, zgadzali siê na nie tylko wtedy, gdy istnia³y przeszkody prawne do zawarcia œlubu koœcielnego, np. w przypadkach
ma³¿eñstw mieszanych katolików z niekatolikami. Podkreœlano przy tym,
¿e ma³¿eñstwo nie jest tylko umow¹ prawn¹14.
Fundamentem ¿ycia rodzinnego winno byæ — ich zdaniem — uczucie
³¹cz¹ce ma³¿onków, ono mia³o decydowaæ o wyborze partnera. „Mi³oœæ nie
pycha, mi³oœæ nie ¿¹dza, mi³oœæ nie interes ma powodowaæ tymi, którzy
w stan ma³¿eñski wchodz¹”15 — czytamy w jednym z wydawnictw ewangelickich. Wspominany ju¿ ks. Otto przeciwny by³ kontraktom ma³¿eñskim,
zwi¹zkom zawieranym dla pieniêdzy, dla mórg czy po³¹czenia maj¹tków,
tak czêstym w dziewiêtnastowiecznej rzeczywistoœci zarówno wœród mieszczan, jak i wœród ch³opstwa. Kandydatka na ¿onê winna byæ rzetelna, pracowita, uczciwa, skromna i przede wszystkim wychowana w „bojaŸni Bo¿ej”. O urodzie wybranki pastor nie wspomina³. Ksi¹dz Otto zaleca³ m³odym wstrzemiêŸliwoœæ seksualn¹. Jako wzór stawia³ dawne zwyczaje ludu
œl¹skiego, kiedy to ponoæ „ka¿da dziewucha œl¹ska w niewinnoœci a czysto-

10

W. Angerstein, Popularna symbolika czyli krótki wyk³ad istniej¹cych ró¿nic pomiêdzy koœcio³ami rzymsko–katolickim, ewangelicko–augsburskim czyli luterañskim i reformowanym, Warszawa 1872, s. 57.
11
W Obronie wyznania augsburskiego pióra Filipa Melanchtona czytamy: „Ma³¿eñstwo nie zosta³o ustanowione dopiero w Nowym Testamencie, lecz zaraz na pocz¹tku, po stworzeniu rodzaju ludzkiego”. Ksiêgi wyznaniowe..., s. 263.
12
L. Otto, Ma³¿eñstwo, „Zwiastun Ewangeliczny” 1874, nr 10.
13
W. Angerstein pisa³, ¿e ma³¿eñstwa nie pob³ogos³awione przez ksiêdza nie s¹ zwi¹zkami chrzeœcijañskimi (Popularna symbolika..., s. 57).
14
L. Otto, O ma³¿eñstwie.
15
Ksi¹¿eczka o ma³¿eñstwie u³o¿ona dla ludu chrzeœcijañskiego u³o¿ona przez ks. dr Leopolda Otto, Cieszyn
1901, s. 12.
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œci ¿y³a, ka¿den m³odzian by³ jak on Józef skromny”16. Z ¿alem konstatowa³, ¿e w XIX w. nast¹pi³o znaczne w tym wzglêdzie, rozluŸnienie obyczajów, zw³aszcza w œrodowiskach wielkomiejskich17.
Jego zdaniem ¿ycie rodzinne winno opieraæ siê na mi³oœci ma³¿eñskiej
i byæ zgodne z boskimi przykazaniami, wolne od grzechów. W Ksi¹¿eczce
o ma³¿eñstwie Otto przedstawi³ wzór prawdziwie chrzeœcijañskiego zwi¹zku, w którym niedzielê œwiêtowano w nastêpuj¹cy sposób: „M¹¿ i ¿ona id¹
razem do koœcio³a i wracaj¹ razem (...). Po powrocie do domu, po za³atwieniu spraw gospodarskich odwiedza siê chorych i strapionych lub czyta po¿yteczn¹ ksi¹¿kê, a wieczorem ca³a rodzina zgromadza siê, o s³yszanym kazaniu rozmawia, czyta Pismo Œwiête lub kazanie z ksi¹¿ki, znów siê porozmawia i koñczy niedzielê modlitw¹ i œpiewem. Gdzie jest taki porz¹dek domowy, tam ma³¿eñstwo staje siê b³ogos³awieñstwem, karczmy stoj¹ pustk¹,
wszeteczne hulatyki ustaj¹, czystoœæ obyczajów wzmaga siê, dobrobyt roœnie, dzieci i czeladŸ chowaj¹ siê w bojaŸni Bo¿ej, a chrzeœcijañstwo prawdziwe przynosi owoce”18. Ten mo¿e nieco przyd³ugi cytat pokazuje wyraŸnie, ¿e dla ks. Otto szczêœliwe, zgodne z zasadami wiary ¿ycie rodzinne rozwi¹zywa³o nie tylko kwestie dobrobytu materialnego i moralnoœci na szczeblu rodziny, ale i w szerszej spo³ecznej perspektywie. Szczêœliwa chrzeœcijañska rodzina by³a wed³ug pastora podstaw¹ prawid³owego rozwoju spo³eczeñstwa.
Ewangelicy w przededniu I wojny stanowili 5,3% ludnoœci Królestwa
Polskiego19, z czego oko³o 10% przyznawa³o siê do polskoœci. Wœród protestantów obok kolonistów i rzemieœlników, przewa¿nie Niemców, by³a spora grupa ulegaj¹cej polonizacji inteligencji i bur¿uazji, g³ównie w Warszawie20. Szczególnie w tych œrodowiskach sporo by³o ma³¿eñstw mieszanych,
z regu³y ewangelicko–katolickich. Dziennikarz niemiecki Fritz Wernick
w swoim opisie Warszawy z 1876 r. tak pisa³: „A je¿eli ju¿ zagnieŸdzi siê na
sta³e [mowa o przybyszu z Niemiec — T. S.], gdy urzekn¹ go ogniste i g³êbokie oczy jakiejœ Polki, dopiero wtedy on lub syn wrasta na zawsze w spo³e16

L. Otto, Dlaczego wielu powo³anych, a ma³o wybranych, kazanie powiedziane w 20 niedzielê po Trójcy œwiêtej 9 paŸdziernika 1864 roku w Ewangelicko–Augsburskim Zborze Cieszyñskim, Cieszyn 1864, s 11.
17
Jan Borbis, wspó³pracownik ks. Otto, jako wzór stawia³ obyczaje S³owaków — luteranów, którzy jakoby
mieli pielêgnowaæ dawne s³owiañskie zwyczaje i „wysoko ceniæ i œwiêcie szanowaæ ma³¿eñstwo, jako postanowienie Boskie” (Obrzêdy œlubne S³owaków wyznania luterskiego, „Zwiastun Ewangeliczny” 1863, nr 3).
18
Ksi¹¿eczka o ma³¿eñstwie..., s. 28.
19
Historia Polski w liczbach: ludnoœæ, terytorium, oprac. A. Wyczañski et al., Warszawa 1993, s. 90.
20
T. Stegner, Polacy–ewangelicy w Królestwie Polskim 1815–1914, Gdañsk 1992, s. 154–156.
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czeñstwo polskie, z¿ywa siê z tutejszym ¿yciem duchowym i towarzyskim”21. Z kolei publicysta Antoni Zaleski zauwa¿a³, ¿e gdzie Niemcy
„przez ma³¿eñstwo po³¹czyli siê z Polakami, tam najlepsze znajdziesz osobistoœci. Mówi¹c jêzykiem pozytywistów, tego rodzaju selekcja, czy krzy¿owanie, wyborne daje owoce”22.
Ma³¿eñstwa mieszane ewangelicko–katolickie nie tylko przyspiesza³y
proces asymilacji, ale niejednokrotnie powodowa³y przechodzenie na katolicyzm. Pastor Gustaw Schwarz z Be³chatowa zauwa¿a³, ¿e wielu Niemców ewangelików „musia³o przepaœæ tak, ¿e ma³o kto w gminie zna imiona
pierwszych fabrykantów, farbiarzy, sukienników, p³ócienników. Potomkowie ich (...) s¹ dziœ nie tylko Polakami, ale katolikami”23. Do takich konwersji przyczynia³o siê oczywiœcie te¿ dzia³anie duchownych katolickich, którzy
niejednokrotnie ¿¹dali, by dzieci z ma³¿eñstw mieszanych by³y wychowywane w religii katolickiej24. Polsko–niemieckie i zarazem luterañsko–katolickie zwi¹zki ma³¿eñskie bywa³y te¿ niekiedy przedmiotem z³oœliwych komentarzy. Jedna ze zwrotek doœæ popularnej na ziemiach polskich w XIX w.
piosenki brzmia³a nastêpuj¹co:
Gdy Polak z Niemk¹ siê brata,
tam wnet pastor do œlubu wyswata,
Diabe³ siê w piekle raduje,
Bo heretyków tam potrzebuje25.

Zdarza³y siê te¿ ma³¿eñstwa mieszane pod wzglêdem wyznaniowym,
a nie narodowoœciowym, tak by³o np. w przypadku zwi¹zków ma³¿eñskich
zawieranych miêdzy niemieckimi osadnikami: ewangelikami i katolikami.
Zjawisko to by³o doœæ rozpowszechnione w miastach okrêgu ³ódzkiego czy
w osadach kolonistów.
Krytycznie o ma³¿eñstwach mieszanych, jako prowadz¹cych — ich zdaniem — do odejœcia od wiary luterañskiej, wypowiadali siê pastorzy, np.

21

I. i J. Kosimowie, Fritza Wernicka opis Warszawy, [w:] Warszawa XIX wieku, z. 2, Warszawa 1971, s. 322.
A. Zaleski, Towarzystwo warszawskie: listy do przyjació³ki przez Baronow¹ XYZ, Warszawa 1971, s. 324.
Cyt. za: A. Zawilski, Be³chatów i jego historyczne awanse, £ódŸ 1967, s. 73–74. Ma³¿eñstw mieszanych by³o w Be³chatowie w po³owie XIX w. blisko 40%.
24
Takie zalecenia dawa³ duchownym katolickim m.in. ks. Marceli Godlewski (Prawdziwa ró¿nica pomiêdzy
nauk¹ Koœcio³a Rzymsko–katolickiego a nauk¹ wyznania protestanckiego, Warszawa 1902, s. 26).
25
S. Dzikowski, Niemiec wyszydzony, Warszawa 1946, s. 52.
22
23
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wspomniany ju¿ Wilhelm Angerstein26. Wyj¹tkiem by³ pastor warszawski
Henryk Bartsch, który na œlubie Paw³a von Petersena z hrabiank¹ Mari¹
Ledóchowsk¹ wypowiada³ siê w duchu ekumenicznym: „Chocia¿ nale¿ycie
do ró¿nych koœcio³ów, ta ró¿noœæ wyznania nie wywrze zgubnego wp³ywu
na ujednolicenie, w jakim pozostawaæ winny odt¹d wasze serca. Wszak nale¿ycie do jednego koœcio³a powszechnego, chrzeœcijañskiego, jeden jest
Bóg, jeden zbawiciel Jezus Chrystus i jedna jest tylko prawda”27.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Królestwie od 1836 r. prawem o ma³¿eñstwach mieszanych (oprócz prawos³awnych) — je¿eli pañstwo m³odzi nie
uzgodni¹ przed œlubem inaczej — synowie winni byæ wychowywani w wierze ojców, córki w wierze matek, a œlub winien odbyæ siê w koœciele panny m³odej28. Generalny Konsystorz Ewangelicki wyjaœnia³, ¿e duchowny
ewangelicki przy zwi¹zkach katolicko–ewangelickich ma prawo udzieliæ
œlubu tylko wtedy, gdy narzeczona jest ewangeliczk¹ lub jeœli katolickiej
przysz³ej pannie m³odej ksi¹dz rzymskokatolicki „wzbrania siê daæ œlub”29.
Sprawa ma³¿eñstw mieszanych, zw³aszcza katolicko–ewangelickich, nieprzestrzeganie przepisów prawa ma³¿eñskiego z 1836 r. by³a przedmiotem
licznych konfliktów miêdzy duchownymi obydwu wyznañ, które rozstrzygaæ musia³y w³adze pañstwowe30.
Jak wynika z badañ Stefanii Kowalskiej–Glikman, w latach 40. XIX w.
ma³¿eñstwa mieszane stanowi³y 8–10% ogó³u zwi¹zków zawartych w parafiach ewangelickich w Królestwie, przy czym w Warszawie czy £odzi ten
odsetek by³ wy¿szy i wzrasta³ z biegiem lat31. Oprócz ma³¿eñstw ewangelicko–katolickich czêsto dochodzi³o do zwi¹zków ma³¿eñskich miêdzy osobami ró¿nych wyznañ ewangelickich, np. do zwi¹zków luterañsko–kalwiñskich oraz do ma³¿eñstw, w których jeden ze wspó³ma³¿onków by³ przedtem wyznania moj¿eszowego; w tym ostatnim przypadku z regu³y zmienia³
przed œlubem wyznanie na ewangelickie. Tak uczyni³ w 1845 r. Leopold
26

W. Angerstein, S³owo o ma³¿eñstwach mieszanych, „G³osy Koœcielne” 1885, nr 9, 10, 11.
H. Bartsch, Mowy przygodne i trzy kazania, Warszawa 1885, s. 123.
28
S. Kowalska–Glikman, Ma³¿eñstwa mieszane w Królestwie Polskim, „Kwartalnik Historyczny” 1977, nr 2,
s. 328.
29
List Generalnego Konsystorza Ewangelickiego do Komisji Spraw Wewnêtrznych, Duchownych i Oœwiecenia Publicznego z 16 I 1858. AGAD, CWW 1051, Metryki, œluby i sepultury ewangelickie, s. 139. Sepultura — metryka pogrzebowa.
30
Przyk³adem mo¿e byæ postêpowanie proboszcza katolickiego z Orla, który udzieli³ œlubu osobie wyznania ewangelickiego, zdaniem Konsystorza Ewangelickiego, niezgodnie z przepisami prawa z 1836 r. AGAD,
CWW 1051, Metryki, œluby i sepultury..., s. 304.
31
S. Kowalska–Glikman, dz. cyt., s. 327.
27
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Kronenberg przed swoim œlubem z ewangeliczk¹ Ernestyn¹ Leo. W przypadku zaœ ma³¿eñstwa Ferdynanda Hoesicka z Zofi¹ Lewental, obydwie
strony zmieni³y wyznanie na rzymskokatolickie — Hoesick z luterañskiego,
a panna Lewental wraz z rodzin¹ kilka miesiêcy wczeœniej — z moj¿eszowego.
W krêgach bur¿uazji warszawskiej, jak s³usznie zauwa¿a Mariola Siennicka, zwi¹zki ma³¿eñskie miêdzy ewangelickimi a ¿ydowskimi krêgami nie
by³y tak czêste, jak miêdzy rodzinami kapitalistów ewangelickich czy ¿ydowskich a polsk¹ katolick¹ arystokracj¹32. W tym przypadku obydwie grupy chcia³y zaznaczyæ chêæ zasymilowania siê ze spo³ecznoœci¹ polsk¹. Ferdynand Hoesick pisa³, ¿e jako polskiemu literatowi jego „protestantyzm
(...) sta³ mu koœci¹ w gardle” i z chêci¹ pozby³ siê swojej „niemieckiej religii”33. W rodzinach ewangelickich przemys³owców uwa¿ano te¿, ¿e zwi¹zek
z polskim ziemiañstwem doda im presti¿u. Hoesick zauwa¿y³, ¿e np. Wertheimom najbardziej na ziêcia pasowa³by „ktoœ ze sfery szlacheckiej z jakimœ polskim nazwiskiem”34. Do bardziej znanych zwi¹zków ewangelicko–katolickich i jednoczeœnie bur¿uazyjno–ziemiañskich nale¿a³y ma³¿eñstwa: Anny Werner ze Stanis³awem D³u¿ewskim, Cecylii Strasburger z Ignacym Szajewskim czy córek z rodziny Fragetów — trzy panny: Aniela,
Henryka i Julia wybra³y sobie za mê¿ów polskich herbowych ziemian. Zdarza³y siê te¿ bur¿uazyjno–arystokratyczne ma³¿eñstwa zagraniczne. Ró¿a
Kronenberg poœlubi³a hrabiego Aleksandra Orsetti, a Maria Halpert, córka bankiera, wysz³a za Artura barona von Rheinbaden35.
Praktykowane by³o te¿ zawieranie ma³¿eñstw dwa razy w ró¿nych koœcio³ach. Krystyna Machlejdowa, córka warszawskiego przedsiêbiorcy ogrodniczego wspomina³a, ¿e jej rodzice w 1879 r. „brali œlub w dwóch koœcio³ach, mianowicie w koœciele ewangelickim na Królewskiej, gdzie pob³ogos³awi³ m³odej parze ksi¹dz pastor Leopold Otto i w koœciele katolickim
œw. Boromeusza na Ch³odnej. Ojciec by³ ewangelikiem, matka katoliczk¹”36.
32
M. Siennicka ustali³a, ¿e w latach 1850–1914 wœród 104 córek z rodzin ewangelickich 9 wysz³o za m¹¿ za
osoby wywodz¹ce siê z polskiej arystokracji, a w przypadku rodzin o tradycjach ¿ydowskich — 24. Tej¿e, Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga po³owa XIX i pocz¹tek XX wieku, Warszawa 1998, s. 37.
33
F. Hoesick, Powieœæ mojego ¿ycia (dom rodzicielski). Pamiêtniki, t. II, Wroc³aw 1959, s. 476.
34
Tam¿e, t. II, s. 407.
35
I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej bur¿uazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971, s. 52.
36
„Stolica” 1958, nr 43, s. 10. Tak¿e Leopold Daab, luteranin, bra³ œlub z kalwinistk¹ Helen¹ Knittel dwukrotnie: w Koœciele ewangelicko–reformowanym i w Koœciele ewangelicko–augsburskim (A. Daab, W Warszawie i na Krymie, Warszawa 1996, s. 25).
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Ewangelicy w Królestwie Polskim nale¿eli do ró¿nych warstw spo³ecznych; byli wœród nich koloniœci niemieccy tworz¹cy zamkniête wiejskie spo³ecznoœci, osadnicy przemys³owi, robotnicy, rzemieœlnicy, przedstawiciele
bur¿uazji i inteligencji. O ¿yciu rodzinnym doœæ izolowanych ewangelickich
œrodowisk niemieckich ch³opów czy rzemieœlników, z racji braku dostatecznej iloœci Ÿróde³ (nie pozostawili po sobie wspomnieñ, pamiêtników) niewiele mo¿emy powiedzieæ. W spo³ecznoœciach, gdzie na miejscu by³ pastor,
z regu³y dbano o przestrzeganie doœæ surowych moralnych zasad protestanckich — tak¿e w kwestii zawierania ma³¿eñstw37. Gubernator lubelski
S. Mackiewicz zauwa¿a³ w 1853 r., ¿e „koloniœci niemieccy (...) bêd¹c zami³owanymi w pracy, odznaczaj¹ siê moralnym prowadzeniem siê”38. Natomiast w rozproszonych osadach czy w œrodowisku wielkomiejskim, gdzie
kontakt z duchownym by³ sporadyczny, bywa³o ró¿nie i doœæ liczne by³y
skargi na nieobyczajne zachowanie m³odzie¿y, wzrasta³a liczba dzieci nieœlubnych.
Koloniœci czy mieszkañcy osad przemys³owych ma³¿eñstwa zawierali
z regu³y w swoim œrodowisku wyznaniowym i w swojej grupie spo³ecznej39.
Literacki obraz osady kolonistów i panuj¹cych tam zwyczajów œlubnych da³
Andrzej Kuœniewicz w swojej powieœci Strefy: „Z regu³y wszyscy sobie krewni i powinowaci. Richter ¿eni siê z Richterówn¹, najwy¿ej Fleischerówn¹,
lecz ona z matki Richterówny, wypada cioteczn¹ siostr¹, a dziadek te¿ Fleischer, a babunia Richter córka stryjecznego dziadka, ojciec ¿eni³ siê z wdow¹ po bracie — po co daleko szukaæ i dzieliæ grunty — mama po œmierci taty za jego brata lub synowca, gdy mocny w barach i robotny”40. Tak bliski
stopieñ pokrewieñstwa miêdzy ma³¿onkami mia³ niekorzystnie wp³ywaæ na
kondycjê przysz³ych potomków41. Na brak szerszych kontaktów ze spo³ecznoœci¹ miejscow¹ wp³ywa³a m.in. postawa polskiej katolickiej ludnoœci,
g³ównie wiejskiej, kojarz¹cej niemieckich kolonistów z heretykami. Œwiadczy o tym taka ludowa przyœpiewka:
37

Przyk³ad pastora z terenów Królestwa Polskiego, dbaj¹cego o przestrzeganie przez swoich zborowników
protestanckich zasad moralnych, da³ Boles³aw Prus w opowiadaniu Powracaj¹ca fala, Warszawa 1947.
38
Cyt. za: W. Œladkowski, Koloniœci niemieccy a œrodowisko: wzajemne wp³ywy i oddzia³ywania, Annales
Universitatis Marie Curie Sk³odowska, Lublin, vol. XX, 10, sectio F, 1965, s. 163.
39
Np. El¿bieta Kaczyñska stwierdzi³a u tkaczy w Zduñskiej Woli i Turku brak koligacji ma³¿eñskich z ludnoœci¹ polsk¹ (E. Kaczyñska, Tkacze w Zduñskiej Woli i Turku w koñcu XIX wieku, [w:] Spo³eczeñstwo Królestwa Polskiego, t. III, Warszawa 1968, s. 389).
40
A. Kuœniewicz, Strefy, Warszawa 1976, s. 197.
41
Tam¿e.
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Gdybyœ by³a katoliczka,
tobym ci ca³owa³ liczka,
ale jesteœ luteranka,
z³odziejka i cyganka42.

Tak¿e pastorzy szukali kandydatek na towarzyszki ¿ycia w swoich krêgach towarzyskich; 1\3 ¿on ksiê¿y ewangelickich pochodzi³a z rodzin pastorskich. Pastorowe wywodzi³y siê ponadto ze œrodowisk inteligenckich
(córki nauczycieli, kantorów), rzemieœlniczych, rzadziej ch³opskich. Do wyj¹tków nale¿a³y ma³¿eñstwa pastorów z córkami w³aœcicieli ziemskich
czy fabrykantów, jak np. zwi¹zek ks. Wilhelma Angersteina z Eleonor¹
Wedel43.
Znacznie wiêcej wiemy o ¿yciu rodzinnym ewangelickich przemys³owców, finansistów. W tym œrodowisku tak¿e przewa¿a³y zwi¹zki ma³¿eñskie
zawierane w ramach grupy spo³ecznej i wyznaniowej. Pod koniec XIX w.
w Warszawie wiêkszoœæ rodzin protestanckich przemys³owców by³a ze sob¹ spokrewniona; Szlenkierowie z Temlerami i Pfeifframi, Granzowowie
z Temlerami, Spiessowie z Simmlerami, Wernerowie z Norblinami i Strasburgerami. Rodziny spotyka³y siê czêsto na ró¿nego typu uroczystoœciach,
tam m³odzi zawierali znajomoœci, kojarzy³y siê ma³¿eñstwa; jednak w Warszawie to œrodowisko nie wytworzy³o zamkniêtego krêgu towarzyskiego,
by³o bardziej otwarte na osoby z zewn¹trz, ale... pod pewnymi warunkami.
Ojciec Ferdynanda Hoesicka tak mówi³ do swego syna: „Nie chcia³bym,
¿ebyœ siê o¿eni³ dla pieniêdzy, ale pragnê, ¿ebyœ siê zakocha³ w bogatej pannie”44. Ferdynand pos³ucha³ ojca i zakocha³ siê w bogatej pannie Lewental.
Ich œlub doczeka³ siê wierszowanego komentarza na ³amach „Przegl¹du
Tygodniowego”:
¯eni siê równy z równ¹
Hoesick z Lewentalówn¹45.
42

S. Dzikowski, Niemiec wyszydzony, s. 52.
T. Stegner, ¯ony pastorów i ich rola w kszta³towaniu kultury dnia codziennego spo³ecznoœci protestanckich
w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego, Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, t. V, Warszawa 1997, s. 337–339.
44
F. Hoesick, dz. cyt., t. I, Wroc³aw 1959, s. 54.
45
Dodajmy, ¿e bohater tego wierszyka bardzo szczyci³ siê tym zrównaniem, a w rzeczywistoœci — awansem
ze œrednich do najzamo¿niejszych krêgów warszawskiej bur¿uazji. Da³ temu wyraz w swoich wspomnieniach (tam¿e, t. II, s. 47).
43

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

226 Tadeusz Stegner

Zgodnie z dziewiêtnastowiecznymi normami obyczajowymi tak¿e
i w œrodowiskach protestanckich, zw³aszcza w wy¿szych sferach, mê¿czyŸni
z regu³y decydowali siê na za³o¿enie rodziny, gdy osi¹gnêli ju¿ pewn¹ pozycjê zawodow¹ i byli o kilka lat starsi od swoich wybranek. Wspominany
ju¿ pastor Leopold Otto, dwukrotnie owdowia³y, o¿eni³ siê po raz trzeci
w wieku 40 lat. Jego wybranka Helena de Weichert mia³a 18 lat46.
Kandydaci na mê¿ów nie byli te¿, jak tego chcia³ Leopold Otto, jak „Józef skromni”47, ale i w sferze zachowañ seksualnych miewali niema³e doœwiadczenie. I w tym œrodowisku jako oczywist¹ przyjmowano nierównoœæ
wymogów i rygorów moralnych obowi¹zuj¹cych kobietê i mê¿czyznê. Ferdynand Hoesick pisa³ do swego ojca: „Maj¹ mê¿czyŸni pewne prawa i z tych
im korzystaæ wolno. Na to siê jest m³odym i nie¿onatym, a¿eby u¿ywaæ o ile
siê da”48. Natomiast dziewictwo panny m³odej by³o dalej w cenie. Z racji
du¿ej œmiertelnoœci kobiet np. w czasie porodu, doœæ liczne by³y przypadki
wdowieñstwa i ponownego ma³¿eñstwa.
Gdy m³odzi przypadli sobie do gustu albo inne wzglêdy, najczêœciej natury materialnej, zadecydowa³y o ma³¿eñstwie, wtedy narzeczeni zg³aszali
siê do pastora i dawali na zapowiedzi, dwu lub trzykrotnie powtórzone.
Okres narzeczeñstwa nie trwa³ zbyt d³ugo, najwy¿ej kilka miesiêcy. W tym
czasie narzeczeni wiele czasu spêdzali razem, ale z regu³y w towarzystwie
rodziców lub wszelkiego rodzaju ciotek–przyzwoitek. W przypadku gdy
przyszli ma³¿onkowie posiadali pewien maj¹tek, spisywano doœæ dok³adne
przedœlubne intercyzy. Odbywa³o siê to w obecnoœci notariusza. W sporz¹dzanych umowach przedœlubnych ustalano wysokoœæ posagu oraz zasady podzia³u maj¹tku w wypadku rozpadu ma³¿eñstwa b¹dŸ zgonu któregoœ
ze wspó³ma³¿onków. Czasami w tego typu umowach zawarte by³y postanowienia dotycz¹ce wychowania i wykszta³cenia oraz zabezpieczenia maj¹tkowego przysz³ych potomków49. Intercyza spisana by³a np. przed œlubem
pastora Leopolda Otto z Felicj¹ Hildebrandt. Przy czym w tym przypadku

46
T. Stegner, Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819–1882), Gdañsk
2000, s. 34.
47
Patrz przyp. 16.
48
F. Hoesick, Korespondencja, Listy do rodziców, Biblioteka Narodowa, rkps sygn. II 7087, mikrofilm
sygn. 40240.
49
J. Hensel, Bur¿uazja warszawska drugiej po³owy XIX wieku w œwietle akt notarialnych, Warszawa 1979,
s. 204–206.
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Leopold Otto wnosi³ do ma³¿eñstwa swoje stanowisko pastorskie, a panna
m³oda posag, wynosz¹cy 5 tysiêcy rubli srebrem50.
Po okresie narzeczeñstwa nastêpowa³a uroczystoœæ œlubna w koœciele.
Zarówno za zapowiedzi, jak i za œlub nale¿a³o zap³aciæ. W koœcio³ach ewangelickich op³aty by³y z góry ustalone i zale¿ne od zamo¿noœci zborowników,
podzielonych na klasy zale¿nie od wysokoœci dochodów. W latach 20.
XIX w. obowi¹zywa³y trzy klasy dochodowe: i tak, najzamo¿niejsi, zaliczani
do I klasy za zapowiedzi p³acili 6 z³, za œlub z muzyk¹ 18 z³, a bez muzyki
9 z³. Druga klasa p³aci³a odpowiednio 3, 12 i 6 z³, a najubo¿si 1 z³ za zapowiedzi, a za œlub 6 i 3 z³. Nie by³y to op³aty wygórowane51.
Przeszkod¹ w zawarciu ma³¿eñstwa mog³o byæ bliskie pokrewieñstwo
miêdzy przysz³ymi ma³¿onkami. Wówczas zgodê na œlub udziela³ konsystorz, mia³o to miejsce np. w przypadku zwi¹zku ma³¿eñskiego Anny Doroty z Redlichów Wernerowej z siostrzeñcem jej zmar³ego mê¿a Kazimierzem Stengertem52.
Koœcio³y protestanckie, nie uznaj¹ce sakramentu ma³¿eñstwa (sakramentalnego charakteru ma³¿eñstwa), dopuszcza³y mo¿liwoœæ rozwodów.
Pastor Wilhelm Angerstein zaznacza³, ¿e „w razie cudzo³óstwa (...) i z³oœliwego opuszczenia jednego z ma³¿onków (...) sam Chrystus dozwala rozwód
(Mat. 5,31, 32)”53. Rozwody uwa¿ano jednak za ostatecznoœæ i wielu duchownych ewangelickich nie by³o ich zwolennikami, pastor Leopold Otto
powo³ywa³ siê przy tym na s³owa Pisma Œwiêtego: „M¹¿ niechaj ¿ony nie
opuszcza”54. Podobne s¹dy g³osi³ ks. Angerstein, który zaleca³ cierpliwoœæ,
nawet wobec wiaro³omnoœci. „Je¿eli bowiem chrzeœcijanin ma ju¿ ka¿demu innemu odpuœciæ winy, to tym bardziej ma³¿onkowi swemu” — pisa³55.
Taka postawa wy¿ej wymienionych pastorów nieco k³óci³a siê z praktyk¹
dzia³ania szeregu protestanckich duszpasterzy na ziemiach polskich
50

L. Otto zarabia³ wówczas rocznie 300 rubli + op³aty jura stolae, T. Stegner, Bóg, protestantyzm, Polska...,
s. 25, 207–211.
51
AGAD, CWW, 1100, Op³aty jura stolae, s. 146. Pastor w D¹biu otrzymywa³ w tym czasie pensjê w wysokoœci 1100 z³. T. Stegner, Pastorzy ewangeliccy w Królestwie Polskim w latach 1815–1914, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, red. R. Czepulis–Rastenis, t. 6, Warszawa 1991, s. 119.
52
AGAD, CWW, 1056, Dyspensy œlubów ewangelickich, s. 23.
53
W. Angerstein, Popularna symbolika..., s. 57. Mt 5, 31: „Zasiê rzeczono: «Ktobykolwiek opuœci³ ¿onê
swoj¹, niech jej da list rozwodowy»”. Mt 5, 32: „ale ja wam powiadam «Ktobykolwiek opuœci³ ¿onê swoj¹
oprócz przyczyny cudzo³óstwa, przywodzi j¹ w cudzo³óstwo, a ktoby opuszczon¹ poj¹³, cudzo³o¿y»”, Biblia
œwiêta. Nowy testament, Londyn 1945, s. 5. (Cytat ten wskazuje jednak, ¿e cierpliwoœæ zalecano tylko jednej
stronie — ¿onie wobec „wiaro³omnoœci” mê¿a).
54
Czy pastor rozwiedziony mo¿e byæ pastorem?, „Zwiastun Ewangeliczny” 1867, nr 5.
55
W. Angerstein, Popularna symbolika..., s. 57.
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w XIX w., ale i tak uzyskanie rozwodu nie by³o spraw¹ prost¹. Instytucj¹ uprawnion¹ do wydawania wyroków w sprawach rozwodowych by³
S¹d Konsystorski wyznañ ewangelickich, powo³any na mocy rozporz¹dzenia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 1837 r. Po likwidacji
w 1849 r. wspólnego Konsystorza dla wyznañ ewangelickich (luterañskiego
i reformowanego), utworzone zosta³y w 1857 r. osobne s¹dy konsystorskie
dla poszczególnych konfesji protestanckich. W sk³ad S¹du Konsystorskiego wchodzi³o 5 osób, w tym jeden duchowny. Wy¿ej wymienione s¹dy podejmowa³y jedynie decyzje o rozwodzie, natomiast skutki cywilne wynikaj¹ce z rozwi¹zania ma³¿eñstwa, takie jak kwestia podzia³u maj¹tku, opieki
nad dzieæmi, ewentualne œwiadczenia alimentacyjne podlega³y jurysdykcji
s¹dów œwieckich56.
Procedura uzyskania rozwodu by³a doœæ skomplikowana. Osoba pragn¹ca siê rozwieœæ najpierw powinna udaæ siê do pastora parafii, w której
zamieszkuje i podaæ przyczyny rozwodu. Do duchownego winna siê udaæ
w towarzystwie „krewnego, powinowatego lub innej wiarygodnej osoby”57.
Pastor wzywa³ ma³¿onków do siebie w celu nak³onienia ich do zgody58. Gdy
namowy duchownego nie odnios³y skutku b¹dŸ pozwany siê nie stawi³, pastor spisywa³ akt „niepojednania” lub w drugim przypadku — akt niestawiennictwa. Nastêpn¹ instancj¹ by³ superintendent w³aœciwej diecezji,
przed którym równie¿ stawali ma³¿onkowie w celu pojednania siê, a superintendent „wszelkiego starania do³o¿y i u¿yje powagi powo³ania swego, aby
pogodziæ ma³¿onków”59. Gdy i namowy wysokiej rangi duchownego nie odnios³y skutku, sprawa by³a kierowana do S¹du Konsystorskiego, gdzie odbywa³a siê w³aœciwa rozprawa z udzia³em œwiadków, adwokatów i s¹d podejmowa³ decyzjê o rozwodzie, okreœlaj¹c winê jednej ze stron. Przepisy
o toku postêpowania rozwodowego stwierdza³y ponadto, ¿e: „¿ona skar¿¹ca mê¿a, po wniesieniu pozwu mo¿e ¿¹daæ tymczasowego pozwolenia
wyprowadzenia siê z domu wspólnego ma³¿eñskiego, a Konsystorz (...) wyznaczy ¿onie na mieszkanie dom, jaki za przyzwoity uzna”60. O opuszczeniu domu przez mê¿a nie ma w przepisach ani s³owa.

56

Historia pañstwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. 3, Warszawa 1981, s. 511.
Organizacja S¹du Konsystorskiego wyznañ ewangelickich, AGAD, CWW, 1055, Rozwody, s. 171.
By³ to zwyczaj powszechny w koœcio³ach ewangelickich. Pastor Otton Kirchner z Prus Wschodnich wspomina³, ¿e usi³owa³ godziæ ma³¿onków. G. Jasiñski, Dziennik Ottona Kirchnera, ewangelickiego Duchownego
z Mi³om³yna, z 1854 r., „Komunikaty Mazursko–Warmiñskie” 1996, nr 4, s. 577.
59
Organizacja..., s. 173.
60
Tam¿e, s. 174.
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W latach 30. i 40. XIX w. S¹d Konsystorski mia³ swoj¹ siedzibê w Pawilonie lewym Pa³acu Kazimierzowskiego w Warszawie. Z us³ug S¹du Konsystorskiego przy Konsystorzu wyznañ ewangelickich, a potem przed S¹dami
konsystorskimi ewangelicko–augsburskim i ewangelicko–reformowanym
korzysta³o od kilkunastu ma³¿eñstw rocznie w latach 40. do dwudziestu lub
trzydziestu kilku w latach 70. XIX w. Liczba spraw rozpatrywanych przez
S¹d Konsystorski ewangelicko–reformowany by³a wiêc niewielka: dwie–trzy
rocznie. Przyk³adowo w obydwu koœcio³ach ewangelickich w 1845 r. odby³o
siê 17 rozpraw, a w 1880 r. 3261. Wzrost ten zwi¹zany by³ przede wszystkim ze zwiêkszeniem siê liczby osób wyznañ protestanckich w Królestwie
Polskim.
Zdecydowana wiêkszoœæ wnoszonych spraw koñczy³a siê rozwodem.
W pierwszym pó³roczu 1847 r. na 9 spraw jedna zosta³a oddalona, a w 1867
na 12 cztery nie zakoñczy³y siê postanowieniem rozwodowym. Dzia³o siê
tak w przypadkach, gdy S¹d nie uzna³ dowodów przedstawionych w sprawie. Tak np. Karol i Karolina Hoenigowie z³o¿yli pozwy rozwodowe, obwiniaj¹c siê nawzajem o cudzo³óstwo. S¹d jednak nie da³ wiary zeznaniom
œwiadków i nakaza³ pozostaæ ma³¿onkom w udanym zwi¹zku62. Wœród osób
pozywaj¹cych przewa¿a³y kobiety. W 1867 r. z powództwa ¿ony odby³o siê
27 spraw a z powództwa mê¿a — 8. W procesach rozwodowych za winnych
przewa¿nie byli uznawani mê¿owie. Na przyk³ad w 1847 r. na 8 orzeczonych rozwodów w siedmiu przypadkach winnym uznano pozwanego, w jednym winê przypisano pozwanej. Czas postêpowania przed S¹dem Konsystorskim bywa³ ró¿ny, ale by³y sprawy, które ci¹gnê³y siê latami. W 1867 r.
na 27 rozstrzygniêtych spraw jedna zaczê³a siê w 1864, 2 w 1865, 8 w 1866,
a 15 w 1867 r.63
Do najczêstszych powodów rozwodu nale¿a³o cudzo³óstwo i z³oœliwe
opuszczenie, przez to ostatnie rozumiano niedawanie przez wspó³ma³¿onka przez co najmniej rok ¿adnej o sobie wiadomoœci. „Z³oœliwe opuszczenia”, najczêœciej ¿on przez mê¿ów, zdarza³y siê g³ównie w œrodowiskach kolonistów, nierzadko zmieniaj¹cych miejsce pobytu w poszukiwaniu pracy.
Przenosz¹c siê w inne strony czêsto te¿ zmieniali partnerki lub partnerów,
zapominaj¹c o wspó³ma³¿onkach.
61

Dane na podstawie pó³rocznych sprawozdañ s¹dów konsystorskich przesy³anych do w³adz Królestwa.
AGAD, CWW 1058, 1059, Dekrety rozwodowe wyznania ewangelickiego, 1845 r.
AGAD, CWW, 1058, s. 812.
63
AGAD, CWW, 1059, s. 236.
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Przez „cudzo³óstwo” rozumiano nie pojedyncze przypadki niewiernoœci, ale d³ugotrwa³e po¿ycie z inn¹ osob¹. Anna Ewert wnios³a sprawê
o rozwód, gdy jej m¹¿ Marcin sprowadzi³ do domu swoj¹ na³o¿nicê, z któr¹
mia³ kilkoro dzieci. Rozwód otrzyma³a64. Powodem do rozwi¹zania ma³¿eñstwa mog³o byæ tak¿e pijañstwo, najczêœciej mê¿a, zagro¿enie ¿ycia, gdy —
znowu najczêœciej wspó³ma³¿onek — dotkliwie pobi³ ¿onê lub grozi³ jej
œmierci¹. Wœród powodów orzeczeñ rozwodowych znajdowa³a siê równie¿
zaraŸliwa choroba; w tym przypadku chodzi³o g³ównie o choroby weneryczne, w XIX w. doœæ rozpowszechnione w szerokich krêgach spo³eczeñstwa.
Zdarzy³ siê równie¿ przypadek orzeczenia rozwodu z powodu odmowy po¿ycia z ma³¿onkiem, który zmieni³ wyznanie65. W wielu przypadkach przyczyn¹ wydania przez S¹d Konsystorski wyroku by³o kilka powodów. Na
przyk³ad Anna Rudzka uzyska³a rozwód ze swoim mê¿em Adamem, gdy¿
— jak orzeczono — bi³ ¿onê, by³ pijakiem i mia³ nieœlubne dziecko z „niejak¹ Œwierczewsk¹”66. S¹dy Konsystorskie wydawa³y te¿, choæ niezmiernie
rzadko — decyzje o uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa. Dzia³o siê tak w przypadku
bigamii, tak np. uniewa¿nione zosta³o ma³¿eñstwo Marcina Helmeta z Zuzann¹ Szyndler, gdy siê wyda³o, ¿e obydwoje ma³¿onkowie zawarli ju¿ wczeœniej zwi¹zki ma³¿eñskie67.
Rozwody zdarza³y siê we wszystkich grupach spo³ecznych. Rozwodzili
siê niemieccy koloniœci, rzemieœlnicy, inteligenci czy ewangeliccy bur¿ua.
W rodzie warszawskich przemys³owców Temlerów na prze³omie XIX
i XX w. zanotowano kilka rozwodów68. W zborze warszawskim ewangelicko–reformowanym œrednio na 20–30 ma³¿eñstw zawieranych rocznie w latach 1860–1885 przypada³o jeden do dwóch rozwodów69. Najwiêcej kontrowersji wzbudza³y jednak rozwody duchownych. Wprawdzie lekarz–naukowiec Ignacy Baranowski wspomina³, ¿e pastorzy byli „wzorowymi mê¿ami, ojcami”70, ale i wœród ma³¿eñstw pastorskich zdarza³y siê przypadki
rozwodów i na ogó³ nie ³¹czy³o siê to dla nich z rezygnacj¹ z pe³nienia fun64

AGAD, CWW, 1058, s. 501.
W II pó³roczu 1847 r. S¹d Konsystorski udzieli³ 8 rozwodów, w 3 przypadkach powodem by³o cudzo³óstwo, 4 — z³oœliwe opuszczenie, 1 — odmówienie po¿ycia. AGAD, CWW, 1058, s. 880–884.
66
AGAD, CWW, 1058, s. 351–359.
67
AGAD, CWW, 1052, Metryki, œluby i sepultury..., s. 178.
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M. Siennicka, Rodzina..., s. 39.
69
Wiadomoœci koœcielne ze zboru ewangelicko–reformowanego warszawskiego za ubieg³e 25 lat, Warszawa
1885, s. 23.
70
I. Baranowski, Pamiêtniki 1840–1862, Poznañ 1923, s. 27.
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kcji duchownego. W XIX w. w Królestwie Polskim trzech pastorów mimo
rozwodu dalej pe³ni³o funkcje duszpasterskie, np. Aleksander Schoeneich,
d³ugoletni kaznodzieja w Lublinie71. Pastor Otto uwa¿a³ jednak, ¿e jeœli duchowny „ma z³¹ ¿onê, mo¿e j¹ opuœciæ” (wydaje siê, ¿e nie dopuszcza³ myœli, ¿e kaznodzieja mo¿e byæ z³ym mê¿em), ale jednoczeœnie powinien przestaæ byæ pastorem, gdy¿: „jawnie przest¹pi³ prawo Bo¿e”72. Poza tym — jego zdaniem — pastor bez ¿ony i rodziny nie stanowi³by odpowiedniego
wzoru dla parafian, a mia³ byæ „nie tylko w nauczaniu wiernym s³ug¹ Chrystusa, ale i w ¿yciu”73.
^ród³a dziewiêtnastowieczne dostarczaj¹ wielu przypadków osób wyznania rzymskokatolickiego, które w celu uzyskania rozwodu zmienia³y
konfesjê na luterañsk¹ b¹dŸ reformowan¹. Tak uczyni³ np. Elwiro Micha³
Andriolli, artysta malarz, ilustrator „Pana Tadeusza”, który w 1886 r. przeszed³ na wyznanie ewangelicko–augsburskie, a w rok póŸniej wyrokiem
S¹du Konsystorskiego uzyska³ orzeczenie rozwodu ze sw¹ ¿on¹ Natali¹74.
Doœæ powszechnie znane s¹ perypetie ma³¿eñskie Józefa Pi³sudskiego, który — aby poœlubiæ „Piêkn¹ Pani¹”, rozwódkê Mariê z Koplewskich Juszkiewiczow¹ — zmieni³ w 1899 r. wyznanie z rzymsko–katolickiego na ewangelicko–augsburskie i wzi¹³ œlub w koœciele luterañskim w Paproci Du¿ej pod
£om¿¹. M³od¹ parê pob³ogos³awi³ tamtejszy pastor Kacper Mikulski, by³y
ksi¹dz katolicki, wspó³pracuj¹cy zreszt¹ z PPS75.
Przechodzenie katolików na protestantyzm tylko w celu uzyskania rozwi¹zania ma³¿eñstwa by³o Ÿle widziane tak przez duchownych katolickich,
jak i ewangelickich, ale by³o praktykowane zarówno w zborze luterañskim,
jak i reformowanym. Nie pochwala³ tego ks. Otto. W jego nekrologu czytamy, ¿e „niejednokrotnie odmawia³ zg³aszaj¹cym siê do niego o przyjêcie do
gminy ewangelickiej (...), skoro spostrzeg³, ¿e zamiar ten nie wynika³ z g³êbokiego wewnêtrznego przekonania, ale z pobudek mniej szlachetnych lub
po prostu z osobistego interesu”76. Równie¿ w 1913 r. na synodzie Koœcio³a
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T. Stegner, Pastorzy ewangeliccy..., s. 121.
Czy pastor rozwiedziony mo¿e byæ pastorem?
„Zwiastun Ewangeliczny” 1869, nr 3.
74
E. M. Andriolli, Œwiadek swoich czasów, oprac. J. Wierciñska, Wroc³aw 1976, s. 61.
75
Ks. J. Warszawski, Studia nad wyznaniowoœci¹ religijn¹ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Londyn 1978.
T. Stegner, Ks. Pastor Kacper Mikulski, „S³owo i Myœl” 1992, nr 5.
76
„Tygodnik Powszechny” 1882, nr 40.
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ewangelicko–reformowanego zwrócono uwagê, aby „konwertytów przyjmowano bardziej oglêdnie”77.
Przeciwko orzekaniu rozwodów przez s¹dy konsystorskie dla osób, które przedtem nale¿a³y do Koœcio³a rzymskokatolickiego wystêpowali duchowni katoliccy. Jeden z proboszczów wyraŸnie stwierdza³, ¿e „ma³¿eñstwo zawarte w Koœciele katolickim mo¿e byæ rozwi¹zane tylko przez
S¹dy Duchowne tego wyznania i w wypadkach prawem kanonicznym oznaczonych”78.
Wœród polskich elit przywódczych zmiana wyznania na luterañskie czy
czêœciej, reformowane w celu uzyskania rozwodu, na szersz¹ skalê praktykowana by³a w okresie miêdzywojennym. Nieco pogardliwie o tych praktykach pisa³ rzymskokatolicki arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski:
„Narzucona (...) kasta urzêdników partyjnych, z nizin spo³ecznych, bez
og³ady towarzyskiej, wysunê³a siê na czo³o spo³eczeñstwa. Ich starych ¿on,
bez og³ady, prostych kucharek, nie mo¿na by³o pokazaæ na salonach zamku
królewskiego; trzeba by³o je zamieniæ na m³ode eleganckie damy. St¹d pêd
do rozwodów i rozwody kalwiñskie, luterskie, prawos³awne i inne” 79.
W czasach II Rzeczypospolitej niektóre zwi¹zki wyznaniowe traktowa³y prawn¹ mo¿liwoœæ udzielania rozwodów jako Ÿród³o dochodów. Czyni³
tak m.in. Koœció³ ewangelicko–reformowany (Jednota Wileñska). Wiêkszoœæ jego wiernych stanowi³y w pewnym momencie osoby, które przesz³y
z wyznania rzymskokatolickiego w celu uzyskania rozwi¹zania ma³¿eñstwa.
W latach 30. ubieg³ego wieku utworzono nawet filia³ tego Koœcio³a w Warszawie, aby potencjalni klienci nie musieli fatygowaæ siê do dalekiego Wilna. Po WileñszczyŸnie kr¹¿y³a z³oœliwa przyœpiewka pióra dr Witolda Sylwanowicza z Uniwersytetu im. Stefana Batorego: „Nadojad³a ¿ona, tak nowym manierem pójdziesz do kalwinów, bêdziesz kawalerem” 80.
Rozwody w spo³ecznoœci ewangelickiej nie traktowane by³y jako najszczêœliwszy moment w ¿yciu, ale jako rzecz, która niekiedy mo¿e siê przydarzyæ. Osoby rozwiedzione ponownie wstêpowa³y w zwi¹zki ma³¿eñskie
i w towarzystwie by³y, poza wyj¹tkami, tolerowane i akceptowane, szczególnie w sferach wy¿szych. Œrodowiska ewangelickie w Królestwie Polskim
77

Z obrad Synodu Ewangelicko–Reformowanego, „Zwiastun Ewangeliczny” 1913, nr 6.
AGAD, CWW, Rozwody, 1055, s. 751.
Tam¿e, s. 12–13.
80
Cyt. za: M. Kosman, Litewska Jednota ewangelicko–reformowana od po³owy XVII w. do 1939 r., Opole
1986, s. 80.
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nie stanowi³y na ogó³ wiêkszych odrêbnych skupisk, jak np. w stolicy, gdzie
ewangelicy nie manifestowali swej odrêbnoœci wobec innych cz³onków
spo³eczeñstwa Warszawy, nie tworzyli spo³ecznoœci gettowej, jak to mia³o
miejsce w przypadku ¯ydów, nie ukszta³towa³a siê te¿ odrêbna protestancka obyczajowoœæ. Dom warszawskiego ewangelika nie ró¿ni³ siê wiele od
mieszkañ warszawiaków innych wyznañ chrzeœcijañskich. Ró¿nice kulturowe zaznacza³y siê wyraŸniej tylko w niektórych aspektach ¿ycia codziennego i obyczajowoœci. Dotyczy³y g³ównie spraw zwi¹zanych z religijnoœci¹, a te
najbardziej dawa³y o sobie znaæ w osadach przemys³owych i w wioskach zamieszka³ych przez niemieckich kolonistów. Obyczaje zwi¹zane ze œlubem
nie by³y u ewangelików w Królestwie, zw³aszcza w tzw. wy¿szych sferach,
szczególnie oryginalne. Od katolickiej wiêkszoœci mieszkañców Królestwa
Polskiego wyraŸniej ró¿ni³a ich mo¿liwoœæ rozwi¹zania ma³¿eñstwa.
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Rozwód w Czechach na prze³omie XIX i XX wieku

„Dziewiêtnastowieczne ma³¿eñstwo by³o œwiêtym sakramentem, nierozerwalnym zwi¹zkiem, który bez reszty anga¿owa³ dziewczynê, najczêœciej
przed dwudziestym rokiem ¿ycia. Je¿eli zwi¹zek ten by³ pomy³k¹, stawa³ siê
okrutn¹ kar¹ do¿ywotniej obcoœci dwojga ludzi. Podobnie jak w wielu innych przypadkach uznajê nasz¹ epokê, z jej prawem do rozwodu za lepsz¹
od czasów, które przeminê³y, nie popieram jednak braku odpowiedzialnoœci dzisiejszych ma³¿eñstw za nowe ¿ycie”1. Cytowana opinia czeskiej pisarki Anny Lauermannovej (Mikschovej) o ma³¿eñstwie ujawnia powa¿ny
problem, o którym d³ugo mówi³o siê tylko za zamkniêtymi drzwiami. Chodzi o rozk³ad po¿ycia ma³¿eñskiego. Nie by³o to zjawisko typowe tylko dla
XIX stulecia, zawsze bowiem w relacjach rodzinnych mog³y siê pojawiaæ
konflikty i patologie.
Formowanie siê spo³eczeñstwa obywatelskiego, stopniowa akceptacja
praw i potrzeb jednostki, a tak¿e wspó³czesne tym zjawiskom procesy spo³ecznej sekularyzacji — wszystko to przenika³o równie¿ do ¿ycia ma³¿eñskiego i wzmacnia³o wysi³ki zmierzaj¹ce do usuwania wspomnianych konfliktów. Rozwód jako droga do rozwi¹zywania sporów ma³¿eñskich napotyka³ na zdecydowany opór Koœcio³a katolickiego, który dzia³a³ si³¹ swego
autorytetu i przy pomocy prawa. W monarchii habsburskiej pierwsz¹ wyraŸn¹ ingerencj¹ w kompetencje Koœcio³a by³o przyjêcie w 1811 r. kodeksu
cywilnego, dotycz¹cego m.in. ma³¿eñstwa2.
1

A. Lauermannová–Mikschová, Lidé minulých dob, Praha 1940, s. 69–70.
Szerzej na temat plusów i minusów kodeksu cywilnego w kwestiach ma³¿eñstwa i rozwodu zob. J. Klabouch, Man[elství a rodina v minulosti, Praha 1962, s. 123–126.
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W latach nastêpnych, a¿ do 1848 r., wp³yw Koœcio³a znów zacz¹³ silnie
ci¹¿yæ na ¿yciu spo³eczeñstwa, w tym tak¿e na kwestii ma³¿eñstwa. Rewolucja lat 1848–1849 wœród innych obietnic przynios³a te¿ zapowiedŸ zmian
w prawie cywilnym; liberalizm i demokracja oznacza³y ju¿ wówczas nowy
kszta³t regulacji prawnych w zakresie spraw rodzinnych i ma³¿eñskich. Na
realizacjê wszystkich postulatów by³o jednak zbyt ma³o czasu. Restauracja
absolutyzmu w latach 50. przynios³a ze sob¹ powrót do czasów sprzed roku
18483. W kwestii ma³¿eñstwa powróci³ wp³yw Koœcio³a, który po zawarciu
konkordatu z papie¿em Piusem IX w 1855 r. jeszcze siê zwiêkszy³ 4.
Dalsze wyraŸne zmiany w tym zakresie — zawieranie i rozwi¹zywanie
ma³¿eñstw w ramach systemu prawa cywilnego — przynios³y dopiero lata
60. i nastêpne. By³o to skutkiem ponownego wprowadzenia konstytucji
i zniesienia konkordatu. Fakt, ¿e pañstwo wziê³o odpowiedzialnoœæ, choæ
tylko czêœciow¹, za regulacje prawne dotycz¹ce ma³¿eñstwa, u³atwi³ rozwody w nieznacznym tylko stopniu. Obok przeszkód prawnych oddzia³ywa³y tu tak¿e przeszkody spo³eczne, szczególnie uwarunkowania materialne
i obyczajowe. W³adze pañstwowe monarchii Habsburgów, zw³aszcza zaœ
w jej zachodniej czêœci (Przedlitawii), wykorzystywa³y swe kompetencje dla
umocnienia wiêzi ma³¿eñskich i ograniczenia rozwodów. Widaæ to wyraŸnie od koñca lat 60. XIX w. Warunkiem pomyœlnej kariery — przede wszystkim w s³u¿bie pañstwowej, ale czêsto te¿ w instytucjach prywatnych — by³o
„prawowite” pochodzenie i uregulowane stosunki rodzinne; ewentualny
rozwód stanowi³ powa¿n¹ przeszkodê. Urzêdnik pañstwowy, który mia³
byæ wzorem dla wszystkich obywateli, a¿ do roku 1913 móg³ awansowaæ wy³¹cznie w wyniku tajnej klasyfikacji. Czêœci¹ owej niejawnej oceny by³a nie
tylko lustracja jego pracy, ale tak¿e ubioru, mieszkania, zachowania ¿ony
i dzieci, s³owem — relacji rodzinnych5.
W³adze zdawa³y sobie sprawê, ¿e nierzadkim powodem konfliktów
ma³¿eñskich mog¹ byæ rozmaite problemy socjalne. Bieda i niedostatek
doœæ czêsto stanowi³y przyczyny rozk³adu rodzin. Aby do tego nie dopuœciæ,
pañstwo stara³o siê a¿ do koñca lat 60. XIX w. oddzia³ywaæ w nader oryginalny sposób — poprzez instytucjê administracyjnego konsensu na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Lokalne urzêdy mog³y z powodów spo³ecznych,
moralnych i politycznych odmówiæ zgody na œlub i w ten sposób zapobiec
3
4
5

Por. T. Dolliner, Handbuch des in Österreich geltenden Eherechtes, t. V, Wien 1842, s. 150 nn.
Por. J. Klabouch, Man[elství..., s. 132–134.
Por. P. Vošahlíková, Von Amts wegen. K. k. Beamte erzählen, Wien 1998, s. 11 nn.
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przysz³emu rozbiciu ma³¿eñstwa. Nie przywi¹zywano znaczenia do faktu,
¿e tym samym w wielu przypadkach skojarzone pary zmuszone by³y do ¿ycia bez œlubu, a ich dzieci nara¿ano na zniewagi 6.
Niezale¿nie od tradycji oraz przepisów prawa wp³yw na decyzje o rozwodach wywiera³y równie¿ spo³eczne przes¹dy, obawy i wzglêdy osobiste,
przekazywane zw³aszcza w trakcie wychowywania dziewcz¹t. Wiarygodn¹ charakterystykê przygotowywania ich do ma³¿eñstwa przekaza³a wyemancypowana ju¿ Anna Lauermanová: „Dewiz¹ przeciêtnego mê¿czyzny
w drugiej po³owie ubieg³ego stulecia — pisa³a — by³o: miejsce kobiety jest
w kuchni. To has³o powtarza³ przed œlubem w ró¿nych wersjach ksi¹dz ka¿dej narzeczonej niczym katechizm; m³oda kobieta zaœ, je¿eli by³a dobrze
wychowana, nie œmia³a nawet wiedzieæ, czy dzieci przynosi bocian czy wrona. PóŸniej przed o³tarzem przysiêga³a wiernoœæ a¿ do œmierci i pos³uszeñstwo w ma³¿eñstwie. Niechaj œmiej¹ siê z tego dzisiejsze studentki medycyny, ale tak w³aœnie by³o. Wed³ug prawa kobieta stawa³a siê doros³a dopiero
po ukoñczeniu 24 lat; aby stan¹æ przed o³tarzem, wystarcza³o wed³ug zwyczaju 18, najwy¿ej 20 lat”7.
Ani wspomniane czynniki spo³eczne, towarzyskie i prawne, ani wspólny wysi³ek pañstwa i Koœcio³a ca³kowicie nie zapobieg³y procesom rozk³adu ma³¿eñstwa. Nie zawsze udawa³o siê pogodziæ sk³óconych ma³¿onków
i zmusiæ ich do dalszego wspó³¿ycia. „Z³y” przyk³ad dawa³y na pocz¹tku
XIX stulecia przede wszystkim rodziny królewskie i arystokratyczne. W ich
przypadku od czasu do czasu rozwód tolerowa³ i Koœció³ katolicki, pomagaj¹c nawet przy rozwi¹zywaniu ma³¿eñstwa. Przyczyn¹ zwykle nie by³y
problemy ze wspó³¿yciem, lecz interesy polityczne albo ekonomiczne8.
Rodziny z ni¿szych szczebli drabiny spo³ecznej mia³y, jak ju¿ wspominano, doœæ d³ugo znacznie wiêksze trudnoœci z legalizacj¹ wspó³¿ycia ni¿
z rozwodem. W XIX w. ze skutkami rozpadu zwi¹zku ma³¿eñskiego bardzo
trudno by³o natomiast pogodziæ siê tzw. klasie œredniej, niezale¿nie od
tego, czy chodzi³o o formalny rozwód w obliczu prawa, czy tylko o faktyczn¹
separacjê. Jednak równie¿ w tym œrodowisku z up³ywem XIX stulecia zachodzi³y wyraŸne zmiany w stylu ¿ycia, po³¹czone z emancypacj¹ kobiet.
6

Szerzej na ten temat zob. J. Klabouch, Politický konsens k man[elství v Èechách, Praha 1960, s. 15 nn.
A. Lauermannová–Mikschová, dz. cyt., s. 47.
Je¿eli pominiemy wp³yw wojny z Napoleonem i jego kodeksu prawa cywilnego, rekordzistk¹ w rozwodach by³a wówczas w³aœcicielka folwarku w Nachodzie Kateøina Zaháòska, znana w literaturze jako „Ksiê¿na Zahañska”, która trzykrotnie wysz³a za m¹¿ i zmieni³a kilku kochanków.
7
8
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Na ziemiach czeskich zwolennicy nadania kobietom praw nie zwracali
pocz¹tkowo wiele uwagi na sprawê rozwodów. Istotne by³o dla nich uzyskanie przez kobiety samodzielnoœci materialnej i niezale¿noœci w sposobie
myœlenia i zachowaniach. Zastanawiali siê wiêc nad œrodkami, które by
to umo¿liwia³y. G³ównym instrumentem wyzwolenia kobiety by³o wed³ug
nich staranne wykszta³cenie. Przez d³ugi czas polemizowali z opiniami sugeruj¹cymi, ¿e ich wysi³ki mog¹ zagra¿aæ rodzinie. Oburza³y ich sentencje
znanych polityków czeskich — np., ¿e „dla kobiet najlepsz¹ emancypacj¹
jest dobry m¹¿”9.
Karolina Svìtlá, czeska pisarka i znana bojowniczka o prawa kobiet, nigdy nie wybaczy³a wybitnemu dzia³aczowi ruchu narodowego, Františkowi
Ladislavowi Riegerovi jego z³oœliwoœci: „Ale¿ szanowna pani, ten pani m¹¿
musi byæ kiepski, kobiety szczêœliwe w ma³¿eñstwie nie interesuj¹ siê a¿ tak
bardzo emancypacj¹”10. Svìtlá znios³a to tym ciê¿ej, ¿e powiedzenie Riegera by³o trafn¹ aluzj¹ do jej w³asnych problemów. Jej ma³¿eñstwo z profesorem Mugákem s³usznie charakteryzowano s³owami: „Ta genialna pani i ten
ma³ostkowy mê¿czyzna, to siê nie mo¿e utrzymaæ”11. Jej zwi¹zek wytrzyma³
jednak nawet p³omienne uczucie do znanego pisarza Jana Nerudy. W ten
sposób Karolina Svìtlá czynem potwierdzi³a swoje przekonanie, ¿e niezale¿noœæ kobiety ma sens tylko wtedy, gdy s³u¿y wy¿szym celom narodowym
czy ogólnoludzkim. W³asne pragnienia ¿yciowe, zw³aszcza erotyczne, nie
mog³y staæ siê, wed³ug jej pogl¹dów, przyczyn¹ obalenia dawnego ³adu w kwestiach ma³¿eñskich. Stanowisko takie by³o charakterystyczne dla
drugiej po³owy XIX w. Bardzo przekonywaj¹co t³umaczy³a je Anna Lauermannová: „Karolina Svìtlá by³a osob¹ bardzo pryncypialn¹ i zasady etyki,
widoczne w ca³ym jej dorobku, nie pozwala³y myœleæ o nielegalnych kontaktach seksualnych za plecami mê¿a. Pozostawa³by tylko rozwód — rewolucja przeciw koœcielnym kodeksom i spo³ecznemu porz¹dkowi. Dlaczego
nie dosz³o do tego, skoro ma³¿eñstwo by³o bezdzietne? Musimy siê tutaj wczuæ w umys³owoœæ drugiej po³owy XIX stulecia. Dziœ, kiedy zwi¹zki
ma³¿eñskie rozwi¹zuje siê zbyt ³atwo, nie mo¿emy sobie nawet wyobraziæ,
czym wówczas by³ rozwód. Tymi, którzy sprzeciwiali siê Koœcio³owi i po9

W sprawie relacji miêdzy emancypacj¹ kobiet a prawem do rozwodu por. J. Klabouch, Man[elství...,
s. 202–203. ¯¹dania zmian prawa rodzinnego wraz z przyjêciem tzw. kodeksu „rozejœcia” zaczê³y czêœciej
wysuwaæ bojowniczki o prawa kobiet dopiero w pocz¹tkach XX w.
10
Cyt. za A. Lauermannová–Mikschová, dz. cyt., s. 54.
11
Tam¿e, s. 45.
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rz¹dkowi spo³ecznemu, g³êboko pogardzano. Svìtlá postawi³aby te¿, gdyby
odesz³a od niego, w sytuacji bez wyjœcia swego mê¿a, nauczyciela ¿eñskiej
szko³y œredniej. Wiele bohaterek jej ksi¹¿ek poœwiêca swoj¹ namiêtnoœæ
dla pomyœlnoœci drugiego cz³owieka, dla ludu czy narodu. Walka miêdzy
uczuciem a obowi¹zkiem jest ciê¿ka, a wiele postaci z jej powieœci wskazuje, ¿e Svìtlá walkê tê wygra³a”12.
Wysi³ki Karoliny Svìtle i jej wspó³pracownic, aby oczyœciæ d¹¿enia
emancypacyjne kobiet od podejrzeñ, ¿e zagra¿aj¹ one zwi¹zkom ma³¿eñskim, wskazuj¹, ¿e by³y to podejrzenia uzasadnione. Konsekwencj¹ samodzielnoœci materialnej i niezale¿noœci w sposobie myœlenia i zachowaniach
musia³o byæ tak¿e i prawo do rozwodu. Zwi¹zek ten by³ rzecz¹ oczywist¹,
zw³aszcza dla m³odszej generacji zaanga¿owanych w walkê o prawa kobiet
na prze³omie XIX i XX w.
Wyj¹tkowo uœwiadamiali to sobie tak¿e przedstawiciele starszego pokolenia, którzy wywierali wp³yw na czeskie ¿ycie publiczne. Wœród kobiet
do wyj¹tków nale¿a³a pisarka Bogena Nìmcová. Ju¿ w latach 40. i 50.
XIX w. zastanawia³a siê ona nad modelem ma³¿eñstwa, które opiera³oby
siê na wspó³¿yciu dwojga równorzêdnych partnerów. Starsza przyjació³ka
Karoliny Svìtle, pomimo powa¿nych konsekwencji spo³ecznych i towarzyskich, zdecydowa³a siê zerwaæ zwi¹zek, który sta³ siê dla niej nieznoœny13.
Podjê³a tê decyzjê, pomimo ¿e spotka³a siê ona z brakiem akceptacji nawet
ze strony bliskich przyjació³. Do bilansu strat musia³a Nìmcová zaliczyæ
tak¿e przyjaŸñ Karoliny Svìtle. Jej pogl¹dy na sprawy ma³¿eñskie podziela³o niewiele osób. W wiêkszoœci byli to ci, którzy krytycznie oceniali istniej¹cy stan rzeczy zarówno w rodzinie, jak równie¿ w ca³ym spo³eczeñstwie.
Do wiernych przyjació³ Nìmcovej w ciê¿kich latach jej ¿ycia, kiedy odesz³a od mê¿a, nale¿a³ m.in. Vojta Náprstek. Jego postêpowe pogl¹dy na po¿ycie ma³¿eñskie by³y wynikiem d³ugiego pobytu w Stanach Zjednoczonych
i uczestnictwa w ruchu wolnomularskim. Sam zdecydowa³ siê na œlub cywilny, ale dopiero w 1875 r., po œmierci matki, aby jej nie zmartwiæ, tym bardziej ¿e postara³ siê o to ju¿ wczeœniej jego starszy brat Ferdinand, który w
latach 70. XIX w. nale¿a³ do nielicznych osób z urzêdowym rozwodem14.
Popsu³o mu to dobr¹ opiniê, przed czym nie uratowa³ go ani fakt, ¿e winn¹
12

Tam¿e, s. 51–52.
Dok³adniej o problemach ma³¿eñskich Bogeny Nìmcovej i jej rozwodzie z Josefem Nìmcem informuje
jej list do siostry Adéli z 21 XI 1856, Z dopisù Bo[eny Nìmcové, Praha 1962.
14
Por. L. Sochorová, B. Fingerhutová, [w:] beny rodiny Náprstkovy, Praha 2001, s. 170 nn.
13
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rozbicia rodziny by³a jego ¿ona, ani jego w³asne zas³ugi dla czeskiej sztuki
i kultury.
Bogena Nìmcova, Ferdinand Náprstek, jak równie¿ Josef Kajetán Tyl,
František Ladislav Èelakovský, Zdenìk Fibich i wielu innych aktywnych
uczestników czeskiego ¿ycia kulturalnego i publicznego nie mia³o szczêœcia
do ma³¿eñstwa. Kryzysy w ich rodzinach powodowa³y wiêksze i mniejsze
skandale towarzyskie. Dla wspó³czesnych owe rodzinne klêski wybitnych
osób nie by³y tajemnic¹, ale nie wypada³o o podobnych sprawach g³oœno
mówiæ. Skandale z udzia³em znakomitych przedstawicieli œwiata polityki, sztuki i oœwiaty mog³y, wed³ug opinii publicznej, wywrzeæ z³y wp³yw
na zdrowie moralne narodu. Rozmaite „upadki” osób znanych i s³awnych
mia³y byæ zatem wyparte ze zbiorowej pamiêci i przes³oniête wyidealizowanymi obrazami harmonijnego ¿ycia rodzinnego15.
Autorzy biografii opisuj¹cych ¿ycie znanych czeskich osobistoœci mieli
do dyspozycji wyrazisty wzór w dzie³ach traktuj¹cych o rodzinie cesarza.
Wed³ug opinii powszechnie panuj¹cej w XIX i na pocz¹tku XX w. idealizacja ¿ycia rodzinnego znanych osób dokonywana na u¿ytek publiczny by³a
nie tylko istotna dla zapewnienia im miejsca w pamiêci zbiorowej, ale przede wszystkim mia³a du¿e znaczenie wychowawcze. Taki sam pogl¹d g³osili
tak¿e wybitni politycy, którzy dobre opinie o swojej rodzinie uznawali za
warunek politycznego sukcesu. Przypadek zrz¹dzi³, ¿e dwaj wielcy rywale
na czeskiej scenie politycznej ostatnich lat XIX w., jeden z przywódców staroczechów František Ladislav Rieger i przedstawiciele ruchu m³odoczechów, bracia Eduard i Julius Gregrowie, musieli w tym samym czasie podejmowaæ decyzje zwi¹zane z rozk³adem po¿ycia ma³¿eñskiego w swych rodzinach. W pierwszym przypadku chodzi³o o ma³¿eñstwo starszej córki
Marie, której m¹¿ Václav Èervinka by³ zarz¹dc¹ folwarku Riegera i zamku
w Malèi. Mimo up³ywu kilku lat ma³¿eñstwo pozostawa³o bezdzietne i pojawi³y siê powa¿ne konflikty. W latach 80. rozwód by³ ju¿ mo¿liwy, ale
Václav Èervinka na propozycje id¹ce w tym kierunku reagowa³ s³owami:
15
Typowym przyk³adem wyidealizowanej wersji stosunków rodzinnych wybitnych czeskich osobistoœci jest
praca Maryši Radoòové–Šárecké, Ozáøené krby, Praha 1945, s. 15–30, 5–84, 239–261, 426–492. Wzorem dla
wszystkich by³a jednak Sofia Podlipská (siostra Karoliny Svìtle), która jako jedna z pierwszych napisa³a
biografiê swojej przyjació³ki Bogeny Nìmcovej. Jej z³e stosunki rodzinne zna³a bardzo dobrze i z w³asnych
obserwacji, ale skwitowa³a je s³owami: „swojego mê¿a darzy³a podziwem, choæ cierpia³a z racji jego
gwa³townego charakteru. Szanowa³a jego pogl¹dy polityczne, by³a dumna z jego odwagi, wdziêczna, ¿e rozumia³ jej wysi³ki”, S. Podlipská, bivotopis Bo[eny Nìmcové, [w:] Bo[ena Nìmcová ve vzpomínkách, Praha
1961, s. 38.
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„Przecie¿ nie mogê tego zrobiæ rodzinie Riegera”16. Nie chodzi³o o ¿onê,
która godzi³a siê na rozwód, ale o spo³eczny obyczaj, który nie pozwala³ na
podobny krok. Interesuj¹ce przy tym, ¿e František Ladislav Rieger zaleca³
jednak rozwód przyjació³ce swojej córki Annie Lauermannovej, która wysz³a za m¹¿ za wnuka Josefa Jungmanna (równie¿ z rodziny bardzo znanej
i powa¿anej)17. Ta ostatnia zreszt¹, aby unikn¹æ towarzyskich perturbacji,
na kilka lat opuœci³a Pragê i zamieszka³a w Rzymie.
Politycy ruchu m³odoczeskiego, bracia Gregrowie, te¿ musieli sobie
poradziæ z pewnym skandalem, dotycz¹cym ich kuzynki Anegky Schulzovej. Anegka bowiem, córka siostry Gregrów i redaktora Schulza, sta³ego
wspó³pracownika ich gazety „Národní listy”, by³a oficjaln¹ kochank¹ kompozytora Zdeòka Fibicha. W tym przypadku zwolennicy liberalnego ruchu
m³odoczechów z pewnoœci¹ za oczywiste rozwi¹zanie uznaliby rozwód znanego kompozytora z dotychczasow¹ ma³¿onk¹. Ten jednak nie zdecydowa³
siê na to i utrzymywa³ dwie rodziny. Zwi¹zek Anegky Schulzowej i Zdeòka
Fibicha przyci¹ga³ uwagê i prowokowa³ ironiczne wypowiedzi nie tylko ze
strony politycznych przeciwników, ale równie¿ konkurentów kompozytora.
W prywatnych listach posun¹³ siê do tego nawet Leoš Janáèek, któremu
pod wzglêdem moralnoœci mo¿na by to i owo zarzuciæ18.
Przyk³adów rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego by³o bardzo du¿o. Wynika³y z nieznajomoœci ¿ycia i niedoœwiadczenia, z lekcewa¿enia erotycznych
potrzeb obojga partnerów, z zupe³nie odmiennego wychowywania ch³opców i dziewcz¹t do realizacji wytyczonych im ról ¿yciowych bez wzglêdu na
ich osobiste zainteresowania i zdolnoœci oraz z wielu innych przyczyn.
Tylko wyj¹tkowo podobne sytuacje koñczy³y siê rozwodem. Co prawda
u schy³ku XIX i na pocz¹tku XX w. takich przypadków przybywa³o. Moraliœci wi¹zali to z emancypacj¹ kobiet, liberalizacj¹ spo³eczeñstwa i dalszymi postêpami modernizacji. Istotne zmiany spo³eczne w kwestiach
ma³¿eñstwa i rozwodu przyniós³ w Czechach dopiero okres I wojny œwiatowej. Dla okresu poprzedzajacego wojnê trafna pozostaje diagnoza Anny
Lauermannovej: „Ma³¿eñstwo pozostaje œwiêtoœci¹ nawet wtedy, jeœli by³o
k³amstwem”19.

16
17
18
19

Cyt. za: A. Lauermannová–Mikschová, dz. cyt., s. 73.
Por. M. Rutte, Pani Anna Lauermannová–Mikschová, [w:] Lidé minulých dob, Praha 1940, s. 155.
Por. listy Leoša Janáèka do Kamile Stösslovéj, [w:] S. Pøibáòová, Hádanka [ivota, Brno 1990, s. 264, 269.
A. Lauermannová–Mikschová, dz. cyt., s. 73.
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Miscellanea s¹du rabinackiego
w Warszawie w sprawach rozwodowych
w okresie miêdzywojennym
Miscellanea s¹du rabinackiego w Warszawie w sprawach rozwodowych...

Termin miscellanea sygnalizuje specyficzny charakter niniejszego opracowania. Przyczyn¹ jest jego w¹ska baza Ÿród³owa. Ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ bogate archiwum ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie nie
zawiera³o kompletnego zasobu akt, choæ w porównaniu z archiwami innych
gmin, zw³aszcza prowincjonalnych, by³o prowadzone wzorowo1. Niestety,
ca³y ten bogaty zasób uleg³ zniszczeniu w okresie Holokaustu.
Nic nie wiemy o aktach s¹du rabinackiego. Nikt systematycznie ich nie
eksplorowa³. Mo¿na wiêc tylko s¹dziæ, ¿e dokumentacja owa nie by³a zbyt
szczegó³owa. Jednak po objêciu steru spraw gminnych przez dr Ludwika Natansona i usuniêciu Jakuba Gesundheita ze stanowiska ostatniego
naczelnego rabina Warszawy, sekretarzami rabinatu byli ludzie zwi¹zani
z tzw. postêpowcami. Z pewnoœci¹ nie spowodowali oni wielkiej rewolucji
w funkcjonowaniu Rabinatu, ale przyczynili siê do unowoczeœnienia kancelarii, by³o to bowiem zgodne z g³ównym nurtem reform przeprowadzanych w gminie przez asymilatorów. Dokumentacja ta zosta³a jednak zniszczona. Skazani wiêc jesteœmy na Ÿród³a poœrednie. Jednym z nich mog³yby
byæ responsy (odpowiedzi autorytetów rabinicznych na trudne kwestie
z zakresu prawa religijnego — halachy). Zbiory oryginalnych b¹dŸ cytowanych przez innych autorów wypowiedzi rabinów s¹ bardzo cennym Ÿród³em
1
Planowano nawet w oparciu o nie stworzyæ centralne archiwum ¯ydów polskich. Por. H. Seidman, Archiwum Gminy ¯ydowskiej w Warszawie, [w:] Almanach gmin ¿ydowskich w Polsce, t. 1, Warszawa 1939, s. 70
i in.; I. Schiper, ¯ydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego, Warszawa 1932, s. 117–118, 152.
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dla historyków kultury. Jednak — z natury rzeczy — dotycz¹ przypadków
jednostkowych, a ponadto w mniejszym lub wiêkszym stopniu maj¹ charakter normatywny i nieznacznie tylko odzwierciedlaj¹ bogactwo ¿yciowej
praktyki. Do wykorzystania pozostaje wiêc prasa ¿ydowska z okresu miêdzywojennego.
Zdo³a³em przeanalizowaæ kilkadziesi¹t spraw tocz¹cych siê przed
s¹dem rabinackim w Warszawie, opisanych w periodykach polsko–¿ydowskich, przede wszystkim w „Naszym Przegl¹dzie”. Zosta³y one wniesione
na wokandê w ci¹gu zaledwie szeœciu tygodni, pomiêdzy koñcem stycznia a
pocz¹tkiem marca 1927 r. Niniejsze studium traktujê jako sonda¿owe, poprzedzaj¹ce wiêksz¹ monografiê. W 1927 r. — wedle oficjalnych danych —
cz³onkowie Rabinatu warszawskiego „sporz¹dzili” 141 rozwodów oraz rozpatrywali: 690 spraw ma³¿eñskich, 182 zarêczynowe, ani jednej dotycz¹cej
lewiratu (tj. chalicy), 182 dotycz¹ce agun2. Tak wiêc formalnie prowadzili
co najmniej 1054 postêpowania zwi¹zane z prawem ma³¿eñskim. Jednak
analiza treœci opisów prasowych wskazuje, i¿ niektóre z przedstawianych
w nich spraw nie wesz³y do oficjalnych statystyk dzia³alnoœci Rabinatu.
Mo¿na wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e dziennikarz wykorzystywa³ tylko informacje o ciekawszych postêpowaniach.
Wykorzystane przeze mnie opisy spraw zosta³y podpisane inicja³ami
S. K. Prawdopodobnie autorem owych notatek by³ Szymon Korngold, cz³onek redakcji „Naszego Przegl¹du”3. Przypominaj¹ one nieco felietony
Wiecha, powsta³e na kanwie spraw s¹dowych. Sk¹din¹d, Wiech tworzy³ felietony o charakterze satyrycznym, quasi–notatki folklorystyczne, w których prezentacja obyczaju wielkomiejskiego zosta³a podniesiona do rangi
sztuki. Natomiast krótkie teksty zaczerpniête z prasy ¿ydowskiej nie zawieraj¹ wskazówek, w jaki sposób ich autor zdobywa³ materia³; móg³ on nie byæ
naocznym œwiadkiem postêpowañ przed s¹dem rabinackim, a ju¿ z ca³¹
pewnoœci¹ czêœæ jego wiedzy o historiach stanowi¹cych ich kanwê wynika³a
ze znajomoœci realiów, pog³osek i plotek, kr¹¿¹cych po ¿ydowskiej Warszawie. Naszego autora w wiêkszym stopniu ni¿ Wiecha interesuje sam prze2
Wykorzystane materia³y dotycz¹ nie tylko spraw zakoñczonych rozwodem, ale tak¿e nieformalnych postêpowañ przygotowawczych i mediacyjnych b¹dŸ skarg i próœb o pomoc, sk³adanych przez pokrzywdzone
osoby. Podnosi to wartoœæ dokumentacyjn¹ Ÿród³a, choæ nie pozwala na ocenê stopnia jego kompletnoœci.
Sprawozdanie Zarz¹du Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w Warszawie za lata 1926–1930, Warszawa 1931,
s. 172 i 174. Pojêcia zwi¹zane z ¿ydowskim prawem ma³¿eñskim zostan¹ wyjaœnione poni¿ej.
3
Domniemanie to opiera siê na za³o¿eniu, ¿e inicja³y, pod którymi ukrywa siê autor notatek, s¹ to¿same
z pierwszymi literami jego imienia i nazwiska, co jednak wcale nie musi byæ prawd¹.
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bieg sprawy, motywacje prawne stron procesowych oraz mediatorów b¹dŸ
sêdziów. Jego zapiski maj¹ zatem wiêkszy walor dokumentacyjny, pozwalaj¹cy na formu³owanie diagnoz o bol¹czkach œrodowiska ¿ydowskiego w sferze zatargów i problemów ma³¿eñskich. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e dane, które stanowi¹ ich podstawê, s¹ podobne do tych, które mo¿na uzyskaæ z kroniki policyjnej. Jasno ukazuj¹ patologiê i jej granice; przedstawianych zachowañ nie nale¿y uwa¿aæ za typowe.
Trzeba te¿ postawiæ pytanie, o jakie œrodowisko chodzi. Spo³ecznoœæ ¿ydowska w Warszawie lat 20. by³a przecie¿ bardzo zró¿nicowana kulturowo. W wielkim uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e obok stanowi¹cych jej
wiêkszoœæ ortodoksów i chasydów, wyró¿niæ mo¿na grupy zwi¹zane z tzw.
odrodzeniem narodowym, ze œwieck¹ kultur¹ jidisz, hebrajsk¹ i polsko–¿ydowsk¹, cz³onków b¹dŸ sympatyków nowoczesnych ruchów politycznych
oraz asymilatorów. Dla rozpatrywanych tu zagadnieñ najwa¿niejszy jednak
by³ stosunek do religii i tradycyjnych wartoœci, bowiem mo¿na za³o¿yæ, ¿e
ludzie, którzy od judaizmu odeszli b¹dŸ byli indyferentni wobec religii ojców, zapewne nie chcieli szukaæ pomocy w rozwi¹zywaniu problemów rodzinnych w s¹dzie rabinackim. W wiêkszoœci odnalezionych relacji o rozprawach przed tym s¹dem pojawia³y siê informacje, ¿e przynajmniej jedna
ze stron konfliktu by³a mocno zwi¹zana z religi¹, b¹dŸ stara³a siê uchodziæ
za tak¹ pod naciskiem rodziny lub otoczenia, tym bardziej ¿e w Rabinacie
warszawskim zasiadali rabini ortodoksyjni4.
Nie do koñca jest jasne, przed jakiego rodzaju s¹dem rabinackim toczy³y siê analizowane tu postêpowania. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e wiêkszoœæ tych spraw rozpatrywa³ be(j)t din (hebr., dos³.:
dom s¹du). By³a to uœwiêcona tradycj¹ instytucja religijnego s¹du ¿ydowskiego, sk³adaj¹cego siê zazwyczaj z trzech sêdziów (hebr. da(j)janim), ale
móg³ to te¿ byæ np. tylko jeden sêdzia (zazwyczaj miejscowy rabin). Przewodnicz¹cym be(j)t dinu by³ aw be(j)t din (hebr., dos³.: ojciec s¹du). W Warszawie od 1873 r. przewodnictwo Rabinatu okresowo wraz ze stanowi4
Dopiero w 1923 r. zarz¹d sto³ecznej gminy ¿ydowskiej mianowa³ rabinem pozaokrêgowym Moj¿esza
Schorra, który mia³ pe³niæ funkcjê opiekuna duchowego osób zasymilowanych b¹dŸ niechêtnych ortodoksji
i chasydyzmowi. Spo³ecznoœæ ortodoksyjna z niechêci¹ przygl¹da³a siê wejœciu do Rabinatu zwolennika judaizmu reformowanego. Dwa lata wczeœniej ortodoksi, oburzeni nominacj¹ rabinack¹ Samuela Poznañskiego — poprzednika Schorra na stanowisku kaznodziejskim w Wielkiej Synagodze na T³omackiem — demonstrowali niezadowolenie na ulicach miasta oraz zdemolowali biura gminy. Por. R. ¯ebrowski, Moj¿esz
Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza, Warszawa 1994, s. 36 n.; G. C. Bacon, The Politics of Tradition.
Agudat Yisrael in Poland, 1916–1939, Jerusalem 1996, s. 185–191.
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skiem przewodnicz¹cego s¹du przechodzi³o kolejno z jednego jego cz³onka
na drugiego. Be(j)t din zajmowa³ siê g³ównie sprawami zwi¹zanymi z religi¹; m.in. z: orzekaniem koszernoœci, ubojem rytualnym oraz kwestiami
dotycz¹cymi rozwodów, prozelityzmu, problemami halachicznymi, rozpatrywa³ tak¿e spory cywilne. Jednak — przynajmniej w niektórych wypadkach — pod okreœleniem „s¹d rabinacki” mog³a siê kryæ tak¿e dintojra, rozs¹dzaj¹ca sprawy, zanim strony stan¹ przed be(j)t dinem (od hebr. din Tora
= dos³.: s¹d wed³ug Tory)5.
Prasowe notatki o sprawach rozwodowych zawieraj¹ informacje, ¿e
miejscem sprawowania s¹du by³ Rabinat. Nale¿y przez to rozumieæ miejsce
jego posiedzeñ, mieszcz¹ce siê od 1871 r. w biurze Gminy. Co jakiœ czas
zmienia³y siê nazwiska wydaj¹cych orzeczenia w kolejnych sprawach, co
zgodne jest ze wspomnianym ju¿ rotacyjnym trybem sprawowania kierownictwa w warszawskim be(j)t dinie. Wiele wskazówek poœrednich wskazuje
te¿ na to, ¿e dintojrê oficjalni warszawscy rabini, tzw. urzêdowi, sprawowali
w swych w³asnych biurach (najczêœciej w gabinetach, w miejscu zamieszkania). Miasto sto³eczne by³o bowiem podzielone na okrêgi, w których swe
obowi¹zki wykonywali poszczególni cz³onkowie Rabinatu, z tej racji zwani
rabinami okrêgowymi (za wyj¹tkiem Moj¿esza Schorra). Do ich obowi¹zków nale¿a³o tak¿e m.in. „sporz¹dzanie rozwodów”, tj. przeprowadzanie
samego postêpowania oraz przygotowywanie protoko³u w jêzyku polskim,
przesy³anie go do kancelarii Rabinatu, która na tej postawie wydawa³a zaœwiadczenia dla przedstawienia ich przed s¹dami b¹dŸ w³adzami administracyjnymi. Tak¿e oni w swych okrêgach za³atwiali wszelkie inne sprawy
zwi¹zane z rozwi¹zywaniem ma³¿eñstw6. Jeœli wiêc w analizowanych tekstach podkreœlano, ¿e postêpowanie toczy³o siê w Rabinacie, to zapewne
chodzi³o o be(j)t din.
Jednak sprawa nie jest tak oczywista, jakby to siê mog³o wydawaæ. Kiedy w 1871 r. do w³adzy w gminie doszli asymilatorzy pod wodz¹ dr Ludwika
5
Dintojra funkcjonowa³a na talmudycznej zasadzie wy¿szoœci prawa moralnego, która zobowi¹zuje do rezygnacji z dochodzenia swych praw poprzez proces s¹dowy (zw³aszcza w sprawach o odszkodowanie itp.),
jeœli druga strona jest s³absza ekonomicznie. Sprawowaæ dintojrê, czyli rozs¹dzaæ zgodnie z Tor¹ móg³ cz³owiek, ciesz¹cy siê zaufaniem obu stron oraz maj¹cy renomê znawcy Prawa. Z zasady by³ to rabin, lecz niekoniecznie daj(j)an, ale równie¿ rabin pok¹tny, tj. niezatrudniony oficjalnie przez gminê. Powaga tradycji, szczególnie w spo³ecznoœci ortodoksyjnej, sprawia³a, ¿e najczêœciej wyroki te by³y akceptowane przez
obie strony. Ciekawy tom wspomnieniowy nt. funkcjonowania dintojry opublikowa³ Izaak Baszewis Singer,
w przek³adzie polskim pt. Urz¹d mojego ojca, Warszawa 1992.
6
Sprawozdanie Zarz¹du Gminy Wyznaniowej ..., s. 164 i n.
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Natansona, jednym z nurtów przeobra¿eñ tej instytucji sta³o siê nadanie jej
„europejskiego poloru”, g³ównie poprzez wprowadzenie biurokratycznych
form dzia³ania. Pobo¿ni ¯ydzi czuli siê obco w tym œwiecie, co odnotowywano krytycznie ju¿ pod koniec XIX w.7 Wszak¿e Rabinat w znacznym zakresie zachowa³ sw¹ autonomiê, gdy¿ nowa w³adza kontentowa³a siê sytuacj¹, w której obie strony, tj. postêpowy Zarz¹d i ortodoksyjni, w wiêkszoœci
urzêdowi rabini, unika³y otwartego konfliktu. Tote¿ mo¿liwe by³o, i¿ nie
w ka¿dej sprawie i nie zawsze by³o jasne, na jakiej zasadzie ferowano wyroki, bowiem mimo urzêdowego charakteru Rabinatu, wiele spraw za³atwiano w nim w oparciu o tradycyjny obyczaj, czêsto w sposób niesformalizowany.
Ciekawym tego przejawem by³a szczególna rola, jak¹ odgrywa³ w niektórych sprawach niejaki „Reb Don”, którego nie uda³o siê zidentyfikowaæ. Nie by³ on cz³onkiem Rabinatu, zdarza³o siê bowiem, ¿e opiniowa³ lub
wrêcz rozs¹dza³ spory, gdy rabini byli nieobecni. Wedle wszelkiego prawdopodobieñstwa, ów „Reb Don” by³ szamesem (tj. pos³ugaczem, woŸnym),
w polskiej tradycji zwanym te¿ szkolnikiem. Okreœlenie to odnosi³o siê
do urzêdnika wiêkszoœci ¿ydowskich instytucji i organizacji, w tym tak¿e
s¹dów ¿ydowskich. Jego kompetencje nie by³y, jak to siê czêsto zdarza³o
w œwiecie tradycyjnych urzêdów religijnych, precyzyjnie okreœlone. By³ on
pomocnikiem rabinów w organizowaniu pracy s¹du8. Ów woŸny, samodzielnie studiuj¹c Prawo, do czego zobowi¹zany by³ ka¿dy pobo¿ny ¯yd,
przys³uchuj¹c siê rozprawom i dyskusjom rabinów, z pewnoœci¹ nabywa³
niebagateln¹ wiedzê w dziedzinie halachy. By³ te¿ pierwsz¹ osob¹, z któr¹
strony spotyka³y siê, przychodz¹c do Rabinatu. Byæ mo¿e wiêc ów szames
stanowi³ nieformaln¹ pierwsz¹ instancjê s¹du rabinackiego w Warszawie.
Jego opiniom poddawali siê ludzie g³êboko religijni, którzy poszukiwali
w s¹dzie raczej miarodajnej opinii, jak maj¹ post¹piæ, by nie naruszyæ praw
Izraela.
Rozpatruj¹c nieformalnie rozszerzone funkcje szamesa warszawskiego
s¹du rabinackiego, trzeba pamiêtaæ o kontekœcie kulturowym, w jakim toczy³y siê rozprawy na jego wokandzie. G³êboko pobo¿ny ¯yd przychodz¹c
doñ by³ zapewne onieœmielony, bowiem jednym z fundamentów kultury
7

N. Soko³ow, Zadania inteligencji ¿ydowskiej, Warszawa 1890, s.5 n.
Potwierdza to wzmianka w opisie jednej ze spraw, wedle której wystêpuj¹ca jako œwiadek prostytutka, zachowuj¹ca siê wyzywaj¹co przed s¹dem rabinackim, zosta³a przez Reb Dona wyrzucona z sali Rabinatu.
„Nasz Przegl¹d” (dalej: NP) 1927, nr 27, s. 9.
8
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tradycyjnej w judaizmie by³ g³êboki szacunek dla uczonych w Prawie. To oni
byli elit¹ ludu, ¿yj¹cego w warunkach diaspory; jego arystokracj¹, tym wa¿niejsz¹, i¿ przynale¿n¹ do sfery duchowo–religijnej. Mimo ¿e pozycji rabina nie determinowa³o miejsce, w którym swój urz¹d sprawowa³, sto³eczny
Rabinat cieszy³ siê znacznym autorytetem w ca³ym kraju. Jego opinie i apele mia³y szczególn¹ wagê dla ca³ej spo³ecznoœci ortodoksyjnej w Polsce.
Jednym z tego powodów by³a zasada g³osu wiêkszoœci. Zgodnie z ni¹, w sytuacji gdy zdania na jakiœ temat by³y podzielone, za prawdê uznawano to,
za czym opowiedzia³a siê liczniejsza grupa uczonych. Warszawski Rabinat
by³ zaœ najliczniejszy w ca³ym kraju. W 1926 r. liczy³ 17 urzêdowych rabinów. Poza tym w mieœcie rezydowa³a bardzo liczna grupa rabinów pok¹tnych oraz cadyków, z najbardziej wp³ywow¹ dynasti¹ z Góry Kalwarii
na czele. W tej sytuacji s¹d rabinacki w Warszawie by³ instytucj¹ o szczególnym znaczeniu. Na jego wokandê trafia³y trudne sprawy z mniejszych
oœrodków, nieraz doœæ odleg³ych od stolicy9.
Mia³o to tak¿e istotne znaczenie, gdy pojawia³y siê trudnoœci z podporz¹dkowaniem siê decyzjom rabinów, których autorytet — przynajmniej
w czêœci spo³ecznoœci ¿ydowskiej — os³abi³y pr¹dy sekularyzacyjne. Tradycyjnie fundamentem funkcjonowania i roli s¹dów ¿ydowskich by³a zasada
chil(l)ul ha–Szem (hebr. profanacja Imienia [Bo¿ego]), która opiera³a siê
na przyjêciu za³o¿enia, ¿e chwa³a i godnoœæ Boga na ziemi s¹ zwi¹zane ze
spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. Ka¿de niegodne zachowanie ¯yda mo¿e wiêc zostaæ uznane nie tylko za poni¿anie „narodu wybranego” w oczach otoczenia, ale i za profanacjê samego Stwórcy. Szczególne znaczenie mia³o to
w stosunkach z nie–¯ydami i na ich oczach. Z tego zaœ wynika³o potêpienie
dla odwo³uj¹cych siê w sprawach miêdzy ¯ydami do s¹dów nie¿ydowskich
w krajach osiedlenia. Niegdyœ by³y to pryncypia postêpowania, których
przekroczenie powodowa³o ostracyzm spo³eczny i ob³o¿enie winowajcy
kl¹tw¹. Jako sygna³, ¿e w tym œwiecie tradycyjnych wartoœci w interesuj¹cym nas okresie dokona³y siê powa¿ne zmiany, mo¿na traktowaæ sytuacje, w których wobec szczególnie opornych bigamistów rabin, przewodnicz¹cy obradom s¹du, sam wysuwa³ groŸbê, ¿e w razie dalszej odmowy pod-

9

NP 1927, nr 24, s. 5; nr 52, s. 6.
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porz¹dkowania siê wyrokowi przeka¿e sprawê cywilnemu prokuratorowi10.
We wszystkich w³aœciwie przypadkach groŸba taka skutkowa³a.
Jednak sama koniecznoœæ jej zastosowania œwiadczy o czêœciowej bodaj
erozji autorytetu s¹du rabinackiego w okresie miêdzywojennym. Trzeba
bowiem pamiêtaæ, ¿e Rabinat dysponowa³ wieloma œrodkami nacisku i to
nie tylko o czysto religijnym charakterze. Gdy np. ojciec odmawia³ podania
adresu syna, bez czego nie mo¿na by³o podj¹æ kroków rozwodowych, zniecierpliwiony rabin zagrozi³, ¿e „z tytu³u swego urzêdu, postara siê wymóc to
na nim. Pierwsz¹ przy tym represj¹ bêdzie wystaranie siê o to, by chlebodawca ojca (...) wymówi³ mu posadê. Jeœli i to nie pomo¿e, znajd¹ siê równie¿ inne œrodki (...)”11.
Ma³¿eñstwo w judaizmie w warstwie materialnej nigdy nie straci³o swego pierwotnego znaczenia, tj. umowy miêdzy stronami. By³o ono zawierane
w toku negocjowania uk³adu za poœrednictwem swata, zwanego szadchanem. Porozumienia owe by³y dwustopniowe, co potwierdza³y pisemne akty
sporz¹dzane przy zarêczynach i przed samym œlubem. W tym wymiarze
ma³¿eñstwo nie by³o wiêc sakramentem, jak w chrzeœcijañstwie.
Ustalenia zarêczynowe i przedœlubne mia³y du¿e znaczenie. W spo³ecznoœci ortodoksyjnej zawieranie zwi¹zku bez poœrednictwa swata by³o praktycznie niemo¿liwe. Na œlady tego rodzaju postawy natrafiamy tak¿e w analizowanych sprawach z lat 20. XX w. Stosunkowo rzadko autor notatek
o postêpowaniach przed s¹dem rabinackim informowa³, ¿e zwi¹zek, bêd¹cy przedmiotem sporu, zosta³ zawarty „z mi³oœci”12. Nawet ludzie dojrzali lub w podesz³ym wieku korzystali z poœrednictwa swata13.
Cech¹ specyficzn¹ kultury ¿ydowskiej w spo³ecznoœciach ortodoksyjnych jest przywi¹zywanie szczególniej wagi do nienaruszalnoœci warunków
wynegocjowanych w umowie zarêczynowej. Zgodnie z popularnym powiedzeniem uwa¿ano, ¿e: „Lepiej jest podrzeæ pergamin ni¿ papier”. Na pergaminie spisywano ketubê, stanowi¹c¹ intercyzê przedœlubn¹, na papierze
zaœ — warunki zarêczynowe. Lepiej wiêc by³o siê pobraæ, a nastêpnie rozwieœæ, ni¿ zerwaæ zarêczyny. Istotnie, jak widaæ z przytoczonych ju¿ poprze10

NP 1927, nr 25, s. 9; nr 32, s. 5; nr 53, s. 10.
NP 1927, nr 62, s. 8.
Np. NP 1927, nr 37, s. 15; nr 50, s. 9; nr 59, s. 6.
13
Uczyni³ tak np. 80–letni wdowiec, „cz³owiek bardzo bogaty, w³aœciciel kilku domów, zwany królem jednego z artyku³ów pierwszej potrzeby”. Po podjêciu decyzji o ponownym o¿enku rozes³a³ on po mieœcie swatów i ju¿ po tygodniu odby³ siê huczny œlub, NP 1927, nr 44, s. 12.
11
12
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dnio danych, Rabinat warszawski rozpatrywa³ bez ma³a czterokrotnie wiêcej spraw ma³¿eñskich ni¿ zarêczynowych. Z pewnoœci¹ wœród tych ostatnich wiêkszoœæ by³a efektem ró¿nego rodzaju nieporozumieñ, a nie wi¹za³y siê z zerwaniem zarêczyn — tym bardziej ¿e by³o to krêpuj¹ce dla obu
stron. Wœród opisywanych w prasie spraw stosunkowo rzadko pojawia³y siê
dotycz¹ce zerwania zarêczyn. W dwóch przypadkach doprowadzili do tego
m³odzi, „nieodpowiedzialni” ludzie, których kontakt ze œrodowiskiem ortodoksyjnym zosta³ zaburzony14. Proœby o uniewa¿nienie zarêczyn poprzez
zaskar¿enie ich przed Rabinatem by³y przez s¹d sto³eczny odrzucane15.
Najlepiej wagê aktu zarêczynowego obrazuj¹ dwie sprawy, zwi¹zane z niedope³nieniem wymogu udzielenia sobie wzajemnego wybaczenia w przypadku zerwania takiego uk³adu. W obu przypadkach wiaro³omni narzeczeni uwa¿ali, ¿e przeœladuje ich pech. Poszukuj¹c pomocy u autorytetów religijnych (u cadyka b¹dŸ w Rabinacie), dowiadywali siê, ¿e jest to skutkiem
nieuzyskania formalnego wybaczenia za zerwanie zarêczyn (nawet przed
44 laty). Rabinat poœredniczy³ w za³atwianiu tych spraw i oddaleniu kary
niebios16.
Zawieranie ma³¿eñstwa przez m³odych, m.in. tak¿e poprzez ów szczególny sposób negocjowania jego warunków, stawa³o siê spraw¹ ca³ej rodziny. Równoczeœnie mia³o ono swój bardzo istotny aspekt spo³eczny. Tote¿
zwraca uwagê fakt, ¿e w wiêkszoœci spraw rozwodowych bior¹ udzia³ nie
tylko sami bezpoœrednio zainteresowani, ale ca³e ich rodziny. Prawdopodobnie by³o to zjawisko znacznie czêstsze ni¿by mo¿na by³o wnioskowaæ
z relacji prasowych, bowiem wzmianki o uczestnictwie rodziny w postêpowaniu najczêœciej pojawiaj¹ siê, kiedy jego przebieg by³ szczególnie burzliwy lub gdy krewni odgrywali w nim du¿¹ rolê. Zreszt¹ zgodnie z tradycj¹,
kobietê w sporze z mê¿em przed s¹dem reprezentowa³ ojciec. W rodzinach
chasydzkich kroki rozwodowe podejmowane przez ¿onê wrêcz rozpoczyna³y siê od rozmowy z ojcem, który podejmowa³ decyzjê, czy bêdzie dzia³a³
na rzecz rozwi¹zania ma³¿eñstwa córki17.

14
Sprawcami tych wydarzeñ byli: zbuntowana uciekinierka z domu ojca rabina — NP 1927, nr 55, s. 8 oraz
m³odzieniec „pozbawiony charakteru”, który odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ poza miejscem zamieszkania —
NP 1927, nr 33, s. 6.
15
NP 1927, nr 33, s. 6; nr 35, s. 12.
16
NP 1927, nr 24, s. 5; nr 26, s. 9.
17
Por. np. NP. 1927, nr 22, s. 9; nr 23, s. 11; nr 39, s. 9; nr 55, s. 8.
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W toku negocjacji, prowadz¹cych do zawarcia ma³¿eñstwa w spo³ecznoœci dochowuj¹cej wiernoœci tradycyjnym wartoœciom, ustalano m.in. wiele
szczegó³ów dotycz¹cych zabezpieczenia materialnego m³odej pary. Wiele zwi¹zanych z tym ciê¿arów przyjmowa³ na siebie ojciec przysz³ej ¿ony.
Z pewnoœci¹ w œrodowisku wielkomiejskim i pod presj¹ zmieniaj¹cych siê
warunków, ów zakres odpowiedzialnoœci zmienia³ siê, ale w opisach spraw
staj¹cych na rabinackiej wokandzie konflikty wokó³ problemów materialnych stanowi¹ gros rozwa¿anych zagadnieñ. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e materia³ Ÿród³owy, którym tu operujemy, pochodzi z okresu po g³êbokiej depresji gospodarczej, z której kraj wyprowadzi³y reformy Grabskiego. Jednak spo³ecznoœæ ¿ydowska g³oœno protestowa³a, ¿e ich koszty obci¹¿aj¹ j¹
w wiêkszym stopniu ni¿ resztê ludnoœci. Nie bez przyczyny ulica ¿ydowska
okrzyknê³a wóz komornika „karawanem Grabskiego”. Wœród ¯ydów wyraŸnie narasta³y procesy pauperyzacyjne. Choæ niektórzy historycy uwa¿aj¹, ¿e wielu z nich znajdowa³o siê w lepszej sytuacji ni¿ wiêkszoœæ przedstawicieli innych grup narodowych w pañstwie polskim18, to i tak spo³ecznoœæ
¿ydowska silnie odczuwa³a obiektywne pogorszenie siê sytuacji. Efektem
tego by³a fala emigracji do Palestyny, zwana „alij¹ Grabskiego”. Faktem
jest, ¿e jedyn¹ przyczyn¹ co najmniej kilka spraw rozwodowych, tocz¹cych
sie przed Rabinatem warszawskim, by³a w³aœnie bardzo g³êboka czasem
pauperyzacja19.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ konfliktów by³y kwestie zwi¹zane z posagiem.
Rodzice, na których ci¹¿y³ religijny obowi¹zek do³o¿enia starañ, by wydaæ
córkê za m¹¿, zwykle dokonywali wielkich wysi³ków, chc¹c sprostaæ ¿¹daniom przysz³ego ziêcia. W jednym przypadku nawet z „bólem serca” przystali na podniesienie kwoty posagowej z 1000 z³, zapisanej w warunkach zarêczynowych, do 1500 z³ przed œlubem20. Tak¿e po zawarciu ma³¿eñstwa
obowi¹zki rodziców ¿ony wzglêdem m³odych nie ustawa³y. Kiedy popadali
oni w k³opoty materialne, a rodzice odmawiali pomocy, to s¹d rabinacki
móg³ obci¹¿aæ ich odpowiedzialnoœci¹ za rozk³ad po¿ycia. Nie tylko np. odmówi³ udzielenia rozwodu, ale jeszcze nakaza³ kupiæ m³odym mieszkanie,
jako ¿e nie radzili sobie z op³aceniem wysokiego czynszu i z chorob¹ ¿ony.

18
Por. np. J. Marcus, Social and Political History of Jews in Poland, 1919–1939, Berlin–New York–Amsterdam 1983, np. Appendix 4a.
19
Np.: NP 1927, nr 28, s. 14; nr 37, s. 15; nr 50, s. 9.
20
NP 1927, nr 51, s. 11.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

252 Rafa³ ¯ebrowski

Ta interwencja okaza³a siê skuteczna21. Notabene sprawa zakupu mieszkania dla ma³¿onków czêsto bywa³a problemem pojawiaj¹cym siê na wokandzie s¹du rabinackiego22. W wielkomiejskich warunkach zaopatrzenie
w nie m³odego ma³¿eñstwa stawa³o siê namiastk¹ utrzymywania m³odej pary przez rodziców. Tak¿e inne Ÿród³a przekonuj¹ nas, ¿e kwestie mieszkaniowe stawa³y siê wówczas szczególnie pal¹ce, wszak w³aœnie od 1919–1920 r.
zwi¹zane z nimi zatargi sta³y siê osobn¹ kategori¹ spraw rozstrzyganych
przez rabinów23. Jednak centrum konfliktów ma³¿eñskich stanowi³y czasem dobra o znacznie mniejszej wartoœci, jak np. przekazana ziêciowi jako
wiano maszyna do szycia24. Oczywiœcie zdarza³y siê wypadki nadu¿ywania omawianej instytucji prawa ma³¿eñskiego; np. pewien m³odzian, który
w okresie narzeczeñstwa wy³udzi³ wiêkszoœæ posagu tytu³em zaliczek, odebrawszy od teœcia jego resztê, w tym z³oty zegarek, po œlubie znikn¹³. Okaza³o siê, ¿e wyjecha³ za granicê25.
^ród³em konfliktów bywa³ te¿ tradycyjny model rodziny, zawierania
zwi¹zków ma³¿eñskich i ich zrywania. Przyk³adem tego by³ przypadek m³odego cz³owieka z Radomska, który do Warszawy trafi³ w czasie odbywania
s³u¿by wojskowej. Tu zakocha³ siê i poœlubi³ niejak¹ Esterê. Po powrocie do
domu rodzina wyswata³a mu Zlatê. Byæ mo¿e boj¹c siê przyznaæ, ¿e o¿eni³
siê bez zgody rodziny, m³ody cz³owiek milcza³ i — ulegaj¹c woli rodziców
— sta³ siê bigamist¹. Kiedy sprawa wysz³a na jaw, dosz³o do burzliwej rozprawy przed s¹dem rabinackim. Obie kobiety nie wyrazi³y zgody na rozwód. Pierwszy wyrok nakazywa³ rozwi¹zanie obu ma³¿eñstw. Jednak na to
nie wyrazi³y zgody dwie zwaœnione rodziny. Wobec tego pad³a druga sentencja wyroku, g³osz¹ca, i¿ m³ody cz³owiek musi siê rozwieœæ ze Zlat¹. Tym
razem protesty jej rodziców nie zosta³y uwzglêdnione i ma³¿eñstwo to mia³o zostaæ rozwi¹zane w ci¹gu 24 godzin26. Jest to zapewne skrajny przyk³ad
komplikacji ma³¿eñskich, wynikaj¹cych nie tylko ze s³abego charakteru
m³odego ma³¿onka, ale przede wszystkim z jego zale¿noœci od rodziny.
Wedle tradycji ¿ydowskiej, œlub jest dobrowolnym zawarciem zwi¹zku
miêdzy dwojgiem ludzi. Sama ceremonia ma co prawda charakter religijny,
21
22
23
24
25
26

NP 1927, nr 50, s. 9.
Np.: NP 1927, nr 25, s. 9 (dwa przypadki); nr 37, s. 15; nr 51, s. 11.
Rozstrzygano ich odt¹d 100–150 rocznie. Por. Sprawozdanie Zarz¹du Gminy Wyznaniowej..., s. 165.
NP 1927, nr 25, s. 9.
NP 1927, nr 34, s. 7.
NP 1927, nr 33, s. 6.
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ale w³aœciwie mo¿e j¹ sprawowaæ ka¿dy ¯yd znaj¹cy Prawo. Od XIX w. formalnie upowa¿nieni do udzielania œlubów byli tylko rabini urzêdowi, zatrudniani przez gminy, a wiêc w Warszawie — rabini okrêgowi. Z pewnoœci¹
ludzie wyemancypowani przestrzegali tego wymogu skrupulatnie. Jednak
spo³ecznoœci ortodoksyjnej tego rodzaju nakazy by³y obce, a nawet wydawa³y siê zamachem na tradycyjny „¿ydowski styl ¿ycia”. Bierny opór by³
skuteczn¹ broni¹ w walce z narzucanymi przez administracjê pañstwow¹
„nowinkami”. Tego rodzaju problemów w XIX w. by³o wiele, jak np. nakazy zmiany stroju ¿ydowskiego, próby objêcia kontrol¹ tradycyjnego szkolnictwa religijnego itp. Tak¿e zawieranie ma³¿eñstw w zamkniêtych spo³ecznoœciach ortodoksyjnych wymyka³o siê w³adzy spod kontroli. Nie raz prowadzi³o to do komplikacji, gdy zgodnie ¿yj¹ca przez lata rodzina nie posiada³a formalnie wymaganego przez prawo aktu œlubu i po œmierci ojca nie
mog³a uregulowaæ spraw spadkowych. W jednym z opisanych w prasie
przypadków o mê¿a konkurowa³y dwie siostry. Starsza nie by³a w stanie
udowodniæ, ¿e poœlubi³a swego ma³¿onka. W toku kolejnych rozpraw przed
s¹dem rabinackim przyzna³ siê on do wziêcia œlubu religijnego. Równoczeœnie wyrazi³ chêæ rozwiedzenia siê i zwi¹zania siê na sta³e z m³odsz¹ z sióstr.
Jednak rabini nakazali jego wybrance opuszczenie domu ma³¿onków, albowiem prawo halachiczne kategorycznie wyklucza poœlubienie mê¿czyzny
przez siostrê pierwszej ¿ony za jej ¿ycia 27.
Brak stosowania ujednoliconego systemu formalnoœci przy zawieraniu
ma³¿eñstw niejednokrotnie prowadzi³ do naruszania nakazu monogamii.
Spo³ecznoœæ ¿ydowska na tle swych nie¿ydowskich s¹siadów wykazywa³a
siê wiêksz¹ mobilnoœci¹, co przy os³abieniu powagi prawa halachicznego
w wyniku procesów sekularyzacyjnych mog³o owocowaæ przypadkami bigamii. W latach 20. XX w. nie by³o to ju¿ rzadkim zjawiskiem, na co wskazuj¹
informacje prasowe28. Te same skutki przynosi³o os³abienie wiêzi spo³ecznych, bêd¹ce efektem procesów modernizacyjnych. Zreszt¹ nie trzeba by³o
opuszczaæ sta³ego miejsca zamieszkania, by bez rozwodu ponownie
wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski, gdy¿ móg³ go udzieliæ jeden z rabinów pok¹tnych. Z punktu widzenia prawa pañstwowego taki zwi¹zek nie by³ wa¿ny,
jednak œlubowanie w obliczu Boga zachowywa³o swe znaczenie religijne.
Nawet jeœli ma³¿onek zwi¹za³ siê z kolejn¹ wybrank¹ w kilka godzin po
27

NP 1927, nr 43, s. 7.
Por. np. NP 1927 nr 20, s. 9; nr 21, s. 12 (dwa przypadki); nr 25, s. 9 (dwa przypadki); nr 27, s. 9; nr 32, s. 5;
nr 53, s. 10; nr 55, s. 8.
28
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k³ótni z po³owic¹ o faszerowan¹ rybê, konieczny by³ formalny rozwód.
W tym wypadku by³ on tym bardziej konieczny, gdy¿ okaza³o siê, ¿e g³êbsz¹
przyczyn¹ owego kroku by³ nie brak uzdolnieñ kulinarnych, lecz wdziêki
s¹siadki29. Wœród spraw zwi¹zanych z przypadkami bigamii zdarza³y siê
i takie, które mo¿na by okreœliæ jako „zawodow¹ poligamiê”. Jeden z jej
sprawców, od wielu lat poszukiwany przez ¿onê za poœrednictwem warszawskiego Rabinatu, zosta³ aresztowany przez policjê na wschodnich kresach Rzeczypospolitej podczas swego czwartego o¿enku. Cz³owiek ten parokrotnie zmienia³ „wcielenia”, wystêpuj¹c jako: pobo¿ny ¯yd; wyemancypowany postêpowiec, który porzuci³ tradycyjny strój; uczony me³amed (nauczyciel szkó³ki religijnej); agent dzia³aj¹cy na rzecz misjonarzy, próbuj¹cy
nawracaæ swych wspó³wyznawców. Przed oblicze œwieckiej sprawiedliwoœci
dosta³ siê dziêki wspólnym wysi³kom pokrzywdzonych niewiast30. Przypadki tego rodzaju mo¿na zapewne traktowaæ jako jeden z dowodów na erozjê
tradycyjnych idea³ów, dziêki którym rodzina ¿ydowska by³a przez wieki
fundamentem trwania ludu ¿ydowskiego w warunkach diaspory.
Sytuacja kobiet porzucanych przez mê¿ów by³a szczególnie dramatyczna. W materiale Ÿród³owym ów problem pojawia siê stosunkowo czêsto31. W przesz³oœci wypadki takie mia³y specyficzne Ÿród³a, zwi¹zane z patologi¹ ¿ycia religijnego, wynikaj¹c¹ z opacznego rozumienia nakazu studiowania Prawa, jako naczelnego celu ¿ycia mê¿czyzny. Czasem znikali te¿
chasydzi, którzy peregrynowali do swych cadyków. Wœród analizowanych
spraw nie pojawi³ siê jednak ani jeden przyk³ad takiego „tradycyjnego” porzucenia ma³¿onki. Miejsce motywacji „pseudoreligijnych” zajmowa³y
przyczyny ekonomiczne b¹dŸ próby u³o¿enia sobie ¿ycia na nowo. Zapewne i one gra³y niegdyœ sw¹ rolê w decyzjach o opuszczeniu prawowitej
ma³¿onki, a pragnienie pog³êbienia studiów talmudycznych lub przebywania w pobli¿u cadyka stanowi³o wymówkê, usprawiedliwiaj¹c¹ czyn naganny wobec spo³ecznoœci ortodoksyjnej. Jednak brak podawania tego typu
motywacji opuszczania rodziny w latach 20. XX w. by³ przede wszystkim
wynikiem narastaj¹cej sekularyzacji ¿ycia z jednej strony, jak i szerszych
mo¿liwoœci u³o¿enia sobie ¿ycia poza œrodowiskiem pobo¿nych wspó³wyznawców z drugiej. Niektórzy ze zbieg³ych ma³¿onków udawali siê wówczas
29

NP 1927 nr 20, s. 9 oraz nr 21, s. 12.
NP 1927, nr 32, s. 5.
Np. NP 1927, nr 20, s. 9; nr 21, s. 12; nr 27, s. 9 (dwa przypadki); nr 32, s. 5; nr 34, s. 7; nr 62, s. 8. Por. te¿
przypadki dotycz¹ce bigamii.
30
31
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bardzo daleko od miejsca swego zamieszkania, nie tylko na kresy wschodnie, ale te¿ poza granice kraju do Londynu, Antwerpii, Berlina czy Nowego
Jorku. W tych wypadkach porzucona niewiasta mia³a niewielkie mo¿liwoœci samodzielnego odnalezienia nieodpowiedzialnego towarzysza ¿ycia,
a pomoc Rabinatu okazywa³a siê niezbêdna.
Notabene nawet rabini warszawscy nie zawsze chcieli dowierzaæ tym,
którzy powo³ywali siê na motywacje religijne swych nieodpowiedzialnych
ma³¿onków. W jednej ze spraw rodzina ¿ony wyst¹pi³a przeciw ziêciowi,
którego zbyt d³ugo musia³a utrzymywaæ. W zasadzie by³o to zgodne z tradycj¹ ¿ydowsk¹. Rodzina oblubienicy bra³a na siebie ten ciê¿ar, nieraz
przez d³ugie lata kontentuj¹c siê tym, ¿e wszed³ do niej obiecuj¹cy talmudysta. Jednak w tym konkretnym wypadku podejrzenia wzbudzi³y trzy elementy sprawy. Pan m³ody i jego rodzice zadowolili siê niewielkim posagiem
w wysokoœci 50 $, co uznano za sygna³, ¿e chciano siê z domu pozbyæ nieudacznika i darmozjada. On sam wiód³ ¿ywot ma³o ascetyczny, zdradzaj¹c
s³aboœæ do s³odyczy. Mimo to twierdzi³, ¿e jest jednym z 36 cadyków32. Rabini warszawscy wobec tego zdecydowali, ¿e wezw¹ jego rodziców, aby
„przes³uchaæ ich w kwestii charakteru ich syna”, co bardzo zaniepokoi³o
pods¹dnego33.
Kobiety porzucone przez mê¿ów b¹dŸ te, które nie mog³y udowodniæ,
¿e s¹ wdowami, nieraz znajdowa³y siê w tragicznej sytuacji. Z trudem walczy³y z losem, zw³aszcza gdy by³y obarczone dzieæmi. Nie mog³y jednak uregulowaæ swego statusu, bowiem wedle prawa religijnego by³y agunami, którym nie wolno by³o ponownie wyjœæ za m¹¿. W ten sposób halacha zabezpiecza³a je przed grzechem mimowolnie pope³nionej bigamii. Problem agun
sta³ siê szczególnie pal¹cy po I wojnie œwiatowej. Wielu ¯ydów wcielono do
armii. Wielu z nich nie powróci³o i trudno by³o przedstawiæ dowody ich
œmierci, wystarczaj¹ce z punktu widzenia prawa religijnego. W zwi¹zku
z tym powo³ano do ¿ycia specjaln¹ komisjê do spraw agun przy sto³ecznym
32
Wedle tradycji byli oni grup¹ Sprawiedliwych, których spotkaæ mo¿na w ka¿dym pokoleniu ludzkoœci.
Mieli chroniæ œwiat przed zag³ad¹. Jednak w literaturze ludowej i chasydzkiej taki Sprawiedliwy, zw. popularnie £amed–wownikiem (jid.), by³ zwykle niezamo¿nym i ciê¿ko pracuj¹cym, prostym ¯ydem. Tylko wyj¹tkowo jego incognito zostawa³o z³amane, czego jednak pod ¿adnym pozorem nie nale¿a³o rozg³aszaæ. Tak
wiêc zdradzaj¹cy niechêæ do pracy, pozostaj¹cy na utrzymaniu rodziny m³odzian, sam rozg³aszaj¹cy sw¹
przynale¿noœæ do grupy 36 cadyków, musia³ siê wydaæ podejrzanym.
33
NP 1927, nr 23, s. 11. Przy okazji warto podkreœliæ, ¿e w¹tek takiego cadyka podejmowa³ film jidisz —
£amed Wow (Jeden z 36), zrealizowany przez Henryka Szaro w 1925 r. Choæ nie nale¿y wyci¹gaæ z tego pochopnych wniosków, to jednak fakt, ¿e dwa lata póŸniej przed s¹dem rabinackim w Warszawie stan¹³ cz³owiek aspiruj¹cy do roli £amed–wownika, wart jest odnotowania.
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Rabinacie. Jej twórc¹ by³ rabin Salomon Dawid Kahan. Prowadzi³a ona poszukiwania zaginionych mê¿ów nie tylko warszawianek, ale i mieszkanek
innych oœrodków. Wyjednywa³a te¿ u by³ych mê¿ów dla swych petentek listy rozwodowe (formalne zgody na rozwi¹zanie ma³¿eñstwa), a nawet odszkodowania. Celom tym s³u¿y³a korespondencja prowadzona g³ównie
z rabinami 300 miast34. Niema³e znaczenie dla skutecznoœci tej akcji mia³a
zapewne powaga sto³ecznego Rabinatu, rezyduj¹cego w drugim co do wielkoœci skupisku ¿ydowskim na œwiecie. Sprawy agun wojennych stawa³y te¿
na wokandzie s¹du rabinackiego. Jedna z takich kobiet, któr¹ nêdza popchnê³a do prostytucji, zyska³a nie tylko rozwód z odnalezionym przez Rabinat mê¿em, ale i odszkodowanie, umo¿liwiaj¹ce powrót do uczciwego ¿ycia. W innym przypadku uznana za dowód przez Rabinat informacja Czerwonego Krzy¿a o tym, ¿e m¹¿ poleg³, okaza³a siê fa³szywa. Kiedy pierwszy
ma³¿onek powróci³ z Ameryki, a niewiasta wziê³a ju¿ kolejny œlub jako
wdowa, sprawa skoñczy³a siê podwójnym rozwodem, po którym wszyscy
troje zainteresowani mogli uregulowaæ swe ¿ycie. Rabini warszawscy byli
natomiast bezradni wobec problemów pewnej warszawianki, której ma³¿onek zawieruszy³ siê w Rosji i tam zacz¹³ robiæ karierê „sowieckiego komisarza” oraz powtórnie siê o¿eni³. Nie posiadali oni bowiem œrodków wywarcia nañ nacisku, by udzieli³ zgody na rozwód religijny, który komisarz uznawa³ ju¿ za „stare, minione obrz¹dki, marne wymys³y bur¿uazji” 35.
Sama s³u¿ba wojskowa by³a Ÿród³em zagro¿eñ dla tradycyjnego stylu ¿ycia i zwi¹zanych z nim wartoœci. M³ody cz³owiek powo³any pod broñ opuszcza³ swe œrodowisko, a wiêc zrywa³ krêpuj¹ce go wiêzi; uwalnia³ siê spod
kontroli rodziny oraz spo³ecznoœci lokalnej. Czasem pope³nia³ b³êdy ¿yciowe, które w przeciwnym wypadku nie by³yby jego udzia³em. W kilku sprawach, które rozpatrywa³ s¹d rabinacki w Warszawie, w³aœnie s³u¿ba wojskowa by³a takim punktem zwrotnym, który przynosi³ rozk³ad tradycyjnych
wiêzi rodzinnych, b¹dŸ przyczynia³ siê do pope³niania wykroczeñ przeciw
prawu ma³¿eñskiemu judaizmu36.
Czêsto zbyt ³atwo feruje siê opinie, ¿e pozycja kobiety w ¿ydowskim
prawie ma³¿eñskim by³a upoœledzona. Rzeczywiœcie, pewne jego instytucje
34

Por. Sprawozdanie Zarz¹du Gminy Wyznaniowej..., s. 167–169. Wspomniany tu rabin Kahan w 1939 r.
zdo³a³ przedostaæ siê do Palestyny, gdzie zosta³ rabinem Starego Miasta w Jerozolimie. Po II wojnie œwiatowej by³ twórc¹ wydzia³u do spraw agun przy naczelnym rabinacie w Palestynie.
35
NP 1927 nr 30, s. 15; nr 52, s. 6; nr 54, 9.
36
NP 1927, nr 33, s.6; nr 53, s. 10; nr 59, s. 6.
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zdaj¹ siê na to wskazywaæ. W istocie wœród petentów w warszawskim s¹dzie
wiêkszoœæ stanowi³y w³aœnie niewiasty, szukaj¹ce u rabinów pomocy w tragicznej dla siebie sytuacji. Z przegl¹du postêpowañ przed rabinackim trybuna³em wynika, ¿e jeœli to by³o mo¿liwe ze wzglêdu na przepisy halachy, to
bra³ on w obronê skrzywdzone kobiety37. W szczególnych przypadkach sêdziowie decydowali nawet o wy¿szoœci wzglêdów natury moralnej nad kazuistyk¹ halachiczn¹38. Równoczeœnie spoistoœæ rodziny by³a dla rabinów
dobrem nadrzêdnym. Tak by³o nawet w wypadku, kiedy przed Rabinatem
stan¹³ m¹¿, wywodz¹cy swe pochodzenie od wielu rabinów i cadyków. Prosi³ o interwencjê w sprawie swej m³odej ¿ony, która zachowywa³a siê nieodpowiednio wedle standardów narzucanych przez tradycjê religijn¹, m.in.
uczêszczaj¹c do kin i teatrów. Ostatecznym kamieniem obrazy dla starszego od niej ma³¿onka by³o to, ¿e zaczê³a malowaæ szmink¹ usta. ¯ona ¿¹da³a
rozwodu. Ortodoksyjni duchowni ¿ydowscy z pewnoœci¹ mieli wiele zrozumienia dla ¿yciowego partnera niewiasty, lecz mimo to nakazali siê pogodziæ zwaœnionej parze. Po up³ywie miesi¹ca mia³a siê ona ponownie pojawiæ przed Rabinatem, choæ m¹¿ g³oœno sarka³, ¿e na u¿ywanie szminki
przez ¿onê nigdy nie przystanie. Oczywiœcie nie mo¿na tego wyroku uznaæ
za dowód przyzwolenia rabinów na emancypacjê kobiety, ale z ca³¹ pewnoœci¹ by³ w nim element liczenia siê ze zmieniaj¹cymi siê warunkami ¿ycia
w œrodowisku wielkomiejskim.
Sekularyzacja ¿ycia nios³a z sob¹ bardzo wiele zagro¿eñ. Prawodawstwo
polskie wymusza³o w praktyce przynale¿noœæ konfesyjn¹, bowiem tylko
dziêki temu mo¿na by³o sprawnie uregulowaæ wiele spraw rodzinnych. Tak¿e krewni wywierali nacisk. Znany jest przyk³ad poety, Aleksandra Wata,
sympatyka komunistów, który wzi¹³ œlub religijny tylko pod naciskiem teœ37
Np. gdy cz³owiek z pó³œwiatka, z ul. Smoczej, chcia³ porzuciæ ¿onê dla córki jednego z mo¿nych tego œrodowiska, Rabinat wymóg³ na nim uznanie dziecka z pierwszego ma³¿eñstwa, zapewni³ kobiecie alimenty
i dopiero wówczas udzieli³ rozwodu — NP 1927, nr 41, s. 9; gdy stary m¹¿ (lat 74) chcia³ porzuciæ ¿onê (lat
68), by poœlubiæ m³odsz¹, nie tylko nie udzielono rozwodu, ale po ostrej reprymendzie zagro¿ono mu, ¿e jeœli
bêdzie siê upiera³ przy swym postanowieniu, to wspieraj¹cy materialnie rodziców przebywaj¹cy za granic¹
synowie zostan¹ o wszystkim poinformowani — NP 1927, nr 46, s. 8.
38
Tak by³o np. w przypadku dziewczyny, która zasz³a w ci¹¿ê w wyniku zniewolenia. Rabin z ¯elechowa,
gdzie sprawa ta siê wydarzy³a, najpierw zmusi³ ojca dziecka do zgody na œlub. Potem jednak odmówi³ jego
udzielenia, gdy na jaw wysz³y wa¿ne przeszkody natury prawnej. Warszawski be(j)t din pod przewodnictwem rabina okrêgów I, X i XI, Menachema Szachny Ryczywo³a, cz³onka sto³ecznego Rabinatu od 1894 r.,
udzieli³ zgody na œlub, uzasadniaj¹c to nastêpuj¹co: „Skutki bowiem grzechu zniewolenia by³yby znacznie
powa¿niejsze, ani¿eli przekroczenie zakazu (...)”. NP 1927, nr 24, s. 5. Por. te¿ Sprawozdanie Zarz¹du Gminy Starozakonnych za lata 1912–1916, Warszawa 1918, s. 10 oraz Sprawozdanie Zarz¹du Gminy Wyznaniowej..., s. 163.
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ciów. W uroczystoœci tej, z nieukrywanym zaciekawieniem uczestniczy³o
kilku kolegów po piórze pana m³odego, a wœród nich Julian Tuwim39. Takie
formalne zwi¹zki z judaizmem wi¹za³y siê z nik³¹ znajomoœci¹ prawa halachicznego. Tote¿ ludzie nieœwiadomi jego zawi³oœci niejednokrotnie stawali siê ofiarami swej niewiedzy. Jednym z nielicznych reliktów szczególnego
statusu kap³anów (kohenów), którzy swe funkcje utracili wraz z upadkiem
II Œwi¹tyni w II w. n. e., jest zakaz poœlubiania przez nich rozwódek. W jednym z opisanych w prasie przypadków wykroczenie przeciw temu zakazowi
pope³ni³ starszy cz³owiek o pogl¹dach ortodoksyjnych, który zapomnia³
o swym pochodzeniu i jego konsekwencjach, co mog³o siê zdarzyæ bez oddzia³ywania pr¹dów sekularyzacyjnych i co najwy¿ej Ÿle œwiadczy o swatach
poœrednicz¹cych w zawarciu tego zwi¹zku. Byæ mo¿e w tym przypadku mamy do czynienia z pu³apk¹ zastawion¹ przez sprytn¹ kobietê na podstarza³ego amatora ciep³a ma³¿eñskiego stad³a, bowiem gdy sprawa wysz³a na
jaw, za¿¹da³a ona wysokiego odszkodowania za zgodê na rozwód. W drugiej ze wspomnianych spraw wszystkiemu winna by³a nieœwiadomoœæ.
Zgodne ma³¿eñstwo z wieloletnim sta¿em pok³óci³o siê i pochopnie rozwiod³o. Kiedy przysz³o opamiêtanie, okaza³o siê, ¿e para nie mo¿e ponownie po³¹czyæ siê wêz³em ma³¿eñskich, gdy¿ m¹¿ pochodzi³ z rodu kap³añskiego, a niewiasta, która po raz wtóry zosta³a jego wybrank¹, ma ju¿ status
rozwódki, bêd¹cy konsekwencj¹ nieprzemyœlanych kroków rozwodowych.
Na nic te¿ zda³y siê protesty40.
Inn¹ form¹ pu³apki, kryj¹c¹ siê w meandrach ¿ydowskiego prawa
ma³¿eñskiego, jest tak(k)ana (w tym wypadku zalecenie uznanego autorytetu), zawarta w dziele Cawaat Rabi Jehuda he–Chasid (hebr. Testament rabiego Jehudy Pobo¿nego, wyd. Kraków 1891) Jehudy he–Chasida
(ok. 1150–1217), jednego z najwybitniejszych œredniowiecznych uczonych
¿ydowskich. Zgodnie z tym nakazem nie wolno poœlubiaæ niewiasty, która
ma takie samo imiê (b¹dŸ imiona) jak matka potencjalnego pana m³odego.
Skutkowa³ on zarówno jako przeszkoda w zawarciu zwi¹zku, jak i móg³ byæ
podstaw¹ rozwi¹zania ju¿ istniej¹cego. Tote¿ proœba o udzielenie rozwodu
na tej podstawie, gdy matka mê¿a mia³a tylko jedno imiê takie samo jak sy39
„Oboje wzdragaliœmy siê przeciwko tym wszystkim obrz¹dkom i formalnoœciom, ale mowy nie by³o, ¿eby
przeciwstawiæ siê rodzicom, dla których tak zwany wolny zwi¹zek równa³by siê jakiejœ wielkiej tragedii i degradacji spo³ecznej. (...) Ale wœród najbli¿szej rodziny by³ tak¿e Julian Tuwim, któremu bardzo zale¿a³o,
aby braæ udzia³ w tym obrz¹dku”. O. Watowa, Wszystko co najwa¿niejsze, Warszawa 1990, s. 9–10.
40
NP 1927, nr 19, s. 9; nr 44, s. 10.
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nowa, zosta³a oddalona jeszcze przed wejœciem sprawy na wokandê warszawskiego s¹du rabinackiego41.
Formalnie uzyskanie rozwodu przez wyznawców judaizmu by³o stosunkowo proste, przynajmniej w przypadku, gdy obie zainteresowane strony
i ich rodziny zgadza³y siê na to. Ta obiegowa opinia by³a jednym ze Ÿróde³
ataków na judaizm ze strony antysemitów, wierz¹cych, ¿e ¯ydzi d¹¿¹ do
upowszechnienia swych obyczajów w tym wzglêdzie, co jest czêœci¹ ich spisku, zmierzaj¹cego do degradacji spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej. Przybra³y
one na sile w latach 30., w toku batalii o reformê prawa ma³¿eñskiego w Polsce, której rzecznikami by³o wielu intelektualistów (np. Tadeusz Boy–¯eleñski) i liberalnych prawników, w tym tak¿e pochodzenia ¿ydowskiego.
Najdobitniejszy temu wyraz da³ ks. Stanis³aw Trzeciak w swej ¿ydo¿erczej
ksi¹¿ce Talmud, bolszewizm i „Projekt prawa ma³¿eñskiego w Polsce” (1932).
Tymczasem ju¿ w staro¿ytnoœci dokona³ siê proces, w wyniku którego
w judaizmie ma³¿eñstwo uzyska³o wymiar religijno–mistyczny. W spo³ecznoœci ¿ydowskiej zwi¹zki ma³¿eñskie, przy pozornej ³atwoœci ich zerwania,
okazywa³y siê wyj¹tkowo trwa³e, rodzina zaœ by³a naczeln¹ instytucj¹ ¿ycia
zbiorowego i indywidualnego, obwarowan¹ wieloma przepisami prawa religijnego, otoczon¹ wszechstronn¹ pomoc¹ spo³eczn¹. Prawo ma³¿eñskie
judaizmu zakazywa³o udzielania rozwodu bez zbadania istotnych przyczyn
konfliktu oraz stwierdzenia, ¿e dalsze po¿ycie jest niemo¿liwe. W³aœciwie
wszystkie sprawy tocz¹ce siê przed warszawskim s¹dem rabinicznym, opisane w prasie, nosz¹ œlady takiego w³aœnie stosunku do problemów ma³¿eñskich. Szczegó³owo przes³uchiwano strony i ich rodziny, wzywano œwiadków, zasiêgano opinii itp. Po zgromadzeniu tego materia³u rabini na zamkniêtych posiedzeniach sk³adu orzekaj¹cego wielokrotnie godzinami dyskutowali nad sprawami, które wydawa³y siê doœæ proste. Czasem odsy³ali
potencjalnych rozwodników, maj¹c nadziejê, ¿e ich mediacja i wskazówki
zaowocuj¹ pogodzeniem siê zwaœnionych ma³¿onków42. Z³udnej nadziei na
³atwoœæ uzyskania rozwodu ulegali te¿ czasem sami zainteresowani. W jednej z opisanych w prasie spraw o rozwi¹zanie ma³¿eñstwa ubiega³a siê para
wyemancypowanych ludzi, „oboje za¿enowani, nieoswojeni widocznie z atmosfer¹ rabinatu”. Ich proœby o niebadanie sprawy zosta³y zdecydowanie
odrzucone, choæ nie mieli dzieci i bardzo chcieli dobrowolnie uzyskaæ roz41
42

NP 1927, nr 24, s. 5; nr 51, s. 11.
Por. np. NP 1927 nr 33, s. 6; nr 48, s. 12; nr 59, s. 6; nr 60, s. 8.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

260 Rafa³ ¯ebrowski

wód. Dopiero gdy okaza³o siê, ¿e ka¿de z nich pragnie po³¹czyæ siê z nowym partnerem, po dwugodzinnej naradzie s¹d wyrazi³ zgodê, któr¹ przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego opatrzy³ sentencj¹ ludow¹: „wolê widzieæ
czworo w szczêœciu”43. Natomiast gdy przed Rabinatem stanê³a rodzina, która nie mog³a sobie poradziæ z trudnoœciami materialnymi, rabin zareagowa³ bardzo ostro. Reprymendê otrzyma³ m¹¿, któremu przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego wyrzuca³, „¿e nie godzi siê rozwodziæ z ¿on¹ dla
tak b³ahej przyczyny”. Poniewa¿ niemo¿noœæ utrzymania rodziny wynika³a
z braku kapita³u w wysokoœci 10 z³, sam rabin wyj¹³ z kieszeni pieni¹dze
i wrêczy³ je ojcu familii. Dziennikarz odnotowa³ te¿, ¿e owa pomoc okaza³a
siê skuteczna, o czym zaœwiadczy³ sam niedosz³y rozwodnik, zg³aszaj¹c siê
po tygodniu do Rabinatu z podziêkowaniami44.
Zrywanie zwi¹zków ma³¿eñskich, zw³aszcza jeœli nastêpowa³o kilkakrotnie, poci¹ga³o za sob¹ os³abienie wiêzi z tradycj¹. Przyk³adem tego byli
m.in. 23–letnia kobieta, prosz¹ca o rozwód z trzecim ju¿ mê¿em, która
spotka³a siê z odmow¹, gdy — ku przera¿eniu reprezentuj¹cego j¹ ojca —
wysz³o na jaw, ¿e po kolejnym œlubie, tym razem z innowierc¹, zamierza
zmieniæ wyznanie, oraz by³y belfer i me³amed, który po kilku rozwodach
zacz¹³ œwiadczyæ us³ugi misjonarzom nawracaj¹cym ¯ydów na chrzeœcijañstwo45. By³y to przypadki skrajne, jednak wskazuj¹ce na tendencjê, która
musia³a budziæ niepokój stra¿ników tradycyjnych wartoœci, czyli cz³onków
Rabinatu warszawskiego. Si³a tradycji degraduj¹cej winnych targania wiêzów religijnych, prawnych i obyczajowych by³a tak wielka, ¿e piêciokrotny
bigamista, który w swoim czasie uciek³ od ¿ony do Londynu, postrada³ rozum i po powrocie do Warszawy pêdzi³ smutny ¿ywot ¿ebraka. Prawo religijne nie przewidywa³o jednak mo¿liwoœci udzielenia rozwodu w przypadku niepoczytalnoœci mê¿a i ¿ony musia³y oczekiwaæ na jego powrót do
zdrowia lub œmieræ46. Notabene w œwiecie tradycyjnych wartoœci ¿ydowskich cz³owiek rozwiedziony by³ uwa¿any za gorsz¹ partiê ni¿ kawaler b¹dŸ
wdowiec. Przed s¹dem rabinackim pewna panna próbowa³a uzyskaæ nawet
uniewa¿nienie zarêczyn, motywuj¹c to tym, ¿e zosta³a oszukana przez staraj¹cego siê o jej rêkê, który zatai³, ¿e jest rozwodnikiem. Rabinat jedno-

44
44
45
46

NP 1927, nr 37, s. 15.
NP 1927, nr 28, s. 14.
NP 1927, nr 22, s. 9; nr 32, s. 5.
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g³oœnie oddali³ jej proœbê i nakaza³ rych³y œlub. Przeprowadzona ju¿ po rozprawie mediacja da³a pomyœlny skutek.
Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e unormowanie sytuacji z punktu widzenia
prawa ma³¿eñskiego nie zdejmowa³o odium potêpienia œrodowiska ortodoksyjnego. Córka rabina pok¹tnego, mieszkaj¹cego w Warszawie, która
zbuntowa³a siê przeciw tradycyjnemu trybowi ¿ycia, œciê³a w³osy i uciek³a
z domu, a nastêpnie rozbi³a ma³¿eñstwo swego wybranka, mog³a liczyæ na
uzyskanie przezeñ rozwodu i go poœlubiæ. Jednak rodziny bohaterów tej historii popad³y ze sob¹ w ostry konflikt oraz solidarnie odmówi³y akceptacji
zawartego w ten sposób zwi¹zku47.
W œwietle wszystkiego, co tu zosta³o przedstawione, rysuje siê ciekawy
obraz roli s¹du rabinackiego. Mimo postêpuj¹cych procesów laicyzacji kultury ¿ydowskiej i erozji tradycyjnej obyczajowoœci, narastaj¹cych problemów, wynikaj¹cych z pauperyzacji wielu ¿ydowskich rodzin, pozostawa³ on
nadal ¿ywotn¹ instytucj¹, która skutecznie roz³adowywa³a napiêcia i konflikty ma³¿eñskie wyznawców judaizmu, przywi¹zanych do tradycji.
Zupe³nie inne oceny ferowa³y œrodowiska d¹¿¹ce do gruntownej przebudowy spo³ecznoœci ¿ydowskiej, w tym ówczesne „sufra¿ystki” ¿ydowskie.
Zapewne czêœciowo mia³ racjê dr A. Gliksman, twierdz¹c na ³amach warszawskiego tygodnika „Ewa”, ¿e w dwudziestowiecznej rzeczywistoœci
ujawnia³y siê napiêcia w stosunkach rodzinnych, które dawniej by³y skryte
za wzorcem „pokoju domowego”. Emancypacja kobiet tworzy³a bowiem
nowe p³aszczyzny konfrontacji miêdzy ma³¿onkami. Autor ów pisa³ wprost:
„Niech sobie inne narody skar¿¹ siê na liczne rozwody, separacje i konflikty w ich ma³¿eñstwach, na rozwi¹z³oœæ, jak¹ siê u nich rozpowszechnia. Byæ
mo¿e u nich s¹ to oznaki zwyrodnienia. U nas ¯ydów takie fakty s¹ raczej
zjawiskim pocieszaj¹cym — zdrow¹ reakcj¹ przeciwko naszemu dawnemu
przesadnie cnotliwemu ¿yciu, dowodem w³aœnie, ¿e nie jesteœmy zdegenerowani (...)”48. Ton prezentowany w tej wypowiedzi zbli¿a³ piewców postêpu i ówczesne sufra¿ystki do logiki rewolucyjnej: najpierw zburzyæ wszystko, potem budowaæ. Tego rodzaju postawa, jak i np. prowokacyjne dyskusje pod has³em „Dlaczego zdradzi³am”49 czy publikacje ponêtnych aktów
niewieœcich, nie mog³y pozyskaæ dla g³êbokich przemian spo³ecznoœci, która w swej wiêkszoœci by³a ortodoksyjna b¹dŸ chasydzka.
47
48
49

NP 1927, nr 55, s. 8.
A. Gliksman, Pozory i istota kryzysu ma³¿eñskiego u ¿ydów, „Ewa” 1931, nr 4, s. 2.
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Bojownicy „postêpu” entuzjazmowali siê has³ami równouprawnienia
kobiet, ale w statucie Zwi¹zku Kobiet ¯ydowskich, zarejestrowanym przez
Komisarza Rz¹du na m. st. Warszawê 30 sierpnia 1927 r., „obrona praw kobiety” znalaz³a siê dopiero na drugim miejscu wœród celów organizacji po
„rozwoju kulturalnym i wzbudzaniu samopoczucia narodowego”50. Kobiece organizacje syjonistyczne tak by³y poch³oniête tematami palestyñskimi,
¿e w ogóle nie poœwiêca³y baczniejszej uwagi pierwszemu z wymienionych
zagadnieñ. „Sufra¿ystki” rozpisywa³y siê na temat niedoli agun, zarzucaj¹c
Rabinatowi pe³n¹ obojêtnoœæ wobec ich losu, co — jak wykazaliœmy powy¿ej — nie by³o zgodne z prawd¹. Tak¿e projektowane przez nie reformy prawne by³y nierealne. Zasadza³y siê one na wprowadzeniu do uk³adów przedœlubnych zapisów, zawieraj¹cych warunkowe formu³y rozwodowe. Jednak w³aœnie takie rozwi¹zania by³y sprzeczne z tradycyjn¹ interpretacj¹ halachiczn¹ prawa ma³¿eñskiego. Ju¿ w XVII w. mia³a miejsce bardzo
burzliwa dyskusja autorytetów rabinicznych na ów temat, zwi¹zana z przypadkiem tzw. rozwodu wiedeñskiego. Wówczas to wiêkszoœæ autorytetów
uzna³a, ¿e warunkowy rozwód jest niewa¿ny51. W istocie wiêc dla wiêkszoœci kobiet, poszukuj¹cych pomocy, a nawet ochrony, w konfliktach ma³¿eñskich nie by³o jeszcze w okresie miêdzywojennym realnej alternatywy wobec mo¿liwoœci zwrócenia siê ze swymi problemami do s¹du rabinackiego. Praktyka jego funkcjonowania wskazywa³a, ¿e dajanim kierowali siê
w swych orzeczeniach i dzia³aniach przede wszystkim zdrowym rozs¹dkiem
oraz dobrem zainteresowanych stron, oczywiœcie z uwzglêdnieniem ram,
jakie dla ich decyzji tworzy³a halacha. Pod wieloma wzglêdami nie ró¿ni³a siê ona w sposób znacz¹cy od efektów pracy s¹dów œwieckich, a czasem
nawet — poradni rodzinnych. Notabene ju¿ dawno zauwa¿ono, ¿e podobne tendencje pojawia³y siê w zwyczajowym prawie ma³¿eñskim w wiekach œrednich i na pocz¹tku epoki nowo¿ytnej równie¿ w tradycji chrzeœcijañskiej52.

50

Por. Statut Zwi¹zku Kobiet ¯ydowskich, Warszawa 1928, s. 3.
Np. J. Horn, Równouprawnienie ¯ydówek przed kodeksem religijnym: znamienny g³os rabina, „Ewa” 1928,
nr 24, s. 2. Na temat agun wypowiada³a sie parokrotnie ta¿ Judyta Horn — por. „Ewa” 1928, nr 8 i 14 oraz
I. Broder, List aguny: co myœli o tem Rabinat Warszawski?, „Ewa” 1928, nr 12, s. 3. Ze szczególnym naciskiem warunkowe rozwody propagowa³a Rachela Klingsberg, asystentka wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloñskiego — por. Po stokroæ nieszczêœliwe...: kilka s³ów w sprawie „agun” i „chalicot”, „Ewa”
1928, nr 18, s. 1. Por. te¿ I. Lewin, Rozwód wiedeñski: dzieje sporu o wa¿noœæ rozwodu warunkowego wedle
prawa ¿ydowskiego w Polsce w XVII wieku, Lwów 1931.
52
Por. np. J. Bardach, Œwiecki charakter zwyczajowego prawa ma³¿eñskiego ludnoœci ruskiej w Wielkim Ksiêstwie Litewskim (XV–XVII wiek), Poznañ 1963.
51
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Miêdzy pañstwem a Koœcio³em
16 stycznia 1965 r. w Szarej Kamienicy w ramach Zjazdu Oddzia³u Wojewódzkiego Towarzystwa Œwiadomego Macierzyñstwa us³yszeæ mo¿na by³o wiele opinii na temat problemów ma³¿eñstwa i rodziny w Krakowie.
W piêknych, œwie¿o odremontowanych salach jednej z najbardziej reprezentacyjnych kamienic na Rynku G³ównym przekazanej niedawno Towarzystwu z mównicy pada³y oprócz liczb i podsumowañ bezkompromisowe
propozycje, oparte zdaniem ich autorów na zasadach moralnoœci socjalistycznej. Uczestnik zjazdu, doktor Blachnicki domaga³ siê, m.in. w imiê
ochrony œwiata przed katastrof¹ demograficzn¹, stworzenia organów opiniodawczych, „które bêd¹ uprawnione do oceny, czy partnerzy do zwi¹zku
ma³¿eñskiego zas³uguj¹ na to, by za³o¿yæ rodzinê. Czy ci partnerzy i ich potomstwo nie bêdê ciê¿arem dla spo³eczeñstwa”.
„Spo³eczeñstwo winno daleko bardziej obwarowaæ (...) moralne i formalne prawo, [a] raczej zezwolenie na za³o¿enie rodziny, podstawowej
komórki spo³ecznej” — wtórowa³ przedmówcy kolejny lekarz, dodatkowo
proponuj¹c wprowadzenie, jak to okreœli³, „talonów” na dziecko. „Talony
te winny byæ cenniejsze od przydzia³u Syrenki, tzn. za³¹czników powinno
byæ przynajmniej tyle, co przy podaniu o mieszkanie: zaœwiadczenie zdrowia, moralnoœci, zaœwiadczenie pracy, minimum powierzchni mieszkaniowej i minimum wykszta³cenia”1.
1
APK, Towarzystwo Rozwoju Rodziny (dalej: TRR) 1/ 2, t. 2, Protokó³ z II Walnego Zjazdu Oddzia³u Wojewódzkiego Towarzystwa Œwiadomego Macierzyñstwa w Krakowie odbytego 16 I 1965, s. 4–8.
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Powy¿sze propozycje spo³ecznej kontroli wyraziœcie werbalizowane
przez polski i miêdzynarodowy ruch eugeniczny, a tak¿e czêœciowo przez
zwolenników kontroli urodzeñ w latach miêdzywojennych stanowi³y echo
g³êbokiej, siêgaj¹cej do prywatnoœci ludzi, in¿ynierii spo³ecznej, która jeszcze w latach PRL–u cieszy³a siê uznaniem w krêgach lekarskich2.
Faktycznie jednak problematyka doboru ma³¿eñskiego do dyskursu publicznego powróci³a dopiero po odwil¿y paŸdziernikowej. W okresie stalinizmu, po likwidacji Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w 1949 r., brak by³o
bowiem rozpowszechnianych oficjalnie szczegó³owych wskazówek œwieckich co do najlepszego wieku zawierania ma³¿eñstw czy przedma³¿eñskiego
po¿ycia seksualnego3. W 1956 r. jedna z krakowskich publicystek krytykowa³a w prasie „zmowê milczenia” w sprawie szeroko pojêtego wychowania do
¿ycia w rodzinie4. Wynika³o to zarówno z kompromitacji za³o¿eñ eugeniki,
jak i z ideologicznych przes³anek przypisuj¹cych rodzinie drugoplanow¹ rolê
w kreowanym modelu nowego cz³owieka, którego wartoœæ okreœlaæ mia³a
przede wszystkim umiejêtnoœæ ¿ycia w spo³ecznym kolektywie. Interesuj¹ce
nas zagadnienie rozwa¿ano wiêc niejako na marginesie innych problemów,
sprowadzaj¹c je do kwestii doboru ma³¿eñskiego. Znalaz³o to wyraz w propagowaniu „jednolitych ideowo” ma³¿eñstw cz³onków partii, szczególnie
tych, którzy z racji zajmowanych stanowisk mieli stanowiæ wzorzec œwieckiego ma³¿eñstwa. Dzia³ania te mia³y zminimalizowaæ wp³ywy i wzorce propagowane przez Koœció³ katolicki. Zarzuty braku œwiadomoœci politycznej wystêpuj¹ce przy okazji doboru partnera ¿yciowego prowadziæ mog³y do karania krytykowanych osób nagan¹ partyjn¹ ze strony Wojewódzkiej Komisji
Kontroli Partyjnej. Zdarza³o siê, ¿e podobne sprawy trafia³y tak¿e pod obrady komitetów dzielnicowych PZPR czy organizacji partyjnych, np. Zwi¹zku
Literatów Polskich w Krakowie. Podczas jednego z takich zebrañ Adam Polewka krytykowa³ obecnych za brak zdecydowanej reakcji wobec ¿ycia prywatnego towarzyszy, których wybranki deklarowa³y siê jako praktykuj¹ce katoliczki, czyli w opinii partii by³y zwi¹zane z „wrogim œrodowiskiem”5. Specjalne zebrania poœwiêcane ingerowaniu w ¿ycie prywatne kolegów w imiê
2

Por. K. Uzarczyk oraz M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1952,
Warszawa 2003.
M. Furmanowska, Historia wychowania seksualnego w Polsce w latach 1945–2000, „Przegl¹d Historyczno–Oœwiatowy” 2001, nr 3–4, s.105.
4
A. Stroñska, O rozszerzeniu poradnictwa œwiadomego macierzyñstwa, „Gazeta Krakowska” 1956, nr 6, s. 4.
5
APK, KD PZPR Zwierzyniec 977. Protoko³y Zebrañ POP PZPR przy ZLP, marzec 1951 r.
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partyjnego obowi¹zku mia³y uœwiadomiæ cz³onkom partii wagê tego problemu. Naciski te nie zawsze jednak spotyka³y siê ze zrozumieniem i akceptacj¹
z ich strony, o czym œwiadczy wypowiedŸ jednego ze skonsternowanych
uczestników dyskusji. T³umaczy³ on swoj¹ biernoœæ wobec rozpatrywanej
sprawy towarzysza Korczaka, argumentuj¹c, ¿e w jego odczuciu ingerowanie
w czyjeœ ¿ycie prywatne jest po prostu „nieprzyjemne”6.
W okresie póŸniejszym problem œrodowiskowego doboru ma³¿onków sta³ siê raczej problemem teoretycznym, któremu poœwiêcali sw¹ uwagê ideolodzy i specjaliœci w zakresie tzw. moralnoœci socjalistycznej. Za
idea³, wzorzec zwi¹zku uznano a priori rodzinê robotnicz¹, której przypisywano cechy okreœlane jako demokratyczne: dominacjê wiêzi osobowych,
os³abienie motywacji materialnych i powi¹zanie z ideologi¹ socjalistyczn¹7.
Jak bezpodstawna by³a ta generalizuj¹ca opinia, pokaza³y przeprowadzane i publikowane wówczas (!) badania socjologiczne8. Jednoczeœnie z za³o¿enia przyjêto, ¿e demokratyczny wzorzec poprzez mieszane œrodowiskowo zwi¹zki spontanicznie rozprzestrzeni siê w spo³eczeñstwie9 (np. inteligencko–robotnicze rodziny kultywowaæ bêd¹ tradycje robotnicze).
Problem wychowania m³odzie¿y do ma³¿eñstwa urós³ do jednego z wa¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem polskiej rodziny i edukacji
m³odego pokolenia Polaków po okresie odwil¿y paŸdziernikowej w kontekœcie konfliktu pañstwo — Koœció³ katolicki (zwykle towarzyszy³o to
sprawom legalizacji aborcji oraz katechizacji dzieci i m³odzie¿y). Dyskusja
ta, wpisana w silnie polaryzuj¹cy stanowiska konflikt polityczny, ogromnie
zaostrzy³a siê w latach 60. Mówiono wówczas o starciu „nowoczesnoœci”
z „Ciemnogrodem” z jednej strony (w³adze), z drugiej zaœ o walce tradycji
i wiary z demoralizacj¹ (Koœció³ katolicki). Wbrew pozorom tak jedna, jak
i druga strona mia³a ten sam cel — dzia³anie na rzecz ma³¿eñstwa zgodnego. Równie¿ obie strony podkreœla³y wp³yw wyboru jednostki w sferze pry6

Tam¿e.
J. Malanowski, Rola i miejsce rodziny w spo³eczeñstwie socjalistycznym, [w:] Wybrane problemy socjalistycznej rodziny, red. J. Piotrowski, Warszawa 1978, s. 77. Por.: J. Nowak, Marksizm–leninizm o rodzinie. Klasowo–historyczny charakter ma³¿eñstwa i rodziny, [w:] Wybrane problemy..., s. 13–37.
8
Badania socjologiczne dotycz¹ce idealnego partnera ¿yciowego przeprowadzane w rodzinach robotniczych Warszawy i £odzi pod koniec lat 60. pokaza³y, ¿e idealn¹ sytuacj¹ dla ankietowanych by³a ta, w której
ma³¿onek zarabia na tyle du¿o, by ¿ona nie musia³a pracowaæ, zaœ zasadnicze cechy, jakimi mia³a ona siê
charakteryzowaæ to, poza dobrym charakterem, bycie dobr¹ matk¹ i gospodyni¹. Tym bardziej ¿e praca kobiet by³a gorzej p³atna, a pogodzenie pracy zawodowej i prowadzenia domu bardzo trudne. Zob. B. £obodziñska, M³odoœæ, mi³oœæ, ma³¿eñstwo, Warszawa 1970, s. 105–112.
9
J. Nowak, Marksizm–leninizm..., s. 35–37.
7
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watnej na funkcjonowanie organizmu spo³ecznego. Wynika³o to z preferencji dla kolektywistycznych koncepcji cz³owieka w myœli marksistowskiej
i wielu nurtach filozofii chrzeœcijañskiej.
Jednak ró¿nice w ogólnych pogl¹dach na charakter zwi¹zku ma³¿eñskiego by³y w obu ujêciach powa¿ne. Jeszcze w latach 70. Miko³aj Kozakiewicz, czo³owy seksuolog, autor wielkonak³adowych publikacji poœwiêconych tej tematyce, podkreœla³ we wstêpie ksi¹¿ki skierowanej do kandydatów na ma³¿onków: „(...) brak harmonii w jednej rodzinie powoduje wiele
strat spo³ecznych. Wymêczony awantur¹, niewyspany, zdenerwowany m¹¿
(lub ¿ona) bêdzie gorzej pracowa³, przeniesie swe zdenerwowanie na teren
pracy, co z kolei (gdy zajmuje kierownicze stanowisko) mo¿e ujemnie odbiæ siê na samopoczuciu i efektach pracy jego podw³adnych”10. Podobnie
jak w przypadku czasu wolnego, prywatny wybór mia³ byæ w œwiadomoœci
m³odego cz³owieka podporz¹dkowany dobru wy¿szemu — dobru publicznemu, przede wszystkim pracy.
Z kolei nauka Koœcio³a katolickiego o ma³¿eñstwie, w jej tradycyjnym
schemacie, jako cel zwi¹zku na pierwszy plan wysuwa³a urodzenie i wychowanie dziecka, uczuciowy zwi¹zek ma³¿onków traktuj¹c jako cel drugorzêdny. Zmiany w pojmowaniu ma³¿eñstwa i rodziny w nauczaniu Koœcio³a
katolickiego, pocz¹wszy od Soboru Watykañskiego II, sz³y w kierunku „ca³oœciowego widzenia istoty i celów ma³¿eñstwa”, a co za tym idzie — rezygnacji ze stawiania mi³oœci ma³¿onków na drugim planie. Do Koœcio³a w Polsce dotar³y one jednak stosunkowo póŸno i w powszechnym nauczaniu zauwa¿alne s¹ dopiero na prze³omie lat 70. i 80.11 W zwi¹zku z tym szczegó³owe zalecenia Koœcio³a co do zachowañ przedma³¿eñskich faktycznie nie
ulega³y w Polsce w okresie powojennym zasadniczym, zauwa¿alnym zmianom, z wyj¹tkiem nacisku, jaki k³adziono w latach 50. i 60., czyli momencie
krytycznego politycznego starcia, na dobór partnera. W imiê zgodnoœci po¿ycia kuria zaleca³a wyg³aszanie w koœcio³ach kazañ pod tytu³em: „Co ³¹czy
a co dzieli”, propaguj¹cych wybór ma³¿onka z uwzglêdnieniem „wspólnych
przekonañ, wiary i d¹¿noœci”. Cenzorzy usuwali tego typu zalecenia z we-

10

M. Kozakiewicz, Kryteria doboru ma³¿eñskiego, [w:] Poradnik m³odej pary, Warszawa 1974, s. 15.
F. Adamski, Rodzina nowego miasta. Kierunki przemian w strukturze spo³eczno–moralnej rodziny nowohuckiej, Warszawa 1970, s. 98.
11
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wn¹trzkoœcielnych publikacji, sugeruj¹c, ¿e buduj¹ one wrogi stosunek
spo³eczeñstwa do partii12.
W odró¿nieniu od niezmiennego zasadniczo koœæca wzorców zalecanych przez Koœció³ model propagowany przez pañstwo za poœrednictwem
centralnie starowanych towarzystw, szko³y oraz wydawnictw specjalistycznych ulega³ ewolucji. W pierwszej po³owie lat 50. nast¹pi³o powszechne obni¿enie wieku zawierania ma³¿eñstw, czego wzorcowym przyk³adem by³a
spo³ecznoœæ nowohucka (œrednia krajowa i krakowska — w roku 1950 ponad 26 lat dla mê¿czyzn, 23,5 — dla kobiet, w Nowej Hucie zaœ œlub bra³y
osoby o dwa–trzy lata m³odsze, tj. odpowiednio 23,2 oraz 21,5)13. Pomimo
dostrzegania negatywnych efektów tego zjawiska, g³ównie w postaci wzrostu liczby rozwodów wœród „m³odych ma³¿eñstw”14, na prze³omie lat 50.
i 60. oficjalne podrêczniki nadal propagowa³y wczesne zawieranie zwi¹zków ma³¿eñskich:
„Z punktu widzenia zarówno moralnoœci, jak i higieny — czytamy
w podrêczniku z 1961 r. — lepiej jest za³o¿yæ w³asny dom nieco wczeœniej
i ¿yæ pocz¹tkowo nawet w skromnych warunkach, ani¿eli nawi¹zywaæ lekkomyœlne romanse, w których jako rzecz zwyk³¹ i dopuszczaln¹ traktuje siê
folgowanie prymitywnym zachciankom, co prowadzi do rozluŸnienia obyczajów, moralnego rozprê¿enia i zaniku poczucia odpowiedzialnoœci —
z nieobliczalnymi konsekwencjami osobistymi i spo³ecznymi”15. Ma³¿eñstwo mia³o byæ wiêc, podobnie jak zaleca³ to Koœció³ katolicki, jedyn¹ form¹ dostêpu do ¿ycia seksualnego.
Jednoczeœnie zauwa¿ano ryzyko zwi¹zane z brakiem dojrza³oœci m³odego cz³owieka do za³o¿enia rodziny, wynikaj¹ce m.in. z póŸno osi¹ganej stabilizacji ekonomicznej:
„Dlatego zalecenia wczesnego zawierania ma³¿eñstw nie nale¿y identyfikowaæ z zaleceniem wczesnego zak³adania rodzin wieloosobowych, p³odzenia dzieci natychmiast po zawarciu ma³¿eñstwa, jak to siê czêsto zdarza
12
APK, Wojewódzki Urz¹d Kontroli Publikacji i Czasopism 21, 31 III 1960 r., Interwencje cenzorskie wobec tematyki kazañ zalecanych na 27 XI 1960 r., opublikowanej w wewn¹trzkoœcielnym piœmie. Tematyka
kazañ by³a wówczas okreœlana odgórnie przez ordynariusza lub Episkopat. Zob. tak¿e D. Thiriet, Marks czy
Maryja. Komuniœci i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950–1956), Warszawa 2002, s. 122.
13
W. Kwiecieñ, Zjawiska demograficzne Nowej Huty w latach 1950–1960, „Przegl¹d Statystyczny” 1962,
nr 1, s. 89.
14
Jedn¹ z konsekwencji by³a próba przeciwdzia³ania tej tendencji poprzez podwy¿szenie w Kodeksie Rodzinnym z 1965 r. minimalnego wieku zawierania ma³¿eñstw w odniesieniu do mê¿czyzn z 18 do 21 lat.
15
A. J. Majda, Wychowanie seksualne dzieci i m³odzie¿y. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców,
Warszawa 1961, s. 27–29.
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(...). Wczesne ma³¿eñstwo powinno byæ zalecane pod warunkiem znajomoœci ze strony m³odych ma³¿onków zasad planowania rodziny i posiadania wiadomoœci praktycznych o zapobieganiu ci¹¿y, niezbêdnych dla œwiadomego macierzyñstwa i ojcostwa”16. S³u¿yæ temu celowi mia³y m.in. poradnie Towarzystwa Œwiadomego Macierzyñstwa (TŒM), odrodzonego
w 1957 r.17, które koncentrowa³y siê na badaniach lekarskich, mia³y instruowaæ przysz³ych ma³¿onków o higienie i kulturze ¿ycia p³ciowego, sposobach zapobiegania ci¹¿y, chorobach wenerycznych i konsekwencjach alkoholizmu. By³o to œwiadome nawi¹zanie do tradycji przedwojennych organizacji spo³ecznych: warszawskiej Ligi Reformy Obyczajów, której g³ównym
animatorem by³ Tadeusz Boy–¯eleñski (utworzonej w 1933 r. jako oddzia³
Œwiatowej Ligi Reformy Seksualnej z siedzib¹ w Londynie) oraz krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa, powo³anego
w 1932 r. z inicjatywy pisarza i publicysty Ludwika Szczepañskiego18. O ile
jednak organizacje przedwojenne mia³y charakter spo³ecznikowski i czêsto
boryka³y siê z krytyk¹ tak œrodowisk koœcielnych, jak elit pañstwowych, to
odrodzone TŒM znalaz³o w pañstwie sojusznika. W corocznych zjazdach
uczestniczyli (ramiê w ramiê z reprezentantkami Ligi Kobiet) i zabierali
g³os oddelegowani cz³onkowie KW PZPR. Fakt ten, nag³aœniany w prasie
krakowskiej, powodowa³ uto¿samianie w spo³ecznej œwiadomoœci programu organizacji z polityk¹ pañstwow¹, z drugiej jednak nie przynosi³ praktycznych skutków. Dowodem na to s¹ m.in. nieustanne proœby o popularyzacjê programu towarzystwa w szko³ach, pozostaj¹ce bez odzewu ze wzglêdu na skuteczny opór kuratorium. By³oby to zapewne niemo¿liwe bez cichego zezwolenia w gruncie rzeczy dosyæ konserwatywnych pod wzglêdem
obyczajowym elit partyjnych.
Krakowsk¹ Poradniê Œwiadomego Macierzyñstwa otwar³a w kwietniu
1956 r. Jadwiga Beaupre. Mia³o to miejsce dwadzieœcia trzy lata po powo³aniu do ¿ycia pierwszej krakowskiej poradni, a w dwa lata przed powstaniem
krakowskiego Towarzystwa Œwiadomego Macierzyñstwa. Gabinet dr Beau16

Tam¿e.
M. Furmanowska, Historia wychowania..., s. 105.
18
W 1933 r. prawdopodobnie dosz³o do fuzji obu organizacji i powo³ania Towarzystwa Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa i Reformy Obyczajów. Na jego siedzibê wybrano Kraków ze wzglêdu na konflikty narastaj¹ce w warszawskim oœrodku oraz liczne oskar¿enia wysuwane wobec Boya–¯eleñskiego, m.in. bezbo¿nictwa, szerzenia pornografii oraz prowadzenie nielegalnej dzia³alnoœci aborcyjnej. Zob. M. Gawin,
Planowanie rodziny — has³a i rzeczywistoœæ, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 228–229.
17
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pre mieœci³ siê w Nowej Hucie, na osiedlu A–1. W 1957 r. podobny utworzy³a Helena Szalapak w Poradni K przy ulicy Batorego19.
Praktyka tych poradni wskazywa³a jednak na nik³e nimi zainteresowanie m³odzie¿y. W 1962 r. starano siê tworzyæ gabinety o charakterze Poradni Przedma³¿eñskich, które reklamowano w prasie i telewizji20 (plany te
dotyczy³y tak¿e utworzenia gabinetów w domach akademickich21). Na niepowodzenie tych inicjatyw wskazywa³by fakt, ¿e na pocz¹tku lat 70. nadal
nie wró¿ono im powodzenia wœród m³odzie¿y: „Poradnie, przychodnie
(...). To pachnie na milê biurokracj¹, sztywnoœci¹ i oficjalnoœci¹” — komentowa³ wysi³ki lekarzy publicysta Jerzy Lovell22.
Wreszcie w 1973 r. otwarto Poradniê Przedma³¿eñsk¹ i Rodzinn¹,
œwiadcz¹c¹ porady seksuologiczne, psychologiczne i prawne. Znajdowa³a
siê ona przy Urzêdzie Stanu Cywilnego w Dzielnicy Œródmieœcie23 (rok
póŸniej podobna powsta³a w Nowej Hucie). Do poradni zg³asza³y siê przede wszystkim nieletnie dziewczêta w ci¹¿y, dla których koniecznoœci¹ by³o
uzyskanie zaœwiadczenia o konsultacji. Uzyskanie takowego warunkowa³o
mo¿liwoœæ legalnego usuniêcia ci¹¿y lub zgodê s¹du na zawarcie ma³¿eñstwa.
Pora¿ki dzia³añ oficjalnych instytucji na rzecz œwiadomego macierzyñstwa podejmowanych pod patronatem pañstwa wywo³ywa³y ataki miejscowych w³adz na inicjatywy Koœcio³a katolickiego24. W latach popaŸdzierni19

APK, TRR 14/9, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Krakowie z okazji trzydziestolecia Towarzystwa, 1988. Warto dodaæ, i¿ w jednym z materia³ów archiwalnych TŒM w Krakowie znajduje siê informacja, ¿e pierwsza jego przewodnicz¹ca dr Helena
Szalapak poradniê tego typu otwar³a du¿o wczeœniej przy placu Œw. Ducha, w dokumentach brak jednak informacji o tym, jak d³ugo funkcjonowa³a oraz o jej szczegó³owych zadaniach. Dowiadujemy siê jedynie, i¿
„Poradnia dr Szalapak po dwóch latach dzia³alnoœci zlikwidowana zosta³a przez ówczesny Wydzia³ Zdrowia. Nie bez wp³ywu na tê decyzjê by³o b³êdne rozumienie idei œwiadomego macierzyñstwa. Ideê tê uto¿samiano z oddzia³ywaniem antynatalistycznym, podejrzewaj¹c dzia³aczy ruchu œwiadomego macierzyñstwa
(...) o wrog¹ Polsce Ludowej niepatriotyczn¹ postawê i zarzucaj¹c im, ¿e chc¹ Polskê wyludniæ”. Najprawdopodobniej poradnia ta powsta³a wiêc w pierwszej po³owie lat 50., zob. APK, TRR (niesygnowane), Towarzystwo Œwiadomego Macierzyñstwa Oddzia³ Wojewódzki w Krakowie. Tradycje — dzia³alnoœæ — perspektywy (do u¿ytku wewnêtrznego), Kraków 1977.
20
APK, TRR 1/ 2, t.1, Sprawozdanie za IV kwarta³ 1962 r., s. 1.
21
APK, TRR 1/ 2, t.1, Sprawozdanie za IV kwarta³ 1963 r., s. 4.
22
J. Lovell, Demony nasze powszednie, Warszawa 1973, s. 115–116.
23
APK, TRR 9/1, Sprawozdanie z dzia³alnoœci OW TRR w Krakowie za I pó³rocze 1973 r.
24
APK, KW PZPR 550, Informacja o dzia³alnoœci kleru w Ma³opolsce w latach 1956–1959, s. 12. Tak¿e
z zachowanych szcz¹tkowo dokumentów archiwalnych krakowskiej cenzury (WUKP 21, lata 1959–1961)
wynika, ¿e konsekwentnie starano siê utrudniaæ przep³yw informacji w Koœciele katolickim w Ma³opolsce
na ten temat. Z „Currendy” wykreœlono w ca³oœci dane na temat „Parafialnego przygotowania m³odzie¿y
doros³ej do ma³¿eñstwa”, poniewa¿ „akcja nie uzyska³a zezwolenia w³adz” (APK, Oddz. IV, WUKP 21, 15
VII 1960, Currenda 3–5). Z kolei z „Notificationes” cenzor usun¹³ m.in. nastêpuj¹ce tematy kazañ dla do-
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kowej „odwil¿y” parafialne poradnictwo przedma³¿eñskie prowadzone by³o w formie Katolickich Poradni Ma³¿eñskich i Lekarskich Poradni Przedœlubnych, obowi¹zkowych dla parafian decyduj¹cych siê na ma³¿eñstwo.
Apelowa³y one niezmiennie o czystoœæ przedma³¿eñsk¹ i powrót instytucji
narzeczeñstwa, pod którym to pojêciem rozumiano d³u¿szy okres s³u¿¹cy
wzajemnemu poznaniu siê dwojga ludzi. W ten sposób chciano przeciwdzia³aæ pochopnie zawieranym ma³¿eñstwom po okresie trzymiesiêcznej
lub miesiêcznej znajomoœci, które nie by³y w odizolowanych œrodowiskach
robotniczych niczym wyj¹tkowym i w odró¿nieniu od dramatycznych doniesieñ o demoralizacji mieszkañców hoteli robotniczych, dowodzi³y poszukiwania przez m³odych ludzi antidotum na izolacjê i wykorzenienie poprzez za³o¿enie rodziny25. Jak zró¿nicowane by³o spo³eczeñstwo Krakowa,
œwiadczy fakt, ¿e równolegle w innych œrodowiskach spo³ecznych nadal
funkcjonowa³a tradycja wielomiesiêcznego przygotowywania siê do œlubu
poprzez kompletowanie wyprawy (zamawiania jej nawet wraz z inicja³ami
wyhaftowanymi w rogu poœcieli), remontowania mieszkania przez przysz³ego ma³¿onka itp.26
Rozdra¿nienie w³adz powodowa³o równie¿ podwa¿anie przez Koœció³
katolicki rangi œlubu cywilnego, który sta³ siê obligatoryjnym pocz¹wszy od
1 stycznia 1946 r. W raportach o dzia³alnoœci Koœcio³a w województwie krakowskim ostrzegano o przeciwdzia³aniu z jego strony wzrostowi popularnoœci œlubów cywilnych. „(...) Oœmieszano je i okreœlano jako mniej wartoœciowy „kontrakt”, „z drugiej strony starano siê zaœ uatrakcyjniæ œluby koœcielne” — zauwa¿ali autorzy analizy dzia³alnoœci Koœcio³a w województwie krakowskim27. To ostatnie nie by³o szczególnie trudne, jeœli siê zwa¿y,
¿e nawet oficjalna prasa ze smutkiem donosi³a o „obskurnym” wygl¹dzie
urzêdu stanu cywilnego w Nowej Hucie — bez firanek, kwiatów oraz roœlin

ros³ych: „Poradnie przedma³¿eñskie dla dziewcz¹t (przygotowanie praktyczne)”; „Poradnie przedma³¿eñskie”; „Kursy przedma³¿eñskie w parafiach”.
25
Wyj¹tkowo zdarza³y siê ma³¿eñstwa zwierane nawet po dwóch tygodniach znajomoœci: R. Siemieñska,
Nowe ¿ycie w nowym mieœcie, Warszawa 1969, s. 83; J. Lovell, Czy kryzys instytucji ma³¿eñstwa (artyku³ pierwotnie drukowany w 1955 r. w „Nowej Kulturze”), [w:] tego¿, Na dobre i na z³e, Warszawa 1955, s. 11–14.
26
Stella Müller–Madej wspomina: „Poch³onê³y mnie ca³kiem nowe problemy zwi¹zane ze œlubem, zamówienie bielizny poœcielowej, oczywiœcie z monogramem SW (...) przygotowywa³am siê do roli pani domu.
Zamówi³am nawet u stolarza w Kalwarii szafê kombinowan¹, podobn¹ do tej, jaka sta³a przed wojn¹ w naszym domu na Szymanowskiego. Leszek upora³ siê z formalnoœciami meldunkowymi i przyst¹pi³ do remontu mieszkania.”, tej¿e, Dziewczynka z listy Schindlera: oczami dziecka, Kraków 2001, s. 103–105.
27
APK, Oddz. IV, Informacja o aktualnych problemach laicyzacji ¿ycia spo³ecznego w województwie krakowskim w latach 1959–1960, s. 3.
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ozdobnych28. S¹dz¹c po wynikach badañ socjologicznych wielokrotnie prowadzonych przez badaczy zwi¹zanych ze œrodowiskiem katolickim, sprawa
utrzymania wysokiej rangi œlubu koœcielnego w porównaniu ze œlubem cywilnym by³a bardzo istotna tak¿e dlatego, ¿e wa¿kim problemem sta³y siê
zachowania seksualne m³odej pary w czasie dziel¹cym œlub cywilny od koœcielnego (w wiêkszoœci przypadków trwa³o to od kilku dni do roku). Z badañ przeprowadzonych w drugiej po³owie lat 60. w Nowej Hucie wynika³o, ¿e spora czêœæ katolików nie traktowa³a tego okresu jako kontynuacji
narzeczeñstwa, ale nadawa³a mu sens sankcji ze wszystkimi tego konsekwencjami:
„Rzecz charakterystyczna, ¿e jeœli œlubu koœcielnego nie wyznacza siê
zaraz na drugi czy najbli¿szy w tygodniu dzieñ po cywilnym (czyni to prawie
co czwarte ma³¿eñstwo), to potem zazwyczaj mijaj¹ miesi¹ce, zanim m³odzi
zg³osz¹ u proboszcza chêæ zawarcia œlubu koœcielnego”. Opiniê, ¿e m³odzi
nabywaj¹ pe³ne uprawnienia seksualne wraz ze œlubem cywilnym uznano
za swoj¹, zale¿nie od œrodowiska, wieku i wykszta³cenia od 63,4–85,8 % badanych kobiet, w tym ponad po³owa praktykuj¹cych katoliczek29. Wobec
powy¿szego w kazaniach i naukach przedœlubnych starano siê akcentowaæ
ró¿nicê pomiêdzy jednym a drugim œlubem, bardzo czêsto nazywaj¹c œlub
cywilny konieczn¹ „formalnoœci¹ przewidzian¹ prawem pañstwowym”30.
W piœmiennictwie koœcielnym uderza niezmienna ¿ywotnoœæ pojêcia
„narzeczeñstwo”, którego stosowania pierwotnie unikano w pismach laickich poœwiêconych interesuj¹cej nas tematyce, co najprawdopodobniej wynika³o z poparcia, jakie pocz¹tkowo dawano wczesnym i szybkim œlubom
(narzeczeñstwo zaœ by³o jednoznacznie zwi¹zane z d³u¿szym, chocia¿ jednoznacznie nie okreœlonym czasem jego trwania). Jednoczeœnie zosta³o
ono wykluczone z oficjalnego s³ownika w zwi¹zku ze skojarzeniem z przestarza³ymi stosunkami spo³ecznymi, kontraktami maj¹tkowymi, tradycjami
ziemiañskimi, mieszczañskimi itp. Do czasu jednak. Tak jak wspomnia³am,
œwiecki model przygotowania ma³¿onków do œlubu ulega³ przemianom,
których pierwsze jaskó³ki pojawi³y siê ju¿ w 1956 r.31 Postulaty póŸniejsze28

APK, DRN Nowa Huta, 703/a, s. 55–56.
F. Adamski, Rodzina...., s. 103–104.
APK, WUKP 21, 31 III 1960, „Notificationes”, tematyka kazañ na 6 XI 1960 r., „Pañstwo wobec ma³¿eñstwa”.
31
O ma³¿eñstwach i rozwodach, „Gazeta Krakowska”, 1956, nr 53, s. 3. W artykule tym dyskutowano nad
opini¹ na temat nowohuckich m³odych ma³¿eñstw, wyra¿on¹ przez Jerzego Lovella na ³amach „Nowej Kul29
30
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go zawierania œlubów i powrotu do instytucji narzeczeñstwa zyskiwa³y na
popularnoœci w póŸnych latach 60. oraz latach 70. jako lekarstwo na „kryzys” ma³¿eñstwa (czyli rosn¹c¹ liczbê rozwodów):
„Wydaje siê, ¿e wspó³czesna obyczajowoœæ nies³usznie zrezygnowa³a
z instytucji narzeczeñstwa — opiniowa³a w popularnym poradniku dla m³odej pary badaczka przemian polskiej rodziny w Polsce powojennej Barbara
£obodziñska. — Przystosowanie narzeczeñstwa do wspó³czesnoœci oznacza³oby dla m³odych szansê lepszego poznania siê wzajemnego, sprawdzenie trwa³oœci w³asnych zamiarów i uczuæ, przyzwyczajenia siê do siebie, wyjaœnienia wspólnych d¹¿eñ, stopniowego przystosowania siê do ma³¿eñskich ról i obowi¹zków. By³by to tak¿e okres gromadzenia œrodków s³u¿¹cych do rozpoczêcia wspólnego ¿ycia, a wiêc zdobycie zawodu i pracy, rozpoczêcia kariery zawodowej (...). By³by to okres rozpoczêcia starañ
o mieszkanie, aby nie obni¿aæ u samego startu swoich szans ma³¿eñskich
poprzez zamieszkiwanie k¹tem, w pokoju sublokatorskim albo u rodziny.
By³by to okres wzajemnego zaznajomienia siê rodzin obu stron”. Autorka
tych s³ów uto¿samia „nowe” narzeczeñstwo z wieloletnim „chodzeniem ze
sob¹”32, nie zachêca jednak jednoznacznie do wspólnego zamieszkiwania
przed œlubem, zjawiska coraz powszechniejszego w tym czasie na zachodzie Europy33. W cytowanym poradniku brak równie¿ jednoznacznych zaleceñ co do zachowañ seksualnych. Zwykle jednak pisz¹cy o tym problemie
socjologowie i seksuolodzy, podaj¹c przyk³ady nieszczêœæ wyp³ywaj¹cych
z niedopasowania seksualnego ma³¿onków, zdawali siê pozytywnie wp³ywaæ na opiniê na temat po¿ycia seksualnego przed œlubem.
O ile wiêc w akceptowaniu potrzeby istnienia samej instytucji narzeczeñstwa zbli¿ano siê do opinii g³oszonych przez Koœció³, to pogl¹dy na jego wymiar praktyczny ujawnia³y ju¿ zasadnicze ró¿nice.
tury”. Na podstawie analizowanych przypadków rozwodów m³odych ma³¿eñstw doszed³ on do wniosku, ¿e
niepotrzebnie „dobra instytucja ma³¿eñstwa wychodzi z mody”. Wysoka liczba rozwodów wœród m³odych
ma³¿onków nie by³a jednak uwa¿ana przez wszystkich rozmówców publicystów „Gazety Krakowskiej”
(B. G.) za przejaw szczególnego kryzysu ma³¿eñstwa („Rozwód nie jest z³em, lecz wielkim osi¹gniêciem
ustroju socjalistycznego, a wiêc ¿eñcie siê i rozwódŸcie do woli”).
32
B. £obodziñska, Sympatia — narzeczeñstwo — ma³¿eñstwo, [w:] Poradnik m³odej pary, Warszawa 1974,
s. 47.
33
Przyk³adowo we Francji w ci¹gu zaledwie dziesiêciolecia 1968–1977 liczba m³odych ma³¿eñstw, które
wczeœniej ju¿ ¿y³y ze sob¹ pod jednym dachem, wzros³a z 17 do 44%; warto dodaæ, ¿e w 75% rodzice byli
o tym poinformowani, a w 50% wspierali parê finansowo, G. Vincent, Historia sekretu?, [w:] Historia ¿ycia
prywatnego, t. V: Od I wojny œwiatowej do naszych czasów, red. A. Prost i G. Vincent, Wroc³aw 2000, s. 96,
296–297.
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Praktyki ¿ycia codziennego
Rodzina a wybór kandydata
W Krakowie tendencja do poszukiwania kandydata na wspó³ma³¿onka
w swoim œrodowisku spo³ecznym by³a, jak siê wydaje, silniejsza ni¿ gdzie indziej, dotyczy³o to szczególnie doborów ma³¿eñskich w krêgach inteligencji
i drobnomieszczañstwa. Wp³ywa³a na to tak¿e, przynajmniej pocz¹tkowo,
czyli w latach 40. i 50., presja wywierana przez rodzinê, dla której wykszta³cenie nie musia³o byæ koniecznie „posagiem” wystarczaj¹cym dla zaakceptowania przysz³ej synowej czy ziêcia.
W pierwszym powojennym dziesiêcioleciu w œrodowiskach krakowskiej
inteligencji, silnie zwi¹zanej towarzysko z ziemiañstwem, kultywowaniu
tradycyjnej obyczajowoœci (w tym zasady wyboru partnera czy partnerki ¿yciowej w „swojej sferze” oraz wp³ywu rodziny na ten fakt) sprzyja³a oficjalna kampania dyskredytowania ziemiañstwa w szerokiej opinii spo³ecznej
i doœæ powszechne w tym œrodowisku poczucie zagro¿enia ze strony „obcych”, wywodz¹cych siê z innych krêgów spo³ecznych.
Nadal z dezaprobat¹ czêœci starszego i œredniego pokolenia spotyka³y
siê zwi¹zki mieszane œrodowiskowo. Z niechêci¹ wspominane s¹ w pamiêtnikach takie przypadki (nie spotka³am siê ju¿ jednak w Ÿród³ach z u¿yciem
okreœlenia „mezalians”). Nawet fakt, ¿e póŸniej ma³¿eñstwo okaza³o siê
szczêœliwe, nie przekona³ pamiêtnikarza, profesora prawa Uniwersytetu
Jagielloñskiego, o zasadnoœci zwi¹zku Janinki „bardzo ³adnej, o szlachetnych rysach, z dobrej rodziny, z przedwojennej polskiej Rusi Czerwonej czy
te¿ Podola” z Franusiem, synem ch³opskim spod ¯urawna, mimo ¿e z powodu uzdolnieñ i wrodzonej inteligencji otrzyma³ on w 1948 r. stypendium
na Uniwersytecie Jagielloñskim. Ró¿nica pochodzenia spo³ecznego, tradycji i brak „szlachetniejszej urody” dyskredytowa³ ch³opca tak w oczach matki Janiny, jak i opisuj¹cego tê sytuacjê profesora34.
Wp³yw rodziny na dobory ma³¿eñskie by³ nadal zjawiskiem charakterystycznym dla wielu rodzin osiad³ych na rolniczych przedmieœciach Krakowa, czego przyk³adem mo¿e byæ m.in. œrodowisko rolników krowoderskich
i ich potomków, którzy coraz czêœciej posiadanie ziemi ³¹czyli z prac¹ „na
etacie”, np. w administracji publicznej. Co prawda po wojnie nie by³o ju¿
mowy o „narzucaniu [przez rodzinê — przyp. B. K.–K.] w³asnego kandydata”, jak to mia³o miejsce w okresie miêdzywojennym w przypadku oko³o
34

W. Grzybowski, Wspomnienia, Kraków 2000, s. 630–631.
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60% ma³¿eñstw w tym œrodowisku. Jednak jeszcze w po³owie lat 60. podawano przyk³ady odrzucenia kandydata pod wp³ywem nalegañ rodziny35.
By³o to zapewne m.in. odbiciem silnej wiêzi wewn¹trzrodzinnej. Jeszcze
w latach 60. sonda¿owe badania socjologiczne wykaza³y obecnoœæ w œwiadomoœci cz³onków tej grupy pojêcia „familii”. Na OboŸnej, Mazowieckiej
czy Rac³awickiej okreœlano tym mianem szerokie grono krewnych, z którym utrzymywano sta³e kontakty36.
Udzia³ rodziny w „kojarzeniu” ma³¿eñstw mia³ te¿ coraz czêœciej inny
charakter. Nie polega³ on na szafowaniu nakazami czy zakazami przez rodziców, ale na specyficznej roli, jak¹ spe³nia³o jeszcze d³ugo po wojnie rodzeñstwo, szczególnie bracia, w których towarzystwie dziewczyna mog³a
udaæ siê bezpiecznie do lokalu publicznego „Noworola” czy „Francuskiego” na kawê, którzy przyprowadzali te¿ do rodzinnego domu swoich przyjació³ i znajomych.
Kandydat idealny
Wybór ma³¿onka nie wykraczaj¹cy poza ramy swojej grupy spo³ecznej
nie musia³ byæ koniecznie zwi¹zany z naciskami rodziny. Wydaje siê, ¿e
wspólne doœwiadczenie kulturowe by³o elementem wspó³tworz¹cym wzór
idealnego kandydata na ¿onê czy mê¿a. W generacji wchodz¹cej w doros³oœæ w latach 40. i 50. mo¿na dostrzec przywi¹zywanie wagi do spo³ecznego pochodzenia kandydata na ¿yciowego partnera, chocia¿ nie ono decydowa³o o ostatecznym wyborze. Dla trzydziestoletniego syna przedwojennego oficera (przypadek z 1951 r.) odpowiednia spo³eczna kondycja przysz³ej ¿ony jest jednym z istotnych wymogów wymienianych m.in. obok charakteru i urody. „Spotykaliœmy siê czêsto, bo mieliœmy wspólne tematy, albowiem Helena pochodzi³a z rodziny o szerokich zainteresowaniach historyczno–politycznych (...). Jej przodkowie tak ze strony matki Ostrowskiej, jak i ojca Styrylskiego, wywodzili siê z Podola”37.
Silne poczucie przynale¿noœci do wspólnoty, a co za tym idzie — przewagê doborów endogamicznych, obserwowano tak¿e wœród drobnomieszczañstwa, które po II wojnie œwiatowej uleg³o w Krakowie znacznym przekszta³ceniom, g³ównie w zwi¹zku z ogromnym nap³ywem ludnoœci wiejskiej
35

Archiwum UJ A 250, Konarski H. S., Przemiany spo³eczne przedmieœcia Krakowa na przyk³adzie Krowodrzy, maszynopis pracy magisterskiej IS UJ, s. 81.
„Familia sk³ada siê z kilkudziesiêciu osób i obejmuje wszystkich krewnych (...). Œwiêta na Krowodrzy s¹
okazj¹ do zebrania siê ca³ego rodzeñstwa w domu rodziców. M³ode ma³¿eñstwa przyje¿d¿aj¹ w tym celu do
Krakowa z najodleglejszych czêœci kraju. Stan ten jest uwa¿any za naturalny (...)”, tam¿e, s. 81–82.
37
J. Wachowicz, Dawne sfery oficerskie w moim ¿yciu, Karków 1998, s. 156.
36
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i przemianami natury ekonomicznej. Ma³¿eñstwo zawierano na ogó³ w ramach tej samej grupy zawodowej lub, w przypadku osób nap³ywowych —
dobierano ma³¿onka ze œrodowiska ch³opskiego. Wprawdzie wœród zebranych przez socjologa przypadków odnotowano w tym œrodowisku ma³¿eñstwa np. rzemieœlnika z lwowiank¹ — córk¹ pu³kownika38, nie znaleziono
natomiast w badanej w po³owie lat 60. grupie ¿adnego zwi¹zku, w którym
jeden ze wspó³ma³¿onków wywodzi³by siê z inteligencji krakowskiej39. Warto równie¿ dodaæ, ¿e szczup³y wymiar czasu wolnego (pracowano 12–16 godzin na dobê) zmniejsza³ mo¿liwoœci nawi¹zywania bli¿szych kontaktów
z p³ci¹ przeciwn¹, tote¿ cz³onkowie tego œrodowiska dominuj¹ wœród poszukuj¹cych partnerki poprzez og³oszenie prasowe.
Bariery spo³eczne w doborach ma³¿eñskich wzmacnia³y zachowania dominuj¹ce w pierwszym pokoleniu migruj¹cych do Krakowa robotników,
którzy tak¿e nie szukali ¿on w mieœcie, ale przywozili je z rodzinnej wsi.
„Dobre” nazwisko, a przede wszystkim zwi¹zane z tym okreœlone koneksje rodzinne, dobre maniery czy znajomoœæ jêzyka francuskiego, które
kojarzy³y siê jednoznacznie z tradycyjnymi „wy¿szymi sferami” spo³ecznymi, by³y w cenie wœród krakowskiej inteligencji oraz w grupie drobnomieszczañstwa, jak s¹dzê, do lat 60. Roma Ligocka anonsuj¹c matce swojego
kandydata na ma³¿onka podkreœli³a przede wszystkim, ¿e „pochodzi [on]
ze starej, ziemiañskiej rodziny, jego dziadek by³ znanym architektem krakowskim, mieli kiedyœ zamek”. Tak¿e fakt, ¿e stylem bycia i ubiorem zdecydowanie wyró¿nia³ siê w t³umie, przemawia³ zapewne na jego korzyœæ: „(...)
typ angielskiego lorda, odró¿nia siê od egzystencjalnych artystów w starych
golfach, œwie¿o ostrzy¿one w³osy, szczup³y”40. Nazywa³ j¹ „ma chère” lub
Michelle, przynosi³ kwiaty nie tylko jej, ale równie¿ jej matce „i poca³owa³
j¹ w rêkê — podkreœla pamiêtnikarka — podobnie jak (...) post¹pi³ mój tata z moja babci¹”41. Eksponowanie takiego zachowania oznaczaæ musi tak-

38

Osoba ta wysz³a za m¹¿ za wykszta³conego w Wiedniu syna bogatego krakowskiego kupca. Gizela Krupa
podaje tak¿e przyk³ad ma³¿eñstwa syna rzemieœlnika z córk¹ wysokiego wileñskiego urzêdnika, w tym przypadku bardzo silne by³o jednak poczucie degradacji w hierarchii spo³ecznej: „(...) wczeœnie zosta³am sierot¹
i có¿ nie mia³am wykszta³cenia i oparcia rodziny (wszyscy wyginêli w czasie wojny), musia³am iœæ za tego,
kto mi siê trafi³”, Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu w typach rodzin wielkomiejskich (na
podstawie badañ nad rodzinami krakowskimi w warstwie drobnomieszczañskiej), Kraków, Instytut Socjologii UJ 1964, maszynopis pracy magisterskiej, s. 58–59.
39
Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu..., s. 61.
40
R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym p³aszczyku, Kraków 2001, s. 245–246.
41
Tam¿e, s. 246.
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¿e jego pewn¹ wyj¹tkowoœæ w otoczeniu pamiêtnikarki i odchodzenie od
tradycyjnych regu³ „dobrego” wychowania.
Niestety, brak danych Ÿród³owych z okresu dwóch ostatnich dekad PRL
nie pozwala na sformu³owanie opinii, jak¹ rangê nadawano wówczas nazwisku w œwiadomoœci spo³ecznej krakowian, a jednoczeœnie rozproszenie
i ubo¿enie œrodowiska zaliczaj¹cego siê do „wy¿szych sfer”, a tak¿e postêpuj¹cy proces unifikacji kulturowej, której ulega³y kolejne pokolenia, musia³y powodowaæ ograniczenie kultu dla „dobrego” urodzenia. Co prawda
w latach 70. w og³oszeniach matrymonialnych, obok wymogu „panna z mieszkaniem”, pojawia³y siê og³oszenia typu „panna z dobrego domu”42, to jednak dziesiêæ lat póŸniej tego typu anonse zosta³y ca³kowicie wyrugowane ze
szpalt „Echa Krakowa” na rzecz lakonicznych opisów posiadanego wykszta³cenia, stanowiska czy dóbr materialnych (g³ównie mieszkania, samochodu i domku letniskowego)43.
Jak siê wydaje, kolejne pokolenie dokonywa³o wyboru wspó³ma³¿onka
czêœciej kieruj¹c siê jego wykszta³ceniem ni¿ œrodowiskiem spo³ecznego
pochodzenia. To wykszta³cenie staje siê z czasem czynnikiem decyduj¹cym
o atrakcyjnoœci osoby jako kandydata na ¿yciowego partnera. Jednoczeœnie
trudno na tym etapie badañ jednoznacznie przes¹dziæ, w jakim stopniu by³o ono wówczas w Krakowie elementem buduj¹cym spo³eczn¹ hierarchiê
presti¿u44.

42

Przyk³adowo: pani szukaj¹ca kawalera 28–31 lat bez na³ogów, z wykszta³ceniem pó³wy¿szym lub wy¿szym i mieszkaniem okreœla siê jako „panna kulturalna, z dobrego domu”. Jest to jednak ju¿ wówczas charakterystyka formu³owana bardzo rzadko, dominuj¹ inne: „Panna, lat 23, w³asne mieszkanie”; „Pani w wieku œrednim, szczup³a, materialnie niezale¿na” itp. ; „Echo Krakowa” 1973.
43
Np. : „kawaler lat 45, bez na³ogów, zobowi¹zañ, bujnej czupryny, dom, dzia³ka, samochód”; „domatorka
sytuowana”, „kawaler po trzydziestce, wzrost œredni, wy¿sze wykszta³cenie, samochód”, „Echo Krakowa”
1983.
44
Niew¹tpliwym œladem tego zjawiska s¹ og³oszenia prasowe najbardziej znanego krakowskiego klubu dla
samotnych „Amicus”, który organizowa³ swe spotkania w domu kultury „Krakus” przy ulicy Wroc³awskiej
28. Prawo uczestniczenia w wieczorkach zapoznawczych mia³y tylko osoby ze œrednim lub wy¿szym wykszta³ceniem. „Dziennik Polski”, nr 5 z 7 I 1975, t. 31, s. 6.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Droga do ma³¿eñstwa w powojennym Krakowie 277

Miejsce i charakter spotkañ i kontaktów
— kojarzenie siê ma³¿eñstw
Jak wspomnia³am wczeœniej, spotkanie przysz³ego kandydata na mê¿a lub ¿onê mia³o bardzo czêsto miejsce w krêgu znajomych i rodziny.
Potwierdzaj¹ to badania socjologiczne Gizeli Krupy; jednak niema³¹ rolê
przypisuj¹ one równie¿ znajomoœciom ca³kowicie przypadkowym45. Obok
wycieczek czy pielgrzymek do spotkañ takich dochodzi³o przede wszystkim
w miejscach sprzyjaj¹cych kontrolowanej przez spo³ecznoœæ bliskoœci, czyli
„na tañcach”, zabawach, dancingach czy festynach organizowanych z okazji œwi¹t pañstwowych 1 maja czy 22 lipca. Trudno jednak okreœliæ jednoznacznie, na podstawie dostêpnych historykowi Ÿróde³, jak postrzegane by³y w szerokiej opinii spo³ecznej takie, zwykle popo³udniowe potañcówki,
czy g³ównie jako miejsce rozrywki, czy te¿ przede wszystkim jako okazja
do nawi¹zywania bliskich kontaktów przedstawicieli obu p³ci. Zale¿a³o to
w du¿ym stopniu zapewne od œrodowiska, chocia¿ „tañce” mia³y w Krakowie generalnie „dobr¹ prasê”. Tak spêdzany czas nie grozi³ wiêc raczej pos¹dzeniem o niemoralne zachowanie.
Bardzo popularne „fajfy”, np. w „Feniksie”, wymaga³y jednak konkretnych umiejêtnoœci tanecznych, które mog³y daæ kursy tañca u Banacha46
czy legendarnego profesora Wieczystego. Gdy w 1946 r. Marian Wieczysty
otworzy³ szko³ê tañca nowoczesnego na ulicy Koœciuszki, pod numerem 73,
„zaraz by³a kolejka chêtnych na ca³¹ ulicê”47. Pocz¹tkowo adeptami szko³y
byli g³ównie m³odzi z „dobrych rodzin”, którzy, by sprostaæ wymaganiom
profesora co do ubioru, mieli posuwaæ siê do wypo¿yczania bia³ych rêkawiczek od grabarzy. Do czasu zawieszenia szko³y na kilka lat w 1952 r. oficjalnie uczono siê tam g³ównie kroków „przyzwoitego” walca (wyj¹tkiem by³y
jedynie kursy „specjalne” dla elit politycznych czy towarzyskich Krakowa,
gdzie uczono zakazanej samby, hool–hoopa, twista czy tanga angielskiego,
a nawet jive’a). W szkole Wieczystego coraz czêœciej jednak pojawiali siê
45

Gizela Krupa podaje szeœæ ró¿nych okolicznoœci sprzyjaj¹cych poznaniu i wyborom przysz³ych ma³¿onków. Wœród nich dominuj¹ znajomoœci zawierane przy okazji spotkañ towarzyskich z krewnymi i znajomymi, o 1/3 znajomoœci zadecydowa³ przypadek (na pla¿y, na tañcach, na zabawie, podczas pielgrzymki czy
wycieczki rowerowej) i sporadycznie w pracy, poprzez s¹siedztwo (w wypadku ówczesnych peryferii Krakowa: Grzegórzek za Rondem, Pr¹dnika Czerwonego i Woli Duchackiej) oraz w stowarzyszeniach. Niestety,
po³owa badanych ma³¿eñstw zawarta by³a przed i w czasie II wojny œwiatowej, a autorka nie ró¿nicuje wyników zale¿nie od czasu historycznego (Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu ..., s. 65–68).
46
Barbara Szmigielska, relacja ustna z 2002 r.
47
„Czy pamiêtasz jak w PRL tañczy³eœ walca”. Rozmowa z profesorem Arturem Wieczystym, „¯ycie” 2000,
nr 30, s.18.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

278 Barbara Klich–Kluczewska

robotnicy; jeŸdzi³ on nawet sam do Nowej Huty, gdzie mimo fatalnych warunków lokalowych i niedoboru tancerek pokazywa³ kroki walca oraz promowanych oficjalnie krakowiaków i oberków48.
W osiedlach robotniczych ze wzglêdu na brak miejsc przeznaczonych
na rozrywki ich mieszkañcy starali siê organizowaæ potañcówki w³asnymi
si³ami. Jeden z pamiêtnikarzy wspomina: „(...) naszym ulubionym miejscem spotkañ by³a betonowa p³yta obok pierwszej poczty i Domu Kultury
w Nowej Hucie, tam te¿ zbieraliœmy siê w letnie wieczory na swoje potañcówki dr¹c zelówki co niemiara przy g³oœnikowej muzyce. Tam te¿ poznawaliœmy nasze pierwsze dziewczyny (...)”49. M³odzi, w wiêkszoœci przybywaj¹cy ze wsi, kontynuowali wiêc tradycje przedwojennych œrodowisk robotniczych. Tañce przy orkiestrze, na wolnym powietrzu, na drewnianych podwy¿szeniach, bêd¹ popularne do lat 70., chocia¿ wed³ug dziœ wywo³ywanych
wspomnieñ z tamtych lat — m³odzi ludzie coraz czêœciej wybierali dyskoteki w pobliskich Domach Kultury50.
Ograniczanie wp³ywu rodziny na dobór ma³¿eñski powodowa³o stopniowe zanikanie koniecznoœci „sformalizowania” zwi¹zku, które zwykle
przejawia³o siê m.in. w pos³ugiwaniu siê zwrotem „narzeczona” („narzeczony”) w stosunku do partnera i w upowszechnianiu siê relacji miêdzy
m³odymi, okreœlanych jako „chodzenie ze sob¹”. Warto przy tym zauwa¿yæ,
¿e wiek nawi¹zywania tego typu kontaktów wci¹¿ siê obni¿a³. „Mi³oœæ to
istota ¿ycia miêdzy 15 a 18 rokiem ¿ycia” — zauwa¿a³ z przek¹sem publicysta ju¿ na prze³omie lat 50. i 60.51 Poœrednio wp³yw na upowszechnienie siê nowych norm obyczajowych, towarzysz¹cych zmianom pokoleniowym, mia³ równie¿ malej¹cy dystans towarzyski pomiêdzy p³ciami, czego
przejawem by³o np. zanikanie wœród m³odzie¿y tradycji zwracania siê do
siebie per „pan”, „pani” czy rozpowszechnionej najszerzej w okresie miêdzywojennym formy „kole¿anko” — „kolego”52. Mo¿na s¹dziæ, ¿e by³o to
wynikiem upowszechnienia siê w latach 60. koedukacyjnych szkó³ i oddzia³ywania kultury masowej. Pe³niejsza ocena tych zjawisk nie jest jednak
wci¹¿ mo¿liwa z uwagi na brak szerszych badañ poœwiêconych tej tematyce.
48

Tam¿e, s. 18–19.
PTS Oddz. Kraków, „Sawa”, Wspomnienie nades³ane na konkurs „Czym by³ i czym jest dla mnie Kraków” 1970.
50
Ewa Adamek, relacja ustna z 2002 r.
51
J. Lovell, Dziewczêta p³acz¹ nadaremnie, Kraków 1962, s. 55–64. Por. tak¿e np. A. Stroñska, Kogo przyniós³ bocian, [w:] tej¿e, Proszê nie podawaæ nazwisk, Warszawa 1970.
52
Barbara Szmigielska, relacja ustna z 2002 r.
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Jeszcze w latach 40. i 50. w przypadku m³odych mieszkaj¹cych z rodzin¹, wspomina siê o odwiedzinach p³ci przeciwnej jako wydarzeniu odœwiêtnym, zwi¹zanym z niedziel¹, zaproszeniem na spacer b¹dŸ do kina: „Spotykaliœmy siê raz w tygodniu w niedzielê, przychodzi³ do mieszkania mojego
ojca, czasami wychodziliœmy do kina, czasem na spacer, prezenty nie by³y
drogie, wiêkszych sum ze mn¹ nie traci³, mieliœmy siê pobraæ” — zeznawa³a jedna z przes³uchiwanych w charakterze œwiadka przez s¹d rejonowy
w 1948 r.53
Jednak ju¿ w na pocz¹tku lat 60. w wypowiedziach ankietowanych krakowskich licealistów pojawia³o siê okreœlenie „chodzenie na powa¿nie”,
sugeruj¹ce taki zwi¹zek, co do którego istnia³o prawdopodobieñstwo, ¿e
zakoñczy siê ma³¿eñstwem. Œwiadczy to o wystêpowaniu wœród m³odzie¿y tak¿e kontaktów mniej zobowi¹zuj¹cych, g³ównie o charakterze towarzyskim, daj¹cych wyraz funkcjonowaniu w œrodowiskach m³odzie¿owych
doœæ silnych równoprawnych (niezale¿nych od p³ci) wiêzów kole¿eñskich.
Zwi¹zki takie coraz czêœciej stawa³y siê elementem m³odzie¿owej codziennoœci, czy raczej prywatnoœci, ale mimo ¿e przez uczniów X i XI klas by³y
one uwa¿ane ju¿ wówczas za coœ normalnego i zrozumia³ego, to ze wzglêdu
na rodziców czy wychowawców mia³y jednak charakter pó³jawny54. Fakt ten
jest œwiadectwem przemian obyczajowych zachodz¹cych w obrêbie dwóch
pokoleñ, które niekoniecznie musia³y doprowadzaæ do konfliktu. Z czasem
bowiem, w pierwszej kolejnoœci w rodzinach pracowników umys³owych, ros³a akceptacja dla rozszerzania siê sfery prywatnoœci dzieci, towarzyszy³o temu jednoczeœnie odzieranie tych m³odzie¿owych kontaktów z gorsetu rytua³u.
Os³abienie kontroli rodzinnego œrodowiska zapewnia³o swobodê kontaktom przede wszystkim w krêgach starszej pracuj¹cej m³odzie¿y oraz studentów. W latach 40., dodajmy, du¿¹ rolê eliminuj¹c¹ tê kontrolê odgrywa³y tak¿e doœwiadczenia czasów wojny. Warszawianka, która po wyzwoleniu
zda³a maturê i wybra³a wydzia³ matematyczno–przyrodniczy Uniwersytetu
Jagielloñskiego, wyznaje: „By³am przecie¿ pokoleniem wojennym. Od
dawna pali³am, nieobcy by³ mi kieliszek wódki, nikt nie kontrolowa³ moich

53

APK, Wojskowy S¹d Rejonowy, 41/1948 r.
R. Dyoniziak, „Kodeks” moralny i seksualny m³odzie¿y, [w:] tego¿, M³odzie¿owa podkultura, Warszawa
1965, s. 112–127, 156–64 (badania przeprowadzono na próbie 313 uczniów i uczennic).
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przyd³ugich nieobecnoœci i powrotów”55. Jednak wiele wskazuje na to, ¿e
spo³ecznoœæ Krakowa, mimo powojennego migracyjnego chaosu, przyjmowa³a zachodz¹ce zmiany obyczajowe co najmniej ze zdziwieniem, a w pewnej czêœci tak¿e oburzeniem. Œwiadcz¹ o tym tak¿e zapisy pamiêtnikarskie
o powojennych latach: „Swoboda przejawia siê nawet w stroju. Kobiety
biegaj¹ ubrane mocno przewiewnie, kapelusza ani uœwiadczysz. Jest w tym
wdziêk i lekkoœæ, jednych to gorszy (...)”56. Równie Ÿle widziane by³o okazywanie sobie uczuæ w miejscach publicznych. Zachowanie, którego przyk³ady cytujê poni¿ej, przynosi³o w opinii starszych krakowian wstyd tak dziewczynie, jak i ch³opakowi, a „Bogu ducha winnym” Plantom coraz gorsz¹
opiniê: „Chodziliœmy po Krakowie, zakochani, trzymaj¹c siê za rêce. Ca³owaliœmy siê chyba pod ka¿dym drzewem na Plantach”57, „(...) mia³em doœæ
czasu na podziwianie piêkna plant w towarzystwie mi³ych mieszkanek
i prawie na ka¿dej ³aweczce, co rusz to innej wyznawa³em swoje uczucia tak
d³ugo, dopóki nie zdoby³em poca³unku wybranej. Brakowa³o ju¿ tych ³awek i trzeba by³o korzystaæ z odp³atnych miejsc na krzes³ach, ustawianych
na plantach na odcinku na ulicy Szewskiej w kierunku obecnej «Drobnerówki». Te krzes³a by³y przed³u¿eniem tradycji i pozosta³oœci¹ zwyczaju
przedwojennej snobistycznej bur¿uazji krakowskiej, której nie wypada³o
siadaæ na ³awkach przeznaczonych dla pospólstwa”58. Ówczesny student filologii polskiej wspomina, ¿e poca³unek z dziewczyn¹ na Plantach na prze³omie lat 50. i 60. zakoñczy³ siê dla niego koniecznoœci¹ wys³uchania
pe³nych oburzenia uwag przechodz¹cej w pobli¿u starszej pani.
Jerzy Lovell, który œledzi³ w swych reporta¿ach przemiany obyczajowe,
wyœmiewa³ zgorszenie, jakie wywo³ywa³y formy okazywania sobie uczuæ
przez m³ode zakochane pary, które „tul¹ siê (...) na Plantach w cieniach
Collegium Novum”. W powszechnej œwiadomoœci kojarzyæ musia³o siê to
jednoznacznie z „podejrzanymi g¹szczami parku Jordana” i „upiciem do
nieprzytomnoœci w Barze Sportowym”. Koñczy³ wiêc przewrotnie swój fe-
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PTS Oddz. Kraków, „Warszawianka z Krakowa”, Wspomnienie nades³ane na konkurs „Czym by³ i czym
jest dla mnie Kraków” 1970, s. 11.
Janina Roœciszewska, Pamiêtniki, BJ, Rkp. Przyb. 23/82, listopad 1946 r.
57
PTS Oddz. Kraków, R. Awerski, Wspomnienie nades³ane na konkurs „Czym by³ i czym jest dla mnie
Kraków” 1970, s. 3.
58
PTS Oddz. Kraków, „Porzuci³ ojców zagrody” (god³o „Lech S¹decki”), wspomnienie nades³ane na konkurs „Czym by³ i czym jest dla mnie Kraków” 1970 r., s. 8.
56
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lieton, skonstruowany na podstawie obserwacji zachowania przypadkowej
studenckiej pary: „Có¿ to, [oni] wchodz¹ do Biblioteki Jagielloñskiej!”59.
Pary spotyka³y siê we wszystkich popularnych miejscach spacerowych
Krakowa: na Plantach, na Wawelu i w Tyñcu, na Bielanach i na kopcu Koœciuszki, w Lasku Wolskim oraz na cmentarzach: Rakowickim i Salwatorze60. Kto mieszka³ w centrum miasta i staæ by³o go na zaproszenie „sympatii” do kawiarni, wybiera³ „Jamê Michalika”, „Pollera”, „Wierzynka” lub
kanapy u „Noworolskiego”. Mieszkañcom pozosta³ych dzielnic miasta pozostawa³y g³ównie spacery wiœlanymi bulwarami, poniewa¿ inicjatywy tworzenia miejsc spotkañ, gwarantuj¹cych jak¹ tak¹ prywatnoœæ dwojgu ludziom, wci¹¿ napotyka³y na trudnoœci. W dzielnicy Podgórze podj¹³ siê tego w 1962 r. Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej. Mia³y to byæ sobotnie „fajfy przy czarnej kawie” przy „muzyce z taœmy”. Ale i w tym przypadku
w zwi¹zku z problemami z wynajêciem sali pomys³ spali³ na panewce61.
O otwarciu kawiarni „Krasnoludek” w Nowej Hucie donosi³a z dum¹ krakowska prasa, zaznaczaj¹c jednak, ¿e nadal brak w tej czêœci miasta miejsca, gdzie mo¿na by potañczyæ62. Alternatyw¹ dla publicznych miejsc rozrywki w drugiej po³owie lat 50. coraz czêœciej by³y prywatki: „Czêsto siedzimy po prostu ca³ymi nocami u kogoœ w mieszkaniu, s³uchamy jazzu, pijemy wódkê, gadamy. Kiedy atmosfera staje siê zbyt intymna, kiedy ludzie
zaczynaj¹ siê ca³owaæ, obejmowaæ, kiedy robi siê zbyt ciasno, po prostu
uciekam”63.
Bywa³o, ¿e trudnoœci finansowe i lokalowe oraz pora roku, która nie
sprzyja³a „darmowej rozrywce”, czyli spacerom, doprowadza³y do rozpadu
zwi¹zku dwojga nowo przyby³ych mieszkañców miasta:
„Najgorszy by³ dla mnie pierwszy miesi¹c pobytu w Krakowie — wspomina dziewczyna w po³owie lat 60. — Nowe, obce œrodowisko, trudnoœci
zwi¹zane z now¹ prac¹. Czu³am siê osamotniona i zagubiona. Pragnê³am
jak najwiêcej przebywaæ z Andrzejem, ale to nie by³o takie ³atwe, poniewa¿
by³ luty, na dworze potwornie zimno. Trudno by³o w³óczyæ siê po mieœcie.
Nie mieliœmy pieniêdzy ani na kino, ani kawiarnie, gdzie moglibyœmy przynajmniej nie marzn¹æ. Nie mieliœmy gdzie siê podziaæ. On «siedzia³ na kar59
60
61
62
63

J. Lovell, Cud siê zdarzy³. Reporta¿e i groteski, Warszawa 1959, s. 11.
PTS Oddz. Kraków, R. Awerski, Wspomnienie..., s. 3.
„Gazeta Krakowska” 1962, nr 15, s. 4.
„Gazeta Krakowska” 1956, nr 21, s. 4.
R. Ligocka, Dziewczynka... s. 243–244.
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ku» swoim szwagrom, ja — swojej przybranej ciotce, która pomog³a mi zaczepiæ siê w Krakowie i znaleŸæ pracê, co bynajmniej nie by³o takie ³atwe
(...). Nudziliœmy siê. Przygnêbieni nêdz¹ wegetacji, zatraciliœmy chêæ do jakichkolwiek dzia³añ. (...) Doszliœmy w koñcu do wniosku, ¿e razem nic
w ¿yciu nie osi¹gniemy, ka¿de musi iœæ swoj¹ drog¹ (...). Mama na wiadomoœæ, ¿e zerwaliœmy, powiedzia³a: «Dobrze ¿e z nim skoñczy³aœ. Jakie
mia³abyœ z nim ¿ycie? Ani pieniêdzy, ani stanowiska»”64.
¯ycie intymne
„Wspólne ¿ycie bez œlubu nie jest wtedy akceptowane. A wiêc wezmê
œlub!”65 — deklarowa³a w drugiej po³owie lat 50. Roma Ligocka. Historykowi trudno jednak dzisiaj daæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ na pytanie o charakter i powszechnoœæ stosunków intymnych przed œlubem, o postêpuj¹ce
w kolejnych dekadach PRL przemiany w sferze, która wci¹¿ stanowi³a tabu
w œwiadomoœci spo³ecznej. Brak jest badañ Ÿród³owych, które polega³yby
na ¿mudnej analizie jednostkowych dokumentów urzêdów stanu cywilnego poprzez porównywanie dat œlubów i pierwszych urodzeñ w ma³¿eñstwie66. Jedyne dane na ten temat, jakie posiadamy dla Krakowa, to wyniki
badañ terenowych przeprowadzonych w 1974 r. przez Krystynê Kluzow¹,
która przeanalizowa³a sytuacjê trzystu kobiet mieszkaj¹cych na terenie
wszystkich ówczesnych dzielnic administracyjnych miasta67. Odnotowa³a
ona siedem urodzeñ przedma³¿eñskich. Mia³y one miejsce w grupie najm³odszych kobiet, które nie przekroczy³y dziewiêtnastego roku ¿ycia. Ponadto w szeœædziesiêciu piêciu przypadkach (tj. co najmniej u co pi¹tej
w zbadanej grupie kobiet) urodzenie dziecka nastêpowa³o przed up³ywem
9 miesiêcy od daty œlubu. Autorce uda³o siê na podstawie analizy kwestionariuszy wykluczyæ w wiêkszoœci przypadków wczeœniactwo, mo¿na wiêc
przyj¹æ, ¿e oko³o 20% ankietowanych przez ni¹ kobiet zasz³o w ci¹¿ê przed
œlubem. Co ciekawe, trudno przypisaæ wczeœniejsze urodzenia jednej wyraŸnie wyró¿niaj¹cej siê, np. wykszta³ceniem, grupie kobiet. Co prawda
wœród osób z wykszta³ceniem podstawowym zdarza³y siê one najczêœciej
(32%), to jednak równie¿ stosunkowo czêsto mia³y miejsce w grupie kobiet
64

Mój ch³opiec, moja dziewczyna, wybór i oprac. A. Berkowicz, Warszawa 1968, s. 127–129.
R. Ligocka, Dziewczynka..., s. 248.
Roczne sprawozdania statystyczne nie zawieraj¹ informacji np. o œlubach przyœpieszonych ze wzglêdu na
ci¹¿ê.
67
K. Kluzowa, Spo³eczne uwarunkowania dzietnoœci rodzin (na przyk³adzie badañ przeprowadzonych w Krakowie w 1974), Wroc³aw 1978, s. 32.
65
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z wykszta³ceniem œrednim i wy¿szym (24%)68. Je¿eli zaryzykujemy hipotezê, ¿e jednoczeœnie czêœæ par skutecznie zabezpiecza³a siê przed niepo¿¹dan¹ ci¹¿¹ (co nie by³oby niczym dziwnym, skoro ju¿ dane dotycz¹ce ¿ycia rodzinnego „najemnych pracowników naukowych” w okresie miêdzywojennym mówi¹ o powszechnym stosowaniu w tym œrodowisku ró¿nych
form œrodków antykoncepcyjnych69), liczba ta zapewne znacznie wzroœnie70. Niestety, sformu³owanie pe³niejszych nawet hipotetycznych wniosków nie jest tutaj mo¿liwe, podobnie jak odpowiedŸ na pytanie, w jakim
stopniu przedwczesna ci¹¿a by³a jedynym motywem œlubu.
Porównuj¹c sytuacjê przeciêtnej krakowianki w latach 70. ze statystyczn¹ polsk¹ pann¹ m³od¹ w tym samym czasie, warto dodaæ, ¿e nie wyró¿nia³a siê ona pod interesuj¹cym nas tutaj wzglêdem. W 1970 r. 24% Polek mieszkaj¹cych w miastach zawiera³o œlub „w odmiennym stanie”, zaœ urodzenia
przedœlubne stanowi³y 5% ogó³u urodzeñ71. „RozluŸnienie obyczajów
znacznie wyprzedza umiejêtnoœæ œwiadomego regulowania zachowañ seksualnych i ich skutków” — podsumowywa³a wyniki ogólnopolskich badañ
Barbara £obodziñska72. W przypadku Krakowa mia³o to zapewne zwi¹zek
tak¿e z faktem, ¿e zaledwie w co pi¹tym domu córki (bo tylko ich dotyczy³o badanie) podejmowa³y na gruncie rodzinnym temat liczby swych przysz³ych dzieci. „Natomiast znacznie czêœciej cz³onkowie rodziny macierzystej, przede wszystkim matki i siostry, by³y dla respondentek pierwszymi informatorkami w zakresie zagadnieñ dotycz¹cych wspó³¿ycia ma³¿eñskiego
oraz obowi¹zków macierzyñskich”73. Niestety nie wiemy, jak powszechne
by³o to zjawisko, niepodwa¿alny jest jedynie fakt, ¿e Ÿród³em informacji
w sprawach macierzyñstwa i wspó³¿ycia pozostawa³ bezpoœredni przekaz
osobistych doœwiadczeñ, i to osób tej samej p³ci, nie zaœ ksi¹¿ka, szko³a, czy
poradnia.
Tak wiêc powojenny Kraków dostarcza przyk³adów œwiadcz¹cych o stopniowym, chocia¿ wyraŸnym odradzaniu siê narzeczeñstwa jako zjawiska
68

Tam¿e, s. 61–62.
L. Mroczka, Krakowianie. Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939,
Kraków 1999, s. 24–25.
70
W Polsce, wed³ug badañ przeprowadzanych na pocz¹tku lat 60, 62% mê¿atek rozpoczê³o ¿ycie seksualne przed œlubem, w wiêkszoœci przypadków ze swoim mê¿em; co charakterystyczne, po³owa z nich potêpia³a podczas wywiadu ten fakt. Zob. B. £obodziñska, M³odoœæ, mi³oœæ, ma³¿eñstwo, Warszawa 1971, s. 90–94.
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B. £obodziñska, Dobór ma³¿eñski jako spo³eczny proces kojarzenia partnerów, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975, s. 237.
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Tam¿e, s. 236.
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obyczajowego odnosz¹cego siê do czasu pomiêdzy decyzj¹ o zawarciu œlubu a ostatecznym powiedzeniem „tak”, umieszczanego jednak wy³¹cznie
w sferze prywatnoœci, a nawet intymnoœci. Pozosta³oœci deklaracji ma³¿eñskich jako zjawiska publicznego zanikaj¹ ju¿ krótko po zakoñczeniu wojny,
kiedy to w „Dzienniku Polskim” pojawiaj¹ siê ostatnie zapowiedzi przedœlubne74. O przesuniêciu siê punktu ciê¿koœci planów ma³¿eñskich do sfery
intymnej zainteresowanych œwiadczyæ mo¿e niechêæ do pos³ugiwania siê
wobec siebie i innych osób zwrotem narzeczony — narzeczona i zastêpowanie tego okreœlenia przedma³¿eñskich relacji maj¹cym o wiele szersze
znaczenie mianem „chodzenie ze sob¹”. W pamiêtnikach czy wywiadach
zanikaj¹ tak¿e wraz z up³ywem czasu informacje o zarêczynach i obrzêdach z tym zwi¹zanych, np. oficjalnej wymianie pierœcionków w towarzystwie rodziny. Nawet jeœli takie wydarzenie mog³o mieæ miejsce, to nie
przywi¹zywano do niego na tyle du¿ej wagi, by zanotowaæ je we wspomnieniach. Chocia¿ nadal deklaracja zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego przez
dzieci mog³a staæ siê okazj¹ do pierwszego spotkania siê obydwu rodzin,
które z regu³y nie mia³y ju¿ bezpoœredniego wp³ywu na wybór partnera
(partnerki) swego dziecka, coraz czêœciej takie pierwsze spotkanie rodzin
nastêpowa³o dopiero podczas organizowania œlubu, czy wrêcz podczas
przyjêcia weselnego.
Ten proces przemian obyczajów przebiega³, jak siê wydaje, niezale¿nie
od wszelkich celowych dzia³añ instytucji o charakterze publicznym. Dzia³ania te zreszt¹ w gruncie rzeczy koncentrowa³y siê przede wszystkim na konkretnych sprawach wspó³¿ycia seksualnego i zwi¹zanych z tym problemach
antykoncepcji oraz przerywania ci¹¿y. Niew¹tpliwie jednak cytowane na
wstêpie fragmenty wypowiedzi uczestników zjazdu TŒM, mimo ostroœci
pewnych sformu³owañ, nie mia³y wiele wspólnego z szeroko zakrojonymi
dzia³aniami maj¹cymi na celu kontrolê spo³ecznych zachowañ w tej sferze
¿ycia. Wyj¹tkiem by³o œledzenie prywatnych zachowañ osób, które z racji
pe³nionych stanowisk mog³y takiej kontroli podlegaæ. Œrodowiska laickie
zainteresowane t¹ problematyk¹ i zaanga¿owane w upowszechnianie okreœlonych wzorców zachowañ g³ównie poprzez poradnictwo, by³y odosobnione i nie znajdowa³y szerszego poparcia ze strony w³adz, które mog³y mieæ
wp³yw na ich rozpowszechnienie g³ównie poprzez ró¿ne formy edukacji.
Czy przyczyn¹ tego by³ obyczajowy konserwatyzm czy te¿ lekcewa¿enie tej
tematyki — pozostaje kwesti¹ otwart¹.
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W polskiej tradycji kulturowej model partnerstwa miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, a wiêc tak¿e model nowoczesnego ma³¿eñstwa, rodzi siê w koñcu
XIX w. w œrodowisku radykalnej inteligencji, zorientowanej demokratycznie i z regu³y sympatyzuj¹cej z ruchem socjalistycznym, a czêsto tak¿e —
z emancypacyjnym ruchem kobiet. Z regu³y jednak wypowiadano siê na ten
temat dorywczo i okazjonalnie, na ogó³ na marginesie zasadniczych debat
na temat programu i form demokratyzacji spo³eczeñstwa. Do rzadkoœci nale¿¹ pe³niejsze wypowiedzi na ten temat; z regu³y nosz¹ one przede wszystkim charakter postulatywny.
Zasady partnerskich relacji, które mia³y ³¹czyæ w ma³¿eñstwie nowoczesn¹ kobietê i nowoczesnego mê¿czyznê, formu³owane by³y przede wszystkim w zwi¹zku z kwestionowaniem konkretnych norm, obowi¹zuj¹cych
tradycyjnie. Do nich nale¿a³a zasada podporz¹dkowania w ramach ma³¿eñstwa indywidualnych potrzeb i upodobañ ¿ony — mê¿owi. Jej konsekwencj¹ by³a m.in. powszechnie uznawana za oczywist¹ nierównoœæ szans
ma³¿onków w rozwijaniu indywidualnych talentów czy zdolnoœci, preferowanie talentów mê¿a itd. Jednym z nielicznych zapisów na ten temat, pochodz¹cych z tamtej epoki, s¹ listy Kazimierza Kelles–Krauza do narzeczonej Marii Goldsteyn, pisane na pocz¹tku lat 90. XIX w. Notowane by³y „na
gor¹co”, pod wp³ywem impulsu prze¿ywanej chwili. Z punktu widzenia historyka jest to istotne dla ich wartoœci jako Ÿród³a, podnosi wiarygodnoœæ
wynurzeñ autora, szczególnie w porównaniu z czêœciej wykorzystywanymi
refleksjami wspomnieniowymi. Te ostatnie bowiem z regu³y ska¿one s¹
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niema³ym na ogó³ dystansem czasu, dziel¹cym pamiêtnikarza od opisywanych prze¿yæ.
Z punktu widzenia interesuj¹cego nas tematu szczególne znaczenie posiadaj¹ wspomniane wy¿ej listy Kazimierza Kelles–Krauza1. Towarzyszy³y
one bowiem dojrzewaniu planów ma³¿eñskich dwojga m³odych u progu ich
doros³oœci.
Korespondencjê tê otwiera rok 1890, gdy 18–letni Kazimierz (tylko dwa
lata starszy od swej wybranki) koñczy w³aœnie edukacjê na poziomie maturalnym. Maria — zgodnie z ówczesnymi mo¿liwoœciami kszta³ceniowymi
dziewcz¹t — uzyskuje wykszta³cenie zbli¿one do œredniego w 6–klasowej
pensji (która jednak wówczas nie dawa³a dostatecznego przygotowania do
uzyskania tzw. mêskiej matury, otwieraj¹cej drogê na uniwersytet). Oboje
wyró¿niaj¹ siê w krêgu swoich rówieœników poziomem intelektualnym i talentami artystycznymi: on — planuje studia prawnicze, ona — marzy
o konserwatorium. Oboje anga¿uj¹ siê w m³odzie¿owym ruchu samokszta³ceniowym z wyraŸnymi sympatiami dla socjalizmu. Oboje s¹ potomkami radomskich rodzin inteligenckich w pierwszym pokoleniu (on —
urzêdnika akcyzy, ona — lekarza wojskowego), wywodz¹cych siê ze zdegradowanego ziemiañstwa i w znacznym stopniu kultywuj¹cych tradycyjne
wzory rodziny patriarchalnej (szczególnie rodzina Marii). Oboje s¹ zbuntowani i wy³amuj¹ siê — acz niekonsekwentnie (szczególnie Maria) spod
patriarchalnego despotyzmu ojca i konwenansów. W tych warunkach,
w czasie kilkuletniej roz³¹ki przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego w roku 1894, przy pomocy intensywnej wymiany korespondencji krystalizuje siê
ich wizja nowoczesnego ma³¿eñstwa, formu³owana przede wszystkim w listach Kazimierza. Spróbujmy j¹ zrekonstruowaæ.
Przed sw¹ wybrank¹ roztacza Kazimierz perspektywê zwi¹zku opartego
wy³¹cznie na uczuciu i pe³nej szczeroœci ma³¿onków wobec siebie, „na d¹¿noœci do coraz lepszego poznania siê nawzajem”2 oraz na wzajemnym
wspieraniu indywidualnych zainteresowañ i aspiracji kszta³ceniowych ka¿dego z nich. Wygaœniêcie uczucia (nie liczy³ siê zreszt¹ z tak¹ ewentualnoœci¹ w przypadku swoim i Marii) winno byæ wystarczaj¹cym powodem dla
swobodnej decyzji o rozejœciu siê.
1

Zachowane w rêkopisie, zosta³y opublikowane w tomie pierwszym zbiorowego wydania Listów tego autora, starannie opracowane przez zespó³ (Kazimierz Kelles–Krauz, Listy, t. 1–2, Wroc³aw 1984).
Tam¿e, t. 1, s. 123.

2

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Schy³ek wieku XIX — kszta³towanie siê modelu ma³¿eñstwa partnerskiego 289

„Dla nas osoba ukochana musi byæ jednoczeœnie przedmiotem pragnienia p³ciowego, przyjaŸni i szacunku — inaczej jesteœmy nieszczêœliwi”3.
Pe³na szczeroœæ miêdzy ma³¿onkami obejmowaæ wiêc winna tak¿e sprawy
¿ycia seksualnego, szczególnie w kontekœcie prokreacyjnych zadañ rodziny. Zak³ada siê bowiem planowanie i regulacjê liczby potomstwa (mimo ¿e
w œwietle analizowanych listów wiedza obojga o antykoncepcji okazuje siê
bardzo sk¹pa).
Jednym z fundamentalnych elementów proponowanego modelu ma³¿eñstwa jest zdeklarowane przekonanie, ¿e ma³¿eñstwo i macierzyñstwo nie
wyczerpuj¹ spo³ecznej roli „wspó³czesnej kobiety”4, która ma równe z mê¿czyzn¹ prawa do kszta³cenia siê i rozwijania swych talentów, a tak¿e — do
realizowania swej potrzeby dzia³alnoœci spo³ecznej. Aspiracje spo³eczne
stara siê Kazimierz u swojej partnerki umacniaæ, zgodnie z g³êbokim przekonaniem, ¿e „obok sztuki i wiedzy” w³aœnie „dzia³alnoœæ spo³eczna” stanowi nieodzown¹ czêœæ sk³adow¹ „celu i szczêœcia najwy¿szego” zarówno
„nowoczesnej, wspó³czesnej kobiety”, jak i „ka¿dego, o kim przysz³oœæ ma
siê wyraziæ z wdziêcznoœci¹”5. Bowiem, obok ogólnych zasad decyduj¹cych
o partnerskim charakterze zwi¹zku, wa¿n¹ rolê w umacnianiu takiego uk³adu przypisuje Kazimierz Kelles–Krauz wspólnocie œwiatopogl¹du i idea³ów wspó³ma³¿onków. „My siê kochaæ nie przestaniemy — pisa³ do Marii
— bo z jednej strony — kochanie nas uszczêœliwia, z drugiej — rozumiemy
siê nawzajem i mamy wspólne idea³y...”6. Oboje wówczas sympatyzowali
z socjalizmem7.
Taka wizja partnerstwa i wspó³dzia³ania miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ odnosi³a siê zarówno do przedma³¿eñskiej fazy kszta³towania siê wzajemnych
wiêzi emocjonalnych, jak równie¿ do relacji miêdzy nimi jako ma³¿onkami
w przysz³oœci. Mia³a ona w du¿ym stopniu charakter postulatywny. Dopiero dojrzewa³a w trakcie krystalizowania siê planów ma³¿eñskich m³odej pary, formu³owana pod wp³ywem buntu wobec konwenansów i patriarchalnych rygorów obyczajowych.

3

List Kazimierza do Marii z 28 IV 1892, tam¿e, s. 158.
Tam¿e, s. 90 i 145.
Tam¿e, s. 145.
6
List z Wilna z 18 X 1890, tam¿e, s. 47.
7
W nastêpnych latach przebywaj¹c na emigracji w Pary¿u zwi¹zali siê z Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹, a Kazimierz sta³ siê najwybitniejszym teoretykiem polskiego socjalizmu przed 1918 r.
4
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Punktem wyjœcia dla rozwiniêcia siê miêdzy m³odymi uk³adu partnerskiego okaza³o siê eliminowanie ingerencji rodziców (w tym przypadku —
g³ównie ze strony ojca Marii) w dobory ma³¿eñskie dzieci i wymuszenie respektowania przez rodziców prawa — nie tylko synów, ale i córek — do samodzielnego i nieskrêpowanego doboru partnera oraz do oparcia zwi¹zku
w pierwszym rzêdzie na wiêzi uczucia. Za tym sz³a walka o uwolnienie m³odych, a szczególnie dziewczyny — od rygorystycznego nadzoru rodziny nad
ka¿dym jej krokiem w ¿yciu codziennym. Przyk³ad Marii Goldsteyn sugeruje, ¿e jeszcze na pocz¹tku lat 90. XIX w. kontrola, jakiej podlega³a zarówno jej korespondencja, jak poruszanie siê po mieœcie (poddane nadzorowi awet w miejscu zamieszkania czy nauki szkolnej, nie mówi¹c ju¿ o niedopuszczalnoœci samodzielnego podró¿owania bez ustalonej z góry opieki
itd.) by³a w omawianym œrodowisku traktowana jako oczywistoœæ. A przecie¿ w polskich realiach schy³ku XIX w. nauka szkolna m³odzie¿y na poziomie wy¿szym ni¿ elementarny z regu³y ³¹czy³a siê z d³ugotrwa³ym pobytem
poza domem rodzinnym, przewa¿nie — w obcym mieœcie. Studia najczêœciej, a dla dziewcz¹t — z regu³y — wi¹za³y siê koniecznoœci¹ wyjazdu zagranicê.
Tak wiêc rozwijaj¹ce siê aspiracje kszta³ceniowe dziewcz¹t zderza³y siê
z obowi¹zuj¹cymi konwenansami, co nierzadko doprowadza³o do konfliktów w rodzinie. Si³¹ rzeczy dochodziæ musia³o do coraz czêstszego naruszania uœwiêconych patriarchaln¹ tradycj¹ zakazów i nakazów, do rozluŸniania w praktyce krêpuj¹cego „gorsetu” konwenansów. W pierwszym rzêdzie
prowadzi³o to do wymykania siê doborów ma³¿eñskich — nie tylko synów,
ale i córek — spod kontroli rodziców. Najczêœciej nie mog³o siê przy tym
obyæ bez staræ i konfliktów w krêgu rodzinnym. Bowiem w koñcu XIX w.
w œrodowiskach ziemiañsko–inteligenckich czy mieszczañsko–inteligenckich w tych sprawach przewa¿nie (szczególnie na prowincji) ho³dowano
nadal tradycyjnym normom. A przecie¿ niemal wy³¹cznie z tych krêgów
spo³ecznych — g³ównie ze wzglêdów materialnych — wywodzili siê w tym
czasie kandydaci do studiów wy¿szych, a sporadycznie — tak¿e kandydatki
(oczywiœcie przed zam¹¿pójœciem).
Jeszcze w koñcu XIX w. chêæ studiowania zg³aszana przez córkê nierzadko by³a w tych œrodowiskach postrzegana jako sprzeniewierzenie siê
tradycyjnym zasadom moralnym. Zgodnie bowiem z wci¹¿ tu obowi¹zuj¹cym wzorcem wychowawczym dziewczêta winny byæ przygotowywane
do wype³niania jedynie tych ról spo³ecznych, które przypisano im zgodnie
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z tradycj¹. Wyznaczaæ je mia³y wy³¹cznie ma³¿eñstwo i macierzyñstwo.
Konsekwencj¹ tego by³ wymóg pe³nego podporz¹dkowania indywidualnych potrzeb i aspiracji kobiety (zamê¿nej) aspiracjom jej mê¿a. Kszta³cenie
siê kobiety zamê¿nej na ogó³ wykracza³o poza granice ówczesnej wyobraŸni. Kazimierz Kelles–Krauz teoretycznie przewidywa³ tak¹ mo¿liwoœæ.
Snu³ plany studiów uniwersyteckich dla siebie i dla Marii, tak¿e po zawarciu ma³¿eñstwa. Deklarowa³ zagwarantowanie kobiecie zamê¿nej „swobody postêpowania”. Jednoczeœnie jednak zdawa³ sobie sprawê, jak mog¹ wygl¹daæ realia ¿ycia codziennego m³odego inteligenckiego ma³¿eñstwa, pozbawionego materialnego oparcia majêtnej rodziny. I tu w³aœnie widzia³
najwiêksze zagro¿enie dla realizacji postulatów równoœci szans indywidualnego rozwoju intelektualnego czy artystycznego obojga ma³¿onków.
W praktyce najtrudniejsze okazywa³o siê partnerstwo w wype³nianiu
przez rodzinê funkcji us³ugowych i pielêgnacyjnych na codzieñ (tj. w gospodarstwie domowym). „Zajêcia domowe” nazywa³ Kelles–Krauz „barbarzyñskimi”, ale sam przewidywa³, „¿e w teraŸniejszych warunkach bêdê zmuszony Ciebie nawet w przysz³oœci tymi poetycznymi zajêciami «dobrej ¿ony» i «patronki domowego ogniska» obarczaæ. Trudna rada jednak;
wobec walki o byt musimy zrobiæ wiele ustêpstw od naszych hase³ przewodnich”8.
Mimo to analizowane wy¿ej zasady relacji miêdzy ma³¿onkami ujawniaj¹ w pe³ni nowatorstwo proponowanego przez Kazimierza Kelles–Krauza
modelu nowoczesnego ma³¿eñstwa, a nawet wiêcej — niektóre elementy
tego modelu musia³y byæ wówczas odbierane jako swoista rewolucja obyczajowa. Takiego wyrazu nadawa³a mu zarówno zasada równorzêdnoœci
w decydowaniu o rozwoju rodziny (planowanie potomstwa) oraz równych
praw do kszta³cenia i spe³niania siê w pracy spo³ecznej, jak równie¿ —
prze³amanie milczenia wokó³ spraw seksu. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na
mocne zaakcentowanie postulatu wzajemnego wspierania siê wspó³ma³¿onków w dba³oœci o zdrowie, potraktowanej jako „obowi¹zek obywatelski”
z racji prokreacyjnej funkcji ma³¿eñstwa9.
„Nie wiem (...), czy ka¿da kobieta doœæ czêsto przypomina sobie to, ¿e
czekaj¹ j¹ w przysz³oœci obowi¹zki, od których emancypacja nie uwalnia
i które z ni¹ wcale nie s¹ sprzeczne, których wype³nienie wymaga koniecz8
9

List do Marii z 10 III 1891, tam¿e, s. 79.
Tam¿e, s. 85.
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nie dobrego stanu zdrowia (...)” — czytamy w liœcie Kazimierza do Marii
z 1891 r., na trzy lata przed zawarciem ich ma³¿eñstwa.
„Strze¿ zdrowia swego, jak Ÿrenicy oka. Pamiêtaj, ¿e (...) dzieci nasze
bêd¹ mia³y prawo ka¿d¹ nasz¹ umyœln¹, a nawet mimowoln¹ nieostro¿noœæ, niedba³oœæ o nasze zdrowie gorzko nam wyrzucaæ!”10. Wi¹¿¹ siê z tym
wielokrotnie ponawiane w jego listach próby przekonywania narzeczonej,
aby ze wzglêdów zdrowotnych (i nie tylko) zrezygnowa³a z noszenia gorsetu. Charakterystyczne, ¿e by³ to jeden z nielicznych postulatów „nowoczesnoœci”, na spe³nienie którego Maria nie mog³a siê zdobyæ. Wiernoœæ gorsetowi bowiem uznawana by³a tradycyjnie za wa¿ny miernik „moralnego prowadzenia siê” kobiety. Kazimierz nazywa³ to uleganiem przes¹dom11.
Zrzucenie gorsetu nabiera³o w tym czasie znaczenia symbolicznego,
a jednoczeœnie okaza³o siê jednym z najtrudniejszych punktów w prze³amywania skostnia³ych konwenansów. Podobn¹ rolê odgrywa³a sprawa sformalizowania zwi¹zku. Ciekawe, ¿e w tej ostatniej kwestii postawa Kazimierza
by³a bardzo wywa¿ona. Stwierdza³ on wprost, ¿e „po¿ycie bez ¿adnego œlubu” nie jest wymogiem postêpowoœci, ¿e w sytuacji braku mo¿liwoœci
zawarcia œlubu cywilnego — jak to mia³o miejsce w Królestwie Polskim
i w Rosji — œlub koœcielny nie jest odstêpstwem od wyznawanego œwiatopogl¹du ani naruszeniem zasad „moralnoœci niezale¿nej”, któr¹ przeciwstawia³ „pospolitej moralnoœci”.
Autor analizowanych tu listów zdawa³ sobie w pe³ni sprawê, ¿e przedstawiana przez niego wizja „nowo¿ytnego ma³¿eñstwa” k³óci siê z modelem
tradycyjnym, niemal powszechnie jeszcze obowi¹zuj¹cym w œrodowisku inteligencji z ziemiañskim rodowodem, z którego to krêgu spo³ecznego oboje siê wywodzili. Walkê z t¹ tradycj¹ podejmowa³ otwarcie, w listach do Marii dawa³ wielokrotnie wyraz swemu przekonaniu, „¿e potrafimy nic nie
ukrywaæ przed sob¹, ¿e wyrwaliœmy siê z wiêzów pospolitej moralnoœci, ¿e
jak jesteœmy, w ca³ym tego s³owa znaczeniu nowo¿ytnymi narzeczonymi,
tak ma³¿eñstwo z nas bêdzie inne od przeciêtnych”. Bowiem bêdzie siê ono

10

Tam¿e, s. 78 i 98.
Tam¿e, s. 124. Wed³ug Kazimierza Kelles–Krauza sprawa gorsetu stawa³a siê w tym czasie wœród radykalnej inteligencji p³ci ¿eñskiej jednym z g³ównych probierzy przeciwstawienia siê konserwatyzmowi opinii
publicznej. „Pamiêtaj o tym, coœ mi przyrzek³a — pisa³ w jednym z listów do narzeczonej — kawy nie piæ,
papierosów nie paliæ i gorsetu nie nosiæ, to ostatnie... nie tylko ze wzglêdu na zdrowie, ale i na charakter
Twój, w celu stopniowego wytêpienia lub os³abienia tej bojaŸni przed opini¹ ludzk¹, co Ciê tak mêczy i denerwuje” (s. 98–99).

11
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zbli¿a³o do „idea³u ma³¿eñstwa przysz³oœci” — pisze 19–letni Kazimierz
w liœcie do swej narzeczonej z 29 kwietnia 1891 r. 12
W drugiej po³owie wieku XIX w. w toku procesu modernizowania siê
spo³eczeñstwa w specyficznych polskich warunkach, inteligencja ukszta³towa³a siê jako odrêbna warstwa. Trzonem tej warstwy by³a inteligencja zawodowa. Wspó³tworzyli j¹ reprezentanci ró¿nych zawodów umys³owych
(w tym przede wszystkim wiêkszoœæ nauczycieli i urzêdników, publicyœci,
in¿ynierowie, lekarze, artyœci itd.). Dla wielu z nich przynale¿noœæ do tej
warstwy ³¹czy³a siê z pauperyzacj¹, a nawet — degradacj¹ spo³eczn¹ ich rodzin, czêsto wywodz¹cych siê z drobnej szlachty i niezamo¿nego ziemiañstwa, a tak¿e mieszczañstwa.
Ju¿ sam proces kszta³towania siê inteligencji zawodowej, jak i warunki
jej bytowania zmusza³y wielu jej przedstawicieli — szczególnie w generacji,
wchodz¹cej w doros³e ¿ycie w koñcu XIX w. — do zakwestionowania wielu
dot¹d obowi¹zuj¹cych, tradycyjnych norm, reguluj¹cych kontakty miêdzyludzkie zarówno w rodzinie, jak i poza ni¹. Dla wejœcia do œrodowiska inteligencji zawodowej coraz wa¿niejsze okazywa³o siê wykszta³cenie, natomiast stopniowo zmniejsza³o siê znaczenie szlacheckiego rodowodu i koneksji rodzinnych z majêtnym ziemiañstwem. W praktyce coraz istotniejsza rola w stabilizowaniu pozycji w zawodach umys³owych przypada³a kwalifikacjom. Znacznie wolniejszy, ale wyraŸny by³ tak¿e wzrost udzia³u wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych w kszta³towaniu spo³ecznego presti¿u inteligenta. Nios³o to za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje dla pozycji
spo³ecznej kobiet, które zdoby³y wykszta³cenie na poziomie zbli¿onym do
œredniego i decydowa³y siê na podjêcie pracy zarobkowej. (Jeszcze w koñcu
XIX w. by³o to czêsto tylko wykszta³cenie domowe, w najlepszym razie —
uzyskane na pensji, tak czy inaczej niewystarczaj¹ce dla uzyskania matury).
Najczêœciej decyzjê o podjêciu zawodowej pracy zarobkowej wymusza³a
pauperyzacja rodziny. Jednak pod koniec wieku XIX w tym kobiecym krêgu ujawni³y siê tak¿e symptomy nowej tendencji — do rozwijania w³asnych
aspiracji zawodowych i d¹¿enia do ekonomicznego uniezale¿nienia siê od
rodziny. Szczególnie przy tym wa¿na sta³a siê perspektywa znalezienia swojego miejsca w spo³eczeñstwie poprzez wejœcie na rynek pracy umys³owej.
Dla kobiet po raz pierwszy pojawi³a siê alternatywna mo¿liwoœæ samodzielnego kszta³towania swojej pozycji spo³ecznej wobec jedynej dot¹d obo12

Tam¿e, s. 89.
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wi¹zuj¹cej normy — biernego oczekiwania na uplasowanie w hierarchii
spo³ecznej za poœrednictwem ojca, a nastêpnie — mê¿a, partycypowania
w okreœlonym œrodowisku spo³ecznym tylko jako córka lub ¿ona.
U schy³ku XIX w. zdobycie pozycji pracownika umys³owego i wejœcie t¹
drog¹ do œrodowiska inteligencji zawodowej stawa³o siê osi¹galne tak¿e dla
kobiet. Jednak na tej drodze napotyka³y czêsto na nieprzekraczalne bariery. To w³aœnie wobec nich najbardziej dotkliwe i krêpuj¹ce okaza³y siê
skostnia³e tradycyjne konwenanse. Musia³o to wywo³ywaæ postawy buntu
i liczne próby wy³amywania siê z „obyczajowego gorsetu”.
W ¿yciu m³odej inteligencji ostatnich dziesiêcioleci XIX i pocz¹tków
wieku XX najczêstszym umpulsem dla uzewnêtrznienia siê najostrzejszego
buntu, by³ moment wyboru kierunku i miejsca kszta³cenia, ewentualnie —
wyboru zawodu. W przypadku dziewcz¹t szczególnie konfliktogenn¹ by³a
decyzja o podjêciu studiów, co w polskich warunkach z regu³y ³¹czy³o siê
z wyemancypowaniem siê spod kontroli rodziny i samodzielnym wyjazdem
zagranicê — do Francji lub Szwajcarii. Jedyne w tym czasie polskie uniwersytety w Krakowie i we Lwowie dopiero od roku 1894 zaczyna³y dopuszczaæ
pierwsze studentki (zreszt¹ tak¿e tam skazane one by³y na ogó³ na bytowanie poza rodzin¹).
Niew¹tpliwie zaakceptowanie norm obyczajowych, naznaczonych patriarchaln¹ tradycj¹, najtrudniej przychodzi³o radykalizuj¹cej siê m³odzie¿y inteligenckiej obu p³ci w okresie kojarzenia siê ma³¿eñstw. Tote¿ na najostrzejszy ich sprzeciw napotyka³o uœwiêcone tradycj¹ ingerowanie rodziców w wybór partnera czy partnerki. Jednak ju¿ sam miejski charakter bytowania wiêkszoœci inteligencji zawodowej podwa¿a³ tê i inne tradycyjne
normy i rytua³y kojarzenia ma³¿eñstw. Miasto zmniejsza³o dystanse spo³eczne, sprzyja³o prze³amywaniu sztywnych barier œrodowiskowych w doborach ma³¿eñskich (a by³y one jeszcze na prze³omie wieków XIX i XX nadal doœæ rygorystycznie respektowane m.in. w krêgach ziemiañskich). Miasto z jego instytucjami kulturalnymi, oœwiatowymi, handlowymi, publicznymi miejscami spêdzania czasu wolnego, intensyfikacj¹ komunikacji i anonimowoœci¹ du¿ego skupiska mieszkañców zwiêksza³o tak¿e mo¿liwoœci
kontaktów wzajemnych m³odzie¿y obu p³ci.
Dla krêgów m³odej inteligencji szczególne znaczenie, równie¿ pod tym
wzglêdem, mia³y zorganizowane formy ¿ycia zbiorowego. W Królestwie
Polskim by³a to przede wszystkim szeroko rozwiniêta sieæ nielegalnych i zakonspirowanych kó³ek samokszta³ceniowych. Obejmowa³a ona gimnazjali-
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stów i uczennice pensji ¿eñskich w wiêkszych miastach oraz w Warszawie
studentów rosyjskiego Uniwersytetu i s³uchaczy, a przede wszystkim s³uchaczki tajnego polskiego Uniwersytetu Lataj¹cego. W generacji m³odej inteligencji dojrzewaj¹cej na prze³omie wieków XIX i XX wszystkie te
formy — wystêpuj¹ce g³ównie w wiêkszych oœrodkach miejskich — walnie przyczynia³y siê do prze³amywania segregacji p³ci i do wyrównywania aspiracji kulturalnych i kszta³ceniowych m³odzie¿y ¿eñskiej i mêskiej.
W tym samym kierunku oddzia³ywa³y kó³ka socjalistyczne, równie¿ dzia³aj¹ce w konspiracji. Wydatny by³ w nich udzia³ — obok robotników — m³odzie¿y inteligenckiej obu p³ci.
Wszystkie te formy organizacji mia³y z za³o¿enia charakter koedukacyjny. Ruch socjalistyczny dostarcza³ ponadto zaanga¿owanym w nim praktycznych doœwiadczeñ partnerskiego wspó³dzia³ania obu p³ci niezale¿nie
od dystansów spo³ecznych i kulturowych. Kobietom dawa³ dodatkowo poczucie równouprawnienia w dzia³aniach w „sprawach publicznych”. Poœwiadcza to liczny udzia³ w organizacjach socjalistycznych m³odych inteligentek, pochodz¹cych tak¿e z zamo¿nych rodzin ziemiañskich.
Niema³e znaczenie dla szybko postêpuj¹cej wœród inteligencji erozji systemu tradycyjnych patriarchalnych norm mia³y — specyficzne dla tej warstwy, wysoko rozwiniête w rodzinie inteligenckiej aspiracje kszta³ceniowe wobec dzieci. Regu³¹ stawa³o siê wczesne uniezale¿nianie siê dorastaj¹cych dzieci pod wzglêdem materialnym, zarobkowanie i gromadzenie
oszczêdnoœci na studia. Jednak brak stabilnoœci na rynku kwalifikowanej
pracy umys³owej, zjawisko tzw. nadprodukcji inteligencji, szczególnie ostro
dotykaj¹ce Królestwo Polskie w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku wieku
XX sprawia³y, ¿e nieod³¹cznym elementem bytowania inteligencji zawodowej w tym okresie by³ brak materialnej stabilnoœci rodziny, a nierzadko —
poczucie niedostatku. St¹d sta³ym zjawiskiem, wystêpuj¹cym w niektórych
grupach zawodowych, by³o poszukiwanie nowych miejsc pracy i dodatkowych Ÿróde³ zarobkowania, czêste w zwi¹zku z tym zmiany miejsca zamieszkania, wzmo¿ona ruchliwoœæ terytorialna.
Wiele wiêc by³o czynników, które sprawia³y, ¿e to w³aœnie m³odzie¿ inteligencka w koñcu XIX najostrzej zakwestionowa³a zarówno patriarchalne regu³y podporz¹dkowywania woli rodziców planów ¿yciowych dorastaj¹cych dzieci — szczególnie dziewcz¹t i dyskryminowania ich w dostêpie
do wykszta³cenia, jak i patriarchalny model ma³¿eñstwa z rygorystycznym
podporz¹dkowaniem kobiety zamê¿nej mê¿owi.
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Ma³¿eñstwo w projekcie emancypacyjnym
Gabrieli Zapolskiej
Ma³¿eñstwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej

Wokó³ projektu niemo¿liwego
(...) nazwisko Zapolskiej
w dziejach ruchu kobiecego
pozostanie na zawsze1.

Pytaniem podstawowym, które nale¿y postawiæ wobec tak sformu³owanego tematu, jest pytanie o projekt emancypacyjny. Czy Zapolska by³a autork¹ zespo³u pogl¹dów i pomys³ów, któremu mo¿emy nadaæ miano projektu? Czy jakikolwiek projekt stworzy³a?
Pytania te zyskuj¹ zasadnoœæ zarówno wobec opinii wspó³czesnych historyków literatury, badaj¹cych idee emancypacyjne prze³omu XIX i XX w.,
jak i wobec rozpoznañ krytyki feministycznej, zainteresowanej œwiadomoœci¹ feministyczn¹ prze³omu wieków. Opinie te bowiem — co jest niezwykle
interesuj¹ce — wzajemnie sobie zaprzeczaj¹, jeœli chodzi o ocenê pogl¹dów emancypacyjnych Gabrieli Zapolskiej, linia podzia³u zaœ nie przebiega wcale — co jeszcze bardziej interesuj¹ce — pomiêdzy ujêciami tradycyjnymi a rozpoznaniami krytyki spod znaku gender. Kwestia jest wiêc
skomplikowana i dlatego — jak s¹dzê — wymaga wyjaœnienia i uporz¹dkowania.
Z jednej strony mamy wiêc ujêcia, które odmawiaj¹ Zapolskiej autorstwa projektu, wskazuj¹c na charakterystyczny dla pisarki brak konsekwencji i jednorodnoœci w pogl¹dach na kwestiê kobiec¹.
1

C. Walewska, Zapolska w stosunku do sprawy kobiet, „Bluszcz” 1910, nr 33, s. 356.
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Wœród tych ujêæ na uwagê zas³uguj¹ rozpoznania Anety Górnickiej–
–Boratyñskiej, autorki antologii polskich tekstów feministycznych z lat
1870–19392. £¹czy je ona w jedn¹ ca³oœæ ze wzglêdu na temat — emancypacjê i ich reprezentatywnoœæ „dla kszta³towania siê idei emancypacji kobiet w kulturze polskiej”3. Antologia stanowi „próbê zrekonstruowania tej
tradycji myœli o kobiecie i jej miejscu w œwiecie, która w kulturze polskiej
istnia³a wyraziœcie i ciekawie, ale uleg³a swoistemu wyparciu z powszechnej
œwiadomoœci”4. Zbiór tekstów ma wiêc byæ w intencji autorki odtworzeniem procesu kszta³towania siê idei emancypacji kobiet5.
W tej rekonstrukcji nie ma — niestety — miejsca dla Zapolskiej. Wykluczenie to nie musi budziæ zasadniczych w¹tpliwoœci, jeœli weŸmie siê pod
uwagê fakt, ¿e ka¿da antologia opiera siê na wyborze, wyborze autorskim,
zak³adaj¹cym wszak — nawet przy próbie rekonstrukcji ca³oœci — pewn¹
dowolnoœæ. Mo¿na jednak o nie zapytaæ, zastanowiæ siê, dlaczego autorka
antologii nawet nie wspomina o Zapolskiej, dlaczego nie przywo³uje choæby z tytu³u wyst¹pienia pisarki, które zosta³o przecie¿ zamieszczone w zbiorze G³os kobiet w kwestii kobiecej, po który to zbiór siêga badaczka wielokrotnie6.
Wyjaœnienie interesuj¹cego nas wykluczenia znajdujemy w kolejnej
ksi¹¿ce Górnickiej–Boratyñskiej7: „Orzeszkowa, Kuczalska (...), Krzywicka i w pewnym stopniu tak¿e Na³kowska by³y zaanga¿owane — jeœli nie
praktycznie, to ideowo — w ruch równouprawnienia kobiet. Wszystkie by³y
œwiadomymi (na œwiadomy akces do dzia³añ emancypacyjnych k³adê tu
szczególny nacisk) i zdeklarowanymi jego zwolenniczkami. Nie umieœci³am
tu wiêc analizy twórczoœci Gabrieli Zapolskiej, nie tylko ze wzglêdu na niejednoznacznoœæ jej literackich wypowiedzi o kobiecie, ale tak¿e z powodu
jej licznych artyku³ów, w których zdecydowanie i jawnie wypowiada siê
przeciwko konkretnym postulatom ruchu równouprawnienia kobiet (...).

2
A. Górnicka–Boratyñska, Chcemy ca³ego ¿ycia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat
1870–1939, Warszawa 1999.
3
Tam¿e, s. 6.
4
Tam¿e.
5
Tam¿e, s. 24.
6
G³os kobiet w kwestii kobiecej, Kraków 1903.
7
„O wyborze bohaterek do tej pracy decydowa³a reprezentatywnoœæ ich twórczoœci i pogl¹dów. Chodzi³o
mi o mo¿liwie klarowne przedstawienie ró¿nych wizji emancypacji kobiet”. A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.
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W epoce M³odej Polski pojawi³o siê wiele pisarek (...), których ¿ycie
i twórczoœæ mia³y ogromne znaczenie dla zmiany myœlenia o kobiecie (...).
Nie stworzy³y one jednak spójnego projektu równouprawnienia kobiety,
a nawet nie pos³ugiwa³y siê t¹ kategori¹”8.
Powody pominiêcia Zapolskiej wy³o¿one s¹ tu wyraŸnie. Zapolska nie
spe³nia — zdaniem badaczki — podstawowych wymogów, które pozwoli³yby myœleæ o formu³owanych przez ni¹ pogl¹dach na kwestiê kobiec¹ jak
o projekcie, brakuje im bowiem reprezentatywnoœci, spójnoœci i jednoznacznoœci, a myœlenie pisarki o kobiecie nie dorasta do formu³y œwiadomoœci feministycznej.
Twórczoœæ Zapolskiej nie pojawia siê tak¿e w ksi¹¿ce Gra¿yny Borkowskiej Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej9. Zrekonstruowana przez
ni¹ interesuj¹co przestrzeñ polskiej prozy kobiecej zostaje jednak niepe³na
— jak s¹dzê — w³aœnie przez pominiêcie Zapolskiej, której obecnoœæ zape³ni³aby lukê, powsta³¹ pomiêdzy Orzeszkow¹ i modernistkami. W przedstawionych przez badaczkê czterech obecnych w prozie pisanej przez kobiety sposobach (modelach) rozumienia i rozwi¹zywania kwestii kobiecej10
nie pojawia siê wiêc Zapolska ze swoimi diagnozami i pomys³ami nie tylko
jako autorka projektu osobnego, ale te¿ nie mieœci siê w ¿adnym projekcie
przez badaczkê wymienionym.
Z drugiej strony sytuuj¹ siê ujêcia wskazuj¹ce na Zapolsk¹ jako autorkê
nie tylko osobnego, ale niezwykle istotnego dla œwiadomoœci feministycznej prze³omu wieków projektu emancypacyjnego. Tutaj mieszcz¹ siê przede wszystkim ustalenia Krystyny K³osiñskiej11, która — zakotwiczaj¹c w³asn¹ refleksjê w feministycznym paradygmacie myœlenia o kulturze i literaturze — rozpoznaje pisarstwo Zapolskiej w ca³kowicie odmiennej perspektywie. W jej ujêciu Zapolska staje siê autork¹ o niezwykle wycyzelowanej
œwiadomoœci feministycznej, trafnie i samodzielnie diagnozuj¹c¹ opresyjnoœæ kultury patriarchalnej12.
8

A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹..., s. 8.
I tu trudno jest wskazaæ powody owego pominiêcia. Podejmuj¹c próbê odpowiedzi na pytanie: „co to jest
literatura/poezja kobieca?”, opisuje Borkowska kierunki i strategie feminizacji polskiej literatury kobiecej
prze³omu XIX i XX w. Badaczka koncentruje siê przede wszystkim na twórczoœci Narcyzy ¯michowskiej,
Elizy Orzeszkowej, Zofii Na³kowskiej, próbuje te¿ znaleŸæ miejsce dla mniej znanych pisarek modernistycznych — Marii Jehanne Wielopolskiej czy Marii Grossek–Koryckiej. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
10
Zob. tam¿e, s. 201–231.
11
K. K³osiñska, Cia³o, po¿¹danie, ubranie. O wczesnych powieœciach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.
12
„Trzeba by³o geniuszu Zapolskiej, ¿eby opisaæ to wszystko pewn¹ rêk¹ na kilka lat przed Freudem (...)”,
tam¿e, s. 240.
9
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Genialnoœæ, wnikliwoœæ, demaskatorska precyzja diagnozowania stosunków kultury patriarchalnej i jej dyskursu, które badaczka odnajduje
i ods³ania w tekstach Zapolskiej pozwalaj¹ — jak s¹dzê — myœleæ o pisarce
jako twórczyni w³asnego projektu emancypacyjnego, który w fabu³ach niektórych powieœci przybiera kszta³t przestrzeni matrylinearnej utopii13.
Nie chc¹c wybieraæ pomiêdzy tak skrajnymi ujêciami (z jednej strony Zapolska poza dyskursem feministycznym, z drugiej — Zapolska jako
œwiadoma i konsekwentna twórczyni tego dyskursu), przyjrzyjmy siê kwestii odrêbnej — choæ pozostaj¹cej w zwi¹zku z dokonanym przegl¹dem stanowisk wobec interesuj¹cej nas sprawy — co pozwoli nam uzasadniæ u¿ycie
okreœlenia „projekt emancypacyjny” wobec tekstów Zapolskiej.
Otó¿ wydaje siê, ¿e w odniesieniu do dyskursu emancypacyjnego prze³omu XIX i XX w. funkcjonuj¹ przynajmniej dwa sposoby rozumienia pojêcia „projekt”. Wed³ug pierwszego „(...) projekty emancypacji [to] wizje
przewartoœciowania relacji p³ci zarówno w sferze publicznej (zmiana systemu prawa, edukacji i organizacji rynku pracy), jak i prywatnej (rodzina, mentalnoœæ, obyczaj), których celem jest szeroko rozumiane r ó w n o u p r a w n i e n i e [podkr. — A. G.–B.] kobiety w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. (...) Projekty te [to] autonomiczne (jednostkowe b¹dŸ œrodowiskowe)
i konkretne pomys³y zmiany statusu kobiety, zawieraj¹ w sobie nie tylko
wyrazist¹, formu³owan¹ z kobiecego punktu widzenia, krytykê dotychczasowego kszta³tu kultury, ale i wizjê przysz³ego spo³eczeñstwa, opartego na
sprawiedliwiej pomyœlanej relacji p³ci”14.
Wed³ug innego ujêcia, zaproponowanego przez S³awomirê Walczewsk¹, „w kulturze polskiej od pocz¹tków XIX wieku powstaje nowa formacja myœlowa kontestuj¹ca ówczesne przekonania o roli mê¿czyzn, kobiet i o relacjach pomiêdzy p³ciami. (...) Poszczególne wypowiedzi odnosz¹
siê do siebie nawzajem, nawi¹zuj¹ do siebie, inspiruj¹ siê lub zwalczaj¹. (...)
Nowa formacja myœlowa nie jest monolitem — podlega przemianom (...).
Przemiany nie zachodz¹ w sposób linearny ani kumulatywny, «jak gdyby
s³owa na zawsze zachowywa³y swój sens, pragnienia — swój kierunek,
a idee — swoj¹ logikê». Dyskurs ten to raczej zró¿nicowany wewnêtrznie
13
Wskazuj¹c na charakter odzyskiwanej w fabu³ach powieœciowych feministycznej œwiadomoœci pisarki,
K³osiñska wielokrotnie potwierdza pokrewieñstwo czy nawet to¿samoœæ ustaleñ autorki i wspó³czesnych
badaczek spod znaku krytyki feministycznej: „Zaskakuje u XIX–wiecznej pisarki sformu³owanie problemu
bliskie wspó³czesnej feministce (...)”, tam¿e, s. 110.
14
A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹..., s. 6–7.
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obszar sensu, obejmuj¹cy bardziej i mniej wyraziste koncepcje, wspó³graj¹ce ze sob¹ lub nie, ni¿ jednolity, progresywny proces formowania siê pewnego rodzaju wiedzy”15.
Powiedzmy od razu, ¿e taka perspektywa staje siê nam bli¿sza i to ona
w³aœnie pozwala myœleæ o pogl¹dach Zapolskiej na kwestiê kobiec¹ w kategoriach projektu. To bowiem, co dla Boratyñskiej staje siê dyskwalifikuj¹c¹ skaz¹ myœlenia (niespójnoœæ, niekonsekwencja, niejednoznacznoœæ),
w ogl¹dzie Walczewskiej zyskuje walor atrakcyjnoœci i autentycznoœci. Górnicka–Boratyñska bada projekty ju¿ ukszta³towane, interesuj¹ j¹ gotowe
formu³y, oczyszczone z niekonsekwencji, potkniêæ i w¹tpliwoœci. Walczewska pozostaje wyczulona na projekty, które siê staj¹, st¹d jej zainteresowanie zmiennoœci¹ i migotliwoœci¹ dyskursu — tu bowiem zapisuje siê,
jej zdaniem, niemistyfikowana rzeczywistoœæ narodzin polskich projektów
emancypacyjnych16.
Kazimiera Bujwidowa ju¿ na prze³omie XIX i XX w. pisa³a o krystalizacji
pogl¹dów na kwestiê kobiec¹ nie jako efekcie ich ujednolicania i ujednoznacznienia, lecz jako efekcie ró¿nicy i wielog³osowoœci: „Wzmo¿ony ruch wœród
kobiet doby dzisiejszej, gor¹ce dysputy prywatne i po stowarzyszeniach, oraz
polemiki dziennikarskie, wszystko to wprost nawo³ywa³o do sformu³owania
najwa¿niejszych postulatów kwestii kobiecej. Rzecz prosta, ¿e ksi¹¿ka z³o¿ona
z artyku³ów 10 osób, (...) nie mo¿e byæ (...) jednolit¹ i musi zawieraæ pewne
sprzecznoœci. Zasadnicze postulaty s¹ w niej jednak zgodne (...)”17.
Wa¿nym elementem dyskursu emancypacyjnego prze³omu wieków sta³a siê refleksja nad ma³¿eñstwem. Warto wiêc zapytaæ, czym ró¿ni siê Gabrieli Zapolskiej widzenie ma³¿eñstwa jako doœwiadczenia sk³adaj¹cego
siê na kobiec¹ to¿samoœæ od innych pomys³ów, zapisanych w alternatywnych projektach emancypacyjnych. Czy w tej kwestii mo¿na przyznaæ pisarce miejsce osobne? Wydaje siê, ¿e tak. Dyskurs emancypacyjny prze³omu
15
M. Foucault, Die Ordnung des Discurses, Frankfurt/M. 1993, s. 69 (cyt za: S. Walczewska, Damy, rycerze
i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999, s. 8–9).
16
Wybór perspektywy zaproponowanej przez Walczewsk¹ nie wynika st¹d tylko, ¿e naznaczony niekonsekwencj¹ i niejednoznacznoœci¹ dyskurs Zapolskiej wpisuje siê idealnie w jej rozumienie formu³ emancypacyjnych. Wydaje siê bowiem, ¿e uwra¿liwienie na ró¿norodnoœæ i jej akceptacja staje siê wspó³czeœnie jedn¹
z wa¿niejszych wartoœci szeroko pojêtego dyskursu feministycznego. Pisze o tym Joanna Bator: „Wielekroæ
podkreœlany przeze mnie pluralizm filozoficznych interpretacji, dokonywanych przez feministki, uwa¿am
za wartoœæ kierunkow¹ i jestem przekonana, ¿e wszelkie monopolizuj¹ce roszczenie w tej materii by³oby
nieuzasadnionym uniwersalizowaniem tego, co partykularne”. J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”, Gdañsk 2001, s. 14.
17
K. Bujwidowa, Przedmowa, [w:] G³os kobiet w kwestii kobiecej, Kraków 1903.
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wieków skupiony wokó³ ma³¿eñstwa wzbogaca pisarka o nieobecne gdzie
indziej aspekty.
Po ustaleniu kwestii ogólnych warto podj¹æ próbê zrekonstruowania
kwestii ma³¿eñskiej w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej. Gdyby próbê tê podj¹æ na podstawie lektury jej powieœci czy dramatów, okaza³oby siê wówczas, ¿e jakikolwiek pozytywny projekt jest projektem po prostu niemo¿liwym. W utworach pisarki trudno bowiem o przyk³ad ma³¿eñstwa udanego. Wszystkie bez ma³a zwi¹zki usankcjonowane prawnie okazuj¹ siê zwi¹zkami kalekimi, skazuj¹cymi uczestnicz¹ce w nim osoby na
nieustanne doœwiadczanie wspólnej ¿yciowej przestrzeni jako przestrzeni niespe³nienia i braku. Fabu³y powieœciowe osnute wokó³ problemu
ma³¿eñstwa18 mog¹ wiêc prowadziæ do wniosku, ¿e ma³¿eñstwo jest kolejnym doœwiadczeniem ¿yciowym, które — podobnie jak wszystkie inne
przywo³ywane przez pisarkê — wpisuje siê w przyrodniczo–deterministyczn¹ wizjê cz³owieczeñstwa, dominuj¹c¹ w twórczoœci autorki Ma³aszki. Pisze
o tym Irena Gubernat: „Zapolska udowadnia, ¿e zarówno kobieta, jak
mê¿czyzna podlegaj¹ nieludzkim uk³adom spo³ecznym. Ta charakterystyczna dla naturalizmu przyrodniczo–deterministyczna koncepcja osobowoœci ludzkiej [konotuje] fatalistyczn¹ wizjê cz³owieka (...)” 19.
Choæ trudno odmówiæ badaczce racji, wydaje siê, ¿e Zapolskiej widzenie kwestii ma³¿eñskiej nie wyczerpuje siê w naturalistycznym paradygmacie, w deterministycznym widzeniu kondycji ludzkiej. O koniecznoœci przekroczenia takiego — niepe³nego — postrzegania problematyki zwi¹zanej
z ma³¿eñstwem pisa³ ju¿ w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego Micha³ Wagner w swoim obszernym studium o kobiecie w twórczoœci Zapolskiej: „A jeœli chodzi o ma³¿eñstwo — to myli³by siê ktoœ tak¿e, przypuszczaj¹c, i¿ w ogóle uwa¿a³a je Zapolska za niew³aœciwy sposób regulowania
mi³oœci obojga p³ci! Przeciwnie!”20.
Autor próbuje wiêc opisaæ ca³¹ z³o¿onoœæ i ambiwalencjê pogl¹dów pisarki na temat ma³¿eñstwa; próbuje daæ ich wyczerpuj¹cy opis, który mieœci
w sobie zarówno formu³ê ma³¿eñstwa jako czegoœ spaczonego, dziwol¹ga

18
Dla przyk³adu warto wymieniæ choæby: Sezonow¹ mi³oœæ, Córkê Tuœki, Fin — de — sècle’istkê, Szaleñstwo,
Z pamiêtników m³odej mê¿atki.
19
I. Gubernat, Przedsionek piek³a. O powieœciopisarstwie Gabrieli Zapolskiej, S³upsk 1998, s. 115.
20
M. Wagner, Kobieta w twórczoœci Zapolskiej, „Gazeta Bydgoska” 1923, nr 15–18, 20–23.
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ur¹gaj¹cego zasadom moralnoœci, piek³a kobiet, jak i ma³¿eñstwa jako stanu harmonii i przestrzeni autentycznoœci21.
Wydaje siê ponadto, ¿e w³¹czenie w zakres rozwa¿añ opinii pisarki, zawartych w tekstach publicystycznych i refleksji tak licznie rozsianych w jej
listach tak¿e pozwala wskazaæ na rozpoznanie Gubernat jako rozpoznanie
niepe³ne. Zapolska rzeczywiœcie opisuje ma³¿eñstwo jako zwi¹zek u³omny,
zdeformowany i deformuj¹cy; zwi¹zek, który ludzi od siebie oddala, skazuj¹c ich jednoczeœnie na emocjonalne i erotyczne nienasycenie. Powieœciowe ma³¿eñstwa s¹ zwi¹zkami pozornymi i kalekimi. Jednak dyskurs publicystyczny i refleksje epistolarne pozwalaj¹ dostrzec wskazywane przez pisarkê sposoby przekroczenia owej pozornoœci — ma³¿eñstwo jest wiêc do
pomyœlenia jako zwi¹zek autentyczny i integruj¹cy, o ile spe³nione zostan¹
pewne warunki.
Projekty negacji i wykluczenia
Przypomnijmy pokrótce dominuj¹ce na prze³omie wieków formu³y emancypacyjne, projekty „zmiany mentalnoœci, obyczaju, rodziny, systemu organizacji edukacji i pracy, którego celem jest równouprawnienie kobiety w ró¿nych dziedzinach ¿ycia”22. Miejsce ma³¿eñstwa w tych projektach interesuje nas w tej chwili najbardziej, zreszt¹ przyznaæ nale¿y, ¿e w wielu tekstach
namys³ nad ma³¿eñstwem jako podstawowym doœwiadczeniem kszta³tuj¹cym sytuacjê kobiety stawa³ siê punktem odniesienia dla innych relacji.
Refleksja nad ma³¿eñstwem jako instytucj¹ istotn¹ spo³ecznie i narodowo zdominowa³a pozytywistyczny projekt emancypacyjny, realizowany najpe³niej — jak wskazuje Górnicka–Boratyñska — w twórczoœci Elizy Orzeszkowej: „Orzeszkowa, projektuj¹c generaln¹ przemianê (...) wyraŸnie [zaznacza] podstawow¹ perspektywê ¿ycia kobiety — wobec mê¿czyzny i rodziny”23.
Wszystkie wiêc zmiany, jakie musz¹ siê zdaniem pisarki dokonaæ (idzie
jej g³ównie o pracê kobiet i rzeteln¹ edukacjê), powinny dokonywaæ siê
w ramach tradycyjnego uk³adu spo³ecznego, którego podstaw¹ jest
ma³¿eñstwo i rodzina. „Wyemancypowana kobieta bêdzie dla mê¿czyzny
21

Tam¿e.
A. Górnicka–Boratyñska, Idea emancypacji w literaturze polskiej XIX i XX wieku, [w:] Nowa œwiadomoœæ
p³ci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej, red. G. Ritz, Ch. Binswanger,
C. Scheide, Kraków 2001, s. 13.
23
A. Górnicka–Boratyñska, Idea emancypacji..., s. 17.
22
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lepsz¹ towarzyszk¹ ¿ycia — powiada Orzeszkowa. Nie chcemy niczego dla
siebie, pragniemy jedynie szczêœcia naszych rodzin — dodaje” 24.
Namys³ nad to¿samoœci¹ kobiec¹ zdominowany jest wiêc u Orzeszkowej przez tradycyjne rozumienie rodziny — jako obszaru kszta³towania
to¿samoœci obywatelskiej i narodowej.
Ograniczenia te zostaj¹ przekroczone w projektach bardziej radykalnych, okreœlanych przez badaczkê mianem projektu feministycznego,
modernistycznego, czy póŸniejszego — liberalnego, uobecnianych kolejno
w publicystyce i twórczoœci kobiet skupionych wokó³ lwowskiego i warszawskiego „Steru” Pauliny Kuczalskiej–Reinschmit oraz krakowskiego „Nowego S³owa” Marii Turzymy, powieœciach Zofii Na³kowskiej i publicystyce
Ireny Krzywickiej25.
Przekroczenie asekuracyjnego, zachowawczego, samoograniczaj¹cego
projektu Orzeszkowej dokonuje siê poprzez rezygnacjê z myœlenia o kobiecie w odniesieniu do innych wartoœci — przede wszystkim ma³¿eñstwa i rodziny; zyskuje walor autonomicznoœci — kobieta staje siê podmiotem26.
Odzyskiwanie podmiotowoœci realizuje siê poprzez odrzucenie ról, które
to¿samoœæ mistyfikowa³y i zaw³aszcza³y: „Tote¿ nie anio³em, nie dziewic¹,
nie ¿on¹, nie matk¹ winna byæ kobieta, ale przede wszystkim cz³owiekiem
i to cz³owiekiem zupe³nym. Powinna zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e sama sobie jest celem. I sob¹ przede wszystkim byæ winna. Powinna ¿yæ dla siebie,
a nie dla mê¿czyzny ani dla dziecka. Powinna mieæ w³asne cele, w³asne pragnienia, d¹¿enia i idea³y, a nie byæ tylko reflektorem, zwierciad³em mê¿czyzny”27.
Ma³¿eñstwo przestaje wiêc byæ elementarn¹ przestrzeni¹ kobiecej biografii, przestaje byæ kontekstem, wobec którego sytuuje siê kobietê. Jeœli
zaœ jest ju¿ przywo³ywane, to czêsto jako kontekst negatywny, sytuacja, od
której nale¿y siê emancypowaæ, narzucony spo³ecznie horyzont, który nale¿y œwiadomie i samodzielnie przekroczyæ.
Nie bez powodu wiêc feministki skupiaj¹ siê przede wszystkim na spo³ecznych patologiach zwi¹zanych z ma³¿eñstwem jako podstawowym, ak24
G. Borkowska, Niepisana umowa. Polski feminizm i jego ograniczenia, [w:] Polskie oblicza feminizmu, red.
W. Chañska i D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 27.
25
A. Górnicka–Boratyñska, Idea emancypacji..., s. 13–14.
26
A. Górnicka–Boratyñska, Wywo³aæ z milczenia, [w:] tej¿e, Chcemy ca³ego ¿ycia...., s. 22.
27
K. Bujwidowa, Stañmy siê sob¹, „Krytyka” 1907, z. IX, cyt. za: A. Górnicka–Boratyñska, Chcemy ca³ego
¿ycia..., s. 298.
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ceptowanym spo³ecznie i jedynym dostêpnym sposobem relacji pomiêdzy
kobiet¹ i mê¿czyzn¹. Wymieniæ mo¿na choæby kwestiê prostytucji, handlu
kobietami, podwójnej moralnoœci. Praktyka ma³¿eñska zasadza siê ich zdaniem na stosunku przemocy i podleg³oœci, których ofiar¹ staje siê kobieta.
Ma³¿eñstwo postrzegane jest jako wêze³ zniewalaj¹cy potrójnie: ekonomicznie, emocjonalnie i duchowo28.
Ostateczna rozprawa z mitem kobiecoœci — dokonuj¹ca siê przede
wszystkim na ³amach „Steru” — doprowadza w konsekwencji do podwa¿enia i zakwestionowania sensownoœci dwóch „œwiêtych” w potocznym rozumieniu instytucji: ma³¿eñstwa i macierzyñstwa29.
Ma³¿eñstwo — jak wynika z rozlicznych artyku³ów poœwiêconych temu
zagadnieniu — okalecza, nie pozwala kobiecie myœleæ o sobie w kategoriach podmiotu, ka¿e zrezygnowaæ z poszukiwania w³asnej to¿samoœci na
rzecz „bycia w roli” — matki, ¿ony, gospodyni, przez co kobieta doœwiadcza
siebie poœrednio, a wiêc pozornie i nieautentycznie.
Tak wiêc konstytuowanie w³asnej, nowej, niezale¿nej to¿samoœci rozpoczyna siê od gestu zaprzeczenia i wykluczenia jednoczeœnie — ma³¿eñstwo
przestaje byæ horyzontem relacji pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, przywo³ywane jest jako sytuacja, której nale¿y siê przygl¹daæ z daleko id¹c¹ podejrzliwoœci¹. Nowa kobieca to¿samoœæ powinna realizowaæ siê poprzez œwiadome porzucenie tych ról na rzecz odzyskiwania siebie — œwiadomego,
uwolnionego od erotycznej powœci¹gliwoœci cia³a (b¹dŸ te¿ wyboru owej
powœci¹gliwoœci), w³asnej seksualnoœci oraz pracy, bêd¹cej nastêpstwem
rzetelnej edukacji i œwiadomego wyboru30.
Odrzucenie istniej¹cego modelu ma³¿eñstwa, rozpoznanie go jako pu³apki ekonomicznej, emocjonalnej i seksualnej doprowadzi³o w konsekwencji do polaryzacji stanowisk. O ile feministki prze³omu wieków zgodne by³y co do tego, ¿e zaprzeczenie dotychczasowemu porz¹dkowi jest gestem absolutnie koniecznym, o tyle nie ustanowi³y wspólnie zasad nowego.
Powsta³y dwa sprzeczne, choæ nie antagonistyczne pomys³y zagospodarowania uwolnionych w ich dyskursie i postulatach wartoœci. Te wartoœci to
seksualnoœæ i œwiadomoœæ. W obu tych projektach by³y to wartoœci ocalaj¹ce. W pierwszym z nich kobieta powinna œwiadomie uwolniæ t³umiony do
28

M. Turzyma, Potrójne wiêzy kobiety, [w:] tej¿e, Wyzwalaj¹ca siê kobieta, Kraków 1906.
J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W krêgu ofiary i poœwiêcenia, Warszawa 1999, s. 240.
Zob. tam¿e, s. 225–251; S. Walczewska, Konstytucja nowej to¿samoœci, Przymus ma³¿eñstwa, [w:] tej¿e,
dz. cyt.
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tej pory erotyczny impuls i tym samym wyzwoliæ w³asn¹ seksualnoœæ. Wariant drugi tak¿e opiera³ siê na wyborze œwiadomym, ale postulowa³ erotyczn¹ powœci¹gliwoœæ jako akt wyzwolenia spod mêskiej dominacji31. Oba
projekty — bior¹c pod uwagê konkret spo³eczno–obyczajowy prze³omu
XIX i XX w. — cechowa³a swego rodzaju utopijnoœæ.
Wokó³ projektu Gabrieli Zapolskiej
Zapolska pozostawa³a niechêtna wobec takich pomys³ów. Powiedzieæ
nawet mo¿na, ¿e z pasj¹ demaskowa³a abstrakcyjny, teoretyczny charakter
feministycznych rozstrzygniêæ, denerwowa³a j¹ arbitralnoœæ feministycznych s¹dów i niemo¿noœæ spe³nienia obietnic. Dlatego te¿ we w³asnej twórczoœci zapisuje kobiec¹ kondycjê, unikaj¹c formu³ ogólnych i jednoznacznych — w powieœciach ³¹czy patos z groteskowoœci¹32, zaœ w publicystycznym dyskursie stosuje felietonowe zainteresowania dla szczegó³u i zwyczajnoœci33.
Jako pisarka zdawa³a sobie sprawê, ¿e s³owo — pozornie wyzwalaj¹c —
mo¿e spêtaæ i uwiêziæ. Wybiera wiêc niepewnoœæ w³asnych poszukiwañ34,
odrzucaj¹c tym samym fa³szyw¹ i iluzoryczn¹, jej zdaniem, deklaratywnoœæ
emancypacyjnych porywów. Zapolska dostrzega w nich bowiem spo³eczn¹
pu³apkê, która — daj¹c z³udzenie wolnoœci i iluzjê samostanowienia —
wiêzi i nie daje mo¿liwoœci ucieczki. Obietnice emancypacyjnych wyzwolicielek traktuje wiêc jak zabawê ludzkim losem, nieliczenie siê ze spo³ecznymi, tragicznymi w jej mniemaniu, skutkami rozbudzania ambicji niemo¿liwych do spe³nienia35. Myœlowa spójnoœæ feministycznych projektów emancypacyjnych jest dla Zapolskiej wielce podejrzana; pisarka postrzega j¹ jako skazê, nie zaœ zaletê. Dlatego jej projekt emancypacyjny jest projektem
31

O uwik³aniu projektów feministycznych w sprzecznoœci pisze J. Franke, dz. cyt., s. 244.
H. Boguszewska, Na marginesie powieœci Zapolskiej. Tuœka i Pita, „Kobieta Wspó³czesna” 1932, nr 5,
s. 86.
33
W 1900 r. rozpoczyna Zapolska na ³amach „S³owa Polskiego” pisanie cyklu felietonów Przez moje okno.
34
Podobny stosunek do dziewiêtnastowiecznego feminizmu wykazywa³a Narcyza ¯michowska. G. Borkowska pisze: „Obawia³a siê [¯michowska], ¿e feminizm polski móg³by t³umiæ to, co w feminizmie zachodnioeuropejskim — zw³aszcza dobrze jej znanym francuskim — by³o prawdziwym objawieniem: nie zak³ócon¹ ekspresjê podmiotowoœci. Unika³a deklaracji feministycznych, próbowa³a budowaæ przestrzeñ duchowej wolnoœci poza deklaracjami ideologicznymi” — G. Borkowska, Niepisana umowa...., s. 26. Na podobieñstwa pomiêdzy ¯michowsk¹ i Zapolsk¹ wskazywa³a ju¿ dziewiêtnastowieczna krytyka. Zob. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Monografia bio–bibliograficzna, Kraków 1966, s. 37.
35
A. Janicka, Listy Gabrieli Zapolskiej — lektura w poszukiwaniu biografii niemo¿liwej, [w:] Sztuka pisania.
O liœcie polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. D¹browicz, Bia³ystok 2000, s. 431.
32

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ma³¿eñstwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej 307

ci¹gle niegotowym, staj¹cym siê, zale¿nym od autentycznego prze¿ycia
i podatnym na impulsy rzeczywistoœci:
„(...) mówiæ tutaj pragnê o praktycznej stronie ¿ycia, o tych codziennych
brakach. [Interesuj¹ mnie] ma³e tragedie codzienne i smutne, op³acane
³zami, walk¹, targaniem siê w matni, w siatce (...)36. „(...) kobiety [s¹] przykute po prostu mêczeñsko przez warunki naszej egzystencji do tego, co siê
nazywa «ogniskiem domowym». Jest to rzeczywiœcie „ognisko”, na którym
pal¹ siê powoli i spalaj¹ ich nerwy, zdrowie, piêknoœæ i pêd ku idea³om ¿yciowym. (...) kobieta taka walczy z hydr¹ codziennoœci, któr¹ chce uczyniæ
mo¿liw¹, (...) to jest tragedia, to jest prawdziwa tragedia kobiety (...)”37.
Nie mo¿na bowiem, zdaniem pisarki, prze³o¿yæ wielokszta³tnej substancji ¿ycia codziennego, które jest zmienne, niejednorodne, kapryœne na dyskursywn¹ stabilnoœæ feministycznych formu³. Znamienny pod tym wzglêdem jest stosunek Zapolskiej do g³oœnej sprawy Karoliny Schultz, która
maj¹c 22 lata zdoby³a doktorat na wydziale medycznym w Pary¿u. Sta³a siê
ona — rzec mo¿na — ikon¹ dyskursu emancypacyjnego jako przyk³ad
przekroczenia wszelkiego rodzaju ograniczeñ i dowód s³usznoœci emancypacyjnych postulatów. Zapolska jest jednak bardzo podejrzliwa i panna
Schultz zaczyna interesowaæ j¹ w momencie, kiedy ta przestaje byæ atrakcyjnym exemplum feministycznych uniesieñ. W paryskim liœcie do Adama
Wiœlickiego donosi z oburzeniem: „Ach, Panie, znam ja te studentki, bywaj¹ u mnie, patrzê siê na nie. Mam racjê, po tysi¹c razy mam racjê. [...] Jedyny ich cel z³owiæ mê¿a! Wi¹¿¹ siê te¿ bez ³adu i sk³adu, sparzaj¹ siê w nêdzy
i bar³ogu i pani studentka zaszed³szy w ci¹¿ê w³óczy siê po k¹tach, nie umyta, chora, pluj¹ca, nie otwieraj¹c nawet ksi¹¿ki. Panna Szulc, ta wariatka,
o której tezie gdaka³y kwoki warszawskie, «jêta sza³em», od piêciu miesiêcy, poroniwszy, le¿y w ³ó¿ku, nie umiej¹c nawet z tej ca³ej medycyny dziecka uczciwie donosiæ”38.
Odmiennoœæ dotycz¹ca ogólnych formu³ emancypacyjnych odnosi siê
tak¿e do kwestii bardziej szczegó³owych, w tym tak¿e kwestii ma³¿eñstwa.
Chocia¿ Zapolska w swoich powieœciach wielokrotnie opisuje patologie
wynikaj¹ce z uwik³ania w instytucjê ma³¿eñstwa (k³amstwo, zdrada, prostytucja, choroby weneryczne), to nigdy nie postuluje rezygnacji z ma³¿eñstwa
36
G. Zapolska, Codzienne braki, „Nowe S³owo Polskie” 1902, nr 13, s. 1–2, cyt. za: G. Zapolska, Publicystyka, cz. 3, oprac. J. Czachowska, Wroc³aw 1962, s. 170.
37
G. Zapolska, ¯enuj¹ce siê spo³eczeñstwo, „S³owo Polskie” 1908, nr 558, s. 1–2, cyt. za: tam¿e, s. 367.
38
G. Zapolska, Listy, zebra³a S. Linowska, wstêpem poprzedzi³ E. Krasiñski, t. I–II, Warszawa 1970, s. 131.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

308 Anna Janicka

jako takiego. Pojawiaj¹ siê raczej postulaty dotycz¹ce zaniku jego instytucjonalnoœci na rzecz rozbudowania ma³¿eñstwa jako uk³adu partnerskiego.
S³u¿yæ temu powinno — zdaniem pisarki — przede wszystkim s³owo widziane jako przestrzeñ porozumienia i integracji: „Oni s¹ obok siebie, ale
siê nie znaj¹, nigdy nie szarpie nimi ciekawoœæ sondowania myœli, rozwijania siê duszy, ukszta³towania siê pogl¹dów. Gdy pójdê myœl¹ za nimi do
wnêtrza ich domów, s³yszê ciszê — ciszê, któr¹ dla mnie nie przerywa nawet turkot pogawêdki banalnej lub chwilowej k³ótni”39.
Trud zdobywania w³asnego s³owa widzi Zapolska nie tylko jako sposób
przekroczenia wzajemnej izolacji, ale tak¿e jako niezbywalny etap odzyskiwania przez kobietê to¿samoœci. Niezbywalnoœæ ta zapisuje siê szczególnie
dobitnie w biografiach jej powieœciowych bohaterek — wygnanych ze s³owa, skazanych na niemotê i dramatycznie poszukuj¹cych w³asnego jêzyka40. Realizuj¹ce siê w ciszy i poza s³owem ma³¿eñstwo pozostaje tylko pu³apk¹, a wspólnotowe jest w nim jedynie wzajemne doœwiadczanie obcoœci:
„Czasem — oboje, mê¿czyzna i kobieta, sk³uci, zranieni d³ug¹ wêdrówk¹
¿yciow¹, schodz¹ siê przy œwietle wieczornej lampy i porozumiawszy siê
s¹dz¹, ¿e «mówiæ» ze sob¹ potrafi¹. I jest to chyba najwiêksza melancholia,
najsmutniejszy wysi³ek, do jakiego staraj¹ siê oni zmusiæ swoje dusze, które uparcie odwracaj¹ siê otulaj¹c skrzyd³ami d³ugoletniego milczenia. Za
póŸno!... tych dwoje nie mo¿e ju¿ mówiæ ze sob¹ i nie ma o czym, bo przeszli obok siebie, ale... nie ze sob¹!” 41
Kolejn¹ szansê budowania i prze¿ywania ma³¿eñstwa jako relacji partnerskiej, jako przestrzeni spotkania dwojga ludzi daje — zdaniem Zapolskiej — umiejêtnoœæ œwiadomego doœwiadczania w³asnej cielesnoœci.
Umiejêtnoœæ ta jest bowiem kobietom skutecznie odbierana na skutek b³êdów wychowawczych, stosowanych ze szczególn¹ konsekwencj¹ w stosunku do m³odych panien. Wpajana dziewczêtom fa³szywa skromnoœæ staje siê
w ich póŸniejszym ¿yciu przyczyn¹ prawdziwych tragedii, przede wszystkim
zaœ odbiera im mo¿liwoœæ œwiadomego prze¿ywania w³asnego macierzyñstwa: „Przeto proszê dam i panien, które nie mog¹ bez zach³yœniêcia siê wymówiæ s³owo poród (...), aby nie czyta³y tych bezeceñstw.

39

G. Zapolska, Ró¿ne drogi, „S³owo Polskie” 1900, nr 522, s. 3–4, cyt. za: tej¿e, Publicystyka, s. 32.
Piszê o tym w artykule Figury to¿samoœci. O jêzyku bohaterek w prozie Gabrieli Zapolskiej, [w:] Literatura
M³odej Polski miêdzy XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Bia³ystok 1988.
41
G. Zapolska, Publicystyka, s. 35.
40
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S¹ one bowiem, jako lilije w ogrodzie pañskim, nieplamne i bia³e. I oto
dzieci, wed³ug nich, niesie anio³ Thorvaldsena na ziemiê.
A te ci¹¿e i porody to s¹ z³oœliwe wymys³y, chc¹ce zeszpeciæ piêkno czyste i nieskalane” — pisze z irytacj¹ w jednym ze swoich felietonów 42.
Postulowane przez Zapolsk¹ „uwolnienie” kobiecej biologii realizuje
siê jednak inaczej ni¿ w projektach bardziej radykalnych — zawsze w perspektywie przysz³ego macierzyñstwa, które pozostaje dla pisarki podstawowym horyzontem kobiecej biografii43.
Nie przeszkadza³o to jednak, by autorki tych w³aœnie projektów pisa³y wielce aprobatywnie o pomys³ach pedagogicznych autorki Przedpiekla:
„(...) g³oœno, z w³aœciw¹ sobie bezwzglêdnoœci¹, wo³a³a Zapolska o szko³y
za miastem, du¿e, widne, dobrze przewietrzane, w otoczeniu pól i lasów;
¿¹da³a gimnastyki, k¹pieli, otwierania oczu dziewcz¹t na cuda natury,
strze¿enia ich od niedorzecznych bajek” 44.
Mo¿liwoœæ pokonania deformuj¹cej instytucjonalnoœci ma³¿eñstwa na
rzecz prze¿ywania go jako zwi¹zku autentycznego i partnerskiego odnajduje Zapolska tak¿e w umiejêtnoœci tworzenia i prze¿ywania piêkna, co wzbogaca jej pogl¹dy emancypacyjne o nieobecny w innych projektach aspekt
estetyczny. Problematykê zwi¹zan¹ z ¿yciem ma³¿eñskim (czy rodzinnym)
w³¹cza pisarka w szersz¹ refleksjê dotycz¹c¹ piêkna, prze¿ycia estetycznego i sztuki. Dzieje siê tak np. w artykule Piêkno w ¿yciu kobiety45, w którym
œwiadome prze¿ywanie piêkna staje siê pierwszym etapem odzyskiwania
siebie, progiem kobiecej niezale¿noœci, co umo¿liwia œwiadome i autentyczne prze¿ywanie relacji z innymi ludŸmi. Piêkno widziane przez Zapolsk¹ jako „warunek istnienia” uwalnia ¿ycie rodzinne od „hydry codziennoœci” — chroni przed sprzeciêtnieniem i bylejakoœci¹.
Pomys³y takie46, propaguj¹ce raczej program naprawczy, dziwiæ mog¹
u pisarki pos¹dzanej nieustannie o skandalizuj¹cy stosunek do spraw p³ci
i relacji pomiêdzy nimi. To prawda — Zapolska zdziera zas³ony obyczajo42
G. Zapolska, Dziewczynka z lasu, „Wiek Nowy” 1910, nr 2659, s. 2–4, cyt. za: G. Zapolska, W zamyœleniu,
Lwów 1923, s. 83.
43
G. Zapolska, (Lalka), „S³owo Polskie” 1901, nr 195, s. 2–3, cyt. za: tej¿e, Publicystyka, s. 93–97.
44
C. Walewska, dz. cyt., nr 32, s. 343.
45
G. Zapolska, Piêkno w ¿yciu kobiety, „Nowe S³owo” 1903, nr 3, s. 49–53, nr 4, s. 73–78, cyt. za: G. Zapolska, Publicystyka, s. 271–284. Warto zaznaczyæ, ¿e poszukiwaniom kobiecej to¿samoœci poprzez œwiadome
prze¿ywanie piêkna patronuje J. Ruskin. Por. R. de La Sizeranne, Ruskin i kult piêkna, Lwów–Warszawa
1908.
46
Wskazania Zapolskiej mog¹ wydaæ siê banalne czy ma³o wa¿ne ze wspó³czesnego punktu widzenia, jednak w czasach pisarki budzi³y ¿ywe zainteresowanie. O jej pomys³ach jako cennych i wnikliwych pisano jesz-
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wego tabu, wydobywa kwestie wstydliwe, g³oœno mówi o tym, „o czym siê
nie mówi”. Te wszystkie radykalne gesty s³u¿¹ jednak budowaniu relacji pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ na nowych zasadach — nie upoœledzaj¹cych
¿adnej ze stron. Warto bowiem przypomnieæ, ¿e dla Zapolskiej uwik³anie
w kalek¹ instytucjonalnoœæ ma³¿eñstwa mo¿e mieæ charakter obopólny —
dotyczy w takim samym stopniu kobiety, jak i mê¿czyzny. I chocia¿ kobieta staje siê czêœciej wiêŸniark¹ ma³¿eñstwa jako instytucji, pisarka wielokrotnie pokazuje, ¿e przydarza siê to tak¿e mê¿czyznom. Jej powieœciowe
ma³¿eñstwa s¹ zwi¹zkami kalekimi nie dlatego, ¿e mê¿czyzna jest w nich
katem, a kobieta ofiar¹ (np. Sezonowa mi³oœæ, Córka Tuœki, Œmieræ Felicjana Dulskiego) — jak widzia³ to czêsto dyskurs feministyczny prze³omu wieków. Zwi¹zek jest kaleki, naznaczony wzajemn¹ wrogoœci¹ i obopólnym
niespe³nieniem, poniewa¿ i kobieta, i mê¿czyzna stali siê ofiarami spo³ecznych wmówieñ i fantazmatów. Ma³¿eñstwo jednak pozostaje dla Zapolskiej — jako tradycyjny model relacji pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹
— zapisem harmonii, nie stanem, od którego trzeba siê wyzwalaæ, emancypowaæ.
O ile wiêc feministki prze³omu wieków mówi¹: „Stañmy siê sob¹”47, to
Zapolska z w³aœciw¹ sobie przewrotnoœci¹ pyta: co to znaczy „byæ sob¹”?,
co znaczy „w³asne”?, jak je rozpoznaæ i jak nazwaæ? Przewrotnoœæ tê pisarka wywodzi — jak mo¿na przypuszczaæ — ze skomplikowanych i jak¿e dramatycznych doœwiadczeñ swojego ¿ycia.
Odzyskiwanie kobiecej to¿samoœci zapisuje Zapolska jako poszukiwanie, dlatego swoje powieœciowe bohaterki sytuuje w przestrzeni „pomiêdzy” — pomiêdzy porzucon¹ rol¹ a nie odzyskan¹ jeszcze to¿samoœci¹48.
Ma³¿eñstwo zaœ pozostaje istotnym kontekstem tych poszukiwañ.

cze w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Zob. np. I. Jab³owska, Zapolska dzisiaj, „Kobieta
Wspó³czesna” 1932, nr 5, s. 81–84.
47
K. Bujwidowa, dz. cyt.
48
A. Janicka, Figury to¿samoœci..., s. 166.
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Równoœæ i nierównoœci w II Rzeczypospolitej.
Prawo ma³¿eñskie w dyskursie publicznym
na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych

i nierównoœci w II Rzeczypospolitej...

Równoœæ

Sytuacja prawna w 1918 roku i unifikacja prawa ma³¿eñskiego
przez Komisjê Kodyfikacyjn¹
II Rzeczpospolita po 1918 r., podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach prawa, tak¿e w zakresie prawa ma³¿eñskiego i rodzinnego, stanê³a
przed zadaniem ujednolicenia porz¹dków prawnych przejêtych z trzech
zaborów. Zastana sytuacja prawna by³a skomplikowana. Podczas gdy
w by³ym zaborze pruskim obowi¹zywa³o œwieckie prawo ma³¿eñskie podporz¹dkowuj¹ce ma³¿eñstwo œwieckiemu wymiarowi sprawiedliwoœci, nie
przewiduj¹ce ¿adnych ograniczeñ w zawieraniu ma³¿eñstw mieszanych wyznaniowo oraz dopuszczaj¹ce rozwody, w by³ym zaborze rosyjskim funkcjonowa³o koœcielne prawo ma³¿eñskie, które przekaza³o orzecznictwo
s¹dowe odpowiednim Koœcio³om i zabrania³o ma³¿eñstw miêdzy wyznawcami ró¿nych religii. W Galicji prawo ma³¿eñskie mia³o charakter mieszany, dozwolone by³y bowiem œluby zarówno koœcielne, jak i cywilne, przy
czym wyznawców katolicyzmu obowi¹zywa³ œlub koœcielny1. Komisja Kodyfikacyjna, powo³ana w celu zunifikowania prawa, z naciskiem uzasadnia³a
piln¹ potrzebê ujednolicenia prawa ma³¿eñskiego: „Powy¿szy stan rzeczy
1
K. Krasowski, Próby unifikacji osobowego prawa ma³¿eñskiego w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego”, t. 3, 1994, z. 3, s. 467–502; C. Kraft, Europa im Blick der polnischen Juristen. Rechtsordnung und juristische Profession in Polen im Spannungsfeld zwischen Nation und Europa 1918–1939,
Frankfurt am Main 2002, s. 216–220.
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w zakresie obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej prawa ma³¿eñskiego, stoi
w jawnej sprzecznoœci z jednoœci¹ Pañstwa Polskiego i jego suwerennoœci¹
oraz powag¹ prawa; jest czynnikiem zamêtu w stosunkach ¿ycia rodzinnego, czynnikiem rozk³adu podwa¿aj¹cego porz¹dek prawny spo³ecznego
wspó³¿ycia obywateli w duchu wymagañ wspó³czesnej cywilizacji”2. Deklaracja ta wyra¿a³a d¹¿enie, po pierwsze, do wzmocnienia suwerennoœci niepodleg³ego pañstwa poprzez ujednolicenie porz¹dku prawnego i, po drugie — co jest szczególnie interesuj¹ce, a co by³o deklarowanym celem
Komisji Kodyfikacyjnej — do stworzenia zasad tak kszta³tuj¹cych relacje
ma³¿eñskie i rodzinne, aby odpowiada³y „wymaganiom wspó³czesnej cywilizacji”.
Dla poni¿szych rozwa¿añ najistotniejsza jest kwestia, jak¹ rolê przypisywano prawu reguluj¹cemu relacje miêdzy przedstawicielami obu p³ci.
G³os zabierano bowiem w imieniu ró¿nych formacji spo³ecznych lub obozów politycznych, propaguj¹c odmienne wyobra¿enia równoœci, równouprawnienia i ró¿nic miêdzy p³ciami. Dra¿liwoœæ tematu i jego spo³ecznie
zapalny charakter ujawni³o ju¿ wyd³u¿anie czasu, jaki zajê³o opracowanie
projektu prawnego. Pracê nad pierwszym projektem rozpocz¹³ powo³any
do tego referent W³adys³aw Leopold Jaworski ju¿ w marcu 1920 r. Jednak
bardzo szybko zda³ sobie sprawê, ¿e owe zamierzenia ustawodawcze wywo³ywaæ mog¹ gwa³towne konflikty wynikaj¹ce z ró¿nic miêdzy pañstwow¹
a koœcieln¹ (w pierwszym rzêdzie katolick¹) propozycj¹ ustroju spo³ecznego. Bêd¹c sam katolikiem, zrezygnowa³ w roku 1924 ze swojej funkcji z powodu niemo¿noœci pogodzenia dwóch sprzecznych punktów widzenia:
z jednej strony traktowania przez Koœció³ katolicki ma³¿eñstwa jako sakramentu i w zwi¹zku z tym wykluczenia rozwodów, z drugiej — uwzglêdnienia przemian w unowoczeœniaj¹cym siê spo³eczeñstwie, które czyni³y dopuszczalnoœæ rozwodów potrzeb¹ nie do unikniêcia. Dla katolickiego prawnika Jaworskiego by³o jasne, ¿e prawo nie mo¿e zmuszaæ obywatela do k³amstwa: tak bowiem traktowa³ przypadki zmiany wyznania przez pragn¹cych
siê rozwieœæ katolików, którzy w ten sposób obchodzili katolicki zakaz rozwodów3.

2
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, z. 3: Projekt prawa
ma³¿eñskiego uchwalony przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ w dniu 28 maja 1929 opracowa³ g³ówny referent projektu
Prof. Karol Lutostañski, Warszawa 1931, s. 17.
3
T. Boy–¯eleñski, Nowa ustawa ma³¿eñska, „Wiadomoœci Literackie” 1931, nr 43, cyt. za: Nasi okupanci,
Bia³ystok 1992, s. 126.
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Jego nastêpca, Karol Lutostañski, przed³o¿y³ Komisji Kodyfikacyjnej projekt prawa ma³¿eñskiego, który w 1925 r. zosta³ przyjêty w pierwszym czytaniu4. Ostateczna wersja projektu zosta³a po licznych przeróbkach uchwalona w maju 1929 r. i przed³o¿ona do zaopiniowania ministerstwu sprawiedliwoœci. Wyniki pracy Komisji Lutostañski przedstawi³ szerokiej opinii publicznej na ³amach „Kuriera Porannego” w paŸdzierniku 1931 r.5 Towarzyszy³a temu publikacja projektu ustawy wraz z wyczerpuj¹cym uzasadnieniem i komentarzem do pojedynczych artyku³ów. Ju¿
w koñcu 1931 r. wywo³a³a on ¿yw¹ reakcjê licznych dzienników i tygodników. W konsekwencji dosz³o na ich ³amach do polemiki miêdzy Lutostañskim a krytykami z pozycji konserwatywnych oraz klerykalnych6. Jednak
zarówno debaty spo³eczne, jak i dyskusje prawników umilk³y w po³owie lat
30. Wydaje siê, ¿e ogólnospo³eczny klimat dyskusji wyraŸnie siê zmieni³
w wyniku wprowadzenia przez Konstytucjê Kwietniow¹ z 1935 r. nowego
porz¹dku w II Rzeczypospolitej: w konstytucji akcentowano teraz jako
godne ochrony wartoœci nie tyle indywidualne prawa obywateli, lecz przede
wszystkim nadrzêdne „dobro powszechne”. W zwi¹zku z tym sprawy praw
i obowi¹zków jednostki, do uregulowania których w sferze relacji miêdzy
p³ciami aspirowa³o nowe prawo ma³¿eñskie z roku 1929, stopniowo wzbudza³y coraz mniejsze zainteresowanie7.
Projekt, który Komisja uchwali³a w roku 1929, a który Lutostañski
przedstawi³ opinii publicznej jesieni¹ 1931 r., mia³ charakter kompromisowy. WyraŸne by³y w nim starania uszanowania zapisanego w Konstytucji
Marcowej 1921 r. postulatu równoœci obywatelskiej, obejmuj¹cej wszystkie
narodowoœci i wyznania, a równoczeœnie uwzglêdnienia nadrzêdnej pozycji
przyznanej wyznaniu katolickiemu (artyku³ 114 Konstytucji Marcowej).
Nowe polskie prawo ma³¿eñskie mia³o byæ wiêc jednakowe dla wszystkich
obywateli, za obowi¹zkowe uznano zawarcie cywilnego zwi¹zku ma³¿eñskiego przed urzêdnikiem pañstwowym, natomiast œlub koœcielny by³ do4
S. Go³¹b, Zasady prawa ma³¿eñskiego. Z obrad sekcji prawa cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej, „Palestra”,
t. 2, 1925, nr 2, s. 593–606.
5
Zasady projektu prawa ma³¿eñskiego, „Kurier Poranny”, 26 X 1931, nr 297, s. 2.
6
K. Lutostañski, O metodach stosowanych w polemice z Projektem Prawa Ma³¿eñskiego Komisji Kodyfikacyjnej, „Gazeta S¹dowa Warszawska”, t. 60, 1932, nr 21, 23 V 1932, s. 289–292; ten¿e, Uwagi z powodu pracy
L. Domañskiego „O ma³¿eñstwie”, „Gazeta S¹dowa Warszawska”, t. 60, 1932, nr 37, 12 IX 1932, s. 525–530.
7
K. Kawalec, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myœli politycznej 1918–1939, Kraków 2000, s. 142–
–147; ten¿e, Wizje ustroju pañstwa w polskiej myœli politycznej lat 1918–1939. Ze studiów nad dziejami polskiej
myœli politycznej, Wroc³aw 1995, s. 108–114; C. Kraft, Europa im Blick der polnischen Juristen..., s. 237–238.
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browolny. Wy³¹cznie pañstwo powinno by³o byæ kompetentne dla s¹downictwa w sprawach ma³¿eñskich. Podkreœlony zosta³ trwa³y charakter
ma³¿eñstwa jako podstawy ca³okszta³tu ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego,
jednak w wyj¹tkowych przypadkach dopuszczalne by³y rozwody8.
Podczas gdy w ten sposób jasno i wyraŸnie wytyczone zosta³y stosunki
miêdzy pañstwem i Koœcio³em (Koœcio³ami), w sprawie relacji wzajemnych
obu p³ci pozostawiona zosta³a wolna przestrzeñ dla uwzglêdnienia ró¿nych
wyk³adni tych relacji, tak¿e tradycyjnej. Punkt oparcia takiemu ujêciu stwarza³y ju¿ konstytucyjne sformu³owania dotycz¹ce równoœci obywatelskiej.
W artykule 95 Konstytucji Marcowej Rzeczpospolita zapewnia³a swoim
obywatelom ochronê nienaruszalnoœci cia³a i mienia oraz wolnoœæ osobist¹
bez wzglêdu na pochodzenie, narodowoœæ, jêzyk lub religiê; artyku³ 96
gwarantowa³ wszystkim wymienionym równoœæ wobec prawa. Natomiast
o równoœci p³ci w tym kontekœcie nie wspomniano. Wprawdzie z wypowiedzi prawników zasiadaj¹cych w Komisji Kodyfikacyjnej wynika³o wyraŸnie,
¿e pojêciu równoœci obywatelskiej nadawali oni sens ogólny i niezale¿ny od
p³ci, jednak gdy tylko wesz³y w grê sprawy œwiatopogl¹dowe i historycznie
usankcjonowane stereotypy okreœlaj¹ce role obu p³ci, to od tej formalnoprawnej równoœci ustêpowano. Star³y siê tutaj dwie tendencje, które w pañstwie polskim wywiera³y decyduj¹cy wp³yw na faktyczne urzeczywistnienie
konstytucyjnego postulatu równouprawnienia dla kobiet.
Z jednej strony II Rzeczpospolita jako spo³ecznoœæ demokratyczna nie
odró¿nia³a siê od innych (zachodnio)europejskich krajów, w których prawo konstytucyjne by³o „œlepe p³ciowo” i obywatela postrzega³o abstrakcyjnie, jak istotê neutraln¹ p³ciowo9. Z drugiej jednak strony nale¿y uwzglêdniæ, i¿ XIX w. w Polsce naznaczony by³ brakiem niezale¿noœci pañstwowej,
8
Zob. tekst ustawy: Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, z. 3,
s. 3–42; L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1919–1939, Wroc³aw 2000, s. 206–220.
9
Oczywiœcie przy bli¿szej analizie ta zagwarantowana neutralnoœæ wobec przynale¿noœci p³ciowej okazuje
siê fikcj¹ i jest ostro krytykowana nie tylko przez krêgi feministyczne. Ta krytyka uzasadniona jest „czterokrotnym oddzieleniem p³ci” w procesie kszta³towania nowoczesnego pañstwa. Powsta³o ono w okresie
oœwiecenia na skutek umowy wolnych jednostek, gdy kobiety nie mog³y byæ partnerami umowy. Ponadto
w procesie kszta³towania siê pañstw narodowych w XIX w. nie traktowano kobiety jako obywatelki, poniewa¿ prawa obywatelskie zwi¹zane by³y ze s³u¿b¹ wojskow¹. Pañstwo opieraj¹ce siê na biurokracji rekrutuj¹cej siê wy³¹cznie z mê¿czyzn zabrania³o kobietom aktywnego uczestnictwa w ¿yciu pañstwowym. Wreszcie
dzia³alnoœæ ta zasadniczo w inny sposób dotyczy³a kobiet ni¿ mê¿czyzn, zob. T. Kühne, Staatspolitik, Frauenpolitik, Männerpolitik. Politikgeschichte als Geschlechtergeschichte, [w:] Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven, hrsg. H. Medick, A.–Ch. Trepp Göttingen 1998,
s. 171–231, tu s. 174–175.
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a dochodzenie do stanu suwerennej i demokratycznej pañstwowoœci dokonywa³o siê w warunkach, które fundamentalnie ró¿ni³y Polskê od innych
(zachodnio)europejskich krajów. Dla Polek w XIX w. walka o wyzwolenie
narodowe by³a priorytetem. Nie równouprawnienie w prawach politycznych i obywatelskich, które zapisa³y na swoich sztandarach zachodnioeuropejskie ruchy kobiece, lecz w ogóle mo¿liwoœæ udzia³u w ¿yciu spo³eczeñstwa by³a deklarowana jako cel polskiego ruchu kobiecego. W ten sposób
„kwestia kobieca” zosta³a w³¹czona w szerszy kontekst walki o niepodleg³oœæ narodow¹. Na tej podstawie zrozumia³e jest wzglêdnie bezproblemowe przyznanie kobietom praw wyborczych w roku 191810. Ju¿ w koñcu
XVIII w., w trakcie powstania koœciuszkowskiego, w rewolucyjnym zapale zosta³o Polkom zaoferowane — wprawdzie nie ca³kiem sprecyzowane
— „wspó³obywatelstwo”11. Przyznanie praw politycznych w koñcu I wojny
œwiatowej nast¹pi³o wed³ug zbli¿onego modelu: polityczne uprawnienie
kobiet wyrasta³o nie tyle z ogólnego programu demokratyzacji, ile raczej
z rozwijaj¹cych siê d¹¿eñ narodowowyzwoleñczych, które wieñczy³a odbudowa pañstwa po I wojnie œwiatowej12.
Na warunki, w jakich postêpowa³ dalej proces emancypacyjny, mia³o
wp³yw nie tylko uzyskanie praw wyborczych i zagwarantowanie w konstytucji z 1921 r. praw obywatelskich oraz dostêpu do udzia³u w ¿yciu politycznym. Oprócz tego polskie ustawodawstwo kszta³towane by³o pod naciskiem g³êbokich spo³eczno–ekonomicznych przeobra¿eñ, które wynika³y
z jednej strony z szybko postêpuj¹cej w ostatnim trzydziestoleciu XIX w.
tak¿e na ziemiach polskich industrializacji oraz przemian sytuacji ¿yciowej
wielu kobiet, spowodowanych przez I wojnê œwiatow¹. Ju¿ nowelizacja prawa w roku 1921 poprawi³a sytuacjê prawn¹ kobiet zamê¿nych, które by³y
pozbawione podstawowych praw obywatelskich, w tym cywilnych, przede
wszystkim przez obowi¹zuj¹ce do tego czasu w by³ym zaborze rosyjskim
prawo ma³¿eñskie z roku 183613. Takie skorygowanie regulacji prawnych
w odpowiedzi na zmianê warunków spo³ecznych nie by³o bynajmniej oczy10

A. Górnicka–Boratyñska, Chcemy ca³ego ¿ycia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–
–1939, Warszawa 1999, s. 6–24; tej¿e, Stañmy siê sob¹. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin
2001, s. 240–246.
11
S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2000, s. 41–44.
12
N. Stegmann, „Wie die Soldaten im Feld”: Der widersprüchliche Kampf polnischer Frauen für „Vaterland”
und Frauenrechte im Ersten Weltkrieg, [w:] Geschlecht und Nationalismus in Mittel– und Osteuropa 1848–
–1918, hrsg. S. Kemlein, Osnabrück 2000, s. 200.
13
C. Kraft, Europa im Blick der polnischen Juristen..., s. 223–225.
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wiste. Œwiadczy o tym wyraŸnie porównanie z Niemcami cesarskimi, gdzie
wprowadzenie Kodeksu Cywilnego Rzeszy (Bürgerliches Gesetzbuch —
BGB) z roku 1900 w zakresie prawa ma³¿eñskiego, stanowi³o wyraŸny krok
do ty³u w stosunku do oœwieceniowo–postêpowych regulacji ma³¿eñskich
sformu³owanych w 1794 r. i obowi¹zuj¹cych w pañstwie pruskim (Allgemeines Landrecht — ALR). Kodeks Cywilny Rzeszy w stosunku do zapisów pruskiego prawa krajowego wyraŸnie pogarsza po³o¿enie prawne mê¿atek. W Rzeszy Niemieckiej spowodowa³o to pog³êbienie siê rozbie¿noœci
miêdzy prawem a realiami ¿ycia, tym bardziej ¿e pocz¹tek XX w. by³ tam
okresem dynamicznego rozwoju spo³eczno–ekonomicznego 14.
Dyskusje na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych
Za³o¿enia prawne
Wobec postêpowych dzia³añ ustawodawczych, które zapocz¹tkowa³,
miêdzy innymi, swoim zaanga¿owaniem Karol Lutostañski15, nie dziwi, ¿e
w projekcie prawa ma³¿eñskiego z 1929 r. tak¿e jego autorstwa, równouprawnienie mê¿czyzn i kobiet w ma³¿eñstwie zosta³o uzasadnione szczegó³owo i wyczerpuj¹co. Stwierdzono tam, ¿e konstytucyjnie gwarantowana
zasada równoœci zakazuje dyskryminowania ma³¿onka ze wzglêdu na p³eæ.
Usankcjonowane historycznie podporz¹dkowanie mê¿atki woli mê¿a nie
odpowiada zasadom ustroju republikañskiego, na którym opiera siê pañstwo polskie. Dzisiejsze warunki ¿ycia, gdy kobiety równoprawnie uczestnicz¹ w ¿yciu ekonomicznym i spo³ecznym, uzasadniaj¹ polityczn¹ i cywilnoprawn¹ równoœæ kobiet i mê¿czyzn oraz podwa¿aj¹ uzale¿niony od p³ci podzia³ spo³ecznych zadañ i ról16. Dla Komisji Kodyfikacyjnej najwa¿niejszymi wytycznymi przy opracowywaniu nowego prawa ma³¿eñskiego by³y zagwarantowane w konstytucji prawa obywatelskie17. Zakaz dyskryminowania wspó³ma³¿onka wyprowadzono w³aœnie z abstrakcyjnie pojmowanej
14
D. Blasius, Ehescheidung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main 1992, s. 27–30
oraz s. 127.
15
Zob. notê o Karolu Lutostañskim, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 18, Wroc³aw 1973, s. 158. Lutostañski by³ autorem noweli do ustawy, w której powstanie zaanga¿owana by³a te¿ pos³anka Gabriela Balicka,
zasiadaj¹ca w parlamencie z ramienia Zwi¹zku Ludowo–Narodowego, zob. M. Œliwa, Kobiety w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i œwiat polityki w niepodleg³ej Polsce 1918–1939, red. A. ¯arnowska,
A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 53–69, tu s. 59, oraz M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej i tam¿e, s. 33–52, tu s. 37–39; zob. tak¿e artyku³y Pietrzaka i Œliwy, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2000.
16
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, z. 1, s. 35–38.
17
Tam¿e, s. 26 i n.
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nadrzêdnej zasady równoœci wszystkich obywateli. Wobec przyjêcia tego
formalnoprawnego punktu widzenia zdumiewa³y argumenty przytaczane
przez Komisjê dla uzasadnienia roli ma³¿eñstwa jako instytucji spo³ecznej
najwy¿szej rangi. Wskazano mianowicie wyraŸnie na dychotomiê p³ci, które ze wzglêdu na swoje zró¿nicowanie mog¹ znaleŸæ spe³nienie dopiero
we wspólnym ¿yciu ma³¿eñskim. Zaraz na pocz¹tku wyjaœnienia ogólnych
przes³anek projektu ustawy stwierdzono: „Ma³¿eñstwo, bêd¹ce przedmiotem tego prawa, ma w swojem pod³o¿u ogóln¹ dwubiegunowoœæ budowy
œwiata organicznego. Jednym jest element mêski, drugim ¿eñski, obdarzone w œwiecie ludzkim swoistymi w³aœciwoœciami fizycznymi i psychicznymi.
¯aden z nich nie jest zdolny samodzielnie do wszechstronnego rozwoju
swego i utrzymania swojego gatunku. Dopiero przez po³¹czenie dwu indywiduów, reprezentuj¹cych ³¹cznie oba te elementy, powstaj¹ warunki, niezbêdne do spe³nienia tych zadañ”. Dalej twierdzono, ¿e obie p³cie, mimo
ich dychotomicznej charakterystyki, nie zatracaj¹ w³asnej indywidualnoœci
w ma³¿eñstwie, lecz zachowuj¹ swoje zarówno fizyczne, jak i psychiczne
w³aœciwoœci18.
Zgodnie z mocno akcentowanym dychotomicznym podzia³em ról przypisanym p³ciom za podstawê ma³¿eñstwa uznano „czynnik fizycznego impulsu p³ciowego”. Jednak równie¿ „czynnik moralnego afektu mi³osnego”
zachowa³ swój kreatywny potencja³ dziêki tak¿e pod tym wzglêdem stwierdzonemu przeciwieñstwu „pierwiastków mêskiego–¿eñskiego” ludzkiej
istoty19. Abstrakcyjna, formalnoprawna dyskusja o zasadach prawa
ma³¿eñskiego opiera³a siê w ten sposób na uznaniu niezmiennej dwubiegunowoœci œwiata, tak w sferze ludzkiej biologii, jak i w sferze psyche. Zbiega
siê to z obserwacj¹ S³awomiry Walczewskiej, która w ma³¿eñstwie dostrzega podstawow¹ konstrukcjê utrwalaj¹c¹ dychotomiczne postrzeganie podzia³u na p³cie: „Ma³¿eñstwo jest najbardziej wyrazist¹, najlepiej uchwytn¹
form¹ kontraktu p³ci. Kumuluj¹ siê w nim ró¿ne rodzaje w³adzy. Nale¿y do
nich naturalizacja heteroseksualizmu i monogamii u kobiet, partylokalnoœæ
(oddzielenie kobiet od rodziny matki), partylinearnoœæ (nadanie kobiecie
nowego nazwiska mê¿a), eksploatacja pracy kobiet, odseparowanie ich od

18
Tam¿e, s. 18; póŸniej w tekœcie ponownie wskazywano, ¿e ma³¿eñstwo jako instytucja spo³eczna najlepiej
odzwierciedla „dwubiegunowoœæ” œwiata i uznane jest za podstawow¹ „komórkê ¿ycia spo³ecznego” (s. 45).
19
Tam¿e, s. 19–20.
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innych kobiet”20. Biologizowanie ró¿nic miêdzy p³ciami odgrywa³o od XIX w.
coraz wa¿niejsz¹ rolê w wyznaczaniu mê¿czyznom i kobietom ról spo³ecznych21. Tak¿e w II Rzeczypospolitej, wed³ug wzorców zachodnioeuropejskich pañstw konstytucyjnych, konstytucyjne równouprawnienie kobiet nie
przekroczy³o granicy, któr¹ jakoby wytycza³y niepodlegaj¹ce przemianom
ró¿nice biologiczne22. Sama zasada konstytucyjnej równoœci nie wystarcza³a dla przeciwstawienia siê „faktycznej nierównoœci ma³¿onków”, podobnie
jak ta zagwarantowana w konstytucji równoœæ jeszcze d³ugo nie oznacza³a
zakwestionowania istniej¹cej w spo³eczeñstwie „nierównoœci ¿yciowej” 23.
W zwi¹zku z tym prawnicy zostali postawieni wobec dylematu: porz¹dek prawny powinien wytyczaæ jednakowy status prawny dla wszystkich
jednostek, zarazem jednak prawo bazowa³o na symbolicznym porz¹dku
œwiata wyznaczonym przez dwubiegunowoœæ, któr¹ najwyraŸniej postrzegano w dychotomii p³ci. W takim œwiecie, którego strukturê kszta³towano
zak³adaj¹c istnienie ró¿nic miêdzy pierwiastkiem mêskim i ¿eñskim, zmaterializowanie zasady równoœci by³o niemo¿liwe. Dlatego te¿ nie dziwi, ¿e
na zakoñczenie wywodów o równouprawnieniu partnerów w ma³¿eñstwie
ponownie uznano jednak za dopuszczalny i uzasadniony podzia³ ról
w ma³¿eñstwie, uzale¿niony od p³ci, jako wynik historycznie umotywowanego kontraktu miêdzy p³ciami24. Powœci¹gliwoœæ, jak¹ narzucili sobie prawnicy ingeruj¹c w tradycyjne relacje miêdzy mê¿czyznami i kobietami, mia³a
swoje Ÿród³a w typowym dla liberalnych pañstw konstytucyjnych pojmowaniu prawa: jeœli nawet za projektem prawa ma³¿eñskiego sta³ idea³ ma³¿eñstwa spo³ecznie uznawanego za podstawow¹ komórkê wszelkiego ludzkiego wspó³¿ycia oraz za dobro godne szczególnej ochrony, cz³onkowie Komisji Kodyfikacyjnej postrzegali siebie jako tych, którzy przede wszystkim
chc¹ ma³¿eñstwu stworzyæ mo¿liwie najlepsze formalnoprawne ramy dla
jego funkcjonowania. Nie uznawali za swoje zadanie oddzia³ywaæ na przeobra¿enia spo³eczne poprzez ustanawianie prawa. Prawo, ich zdaniem, nie
20

S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki..., s. 126.
U. Frevert, P³eæ: mêska/¿eñska. O historii pojêæ (1730–1990), [w:] tej¿e, M¹¿ i niewiasta. Niewiasta i m¹¿.
O ró¿nicach p³ci w czasach nowoczesnych, Warszawa 1997, s. 23–97.
22
Spoœród bogatej literatury na ten temat zob.: E. Appelt, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Nation. Politische
Konstruktionen des Geschlechterverhältnisses in Europa, Frankfurt/M., New York 1999; U. Gerhard, Grenzziehungen und Überschreitungen: Die Rechte der Frauen auf dem Weg in die politische Öffentlichkeit, [w:]
Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, hrsg. U. Gerhard, München
1997, s. 509–546; R. Lister, Citizenship: Feminist Perspectives, London 1997.
23
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, z. 3, s. 35–36.
24
Tam¿e, s. 38.
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mog³o uczyniæ ludzi ani lepszymi, ani gorszymi, oferowa³o jedynie ramy dla
mo¿liwie pomyœlnego ludzkiego wspó³¿ycia25.
Tê w³aœnie powœci¹gliwoœæ atakuje feministyczna teoria prawa, która,
opieraj¹c siê na pracach poststrukturalistki i psychoanalityczki Luce Irigaray, definiuje prawo, jako stabilizatora tradycyjnych relacji miêdzy p³ciami.
Je¿eli prawo, podobnie jak jêzyk nie tylko odzwierciedla rzeczywistoœæ,
lecz nawet j¹ konstruuje, zatem „ustanawianie prawa” oznacza dwie rzeczy: to nie tylko akt pañstwowy tworz¹cy regulacje prawne, lecz tak¿e moc
zdefinowania sposobu postrzegania rzeczywistoœci, traktowanego jako powszechnie obowi¹zuj¹cy. Dlatego prawo ma si³ê zmieniania porz¹dku spo³ecznego tak¿e w sferze symbolicznej, a jego zadaniem mia³oby byæ podwa¿enie symbolicznego dychotomicznego porz¹dku p³ci, zgodnie z którym to,
co mêskie postrzegane jest jako neutralne lub uniwersalne oraz wyraŸne
sprecyzowanie praw cywilnych odniesionych do obu p³ci bez popadania
znowu w biologizm26. Polscy prawnicy w II Rzeczypospolitej postrzegali
nadrzêdne zadanie uporz¹dkowania prawa ca³kiem inaczej: prawo powinno w pierwszym rzêdzie byæ neutralnym wyznacznikiem postêpowania w
pañstwie charakteryzuj¹cym siê narodowoœciow¹ i wyznaniow¹ ró¿norodnoœci¹, powinno tworzyæ ogólne ramy, w których urzeczywistniæ by siê móg³
ogólnie ujêty, formalnoprawny konstytucyjny wymóg równoœci27.
W trakcie burzliwej i prowadzonej czêœciowo w formie polemiki wymiany zdañ na temat projektu prawa ma³¿eñskiego, prawnicy nara¿eni byli
przede wszystkim na krytykê ze strony krêgów katolickich. Piêtnowano
brak uznania ma³¿eñstwa za sakrament oraz przyjêcie priorytetu s¹downictwa pañstwowego w kwestiach ma³¿eñskich. Komisja Kodyfikacyjna uzasadnia³a ponadwyznaniowy charakter prawa ma³¿eñskiego odwo³uj¹c siê do
zró¿nicowania narodowoœciowo–wyznaniowego ludnoœci w pañstwie polskim i wskazywa³a, ¿e argumenty motywowane religijnie w tej dyskusji nie
mog¹ odgrywaæ ¿adnej roli. Prawnicy podkreœlali tu zasady neutralnoœci
prawa wobec ró¿nic wyznaniowych, jednak w dyskusjach dotycz¹cych in25

Tam¿e, s. 24, 59.
I. Sommer, Zivile Rechte für Antigone: zu den rechtstheoretischen Implikationen der Theorie von Luce Irigaray, Baden–Baden 1998, s. 102–104. Krytycy tej teorii dowodz¹, ¿e ¿¹danie takiego ró¿nicowania prawa,
aby uwzglêdnia³o ono specyfikê p³ci, s³u¿y przeciwnikom emancypacji, poniewa¿ podkreœlaj¹ oni niezmienn¹ biologiê kobiety. Jednak u Irigaray p³eæ nie oznacza faktu biologicznego, lecz konstrukcjê spo³eczn¹
(tam¿e, s. 96–97); zob. tak¿e L. Irigaray, Über die Notwendigkeit geschlechtsdifferenzierter Rechte, [w:] Differenz und Gleichheit. Menschenrechte haben kein Geschlecht, hrsg. U. Gerhard et al., Frankfurt am Main
1990, s. 338.
27
Zob. C. Kraft, Europa im Blick der polnischen Juristen..., s. 319 i n.
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nych spraw ta neutralnoœæ okaza³a siê dla nich znacznie mniej wa¿na. Tak
na przyk³ad autor projektu, Karol Lutostañski28, zarzuca³ swemu najzagorzalszemu krytykowi w ³onie Komisji, adwokatowi Ludwikowi Domañskiemu, ¿e ten w swoim kontrprojekcie wykaza³ ca³kowit¹ nieumiejêtnoœæ rozumowania socjologicznego i historycznego. Wynika z tego, ¿e Lutostañski
w pe³ni aprobowa³ zasadê, ¿e zadaniem prawa jest reagowanie na konkretne zjawiska i przemiany spo³eczne29. Komisja by³a jednak daleka od tego,
aby zakwestionowaæ ca³y porz¹dek spo³eczny, oparty na za³o¿eniu dychotomii p³ci.
Dyskusja w „liberalnym” œrodowisku „Wiadomoœci Literackich”
Projekt prawa ma³¿eñskiego Komisji Kodyfikacyjnej najwiêksze poparcie znalaz³ w liberalnym œrodowisku publicystów i intelektualistów, które
w II Rzeczypospolitej skupia³o siê przede wszystkim wokó³ tygodnika
„Wiadomoœci Literackie”. Autorki i autorzy publikuj¹cy w tym czasopiœmie w duchu tradycji liberalnej akcentowali nadrzêdnoœæ praw jednostki.
Zgodnie z t¹ tradycj¹ pañstwo nie powinno rozwi¹zywaæ konfliktów miêdzy jednostkami, a jedynie stanowiæ neutralne ramy dla za¿egania konfliktu. Liberalizm zatem dawa³ jedyn¹ w swoim rodzaju odpowiedŸ na coraz
dalej id¹c¹ dywersyfikacjê nowoczesnych spo³eczeñstw; uznanie za zasadê
zró¿nicowania nale¿a³o do fundamentów jego ideologii30. Nie dziwi wiêc,
¿e projekt prawa ma³¿eñskiego, utrzymany w duchu liberalnym, zosta³
w œrodowisku „Wiadomoœci Literackich” powitany z aprobat¹, a Komisja
Kodyfikacyjna zosta³a uznana za jak gdyby jednego ze wspó³twórców „Ligi
Ludzi Wolnych”, wokó³ której skupiaæ siê mia³a oœwiecona czêœæ spo³eczeñstwa31. Jednak w przeciwieñstwie do Komisji Kodyfikacyjnej prawu
przypisywano tu moc dokonywania przekszta³ceñ w systemie spo³ecznym,
w zmianach przepisów oraz w przemianach obyczajów bowiem dostrzegano w d³u¿szej perspektywie przes³ankê dla spo³ecznych zmian systemowych, gdy¿: „Wszak ustrój, to s¹ w³aœnie prawa i obyczaje”32. Oczywiœcie takie przekszta³cenia nie mog³y dokonaæ siê bez szerokiego poparcia spo28

J. Gwiazdomorski, Trudnoœci kodyfikacji osobowego prawa ma³¿eñskiego w Polsce, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, t. 29, 1935, nr 1–12, s. 174–223.
29
K. Lutostañski, Uwagi z powodu pracy L. Domañskiego „O ma³¿eñstwie”, „Gazeta S¹dowa Warszawska”,
t. 60, 1932, nr 37, 12 IX 1932, s. 528.
30
A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹, s. 194–195, przyp. 4.
31
T. Boy–¯eleñski, Nasi okupanci, [w:] Dziewice konsystorskie. Piek³o kobiet, oprac. T. Lewandowski, Poznañ 1992, s. 94–99, tu s. 99.
32
T. Boy–¯eleñski, Liga Reformy Obyczajów, „¯ycie Œwiadome”, dodatek do „Wiadomoœci Literackich”,
1933, nr 16, s. 1.
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³ecznego, poniewa¿: „Prawodawstwo nie lubi wyprzedzaæ spo³eczeñstwa
ani te¿ dawaæ tego czego siê od niego wytrwale nie ¿¹da”33. W ten sposób
kwestia reformy systemu politycznego i spo³ecznego zosta³a œciœle
zwi¹zana z reform¹ ¿ycia prywatnego, w tym przypadku — z reform¹ ¿ycia
ma³¿eñskiego34.
Czasopismo „Wiadomoœci Literackie” sta³o siê jednym z najbardziej
ofensywnych orêdowników „reformy obyczajowoœci”. Ukazuj¹cy siê od
1932 r. dodatek „¯ycie Œwiadome”, jak równie¿ za³o¿ona w kwietniu
1933 r. z inicjatywy pisarza i lekarza Tadeusza Boya–¯eleñskiego „Liga Reformy Obyczajów”, uczyni³y przedmiotem publicznych debat tematy, które
dotychczas uchodzi³y za „sprawy prywatne” i prawie w ogóle nie mia³y
wstêpu na forum dyskusji politycznych. Do tych tematów nale¿a³y m.in.:
krytyka karalnoœci aborcji, sposoby planowania rodziny, jak równie¿ cywilne prawo ma³¿eñskie, które dopuszcza³oby rozwody i propagowa³o równouprawnienie p³ci35. Zwolennicy tych postêpowych idei szli nawet jeszcze
dalej i ¿¹dali, aby ma³¿eñstwo nie stanowi³o jedynej i obowi¹zuj¹cej formy
partnerskiego wspó³¿ycia, a mi³oœæ by³a dopuszczalna tak¿e poza zwi¹zkiem ma³¿eñskim. Œwiadomie krytykowali utrzymywanie tradycyjnego podzia³u ról uzale¿nionego od p³ci i definiowanie kobiety przede wszystkim
z perspektywy jej roli kochaj¹cej ¿ony i matki36. W ten sposób znacznie wyprzedzali swoje czasy, poniewa¿ zg³aszali postulaty i propagowali cele, które w zachodnioeuropejskim feminizmie upowszechni³y siê dopiero w latach 60. i 70. XX w., staj¹c siê filarami „drugiej fali” ruchu kobiecego, która
propagowa³a zasadê, ¿e „prywatnoœæ jest spraw¹ polityczn¹”37. Z takimi
pogl¹dami œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” pozostawa³o w II Rzeczypospolitej w³aœciwie niemal ca³kowicie osamotnione. Ujawnia to tak¿e m.in. krytyczna ocena Boya–¯eleñskiego zachowañ tych ugrupowañ
spo³ecznych, których zwolennicy, chocia¿ zgadzali siê z projektem prawa
ma³¿eñskiego, bronili go jednak tylko po³owicznie38. Wprawdzie popierali
oni ogólne zasady projektu, ale bez anga¿owania siê w ocenê konkretnych
33

Tam¿e.
H. Krahelska, Zagadnienia rodziny, tam¿e, 1933, nr 17, s. 11.
35
Boya boje obyczajowe, [w:] Nie szabl¹, lecz piórem. Batalie publicystyczne II Rzeczypospolitej, red. D. Na³êcz, Warszawa 1993, s. 163–217; M. Marcinkowska–Gawin, „Boyownicy i boyowniczki”. Œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” wobec problemu regulacji urodzeñ, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX
i XX, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 133–147.
36
A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹..., s. 223–224.
37
Tam¿e, s. 226.
38
T. Boy–¯eleñski, Niebezpieczna fikcja, [w:] Dziewice konsystorskie..., s. 100–107, tu s. 103.
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sytuacji, jak np. traumatyczne stosunki w wielu rodzinach, którym odmówiono rozwodu powo³uj¹c siê na doktrynê katolick¹. Taka postawa tylko
formalnoprawnej obrony projektu dowodzi³a, ¿e tak¿e dla wiêkszoœci krêgów, uwa¿anych w II Rzeczypospolitej za raczej postêpowe, „prywatnoœæ”
nadal w³aœciwie nie mog³a byæ uznana za „polityczn¹” i pozostawa³a wy³¹czona z politycznego dyskursu.
Dyskusja w obozie organizacji kobiecych zbli¿onych
do krêgów rz¹dowych
Charakterystyczne dla tych od³amów opinii publicznej by³y postawy kobiet lub organizacji kobiecych zbli¿onych do sanacji. Po uzyskaniu swobód
obywatelskich i praw do udzia³u w ¿yciu politycznym mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e w³aœnie kobiety z tego politycznego œrodowiska wezm¹ równie¿ ¿ywy udzia³ w debatach na temat nowej „obyczajowoœci”, równouprawnienia
kobiet w ¿yciu prywatnym i bardziej otwartego podejœcia do tematów takich jak seksualnoœæ39. Ze sprawozdania z dzia³alnoœci na dziesiêciolecie
istnienia Klubu Kobiet Postêpowych, który w 1919 r. wy³oni³ siê z Komitetu
Równouprawnienia Kobiet Polskich i od samego pocz¹tku zbli¿ony by³ do
obozu skupionego wokó³ Józefa Pi³sudskiego, wynika, ¿e kobiety te rzeczywiœcie anga¿owa³y siê w dzia³ania na rzecz wprowadzenia w ¿ycie praw politycznych i urzeczywistnienia zasad konstytucyjnych w ¿yciu codziennym40.
Gdy np. w roku 1926 uchwa³¹ senatu zniesione mia³y byæ ma³¿eñstwa cywilne w by³ym zaborze pruskim, Klub rozwin¹³ przeciwko temu ¿yw¹ dzia³alnoœæ agitacyjn¹ i sformu³owa³, w oparciu o pierwszy projekt prawa ma³¿eñskiego Komisji Kodyfikacyjnej, postulaty odnosz¹ce siê do przysz³ych ustaleñ prawnych. Œlub cywilny powinien byæ obowi¹zkowy, zawarcie zwi¹zku
ma³¿eñskiego w koœciele natomiast mog³oby byæ fakultatywne; mê¿atki nie
powinny podlegaæ ¿adnym ograniczeniom prawnym w ich prawach maj¹tkowych i osobistych; przyszli ma³¿onkowie winni przy zawieraniu zwi¹zku ma³¿eñskiego okazywaæ œwiadectwo zdrowia41. Potencja³ emancypacyjny tych wymagañ jest oczywisty, jednoczeœnie jednak wezwanie do okazywania œwiadectwa zdrowia wskazuje na przesuniêcie akcentów dotycz¹cych
39

Z ustaleñ Anety Górnickiej–Boratyñskiej wynika, ¿e dyskurs emancypacyjny dotycz¹cy tematów ¿ycia
prywatnego pozosta³ ograniczony do bardzo w¹skiego krêgu „Wiadomoœci Literackich”, zob. tej¿e, Stañmy
siê sob¹..., s. 193.
40
S. Bujak–Boguska, Na stra¿y praw kobiety. Pamiêtnik Klubu Kobiet Postêpowych 1919–1930, Warszawa
1930.
41
Tam¿e, s. 62.
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postrzegania miejsca ma³¿eñstwa i jednostki w spo³eczeñstwie, które stawa³y siê coraz wyraŸniejsze na przestrzeni lat 30.
Za³o¿ony przed wyborami 1928 r. dla wspierania obozu sanacyjnego
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet za swój pierwszoplanowy cel uznawa³: „szerzenie i pog³êbianie idei pañstwowoœci polskiej”, dopiero na drugim miejscu wymieniono zapewnienie kobietom wp³ywu na spo³eczne i polityczne ¿ycie w pañstwie42. Jako najwa¿niejsze zadanie okreœlono wytworzenie u Polek „wysokiego poziomu zrozumienia obowi¹zków obywatelskich”43. Ju¿ w tym miejscu da³o o sobie znaæ przekonanie, ¿e prawne równouprawnienie kobiet powinno s³u¿yæ przede wszystkim interesom pañstwa, postrzeganego jako dobro najwy¿sze. Polityczne i spo³eczne równouprawnienie mia³o dotyczyæ nie tyle kobiet jako kobiet, a bardziej kobiet jako u¿ytecznych obywatelek polskiego pañstwa. W omówieniu projektu
prawa ma³¿eñskiego z 1929 r., blisko zwi¹zana z obozem Pi³sudskiego prawniczka Sylwia Bujak–Boguska ocenia³a go pozytywnie, chwal¹c, ¿e w tym
okresie regulacje prawne ukierunkowano z „najg³êbsz¹ trosk¹ o dobro
Pañstwa Polskiego i rodziny, jako podstawy ³adu i zdrowia moralnego ka¿dego ustroju spo³ecznego”44. Zwraca uwagê, ¿e ma³¿eñstwo postrzegano
tutaj przede wszystkim jako podstawê porz¹dku spo³ecznego, a nie jako ramy wspó³¿ycia dwóch jednostek.
W zwi¹zku z tym powraca wspomniana ju¿ wy¿ej sprawa œwiadectwa
zdrowia, które mia³o byæ przedstawiane przy zawieraniu zwi¹zku ma³¿eñskiego. W dyskusji w œrodowisku kobiet zbli¿onych do obozu sanacji zwraca uwagê œcis³e powi¹zanie kwestii eugenicznych z nowymi uregulowaniami praw ma³¿eñskich45. W swoich wywodach na temat prawa ma³¿eñskiego
Zofia Daszyñska–Goliñska, ekonomistka i socjolog, ju¿ w roku 1925 mówi³a o znaczeniu „œwiadomego macierzyñstwa” jako zobowi¹zaniu wobec
„rasy i w³asnego narodu”. Zakoñczy³a swoje rozwa¿ania stwierdzeniem, ¿e
42

Organizacje kobiece w Polsce, [w:] Almanach Spraw Kobiecych. Informacje, Postulaty, Zagadnienia.
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Warszawa 1933, s. 217–229, tu s. 228.
43
Z. Moraczewska, Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, [w:] Almanach Spraw Kobiecych..., s. 9–16, tu s. 11.
44
S. Bujak–Boguska, Projekt prawa ma³¿eñskiego uchwalony przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Rzeczypospolitej
Polskiej dn. 29 maja 1929 r., Warszawa 1932, s. 3.
45
Tak¿e autor projektu prawa ma³¿eñskiego, Karol Lutostañski, przychyla³ siê w swoim komentarzu do
pogl¹du o odpowiedzialnoœci, któr¹ spo³eczeñstwo i pañstwo ponosi³yby wobec „utrzymania zdrowia rasy”.
Oczywiœcie nie traktowano tego postulatu jako mo¿liwego do prawnego uregulowania, lecz ¿¹dano „w³aœciwego uœwiadomienia spo³ecznego”, dziêki któremu obywatele powinni poj¹æ swoj¹ odpowiedzialnoœæ wobec przysz³ych pokoleñ, zob. Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: Podsekcja I Prawa Cywilnego,
t. 1, z. 3, s. 43.
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w ma³¿eñstwie ponad indywidualnymi interesami stoi „wysoki idea³ dobra
powszechnego”46. Widaæ wyraŸnie, ¿e ma³¿eñstwo zosta³o tu potraktowane
raczej jako fundament spo³eczeñstwa ni¿ zaliczone do sfery prywatnoœci.
W pozytywnej ocenie projektu prawa ma³¿eñskiego z roku 1929, zamieszczonej w bliskim sanacji „Kurierze Wileñskim”, autorka te¿ podkreœla³a
obok zapowiadanej w projekcie obrony praw kobiety w rodzinie równie¿
ochronê potomstwa: „Na ogó³ bior¹c okreœliæ mo¿na ca³y projekt jako
ogromnie zwiêkszon¹ swobodê wspó³¿ycia, obronê stanowiska i praw kobiety w rodzinie (mimo i¿ ¿adna kobieta nie zosta³a wezwana do opracowywania tej ustawy, tak blisko j¹ obchodz¹cej) oraz ochrony potomstwa”. Krytycznie odnosi³a siê jedynie do braku w ustawie artyku³u o koniecznoœci
przedk³adania przy zawieraniu zwi¹zków ma³¿eñskich œwiadectw zdrowia47.
Wynika z tego wyraŸnie, ¿e wœród kobiet zbli¿onych do krêgów sanacji
ma³¿eñstwo traktowane by³o przede wszystkim jako struktura u¿yteczna
spo³ecznie, której najwa¿niejszym celem by³o tworzenie korzystnych warunków dla zapewnienia zdrowego potomstwa. Zofia Daszyñska–Goliñska
wyrazi³a satysfakcjê, ¿e poprawa prawnego i materialnego po³o¿enia kobiet w II Rzeczypospolitej umo¿liwi im wiêksz¹ niezale¿noœæ w doborze
partnerów; ta niezale¿noœæ daje kobietom mo¿liwoœæ œwiadomego ¿¹dania,
aby mê¿czyzna wnosi³ do ma³¿eñstwa zdrowie i dziêki temu nie zagra¿a³
zdrowiu potomstwa48. Oczywiœcie nie chodzi³o w tej dyskusji o chronienie
zdrowia kobiecego cia³a, lecz o nadrzêdne wobec interesów indywidualnych „cia³o narodu”. „Prywatnoœæ” nie mog³a byæ przedmiotem „politycznego” dyskursu, poniewa¿ „prywatnoœæ” przestawa³a byæ prywatnoœci¹, jeœli wszystko zosta³o podporz¹dkowane dobru pañstwowemu. Równouprawnienia ¿¹dano tutaj maj¹c w polu widzenia nie tyle dobro kobiety, ile dobro
ogólne, co znalaz³o swój wyraz w podporz¹dkowaniu interesów indywidualnych polskiemu pañstwu.
Dyskusja w krêgach narodowych i zbli¿onych do Koœcio³a
Podczas gdy kobiety zbli¿one do obozu sanacji dostrzega³y w prawie
ma³¿eñskim œrodek prowadz¹cy do zniesienia nierównoœci miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, tu postrzeganej jako dzie³o natury, oraz uczynienia z kobiet,
46
Z. Daszyñska–Goliñska, Kwestia kobieca a ma³¿eñstwo, Warszawa 1925, cyt. za: A. Górnicka–Boratyñska, Chcemy ca³ego ¿ycia..., s. 274–287, tu s. 287.
47
H. Romer, Projekt nowego prawa ma³¿eñskiego, „Kurier Wileñski”, 4 XI 1931, nr 255, s. 1.
48
Z. Daszyñska–Goliñska, Kwestia kobieca a ma³¿eñstwo, s. 283.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Równoœæ i nierównoœci w II Rzeczypospolitej... 325

dziêki zrównaniu prawnemu pe³nowartoœciowych „obywatelek pañstwa”,
to wœród kobiet, które sk³ania³y siê ku politycznym ideom narodowych demokratów lub zwi¹zane by³y z krêgami Koœcio³a katolickiego, ujawni³o siê
biegunowo odmienne rozumienie prawa. Kobieta w tym œrodowisku, w porównaniu z mê¿czyzn¹ uchodzi³a niezmiennie za stworzenie s³absze i dlatego potrzebuj¹ce opieki. St¹d tylko katolickie prawo ma³¿eñskie, które traktowa³o ma³¿eñstwo jako sakrament (co czyni³o rozwody niemo¿liwymi),
mog³o daæ kobietom w ma³¿eñstwie bezpieczeñstwo, którego potrzebowa³y z powodu swojej s³aboœci. Modelowy wizerunek ¿ony zale¿nej materialnie od mê¿a nadawa³ zapisanemu w prawie kanonicznym zakazowi rozwodów znaczenie gwaranta zapewniaj¹cego œrodki do ¿ycia ¿onom i dzieciom49. Przyjêcie za podstawê tezy o dychotomicznym przeciwstawieniu sobie p³ci prowadzi³o do przyznania mê¿czyŸnie, jako góruj¹cemu fizycznie
i psychicznie, przewodniej roli tak w ma³¿eñstwie, jak i w spo³eczeñstwie,
i tego nie mog³y zmieniæ ani prawne, ani polityczne reformy50. Koœcielne
prawo ma³¿eñskie dok³adnie odtwarza³o w swoich ustaleniach tê dychotomiê, wspieraj¹c zgodny z natur¹ porz¹dek œwiata. Natomiast laickie prawo
ma³¿eñskie by³oby w³aœnie dla s³abszej czêœci tego dychotomicznego uk³adu fatalne w swych konsekwencjach: „¯adne ustawodawstwo œwieckie przy
tym nie obroni kobiety przed najgorszym poni¿eniem, jakie czyha na ni¹
poza wrotami Koœcio³a katolickiego, poni¿eniem, którego dobitne wyrazy
mieliœmy nie tylko w Sowietach, gdzie wydawano dekrety (dotychczas —
w innej tylko formie — obowi¹zuj¹ce) o socjalizacji kobiety, jakby to by³o
byd³o, ziemia, maszyny czy fabryki, s³owem stwór bezduszny, ni¿szy od
mê¿czyzny, stwór, który nie ma nawet prawa wyboru zwi¹zku z tym czy innym”51. Koœcielne prawo ma³¿eñskie mia³o jednak nie tylko kreowaæ
ochronê kobiet, lecz tak¿e gwarantowaæ zachowanie „istoty” natury kobiety i jej powo³ania: „Zniesienie tych warunków zatraci typ chrzeœcijañskiej
¿ony i matki, wytwarzaj¹c w zamian b¹dŸ zimne intelektualistki, b¹dŸ lekkomyœlne poszukiwaczki wra¿eñ, b¹dŸ wreszcie — i to w najwiêkszej masie
— rozstrojone nerwowo, nie maj¹ce si³ ani chêci do ¿ycia istoty, nie wierz¹ce w ¿adne szlachetne uczucia, nie maj¹ce oparcia dla serca w rodzinie,

49

P. Restorfowa, Zamach na sakrament ma³¿eñstwa, „Gazetka dla Kobiet”, t. 5, 1926, nr 4, s. 2–3.
Ks. M. Sopoæko, Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. (Studium etyczno–prawne), Wilno 1926,
s. 41–45.
51
Z. B., Skutki prawa rozwodowego, „Kurier Warszawski”, 1 XII 1931, nr 329, s. 7 (wydanie wieczorne).
50
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której nie bêdzie, gdy wychowanie dzieci przestanie byæ najistotniejszym
jej celem”52.
Zgodnie z takim rozumowaniem ustrój prawny II Rzeczpospolitej nie
móg³ s³u¿yæ ani jako formalnoprawne ramy dzia³ania, jak tego chcia³a Komisja Kodyfikacyjna, ani jako dŸwignia przeobra¿eñ spo³ecznych, któr¹
mniej lub bardziej radykalnie chcia³y wykorzystaæ œrodowiska liberalne b¹dŸ
zbli¿one do sanacji. Obowi¹zuj¹ce prawo — a za takie — dla spraw ma³¿eñskich — obozy katolicki i narodowodemokratyczny uznawa³y koœcielne
prawo ma³¿eñskie — postrzegano jako wyraz polskiej narodowej to¿samoœci. Zmiany postulowane przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ traktowano jako
zamach na tê to¿samoœæ; a ich wprowadzenie — jako wszczepienie spo³eczeñstwu fa³szywych zasad moralnych. Koœcielne prawo ma³¿eñskie mia³o
chroniæ nie tylko ustanowione przez naturê relacje p³ci, lecz tak¿e byæ swego rodzaju prawnym „przedmurzem”, dziêki któremu Polska ustrzec mia³a
Europê przed barbarzyñskim prawem Rosji Sowieckiej53. Taki pogl¹d prezentowali zarówno prawnicy zbli¿eni do endecji, jak, np. profesor Wac³aw
Komarnicki — jak równie¿ prymas Koœcio³a katolickiego, kardyna³ August
Hlond, który sformu³owa³ swoj¹ krytykê w sposób nastêpuj¹cy: „Ju¿ z okazji ostatniego œwiêta papieskiego napiêtnowa³em nies³ychany projekt ustawy o ma³¿eñstwie jako zamach kó³ wolnoœciowych na ducha narodu i jako
zuchwa³¹ próbê odciêcia Polski od kultury chrzeœcijañskiej, a wydania rodziny polskiej na bezeceñstwa bolszewickie” 54.
W zgodzie z nadaniem porz¹dkowi prawnemu rangi niezmiennego wyró¿nika polskoœci pozostawa³o sprowadzenie roli kobiety do wype³niania
jedynie funkcji biologicznych, definiowanie jej poprzez macierzyñstwo. Kobieta istnieje tylko w rodzinie i dla rodziny55. W ten sposób rodzina i ca³okszta³t zwi¹zanych z ni¹ odniesieñ, staj¹ siê antropologicznym konstansem,
do którego nie maj¹ dostêpu ¿adne ingerencje w formie prawnych regulacji. Nie tylko w Polsce, ale tak¿e w wielu innych krajach europejskich,
52
Tam¿e. Autor artyku³u przytacza tutaj cytaty z referatu, który jesieni¹ 1933 r. wyg³osi³a na wiecu protestacyjnym zorganizowanym przeciwko projektowi prawa ma³¿eñskiego Komisji Kodyfikacyjnej przewodnicz¹ca Katolickiego Zwi¹zku Polek, W³adys³awowa Zamoyska.
53
W. Komarnicki, Sekularyzacja ma³¿eñstwa a konstytucja polska, „Kurier Warszawski”, 1 XI 1931, nr 299,
s. 7–8, tu s. 7.
54
Orêdzie Episkopatu Polski, „Kurier Warszawski”, 22 XI 1931, nr 320, s. 24.
55
Tam¿e. Prymas Hlond zachêca³, aby wyznaczone na 8 grudnia „Œwiêto Matki” obchodziæ jako „Œwiêto
Rodziny”, poniewa¿ matka realizuje siê dopiero w rodzinie chrzeœcijañskiej. Zob. tak¿e: S. Walczewska,
Damy, rycerze, feministki…, s. 7.
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emancypacyjny ruch kobiecy zwraca³ siê przeciwko tej rzekomej „œwiêtoœci
rodziny”56.
Uwagi koñcowe
Nawet ten ogólny przegl¹d57 opinii i postaw, jakie ujawni³y siê w II Rzeczypospolitej wobec reformy prawa ma³¿eñskiego wyraŸnie pokaza³, jak
bardzo ró¿ne zadania i mo¿liwoœci kszta³towania porz¹dku spo³ecznego
przypisywano prawu. Dychotomicznie postrzegany podzia³ ról miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ odgrywa³ jednak we wszystkich prawie wywodach znacz¹c¹ rolê, stanowi¹c w wiêkszym lub mniejszym stopniu podstawê uzasadnienia dla aktualnego rozumienia prawa. Nawet w liberalnym projekcie
Komisji Kodyfikacyjnej znajduje ono czêœciowe odbicie w przyjêtym za³o¿eniu o specyficznym, uzale¿nionym od p³ci podziale ról. Niekonsekwentne wprowadzenie w ¿ycie konstytucyjnego wymogu równoœci wynika³o
st¹d, ¿e ogólny zamys³ powszechnej równoœci praw dla wszystkich obywateli pañstwa mija³ siê z rzeczywistoœci¹, poniewa¿ z góry przyznawano, ¿e abstrakcyjny obywatel pañstwa, opisany w konstytucji jako umowie spo³ecznej,
jest mê¿czyzn¹. Pod tym wzglêdem II Rzeczypospolita nie stanowi³a wyj¹tku. Tak¿e w dzisiejszych pañstwach konstytucyjnych porz¹dek prawny
formalnie proklamuje równoœæ wobec prawa i ochronê wielokulturowoœci
obywateli, a mimo to równe ich traktowanie ci¹gle pozostaje w sferze postulatów58.

56

R. Sieder, Ehe, Fortpflanzung und Sexualität, [w:] M. Mitterauer, R. Sieder, Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie, wyd. 4, München 1991, s. 149–169, tu s. 162–163.
57
Prezentacja stanowisk si³¹ rzeczy musi pozostaæ niepe³na. Wy³¹czone zosta³y m.in. opinie kobiet ¿ydowskich, które walczy³y o równouprawnienie zarówno jako kobiety, jak i jako ¯ydówki, zob. J. Horn, Nowa
ustawa ma³¿eñska, „Ewa”, 20 XII 1931, nr 50.
58
U. Gerhard, Feministische Sozialpolitik in vergleichender Perspektive, „Feministische Studien” 14, 1996,
nr 2, s. 6–17; R. Lister, Citizenship, s. 198–201; L. Irigaray, Über die Notwendigkeit geschlechtsdifferenzierter
Rechte, j.w.
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Wzorce spo³eczno–obyczajowe
a realia wspó³¿ycia kobiet i mê¿czyzn
w miêdzywojennym œrodowisku
prowincjonalnym
(w œwietle dokumentów koœcielnych)

Wzorce spo³eczno–obyczajowe a realia wspó³¿ycia kobiet i mê¿czyzn...

Z badañ socjologiczno–historycznych wynika, ¿e w spo³ecznoœciach
prowincjonalnych przewa¿a³a opinia, ¿e „zadaniem i przeznaczeniem kobiety jest w pierwszym rzêdzie wyjœcie za m¹¿”, ¿e mo¿e ona realizowaæ siê
tylko w ma³¿eñstwie. Rozpowszechniony wówczas model rodziny patriarchalnej ró¿nicowa³ pozycjê mê¿czyzny i kobiety zarówno w rodzinie, jak
i w spo³ecznoœci lokalnej, wp³ywa³ na ró¿ne kryteria oceny kandydatów p³ci
¿eñskiej i mêskiej, odró¿nia³ motywy mê¿czyzn od motywów kobiet zawieraj¹cych ma³¿eñstwo. Przy istniej¹cym podziale ról mêskich i kobiecych
w tradycyjnym œrodowisku mê¿czyzna spe³nia³ rolê ¿ywiciela rodziny, jej
reprezentanta na zewn¹trz i opiekuna, do kobiety zaœ nale¿a³o w pierwszym rzêdzie pe³nienie funkcji prokreacyjnych i opiekuñczych 1.
W obserwowanym regionie Kielecczyzny tradycyjna rodzina to rodzina
ch³opska i rzemieœlniczo–kupiecka. Podstaw¹ jej bytu by³o gospodarstwo
rolne b¹dŸ w³asny warsztat, najczêœciej zak³ad rzemieœlniczy lub sklep. Rodzina rzemieœlnicza pod wieloma wzglêdami by³a podobna do ch³opskiej.
Wspólny warsztat pracy wp³ywa³ na aprobatê silnej wiêzi rodzinnej oraz
1

Wychowanie w œrodowisku ma³omiasteczkowym, red. Z. Mys³akowski, Warszawa–Lwów 1934, s. 198;
F. Adamski, Pozycja kobiety w spo³eczeñstwie i jej miejsce w rodzinie, „Zeszyty Naukowe KUL” 1971, nr 1,
s. 45.
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w³adzy ojca, któremu wszyscy winni byæ pos³uszni i od którego w du¿ej mierze zale¿a³a przysz³oœæ dzieci. Pewne ró¿nice wystêpowa³y w pozycji kobiety w rodzinie.
W gospodarstwie rolnym zatrudnieni byli wszyscy cz³onkowie rodziny
(tak¿e dzieci), ich role by³y œciœle okreœlone. Do kobiety nale¿a³o wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci,
obrz¹dkiem byd³a, trzody chlewnej i drobiu oraz pomoc w pracach polowych, zw³aszcza zwi¹zanych z upraw¹ roœlin okopowych2. W rodzinie ¿yj¹cej z rzemios³a b¹dŸ handlu istnia³ nieco inny podzia³ ról miêdzy ma³¿onkami. Kobieta z regu³y nie by³a anga¿owana w prowadzenie warsztatu rzemieœlniczego, ale to ona zazwyczaj sta³a za lad¹ sklepow¹ i zachêca³a klientów do zakupów. By³a te¿ odpowiedzialna za dom i prowadzenie bud¿etu
domowgo3.
„Spo³ecznoœæ domowa” rz¹dzi³a siê swoimi zwyczajowymi prawami. Od
wieków obowi¹zywa³ podzia³ praw i obowi¹zków oraz hierarchia ma³¿onków. Prawodawstwo zarówno koœcielne, jak i zwyczajowe wyraŸnie orzeka³o, ¿e mê¿czyzna przewodzi rodzinie, kobieta jest jego wspólniczk¹ i pomocnic¹. Dopiero gdy zabraknie mê¿a, ¿ona jest uprawniona do sprawowania niepodzielnej w³adzy4. Zgodnie z katolick¹ doktryn¹, zawart¹ w encyklice Piusa XI O ma³¿eñstwie chrzeœcijañskim (Casti Connubii) z 31 grudnia 1930 r.: „Kobieta powinna uszanowaæ pierwszeñstwo rz¹dów mê¿a i nie
siêgaæ po w³adzê, jaka zosta³a jemu moc¹ boskiego nakazu nadana”. Do
1934 r. kobieta przysiêga³a mê¿owi pos³uszeñstwo przed o³tarzem. W przysiêdze mê¿czyzny nie by³o s³ów o pos³uszeñstwie 5.
W œrodowisku wiejskim i ma³omiasteczkowym zdecydowana wiêkszoœæ
matek i ¿on przyjmowa³a bez zastrze¿eñ obowi¹zuj¹c¹ w doktrynie katolickiej zasadê, ¿e najwa¿niejszym zadaniem ¿yciowym kobiety jest ma³¿eñstwo i macierzyñstwo. Lansowany w prasie katolickiej wzorzec dobrej ¿ony
i gospodyni zak³ada³, ¿e powinna ona byæ „uczciwa, pracowita, gospodarna,

2

S. Szynkiewicz, Rodzina, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, t. 1, Wroc³aw 1976, s. 477–489.
3
B. Beba, Rodzina ma³omiasteczkowa. Specyfika i przemiana, „Lud” 1989/1990, s. 88.
4
M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i œwiat polityki w niepodleg³ej
Polsce 1918–1939, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 39–42.
5
M. Strzelecki, Wizerunek i rola kobiety w katolickiej koncepcji wychowania spo³ecznego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowo¿ytnych od XV do XX wieku, red.
K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000, s. 282–283.
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pokorna, religijna i pos³uszna mê¿owi6. U mê¿czyzn eksponowano zaradnoœæ, pracowitoœæ, dba³oœæ o ¿onê i dom. Wzorowa mê¿atka powinna dbaæ
o mê¿a i dzieci, byæ schludna i zdrowa, poniewa¿ „¿ona pok³adaj¹ca siê
przy ka¿dym bólu zêbów, czy g³owy, wiecznie jêcz¹ca to plaga domu, to zabicie szczêœcia ma³¿eñskiego” — stwierdzano na ³amach „M³odzie¿y Katolickiej”7.
Ma³¿onków obowi¹zywa³a wiernoœæ do koñca ¿ycia. W razie grzechu
spo³ecznoœæ ³atwiej wybacza³a romans ¿onatemu mê¿czyŸnie ni¿ zamê¿nej
kobiecie. S¹siadki wytyka³y tak¹ „bezwstydnicê” palcami. Dla panny utrata
dobrej reputacji mog³a powodowaæ trudnoœci przy zam¹¿pójœciu. Wzory
obyczajowe rezerwowa³y dla rodziców szeroki zakres kontroli nad kontaktami ich dzieci z osobami odmiennej p³ci, a znikome mo¿liwoœci usamodzielnienia siê bez pomocy rodziny zmusza³y m³odych do respektowania
tych ingerencji. Bardzo silnej i wnikliwej kontroli poddawane by³y sytuacje,
gdzie „w rachubê” wchodzi³y podejrzenia o uprawianie seksu przed lub poza ma³¿eñstwem. Ukszta³towana, na bazie tradycji katolickiej, norma zakazuj¹ca g³ównie kobiecie wspó³¿ycia przed zawarciem ma³¿eñstwa stanowi³a
jeden z ostrzej egzekwowanych wymogów8.
Panna z dzieckiem przynosi³a wstyd rodzinie. Do nieœlubnego dziecka
odnoszono siê z niechêci¹. Los dzieci z „nieprawego ³o¿a” bywa³ gorszy
i trudniejszy ni¿ tych ze zwi¹zków ma³¿eñskich. Czêsto do koñca ¿ycia by³y
obci¹¿one swym pochodzeniem. U¿ywano wobec nich pogardliwych okreœleñ, nazywano je bêkartami, najduchami. Znajduje to odbicie w stosunku
do nich czêœci miejscowej elity opiniotwórczej.
Na ³amach „Kalendarza Ilustrowanego Miechowianin” czytamy: „Miejscowi obywatele (mieszkañcy Miechowa), z nielicznymi wyj¹tkami, wrogo
odnosili siê do ochronki. Ze zgorszeniem zapytywano nas: «dlaczego pañstwo zajmuje siê najduchami, najgorszymi dzieæmi i na nich pieni¹dze zbieraj¹»”9.
Panna z dzieckiem skazana by³a czêsto na samotnoœæ, a nawet ostracyzm, zdarza³o siê, ¿e nie znajdowa³a oparcia nawet u najbli¿szych krewnych. Spotyka³a siê równie¿ z dyskryminacj¹ sankcjonowan¹ przez prawo
rodzinne. Ustawodawstwo II Rzeczypospolitej, przejmuj¹c zasady Kodek6
7
8
9

Zalety dobrej gospodyni, „Ojczyzna” 1930, nr 3, s. 2.
Dosyæ o Janku teraz o Janinie, „M³odzie¿ Katolicka” 1933, nr 10, s. 1.
A. Dudziak–Lityñska, D. Markowska, Wspó³czesna rodzina w Polsce, Warszawa 1975, s. 132–134.
„Kalendarz Ilustrowany Miechowanin” 1918, s. 61.
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su Napoleona zabrania³o b¹dŸ te¿ utrudnia³o matce dochodzenie ojcostwa.
Uzyskanie alimentów na drodze s¹dowej by³o obwarowane trudnymi do
zrealizowania warunkami. Nieœlubne dziecko nie mia³o prawa do nazwiska
ojca ani do spadku po nim10.
Koœció³ katolicki nak³ada³ na kobietê wiêksze obowi¹zki ma³¿eñskie.
Wed³ug znanego teologa i pedagoga: dominikanina Jacka Woronieckiego:
„przywi¹zanie do zasad religijnych nie pozwala³o kobiecie na wchodzenie
w zwi¹zki pozama³¿eñskie i cudzo³óstwo”, bo wed³ug niego nawet prawo
definitywnie wyklucza³o taki stan rzeczy, chocia¿by ze wzglêdu na trudnoœci wystêpuj¹ce przy ustalaniu ojcostwa. Jego zdaniem kobieta ma obowi¹zek chroniæ za wszelk¹ cenê swoje dobre imiê, natomiast mê¿czyzna posiada „wiêksze sk³onnoœci do poszukiwania spe³nienia poza ma³¿eñstwem”, tote¿ ¿ona sobie znanymi sposobami dla dobra rodziny i jego samego powinna zatrzymaæ mê¿a przy sobie. Powinna uzmys³owiæ mu, ¿e
w³aœnie ona w pierwszej kolejnoœci jest jego przyjacielem, podpor¹ moraln¹ i duchow¹, tylko ona jest jedyn¹ towarzyszk¹ ¿ycia i kochank¹. Istotn¹
rolê wed³ug tego autora odgrywa³a wobec tego odpowiednia prezencja kobiety, sposób bycia, strój. Charakterystyczny jest wprowadzony przez niego
podzia³ p³ci ¿eñskiej na dwie kategorie: „kobiety: zaniedbane, które wrêcz
odpychaj¹ swoim niechlujnym ubiorem i wygl¹dem” oraz takie, które „zbyt
przesadnym podkreœleniem urody afiszuj¹ siê publicznie wzbudzaj¹c powszechn¹ zazdroœæ”. Wzorowa mê¿atka powinna — jego zdaniem — „poprzez odpowiedni strój — schludny, skromny, ale niepozbawiony uroku,
zwracaæ uwagê mê¿a, zaœ otoczenie informowaæ o swoim statusie spo³ecznym”11.
Woroniecki reprezentowa³ pogl¹dy Koœcio³a katolickiego na ówczesn¹
pozycjê spo³eczn¹ kobiety. By³ przekonany o nadrzêdnoœci zadañ matki
i ¿ony. Kobieta swoje aspiracje ¿yciowe mog³a i powinna realizowaæ tylko
na ³onie rodziny. Model emancypantki nie zyska³ poparcia w krêgach katolickich. Wpajany przez ca³e wieki idea³ kobiety wyra¿aj¹cy siê s³owami „pos³uszna, pobo¿na by³a i przêd³a” znajdowa³ uznanie tak¿e w okresie miêdzywojennym. Problem moralnoœci ma³¿eñsko–rodzinnej by³ szczególnie
eksponowany w nauczaniu koœcielnym, a „grzech” — bez bli¿szego okre10

M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet..., s. 41.
J. Woroniecki, Nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa, [w:] Ma³¿eñstwo w œwietle nauki katolickiej, Lublin 1928,
s. 205–206, cyt. za: K. Kalinowska, Rola kobiety w myœli spo³ecznej O. Jacka Woronieckiego, [w:] Partnerka,
matka, opiekunka..., s. 284.
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œlenia — kojarzy³ siê wielu katolikom wy³¹cznie z naruszeniem katolickich
norm moralnoœci seksualnej, ograniczaj¹cych realizacjê potrzeb seksualnych do ram ma³¿eñstwa, rygorów — narzuconych przede wszystkim kobiecie12.
Zastanówmy siê, jak w praktyce realizowano lansowany wzorzec wzajemnych relacji miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹. Odpowiedzi na to pytanie postaram siê udzieliæ przynajmniej czêœciowo na podstawie analizy dokumentów koœcielnych przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach.
Dla diecezji kieleckiej zachowa³a siê „Ankieta dotycz¹ca moralnoœci rodzinnej z lat 1920–1929”. Zosta³a ona przeprowadzona w 205 parafiach.
Obejmowa³a swym zasiêgiem miasta (11), miasteczka — osady (25) i wsie
(169) siedmiu — na ogó³ rolniczych — powiatów województwa kieleckiego
(jêdrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, piñczowskiego, stopnickiego i w³oszczowskiego). Proboszczowie poszczególnych parafii udzielali odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: „czy idzie propaganda za
unikaniem potomstwa i w jakich formach”, „czy s³yszy siê o praktykach procurationis abortus”, „czy znajduj¹ siê w parafii rozbite stad³a ma³¿eñskie —
ile i z jakich powodów”, „czy zdarzaj¹ siê wypadki ¿ycia na wiarê — reakcja
opinii spo³ecznej i œrodki zaradcze podejmowane przez duchownych 13”.
Analiza materia³ów zamieszczonych w tej ankiecie wskazuje, ¿e etyczne
zasady Koœcio³a katolickiego, g³osz¹ce nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa i zakaz konkubinatu, nie by³y w pe³ni przez katolików przestrzegane. Zaledwie
w kilkunastu parafiach nie stwierdzono samowolnych separacji i ¿ycia „na
wiarê”. Chocia¿ zazwyczaj przypadki te nie by³y liczne, to wed³ug miejscowego duchowieñstwa, oddzia³ywa³y one niekorzystnie na moralnoœæ parafian. W tradycyjnych spo³ecznoœciach wiejskich rozwód, a raczej trwa³a separacja by³y praktycznie nie do pomyœlenia z punktu widzenia ekonomicznego, gdy¿ ¿ycie jednostki wi¹za³o siê z gospodark¹ roln¹ o strukturze rodzinnej, a dla kobiety samotnej praktycznie nie istnia³y inne ni¿ praca
w gospodarstwie mo¿liwoœci ¿yciowe. Jednak, jak wynika z wypowiedzi duchownych, nawet w tych spo³ecznoœciach dopuszczano w okreœlonych okolicznoœciach po¿ycie bez œlubu.

12

K. Kalinowska, Rola kobiety w myœli spo³ecznej..., s. 286–287; J. Mariañski, Religijnoœæ w procesie przemian. Szkice socjologiczne, Warszawa 1991, s. 98.
Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ADK), Akta Kurialne Ogólne (dalej: AKO), sygn. OD–17/4,
k. 1.
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W artykule tym pos³ugiwaæ siê bêdê oryginalnym, barwnym jêzykiem
przekazu Ÿród³owego, przytaczaj¹c dosyæ czêsto dos³owne wypowiedzi duchownych.
Proboszcz z Wiœlicy (pow. piñczowski) pisa³ w ten sposób o trzech separacjach: „Mê¿owie od kilku lat w Ameryce. Z pocz¹tku pisali do swoich
¿on, a teraz nie pisz¹, choæ wiadomo, ¿e ¿yj¹. Porzucone kobiety znalaz³y sobie nowych partnerów, spo³ecznoœæ parafialna patrzy na te zwi¹zki
z pewnym wyrozumieniem. Niektórzy powiadaj¹ có¿ one winne, ¿e ch³opów nie maj¹”14.
Wydaje siê, ¿e pewne zrozumienie dla niektórych zwi¹zków nieformalnych przejawiali równie¿ duchowni. Ksi¹dz proboszcz z ¯arnowca stwierdza³: „Zredukowany robotnik z Zag³êbia zamieszka³ z wdow¹, która po
œmierci mê¿a otrzymuje 100 z³ odszkodowania i gdyby wziêli œlub przestaliby otrzymywaæ zapomogê”15. W tym wypadku poniek¹d ksi¹dz proboszcz
usprawiedliwia ten zwi¹zek z tzw. przyczyn ¿yciowych.
Jednak w zdecydowanej wiêkszoœci zwi¹zki takie by³y potêpiane, zwalczane przez duchownych, natomiast w jakimœ stopniu tolerowane przez
opiniê publiczn¹. Stosowane przez duchownych represje o charakterze religijnym, jak pomijanie tych osób podczas tzw. kolêdy noworocznej, odmowa œwiêcenia pokarmów w czasie wielkanocnym, strofowanie z ambony, nie zawsze spotyka³y siê z w³aœciwym zrozumieniem. Ksi¹dz proboszcz
z Ogrodzieñca z widocznym ubolewaniem pisze, ¿e: „prêgierz opinii spo³ecznej traci si³ê, poniewa¿ rz¹d pozwala zmieniaj¹cym religiê wstêpowaæ
w zwi¹zki ma³¿eñskie”16. W podobnym duchu wypowiada siê ksi¹dz proboszcz z Chmienika, zaznaczaj¹c: „Jednemu z takich wiarusów obieca³em,
¿e wszystko zrobiê darmo, aby siê o¿eni³ z któr¹ zamieszka³, odpowiedzia³
przez ludzi, ¿e to nic wielkiego, je¿eliby proboszcz mu da³ z 1000 z³, to co innego”17. Wobec takiej postawy swojego parafianina ksi¹dz postuluje, ¿e „za
wiaro³omstwo i zgorszenie publiczne móg³by s¹d go do odpowiedzialnoœci
poci¹gn¹æ, ale kto to zechce w takiej sprawie do s¹du wyst¹piæ, mog³aby policja, lecz ta mówi, ¿e to do niej nie nale¿y”18. Tote¿ nic dziwnego, ¿e proboszcz ubolewa, i¿ „jest bezsilny i jego perswazje na nic siê zdaj¹”. W podo14
15
16
17
18
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bnym duchu wypowiada siê ksi¹dz z parafii Czarnca (dekanat w³oszczowski). „Jeden z ¿yj¹cych w separacji wzi¹³ sobie dziewczynê z obcej parafii
i z ni¹ ¿yje. Opinia niby siê oburza, potêpia, ale nie reaguje w jakiœ skuteczny sposób, ¿eby im na przyk³ad mocno ukazywa³a swe oburzenie i w ten
sposób przeciwdzia³a³a. Upomnienia ksiêdza, ani prywatne, ani publiczne
z ambony nie skutkuj¹”19.
Tu rodzi siê pytanie, kto i w jakich okolicznoœciach w sferze ma³¿eñsko–erotycznej nie przestrzega³ zasad zalecanych przez Koœció³. Nie dysponujemy w tym zakresie dok³adnymi danymi z diecezji kieleckiej. Informacje na ten temat maj¹ charakter ogólnikowy. Duchowni udzielali zazwyczaj nastêpuj¹cych odpowiedzi: „tak”, „zdarza siê”, „kilka”, „s¹, ale nieliczne”. Wed³ug oficjalnych danych spisu ludnoœci w 1931 r. w województwie
kieleckim 384 603 kobiety wyznania rzymskokatolickiego ¿y³y w formalnych zwi¹zkach, 504 w nieformalnych, a 745 by³o rozwiedzionych (raczej
uniewa¿nionych) i separowanych, w tym 265 to separacje samowolne 20.
Z danych tych wynika, ¿e na 1000 kobiet zamê¿nych przypada³a jedna
kobieta ¿yj¹ca w zwi¹zku nieformalnym i dwie rozwiedzione b¹dŸ ¿yj¹ce
w separacji z mê¿em. Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e rozwody i separacje by³y raczej sporadyczne; zdarza³y siê czêœciej w miastach i miasteczkach, rzadziej na wsi.
Wed³ug duchowieñstwa diecezji kieleckiej g³ównymi przyczynami rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego by³y: sprawy maj¹tkowe, emigracja zarobkowa
i niezgodnoœæ charakterów. Zdarza³o siê, ¿e ma³¿eñstwa rozpada³y siê ze
wzglêdu na chorobê lub okrucieñstwo któregoœ z partnerów, a Koœció³
sprzeciwia³ siê uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa. Proboszcz z parafii Czarnca
(dekanat w³oszczowski) tak opisywa³ trzy samowolne separacje: „W jednym stadle m¹¿ jest pó³g³ówek, coœ mu w g³owie brakuje, st¹d te¿ ¿ona, która mieszka u rodziców i to biednych nie chce go wzi¹æ, gdy¿ od dnia œlubu
(jeden rok) przejawia³ on jakieœ braki, a szczególnie wstrêt do pracy. Drugi
m¹¿ te¿ ma braki, jak ¿ona twierdzi impotens, a i do pracy nie bardzo zdatny. Trzeci skoñczony ga³gan, wyjecha³ do Francji, porzuciwszy ¿onê”21.
Oprócz krótkotrwa³ych separacji by³y te¿ przypadki trwa³ego, wieloletniego rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego. Wed³ug relacji ksiêdza z parafii
19
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Trzyca (dekanat miechowski): „Cztery stad³a ma³¿eñskie rozbite, dwa z powodu ustawicznych k³ótni (niedobrane usposobienia), jedno z przyczyn
zdrady ma³¿eñskiej, jedno z tej przyczyny, ¿e m¹¿ jakiœ nienormalny.
Oprócz tego zdarzaj¹ siê ma³¿eñstwa chwilowo rozbite z powodu, ¿e jedna
ze stron nie spe³ni³a przyrzeczeñ, nie przynios³a tyle posagu ile obiecano”22.
Zdarza³o siê, ¿e przyczyn¹ zdrad ma³¿eñskich by³a bezp³odnoœæ jednego z ma³¿onków. Ksi¹dz proboszcz z parafii Chodów (dekanat miechowski) donosi³: „Wiaruœnik mia³ ¿onê niep³odn¹, a chcia³ mieæ potomstwo,
wiêc znalaz³ sobie katoliczkê te¿ zamê¿n¹, z któr¹ ma dzieci ma³e i du¿e”23.
Nale¿a³oby przypuszczaæ, ¿e w wiêkszoœci przytaczane tu przyk³ady to
ma³¿eñstwa, które nie by³y zawarte spontanicznie „z mi³oœci”, ale raczej
skojarzone œwiadomie, z kalkulacj¹, co w ówczesnej rzeczywistoœci nie by³o
czymœ niezwyk³ym. Decyzja o wyborze partnera, zw³aszcza na wsi, w du¿ym
stopniu zale¿a³a od rodziny. To rodzice ustalali warunki zawarcia ma³¿eñstwa, w których brano pod uwagê przede wszystkim stan maj¹tkowy, posag, po³o¿enie gruntów, a dopiero póŸniej walory osobiste kandydatów do
ma³¿eñstwa.
W Pamiêtnikach ch³opów czytamy: „Poniewa¿ s³ynê³am z tego, ¿e by³am
dziewczyn¹ niezwykle pracowit¹ i gospodarn¹, a przy tym cich¹ i skromn¹
wiêc zg³osi³ siê pewnego razu gospodarski syn, cz³owiek ju¿ starszy i zacz¹³
z ojcem prowadziæ pertraktacje wzglêdem mnie. A poniewa¿ po wiêkszej
czêœci jest na wsi taki zwyczaj, ¿e nigdy siê dziewczyny o zgodê nie pytaj¹,
wiêc i w tym przypadku «obrabiali» interes z ojcem. Po d³ugich targach
i sporach wreszcie zawo³ano mnie i oœwiadczono ku wielkiemu mojemu
przera¿eniu, ¿e mam za tego cz³owieka wyjœæ za m¹¿ i na takich warunkach,
¿e przysz³y mój m¹¿ dostanie od swego ojca piêæ mórg ziemi, a poniewa¿
mia³ dwie zamê¿ne siostry, na które spad³o te¿ po piêæ mórg, wiêc mój ojciec kupi od jednej siostry dla mnie piêæ mórg, a od drugiej mo¿emy wzi¹æ
na sp³aty, czyli obarczyli nas jeszcze przed œlubem doœæ du¿ym d³ugiem.
Oczywiœcie przed œlubem pojechali do rejenta i tam jeszcze wœród k³ótni,
która mnie do rozpaczy doprowadzi³a sporz¹dzili akt. Ojciec mój po d³ugich targach obieca³ mi krowê, a jego ojciec konia i na tym stanê³o do œlubu.
Dowiedzia³am siê przy tym od ludzi, a nawet mia³am mo¿liwoœæ sama siê
22
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przekonaæ, ¿e przysz³y mój m¹¿ nale¿y do ludzi gwa³townych, narwanych,
przy tym z³oœnik okropny, a co najgorsze lubi zagl¹daæ do kieliszka. Lecz
trudno, klamka zapad³a”24. Rodzice, a zw³aszcza ojciec jako g³owa rodziny,
nie zawsze liczyli siê z pragnieniami swych dzieci, uk³adaj¹c ich losy wed³ug
swojej woli i swoich kalkulacji. Za szczêœliwców uwa¿ano tych, którym uda³o siê po³¹czyæ „godziwy” wybór ma³¿eñski z porywem serca. Wymusza³a to
niezmienna w II Rzeczypospolitej sytuacja wsi, gdzie ziemia stanowi³a jedyne b¹dŸ g³ówne Ÿród³o utrzymania. Tote¿ rodzice nie chcieli nic uszczupliæ z maj¹tku, który musieli dzieliæ miêdzy wszystkie dzieci. Z kolei dzieci liczy³y siê z wol¹ rodziców, bo bez ich zapisu rejentalnego nie mog³y w inny
sposób urz¹dziæ swej egzystencji25.
Ciekawe s¹ te¿ wypowiedzi duchownych z parafii miejskich i ma³omiasteczkowych. Przytaczany ju¿ proboszcz z miasteczka Ogrodzieniec tak
opisywa³ osiem przypadków samowolnych separacji: „Jeden przyj¹³ prawos³awie i z drug¹ o¿eni³ siê, bo go oszo³omi³a, drugiemu i trzeciemu uciek³a
¿ona z innym, od czwartego odesz³a, bo chce siedzieæ w koœciele (tercjarka), reszta nie dobra³a siê charakterem, a opiniê sobie lekcewa¿y”26. W Pacanowie takich ma³¿eñstw by³o dziewiêæ, w Busku–Zdroju kilkanaœcie. Podobnych przyk³adów mo¿na by przytaczaæ znacznie wiêcej.
Zwracano te¿ uwagê na ma³¿eñstwa, które by³y „przedmiotem jawnej
spekulacji materialnej”. Dotyczy³o to g³ównie ma³¿eñstw zawieranych
przez osoby o du¿ej ró¿nicy wieku. Na jednej z konferencji dekanalnych
w 1930 r. stwierdzono, ¿e „wiêkszoœæ tych zwi¹zków by³a spowodowana korzyœci¹ materialn¹, b¹dŸ chêci¹ zemszczenia siê na dzieciach”. Przypadek
taki odnotowano m.in. w parafii Chlewice (dekanat szczekociñski), gdzie
kawaler o¿eni³ siê ze stryjenk¹. Powodem, jak pisze ksi¹dz proboszcz, by³y
„stosunki materialne i z³oœæ kobiety na dzieci z pierwszego ma³¿eñstwa”.
Ksiê¿a dziekani podkreœlali te¿, ¿e w ma³¿eñstwach, w których szukano tylko korzyœci dla siebie, czêsto dochodzi³o do nieporozumieñ, ¿e „m¹¿ bije
¿onê, a dzieci doros³e dokuczaj¹ macosze”27.
Ustalony model katolickiego ma³¿eñstwa i rodziny, dawniej nie poddawany w w¹tpliwoœæ, a co najwy¿ej nie realizowany konsekwentnie, bywa³
24

Pamiêtniki ch³opów. Wybór, Warszawa 1955, s. 31.
D. Markowska, Rola kobiety polskiej w rodzinie ,[w;] Kobiety polskie, red. E. Konecka, Warszawa 1986,
s. 204; B. Tryfan, Rola kobiety wiejskiej, Warszawa 1976, s. 17–20.
26
ADK, AKO, sygn. OD–17/4, k. 148.
27
ADK, Akta Kurii Diecezjalnej w Kielcach, sygn. OD–/2/4, k. 138.
25
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w miêdzywojniu w ró¿nych swoich elementach rewidowany. Wobec mno¿¹cych siê rodzinnych dzia³ów ziemi i wzrastaj¹cego bezrobocia w miastach
i miasteczkach, wielodzietnoœæ rodzin musia³a sk³aniaæ do refleksji. Co odwa¿niejsi ma³¿onkowie usi³owali ograniczyæ liczbê potomstwa. W przytaczanej tu czêsto ankiecie dotycz¹cej moralnoœci rodzinnej duchowni zaznaczali, ¿e „coraz wiêcej dostrzega siê unikania potomstwa w formie nieprawid³owych stosunków”28.
Ksi¹dz proboszcz z parafii Zborówek (dekanat pacanowski) stwierdza³:
„Propaganda za unikaniem potomstwa p³ynie z ró¿nych Ÿróde³. Powracaj¹cy z robót z Francji, Niemiec t³umacz¹ kobietom o sposobach (prezerwatywach) unikania potomstwa”29.
„O ograniczeniu urodzin mówi siê otwarcie nawet wobec ksiêdza” —
pisa³ proboszcz parafii Brzegi (dekanat ma³ogoski), a proboszcz stopnicki
dodawa³ „poufne rady siê rozszerzaj¹ i trafiaj¹ na uczynne akuszerki”30.
Z kolei ksi¹dz proboszcz z Buska Zdroju donosi³, ¿e „d¹¿enie do unikania
potomstwa widoczne jest nie tylko u inteligencji, ale i miêdzy ludem, powodem jest obawa przed ciê¿arem i obowi¹zkami macierzyñskimi, przed utrat¹ modnej linii”31.
Bardzo szczegó³owo i ciekawie wypowiedzia³ siê w tej sprawie proboszcz parafii Cierno (dekanat jêdrzejowski). Pisa³ on: „S¹dz¹c z wyjazdów
do innych parafii z pomoc¹ do spowiedzi mam wra¿enie, ¿e to jest plaga
powszechna. Przekonanie o niegrzechu jest tak mocne, ¿e trudno te osoby
przekonaæ o ich winie; uniewinniaj¹ siê nie tylko trudnoœciami finansowymi, ale i doktorem, ¿e zagrozi³ œmierci¹. Nawet jasne uœwiadomienie wiernych przy misjach albo rekolekcjach nic tu nie pomaga, albo tylko na czas
ograniczony. Wiêksza czêœæ siê z tego nie spowiada, je¿eli roztropnie w tej
materii nie zapytaæ penitenta. (...) Nale¿a³oby zastosowaæ przeciw tej pladze nie tylko trochê wiêcej surowoœci, ale i solidarnoœci ogó³u spowiedników — pob³a¿liwoœæ jednego parali¿uje wiêksz¹ surowoœæ drugiego. In
confesione czêsto dosyæ s³yszy siê, ¿e wiêksza tu jest wina akuszerek i doktorów, a nawet sk³adów aptecznych”32.

28
29
30
31
32

ADK, AKO, sygn. OD–17/4, k. 9.
Tam¿e, k. 53.
Tam¿e, k. 27, 192.
Tam¿e, k. 29.
Tam¿e, k. 182.
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Z dokumentów koœcielnych wynika, ¿e powa¿nym problemem dla duchowieñstwa diecezji kieleckiej by³ te¿ seks „przedma³¿eñski” i „pozama³¿eñski”. Przytaczany ju¿ proboszcz z parafii Zborówek donosi³: „Procuratio abortus nie nale¿y dzisiaj do wypadków bardzo rzadkich. Zabiegu tego
dokonuj¹ akuszerki na dziewczynach i kobietach maj¹cych mê¿ów poza
domem w celu unikniêcia wstydu”, a ksi¹dz proboszcz z parafii Nasiechowice (dekanat prandociñski) dodawa³: „okazuje siê dzisiaj, i¿ mê¿atki i panny masowo korzystaj¹ z us³u¿noœci wykwalifikowanych akuszerek,
które na wsi pobieraj¹ 40 z³, a w miastach do 100 z³ za udzia³ wraz z matk¹ w strasznej zbrodni. Co gorsza, i¿ te metody uchodz¹ im zupe³nie bezkarnie”33.
Ksi¹dz proboszcz z parafii Janina (dekanat stopnicki) podkreœla³, ¿e
„aborcja by³a najczêœciej przez ch³opa wymuszona”34.
Z danych dotycz¹cych diecezji kieleckiej wynika, ¿e w 1930 r. zarejestrowano tu 29 938 dzieci œlubnych i 837 nieœlubnych. Przeciêtnie na 36 noworodków przypada³o jedno dziecko nieœlubne. Duchowni w sprawozdaniach z wizytacji duszpasterskich wyra¿ali opiniê, ¿e zmniejszaj¹ca siê w latach miêdzywojennych liczebnoœæ dzieci nieœlubnych by³a wynikiem aborcji35. Ksi¹dz dziekan ze S³omnik (dekanat stopnicki) ubolewa³: „dzieci nieœlubnych w ostatnich piêciu latach prawie ¿e nie ma — chyba, ¿e jakaœ «nêdzota» w najwy¿szym stopniu do porodu dopuœci”36. Ksi¹dz proboszcz z parafii Cierno (dekanat jêdrzejowski) zauwa¿a³, ¿e przypadki aborcji utrzymane by³y w najwiêkszej tajemnicy i trudne by³y do udowodnienia. Z jego
rozeznania wynika³o, ¿e w ci¹gu czterech lat (1925–1929) w jego parafii
12 niewiast dokona³o aborcji, w tym 9 dziewcz¹t bêd¹cych w s³u¿bie dworskiej37. Ksi¹dz z parafii Drugnia (dekanat chmielnicki) potwierdza³, ¿e, je¿eli chodzi o liczebnoœæ, nie by³y to przypadki zbyt czêste. Pisa³ on: „Praktyka procurationis abortus zdarza siê rzadko. U nas na 2 tysi¹ce ludnoœci ma
miejsce do 5 przypadków na rok. W s¹siednim mieœcie przyjmuj¹ akuszer-

33

Tam¿e, k. 53, 110.
Tam¿e, k. 31.
Stan religijno–moralny diecezji. Na podstawie sprawozdañ duszpasterskich, „Kielecki Przegl¹d Diecezjalny” 1931, z. 6–7, s. 184.
36
ADK, AKO, sygn. OD–17/4, k. 121.
37
Tam¿e, k. 182.
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ki, czasem z doktorem, pod pozorem koniecznoœci przerwania ci¹¿y, ale ta
operacja kosztuje najmniej 100 z³ i wiele matek tego zabiegu unika” 38.
W podobnym stylu udzielali odpowiedzi duchowni z parafii miejskich:
Bodzentyna, Buska Zdroju, Lelowa, Jêdrzejowa, Olkusza, S³omnik, Stopnicy i W³oszczowy. Proboszcz z Buska Zdroju wrêcz podkreœla³: „proceder
doœæ jawny, zabiegi coraz czêstsze u mê¿atek i panien” 39.
Zdarza³y siê te¿ odpowiedzi lakoniczne „tak”, „dosyæ czêsto”, „s³yszy
siê o tym przy spowiedziach”, „rzadko w ma³¿eñstwie, ale czêœciej u upad³ych dziewcz¹t”. Zaledwie w kilkunastu ankietach na pytanie dotycz¹ce
aborcji duchowni udzielili odpowiedzi negatywnej. Wcale to nie znaczy, ¿e
przypadki dotycz¹ce aborcji mia³y charakter nagminny. By³o to zjawisko
sporadyczne w poszczególnych parafiach, ale odnotowane zosta³o bez ma³a w ca³ej diecezji, zarówno w parafiach miejskich, jak i wiejskich.
Przytoczone tu przyk³ady œwiadcz¹, ¿e propagowane przez Koœció³ katolicki normy moralne porz¹dkuj¹ce sferê ¿ycia seksualnego w praktyce
nie by³y w pe³ni akceptowane przez katolików. Z analizy materia³ów zamieszczonych w ankiecie dotycz¹cej moralnoœci rodzinnej wynika, ¿e w okresie
miêdzywojennym nawet na prowincji wzrasta³a akceptacja dla niedozwolonych przez Koœció³ metod regulacji urodzin, s³ab³o przeœwiadczenie
o obowi¹zku zachowania wstrzemiêŸliwoœci przedma³¿eñskiej i wiernoœci
ma³¿eñskiej. Brak korelacji miêdzy moralnoœci¹ a religi¹, choæ nie ca³kowity, zaznacza siê w sposób widoczny. Nale¿y tu zgodziæ siê z tez¹ ks. Janusza
Mariañskiego, ¿e rozdŸwiêk miêdzy normami koœcielno–etycznymi a œwieckimi zachowaniami cz³owieka nie by³ tylko specyfik¹ spo³eczeñstw industrialnych, ale by³ tak¿e widoczny w spo³ecznoœciach wiejskich i ma³omiasteczkowych40.
Licznie przytaczane w niniejszym artykule dos³owne wypowiedzi duchowieñstwa diecezji kieleckiej potwierdzaj¹ tê tezê, tym bardziej, ¿e diecezja
kielecka mia³a charakter typowo wiejski i ma³omiasteczkowy. Nie by³o tu
¿adnych wiêkszych oœrodków przemys³owych.

38

Tam¿e, k. 36.
Tam¿e, k. 27.
J. Mariañski, Industrializacja a postawy religijne, [w:] Socjologia religii. Wybór tekstów, red. F. Adamski,
Kraków 1983, s. 239.
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Nowe tendencje w myœleniu o seksualnoœci ma³¿eñskiej...

M¹¿ ma prawo do czasu ¿ony, jej myœli serdecznych, do jej cia³a
(Z. A. Borowska, Ksi¹¿ka Marty. Myœli o ma³¿eñstwie, Poznañ 1931)

W polskiej prasie kobiecej oraz publicystyce poœwiêconej udzia³owi kobiet w ¿yciu publicznym, a tak¿e sprawom rodziny, wychowania dzieci
i m³odzie¿y, od prze³omu lat 20. i 30. pojawi³y siê w nich nowe idee i przes³ania. WyraŸnie nast¹pi³a wtedy aktywizacja polityczna i spo³eczna kobiet,
bêd¹ca nie tylko skutkiem ich obywatelskiego równouprawnienia. W kr¹g
spraw publicznych wesz³o bowiem wówczas pokolenie, które uzyska³o wykszta³cenie oraz uformowa³o swój œwiat wartoœci i spo³eczn¹ œwiadomoœæ
ju¿ w niepodleg³ej Polsce. Dla tego pokolenia d³ugotrwa³e, rozci¹gniête
w latach 1929–1935 za³amanie gospodarcze o zasiêgu œwiatowym mia³o
charakter kryzysu cywilizacyjnego. Jego reperkusje, szczególnie od po³owy
lat 30., objawia³y siê w tworzeniu w³asnych projekcji programowych w sferze politycznej oraz w przeciwstawianiu siê ci¹¿eniu tradycji kulturowej
i obyczajowej starszych roczników1. Znawca œrodowiska m³odzie¿owego
pisa³ w 1934 r., ¿e „jeszcze rok, dwa temu, okreœlaj¹c oblicze ideowe m³odego, powojennego pokolenia polskiego, mo¿na by³o je ustaliæ wzglêdnie
dok³adnie, stosuj¹c szablon podzia³u polityczno–spo³ecznego istniej¹cego

1
Zob. szerzej: R. Wapiñski, Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1991, s. 279
i n.; ten¿e, Kobiety i ¿ycie publiczne — przemiany pokoleniowe, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety
w Polsce miêdzywojennej, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 25–36.
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w starszym spo³eczeñstwie”2. Sytuacja zmieni³a siê w po³owie lat 30.,
a d¹¿enie m³odej generacji do tworzenia w³asnych struktur politycznych
i nieskrêpowanej konwenansami wolnoœci osobistej pojawi³o siê najpewniej m.in. jako retorsja na ewolucjê systemu demokratyczno–liberalnego
w kierunku rz¹dów autorytarnych, czego widocznym wyrazem by³a brutalizacja form walki politycznej oraz konstytucja kwietniowa.
Znanym w latach 30. przemianom polityczno–spo³ecznym II Rzeczypospolitej towarzyszy³y znacznie mniej jeszcze rozpoznane przez badaczy
nastroje i emocje przenoszone w sferê spraw indywidualnych. Kulturowe
i generacyjne zmiany wyrazi³y siê m.in. w zachwianiu stereotypowego dotychczas pojmowania miejsca kobiet w spo³eczeñstwie. O niechêci do wy³¹cznego spe³niania uœwiêconych patriarchaln¹ tradycj¹ ról ¿ony i matki
œwiadczy³y równie¿ aspiracje zawodowe kobiet, z których czêœæ mia³a œrednie, a nawet wy¿sze wykszta³cenie3. Kryzys gospodarczy wprawdzie ograniczy³ mo¿liwoœci ich zatrudnienia, ale jednoczeœnie mia³ znacz¹cy wp³yw na
wzrastaj¹c¹ popularnoœæ wiedzy o œwiadomym macierzyñstwie4. Wobec pog³êbiaj¹cej siê pauperyzacji spo³eczeñstwa uœwiadomi³ bowiem koniecznoœæ ograniczenia — w zgodzie z wzorem maltuzjañskim — przyrostu naturalnego wœród warstw najubo¿szych i wprowadzenia kontroli urodzeñ.
Zaniepokojony procesem emancypacji kobiet i powojennymi przemianami
obyczajowymi Koœció³ katolicki odpowiedzia³ wydaniem w 1930 r. encykliki Castii conubii, w której planowanie liczby dzieci w ma³¿eñstwie przez
unikanie potomstwa przy u¿yciu œrodków antykoncepcyjnych potêpione
zosta³o jako sprzeczne z etyk¹ chrzeœcijañsk¹5. Nastawienie przeciwstawne, wraz z trudn¹ do zaakceptowania przez szersz¹ opiniê publiczn¹, wywodz¹c¹ siê z USA propozycj¹ zawierania „ma³¿eñstw na próbê”, prezentowa³y g³oœnie wówczas ksi¹¿ki Bunt m³odzie¿y i Ma³¿eñstwo kole¿eñskie

2

K. Zieliñski, Przemiany ideowe wspó³czesnej m³odzie¿y w Polsce, „Harcerstwo” 1934, nr 1, s. 41.
J. ¯arnowski, Kobiety w strukturze spo³eczno–zawodowej Polski miêdzywojennej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse..., s. 98–99 i 103.
4
M. Kacprzak, Rozrodczoœæ a bezrobocie, „Praca i Opieka Spo³eczna” 1937, s. 149 i n.; zob. te¿ K. Sierakowska, Matka i dziecko w ¿yciu codziennym rodziny inteligenckiej w Polsce miêdzywojennej — wzorce stare
i nowe, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa
1997, s. 103–114.
5
Por. R. Renz, Kobiety a planowanie rodziny w latach miêdzywojennych (w œwietle Ÿróde³ koœcielnych z Kielecczyzny), [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego..., s. 116 i n.
3
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Bena B. Lindseya6, sêdziego S¹du do Spraw Nieletnich i Spraw Rodziny
w Denver oraz wydane w tym samym czasie w Polsce Ma³¿eñstwo i moralnoœæ znanego angielskiego filozofa Bertranda Russella7. Najwiêksz¹ jednak burzê w opinii publicznej wywo³a³ belgijski lekarz Theodor Van der
Velde swoim Ma³¿eñstwem doskona³ym, w którym potraktowane instrukta¿owo i nie wi¹zane z posiadaniem potomstwa udane ¿ycie seksualne pary
ma³¿eñskiej pojmowa³ jako warunek ich wzajemnego porozumienia
i szczêœcia8.
Ze wzglêdu na nisk¹ kulturê seksualn¹ ówczesnego spo³eczeñstwa, planowanie urodzin w Polsce — podobnie jak i w innych krajach europejskich
— sprowadzano g³ównie do zabiegu przerywania ci¹¿y. Aby temu zapobiec, w przygotowywanym od 1929 r. pierwszym polskim kodeksie karnym
przewidywano karê 15 lat wiêzienia dla osoby wykonuj¹cej aborcjê i 5 lat
dla kobiety decyduj¹cej siê na taki zabieg. Przeciw surowoœci projektowanego prawa, nie uwzglêdniaj¹cego sytuacji spo³ecznej i rodzinnej kobiety,
zdecydowanie wyst¹pi³ Tadeusz Boy–¯eleñski. Publikuj¹c w „Kurierze Porannym” w 1929 r. artyku³ Najwiêksza zbrodnia prawa karnego rozpocz¹³ on
kampaniê przeciw karalnoœci przerywania ci¹¿y. Dyskusja nad t¹ spraw¹
anga¿owa³a opiniê publiczn¹ kilka lat, nim w 1932 r. w nowym kodeksie
karnym nast¹pi³o zmniejszenie wymiaru kary do 5 lat dla osoby wykonuj¹cej zabieg i do lat 3 dla kobiety poddaj¹cej siê aborcji. Nacisk œrodowisk
inteligenckich spowodowa³, ¿e uwzglêdniono w kodeksie równie¿ mo¿liwoœæ dokonywania aborcji z powodu wskazañ lekarskich i przyczyn natury
spo³ecznej. Wp³yw na liberalizacjê prawa mia³a prowadzona w obronie kobiet batalia na ³amach prasy, w tym g³ównie w „Wiadomoœciach Literackich”, gdzie Boy wyst¹pi³ z cyklem krytycznych artyku³ów na temat polskiej
obyczajowoœci seksualnej oraz z postulatem prowadzenia akcji œwiadomego macierzyñstwa9. Felietony te opublikowa³ w 1930 i 1933 r. w dwóch
ksi¹¿kach pod wspólnym tytu³em Piek³o kobiet i w 1933 r. w kolejnej pt. Jak
skoñczyæ z piek³em kobiet? Stanowisko Boya znalaz³o poparcie w krêgach

6
B. B. Lindsey, Bunt m³odzie¿y, t³um. H. Bo³oz–Antoniewiczowa, Warszawa 1931; ten¿e, Ma³¿eñstwo kole¿eñskie, t³um. H. Potulicka, Warszawa 1932.
7
B. Russell, Ma³¿eñstwo i moralnoœæ, t³um. H. Bo³oz–Antoniewiczowa, Warszawa 1931; por. I. Krzywicka,
Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992, s. 241–242.
8
T. Van de Velde, Ma³¿eñstwo doskona³e, t³um. Z. Jeleñski, Warszawa 1933.
9
M. Marcinkowska–Gawin, „Boyownicy i boyowniczki”. Œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” wobec
problemu regulacji urodzin, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego..., s. 133–147.
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zbli¿onych do PPS10, czego wyrazem by³y artyku³y w socjalistycznym „G³osie Kobiet”, gdzie podobn¹ bataliê prowadzili lekarze — Henryk K³uszyñski (autor ksi¹¿ki Regulacja urodzeñ. Rzecz o œwiadomym macierzyñstwie,
Warszawa 1932), a tak¿e Justyna Budziñska–Tylicka i Henryk Rubinraut.
Ten ostatni kierowa³ powsta³¹ we wrzeœniu 1931 r. Poradni¹ Œwiadomego
Macierzyñstwa, a dr Budziñska–Tylicka prowadzi³a Sekcjê Regulacji Urodzeñ w ramach Robotniczego Towarzystwa S³u¿by Spo³ecznej. Odpowiadaj¹c na falê spo³ecznego zainteresowania problemami prokreacji, „Wiadomoœci Literackie” zareagowa³y now¹ rubryk¹ ¯ycie œwiadome. Efektem
zamieszczanych w niej felietonów by³a seria obyczajowych ksi¹¿ek Ireny
Krzywickiej, z których pierwsz¹ — Sekret kobiety wyda³a w 1933 r. Autorka
nie kry³a w niej oburzenia, ¿e konsekwencje niechcianej ci¹¿y ponosi³y wy³¹cznie kobiety, co wynika³o z istniej¹cego stanu prawnego i nastawienia
opinii publicznej11.
Wspominam o tej dyskusji nad spraw¹ œwiadomego macierzyñstwa, poniewa¿ skierowa³a ona uwagê opinii publicznej na kwestie obyczajowe, powoduj¹c z czasem wiêksz¹ otwartoœæ w precyzowaniu w tym zakresie stanowisk, a tak¿e podejmowa³a sprawê kultury seksualnej Polaków. W œlad za
tym zagadnieniem u progu lat 30. pojawi³y siê ze strony œrodowisk lekarskiego i nauczycielskiego postulaty wprowadzenia do szkó³ wychowania
seksualnego dzieci i m³odzie¿y12. W katolickich krêgach opiniotwórczych
wywo³ywa³y one wzburzenie. Postulaty te ocenione zosta³y jako dzia³anie
moralnie naganne, wymierzone w Koœció³ katolicki, pojawi³y siê bowiem
w chwili og³oszenia w 1931 r. encykliki Dirigissimi illius magistri, w której
papie¿ Pius XI wyst¹pi³ z potêpieniem szkó³ koedukacyjnych13. W ci¹gu kilku nastêpnych lat kwestiê wychowania seksualnego spo³eczeñstwa podjê³o
Polskie Towarzystwo Eugeniczne i Zwi¹zek Przeciwweneryczny. Znana
dzia³aczka spo³eczna Teodora Mêczkowska, domagaj¹c siê opracowania
programu nauczania wychowania seksualnego w szkole, argumentowa³a,
¿e jest ono konieczne, poniewa¿ „w dzisiejszych czasach sprawy tej kategorii, co mi³oœæ, ma³¿eñstwo, prokreacja sta³y siê przedmiotem zainteresowañ, rozmów oraz wdziêcznym tematem dla prasy brukowej, która niestety
10
D. Ka³wa, G³osy kobiet w sprawie planowania rodziny w œwietle prasy z lat 1929–1932, [w:] Kobieta i kultura
¿ycia codziennego..., s. 123–132.
11
I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, s. 234.
12
A. Dryjski, Zagadnienia seksualizmu dziecka i m³odzie¿y szkolnej, Warszawa 1934, s. 371 i n.
13
O chrzeœcijañskie wychowanie m³odzie¿y. Encyklika, Warszawa 1931, s. 66.
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najczêœciej naœwietla je od strony sensacji”14. Informacje te — jej zdaniem–
dociera³y do m³odzie¿y, ale nie dawa³y jej wiedzy o tym, jak postêpowaæ
w doros³ym ¿yciu.
Tak¿e w krêgach koœcielnych przyznawano, ¿e „du¿o siê dziœ mówi na
temat ma³¿eñstwa, œcieraj¹ siê pogl¹dy i walcz¹ ze sob¹ ró¿ne racje. Z jednej strony — pisa³ ks. Marian Pilarski — stoj¹ katolicy, utrzymuj¹c, i¿
ma³¿eñstwo jest sakramentem nierozerwalnym, odrzucaj¹ œluby cywilne”.
Przeciwstawny im „obóz tworz¹ bezwyznaniowcy, wolnomyœliciele i tuzin
ró¿nych wyznañ. A za nimi ci¹gn¹ zawiedzeni mê¿owie, nieszczêœliwe mê¿atki [oraz] gromada ludzi, którzy ma³¿eñstwo uwa¿aj¹ za transakcjê handlow¹, któr¹ zrywa siê, gdy jej akcje zni¿kuj¹”15. W latach 30. grono zwolenników nierozerwalnoœci wiêzów ma³¿eñskich nie by³o ju¿ w swych opiniach
jednolite16, równoczeœnie powiêksza³a siê liczba przeciwników niekontrolowanego przyrostu naturalnego. Cytowany tu ks. Marian Pilarski zaœwiadcza³ w ksi¹¿eczce Ma³¿eñstwo czy wolna mi³oœæ, która w latach 1935–1938
doczeka³a siê a¿ trzech wydañ, i¿ do sfer koœcielnych dociera³o „wo³anie”
o zmianê prawa z uzasadnieniem, ¿e „stanowisko Koœcio³a katolickiego
jest nie¿yciowe, trzeba je koniecznie zrewidowaæ, jeœli Koœció³ nie chce, aby
siê wszyscy od jego twardych zasad odwrócili”. Polemizowa³ on z tym stanowiskiem, powo³uj¹c siê na kodeks kanoniczny, stanowi¹cy, ¿e „celem g³ównym ma³¿eñstwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, drugorzêdnym
zaœ wzajemna pomoc [ma³¿onków] i lekarstwo na po¿¹dliwoœæ cia³a”17. Dla
Koœcio³a katolickiego zapowiadane w przygotowywanym wówczas nowym
kodeksie cywilnym „zamachy na ma³¿eñstwo”, a pod tym terminem rozumiano postulaty wprowadzenia œlubów cywilnych i dopuszczalnoœci rozwodów, wydawa³y siê szczególnie niebezpieczne, gdy¿ oznaczaæ musia³y „rozluŸnienie sakramentalnych wiêzów”18. Nie chciano te¿ dopuœciæ do stosowania œrodków antykoncepcyjnych, aby instytucja ma³¿eñstwa nie sta³a siê
— jak pisano w jednej z prac firmowanych przez Akcjê Katolick¹ — „tylko
14
T. Mêczkowska, Wychowanie seksualne dzieci i m³odzie¿y, Warszawa 1934, s. 14; por. A. Dryjski, (Zagadnienia seksualizmu..., s. 398–399), pisa³: koedukacja „posiada tê dodatni¹ stronê, ¿e punktem ciê¿koœci takiego stosunku nie s¹ zainteresowania seksualne, lecz spo³eczne (moralno–religijne, polityczne, spó³dzielcze, naukowe itd.), wobec czego m³odzie¿ w ten sposób wdra¿a siê do sublimacji popêdu p³ciowego”.
15
M. Pilarski, Wolna mi³oœæ czy ma³¿eñstwo, Warszawa 1938, s. 3. Wydawnictwo znane wczeœniej pt. Ma³¿eñstwo czy wolna mi³oœæ, Warszawa 1935.
16
Œwiadczy³y o tym m.in. doniesienia o rozwodach (po uprzedniej zmianie konfesji) w œrodowisku obozu
rz¹dz¹cego — por. W. Jêdrzejewicz, Wspomnienia, Wroc³aw 1993.
17
M. Pilarski, Wolna mi³oœæ czy ma³¿eñstwo, s. 12.
18
Por. artyku³ C. Kraft w niniejszym tomie.
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p³aszczykiem pokrywaj¹cym ulegalizowany nierz¹d” i instytucjonaln¹ form¹ folgowania sobie w sferze seksualnej ma³¿onków nie myœl¹cych o koniecznym „opanowywaniu kaprysów zmys³owoœci”19.
Wobec pojawiaj¹cych siê ¿¹dañ „dostosowania” koœcielnych regu³ w kwestii ma³¿eñstwa do nowych spo³ecznych tendencji w publicystyce katolickiej
odpowiadano, ¿e „dziœ ka¿dy musi decydowaæ, czy iœæ za g³osem sumienia
i staraæ siê opanowaæ namiêtnoœæ, czy te¿ wejœæ na równiê pochy³¹ wygodnego ¿ycia i u¿ycia”. Ciekawe, ¿e w dyskusjach tych sprawom ma³¿eñskim
próbowano nadaæ rangê pañstwow¹, a przyzwolenie na œwiadome macierzyñstwo i rozwody œwiadczyæ mia³o o braku patriotyzmu i obywatelskiej
postawy. W tych okolicznoœciach spo³eczeñstwo stawiano w sposób oczywisty przed nie daj¹c¹ w³aœciwie wyboru alternatyw¹: albo „trzymaæ siê doktryny katolickiej i pracowaæ pozytywnie dla pañstwa, czy te¿ id¹c drog¹
dogadzania zmiennym zachciankom podkopywaæ jego byt i potêgê”20. Pomimo pouczeñ i kategorycznoœci publicznych napomnieñ istnia³y w¹tpliwoœci w kwestii indywidualnego wyboru. Z obserwacji powojennej rzeczywistoœci wynikaæ mia³ bowiem niepokoj¹cy fakt, ¿e „bezkarna ¿¹dza ordynarnie zmys³owego u¿ycia i wy¿ycia siê sta³a siê niejako jawnym, naczelnym
has³em cz³owieka doby dzisiejszej, który g³os duszy zag³uszyæ usi³uje kakofoni¹ jazz–bandu, sza³em zmys³ów, czy »s³odk¹ trucizn¹« alkoholu, kokainy i morfiny”21. Abstrahuj¹c od pewnej przesady w ocenie rzeczywistego
stanu rzeczy, brzmi¹cej w tych s³owach, protestowano tu przeciw widocznym zmianom obyczajowym i objawom „egoizmu i indywidualizmu”, które
w sprawach ma³¿eñstwa wyra¿aæ siê mia³y w s³owach: „¿eniê siê dla siebie,
dla swojego szczêœcia”. Tymczasem zgodnie z doktryn¹ katolick¹ nale¿a³o
myœleæ o mi³oœci ma³¿eñskiej tylko w kategoriach dobra rodziny, równie¿
jako formie „najwy¿szego kultu Boga i chrzeœcijañstwa” oraz instytucji realizuj¹cej „pos³annictwo Polski w tworzeniu nowego, lepszego cz³owieka”22.
Dla dzisiejszych badaczy w ocenie ówczesnej spo³ecznej roli instytucji
ma³¿eñstwa wa¿ne s¹ opinie kobiet wyra¿ane na ³amach adresowanej do
nich prasy. Trzeba jednak zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e opinie te prezentowa³y przede wszystkim publicystki i literatki, a wiêc osoby z racji wykszta³cenia
i pozycji spo³ecznej nale¿¹ce do elity. W 1933 r. Tadeusz Boy ¯eleñski w za19
20
21
22

M. Kêpiñska, Œwiadome macierzyñstwo, Poznañ 1934, s. 18.
M. Pilarski, Wolna mi³oœæ czy ma³¿eñstwo, s. 4.
K. Raczyñski, Kobieta niewolnic¹ XX wieku, Poznañ 1933, s. 5.
Tam¿e, s. 6
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mieszczonym w „Wiadomoœciach Literackich” artykule Jak skoñczyæ z piek³em kobiet? sygnalizowa³ ich „ob³udê i milczenie” oraz brak „solidarnoœci
kobiecej” w najistotniejszych sprawach. „Czytajmy pisma kobiece — proponowa³ — w chwili, gdy toczy siê batalia o poradnie œwiadomego macierzyñstwa — o czym pisz¹? O sma¿eniu konfitur, o »rosole z suma«, o robotach szyde³kowych, o wszystkim wreszcie, tylko nie o tym. Ani s³owa!”.
I dziwi³ siê: „Ta abstynencja pism kobiecych — zachowawczych i postêpowych bez ró¿nicy — to prawdziwa osobliwoœæ”23. Redakcje pism kobiecych
nie podejmowa³y zatem zagadnieñ dla ich czytelniczek niejako najwa¿niejszych, tj. ma³¿eñstwa, wspó³¿ycia seksualnego i prokreacji. Wydaje siê, ¿e
czyni³y to œwiadomie, zw³aszcza z obawy przed atakiem sfer zachowawczych, który niekorzystnie móg³by odbiæ siê na prenumeracie i finansowej
kondycji pisma. Boy, pisz¹c oskar¿aj¹co, ¿e „paniusie, które wydaj¹ te pisma, umiej¹ sobie radziæ, bo jakoœ nie widaæ ich licznego potomstwa” —
niedwuznacznie sugerowa³, ¿e kobiety z inteligencji potrafi³y jednak niechcianego macierzyñstwa unikn¹æ, uciekaj¹c siê nawet do aborcji24.
Co myœla³ ogó³ kobiet o sprawach ma³¿eñstwa, ¿ycia seksualnego i posiadaniu dzieci jest rzecz¹ trudn¹ do ustalenia, gdy¿ nie posiadamy bezpoœrednich œwiadectw samoœwiadomoœci kobiet przeciêtnych, anonimowych.
Tylko w niewielkim zakresie mo¿na znaleŸæ na to pytanie odpowiedŸ, wertuj¹c roczniki powo³anego w styczniu 1935 r. pod redakcj¹ Antoniny Dembiñskiej dwutygodnika (od 3 numeru ukazuj¹cego siê jako tygodnik) „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka”, nale¿¹cego do koncernu Towarzystwa
Wydawniczego „Bluszcz”. W piœmie tym w maju 1935 r. utworzona zosta³a
specjalna rubryka pod has³em wywo³awczym „Co o tym panie myœlicie?”
Zainicjowano j¹ — jak wyjaœnia³a redakcja — pragn¹c daæ mo¿noœæ zabrania g³osu „m³odym paniom i dziewczêtom, które uwa¿nie patrz¹ na ¿ycie”,
dla „wypowiadania pogl¹dów na sprawy dzisiejsze, ogólnokobiecej, a nawet
ogólnoludzkiej natury”25. Zapowiadaj¹c druk listów anonimowych, redakcja chcia³a swoim czytelniczkom zagwarantowaæ pe³n¹ swobodê wypowiedzi. St¹d nawet — z góry uprzedza³a — „mo¿e siê zdarzyæ, ¿e spotkamy siê
ze zdaniami obrazoburczymi; nie trzeba siê tym przera¿aæ — zapewnia³a

23
24
25

T. ¯eleñski–Boy, Piek³o kobiet. Jak skoñczyæ z piek³em kobiet, Warszawa 1958, s. 170–171.
Zob. I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, s. 180.
„Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1935, nr 21.
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— [poniewa¿], to co dzisiaj kipi i parzy, jutro bêdzie tylko grza³o”26. Powstanie rubryki zyska³o taki korespondencyjny rezonans, ¿e ju¿ w dwa tygodnie póŸniej powiêkszono jej objêtoœæ na ca³¹ kolumnê, a dla wydzielenia poruszanych w niej problemów od „Dzia³u listów do redakcji”, opatrzono j¹ nowym tytu³em „Czytelniczki miêdzy sob¹”. Kolejn¹ zmianê nazwy
wprowadzono od pierwszego numeru 1936 r., gdy dzia³ ten nazwano „Nasza Skrzynka”.
Czytelniczki przyjê³y mo¿liwoœæ publikowania anonimowych wypowiedzi o swoich sprawach z aprobat¹, a inicjatywa redakcji w ich odczuciu by³a
dowodem „wielkiego zrozumienia serc kobiecych, ich têsknot i potrzeb”.
„Ta „Skrzynka” — jak napisa³a po up³ywie niespe³na roku jej istnienia jedna
z korespondentek kryj¹ca siê pod pseudonimem „Czytelniczka z Kresów”
— by³a dla niejednej z nas doradczyni¹ i pocieszycielk¹”. Do „Naszej
Skrzynki” pisa³y czasami kilkakrotnie kobiety w ró¿nym wieku i z ró¿nych
czêœci Polski, wypowiadaj¹c siê o swoich rodzinnych problemach i osobistych doznaniach. W nastêpnych numerach „Praktycznej Pani. Dobrej
Obywatelki” uzyskiwa³y równie¿ anonimowo udzielane odpowiedzi. Wed³ug oceny zainteresowanych, te „odpowiedzi by³y tak rozs¹dne, ¿e przynosi³y ulgê nieszczêœliwym”. Czytelniczki twierdzi³y, ¿e pismo, zachowuj¹c
anonimowoœæ korespondencji (tylko niektóre korespondentki podawa³y
do wiadomoœci redakcji swoje adresy), jest dla nich „jakby konfesjona³em”.
„Nie ka¿da z nas — stwierdza³a cytowana wy¿ej „Czytelniczka z Kresów”
— chce opowiedzieæ ludziom o swych cierpieniach, a «Skrzynka» ma tê
wspania³¹ zaletê, ¿e mo¿na wypowiedzieæ siê bez obawy. Nieraz cz³owiek
staje bezradny w swych cierpieniach, wiêc czyjaœ dobra, serdeczna i m¹dra
rada mog³aby niejedn¹ wybawiæ od zmartwieñ. Ja sama — stwierdza³a —
poch³ania³am odpowiedzi, które doprawdy mog³yby pos³u¿yæ psychologowi do poznania ludzkiej psyche”27. Do „Skrzynki” pisali te¿ mê¿czyŸni, których ¿ony lub siostry prenumerowa³y tygodnik, niekiedy zabiera³y g³os
ma³¿eñstwa.
W zwi¹zku ze znan¹ w historii czasopiœmiennictwa praktyk¹ pisania listów do redakcji przez samych wydawców pism, w tym miejscu powstaje
uzasadniona koniecznoœæ postawienia pytania o wiarygodnoœæ listów do
„Praktycznej Pani” i rozwa¿enia, czy nie s¹ „rozpisan¹ na g³osy” manipulacj¹
26
27

Powiedzcie czego chcecie, czym siê k³opoczecie, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1935, nr 18–19.
Nasza Skrzynka, tam¿e, 1936, nr 46.
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ze strony redakcji. Zastanowiæ musi problem autentycznoœci listów i tym
samym kwestia, o ile mog¹ one stanowiæ podstawê sformu³owania pogl¹du
na to, jak czytelniczki ocenia³y swoje ¿ycie, czego pragnê³y i z jakiego powodu cierpia³y. Korespondentki, nie ujawniaj¹c swego nazwiska, podawa³y przecie¿ miejsce zamieszkania, np. mê¿atka z Poznania, niekiedy te¿
umieszcza³y w swoim pseudonimie region, jak „nauczycielka z Kresów”,
„Œl¹zaczka”. Na ogó³ nie szczêdzi³y szczegó³ów z ¿ycia osobistego, w tym
te¿ uwag o swej pracy zawodowej i warunkach materialnych. Na podstawie
tych informacji mo¿na przypuszczaæ, ¿e listy pisa³y g³ównie osoby z wykszta³ceniem œrednim po maturze. Z samych listów wynika³o, ¿e by³y to
z regu³y niepracuj¹ce ¿ony nauczycieli oraz urzêdników ni¿szych szczebli
administracji pañstwowej i samorz¹dowej, a tak¿e niezamê¿ne nauczycielki, najczêœciej po ukoñczonym seminarium nauczycielskim. Korespondentki niekiedy podawa³y swój wiek lub sta¿ ma³¿eñski, co pozwala na stwierdzenie, ¿e grono to by³o pod wzglêdem wieku bardzo zró¿nicowane. Obok
panien i m³odych mê¿atek podaj¹cych wiek od 19–20 lat wystêpowa³y równie¿ korespondentki z 20–30 letnim sta¿em ma³¿eñskim, a nawet starsze —
bêd¹ce na emeryturze i szczyc¹ce siê wnukami. Kobiety m³ode najczêœciej
zwierza³y siê ze swoich ¿yciowych i uczuciowych problemów, a starsze, jako
bardziej doœwiadczone, by³y ich mentorkami. W samej treœci przesy³anych
wskazówek i rad uwidocznione s¹ ró¿nice generacyjne. G³os zabierali równie¿ mê¿czyŸni. Pod wzglêdem statusu spo³ecznego grono korespondentek
lokowa³o siê w œrodowisku inteligencko–drobnomieszczañskim28, raczej
prowincjonalnym. Najliczniejsze korespondencje nap³ywa³y do redakcji
z Kresów Wschodnich, przedstawiaj¹c doœwiadczenia ¿yciowe osób, na
których aspiracjach zawodowych i osobistych planach dotkliwie odbi³ siê
kryzys gospodarczy. W³aœnie te warunki ekonomiczne spowodowa³y, ¿e
w 1938 r. zaczê³a siê wyczerpywaæ formu³a wymiany korespondencji
i „Skrzynka” sta³a siê dzia³em zdominowanym przez sprawy poszukiwania
pracy, wymianê porad w sprawach domowego leczenia i przyk³adów
oszczêdnego gospodarowania oraz doœwiadczeñ ze s³u¿b¹ domow¹. Ubolewano nad tym, ale nie zmieni³o to treœci nadsy³anych listów. W zwi¹zku
z tym „Skrzynka” definitywnie straci³a swój poprzedni charakter wymiany
osobistych, a nawet intymnych doœwiadczeñ, pogr¹¿aj¹c siê w notowanie

28

Por. J. ¯arnowski, Kobiety w strukturze spo³eczno–zawodowej Polski miêdzywojennej, s. 100 i n.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

350 Teresa Kulak

trosk zwi¹zanych z codziennym bytowaniem rodzin, a¿ w koñcu 1938 r. znik³a z ³amów pisma.
Od chwili pojawienia siê w maju 1935 r. dzia³u listów o sprawach osobistych zyska³ on znaczny czytelniczy rozg³os, tote¿ rok póŸniej redakcja
„Praktycznej Pani. Dobrej Obywatelki” rozpisa³a Ankietê badaj¹c¹ stosunki panuj¹ce we wspó³czesnym ma³¿eñstwie. Zawiera³a ona m.in. standardowe pytania o wiek i p³eæ osoby odpowiadaj¹cej oraz o liczbê zawartych
ma³¿eñstw. Znalaz³o siê w niej ponadto pytanie, w czym respondent(ka)
widzi sens i cel ma³¿eñstwa. Redakcja chcia³a siê te¿ dowiedzieæ, czy ma
dzieci i czy s¹dzi, ¿e ewentualny ich brak ujemnie wp³ywa na szczêœcie
ma³¿eñskie29. Ku zaskoczeniu redakcji odpowiedzi przysz³o niewiele, nadto nie wszystkie pytania ankiety zyska³y czytelnicze zainteresowanie. Respondenci nie spe³nili te¿ wymogu anonimowoœci, co w sumie czyni³o
j¹ bezwartoœciow¹. Wielkim natomiast powodzeniem nadal cieszy³a siê
„Skrzynka”, nazywana niekiedy w listach „Nasz¹ Skrzyneczk¹”. Takie emocjonalne traktowanie tego dzia³u podkreœliæ mia³o aprobatê dla tej inicjatywy „Praktycznej Pani”, bêd¹cej „jedynym w kraju pismem, które interesuje
siê w ten sposób swymi czytelniczkami, daje im mo¿liwoœæ wypowiedzenia
siê szczerego. (...) Opuszczona i zapomniana dusza znajdzie w nim radê
i dobre s³owo, a ogó³ czytelniczek to jakby wielkie ko³o przyjació³, którzy siê
nie znaj¹, ale dobrze sobie ¿ycz¹”30. Przytoczony fragment wypowiedzi sugeruje, ¿e dla respondentów wa¿niejszym motywem wypowiedzenia siê na
³amach pisma bywa³y indywidualne problemy ¿yciowe ni¿ postulat generalniejszej oceny instytucji ma³¿eñstwa, czego domaga³a siê redakcja. Zreszt¹
nie wszyscy mogliby temu wymaganiu sprostaæ, poniewa¿ swe wynurzenia
przedstawia³y nie tylko wdowy, niekiedy kobiety ¿yj¹ce w separacji i opuszczone przez mê¿ów, ale tak¿e panny i samotni mê¿czyŸni.
Zaznaczono ju¿, ¿e w „Naszej Skrzynce” drukowano wypowiedzi o ró¿norodnych sprawach, m.in. o k³opotach materialnych i trudnoœciach prowadzenia domu w warunkach kryzysu, o problemach kobiet szukaj¹cych
pracy i zagadnieniu wychowania dzieci. Korespondencje mia³y zró¿nicowan¹ objêtoœæ, kolejne tematy wystêpowa³y w nich ze zmiennym nasileniem, czêsto jednak pisano o sprawach uczuæ, przedstawiano swoje w³asne
przemyœlenia. Kobiety m³ode koncentrowa³y siê na sprawach swych relacji
29
M. Ró¿ycka, Ankieta badaj¹ca stosunki panuj¹ce we wspó³czesnym ma³¿eñstwie, „Praktyczna Pani. Dobra
Obywatelka” 1936, nr 15.
30
Nasza Skrzynka, tam¿e, 1936, nr 18.
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z partnerami i na w³asnych prze¿yciach psychicznych, ich listy znajdowa³y
czêsto oddŸwiêk w dalszej korespondencji. W polskiej prasie kobiecej listy
te by³y czymœ nowym i nie wydaje siê prawdopodobne, aby taka korespondencja mog³a powstaæ w redakcji. Brak redakcyjnych archiwów nie pozwala
stwierdziæ, czy wszystkie nap³ywaj¹ce do redakcji listy drukowano w piœmie, ani tego, jakim interwencjom redaktorskim je poddawano31. Z zasady
nie publikowano polemicznych listów „przykrych dla pisz¹cych”, o czym informowa³a redakcja w „Dziale listów” w marcu 1937 r. przy okazji niezakwalifikowania do druku listu „St. M. spod Wêgrowa”, w którym autorka
prawdopodobnie wypowiada³a siê krytycznie o treœci opublikowanej wczeœniej korespondencji. Redakcja wyjaœnia³a jej, ¿e wprawdzie utworzy³a dla
czytelniczek „Woln¹ Trybunê”, ale nie mo¿e odpowiadaæ za poziom i rodzaj poszczególnych enuncjacji, gdy¿ inaczej „musia³aby znieœæ ca³¹
Skrzynkê”32. Redakcja z regu³y nie komentowa³a wypowiedzi, chocia¿ nie
zawsze by³a z nich zadowolona. W 1937 r. przez pewien czas zaprzestano
drukowania listów i nie podano przy tym ¿adnego wyjaœnienia, póŸniej ukazywa³y siê z mniejsz¹ regularnoœci¹. Z oko³o 150 listów drukowanych na ³amach „Praktycznej Pani. Dobrej Obywatelki” w okresie od wiosny 1935 do
pocz¹tku 1938 r. w rubryce „Nasza Skrzynka” problemy ma³¿eñskie, dotycz¹ce nie tylko wspó³¿ycia seksualnego, obecne by³y w prawie 110 listach.
Tylko w pierwszym roku, gdy rubryka mia³a urok nowoœci, a¿ 58 listów odwo³ywa³o siê do indywidualnych, osobistych przypadków i doœwiadczeñ
czytelniczek w tej sferze. PóŸniej informacje te na ogó³ sytuowane bywa³y
w dosyæ szerokim kontekœcie zagadnieñ spo³ecznych i obyczajowych.
Równie¿ ze strony redakcji problemy ¿ycia ma³¿eñskiego ówczesnych
Polek starano siê wi¹zaæ z powojennymi zmianami spo³ecznymi, a przede
wszystkim obyczajowymi, które wp³ywa³y na zachowania i kondycjê kobiet.
W redakcyjnym artykule sygnowanym pseudonimem „Oksza” przemiany
te objêto syntetycznym okreœleniem: „zmierzch cnoty”. Za pseudonimem
kry³a siê Julia Kisielewska, zas³u¿ona nauczycielka i literatka, cz³onkini powsta³ego w 1907 r. Zwi¹zku Równouprawnienia Kobiet Polskich33. Wycho31
W pocz¹tkach istnienia rubryki swoje w¹tpliwoœci wyrazi³a niejaka Stella, pisz¹c, ¿e: „Pewna zgodnoœæ
wypowiadanych myœli nasuwa podejrzenie, ¿e mo¿e s¹ one je¿eli nie narzucane, czego nie s¹dzê, to w ka¿dym razie odpowiednio do idei przez redakcjê wyznawanych dobierane” — por. „Praktyczna Pani. Dobra
Obywatelka” 1935, nr 31.
32
„Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1937, nr 18.
33
R. Pachucka, Pamiêtniki z lat 1886–1914, Wroc³aw 1958, s. 137.
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dz¹c od stwierdzenia, ¿e wydarzenia po I wojnie œwiatowej „wyzwoli³y” kobietê, tzn. „da³y jej wolnoœæ, swobodê i równouprawnienie z mê¿czyzn¹
w nauce, w pracy zarobkowej, a nawet w obyczajach”, ubolewa³a, ¿e „kobieta dzisiejsza pochwyci³a skwapliwie przede wszystkim te prawa, które
da³y jej mo¿noœæ zrównania siê z mê¿czyzn¹ w potarganiu wszelkich wiêzów. Mieæ prawo decydowania o samej sobie, zarobkowaæ dla siebie, naukê
zdobywaæ dla siebie, wybieraæ zawód jaki siê chce, religiê jaka dogadza, odrzuciæ wszelkie wiêzy przysi¹g i obowi¹zków, szukaæ rozkoszy i przyjemnoœci
w zwyczajach niegdyœ jedynie dozwolonych nie szanuj¹cym siê mê¿czyznom, tak pojê³o wolnoœæ wiele kobiet dzisiejszych i tak j¹ uprawia. Wolna
myœl, swobodne obyczaje, wolna mi³oœæ, kusz¹ce podniety” sta³y siê po wojnie dla kobiety „codziennoœci¹, która wykoleja j¹ bezlitoœnie”. Negatywnej
ocenie tych powojennych zmian towarzyszy³ wniosek, ¿e widocznie do tak
„gwa³townej ewolucji” obyczajów „nie by³ jeszcze przygotowany ustrój
mentalny kobiety”. Wynika³ z tego postulat wypracowania nowych zasad
postêpowania, które zasadniczo bêd¹ „przystosowane do ducha czasów,
nie krêpuj¹ce j¹ [kobietê — T. K.] na drodze nauki i samodzielnoœci, winny
jednak nie zezwalaæ na zatracanie najpiêkniejszych cech jej p³ci, z których
najwspanialsz¹ jest umi³owanie i praktyka cnoty” 34.
Wprawdzie niektórzy ówczeœni publicyœci i pisarze, m.in. Russell, „cynicznie” twierdzili, ¿e cnota kobiet w minionych wiekach by³a efektem
„strachu przed piek³em i obawy przed ci¹¿¹”35, ale zdaniem czytelniczek
i korespondentek „Praktycznej Pani. Dobrej Obywatelki” symbolizowa³a
ona najwy¿sz¹ wartoœæ charakteru kobiety. W ich ujêciu cnota by³a synonimem polskiej tradycji oraz kobiec¹ „zbroj¹, od której odbija³y siê wszystkie
niebezpieczeñstwa pokus” przekraczania norm moralnych. Nie u¿ywano
s³owa dziewica, a pisano o kobiecej „czystoœci” ducha i cia³a. W dyskursie
prowadzonym na ³amach pisma dominowa³o przekonanie o koniecznoœci
zachowania owej czystoœci a¿ do œlubu. Rzecznikami jej zachowania byli
tak¿e korespondenci–mê¿czyŸni, poniewa¿ — jak pisa³ pan podpisuj¹cy siê
jako „Widz z galerii” — spo³eczeñstwo wobec „kobiety, która ma prze¿ycia
na tle erotyki odnosi siê prawie zawsze z pewnego rodzaju niechêci¹”.
Z kolei niejaki „Chmiel z Jaszczowa” stwierdza³, i¿ jako mê¿czyzna doradza³by przed œlubem wszystkim „zapalnym panienkom trzymaæ konkuren34
35

Oksza [J. Kisielewska], Zmierzch cnoty, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1935, nr 29.
Z oburzeniem pisa³a o tym M. Kêpiñska (Œwiadome macierzyñstwo, s. 108).
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ta w pewnym oddaleniu, wytkn¹æ mu granice, których przekroczyæ nie mo¿e, bo wyst¹pi¹ nalegania” — i cnota mo¿e siê nie ostaæ, a narzeczony zrezygnuje z o¿enku36.
Wle przyjmowano informacje o ewentualnych zwi¹zkach nieformalnych. Jedna z kobiet, okreœlaj¹ca siê jako „Bezradna Ryœka”, w dramatycznym tonie stawia³a pytanie, czy wyjœæ za m¹¿ bez mi³oœci, a w³aœciwie ze
strachu, ¿e bêdzie „zredukowana” w pracy i pozostanie bez œrodków do ¿ycia. Równoczeœnie zastanawia³a siê, czy wobec braku uczucia lepiej bêdzie
nie „zawi¹zywaæ sobie ¿ycia” ma³¿eñstwem, a raczej tylko zamieszkaæ
z mê¿czyzn¹, który mo¿e jej daæ utrzymanie? Taka perspektywa wywo³a³a
stanowczy protest czytelników, co ciekawe — g³ównie mê¿czyzn. Pytanie
o mo¿liwoœæ zamieszkania bez œlubu — jak stwierdzi³ w kolejnym swoim liœcie „Chmiel z Jaszczowa” — „w ogóle nie nadaje siê do dyskusji; ani jedna
osoba z czytelników tej drogi zalecaæ nie bêdzie. Straci pani — przestrzega³
autorkê listu — opiniê, która dla panny jest wszystkim. Narzeczony przestanie szanowaæ i niew¹tpliwie porzuci, a pani pozostan¹ wyrzuty sumienia”. Straszy³, ¿e z tego powodu „palcami wytykaæ” bêd¹ j¹ znajomi i jej
„ca³e ¿ycie mo¿e zostaæ z³amane bezpowrotnie”.
Sankcja opinii publicznej mia³a byæ ostrze¿eniem przed b³êdn¹ ¿yciow¹
decyzj¹, ale o sensie udzielanych rad decydowa³y ówczesne normy obyczajowe. Godzono siê na dualizm zasad moralnych obowi¹zuj¹cych z jednej
strony kobiety, a z drugiej mê¿czyzn, restrykcyjne normy dotyczy³y wiêc tylko tych pierwszych, a prawodawstwo oraz opinia publiczna stan ten akceptowa³y. Równoczeœnie publikowano w „Skrzynce” listy sugeruj¹ce, ¿e
w praktyce dochodzi³o niekiedy do intymnego wspó³¿ycia po otrzymaniu
przez kobietê obietnicy o¿enku. Szczególnie dramatycznego wymiaru nabiera³y wyznania kobiety, która po oœmiu latach wspó³¿ycia i prowadzenia
gospodarstwa zosta³a porzucona, a jej partner o¿eni³ siê z inn¹. Czytelniczki wyst¹pi³y z wyrazami wspó³czucia, ale jednoczeœnie brak dope³nienia
ma³¿eñskiej obietnicy przez mê¿czyznê uzna³y za karê za naganne postêpowanie kobiety.
W wypowiedziach kobiet starszych charakterystyczne by³y biadania nad
zachodz¹cymi zmianami obyczajowymi. Korespondentka podpisuj¹ca siê
„Religijna” z dezaprobat¹ dowodzi³a, ¿e „olbrzymia wiêkszoœæ mê¿czyzn
szuka tylko cia³a, wiêc ta kobieta, której wychowanie nie da³o silnych pod36

Nasza Skrzynka, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1936, nr 7–8 i 15.
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staw moralnych, stroi cia³o i je obna¿a, gubi¹c siebie, zatracaj¹c godnoœæ
kobiety i staj¹c siê przyczyn¹ pokusy dla innych”37. Nawi¹zuj¹c do tej wypowiedzi „Nauczycielka” stwierdza³a, ¿e zachowania seksualne spo³eczeñstwa s¹ efektem wychowania i dopiero koedukacyjna szko³a umo¿liwi mu
„do spraw erotycznych podchodziæ w zdrowy, normalny sposób”. Separacja
p³ci w szko³ach powodowa³a — jej zdaniem — ¿e „dziewczynka rosn¹ca
z dala od ch³opców, dla której zwyk³e spotkanie na ulicy znajomego i przejœcie w jego towarzystwie kilka kroków nabiera cech zdarzenia o charakterze erotycznym, wyobra¿a sobie p³eæ odmienn¹ jako coœ nadzwyczajnego.
Po doroœniêciu nie umie znaleŸæ odpowiedniego stosunku do mê¿czyzn,
podchodz¹c do nich zawsze z erotycznego punktu widzenia”38. „Nauczycielka” podkreœla³a, ¿e wskutek braku koedukacji „z ch³opcami bywa mniej
wiêcej to samo” i w rezultacie „zawsze widz¹ w kobiecie obiekt starañ wymagaj¹cy zdobycia, rzadziej cz³owieka”.
Potwierdzeniem dominuj¹cego w publikowanych wypowiedziach przekonania, ¿e erotyka stanowi³a sens ¿ycia mê¿czyzn, by³ list „Tadeusza”, który nie kry³, ¿e jest m³ody, zdrowy i ma pracê, czerpie wiêc z ¿ycia wszystko,
a konwenanse i etyka mniej siê dla niego licz¹. Ujawnia³ wyraŸny hedonizm. Prosi³ jednak o radê, bo znalaz³ odpowiedni¹ kobietê, kocha j¹
i chcia³by siê o¿eniæ, ale boi siê, ¿e „po œlubie mi³oœæ zniknie, a ¿ona mo¿e
fizycznie staæ siê zupe³nie obojêtn¹”. Dotychczasowej „radoœci ¿ycia”, któr¹ dawa³o mu udane ¿ycie seksualne, nie chcia³ „traciæ przez ma³¿eñstwo”.
Nie kry³, ¿e bêdzie musia³ siê rozwieœæ, jeœli „ma³¿eñstwo nie bêdzie mu dogadzaæ”, a inna poznana kobieta bêdzie podobaæ siê bardziej ni¿ ¿ona. Czytelniczki wynurzenia „Tadeusza” o jego nieuregulowanych formalnie kontaktach seksualnych komentowa³y w nieprzychylnym tonie w kilku numerach „Praktycznej Pani”, opublikowanych na prze³omie 1935 i 1936 r. Osoby z d³u¿szym sta¿em ma³¿eñskim poucza³y go, ¿e udana fizyczna mi³oœæ
przed œlubem „nie mo¿e nas upewniæ, czy trwa³e bêdzie ma³¿eñstwo”. Zatem powinien byæ œwiadom, ¿e fizyczna podnieta, choæby by³a bardzo silna, „uspokoi siê, gdy zejdziemy na drogê wspólnego, codziennego ¿ycia”.
Wbrew temu, co napisa³ „Tadeusz”, kobiety by³y przekonane, ¿e
„w ma³¿eñstwie strona duchowa, charakter, wiêksz¹ graj¹ rolê ni¿ fizyczna.
¯eni¹c siê, nie tracimy radoœci ¿ycia, przeciwnie. Z ¿on¹–przyjacielem ³a37
38

Nasza Skrzynka, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka”, 1936, nr 11.
My i oni, tam¿e, nr 1.
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twiej jest znosiæ wszelkie niespodzianki ¿yciowe”. „Tadeusz” narazi³ siê te¿
na k¹œliw¹ uwagê, ¿e dla wielu mê¿czyzn „brudna lekkomyœlnoœæ, pogoñ za
rozkosz¹ sta³a siê powszedni¹”, a wynik³ych z tej przyczyny przysz³ych
problemów ma³¿eñskich „nie uratuje mi³oœæ seksualna”. Z wymiany zdañ
wy³ania³ siê zaskakuj¹cy wniosek, ¿e w ma³¿eñstwie nie jest potrzebna
„wielka mi³oœæ” ani fascynacja fizyczna, lecz wzajemny szacunek i zaufanie
do siebie ma³¿onków 39. Wœród dyskutantek mniej stanowcze w tej kwestii
by³y jedynie panny i m³ode sta¿em mê¿atki.
Krytykuj¹c stanowisko „Tadeusza”, kobiety przestrzega³y siê wzajemnie, ¿e przyzwolenie na seks przedma³¿eñski rzadko koñczy siê ma³¿eñstwem, poniewa¿ potem mê¿czyzna szuka „m³odszej i cnotliwej”. O tym, ¿e
mo¿e byæ inaczej, œwiadczy³a historia „Miriam”, 20–letniej nauczycielki.
Jej narzeczony odbywaj¹cy s³u¿bê wojskow¹, przyje¿d¿aj¹c w czasie urlopów — jak pisa³a — „ca³owa³ mnie bez pamiêci, modl¹c siê do mnie niemal
na kolanach. Ale gdy przyszed³ kres jego pieszczot — odmówi³am, gdy¿ mimo wielkiej, bezgranicznej mi³oœci, nie chcia³am zgrzeszyæ. Obrazi³ siê i poszed³”. Cnota jej nie zosta³a nagrodzona, a dope³nieniem osobistego dramatu by³ fakt, ¿e potem znajomym opowiedzia³ „co prze¿y³ ze mn¹ w moim
panieñskim pokoiku”. W rezultacie w atmosferze nieprzyjemnych plotek
musia³a opuœciæ miejscowoœæ, w której mieszka³a. Z wyrazami aprobaty dla
postawy „Miriam”, i¿ „nie pozwoli³a na grzech”, pospieszy³o wiele osób,
w tym „¯yczliwe ma³¿eñstwo”. Po pewnym czasie w kolejnym liœcie wyzna³a, ¿e narzeczony wróci³ i nawet zaproponowa³ ma³¿eñstwo, ale odmówi³a
wyjœcia za niego, poniewa¿ nie mo¿e wybaczyæ mu „sponiewieranej mi³oœci,
wiary i ufnoœci”, a tak¿e zapomnieæ „sponiewierania dobrego imienia
i oœmieszenia wobec otoczenia”. Niektóre czytelniczki nie kry³y zaskoczenia, ¿e nie przyjê³a go i jej historia nie mia³a szczêœliwego zakoñczenia
w postaci œlubu40.
W piœmiennictwie miêdzywojennym spotykamy siê niekiedy z przekonaniem, ¿e idealizm cnotliwych kobiet wstêpuj¹cych w zwi¹zki ma³¿eñskie
niszczy m¹¿, który czêsto przed œlubem prowadzi³ „¿ycie rozpustne” lub co
najmniej by³ zwolennikiem doœæ „nieskrêpowanych obyczajów”. Wnosi³
potem do ma³¿eñstwa „cia³o zmêczone lub gorzej jeszcze splamion¹ wyobraŸniê, zwiêd³e serce, wyniszczon¹ moraln¹ tê¿yznê, podczas gdy ¿¹da³ od
39

Tam¿e, 1935 nry 39 i 50 — podobne stanowisko prezentowa³a Z. A. Borowska, Ksi¹¿ka Marty. Myœli
o ma³¿eñstwie, Poznañ 1931, s. 57.
Jak ten liœæ wichrem miotany, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka”, 1936, nr 11; por. te¿ nr 13 i 18.
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swojej ¿ony nienaruszonego dziewictwa”41. Z opinii publikowanych na ³amach „Praktycznej Pani. Dobrej Obywatelki” wynika³oby, ¿e dla jednych
czytelniczek taki doœwiadczony mê¿czyzna zapowiada³ udane po¿ycie, przy
¿onie bowiem „ustatkuje siê, rodzinê za³o¿y, przyk³adne ¿ycie poprowadzi”, dla innych przeciwnie — stanowi³ ryzyko, ¿e nadal bêdzie niepoprawny, wedle porzekad³a: „czym skórka nasi¹knie za m³odu, tym na staroœæ
tr¹ci”. Jednoznacznie w tej kwestii wypowiedzia³a siê znana z „kobiecych”
powieœci Maria Benis³awska, która napisa³a, ¿e „eksrozpustnik” dawa³
wiêksze gwarancje szczêœliwego po¿ycia ma³¿eñskiego, ni¿ „cnotliwy m³odzieniec”, rezygnuj¹cy z motywów szlachetnych, religijnych lub z obawy
przed chorobami wenerycznymi lub osobistymi powik³aniami z ¿ycia seksualnego. Ten pierwszy bowiem, ¿eni¹c siê z kobiet¹ cnotliw¹, osi¹ga³ stan
„czegoœ krañcowo innego, lepszego, czystszego w ma³¿eñstwie”. Ceni³ sobie ten stan, co szczêœliwie rokowa³o dla takiego zwi¹zku. Natomiast cnotliwy m³odzieniec po zawarciu ma³¿eñstwa na ogó³ „pragnie sobie powetowaæ
czas stracony, jest jak g³odny, rzucaj¹cy siê ¿ar³ocznie na jad³o po d³ugim
poœcie — [po czym] przejada siê do obrzydzenia, do zgagi, do choroby”42.
Przed œlubem „odmawia³ sobie rozpusty ze wszystkimi, ale [po œlubie] obiecuje sobie za to rozpustê z kobiet¹ jedyn¹, choæ ta ma byæ jego sakramentalnie œlubn¹ ¿on¹. Obiecuje sobie niczym nieskrêpowane ¿ycie seksualne
i u¿ywanie rozkoszy”. Kontynuuj¹c ten wywód sugerowa³a, ¿e „mi³osnym
sza³em niebawem taki cz³owiek przesyca siê i zaczyna «szumieæ» na manowcach, których stara³ siê wczeœniej unikaæ z egoistycznego lêku przed
konsekwencjami hulaszczego ¿ycia”43. Tak¹ postawê i zachowanie mê¿czyzny uzna³a za wielce naganne, sugeruj¹c, ¿e kobietê, któr¹ „uczyni³ pani¹
swego domu, wybra³ na najdostojniejszy urz¹d matki swojego dziecka —
uczyni³ narzêdziem najgorszych instynktów”. Owa „rozpusta” mê¿a oceniona zosta³a przez Benis³awsk¹ jako rzecz moralnie „niebezpieczna
i zgubna”, ale dla kobiety „najgroŸniejsze” mia³o byæ jego „rozkie³znanie”
w sferze „przemo¿nego w swej jaŸni instynktu rozrodczego”. Pod tym okreœleniem zawar³a dezaprobatê dla nadmiernej prokreacji, któr¹ nieuchronnie wi¹zano z niepohamowanym „sza³em mi³osnym” mê¿czyzny. Ekspressis
verbis wyra¿ona pejoratywna opinia o „ma³¿eñskiej rozkoszy”, nie by³a jednak wœród korespondentek omawianego pisma powszechna, gdy¿ jedno41
42
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M. Kêpiñska, dz. cyt., s. 39.
M. Benis³awska, Szczêœcie w ma³¿eñstwie, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1938, nr 22.
Tam¿e, nr 28.
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czeœnie w ich listach pojawia³o siê przekonanie, ¿e „tam, gdzie mi³oœæ z³¹czy ma³¿eñstwo, nie ma przeszkód w niczym. (...) Rzecz¹ jedynie
wa¿n¹ i rozstrzygaj¹c¹ w tym wypadku jest mi³oœæ — w pojêciu najszerszym”. Kobiety stara³y siê wyraŸnie podkreœliæ, i¿ m¹¿ „ma prawo do ich
cia³a”, a w po¿yciu ma³¿eñskim „poziom kultury w znacznym stopniu wp³ywa na jakoœæ mi³oœci”44. Przewa¿a³o tak¿e stanowisko, ¿e w ma³¿eñstwie
potrzebna jest „strona fizyczna”, bo „dopiero mi³oœæ zrealizowana mo¿e
zaspokoiæ wiecznie jej pragn¹ce serce”45.
W wielu wypowiedziach czytelniczek na ³amach „Praktycznej Pani”
mo¿na dostrzec konsekwencje demograficzne zarówno wojny œwiatowej, gdy zmniejszy³a siê populacja mê¿czyzn, jak i kryzysu gospodarczego, gdy zwi¹zane z nim bezrobocie ograniczy³o liczbê zawieranych
ma³¿eñstw. W 1931 r. w Polsce na 100 mê¿czyzn w wieku 20–39 lat przypada³o 119,4 kobiet46, a ich nadwy¿ka zmniejszy³a stabilnoœæ istniej¹cych
ma³¿eñstw. Œwiadome tej sytuacji kobiety czêsto podkreœla³y, ¿e „mimo
lekkomyœlnoœci mê¿a” ca³oœæ rodziny powinna byæ utrzymana za wszelk¹
cenê, szczególnie gdy by³y dzieci. Chocia¿ rozwody by³y niepopularne, to
jednak w kilku opisanych w listach sytuacjach, gdy po¿ycie ma³¿eñskie uleg³o za³amaniu, a m¹¿ „poni¿a³ godnoœæ” kobiety i czyni³ tym „krzywdê moraln¹ dzieciom”, czytelniczki doradza³y rozwód. Na podstawie tych drukowanych korespondencji s¹dziæ mo¿na, ¿e mniejsze opory przed opuszczaniem ¿on mieli mê¿czyŸni, kobiety trudniej decydowa³y siê na podobny
krok. Mê¿czyŸni, nie ograniczeni rygorami ówczesnego prawa, kobietom
pozostawiali opiekê nad potomstwem. Opuszczone kobiety nara¿one bywa³y zarówno na zagro¿enia materialne, jak i na degradacjê pod wzglêdem
statusu spo³ecznego. Tradycyjnie bowiem w opinii publicznej ma³¿eñstwo
nadawa³o kobiecie presti¿. Brak ma³¿onka z regu³y eliminowa³ j¹ z ¿ycia towarzyskiego oraz pozbawia³ prawa zaspokajania swych potrzeb seksualnych. Listy osamotnionych — ¿yj¹cych w separacji lub niezamê¿nych kobiet œwiadczy³y, ¿e têskni³y one za tym, który jeszcze niedawno by³ dla nich
„wszystkim, on — silny, mêski”. Jedna z opuszczonych pañ wyznawa³a
wprost — „bez niego nie ma ju¿ ¿ycia”47.

44
45
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„Magda”, 1935, tam¿e, nr 34.
W odpowiedzi Panu Antoniemu, tam¿e, 1936, nr 7–8.
Ma³y rocznik statystyczny 1939, s. 18.
Al. W., „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1936, nr 6.
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Kobiety opuszczone przez mê¿ów nie kry³y swych erotycznych potrzeb,
aluzyjnie nawi¹zuj¹c do swych „gor¹cych wspomnieñ i têsknot”, szczególnie gdy w ³ó¿ku „le¿a³y d³ugo w noc bezsennie”. „Sten. Or.” z Wilna
(lat 33), pisz¹c o tym, prosi³a, by nie gorszyæ siê jej wyznaniem i za to jej nie
potêpiaæ. Pyta³a, co ma dalej robiæ, pozostaje bowiem w separacji z mê¿em
i nie mo¿e na nowo u³o¿yæ sobie ¿ycia. Dramatycznie zabrzmia³o jej pytanie: czy musi ju¿ ze wszystkiego zrezygnowaæ i „przekreœliwszy swoje têsknoty i nieprawnie m³odzieñcze pragnienia [tak w oryg. — T. K.] z uœmiechem strzeliæ sobie w ³eb”? Odpisuj¹c jej „Gra¿yna”, osoba tak¿e samotna
i w tym samym wieku 33 lat, uspokaja³a j¹ zapewnieniem, ¿e „poczucie
m³odoœci w naszym wieku jest bardzo naturalne i trzeba umieæ je wykorzystaæ — ale nie tak namiêtnie”. Myœl¹c o koniecznej terapii, z trosk¹ pyta³a:
„czemu pani jakiego sportu sobie nie obierze. Ja umiem — wyjaœnia³a —
w sporcie wy³adowywaæ tê swoj¹ m³odoœæ i ona mnie nie mêczy”. Inna czytelniczka radzi³a jej s³uchanie muzyki jako œrodka lecz¹cego i umo¿liwiaj¹cego wyrobienie w sobie panowania nad „wewnêtrznymi wstrz¹sami, pal¹cymi serdecznymi têsknotami i tym jakby rozpaczliwym szukaniem u ludzi ciep³ego, ¿yczliwego s³owa czy odruchu”. Zdaniem niektórych korespondentek ¿ycie w samotnoœci, gdy prze¿ywa³y swe „lata nieszczêsne, jeszcze m³ode” i pokusy cia³a z nimi zwi¹zane, zwalczyæ mo¿na by³o tylko
wzmo¿on¹ religijnoœci¹ i postêpowaniem zgodnie z katolick¹ etyk¹. Innego wyjœcia dla nich nie by³o. Poniewa¿ — jak pisa³a „J. G.” — „katolickie
ma³¿eñstwo jak zakon zamyka serca nasze w murach klasztoru–rodziny
i chocia¿by ten klasztor leg³ w gruzach, zburzony przez jednego z ma³¿onków, regu³a zakonna nie przestaje nadal obowi¹zywaæ drugiego ma³¿onka”48. Wiara zatem ustrzec mia³a wspomnian¹ wy¿ej wilniankê „od rozpaczliwych zamiarów” odebrania sobie ¿ycia. Oceniaj¹c te wypowiedzi,
ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e silny konflikt miêdzy pragnieniami seksualnymi a chêci¹ sprostania dominuj¹cym w spo³eczeñstwie wzorcom moralnym i oczekiwaniom otoczenia ³¹czy³ siê czêsto z napiêciem psychicznym
i trudnoœciami psychologicznymi. Z badañ socjologicznych wiadomo, ¿e religijne katoliczki by³y w wiêkszym stopniu nara¿one na stres z powodu
uœwiadomienia sobie swych seksualnych potrzeb ni¿ osoby, które deklarowa³y siê jako wyznaniowo indyferentne49.
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Nasza Skrzynka, tam¿e, nr 11, 13, 18.
Zob. szerzej: H. Malewska, Kulturowe i psychospo³eczne determinanty ¿ycia seksualnego, Warszawa 1969,
s. 75.
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Z publikowanej korespondencji wynika³o, ¿e wœród autorek zdarza³y
siê zarówno kobiety odmawiaj¹ce fizycznego wspó³¿ycia, jak te¿ poza ma³¿onkiem szukaj¹ce jeszcze innego „dostarczyciela rozkoszy”. Pozama³¿eñskie kontakty seksualne kobiet by³y stanowczo potêpiane, obok zakazów doktrynalnych podnoszono argument zagro¿enia rozwodem oraz
ewentualnoœæ ci¹¿y. Jeœli nawet niekiedy uznawano pojedyncze przypadki
za przelotny romans spowodowany niekontrolowan¹ fizyczn¹ fascynacj¹
innym mê¿czyzn¹ lub te¿ za skutek rozczarowania po¿yciem z mê¿em, to
z regu³y oceniano je jako ¿yciow¹ omy³kê. Publikowane w omawianym piœmie komentarze na ten temat mia³y charakter moralizatorski, a odstrêczaæ
kobietê od szukania kochanka mia³o przekonanie, ¿e najczêœciej ju¿ „za
pierwszym zbli¿eniem okazuje siê, ¿e by³ to najpospolitszy brutal czy niegodziwiec”, a kobieta po takim doœwiadczeniu i tak wraca³a do mê¿a. Zastanawiaj¹c siê nad „kobiec¹ niewiernoœci¹”, sugerowano, aby po powrocie
przez jakiœ czas wstrzyma³a siê przed po¿yciem z mê¿em, gdy¿ „owocem”
zdrady mog³a byæ ci¹¿a, a o niej winna mu uczciwie powiedzieæ. Jednak¿e
obserwacja realiów ¿ycia zmusi³a Mariê Benis³awsk¹ do pe³nej rozczarowania konstatacji, i¿ „zwykle dzieje siê ca³kiem inaczej. Niewierna ¿a³uje
swego postêpku, spieszy zatrzeæ jego œlady i zmyliæ ewentualne przeczucia
— a ¿ycie siê toczy dalej po linii zak³amania”50. Wprawdzie drukowano
w piœmie tak¿e listy mê¿czyzn o ich udanych, po rozwodzie, drugich
ma³¿eñstwach, jednak z regu³y w opinii kobiecych korespondentek rozwód
by³ niemo¿liwy ze wzglêdów religijnych, a powtórne ma³¿eñstwo nie gwarantowa³o szczêœcia. „Czy nie mamy takich przyk³adów kobiet — pisa³a
z przekonaniem „Lwowianka” — ¿e po 3 razy wychodz¹ za m¹¿ w ró¿nych
wyznaniach, zmieniaj¹c wiarê i jednak za ka¿dym razem s¹ nieszczêœliwe”51. Wskazywano nie bez racji na znan¹ ¿yciow¹ regu³ê, ¿e „¿ony odchodz¹ zazwyczaj, gdy s¹ m³ode, mê¿czyŸni odchodz¹, gdy ¿ony s¹ stare”. Ubolewano te¿ nad relatywizowaniem siê wagi ma³¿eñskich wiêzów, które „sta³y siê lekkie i nikt ich nie bierze na serio”52, a praprzyczyn¹ tego stanu rzeczy mia³a byæ praca zarobkowa kobiet.
Starsze wiekiem autorki listów do „Skrzynki” przekonane by³y, ¿e kobiety pracuj¹ce zawodowo nie tylko niepotrzebnie zabiera³y mê¿czyznom
50

M. Benis³awska, Szczêœcie w ma³¿eñstwie, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka”, 1938, nr 36.
Zob. opowiadanie Pani Giga z Alei Ujazdowskich w ksi¹¿ce J. Wyczó³kowskiej–Surynowej, Warszawianki, Warszawa 1934, s. 33 i n.
52
Nasza Skrzynka, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka”, 1938, nr 28.
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miejsca pracy, lecz równie¿ tam najczêœciej szuka³y kochanka. Atak kierowa³y wiêc na wszystkie pracuj¹ce kobiety, twierdz¹c, ¿e „biura bywaj¹ terenem ³owów” i w ten sposób kobiety „pracuj¹ na niedolê kobiety”. „Dawniej
mê¿czyzna nie przebywa³ tak du¿o w towarzystwie kobiet jak obecnie — pisa³a z dezaprobat¹ „Czytelniczka ze Lwowa”. — W biurze mia³ tylko towarzystwo kolegów i spieszy³ do domu, ¿eby podzieliæ siê ze swoj¹ wyidealizowan¹ kobiet¹–¿on¹ wra¿eniami z dnia, pobawiæ siê z dzieæmi. Obecnie jest
on otoczony barwnym rojem motyli, urzêdniczek wymalowanych i wyfiokowanych. Pan m¹¿ nie spieszy siê zbytnio do domu, bo takimi wra¿eniami
nie bêdzie siê dzieliæ z nudn¹ ¿on¹, pachn¹c¹ sosami kuchennymi, a dzieci
go mêcz¹”53. W listach pojawia³y siê kuriozalne opinie, jakoby „tylko bardzo nie³adne panny” powinny pracowaæ, natomiast za niebezpieczne dla
wiernoœci mê¿ów uznano ³adne i m³ode kobiety, które „szuka³y ojca swoich
przysz³ych dzieci i partnera do wymarzonego ¿ycia we dwoje”. Bêd¹ca na
„zas³u¿onej” emeryturze „Emma”, która na pocz¹tku XX w. odby³a studia na jednym z uniwersytetów w Szwajcarii, win¹ za os³abienie wiêzów
ma³¿eñskich obci¹¿y³a same kobiety. „Dawniej m¹¿ ¿onê zdradza³ — pisa³a
— ale j¹ szanowa³ i za pani¹ domu uwa¿a³. Dziœ, kiedy go kobieta nauczy³a,
¿e dla niej ma³¿eñstwo nie jest œwiêtoœci¹, ale kajdanami i on woli ich nie
dŸwigaæ”. „Emma” oœwiadczy³a, ¿e przesta³a byæ zwolenniczk¹ równouprawnienia kobiet, gdy¿ po wojnie „spotka³ j¹ bolesny zawód”. Kobiety Ÿle
skorzysta³y ze swej wolnoœci i prawa do pracy, w rezultacie — jak stwierdzi³a — „wykolejonych biuralistek, rozwiedzionych ¿on mamy coraz wiêcej.
Mamy mo¿e mniej starych panien”54.
Jak wiadomo, sprawa pracy zarobkowej kobiet wywo³ywa³a w tym czasie wiele kontrowersji ujawniaj¹cych siê w druku: w dyskusjach prasowych55, a tak¿e w omawianym tygodniku. Z jednej strony m³ode dziewczyny i wdowy oraz opuszczone kobiety deklarowa³y gotowoœæ podjêcia jakiejkolwiek pracy, z drugiej ostro wypowiada³y siê przeciwko zatrudnianiu kobiet niepracuj¹ce mê¿atki. Ze specyficzn¹ obron¹ zarobkuj¹cych wyst¹pi³a
pod pseudonimem „Stella Olgierd” jedna z korespondentek, podaj¹ca siê
za kobietê pracuj¹c¹. Pisa³a, ¿e bezpowrotnie minê³y ju¿ czasy, gdy panna
po skoñczeniu pensji czy edukacji domowej czeka³a na mê¿a, przy którym
53

Tam¿e, 1935, nr 22; por. 1936, nr 11 i 18.
Co panie o tym myœlicie, tam¿e, nr 28.
Por. studia Katarzyny Sierakowskiej, Magdy Gawin i Dobrochny Ka³wy, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX
i XX, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.
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równie¿ „staroœæ mia³a zabezpieczon¹”. Dowodzi³a, ¿e obecnie panna „po
otrzymaniu œwiadectwa dojrza³oœci g³owi siê nad wyborem zawodu daj¹cego kawa³ek chleba. Zdobywszy wreszcie po trudach i mozo³ach stanowisko,
jeœli napotyka w ¿yciu mi³oœæ, popada w konflikt miêdzy obowi¹zkami swego zawodu a ow¹ mi³oœci¹”. Uzna³a, ¿e dyskusja by³a w³aœciwie bezprzedmiotowa, skoro do pracy zmusza³y kobiety warunki materialne, z powodu
zbyt skromnych dochodów mê¿a. Mê¿atka nie mog³a wiêc zastanawiaæ siê
nad tym, co chcia³aby „wybraæ: posadê czy... mi³oœæ”, chocia¿by wy³¹cznie
pragnê³aby byæ tylko „ca³a jego, jak dawna kobieta–¿ona”. To ¿ycie zmusza³o j¹ do wielu wyrzeczeñ i ka¿dego dnia rankiem udawa³a siê do pracy,
gdzie „choæby usta [po nocy z mê¿em] a¿ piek³y, nabrzmia³e od poca³unków, trzeba siê opanowaæ — kobieto dzisiejsza”. Pracuj¹cej zawodowo kobiecie — stwierdzi³a pesymistycznie „Stella Olgierd” — „nie wolno ju¿ byæ
tylko kobiet¹”56.
Pracê kobiet traktowano wiêc jako rodzaj przymusu ekonomicznego,
st¹d nieliczne by³y w piœmie informacje o czerpaniu przyjemnoœci z wykonywania zawodu. Kiedy „Stella” — m³oda mê¿atka, najprawdopodobniej
z Warszawy — otwarcie napisa³a, ¿e pomimo zawartego ma³¿eñstwa nadal
bêdzie pracowaæ i nie chce mieæ dzieci, to wynurzenie sprowokowa³o liczne
na ni¹ ataki. Dziecko oznacza³oby dla niej obni¿enie posiadanego dotychczas materialnego statusu, praca natomiast — niezale¿nie od satysfakcji —
zapewnia³a jej ¿yciow¹ swobodê. „Mego mê¿a szczerze kocham — wyzna³a
w liœcie — ale chcê mieæ mo¿noœæ rozejœcia siê z nim, jeœli kiedyœ tak by siê
mój los u³o¿y³”57. Inne korespondentki uzna³y j¹ za wielk¹ egoistkê i marn¹
obywatelkê. „Jeœli tak wszystkie solidarnie powiemy sobie «nie chcê mieæ
dzieci» — przestrzega³a „Nata” — to tym samym rodzina, podstawa spo³eczeñstwa przestanie istnieæ i ska¿emy ludzkoœæ, a co najmniej nasz kraj na
zag³adê”58.
Jednak mimo prokreacyjnego raczej nastawienia czytelniczek, od 1937 r.
pojawia siê w tygodniku poszukiwanie wiedzy o regulacji urodzin, jako
o sprawie czytelniczkom pisma „nieobcej, dla wszystkich mê¿atek aktualnej, a nawet bardzo pilnej”. List „Mê¿atki z Poznania”, która prosi³a o ko56

Stella Olgierd, Konflikt kobiety, tam¿e, 1935, nr 20.
Co panie o tym myœlicie, tam¿e, 1935, nr 31.
Tam¿e, 1935, nr 39. W stosunku do bezdzietnych ma³¿eñstw autorki wypowiedzi w omawianej rubryce
stosowa³y okreœlenie nawi¹zuj¹ce do tytu³u powieœci J. Wyczó³kowskiej–Surynowej, Egoizm we dwoje, Poznañ 1933.
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mentarz do ksi¹¿ki niemieckiego lekarza Iwana E. Georga, Z tajników po¿ycia ma³¿eñskiego i jego spo³ecznych powik³añ, znalaz³ czytelniczy oddŸwiêk. Na jej zapytania zwi¹zane ze stosowaniem kalendarzyka dni p³odnych i bezp³odnych, odezwa³y siê w listach do „Skrzynki” kobiety stosuj¹ce
z pozytywnym skutkiem tê metodê wed³ug wskazañ dra Kinsako Ogino
(dziœ znana jako metoda Ogino–Knausa). Czytelniczki sugerowa³y odpowiedni¹ lekturê i nawet proponowa³y w tej sprawie nawi¹zanie osobistego
kontaktu. Jedna z nich za najwa¿niejszy walor tej metody prewencji uzna³a
fakt, ¿e „sprawê regulacji urodzin stawia [ona] na gruncie moralnoœci katolickiej, w przeciwieñstwie do «komunizuj¹cej» akcji œwiadomego macierzyñstwa”59. Uwa¿a³a, ¿e proponowany kalendarzyk — wymagaj¹cy powstrzymania siê od wspó³¿ycia seksualnego ma³¿onków w okreœlonych
dniach — „znajdzie szerokie zastosowanie wœród ma³¿eñstw — katolickich
nie tylko z imienia”. Obok deklarowanej wiernoœci zasadom religii katolickiej, wœród wynurzeñ czytelniczek znalaz³y siê jednak równie¿ zawoalowane informacje o przeprowadzonych aborcjach, czêsto w kontekœcie opisów
trudnoœci ze znalezieniem pracy i k³opotów mieszkaniowych60.
Ogólnie rzecz bior¹c, w korespondencjach zamieszczanych w piœmie
wyraŸnie rysuje siê dychotomia zachowañ i przekonañ, tj. trwania tradycyjnych wzorców kulturowych, jak te¿ stopniowego upowszechniania siê nowych norm obyczajowych. G³ównie przejmuj¹ je m³ode kobiety, a jednym
z objawów tych zmian by³a idea regulacji urodzin, co spowodowa³o w spo³ecznej œwiadomoœci rozdzielenie aktu wspó³¿ycia seksualnego od d¹¿enia
do posiadania potomstwa61. W odpowiedzi na Ankietê badaj¹c¹ stosunki
panuj¹ce we wspó³czesnym ma³¿eñstwie respondent pod kryptonimem J. D.
napisa³ wyraŸnie, ¿e „ma³¿eñstwa nie wolno traktowaæ jako instytucji powo³anej tylko do podnoszenia naturalnego przyrostu”. Deklarowa³ chêæ
posiadania dzieci, ale trudnoœci materialne wstrzymywa³y go przed realizacj¹ tego zamiaru, gdy¿ — jak uzasadnia³ — „ma³o jest mieæ dzieci, trzeba
dziecku zapewniæ wygody i mo¿noœæ wychowania”. Twierdzi³ tak¿e, ¿e wielu mê¿czyzn chcia³oby mieæ dzieci, ale powstrzymuje ich obawa, aby troska
kobiety o dziecko nie odbywa³a siê kosztem mi³oœci dla mê¿a. Z ubolewaniem konstatowa³, ¿e „obserwuj¹c ma³¿eñstwa m³ode i widz¹c, jak matka
formalnie ignoruje i lekcewa¿y swoje dawne obowi¹zki przyjête dobrowol59

Nasza Skrzynka, tam¿e, 1937, nr 12 i 18.
Zob. Nieszczêœliwa Adolfina, tam¿e, 1936, nr 20.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e dla cz³owieka by³a to „jedna z wielkich zdobyczy w zakresie swobody osobistej
i uniezale¿nienia siê od praw przyrody” (H. Malewska, dz. cyt., s. 11).
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nie, sw¹ pieczê nad mê¿em, zawsze odnoszê wra¿enie, ¿e m¹¿ spe³ni³ swoje
zadanie samca, rola jego skoñczy³a siê i ju¿ jest niepotrzebny. Z tego czêste
s¹ rozdŸwiêki w ma³¿eñstwach, które do przyjœcia na œwiat dzieci by³y wzorowe”62. Trzeba tu jednak zauwa¿yæ, ¿e za tym „ignorowaniem” obowi¹zków ma³¿eñskich kobiety mog³a kryæ siê obawa przed powtórnym macierzyñstwem.
W drukowanych na ³amach „Praktycznej Pani. Dobrej Obywatelki” listach widoczna jest dominacja idea³u ma³¿eñstwa tradycyjnego, z ustalonym od wieków i umacnianym przez Koœció³ katolicki podzia³em ról i kompetencji p³ci. Kobieta wnosi³a do wspólnego domu urodê i zapewnia³a
w nim mi³¹ atmosferê, a tak¿e „poœwiêca³a siê” dbaj¹c o dzieci i gospodarstwo domowe. Mê¿owi pozostawiano troskê o stan materialny rodziny.
Z oporami przyjmowano wiêc fakt, ¿e instytucja ma³¿eñstwa zmienia³a siê
wraz z masowym zatrudnieniem kobiet i zdobywaniem przez nie wykszta³cenia, które wœród m³odszej generacji sprzyja³y tworzeniu siê „mêsko–damskich” zwi¹zków partnerskich, jako w konsekwencji relacji kole¿eñskich
powsta³ych podczas wspólnej nauki i pracy.
Mimo to wydaje siê, ¿e analizowane tu listy sygnalizuj¹ zmiany obyczajowe zachodz¹ce w Polsce w po³owie lat 30, m.in. œwiadcz¹ tak¿e o procesie
przeobra¿ania siê modelowego wizerunku kobiety, skoncentrowanej wczeœniej na funkcjach rodzinnych i macierzyñskich. W krêgu czytelniczym „Praktycznej Pani. Dobrej Obywatelki” w zawoalowanej najczêœciej formie, ale
jednoznacznie pisano o sprawach intymnych, staraj¹c siê przekazaæ swoje
na ten temat oczekiwania i ma³¿eñskie doœwiadczenia. Korespondencja
w sumie œwiadczy o kultywowaniu hierarchii wartoœci, w której naczelne
miejsca zajmowa³y ma³¿eñstwo i dzieci. W formie „¿ycia we dwoje” spodziewano siê pog³êbienia wzajemnej intymnoœci i stworzenia ma³¿eñskiej
wspólnoty. Zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni przyznawali siê do potrzeby
spêdzania nocy w towarzystwie bliskiej im osoby. Cenili sobie podstawowe
funkcje ma³¿eñstwa, wskazuj¹c na zaspokajanie potrzeby wzajemnego szacunku, mi³oœci oraz mo¿liwoœci zapewnienia sobie uregulowanego ¿ycia
seksualnego. Bardziej otwarci w swych wyznaniach byli mê¿czyŸni, a spoœród kobiet — m³odsze (19–36 letnie). W wyznaniach tych uwidoczni³a siê
tendencja do nadawania ma³¿eñskiemu wspó³¿yciu seksualnemu pewnej
62

J. D., Ankieta badaj¹ca stosunki panuj¹ce we wspó³czesnym ma³¿eñstwie, „Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 1936, nr 18.
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autonomicznoœci, tj. do roz³¹cznego traktowania udanego wspó³¿ycia seksualnego od pragnienia posiadania dzieci. Koniecznoœæ rezygnacji z dzieci
lub ograniczenia ich liczby dyktowa³o jednak nie tyle przyjêcie nowej hierarchii ocen w stosunku do potrzeb seksualnych i zaspokajania popêdów,
ile ekonomiczne skutki wielkiego kryzysu63. Równoczeœnie w listach dotycz¹cych sprawy ¿ycia intymnego uwidoczni³o siê rozmijanie ze stanowiskiem Koœcio³a na rzecz œwieckiego pojmowania istoty ma³¿eñstwa.
Ma³¿eñstwo traktowane by³o w nich coraz czêœciej jako cel sam w sobie, zapewniaj¹c partnerom poczucie szczêœcia — równie¿ w sferze ¿ycia seksualnego.

63

B. £obodziñska, Manowce ma³¿eñstwa i rodziny. Szkice obyczajowe, Warszawa 1963, s. 28.
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Problem seksualnoœci pojawi³ siê na ³amach czasopism dla kobiet po rewolucji 1905 r., chocia¿ pierwsze próby prze³amywania tabu zwi¹zanego
z t¹ dziedzin¹ ¿ycia wi¹¿¹ siê z publicystyk¹ lekarzy i spo³eczników ostatniego dwudziestolecia XIX w. Nie znaczy to jednak, ¿e wczeœniej zagadnienia dotycz¹ce ¿ycia intymnego by³y nieobecne w dyskusji spo³ecznej.
Jednak w XIX w. dyskurs o seksualnoœci niemal ca³kowicie zosta³ zamkniêty w obrêbie literatury. Pojawienie siê tego tematu w prasie kobiecej wi¹za³o siê, jak s¹dzê, z rozwojem ruchu feministycznego, postêpem higieny
i medycyny, wreszcie ze zmianami modernizacyjnymi zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie polskim.
Ruch feministyczny jako pierwszy podj¹³ na forum publicznym sprawê
zagro¿eñ ze strony chorób wenerycznych oraz zwi¹zan¹ z ni¹ œciœle kwestiê
prostytucji i podwójnej moralnoœci. Wydaje siê, ¿e w³aœnie w kontekœcie
walki, przede wszystkim z chorobami wenerycznymi, po raz pierwszy publicznie zaczêto mówiæ o seksualnoœci jako aspekcie realnego ¿ycia, w tym
te¿ o seksualnoœci kobiet. W publicystyce dotycz¹cej wymienionych problemów kobietê przedstawiano niemal wy³¹cznie jako ofiarê systemu spo³eczno–ekonomicznego i mêskich „chuci”. Mê¿czyŸni traktowali wiêc kobiety
przedmiotowo i wykorzystywali je nie tylko jako prostytutki daj¹ce rozkosz,
ale równie¿ jako ¿ony rodz¹ce dzieci. Umieszczanie seksualnoœci kobiet
z jednej strony w krêgu uwznioœlaj¹cego, po¿¹danego spo³ecznie macierzyñstwa, z drugiej w obszarze degeneruj¹cej, potêpianej prostytucji by³o,
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jak siê wydaje, bardzo charakterystyczne dla pogl¹dów œrodowisk kobiecych przed I wojn¹ œwiatow¹. Porz¹dna kobieta bowiem nie powinna
w zasadzie przyznawaæ siê do swojej seksualnoœci, a wspó³¿ycie p³ciowe podejmowaæ tylko jako obowi¹zek ma³¿eñski w celu prokreacji. To spychanie
na margines seksualnoœci kobiet wspó³brzmia³o z naukami Koœcio³a katolickiego i z normami obyczajowymi, dla których wzorem pozostawa³o wychowanie wiktoriañskie. Warto zauwa¿yæ, na co zwróci³a ju¿ uwagê Aneta Górnicka–Boratyñska, ¿e nawet w doœæ postêpowym œrodowisku feministek oddzielano przyjemnoœæ seksualn¹ od ma³¿eñstwa. O przyjemnoœci seksualnej mówi³o siê zreszt¹ wtedy tylko w odniesieniu do mê¿czyzn1.
W œrodowisku feministek, cz³onkiñ Zwi¹zku Równouprawnienia Kobiet
Polskich, pojawi³ siê w latach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych I wojnê œwiatow¹ postulat wstrzemiêŸliwoœci seksualnej jako sprawdzianu g³êbi zwi¹zku ³¹cz¹cego kobietê i mê¿czyznê. Mo¿na zastanawiaæ siê, w jakim stopniu
na sformu³owanie tego postulatu wp³ynê³y osobiste doœwiadczenia Pauliny
Kuczalskiej–Reinschmit, co sugeruje Górnicka–Boratyñska, jak¹ zaœ rolê w ukszta³towaniu takiej postawy odegra³y obowi¹zuj¹ce wzory i skojarzenia zwi¹zane z terminami „feministka” czy „emancypantka”. Obydwa
w opinii publicznej uzyska³y pejoratywne zabarwienie, w tym i w aspekcie
seksualnym, bowiem kobiety tak okreœlane pos¹dzano o sprzeciwianie siê
rygorom obyczajowym, o chêæ przyjmowania mêskiego stylu ¿ycia. Wizerunkom kobiet wstrzemiêŸliwych, w jakimœ wiêc stopniu aseksualnych, kreowanym przez œrodowisko feministek przeciwstawiano stereotypy kulturowe, kojarz¹ce kobiecoœæ z natur¹, emocjami a mêskoœæ z kultur¹, rozumem. W tych przedstawieniach kobieta jest silnie uwarunkowana przez
biologiê i fizjologiê w³asnej p³ci, a biologizm ów nierzadko zostaje jeszcze
wyeksponowany przez wychowanie. Dziewiêtnastowieczny model wychowawczy stawia³ bowiem na maksymalne wykorzystanie przez dziewczêta
„naturalnych” sk³onnoœci do kokieterii w celu zdobycia bogatego, posiadaj¹cego odpowiedni¹ pozycjê spo³eczn¹ mê¿a. Skrajnym przyk³adem takiej
kokietki jest fin de siècle’ owska femme fatale ³ami¹ca serca mê¿czyznom,
wabi¹ca ich w swoje sid³a, ale ju¿ w jakiejœ mierze wyemancypowana. Typ
ten, podobnie jak i drugi — „pierwszej naiwnej”, „takiej ma³ej”, podlega³
ostrej krytyce zw³aszcza w œrodowiskach kobiecych.

1

A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.
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W latach poprzedzaj¹cych I wojnê œwiatow¹ w debacie publicznej pojawi³a siê równie¿ kwestia uœwiadamiania dzieci i m³odzie¿y. Nie znajduje
ona jednak odbicia na ³amach prasy kobiecej, ale na rynku wydawniczym
zauwa¿a siê obecnoœæ coraz wiêkszej liczby publikacji, broszurek poruszaj¹cych problem wychowania seksualnego (np. ksi¹¿eczki autorstwa Izy Moszczeñskiej pt. Czego nie wiemy o naszych synach, czy Co ka¿da matka swojej
dorastaj¹cej córce powiedzieæ powinna). Has³a emancypacji kobiet wydaj¹ siê czynnikiem znacznie przyœpieszaj¹cym wtargniêcie do publicznego dyskursu problematyki zwi¹zanej z rozmna¿aniem siê cz³owieka.
Niepoœledni¹ rolê w procesie dostrzegania seksualnoœci kobiet odegra³
te¿ rozwój medycyny, higieny, popularyzacja myœli neomaltuzjañskiej i eugenicznej. Seksualnoœæ kobiet by³a przedstawiana przez lekarzy w kontekœcie zdrowia przysz³ej matki i jej potomstwa. Publicyœci zaœ w du¿ym stopniu
przejêli od nich naukow¹ terminologiê towarzysz¹c¹ dyskusji o seksualnoœci. Jej „naukowoœæ” pozwala³a bowiem autorom zachowaæ dystans wobec
poruszanych tematów. Stosowana przez publicystów fachowa terminologia
utrzymywa³a temat w obrêbie dyskursu naukowego lub dotycz¹cego problemów spo³ecznych. Pozwala³a nie indywidualizowaæ zachowañ, tonowaæ
emocje, utrzymywaæ swego rodzaju dystans wobec p³ciowoœci kobiet. Bardzo trafna wydaje siê konstatacja Michela Foucaulta o przyjêciu w dyskursie o seksualnoœci „oczyszczonego i neutralnego” jêzyka naukowego oraz
zaw³aszczenia tego dyskursu przez lekarzy jako autorytety w sprawach higieny i zdrowia2.
Trzeci wskazywany element — zmiany modernizacyjne, a przede wszystkim demokratyzacja — to czynnik decyduj¹cy o wyp³yniêciu zagadnieñ seksualnoœci na ³amy prasy. Na zjeŸdzie kobiet w 1906 r. Zofia Na³kowska
(wtedy jeszcze bardzo m³oda) poruszy³a na forum publicznym problem potrzeb erotycznych kobiety, wywo³uj¹c zreszt¹ zgorszenie wielu feministek.
Podkreœli³a, ¿e i w tej sferze ¿ycia kobiety nale¿y zrównaæ w prawach z mê¿czyznami. Jej g³os pozosta³ wtedy odosobniony i nie wywo³a³ szerszej dyskusji. Przez d³ugi jeszcze czas nie wypada³o mówiæ g³oœno o „tych” sprawach. Jednak wyst¹pienie Na³kowskiej, dzia³alnoœæ literacka Gabrieli Zapolskiej i wielu innych, paraj¹cych siê piórem kobiet przygotowa³y grunt
dla przemian, które nast¹pi³y w dwudziestoleciu miêdzywojennym.

2

M. Foucault, Historia seksualnoœci, cz. 1: Wola wiedzy, Warszawa 1995.
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Mog³o siê wydawaæ, ¿e pogl¹dy wspomnianych pisarek i dzia³aczek
uczestnicz¹cych w publicznym dyskursie w po³¹czeniu ze skutkami obyczajowymi I wojny œwiatowej przyczyni¹ siê zarówno do rozszerzenia zasiêgu
równouprawnienia kobiet, jak i poœrednio do zmiany jêzyka dyskursu o seksualnoœci. Czy tak siê sta³o?
Co nale¿y rozumieæ pod pojêciem „seksualnoœæ”? Jedn¹ z definicji podaje Gra¿yna Borkowska, która seksualnoœæ kobiet postrzega jako sferê
zmys³owoœci, cielesnoœci i zwi¹zanej z ni¹ witalnoœci kobiecej3. Tak szerokie
rozumienie tego terminu wydaje siê w pe³ni uzasadnione. W tekœcie
uwzglêdniê jednak tylko fragment pola semantycznego pojêcia seksualnoœæ: erotykê, zmys³owoœæ, ¿ycie seksualne.
Przedmiotem analizy uczyni³am dwa poczytne tygodniki dla kobiet ukazuj¹ce siê w dwudziestoleciu miêdzywojennym. W czasopismach tych
zwykle to same kobiety pisa³y o innych kobietach i dla kobiet, podobnie
zreszt¹ jak na ³amach przedwojennego „Steru”. Mo¿na wiêc, jak s¹dzê, na
tej podstawie mówiæ o kobiecym dyskursie dotycz¹cym seksualnoœci. Wydaje mi siê te¿, ¿e w³aœnie te czasopisma o stosunkowo du¿ym zasiêgu oddzia³ywania, adresowane do kobiet wzglêdnie wykszta³conych, a wiêc z regu³y bardziej œwiadomych, mog¹ daæ pe³niejsz¹ odpowiedŸ tak na pytanie
o spo³eczne przyzwolenie na dyskusjê o seksie i seksualnoœci, jak i o sposobie jej prowadzenia. Podkreœliæ nale¿y, ¿e publicystyka „Kobiety
Wspó³czesnej” i „Bluszczu” jest osadzona w konkretnej rzeczywistoœci spo³ecznej i dotyczy w zasadzie tylko warstw œrednich, choæ czêsto siêga po
przyk³ady i wzory zachowañ obserwowane w innych grupach spo³ecznych
(przede wszystkim wœród robotników).
„Bluszcz” by³ najpopularniejszym czasopismem kobiecym, ukazywa³ siê
od 1865 r. i cieszy³ znacznym autorytetem u czytelniczek. „Kobieta Wspó³czesna” wydawana by³a stosunkowo krótko (w latach 1927–1933), ale reklamowa³a siê jako pismo o charakterze postêpowym. Analizuj¹c teksty zamieszczane w tych periodykach nie bra³am w ogóle pod uwagê publikowanych
tam utworów literackich. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e wiele opowiadañ pisano dla ilustracji czy omówienia konkretnych problemów spo³ecznych.
W tych nierzadko w¹tpliwych, jeœli chodzi o wartoœæ literack¹ utworach,
kwestie zwi¹zane ze zmys³owoœci¹ i erotyk¹ zajmuj¹ poczesne miejsce.
3

G. Borkowska, [w:] Cia³o i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie — antologia szkiców, t. 2, red. A. Nasi³owska, Warszawa 2001, s. 75.
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Wed³ug Teuna van Dijka dyskurs jest to „chêæ uchwycenia zwi¹zków
miêdzy wypowiedzi¹ a jej kontekstem sytuacyjnym, spo³ecznym i kulturalnym i toczy siê na trzech p³aszczyznach: u¿ycia jêzyka (odpowiedzi na pytania: jak?, kiedy?, dlaczego?, kto?), przekazywania idei i interakcji werbalnej w sytuacjach spo³ecznych”4. Teksty publicystyczne, które s¹ przedmiotem analizy, daj¹ siê odczytywaæ na wszystkich wymienionych poziomach.
Jednym z kluczy do interpretacji dyskursu o seksualnoœci mo¿e byæ teza
Michela Foucaulta: „seks dlatego ujarzmiany jest z tak wielk¹ surowoœci¹,
¿e nie daje siê pogodziæ z powszechnym i wydajnym zatrudnieniem; czy¿
w epoce, w której si³a robocza podlega systematycznej eksploatacji, mo¿na
pozwoliæ, by zabawia³a siê innymi przyjemnoœciami ni¿ te, które, ograniczone do minimum, umo¿liwiaj¹ jej reprodukcjê?”5 Wydaje siê jednak,
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e dyskurs tu omawiany ograniczony by³ do warstwy
osób oœwieconych, ¿e teza ta daje siê obroniæ tylko czêœciowo. Obserwacje
Foucaulta dotycz¹ zreszt¹ epoki nieco wczeœniejszej. Nawet je¿eli
w XIX w. wywo³anie dyskusji o seksualnoœci mia³o s³u¿yæ zdyscyplinowaniu
przede wszystkim klas pracuj¹cych, z jej efektów skorzysta³y najwiêcej warstwy oœwiecone. Tyle tylko, ¿e w krêgach ludzi „dobrze urodzonych” seks
i ¿ycie seksualne sta³y siê tematami tabu, zesz³y niejako do podziemia. Obserwujemy wiêc podwójny dyskurs: zewnêtrzny, skierowany do warstw pracuj¹cych, przekazywany g³ównie za poœrednictwem koœcio³a i podskórny,
który daje siê obserwowaæ dzisiejszemu czytelnikowi (zreszt¹ tylko czêœciowo) za poœrednictwem tekstów literackich, poradnikowych czy medycznych. Jak s¹dzê, w epoce dwudziestolecia miêdzywojennego problemy
zwi¹zane z seksem, erotyk¹ dopiero powoli zaczynaj¹ ponownie wyp³ywaæ
na powierzchniê ¿ycia publicznego. Te bariery jêzykowe dowodz¹ te¿ braku
swobody i spo³ecznego przyzwolenia na rozwijanie dyskusji o seksualnoœci.
Na ³amach badanych czasopism, podobnie jak przed I wojn¹ œwiatow¹,
o seksualnoœci mówiono niewiele i niechêtnie. Jednym z powodów by³y na
pewno ograniczenia, jakie stwarza konkretny, aktualnie u¿ywany jêzyk etniczny6. Jêzyk polski nawet i wspó³czeœnie nie wytworzy³ aparatu umo¿liwiaj¹cego prowadzenie w miarê swobodnej dyskusji o seksualnoœci. Z regu-

4
5
6

Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa, red. T. A. van Dijk, Warszawa 2001, s. 12.
M. Foucault, dz. cyt., s. 15.
A. Wierzbicka, Jêzyk — umys³ — kultura, Warszawa 1999, s. 140.
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³y u¿ywa siê albo jêzyka naukowego, albo zbyt obcesowego, tertium w tym
kontekœcie nie istnieje.
Du¿o wiêcej ni¿ w prasie pisano w badanym okresie na tematy cia³a,
cielesnoœci i erotyki w ró¿nego rodzaju poradnikach, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e o tak intymnych zagadnieniach wypada mówiæ tylko w kontekœcie
zdrowotnoœci i higieny. Myœlê zreszt¹, ¿e to w³aœnie „moda na higienicznoœæ” otworzy³a furtkê wykorzystan¹ przez kobiety do poruszenia problemów zwi¹zanych z ich erotyk¹. A wiêc informacji o myœleniu o seksie nale¿y szukaæ raczej w artyku³ach o tematyce spo³ecznej, higienicznej — pocz¹wszy od handlu ¿ywym towarem przez prostytucjê, uœwiadomienie dzieci i m³odzie¿y a¿ do zdrady, rozwodów itp. Pomocne w rozszyfrowywaniu
pewnych kodów jêzykowych mog¹ byæ metody stosowane w lingwistyce
i psycholingwistyce. Ta ostatnia chce badaæ — i to trop dla historyka chyba
bardzo wa¿ny — nie tyle sam jêzyk, co ca³y dyskurs, w tym konkretnym
przypadku dyskurs dotycz¹cy seksualnoœci, czy raczej ¿ycia seksualnego.
Dodatkow¹ trudnoœæ dla badacza œledz¹cego ten¿e dyskurs w publicystyce
stanowi wiêkszy nacisk norm obyczajowych i silniejsze skonwencjalizowanie jêzyka publicystyki w porównaniu z literatur¹. To, co uchodzi przekazowi literackiemu, nie zawsze mieœci siê w konwencji publicystycznej. Mo¿e
dlatego w okresie miêdzywojennym wiele publicystek poruszaj¹cych trudne problemy obyczajowe ucieka³o w konwencjê literack¹. Bardzo dobrym
przyk³adem takiego zabiegu s¹ powieœci Ireny Krzywickiej, np. Pierwsza
krew, Zwyciêska samotnoœæ czy Marii Kuncewiczowej, np. Przymierze
z dzieckiem.
Na ³amach „Kobiety Wspó³czesnej” w zasadzie nie ma tekstów poruszaj¹cych w sposób bezpoœredni sprawy zwi¹zane z szeroko rozumian¹ erotyk¹. Zgodnie z oczekiwaniem informacje dotycz¹ce tej sfery ¿ycia pojawiaj¹ siê w kontekœcie omawiania problemów spo³ecznych, np. bezrobocia,
trudnych warunków materialnych, pomocy dzieciom. W tym kontekœcie
wspomina siê nawet o molestowaniu seksualnym dziewcz¹t i kobiet, zw³aszcza w miejscach pracy. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu przypadków,
jakie spotka³am, rozszerzenia problemu ze œrodowiska robotniczego na
urzêdnicze7. „Anio³ biurowy” „w z³otej przepasce na rozwichrzonych lokach, w g³êboko dekoltowanej, a cokolwiek przybrudzonej sukience” nie

7

„Kobieta Wspó³czesna” 1929, nr 4, s. 4.
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wzbudza³ jednak wspó³czucia innych kobiet8. Czêsto ten typ kobiet obci¹¿ano win¹ za dyskryminuj¹ce zachowania mê¿czyzn wobec kole¿anek
w pracy. „Anio³ki biurowe” czêsto bowiem utrwala³y swoj¹ postaw¹ stereotypowe myœlenie wielu mê¿czyzn o kobietach pracuj¹cych w biurach i urzêdach — jakoby „szukaj¹cych pod pozorem pracy wra¿eñ erotycznych”9.
Jeszcze bardziej otwarty jêzyk charakteryzuje wypowiedzi lekarek np.
w przypadku recenzowania przez nie poradników. W recenzjach tych mo¿na znaleŸæ takie terminy, jak: narz¹dy p³ciowe, popêd p³ciowy, erotyka,
które jeszcze kilkanaœcie lat wczeœniej nie mog³yby pojawiæ siê w tekstach
drukowanych czy w czasopismach o szerokim zasiêgu.
Opisywanie sfery ¿ycia seksualnego nadal jednak natrafia³o na du¿e
opory spo³eczne. Zjawisko to dobrze ilustruje konkluzja jednego z artyku³ów autorstwa dr Natalii Zandowej: „Oba zrzeszenia kobiece, do których
zwraca³am siê z inicjatyw¹ [rozpisania ankiety — przyp. K. S.] ulêk³y siê
pewnych punktów kwestionariusza maj¹cych na celu zbadanie, kiedy i w jakiej postaci budzi siê u kobiety uczucie erotyczne” 10.
Sugerowano, ¿e kobiety nie powinny emanowaæ swoj¹ seksualnoœci¹,
która, jak wynika z klimatu czy jêzyka, jakim pisze siê o jej skutkach, jest
brudna, z³a, mo¿e poza wyj¹tkiem, gdy prowadzi do macierzyñstwa. Jednak
zachêca siê kobiety do zachowywania zdrowia, urody i m³odoœci, które pozwalaj¹, co oczywiste, staæ siê wzorem dla przysz³ych pokoleñ (dzieci), ale
te¿ znaleŸæ pracê (!) i, co ciekawe: „Dziœ kobieta czterdziestoletnia z powodzeniem rywalizuje na arenie ¿ycia z m³odymi pannami”, natomiast jej rówieœnik „z zapa³em gra w tenisa i staje do zawodów p³ywackich”11. Kobieta
wiêc w takim ujêciu w dalszym ci¹gu ma siê przede wszystkim podobaæ, tyle
tylko, ¿e zmieni³ siê, czy mo¿e raczej rozszerzy³, arsena³ œrodków, które ma
do dyspozycji. Cytowany wy¿ej artyku³ potwierdza, ¿e tzw. opinia publiczna
promowa³a w³aœnie szczególn¹ dba³oœæ kobiety o wizerunek zewnêtrzny,
uzale¿niaj¹c np. przyznanie jej posady od dobrego wygl¹du. W œwietle prezentowanych ujêæ do mitów nale¿y zaliczyæ ideê solidarnoœci kobiecej (sisterhood), do której nawi¹zuje bardzo silnie feminizm drugiej fali. W dwudziestoleciu miêdzywojennym w Polsce jest ona jeszcze w powijakach. Kobiety stworzone s¹ bowiem do rywalizacji, jednak na zupe³nie innych p³a8
9
10
11

J. K. [Jadwiga Krawczyñska], O kobiecie wspó³czesnej i kobiecoœci jako takiej, „Bluszcz” 1931, nr 17, s. 17.
Tam¿e.
N. Zandowa, Na marginesie ksi¹¿ki „Psychologia kobiety”, „Kobieta Wspó³czesna” 1929, nr 6, s. 6.
„Kobieta Wspó³czesna” 1929, nr 12, s. 19.
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szczyznach ni¿ mê¿czyŸni. Niewa¿ne, kim s¹, wa¿ne jak siê prezentuj¹. Ich
fizycznoœæ niejako determinuje ¿yciowy sukces, chodzi wiêc o to, aby dobrze wygl¹daæ i oszukaæ metrykê. Mê¿czyŸni konkuruj¹ ze sob¹ w dziedzinach, w których siê realizuj¹ i liczy siê tylko to, czy osi¹gaj¹ dobre wyniki.
Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w latach miêdzywojennych wci¹¿ utrzymuje siê przekonanie, chocia¿ wyraŸnie ju¿ blaknie, ¿e
o wizerunku kobiety decyduje jej natura.
W „Bluszczu” znajdujemy równie¿ cytaty potwierdzaj¹ce stereotypowe,
przedmiotowe postrzeganie kobiety: „Kobieta dobrze ubrana to Ÿród³o
rozkoszy wzrokowej dla otoczenia, ozdoba wnêtrza domowego, sali balowej, teatralnej, ulicy, pleneru: Ÿród³o g³êbokiego, estetycznego zadowolenia zarówno dla siebie samej, jak i dla tych, którym dane jest patrzeæ na
ni¹”12. Publicystka wprowadza jednak do tego wizerunku nowe elementy:
ubiór ma nie tylko zdobiæ, ale i dowartoœciowywaæ kobietê, u³atwiaæ jej
przyjmowanie postawy ¿¹daj¹cej, poniewa¿ wp³ywa na psychikê. Stara siê
te¿ rozprawiæ z pogl¹dem, ¿e kobieta dobrze ubrana to „pusta lalka”, osoba
pozbawiona g³êbi wewnêtrznej i rozumu.
Wzory postêpowania przekazywane kobietom na ³amach tygodników
nie tworzy³y spójnej ca³oœci. Na ich treœæ wp³ywa³y z jednej strony tradycyjne wzory mieszczañskie, wed³ug których kobieta mia³a przede wszystkim
podobaæ siê mê¿czyznom, wyjœæ za m¹¿ oraz zajmowaæ siê dzieæmi i gospodarstwem domowym. Z drugiej strony na tych wzorach odcisnê³y piêtno has³a ruchu feministycznego z pocz¹tków XX w. „Mog³aby wprawdzie
przywi¹zaæ mê¿a do siebie udaj¹c kokieteriê lub symuluj¹c jakiœ flirt, ale jej
czysta natura wzdryga siê przed tym”13 — sugerowa³a cytowana publicystka. Mo¿na by pokusiæ siê o sformu³owanie hipotezy, ¿e w latach miêdzywojennych kobiety ca³y czas poszukiwa³y nowego wzoru kobiecoœci równie¿
w sferze seksualnoœci14. Jednoczeœnie wymogi rynku zmusza³y do eksponowania na ³amach czasopism obok siebie ró¿nych cech kobiecoœci, zarówno
tych tradycyjnych, jak i nowych. Taka niejednoznaczna prezentacja dotyczy³a przede wszystkim wzoru cielesnoœci kobiecej, odbijaj¹c w jakimœ
stopniu w¹tpliwoœci samych kobiet. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e w tym samym
okresie zarówno moda, jak i kino, które w coraz wiêkszym stopniu wp³ywa12

W. Dobroñska, Kobieta dobrze ubrana, „Bluszcz” 1931, nr 4, s. 18.
„Kobieta Wspó³czesna” 1929, nr 13, s. 16.
Hipoteza ta koresponduje z wnioskami Dobrochny Ka³wy, zawartymi w ksi¹¿ce Kobieta aktywna w Polsce miêdzywojennej, Kraków 2001.
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³o na kszta³towanie gustów spo³ecznych, lansowa³y typ uwodzicielskiej,
zmys³owej kobiety. Tendencja ta, daj¹ca siê obserwowaæ tak¿e w dodatkach
o modzie, nasili³a siê w koñcu lat 20. jako reakcja na typ ch³opczycy, który
dominowa³ po I wojnie œwiatowej.
Teksty zamieszczane w tygodnikach pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e modelowa kobieta w dalszym ci¹gu by³a w nich definiowana przez mê¿czyznê.
Coraz czêœciej jednak dostrzega siê, równie¿ w dyskursie na ³amach prasy,
ograniczenia wynikaj¹ce z tej zale¿noœci. Za uk³ad szczególnie opresywny
dla kobiety zaczyna siê uznawaæ ma³¿eñstwo. Kobieta, zdaniem Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, wiêdnie w nim, co spowodowane jest rutyn¹.
Mê¿czyŸni równie¿ maj¹ trudnoœci w czerpaniu satysfakcji ze zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Ten pogl¹d zdaje siê potwierdzaæ Zofia £adzina — senatorka, autorytet kobiecy z krêgów zachowawczych. W artykule „O prawo poszukiwania ojcostwa” konkluduje: „ilu¿ ¿onatych, którzy sobie takie urozmaicenie [tj. uwodzenie i wykorzystywanie m³odych, naiwnych dziewcz¹t
— przyp. K. S.] wnosz¹ w jednostajnoœæ ma³¿eñskiego po¿ycia”15. Wy³ania
siê wiêc dylemat: w jakim stopniu ma³¿eñstwo wci¹¿ ma byæ jedynym polem
samorealizacji kobiet, jeœli mówi siê o nim jako o instytucji niedoskona³ej,
opresywnej oraz czy istniej¹ dla kobiet jakieœ alternatywne, akceptowalne
spo³ecznie formy relacji mêsko–damskich. Mo¿e w³aœnie ta niedoskona³oœæ uk³adu ma³¿eñskiego, wpisana niejako ju¿ w jego definicjê oraz brak
akceptacji dla zwi¹zków innych, np. konkubinatów, stanowi czynnik zmuszaj¹cy kobiety do poszukiwania ca³kiem nowych pól samorealizacji?
W tym kontekœcie innego znaczenia nabiera ca³a dyskusja dotycz¹ca sposobów realizowania siê kobiet w ¿yciu. Zachêca siê je do rozszerzania sfer zainteresowania na ¿ycie pozadomowe, w tym na dzia³anoœæ spo³eczn¹, pracê
zawodow¹, co w pewnym sensie u³atwia uniezale¿nienie siê od mê¿czyzny.
Jeœli chodzi o czynniki, na jakich ma siê opieraæ ma³¿eñstwo, podkreœla siê
rolê przyjaŸni jako podstawowego uczucia ³¹cz¹cego ma³¿onków, jako pomostu do uk³adu partnerskiego, uczucia daj¹cego wiêksze gwarancje udanego po¿ycia. Przeciwstawia mu siê mi³oœæ „opart¹ przewa¿nie na zmys³ach”, które s¹ niesta³e i zawodne. Ma³¿eñstwo w oczach publicystek zostaje odarte ze zmys³owoœci, bo mi³oœæ nale¿y podporz¹dkowaæ „nakazom
moralnoœci, rozumu i kultury wewnêtrznej”. St¹d, jak mo¿na przypuszczaæ,
rady dla kobiet poszukuj¹cych mê¿ów koncentruj¹ siê na problemach pra15

Z. £adzina, O prawo poszukiwania ojcostwa, „Kobieta Wspó³czesna” 1929, nr 17, s. 2.
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cy zawodowej, na sprawach odpowiednich finansowych zabezpieczeñ, doradza siê nawet znalezienie jako partnera „porz¹dnego cz³owieka”, ale nie
wspomina siê o fascynacji erotycznej. Ta zarezerwowana zostaje dla flirtu
„przyjemnego, lekkiego zadurzenia, duszy ¿ycia towarzyskiego”. Wspó³czesna kobieta, zw³aszcza m³oda, w zasadzie przede wszystkim flirtuje, bo
„na mi³oœæ nie ma po prostu czasu”16. Zreszt¹ i normy dotycz¹ce zachowania
dziewcz¹t, jak sugeruje autorka, uleg³y zmianom. „Dzisiejsza panna na wydaniu patrzy prosto w oczy pokusie i nie zawsze gardzi ni¹, bo jej ¿ycie nale¿y
do niej”17. Cytat powy¿szy zwraca uwagê na bardzo konkretne zmiany w zachowaniu. Wydaje siê, ¿e znacznie spad³a wartoœæ tzw. skromnoœci, manifestowanej spuszczonym wzrokiem i lekko pochylon¹ g³ow¹, jako cechy niezbêdnej porz¹dnej panny. Kobiety zyska³y te¿ znaczn¹ samodzielnoœæ przy
podejmowaniu decyzji o wyborze obiektu uczuæ i o stopniu zaanga¿owania
siê w zwi¹zek z partnerem. Niemniej flirt zachowuje pewne znamiona grzechu — jest pokus¹, ale to kobieta decyduje, czy, kiedy i z kim zgrzeszy.
W poetycki, choæ zawoalowany sposób wypowiada siê o erotyce Maria
Kuncewiczowa w artykule z cyklu „Trochê ¿yczliwoœci dla obcego cz³owieka”: „Cz³owiek, którego oczy, myœli, rêce, wady i zalety s¹ najulubieñsze na
œwiecie, którego czas i wszelka norma jest wspólna z czasem i norm¹ kochanki. Idealny rówieœnik. Idealny nadawca i receptor cichutkich odruchów ¿ycia”. Przedstawiona charakterystyka dotyczy kochanka. Autorka
nie precyzuje, kim on jest. Wychodzi wiêc tym samym poza granice ma³¿eñstwa jako jedynego miejsca spe³nienia intymnej bliskoœci miêdzy kobiet¹
a mê¿czyzn¹. Liczy siê te¿ z ewentualnoœci¹, ¿e relacja kochanek–kochanka funkcjonuje czasem i poza ramami formalnych uk³adów. Kuncewiczowa
w tych kilku zdaniach ukazuje, jak mo¿na przypuszczaæ, funkcjonuj¹ce
w dwudziestoleciu miêdzywojennym idealne wyobra¿enie kochanka, które
przynajmniej w pewnym stopniu jest odbiciem wychowania, ale tak¿e têsknot i oczekiwañ kobiet. Pisarka, nale¿¹ca ju¿ do m³odszego pokolenia, które w doros³oœæ wchodzi³o w latach 20., prezentuje bardziej otwarty stosunek do seksualnoœci ni¿ jej poprzedniczki. Charakteryzuj¹c kolejne etapy
romansu pisze: „Jaka¿ to chwila szczêœcia mo¿e dorównaæ tej chwili, gdy
kochankowie przenikn¹ swoj¹ obcoœæ i zachwyc¹ siê ni¹ do ³ez, do sza³u, do
modlitwy”18. Mo¿na domyœlaæ siê, ¿e zdanie to opisuje zbli¿enie nie tylko
16
17
18

H. K³osiñska, Panna na wydaniu wczoraj i dziœ, „Bluszcz” 1931, nr 38, s. 13–14.
Tam¿e.
M. Kuncewiczowa, Trochê ¿yczliwoœci dla obcego cz³owieka, „Kobieta Wspó³czesna” 1931, nr 9, s. 13–14.
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psychiczne, ale te¿ fizyczne. Pisarka u¿ywa przy tym jêzyka literackiego,
nieco egzaltowanego, mimo ¿e tekst ma mieæ w za³o¿eniu charakter publicystyczny. Jest to kolejny dowód potwierdzaj¹cy tezê, ¿e publicystyka nie
stworzy³a w³asnego jêzyka pisania o seksualnoœci. Inna publicystka, która
nie podpisa³a swego na po³y literackiego tekstu, wypowiadaj¹c siê w formie
listów do biura matrymonialnego, w jednym z nich zamieœci³a takie oto
zdanie: „kiedy spaceruj¹c z Pani¹ w ogrodzie podmiejskim, poca³owa³bym
w blasku migoc¹cych gwiazd krwaw¹ plamê na jej twarzy...” Po raz kolejny
mo¿emy tu obserwowaæ zmianê w zachowaniach spo³ecznych. Bez kamufla¿u mówi siê tu jako o realnej mo¿liwoœci o poca³unku w miejscu publicznym — co prawda w parku, który jest miejscem o szczególnym klimacie
emocjonalnym, tworzy swego rodzaju kameralnoœæ, daje pewn¹ mo¿liwoœæ
izolacji.
Park i noc zreszt¹ ju¿ dawniej chêtnie wykorzystywano jako elementy
tworz¹ce klimat tajemnicy, ukrywaj¹ce grzech.
W artyku³ach prasowych znajduje odzwierciedlenie równie¿ to, ¿e
w okresie miêdzywojennym ulegaj¹ rozluŸnieniu normy obyczajowe dotycz¹ce kobiet zamê¿nych, obarczonych rodzin¹. Zdaj¹ siê temu sprzyjaæ
szczególnie wyjazdy do kurortów. W „Bluszczu” czytamy: „Obserwujê niekiedy te t³umy ¿on i wzorowych matek w kawiarni, na dancingu, w Zakopanem czy nad morzem; obserwujê na zebraniach w szkole na przyk³ad, obserwujê i elitê, no i pewne incydenty, o których wszyscy wiedz¹, mówi¹, ale
po cichu...”19 Z kontekstu mo¿na wnioskowaæ, ¿e chodzi o swobodê zachowañ kobiet zamê¿nych, w tym i o zdrady ma³¿eñskie, jakich siê dopuszcza³y. Publicystka nie stosuje jednak w swym opisie bli¿szych okreœleñ tych
zachowañ, uwa¿aj¹c je chyba za bardzo wstydliwe i mocno niew³aœciwe.
Niestosownoœæ opisywanych zachowañ w odczuciu spo³ecznym podkreœla
sposób mówienia o nich „szeptem”, a wiêc w tajemnicy, dyskretnie, wstydliwie. Dziwi jednak brak jednoznacznego, ostrego potêpienia. W tym
krytycznym, ale nie piêtnuj¹cym stosunku do flirtu, zdrady dostrzec mo¿na,
jak s¹dzê, równie¿ sygna³ przemian obyczajów.
W 1930 r. zamieszczono na ³amach „Kobiety Wspó³czesnej” ca³¹ seriê
artyku³ów dotycz¹cych reformy paragrafów o karalnoœci aborcji. Pismo odda³o swoje ³amy do dyspozycji zarówno autorytetom, jak i „szarym” czytelniczkom. Zamieszczono kilkadziesi¹t g³osów kobiet prezentuj¹cych ró¿ne
pogl¹dy. Artyku³y te stanowi¹ œwietny materia³ do analizy dyskursu o sek19

J. Strzelecka, Lepszoœæ œwiata kobiecego, „Bluszcz” 1931, nr 3, s. 2.
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sualnoœci. Mówi¹c bowiem o aborcji nie sposób tej kwestii pomin¹æ. I co siê
okazuje? Nawet gdy dyskusja dotyczy sprawy tak wa¿kiej, trudnej i budz¹cej emocje, jêzyk dyskutuj¹cych w dalszym ci¹gu pozostaje „aseksualny”. Miêdzy wierszami jednak daje siê dostrzec zmianê. Seks, przyjemnoœæ
z niego czerpana okazuje siê na tyle wa¿na, ¿e ¿adna z dyskutuj¹cych nie
proponuje ju¿ wstrzemiêŸliwoœci p³ciowej jako sposobu rozwi¹zania problemu „niechcianych ci¹¿”, nie szuka te¿ rozwi¹zañ w podnoszeniu wieku
zawierania ma³¿eñstw. Zdaniem ankietowanych, kobiety powinny œwiadomie decydowaæ o swoim macierzyñstwie. Mê¿czyzna zaœ nie tylko ma czerpaæ przyjemnoœæ z kobiecego cia³a, ale tak¿e byæ wspó³odpowiedzialnym za
ewentualne konsekwencje kontaktu seksualnego. Kobieta ma wiêc partycypowaæ w czerpaniu przyjemnoœci z seksu, mê¿czyzna zaœ w ponoszeniu
kosztów przyjemnoœci seksualnej.
Mo¿na przy tym s¹dziæ, ¿e dyskurs o seksualnoœci, który toczy siê w kontekœcie walki o zniesienie karalnoœci aborcji, toczy siê pod presj¹ nie tyle
racji prywatnych, co publicznych — z perspektywy: w³adza — seksualnoœæ
(polityka ludnoœciowa pañstwa a aborcja). Na dowód przytoczmy jeden cytat: „Jest wreszcie rzecz¹ prawie pewn¹, ¿e przysz³oœæ nale¿y nie do tych
narodów, które s¹ i bêd¹ widowni¹ katastrofalnych skutków bezmyœlnego
rozmna¿ania, lecz do tych, które tê sprawê pierwszorzêdnej wagi opr¹ na
œwiadomej myœli ludzkiej i opanowaniu œlepego ¿ywio³u p³odzenia”20. Kwestionuje siê tu jednoznacznie lansowan¹ przez pañstwo jeszcze w latach 20.
politykê, zgodnie z któr¹ o sile pañstwa decyduje liczba jego obywateli.
Kryzys gospodarczy, zwi¹zane z nim zubo¿enie spo³eczeñstwa, wzrost bezrobocia os³abi³y jej zasadnoœæ i umo¿liwi³y postawienie do publicznej dyskusji problemu karalnoœci aborcji. Autork¹ przytoczonej wypowiedzi jest,
co nie bez znaczenia, Teodora Mêczkowska, zwi¹zana z ruchem feministycznym jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹, jedna z pierwszych polskich studentek, biolog z wykszta³cenia i protestantka. Ju¿ ta charakterystyka zmusza do refleksji. Mêczkowska, w tym okresie kuratorka szkolna, nale¿a³a do
elity œrodowiska kobiecego, i to nie tylko z powodu zajmowanych stanowisk. By³a biologiem, st¹d mo¿na za³o¿yæ jej wiêksz¹ otwartoœæ na modn¹
sk¹din¹d w dwudziestoleciu myœl eugeniczn¹ czy teoriê in¿ynierii spo³ecznej. Wspólnie z mê¿em podjê³a decyzjê o rezygnacji z posiadania dzieci.
Nale¿a³a wiêc do kobiet w pe³ni œwiadomych swojej cielesnoœci i konsekwencji, które ona ze sob¹ niesie. Ale mo¿na te¿ przyj¹æ inne wyt³umaczenie jej stanowiska. Mêczkowska wyrzekaj¹c siê macierzyñstwa od¿egnuje
20

T. Mêczkowska, „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 3, s. 5.
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siê w pewnym sensie od swojego cia³a, wyzwala siê z tradycyjnie przypisanych kobiecie ról, podkreœla swoj¹ wartoœæ jako cz³owieka — cz³owieka
w³aœnie, nie kobiety.
Kontrola urodzeñ, umo¿liwienie kobietom podejmowania decyzji o macierzyñstwie czêsto bywa³y rozpatrywane tak¿e w kontekœcie wolnoœci jednostki, a wiêc z bardziej liberalnego punktu widzenia. „Cz³owiek stoj¹c w swej
drodze rozwojowej poza przyrod¹, nie chce jednym swym instynktem tkwiæ
w niej ca³y. Chce ¿yæ ca³¹ pe³ni¹, musi byæ wolny, to znaczy jak najwiêksz¹ sumê swych zadañ spe³niaæ z wyboru”21. Podniesienie tego aspektu o cielesnoœci kobiet — w kontekœcie wolnoœci osobistej — wydaje siê byæ zupe³nie nowym akcentem, który pojawi³ siê dopiero w okresie miêdzywojennym.
Do interesuj¹cych wniosków prowadzi te¿ analiza jêzyka publikowanych opinii w sprawie karalnoœci aborcji. Starano siê u¿ywaæ sformu³owañ
ogólnych, czêsto stosuj¹c omówienia zamiast precyzyjnych okreœleñ. Nawet
teksty doœæ ostre w swojej wymowie spo³ecznej uciekaj¹ od nazywania rzeczy
wprost. Maria Hausnerowa pisze np.: „Zniesienie barbarzyñskich paragrafów ulegalizuje to, co siê i tak dziœ stale praktykuje w sferach oœwieconych
i zamo¿niejszych”22. Najostrzejszym sformu³owaniem jest wyra¿enie „w sprawie karalnoœci aborcji”, ewentualnie „przerywanie ci¹¿y”, zaœ wyra¿enie
„spêdzanie p³odu” zarezerwowane jest dla jêzyka prawniczego. W odpowiedzi na ankietê znajdujemy te¿ inne interesuj¹ce sformu³owania. Jêzyk, jak
mo¿na z nich wnioskowaæ, uzale¿niony jest m.in. od œwiatopogl¹du. I tak,
cz³onkinie Katolickiego Zwi¹zku Polek stwierdzaj¹, ¿e zgoda na aborcjê
„podrywa poczucie odpowiedzialnoœci za rzecz tak powa¿n¹, jak¹ jest akt
rozrodczy i podaje sposób szukania w tym akcie przyjemnoœci osobistej”23.
Stanowisko chrzeœcijanek–katoliczek — jak same siebie okreœlaj¹ — mieœci
siê w tradycyjnej retoryce Koœcio³a katolickiego, w której niewa¿ny jest
komfort jednostki, jej wola, ale bezdyskusyjne podporz¹dkowanie siê przykazaniom bo¿ym i koœcielnym. Polskie Stowarzyszenie M³odych Kobiet
u¿ywa sformu³owania „uprawianie wolnej mi³oœci”, zawê¿aj¹c je do pozama³¿eñskiego wspó³¿ycia seksualnego. Tutaj nadano mu jednoznacznie pejoratywne znaczenie. Nie mo¿e jednak ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e nieformalne
zwi¹zki, tak¿e maj¹ce d³ugi sta¿, istnia³y w rzeczywistoœci spo³ecznej, czego
przyk³adem m.in. zwi¹zek Marii D¹browskiej i Stanis³awa Stempowskiego.
21
22
23

W³. Oc, G³os ze wsi, tam¿e, nr 9, s. 14.
M. Hausnerowa, Jeszcze w sprawie paragrafów 141 i 142, tam¿e, nr 12, s. 4.
„Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 39, s. 3.
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Kolejnym aspektem dyskursu o erotyce i zmys³owoœci jest macierzyñstwo, postrzegane najczêœciej jako g³ówna rola kobiety, jako jej podstawowy obowi¹zek i p³aszczyzna samorealizacji. W dwudziestoleciu miêdzywojennym podkreœlanie, tak¿e na ³amach omawianej prasy, œwiadomego aspektu macierzyñstwa, powoduje czêœciowe oddzielenie prokreacji od przyjemnoœci seksualnej. Zwi¹zek miêdzy dzieckiem a matk¹ bywa jednak nierzadko postrzegany jako zmys³owy. St¹d macierzyñstwo interpretuje siê
czasem w literaturze i publicystyce jako namiastkê mi³oœci fizycznej. Efektem takiego zabiegu mo¿e byæ uprzywilejowywanie synów przez matki, to
doœæ czêsty temat wypowiedzi prasowych. „Senia «rodzi sobie» mê¿czyznê,
wype³nia lukê powsta³¹ po rezygnacji z mi³oœci; w akcie narodzin tkwi kobieca si³a kreacyjna, jej odpornoœciowy mechanizm skierowany przeciw
œmierci”24. Macierzyñstwo mo¿e te¿ byæ uwik³aniem i ograniczeniem kobiety. Wed³ug Natali Stegmann przed I wojn¹ œwiatow¹, mimo rozwoju ruchu feministycznego i d¹¿eñ do równouprawnienia, utrzymano dystans
mê¿czyzny do cia³a, tzn. mêskoœæ nie zale¿a³a od funkcji biologicznych, cielesnych. „Poniewa¿ jego cia³o nie wydaje siê obarczone mo¿liwoœci¹ rozmna¿ania siê, wolny jest od «naturalnych» predyspozycji. Z uwagi na ow¹
wolnoœæ od p³ciowoœci «mê¿czyzna» przedstawiany jest jako ten, który stoi
wy¿ej pod wzglêdem cielesnym i duchowym. Je¿eli zatem w polskiej œwiadomoœci prze³omu wieków macierzyñskoœæ (Mutterlichkeit) by³a jedyn¹
prawowit¹ form¹ to¿samoœci p³ciowej, oznacza to, ¿e spo³eczn¹ i kulturaln¹ pozycjê kobiet okreœla³a zdolnoœæ rodzenia dzieci. Za zawê¿on¹ do potencjalnego macierzyñstwa (Mutterschaft) definicj¹ kobiecoœci znika³a zarówno seksualnoœæ kobiet, jak i ich odmiennej p³ci partner seksualny jako
potencjalny ojciec”25. Potwierdzeniem pewnej niezmiennoœci postrzegania
kobiet przez szerokie krêgi spo³eczeñstwa przede wszystkim jako matek jest
teza Ingi Iwasiów, analizuj¹cej twórczoœæ dramatyczn¹ Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej: „Nie bez znaczenia jest to, ¿e stoj¹ [kobiety — przyp.
K. S.] po stronie macicy; posiadaj¹ organ, którego prawid³owe funkcjonowanie zapewnia kobiecie poczucie wartoœci w œwiecie regulowanym mêskim
24
I. Iwasiów, I Faustyna umrze... o twórczoœci Krystyny Kofty, [w:] Cia³o i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie — antologia szkiców, s. 32.
25
N. Stegmann, Paradygmaty nauk przyrodniczych, ruch kobiecy i kategoria „sex”: o ustaleniu ról p³ciowych
w polskim ruchu na rzecz moralnoœci w przededniu pierwszej wojny œwiatowej, [w:] Nowa œwiadomoœæ p³ci
w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schy³ku stulecia, red. G. Ritz,
C. Scheide, Kraków 2000, s. 34.
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punktem widzenia”26. Wydaje siê wiêc, ¿e w publicystyce dwudziestolecia
miêdzywojennego to oznaczenie to¿samoœci p³ciowej kobiet przede wszystkim przez pryzmat ich macierzyñstwa nie zmieni³o siê. Jest to jednak tylko
powierzchowna obserwacja. G³êbsza analiza tekstów pokazuje, ¿e jako
najwa¿niejsze postrzega siê ju¿ nie potencjaln¹ mo¿liwoœæ urodzenia dziecka, ale jego œwiadome poczêcie. Akt tworzenia rozci¹ga siê te¿ na proces
wychowawczy. Matka odgrywa w nim rolê przewodnika, równie¿ przewodnika po sferze seksualnoœci i prokreacji. Kobieta zyskuje prawo do decydowania o swoim macierzyñstwie, które — gdy nie jest odpowiedzialne
— nara¿a j¹ na krytykê (por. np. artyku³y o dzieciobójstwie, publicystyka
„¯ycia Œwiadomego”). Pozytywna ocena macierzyñstwa i roli matki ulega
wiêc pewnej relatywizacji. Wchodzi te¿ w bezpoœredni¹ zale¿noœæ z odpowiedzialnoœci¹. Matka nadal jednak pozostaje kobiet¹, jak s¹dzê, któr¹
zdecydowanie pozbawiono seksualnoœci. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e po urodzeniu
dziecka jej chêæ do ¿ycia seksualnego ginie. I mimo ¿e w publicystyce wartoœæ œwiadomego macierzyñstwa jest apoteozowana, to niektóre przyk³ady
literackie zdaj¹ siê wskazywaæ na frustracjê wielu m³odych matek, zwi¹zan¹ z odczuwan¹ utrat¹ atrakcyjnoœci seksualnej27. Wizerunek matki jako
istoty w jakiejœ mierze aseksualnej wraz z radoœci¹ kobiety ze spe³nienia
macierzyñstwa powoduje narastanie frustracji i dyskomfortu, prowadzi do
ambiwalencji uczuæ.
W tekstach zamieszczanych na ³amach „Kobiety Wspó³czesnej” i „Bluszczu” akcentuje siê równie¿ ciemn¹ stronê cielesnoœci kobiet. Bohaterkami
wielu artyku³ów s¹ prostytutki, postrzegane jako ofiary systemu, warunków
ekonomicznych i mê¿czyzn. Prawie zawsze budz¹ wspó³czucie. Publicystki
nie dopuszczaj¹ myœli, ¿e kobiety lekkich obyczajów, zw³aszcza te lepiej sytuowane, mog¹ lubiæ swoj¹ pracê. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wœród prostytutek warszawskich w 1934 r. wyraŸnie daje siê wyodrêbniæ grupa kobiet chêtnie wykonuj¹cych to zajêcie. W tygodnikach dla
kobiet sporadycznie pojawiaj¹ siê tak¿e wzmianki o gwa³tach pope³nianych
nie tylko na doros³ych kobietach, zwykle zreszt¹ przez pijanych mê¿czyzn,
ale równie¿ na dziewczynkach. Oba przywo³ane tu zjawiska nie by³y szerzej
komentowane, nie by³y te¿ przedmiotem dyskusji spo³ecznej. W³¹czano je
do katalogu patologii spo³ecznych, takich jak: dzieciobójstwo, przemoc,
26
I. Iwasiów, Kobiecoœæ za zas³on¹. O dramaturgii Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, [w:] Cia³o i tekst.
Feminizm w literaturoznawstwie — antologia szkiców, s. 155.
27
Np. M. Kuncewiczowa, Przymierze z dzieckiem, Warszawa 1928.
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gwa³ty, a nawet pijañstwo i — dostrzegano, jak mo¿na by s¹dziæ z artyku³ów
prasowych — tylko w œrodowiskach proletariatu i lumpenproletariatu.
Opisuje siê je raczej jako zjawiska marginalne, wynikaj¹ce z braków cywilizacyjnych. Nie dopuszcza siê te¿ refleksji, by zachodzi³y one w warstwach
oœwieconych.
Analiza tekstów publicystycznych zamieszczonych w dwóch tygodnikach przeznaczonych dla kobiet wykszta³conych wskazuje, ¿e zmys³owoœæ
i erotyka w dalszym ci¹gu rzadko stanowi³y przedmiot dyskusji prasowych.
Jednak coraz czêœciej zagadnienia zwi¹zane z cielesnoœci¹ znajdowa³y
miejsce na ³amach prasy, szczególnie gdy ³¹czy³y siê z kwestiami spo³ecznymi. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w ca³ym okresie miêdzywojennym zastanawiano siê, czy sfera erotyki powinna byæ przedmiotem jakiegokolwiek publicznego dyskursu, szukano te¿ dla takiej tematyki odpowiedniej terminologii.
Publicystkom uda³o siê wprowadziæ do publicznego dyskursu przynajmniej
niektóre zagadnienia dotycz¹ce kobiecej seksualnoœci, np. kwestiê przyjemnoœci seksualnej, wyboru partnera seksualnego, œwiadomej prokreacji.
Jêzyk opisu pozosta³ jednak zdominowany przez terminologiê naukow¹
i medyczn¹.
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„Satyra na niemo¿noœæ mi³oœci”.
Filmowe konteksty dyskursu
wokó³ ma³¿eñstwa i seksualnoœci
w dobie odwil¿y
„Satyra na niemo¿noœæ mi³oœci”...

Pierwszy powojenny polski film wspó³czesny — wspó³czesny przynajmniej w treœci, bo jeszcze nie w formie — to Skarb Leonarda Buczkowskiego (1949). Dobrze przyjêty przez publicznoœæ, trafi³ ju¿ jednak na sezon nowych ideologicznych dyrektyw ówczesnych w³adz i krytyka pisa³a o nim raczej Ÿle. Irena Merz w „Trybunie Ludu” narzeka³a, ¿e „komedia nie oderwa³a siê od posiadanych wzorów [sic!], nie znalaz³a szerokiego oddechu
nowej rzeczywistoœci”1.
Film faktycznie pozbawiony jest rozmachu, zw³aszcza gdyby rozmach
mia³ byæ rozumiany jako wielka wizja nowego œwiata. Oto mi³oœæ dwojga
bohaterów, Krysi i Witka (Danuta Szaflarska i Jerzy Duszyñski), nie mo¿e
znaleŸæ sobie miejsca; powojenny niedobór mieszkañ sprawia, ¿e œwie¿o
poœlubieni ma³¿onkowie mieszkaj¹ w jednym pokoju z kilkoma innymi
osobami. Zdawa³oby siê, ¿e mamy do czynienia — mimo ¿e wystêpuje tu
ca³a galeria postaci–typów — z problemem osobistym, a przynajmniej pokazywanym z punktu widzenia jednostki. Film koñczy optymistyczna scena
budowy nowego osiedla, która zapowiada lepsz¹ przysz³oœæ. Z perspektywy
lat trzeba jednak tê zapowiedŸ widzieæ jako niespe³nion¹; Skarb nie tyle zamyka problem mieszkaniowy, co raczej otwiera w Polsce nowy gatunek fil1
„Trybuna Ludu” 1949, nr 38, cyt. za: M. Hendrykowska, Kronika kinematografii polskiej 1895–1997, Poznañ 1999, s. 177.
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mowy — komediê mieszkaniow¹ (sk¹din¹d istnieje tak¿e mieszkaniowy
dramat), w której napêd akcji i motywacjê bohaterom daj¹ starania o w³asne M2.
Ma³¿onkowie ze Skarbu prezentuj¹ postawy postêpowe, oboje pracuj¹,
ona jako ekspedientka, on jako kierowca autobusu; wykonuj¹ zatem zawody zwyczajne, powszechne, ale te¿ sygnalizuj¹ce zwi¹zek z ludŸmi i kluczowymi sferami ¿ycia codziennego (zaopatrzenie i komunikacja). Wszystko
to zarazem tonie w klimacie kina przedwojennego. „Przedwojenna” jest
ekspresja aktorów (wielu z nich zreszt¹ — z Adolfem Dymsz¹ na czele —
debiutowa³o jeszcze przed wojn¹), typ poczciwego dowcipu i konwencja
obyczajowa (zarazem konwencja narracyjna). Tytu³owy „skarb” to przecie¿
¿ona bohatera, a ich najwiêksze zbli¿enie emocjonalne (najbardziej intymne) dokonuje siê w tañcu: „fajna taka muzyka, ludzie patrz¹, ja siê przytulam czule, mogê, bo gra muzyka”. Jest w tym komentarz nt. dopuszczalnoœci pewnych zachowañ — i dopuszczalnoœci pokazywania ich na ekranie (nie
jest to jedyny podobny autokomentarz medialny w Skarbie) — oraz nawi¹zanie do dominuj¹cej w przedwojennym kinie seksualnoœci dansingowej, która wymaga³a, by wszelkie wyznania i wszelkie zbli¿enia cielesne
g³ównej pary bohaterów dokonywa³y siê w tañcu — i tylko w tañcu. Skarb
proponuje zatem obraz ma³¿eñskiej seksualnoœci z pogranicza epok: w nowym kostiumie, z ksi¹¿k¹ Van de Veldego O czym ka¿da mê¿atka wiedzieæ
powinna, ale w anachronicznej — choæ uœwiadamianej — konwencji.
Jednak premiera filmu przypad³a na czas, kiedy zadekretowano ju¿ now¹ konwencjê narracyjn¹, w której ma³¿eñstwu mówiono „tak”, ale w ramach formy du¿o bardziej rygorystycznej, niczym gorset czy raczej pancerz.
„Krach drobnomieszczañskich idea³ów”
Stosunek do seksualnoœci w doktrynie i praktyce twórczej socrealizmu
wnikliwie analizuje Wojciech Tomasik3. Skrótowo jedynie zrekonstruujê
jego wywód, oparty na tekstach kultury, literackich i wizualnych przes³aniach z epoki. Zdaniem badacza, komunizm próbowa³ usun¹æ biologicz2
Ósmy dzieñ tygodnia, re¿. Aleksander Ford (1957); Cz³owiek z M–3, re¿. Leon Jeannot (1969); Kobieta samotna, re¿. Agnieszka Holland (1981); Alternatywy 4, re¿. Stanis³aw Bareja (1982) — to tylko przyk³adowe tytu³y filmów, których akcja opiera siê na dzia³aniach zwi¹zanych z problemami mieszkaniowymi bohaterów.
3
Przede wszystkim w ksi¹¿ce In¿ynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”, Wroc³aw 1999, zob. zw³aszcza rozdzia³ „Harmonia ludzi i maszyn”. O socrealistycznych obrazach „nowego” cz³owieka.
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noœæ (czyli równie¿ popêd seksualny), jako si³ê irracjonaln¹ i nie daj¹c¹ siê
kontrolowaæ. Modernizacja i industrializacja prowadzi³y ponadto do zlania
siê w jedno obrazu cia³a i maszyny (st¹d m.in. rola narzêdzi w rêkach postaci przedstawianych w malarstwie, poezji i rzeŸbie). Dyskurs socrealistyczny, tworz¹c wizjê „nowego” cz³owieka, zmierza³ do neutralizacji opozycji
naturalne — sztuczne, kobiece — mêskie, a tak¿e dzieciêce — doros³e.
Idea³ by³ racjonalny, pozwalaj¹cy siê kontrolowaæ, niemal uniseksualny
i demokratyczny — czy te¿ pospolity. Taki idea³ — i na nim oparta rodzina
— mieœci³ siê w utopii, któr¹ próbowano realizowaæ: „W Szeœcioletnim Planie / trzeba szczêœliwych rodzin”. Wartoœci, które definiowa³y szczêœliw¹
rodzinê, Tomasik wydobywa z fragmentu dotycz¹cego „idealnego” ma³¿eñstwa Morawieckich z powieœci Obywatele Kazimierza Brandysa: „Byli jak
dwoje ludzi, którzy od lat gasz¹ pragnienie wod¹ ze wspólnej studni. Nie
czuli jej smaku (...). Pili j¹ co dzieñ, bez wielkiego pragnienia, ale to wystarcza³o, by nie odczuwali wiêkszych pragnieñ”4.
Prze³o¿ony na jêzyk dzisiejszy, idea³ ten oznacza pospolitoœæ, brak marzeñ, upodobnienie, czystoœæ, równoœæ. Podkreœliæ jeszcze raz nale¿y, ¿e zawiera siê w nim tak¿e kontrola „pragnieñ”, jak dawkowanie trucizny, która
w wiêkszej iloœci zabija, ale w niewielkich konieczna jest do ¿ycia („woda”).
Ma³¿eñstwo modelowane w duchu socrealistycznym mia³o byæ zatem
postêpowe, przede wszystkim jednak w owej postêpowoœci zgodne. Idea³
ma³¿eñstwa obejmowa³ przy tym nie tylko idealn¹ wizjê zwi¹zku dwu osób,
ale mieœci³ — jak w kropli wody — idea³ syntezy spo³ecznej.
Potwierdza to analiza socrealistycznego materia³u filmowego. Nieliczne filmy z w¹tkiem ma³¿eñskim (w niezbyt zreszt¹ bogatej produkcji tego
czasu) by³y w³aœciwie aseksualne. Problem ma³¿eñstwa to przede wszystkim problem pracy zawodowej kobiet: bohaterki filmów Autobus odje¿d¿a
6:20, Irena do domu! czy „przedma³¿eñskiej” Przygody na Mariensztacie5
chc¹ pracowaæ, w czym przeszkadzaj¹ im bliscy (nie rozumiej¹ tej potrzeby) oraz dalecy (ci mog¹ byæ wrogami ustroju). Filmowy poca³unek, który
jest w kinie znakiem syntezy, bo ³¹czy w jedno sprzeczne wartoœci wcielane
przez bohaterów, w tych filmach bywa znakiem ideowego zwyciêstwa — jak
4

K. Brandys, Obywatele, Warszawa 1954, s. 14, cyt. za: W. Tomasik, Bezklasowo, bezp³ciowo… O nudzie socrealistycznego œwiata, [w:] Nuda w kulturze, red. P. Czapliñski, P. Œliwiñski, Poznañ 1999, s. 180.
Autobus odje¿d¿a 6:20, re¿. Jan Rybkowski (1954); Irena do domu!, re¿. Jan Fethke (1955); Przygoda na
Mariensztacie, re¿. Leonard Buczkowski (1954). Wiêcej na ten temat zob. P. Zwierzchowski, Zapomniani
bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 2000.
5
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jedyny, fina³owy poca³unek ma³¿onków w Autobus odchodzi 6:206. M¹¿
Krystyny, Wiktor, nie akceptuje jej kariery w przemyœle ciê¿kim, boi siê
oœmieszenia (np. z tego powodu, ¿e mieszkanie jest na nazwisko ¿ony); jednak te przeciwnoœci ³atwo zostaj¹ zniesione; nie ma te¿ problemu wychowywania dziecka i ¿adnych rozterek z tym zwi¹zanych. Problemem do rozwi¹zania jest jedynie jednoœæ i jednomyœlnoœæ ma³¿onków, zgodna z „lini¹
partii”.
W tym te¿ duchu formu³owano zalecenia wychowawcze. Gdy ju¿ na odwil¿owej fali od po³owy lat 50. na ³amach prasy pojawi³a siê dyskusja o m³odzie¿y — czy te¿ dyskusja o chuliganach — miêdzy innymi wzywano tak¿e
do edukacji seksualnej. Odpowiada³a na to publicystka (Danuta Zab³ocka): „O mi³oœci musimy mówiæ w sposób jednoznaczny. (…) Musimy pisaæ,
¿e wychowujemy dla ma³¿eñstwa”. Jej zdaniem inna taktyka wychowawcza
mog³aby prowadziæ do dezorientacji ideologicznej, a bardziej praktycznie
— dostêpnoœæ œrodków „na pewno zwiêkszy³aby zastêp m³odzie¿y cynicznej, o uczuciach zdegenerowanych zbyt wczeœnie zaczêtym ¿yciem seksualnym”. Autorka wyraŸnie zatem wi¹¿e mi³oœæ z ma³¿eñstwem i czystoœci¹
(ideologiczn¹)7.
Wpisana w dyskurs socrealistyczny deseksualizacja ma³¿eñstwa mia³a
te¿ zapewne swoje praktyczne pod³o¿e — w³aœnie w braku mieszkañ i w regulaminach, formalnie nies³ychanie restrykcyjnych i pruderyjnych, pañstwowych hoteli robotniczych i internatów. St¹d w filmie Ewa chce spaæ8 —
który mo¿na te¿ interpretowaæ jako katalog absurdów okresu stalinowskiego, przedstawia bowiem odwrócony, na pó³ baœniowy, na pó³ groteskowy
obraz rzeczywistoœci spo³ecznej — czytamy na œcianie hotelu has³o: „Niemoralnoœæ to rozpusta we dwoje. Przestañ siê widywaæ z mê¿em”.

6

„Poca³unek sk³adany na ustach jest wiêc aktem jakiejœ dwojakiej antropofagii: poch³aniania materii cielesnej i wymiany treœci duchowych” — pisze Edgar Morin, Duch czasu, t³um. A. Frybesowa, Kraków 1965,
s. 131. Zob. te¿ Ch. F. Altman, W stronê teorii gatunku filmowego, t³um. A. Helman, „Kino” 1987, nr 7.
7
D. Zab³ocka, O mi³oœci — jednoznacznie, „Nowa Kultura” 1955, nr 28.
8
Ewa chce spaæ, re¿. Tadeusz Chmielewski (1958).
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Festiwal M³odoœci
Odwil¿ koñca lat 50. oznacza proces uwalniania dyskursu, wi¹¿e siê
z rosn¹c¹ autonomizacj¹, indywidualizacj¹ i personalizacj¹ — z niewielk¹
przesad¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e to wówczas na nowo rodzi siê w polskiej
przestrzeni publicznej „ja”9. To „ja” najczêœciej bywa m³ode — jednym
z wa¿niejszych faktów przygotowuj¹cych odwil¿owe przemiany œwiadomoœci
by³a wspomniana prasowa dyskusja o m³odzie¿y, podejmowana w du¿ym
stopniu w kontekœcie chuligañstwa. Za jej pocz¹tek mo¿na uznaæ publikacjê Pamiêtnika uczennicy — jeszcze pod koniec 1953 r.10 W dyskusji po publikacji tekstu dominowa³o oburzenie obyczajowe (równie¿ w zwi¹zku z zainteresowaniem szesnastoletniej autorki ch³opcami), choæ z perspektywy
czasu kluczowy dla interpretacji tego tekstu wydaje siê jego jêzyk, ³¹cz¹cy
oficjalne slogany, styl prasy, literatury groszowej oraz m³odzieñcz¹ egzaltacjê, ale mimo to tchn¹cy autentyzmem, daj¹cy wra¿enie ekspresji indywidualnych emocji.
Innym znakiem zmiany sta³o siê opowiadanie Tadeusza Konwickiego
Godzina smutku, opublikowane w „Po prostu” jeszcze w czasie poprzedzaj¹cym symboliczn¹ zmianê winiety czasopisma11. By³ to fragment wiêkszej
ca³oœci, poœwiêconej historii uczucia. Obie zakochane strony — oboje zaanga¿owani aktywiœci — pozostaj¹ w zwi¹zkach ma³¿eñskich. Andrzej
W. Piotrowski w odredakcyjnym komentarzu12 objaœnia³ czytelnikom tekst,
t³umacz¹c, ¿e chodzi w nim o przyznanie prawa do „gorzkiego smutku”,
o uznanie, ¿e ludzie rewolucji maj¹ prawo do uczuæ. Problem nie polega³
zatem jedynie na tym, ¿e bohaterowie uwik³ali siê w romans pozama³¿eñski, ale na tym, ¿e w ogóle romansowali — dopiero „odwil¿owe uprawomocnienie” „ja” mia³o doprowadziæ do uznania prawa do uczuæ indywidualnych i intymnych. Ksi¹¿ka Konwickiego tylko zapowiada ten proces; tyle
9
W sferze wizualnej pokazuje to zestawienie socrealistycznego obrazu Na rusztowaniu Aleksandra Stefanowskiego, którego bohaterowie „patrz¹ razem w jednym kierunku” i „arsena³owych” Zakochanych Janiny
Jasiñskiej (obraz pokazany na s³ynnej Wystawie M³odych w Arsenale warszawskim w 1955 r.), gdzie tytu³owa para patrzy ju¿ tylko na siebie. Analizuje te obrazy tak¿e Wojciech Tomasik, Bezklasowo, bezp³ciowo…,
s. 180–181; pojawiaj¹ siê te¿ w popularnej historii PRL, zob. J. Kuroñ, J. ¯akowski, PRL dla pocz¹tkuj¹cych, Wroc³aw 1996, s. 80.
10
Pamiêtnik uczennicy, „Nowa Kultura” 1953, nr 48.
11
T. Konwicki, Godzina smutku, „Po prostu” 1954, nr 38. W tym samym numerze A. W. Piotrowski artyku³em W sprawie mi³oœci da³ pocz¹tek dyskusji redakcyjnej.
12
Zgodnie z powszechn¹ praktyk¹ objaœniania „w³aœciwych” intencji redakcji, podobnie asekuracyjny
tekst (nie podpisany, ale przypisywany Tadeuszowi Konwickiemu) towarzyszy³ Pamiêtnikowi uczennicy.
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samo miejsca co pochwa³om jej „psychologicznej prawdy” poœwiêca Piotrowski chwaleniu kolektywnego rozwi¹zania problemu bohatera (dokonuje siê ono na zebraniu) oraz krytyce stylu opowiadania „wprost z rekwizytorni mi³osnych opisów w kiepskich przedwojennych romansach”13.
Publiczn¹ erupcjê nastrojów œwiadcz¹cych o rosn¹cej roli m³odoœci
przyniós³ Festiwal M³odzie¿y, kolejny z serii odbywanych w socjalistycznych stolicach œwiata. Zjazdowi demokratycznej m³odzie¿y towarzyszy³y
wystawy plastyczne, konkursy literackie, pokazy filmów — popisy m³odej
twórczoœci relacjonowane w prasie dla m³odych, bo m³odoœæ mia³a byæ nadziej¹ budowniczych nowego ³adu. Jednak warszawski Festiwal — mimo
cienia œwie¿o wzniesionego Pa³acu Kultury i Nauki — sta³ siê raczej festiwalem m³odoœci, œwiêtem, które wyrwa³o siê z cugli, wymknê³o spo³ecznej
kontroli i zgubi³o skrupulatnie zaplanowany marszowy rytm14. „Festiwal
nauczy³ nas radoœci”15 — pisano w prasie, gdy ju¿ rozjechali siê miêdzynarodowi goœcie. Do Warszawy zjecha³y t³umy m³odych ludzi z kraju, a przede
wszystkim ze œwiata (w sumie 30 tys. osób ze 114 krajów); z Polski trudno
by³o wyjechaæ, przyjecha³a za to „zagranica”16.
Festiwal wyla³ siê z ram pochodów, wieców i akademii na ulice — odpucowane i kolorowe jak nigdy przedtem w powojennej Polsce. Obok harmonogramu wydarzeñ zaplanowanych przez w³adze, „dzianie siê” wyznacza³
taniec, wa³êsanie siê po mieœcie, moda przywieziona z ró¿nych stron œwiata, dekolty oraz ca³owanie siê na ulicach17 — wiêcej jednak tych wra¿eñ
znalaz³o siê we wspomnieniach ni¿ w bezpoœrednim zapisie wydarzeñ
w prasie. Pewien trop podsuwa natrêtne zainteresowanie urod¹ i egzotyk¹
dziewcz¹t oraz ró¿norodnoœæ typów ludzkich, które pojawia³y siê na zdjêciach dokumentuj¹cych Festiwal. Jeœli jednak na ³amach pism wymienia siê
jakieœ poca³unki, to s¹ to poca³unki „braterskie”. Zapisy mniej jawne b¹dŸ
zamkniête w archiwach festiwalowego sztabu, b¹dŸ skryte w dziennikach,
które mia³y ujrzeæ œwiat³o dzienne wiele lat póŸniej, ods³aniaj¹ zupe³nie in13

„Jak np. «Z³otawe jej cia³o dymi³o sytym ciep³em»”. A. W. Piotrowski, W sprawie mi³oœci.
P. Osêka, Œwiêto inne ni¿ wszystkie. Propaganda i rzeczywistoœæ V Œwiatowego Festiwalu M³odzie¿y i Studentów w Warszawie, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
15
„Dooko³a œwiata” 1955, nr 35, s. 15. Styl tych opisów w tych samych gazetach — „Dooko³a œwiata”,
„Przekroju”, nawet „Trybunie Ludu” — znacz¹co odbiega od formy tekstów, które jeszcze kilka tygodni
wczeœniej zapowiada³y to wydarzenie.
16
Tak uj¹³ to po latach Henryk Grynberg, œwiadek tych wydarzeñ: „Trudno by³o powiedzieæ, kto kogo zwiedza³, oni nas czy my ich?”. Por. H. Grynberg, ¯ycie ideologiczne, [w:] tego¿, ¯ycie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, Warszawa 1998, s. 83.
17
Por. np. B. £opieñska, E. Szymañska, Stare numery, Warszawa 1986, s. 36.
14
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ny obraz festiwalowej obyczajowoœci — równie skrajny, choæ w odmiennej
tonacji. Mówi siê o dziewczêtach, które „przyjmuj¹ noc¹ mê¿czyzn w sposób wrêcz ur¹gaj¹cy moralnoœci ludzkiej”, o tym, ¿e „delegaci maj¹ z³e wyobra¿enie o postawie naszych dziewcz¹t i zadaj¹ szereg pytañ, dotycz¹cych
stanu moralnoœci w Polsce”18.
To ju¿ zapowiedŸ tonacji charakteryzuj¹cej g³ówny nurt odwil¿owy, która zdominuje prasê nastêpnych dwu lat. W sferze obyczajowej dokonuje siê
ujawnianie tematów i postaw dot¹d stabuizowanych, skrywanych i przemilczanych. M³odzi filmowcy, prozaicy, reporta¿yœci i poeci odmalowuj¹ czarny obraz rzeczywistoœci: prostytucjê, aborcje, dzieciobójstwo, degraduj¹ce
warunki ¿ycia codziennego na wielkich budowach. Znamienny jest tu przyk³ad Poematu dla doros³ych Adama Wa¿yka; poeta nie by³ m³ody, ale przyjmuje w swoim wierszu — potraktowanym w ówczesnej prasie jak publicystyczny „donos na rzeczywistoœæ” — perspektywê dziecka: naiwn¹ i niewinn¹19. Wiele te¿ uwagi poœwiêca m³odoœci ustroju i jego budowniczych,
oznaczaj¹cej brak tradycji, zakorzenienia, zerwanie ze zbiorow¹ i jednostkow¹ przesz³oœci¹.
Perspektywa m³odoœci by³a nadziej¹ socrealizmu, teraz sta³a siê nadziej¹ odwil¿y. Emblematyczna jest tu twórczoœæ Marka H³aski (i „h³askoidów”), podkreœlona niezwyk³ym sukcesem czytelniczym ksi¹¿kowego wydania opowiadañ H³aski20. Paliwem jego bohaterów jest têsknota do lepszego, czystego ¿ycia. W tekœcie emocje wypowiadane s¹ wprost, zarówno
w planie fabularnym, jak w dialogach i w komentarzach od narratora, mówi
siê o silnych uczuciach mi³oœci, nienawiœci, strachu, nadziei, one stanowi¹
te¿ motywacjê dzia³añ postaci. Uderza jednak nieobecnoœæ bohaterów
w œwiecie, w którym aktualnie ¿yj¹. Wielu z nich autentyczne ¿ycie prowadzi w rzeczywistoœci wspomnieñ albo marzeñ, wychylaj¹c siê ku jakiemuœ
wydarzeniu z przesz³oœci albo wyobra¿eniu przysz³oœci. Nieuchronnie musz¹ skonfrontowaæ ten idealny plan ze œwiatem rzeczywistym, z „ludŸmi” —
i przegraæ. Najproœciej mo¿na to zamkn¹æ w metaforze oczekiwania na niedzielê, wprost wyra¿onej w kilku opowiadaniach (Odlatujemy w niebo, Pierwszy krok w chmurach, potem Ósmy dzieñ tygodnia).
18
„Komunikat Dzienny Sztabu”, nr 27, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, V Festiwal, t. 19, cyt. za:
P. Osêka, Œwiêto inne ni¿ wszystkie, s. 365.
19
Zob. na ten temat S. Barañczak, „Dzieciêca naiwnoœæ”. O „Poemacie dla doros³ych” Adama Wa¿yka,
„Aneks” 1987, nr 46–47.
20
M. H³asko, Pierwszy krok w chmurach, Warszawa 1956.
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Nie ma potrzeby dodawaæ, ¿e to oczekiwanie jest beznadziejne. On
i ona w opowiadaniach H³aski zawsze spotykaj¹ siê w z³ym miejscu i w z³ym
czasie. To nie pech; po prostu nie ma czegoœ takiego, jak dobry czas i miejsce na mi³oœæ. Ma³¿eñstwo nie mieœci siê w perspektywie m³odych bohaterów tych opowiadañ; jeœli szukaj¹ miejsca dla swojej mi³oœci, to w planie aksjologicznym raczej ni¿ spo³ecznym. Ma³¿eñstwa ich rodziców, s¹siadów —
jednym s³owem „starych” — s¹ nieudane, zmêczone, przegrane. Ci¹¿y na
nich zdeprawowana przesz³oœæ i, paradoksalnie, odium na³o¿one przez minion¹ epokê. „Drobnomieszczañski idea³”, piêtnowany w okresie socrealistycznym — by³ tak¿e nie do przyjêcia dla m³odych. Mówili „nie” jakiejkolwiek wizji codziennoœci, a dekonstrukcja terminu „socjalizm” poci¹ga³a
za sob¹ dekonstrukcjê pojêæ spo³ecznie zakorzenionych, tak¿e takich jak
ma³¿eñstwo.
Modelowo w twórczoœci H³aski pokazuje to opowiadanie Nastêpny do
raju (zekranizowane jako Baza ludzi umar³ych21). Opowiada ono o bieszczadzkiej bazie samochodowej, w której zwozi siê drewno — „czekaj¹ na
nie ludzie”. Kluczowe dla narracji jest przeciwstawienie sobie „prawdziwego” i „mieszczañskiego” ¿ycia. Pierwsze to mêski ¿ywio³ pracy, pojmowanej
jako s³u¿ba i idea, drugie to kobiecy idea³ domku z firaneczkami w mieœcie,
do którego d¹¿enie uosabia ¿ona jednego z bohaterów — zabawy. Bohaterka puszcza siê na prawo i lewo w nadziei, ¿e ktoœ j¹ wywiezie z powrotem
do miasta. Szanta¿uje te¿ mê¿a, na z³o¿on¹ przez niego propozycjê seksualn¹ odpowiadaj¹c: „w mieœcie, dopiero w mieœcie” — w ten sposób pojawia siê w¹tek reglamentacji seksualnej (i w³adzy kobiet w ma³¿eñstwie).
W wersji filmowej wymowna jest scena, w której do wysprz¹tanego z niema³ym wysi³kiem przez kobietê budynku mieszkalnego bazy wracaj¹ mê¿czyŸni; ona próbuje utrzymaæ ³ad, czystoœæ — oni natomiast ostentacyjnie
wnosz¹ œnieg w geœcie odmowy udomowienia.
Z kolei przedstawienia inicjacji seksualnej w twórczoœci H³aski, tak piêkne w marzeniach bohaterów, zostaj¹ zohydzone; wraz z tym degradacji ulega ca³a sfera erotycznych doœwiadczeñ cz³owieka. Mo¿na w tym widzieæ zarówno spuœciznê socrealistycznej deseksualizacji, jak te¿ brak wyrazistych
wzorów pozytywnego spe³nienia — odwil¿ jest oczekiwaniem na wielki
idea³. Zanim siê wyklarowa³o, jak ten idea³ móg³by wygl¹daæ, skoñczy³y siê
21
Baza ludzi umar³ych, re¿. Czes³aw Petelski (1958). H³asko by³ wspó³scenarzyst¹ filmu, ale ostatecznie wycofa³ swoje nazwisko z czo³ówki. Film wszed³ na ekrany ju¿ po wyjeŸdzie pisarza na Zachód, tote¿ tak¿e
w recenzjach — poza niejawnymi z³oœliwoœciami — nie wracano do jego pisarstwa.
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nadzieje. W planie publicznego dyskursu rewolta m³odoœci znalaz³a siê zatem w potrzasku miêdzy pruderi¹ a demoralizacj¹, miêdzy pomnikow¹ czystoœci¹ a chuliganeri¹ „zerwanych z ³añcucha”22, miêdzy niebem „ósmego
dnia”, bezcielesnym i niematerialnym, choæ wcielonym w kobietê, a piek³em dnia codziennego, które wylewa siê ze spotwornia³ego cia³a. Zdecydowanie brakowa³o jêzyka, by opisaæ „ziemiê dla zakochanych”.
Uczestnicy i obserwatorzy uœwiadamiali sobie zreszt¹ emocjonaln¹ i ideow¹ pró¿niê, któr¹ najpierw wywo³a³a wojna, ale potem pog³êbi³ i wzmocni³
okres powojennego chaosu i wzorzec stalinowski. Tak pisa³ publicysta „Po
prostu” (m³ody filozof z ówczesnego warszawskiego œrodowiska uniwersyteckiego): „Kompromitacja mentalnoœci minionego okresu, purytañsko–ascetycznego trybu ¿ycia, rozczarowanie do okreœlonej warstwy idea³ów spo³ecznych, rozci¹gniête na wszelkie idea³y, stworzy³y pustkê we wzorach
obyczajowych naszej wspó³czesnoœci”23.
Pokolenie m³odych — H³asko jest jednym z wielu — w swojej twórczoœci zmitologizowa³o mi³oœæ i jednoczeœnie zanegowa³o mo¿liwoœæ jej realizacji. M³odzi autorzy zajmowali siê przeobra¿aniem œwiata, marzyli o mi³oœci
i wyra¿ali nadziejê na jej spo³eczny kszta³t — jednoczeœnie nie byli w stanie
go okreœliæ. Œwiat trzeba by³o zbudowaæ raz jeszcze, Nowa Huta musia³a
staæ siê na nowo „nowa”, ale — jak siê zdaje — na „wesele”, rozumiane
symbolicznie jako w¹tek istniej¹cy w historii literatury polskiej, by³o za
wczeœnie. Pozostali zatem jedynie bohaterowie bez przydzia³u, niedojrzali
— niezakorzenieni spo³ecznie 24.
Dodaæ tu trzeba, ¿e ta postawa m³odych wspó³gra³a z innym nurtem
mówienia o seksualnoœci (i szerzej — prywatnoœci) ¿ywo obecnym w polskiej tradycji. W takich filmach, jak Wdowa, Kana³, Popió³ i diament, Ostatni
dzieñ lata czy te¿ Poci¹g25, indywidualne pragnienia, tak¿e seksualne (mo¿e
przede wszystkim one), ulegaj¹ wyparciu albo odk³adane s¹ na kiedy indziej pod presj¹ ideowych zadañ i w obliczu wymogów s³u¿by (krajowi lub
22
Tak interpretowano zachowania m³odych robotników wyrwanych ze swojego rodzinnego otoczenia; niekiedy i oni sami dokonywali podobnego rozpoznania. Por. Cz. Czapów, S. Manturzewski, Niebezpieczne ulice. U Ÿróde³ chuligañstwa. Materia³y i refleksje, Warszawa 1960, s. 186.
23
H. Jankowski, „Wiêc przepijmy naszej babci domek ma³y…”, „Po prostu” 1957, nr 25.
24
By³o ich wielu w kolejnej dekadzie. Mo¿na tu wspomnieæ o bohaterach Jerzego Skolimowskiego z jego
trylogii Rysopis (1963), Walkower (1964) i Bariera (1966), o bohaterze No¿a w wodzie (re¿. Roman Polañski,
1961), o postaciach odgrywanych przez W³adys³awa Kowalskiego, Mariana Opaniê i innych „z³otych ch³opców” lat 60.
25
Nowela Wdowa z filmu Krzy¿ Walecznych, re¿. Kazimierz Kutz (1959); Kana³ (1957) i Popió³ i diament
(1958) re¿. Andrzej Wajda; Ostatni dzieñ lata, re¿. Tadeusz Konwicki (1958); Poci¹g, re¿. Jerzy Kawalerowicz (1959).
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powszechnej idei). Analizuj¹c Poci¹g Jerzego Kawalerowicza, krytyk ocenia³, ¿e mamy oto do czynienia z „satyr¹ na niemo¿noœæ mi³oœci”26— w rytm
kó³ poci¹gu rozwija siê akcja modelowa dla polskich historii mi³osnych,
w których bohatera odci¹ga od bohaterki karabin albo inne narzêdzia sprawowania obowi¹zku publicznego, a po¿¹danie o¿enione jest ze s³u¿b¹.
W poodwil¿owym kinie spotykamy zatem albo bohaterów nie wierz¹cych
w szczêœliwy zwi¹zek lub nie wchodz¹cych w zwi¹zki z pobudek ideowych,
w Judymowym duchu odmawiaj¹cych ¿ycia w „domku z firankami”.
„Drobnomieszczañskie idea³y” raz jeszcze
Ohyda kontaktów seksualnych i odrzucenie mi³oœci ma³¿eñskiej to dominuj¹cy rys publicznej debaty odwil¿owej, dotycz¹cej sfery obyczaju, debaty toczonej w prasie, literaturze czy filmie (w kolejnych latach, motywy te, ju¿ zmodernizowane, pe³ni³y istotn¹ rolê formuj¹c¹ dla polskiej
œwiadomoœci). W tle tych g³oœnych tekstów kultury, przez które patrzymy
na okres odwil¿y, dokonywa³o siê jednak równie¿ od nowa formowanie
obyczajowoœci.
W paŸdzierniku 1955 r. „Przekrój” rozpocz¹³ druk odpowiedzi na ankietê pod has³em „Czy jesteœ za czy przeciw”: redakcja poda³a, ¿e przysz³o
40 tys. odpowiedzi. I tak, 76,35% ankietowanych opowiada³o siê przeciw
podawaniu rêki codziennie w pracy; 88,25% by³o za uœwiadamianiem dzieci; 73,85% za gimnazjami koedukacyjnymi; 93,45% za wspó³prac¹ mê¿a
w gospodarstwie domowym, a 66,35% przeciw malowaniu paznokci (jeden
z przeciwników napisa³, ¿e wygl¹daj¹ jak umaczane we krwi). Zwolennicy
tezy, ¿e „porz¹dni ludzie chodz¹ wczeœniej spaæ” polemizowali z tymi, którzy przypominali o zebraniach i tym, ¿e „m³odym jest siê trudno wczeœniej rozstaæ” (54,15% osób opowiada³o siê za zamykaniem bram dopiero
o pó³nocy); 81,35% lubi³o muzykê jazzow¹ („zawini³ Festiwal”); 71,45%
by³o za noszeniem krawata, mniej wiêcej tyle¿ za bryd¿em; a 76,25% —
przeciw m³odym ma³¿eñstwom etc.27
Rozrzut tych pytañ, ich swobodê, zanurzenie w codziennoœci mo¿na
równie¿ odczytywaæ jako ilustracjê powolnych przemian, jakie dokonywa³y
siê w polskiej obyczajowoœci. Jednoczeœnie ankieta ujawnia liczne niewiadome funkcjonuj¹ce w dziedzinie najprostszych form i zachowañ spo³ecz26

Z. Ka³u¿yñski, Bilet wstêpu do nowego wieku, Warszawa 1963, s. 265.
Zob. „Przekrój”, nr 548 z 9 X 1955, nr 549 z 16 X 1955, nr 550 z 23 X 1955, nr 551 z 30 X 1955 oraz nr 552
z 6 XI 1955.
27
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nych (np. kwestia podawania rêki). To jeszcze jeden przyczynek do wizerunku zagubionej m³odzie¿y — „m³odzie¿y w poszukiwaniu formu³y”; rzeczywistoœæ nie podsuwa³a nawet najzwyklejszych sposobów komunikowania siê, pogubi³y siê nawet dotychczasowe formy i normy spo³eczno–towarzyskie: „nie wiem, jaki to felietonista pisa³, ¿e staroszlacheckie «proszê
pani» jest ju¿ martwe, «obywatelko» zbyt oficjalne, zaœ «s³uchaj, malutka»
zbyt obcesowe, tak ¿e zostaj¹ tylko migi, za które te¿ mo¿na oberwaæ po
gêbie”28.
Wiêcej przyk³adów tego pogubienia form mo¿na znaleŸæ w poradach
Kamyczka (Janiny Ipohorskiej) w „Przekrojowym” cyklu Demokratyczny
savoir–vivre. Zapewne nie mog³o byæ inaczej w spo³eczeñstwie, w którym
przemiany spo³eczne kilkunastu powojennych lat nie mia³y charakteru procesu, a by³y raczej seri¹ wojennych i powojennych katastrof czy kryzysów:
zawali³a siê dotychczasowa stratyfikacja spo³eczna i na si³ê wprowadzano
formy nowe, bardziej adekwatne w spo³eczeñstwie „bezklasowym”.
Prowadzona przez tygodnik „Przekrój” kampania unowoczeœniania
spo³eczeñstwa zwróci³a siê tak¿e na krótki czas odwil¿y ku edukacji seksualnej. Redakcja polemizuje przede wszystkim ze zrekonstruowanym ju¿
przeciwstawieniem mi³oœci — moralnoœci i seksu — demoralizacji wypowiadanym w „biadaniach, ¿e powa¿ne dyskusje o moralnoœci sprowadza siê
«do poziomu ³ó¿ka»”29. Pojawia siê pojêcie „œwiadome macierzyñstwo”,
mówi siê o zawodnoœci „œrodków gumowych” i brakach surowców (np. mas³a kakaowego) do wyrobu œrodków chemicznych, tak¿e o braku publikacji
nt. ¿ycia p³ciowego, w tym tak¿e „kalendarzyka”30. Dodaæ jednak trzeba, ¿e
ca³a ta problematyka zniknie z ³amów tygodnika ju¿ pod koniec lat 50.; pozostanie po niej jedynie pielêgnacja „drobnomieszczañskiego” obyczaju.
Inn¹ p³aszczyznê debaty wyznacza³a próba zdefiniowania na nowo podzia³u ról w ma³¿eñstwie oraz okreœlenia warunków godzenia pracy zawodowej kobiet z prowadzeniem domu. Ujawnia siê — w innej tonacji i w innym sensie ni¿ doniesienia o nowohuckiej demoralizacji — p³ytkoœæ kobie28

Z. Ka³u¿yñski, Salon dla miliona, Warszawa 1966, s. 166.
„Przekrój”, nr 574 z 16 X 1955 publikuje wywiad Œwiadome macierzyñstwo z prof. dr. Maksymilianem
Seidlerem, kierownikiem II Kliniki Ginekologicznej AM w Krakowie; „Przekrój”, nr 587 z 8 VII 1956 —
tekst Ireny Krzywickiej Piek³o niepotrzebnych dzieci; „Przekrój” nr 588 z 15 VII 1956 — rozmowê z dr.
Edwardem Fitka³em, ordynatorem Szpitala nr 4 w Warszawie, o tzw. bezbolesnych porodach oraz „nowoczesnym” porodzie.
30
Czytelnik (Marian Malczewski z Poznania) w liœcie zatytu³owanym przez redakcjê O kalendarzykach
(ma³¿eñskich) powo³ywa³ siê na „badania prof. Ogino” (obok reprodukowano japoñski kalendarzyk, który
autor listu otrzyma³ od Ogino) i — niezale¿nie — Knausa oraz uskar¿a³ siê: „Ksi¹¿ki i kalendarze na ten temat by³y drukowane u nas tylko do roku 1949. Wydawanie ich jednak usta³o”, „Przekrój”, nr 578 z 8 V 1956.
29
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cej emancypacji w Polsce (jeœli przez emancypacjê rozumieæ proces samouœwiadamiania).
Przy okazji Dnia Kobiet „Trybuna Ludu” zamieœci³a rozmowê z przewodnicz¹c¹ Ligi Kobiet, pos³ank¹ Alicj¹ Musia³ow¹. W konkluzji redakcja
pisa³a: „Kobiety maj¹ dziœ swój dzieñ. Unios¹ siê w górê dorocznym zwyczajem kieliszki z winem, m¹¿ i syn w domu, koledzy w pracy wyrêcz¹ w drobnych zajêciach, przynios¹ s³odycze i kwiaty, z³o¿¹ serdeczne ¿yczenia. D³ug¹ ju¿ tradycjê ma MDK [sic!] w Polsce — jego atmosfera, jego tak zwykle
serdeczny nastrój”.
Podkreœlano jednak, ¿e „nie z samych radoœci sk³ada siê ¿ycie naszych
kobiet”. Wœród problemów wymieniano sprawy zawodowe, kwestiê wolnego wyboru miêdzy karier¹ zawodow¹ a prowadzeniem domu, s³aboœci zbiorowych instytucji opieki i ¿ywienia oraz troskê o wiêksz¹ kulturê wspó³¿ycia31. Mo¿na powiedzieæ: problemy po dziœ dzieñ ¿ywe, ale te¿ nie sposób
nie zauwa¿yæ wpisanej w te postulaty polemiki z ideologiczn¹ presj¹ i finansow¹ kruchoœci¹ egzystencji — obie na równi zmusza³y kobiety do podejmowania pracy zawodowej32.
W ten sposób wracamy z powrotem do ma³¿eñstwa, które ma przede
wszystkim walor „umowy”, wzmacniaj¹cej szanse przetrwania w spo³eczeñstwie. Próbê dotarcia do tak rozumianych oczekiwañ ma³¿eñskich podj¹³
Jerzy Urban, wówczas dziennikarz „Po prostu”. Dopuœci³ siê mistyfikacji
i przez kilka dni prowadzi³ w Krakowie fikcyjne biuro matrymonialne, co
opisa³ w Pamiêtniku swata33. Tekst jest przeœmiewczy i zosta³ opublikowany
w bezkompromisowym piœmie m³odych. Nieprawdziwe og³oszenie matrymonialne o ofertach od „dyplomatów, literatów, artystów z kraju i zagranicy” sprawi³o, ¿e do Hotelu Francuskiego (wskazanego jako miejsce dzia³ania agencji) zg³osi³y siê „panienki w wieku od lat 17 do 70”. Przed m³odzie¿¹, która jeszcze nie ukoñczy³a lat 18, artyku³ by³ chroniony „decyzj¹ Urzêdu Ochrony Z³udzeñ ¯yciowych”; odwo³ywano siê w ten sposób do m³odzieñczej têsknoty do idea³u i czystoœci. Ca³y ten kontekst œwiadczy³ o pryncypialnym potêpieniu tego samego, mimo odwil¿y, „idea³u drobnomieszczañskiego”.
31

„Trybuna Ludu”, nr 65 z 7 III 1957.
Niezale¿nie jednak od tych przyczyn praca zawodowa kobiet sta³a siê faktem spo³ecznym. Dla zwolenników ³atwych analogii przypomnieæ natomiast mo¿na, ¿e u schy³ku lat 50. narasta³ za oceanem „syndrom pani domu” — choroba niepracuj¹cych kobiet z wy¿szej klasy œredniej, opisany nastêpnie przez Betty Friedan
w The Feminine Mystique (1963).
33
J. Urban, Pamiêtnik swata, cz. 1–2, „Po prostu”, nr 10 z 10 III 1957, nr 11 z 17 III 1957.
32
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W konkluzji tekstu, niezale¿nie od intencji i tonów redaktora, dochodzimy do ujawnienia têsknot przeciêtnych Polek — do zwyk³oœci („¿eby po
prostu by³”) oraz lepszego ¿ycia (powszechne marzenie o mê¿u obcokrajowcu). Wœród oczekiwanych zalet mê¿czyzn panie wymieniaj¹ wy¿sze wykszta³cenie, szukaj¹ inteligentów, przedstawicieli „kasty urzêdniczej”; propaganda zawiod³a w promowaniu „robotnika”, ale odnios³a sukces
w obrzydzaniu „prywaciarza” — oba te wzorce nie ciesz¹ siê wziêciem. Niekoniecznie po¿¹dane jest bogactwo, co Urban komentuje jako œwiadectwo,
¿e pieni¹dz „przesta³ byæ nieodzownym atrybutem pe³ni ludzkiego szczêœcia”, pozosta³ jedynie œrodkiem. Obok jednak — chyba trafniej — zauwa¿a, ¿e to „ogólna sytuacja materialna ludzi w Polsce sprawia, ¿e ¿¹da siê od
¿ycia rzeczy niewielkich”.
„Spo³eczny akt minimalizacji d¹¿eñ i rezygnacji ¿yciowej”, o którym
Urban pisze jak o postawie negatywnej, wkrótce zostanie zaetykietowany
jako „ma³a stabilizacja”34. To idea³ ma³y i smutny, gorzki — ale nawet ten
zostanie odebrany, a wszelkie têsknoty konsumpcyjne w nastêpnej dekadzie bêd¹ piêtnowane, oœmieszane i przede wszystkim rzadko kiedy realizowane — co najwy¿ej w propagandowej formie „musicalu ratalnego”,
przedstawiaj¹cego meble na raty jako szczyt aspiracji materialnych. Z jednej strony „ma³ostabilizacyjne” têsknoty s¹ niew³aœciwe — dla w³adzy niewygodne i nadal niezgodne z doktryn¹, dla zbuntowanych m³odych oznaczaj¹ zaprzedanie siê drobnej egzystencji i pogodzenie z ni¹; z drugiej zaœ,
nie ma miejsca na indywidualn¹ emocjonalnoœæ, erotykê — nie pozwala na
ni¹ pruderia i odci¹ga od niej b¹dŸ „s³u¿ba”, b¹dŸ obawa przed konsekwencjami (czyli ostatecznie przed zwi¹zkiem, który utonie w codziennej
egzystencji).
Skoro ani mi³oœæ, ani seks — pozostaje marzenie. Zostaje oniryczny Kabaret Starszych Panów (startuje w 1958 r.), obiecuj¹cy „i mi³oœæ, i seks”
wcielone w Kalinê Jêdrusik, oraz lepszy, choæ „niedzisiejszy” œwiat d¿entelmenów z manierami; kolorowy œwiat retuszowanych fotografii œlubnych,
romans rycerski i butelki po alkoholach zagranicznych, zbierane przez
bohatera Wojny domowej, oraz wiele innych obrazów zastêpczo wypowiadaj¹cych marzenia o dzikiej namiêtnoœci lub wygodnej ma³¿eñskiej egzystencji.
34

Za dramatem Tadeusza Ró¿ewicza Œwiadkowie czyli nasza ma³a stabilizacja, opublikowanym w „Dialogu” w 1962 r.
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Wizerunek niewiasty cnotliwej
w górnoœl¹skich przekazach
miêdzygeneracyjnych — od schy³ku XIX wieku
do po³owy XX wieku
Wizerunek niewiasty cnotliwej w górnoœl¹skich przekazach miêdzygeneracyjnych...

Wprowadzenie
Poszukiwanie wizerunku niewiasty cnotliwej w perspektywie przekazów miêdzygeneracyjnych uœwiadamia, i¿ transmisja miêdzypokoleniowa
w kulturach typu ludowego, a do takiej zaliczyæ mo¿na dawn¹ kulturê plebejsko–miejsk¹ Górnego Œl¹ska1 (z trwaj¹cym w jej obrêbie autorytetem
ludzi starych oraz prymatem oralnoœci, a tak¿e swoist¹ atrakcyjnoœci¹ w³asnej tradycji) mia³a wrêcz zasadnicze znaczenie. By³o tak mimo obecnoœci
i rosn¹cej popularnoœci innych œrodków przekazu, lansowanych przez nowe instytucje funkcjonuj¹ce w miastach. Jednak mimo nieuchronnych modyfikacji specyfika (i struktura) przekazu, zw³aszcza rozumiana w katego1
Tradycyjna kultura plebejsko–miejska Górnego Œl¹ska zaczê³a siê kszta³towaæ wraz z rozwojem procesów industrializacji i urbanizacji. Jej g³ówn¹ baz¹ spo³eczn¹ by³y osiedla i osady przyzak³adowe usytuowane
zw³aszcza w pobli¿u kopalñ i hut zamieszka³ych przez polskojêzyczn¹ œl¹sk¹ ludnoœæ rodzim¹. Ten typ kultury ulegaæ zacz¹³ rozchwianiu i dekompozycji w latach miêdzywojennych, szczególnie silnie w latach
II wojny œwiatowej. Po jej zakoñczeniu pojawi³y siê jednak, mimo obiektywnie istniej¹cych przes³anek
sprzyjaj¹cych zmianom, tendencje umacniania siê tradycyjnej górnoœl¹skiej to¿samoœci, wzrostu znaczenia
spo³ecznej wiêzi z regionaln¹ tradycj¹ w stylu ¿ycia, obyczajowoœci i zwyczajach. Wi¹za³o siê to m.in. z szerokim nap³ywem ludnoœci z innych obszarów Polski do pracy w przemyœle ciê¿kim. Zob. np. I. Bukowska–Floreñska, Spo³eczno–kulturowe funkcje tradycji w spo³ecznoœciach industrialnych Górnego Œl¹ska, Katowice 1987; J. Ligêza, Kultura grupy górniczej. Próba charakterystyki, „Zaranie Œl¹skie” 1959, z. 1; J. Ligêza,
M. ¯ywirska, Zarys kultury górniczej. Górny Œl¹sk, Zag³êbie D¹browskie, Katowice 1964; W. Mrozek, Rodzina górnicza, Katowice 1965; A. Perlick, Volkskunde des oberschlesischen Industriegebietes, „Der Oberschlesier” 1939, H. Juli–August.
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riach akulturacji, a odnosz¹ca siê do wizerunku cz³owieka, by³a stabilna i to
od czasu wykrystalizowania siê plebejsko–miejskiego charakteru tej kultury, czyli mniej wiêcej od lat 80. XIX w. a¿ do schy³ku okresu miêdzywojennego, a nawet do po³owy XX w. Wynika³o to ze sposobu pojmowania w³asnej, usankcjonowanej tradycj¹ transmisji miêdzypokoleniowej. By³a wa¿nym, jeœli nie najwa¿niejszym czynnikiem zachowania equilibrum kulturowego i spo³ecznego. Ona to zapewnia³a kszta³towanie cz³owieka zgodnie
z obowi¹zuj¹cym systemem aksjo–normatywnym, zgodnie z ludow¹ ontologi¹, panuj¹cym systemem religijnym, poddawanym procesowi folkloryzacji,
ale w pewnym sensie pozostaj¹cym w specyficznym uk³adzie komplementarnym z dawnym systemem wierzeniowym. W tym przypadku swoiœcie
wspó³gra³y tradycja, determinizm i pragmatyzm. Grupa spo³eczna oczekiwa³a realizacji wizerunku „cz³owieka porz¹dnego”, który okreœla³y ró¿ne elementy panuj¹cego systemu kulturowego, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. A zatem utrwalony, chroniony i przekazywany wizerunek — w interesuj¹cym nas przypadku kobiety górnoœl¹skiej — jest specyficznym rodzajem
prezentacji i opisu cech idealnych, a wiêc nale¿y go pojmowaæ jako model.
Podkreœlmy raz jeszcze, ¿e przedstawiamy tu po¿¹dany model, wzór
idealny, do którego siê odwo³ywano, natomiast jego funkcjonowanie w praktyce pozostaje poza obszarem naszych zainteresowañ. Ten wzór idealny
trwa³ w przekazach miêdzygeneracyjnych, by³ obecny w relacjach typu face
to face, w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych. Wynika³ z potrzeby propagowania okreœlonego wizerunku, a zgodnie z przyjêt¹ przez nas kategori¹ pojêciow¹ — wzoru cz³owieka „godnego”, charakteryzuj¹cego siê cechami
uznawanymi powszechnie za istotne.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e bierzemy tu pod uwagê przede wszystkim ten w³aœnie aspekt tradycji oralnej2, a bazê empiryczn¹ naszych rozwa¿añ stanowi¹
materia³y zbierane — poczynaj¹c dopiero od drugiej po³owy lat 70. XX w.
— wœród œl¹skiej ludnoœci rodzimej. Interesuj¹cy nas typ kultury, jeœli siê
jeszcze wówczas zachowa³, to ju¿ w mocno zdekomponowanej formie.
W ci¹gu kilkunastoletnich badañ realizowanych w miastach przemys³owej
czêœci Górnego Œl¹ska tradycyjne realia ju¿ nie istnia³y. Zatem gromadzony materia³ empiryczny dotycz¹cy m.in. wizerunku idealnego (modelu)
„niewiasty cnotliwej” zawartego w przekazach miêdzygeneracyjnych ma
charakter Ÿród³a wywo³anego z pamiêci badanych. Dodajmy jednak, i¿
2

Istnieje równie¿ problem tekstów niewerbalnych; ponadto choæby edukacji i pozyskiwania wiedzy i norm
obyczajowych poprzez uczestnictwo i wspó³dzia³anie, o czym piszemy w innym miejscu.
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czêœæ naszych respondentów by³a obiektem procesu socjalizacji, którego
integralnym elementem by³y omawiane przez nas treœci.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na specyficzn¹ rolê folkloru w interesuj¹cych nas górnoœl¹skich realiach spo³eczno–ekonomicznych. W zwi¹zku z tym przywo³ajmy opiniê Rocha Sulimy, ¿e „nie ka¿da komunikacja
ustna, przede wszystkim w kulturach industrialnych, jest form¹ przekazu
folklorowego. Tylko ta, za któr¹ stoi autonomiczny typ œwiata, poprzez ni¹
wyznaczony i modelowany w sposób spontaniczny, niewyspecjalizowany,
ca³oœciuj¹cy (...). Istniej¹ zatem spójne realnoœci kulturowe zdominowane
przez moralnoœæ”. A moralnoœæ — zdaniem przywo³anego autora —” jest
najbardziej naturalnym (nieformalnym i niewyspecjalizowanym) wyk³adnikiem ich planu œwiatopogl¹dowego, regu³ bytu, obrazu œwiata, norm estetycznych oraz aksjologicznych wyznaczników praktyki ¿yciowej”3.
Pojêcia: „cnotliwa — cnotliwy”
Pojêcia „cnotliwa” czy te¿ „cnotliwy” maj¹ w polskiej tradycji jêzykowej, ale równie¿ w interesuj¹cej nas praktyce gwary (gwar) przemys³owej
czêœci Górnego Œl¹ska4 doœæ jednoznaczn¹ semantykê. Przede wszystkim
popularne by³o pierwsze okreœlenie, a to ze wzglêdu na specyfikê dawnej
obyczajowoœci, dokonuj¹cej wyraŸnego podzia³u wed³ug p³ci, co wyra¿a³o siê w zdecydowanym rygoryzmie dotycz¹cym kobiet. Tak wiêc kobieta
„cnotliwa” to osoba „czysta” w kategoriach zachowania seksualnej wstrzemiêŸliwoœci przedma³¿eñskiej, odrzucaj¹ca wszelkie pokusy wewnêtrzne
i zewnêtrzne, uznaj¹ca jednego partnera (tj. mê¿a) jako zasadê naturaln¹,
motywowan¹ religijnie i ogólniej — kulturowo poprzez panuj¹c¹ obyczajowoœæ. To semantyczne pojmowanie, zarówno leksykalne, jak i potoczne,
odnosi siê wiêc do wê¿szego rozumienia tego s³owa w polskiej tradycji. Jednak¿e obok tego ujêcia jest te¿ drugie, zdecydowanie szersze, lecz i ono implikuje w sobie zasygnalizowan¹ treœæ podstawow¹. Cz³owiek „cnotliwy” to
wed³ug definicji s³ownikowej cz³owiek „zgodny, lub postêpuj¹cy zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi zasadami etycznymi; pe³en cnoty, prawy, szlachetny, zacny...”5. W lokalnej tradycji górnoœl¹skiej, tj. w interesuj¹cej nas kulturze
plebejsko–miejskiej to pojêcie, tak szeroko rozumiane, wystêpowa³o raczej
sporadycznie. Nie mia³o istotnego szerszego znaczenia spo³ecznego. Nato3
R. Sulima, Rekonstrukcje i interpretacje. Od folklorystyki do antropologii codziennoœci, [w:] Folklorystyka.
Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole 1995, s. 58.
4
WyraŸnie mo¿na tendencje te zauwa¿yæ tak¿e w odniesieniu do tzw. interdialektu zindustralizowanych
obszarów tego regionu.
5
S³ownik jêzyka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 310.
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miast jako obiegowe u¿ywane by³y terminy, które w sensie ich wyk³adni semantycznej by³y zbli¿one, a nawet analogiczne wobec interesuj¹cego nas
okreœlenia, jak „cz³owiek porz¹dny”, „cz³owiek godny”, „cz³owiek zacny”
czy nawet tzw. richtig cz³owiek, co we wszystkich przypadkach rozumieæ
nale¿y jako osobê respektuj¹c¹ przede wszystkim nakazy religii i tradycji.
A zatem jednostka, cz³onek grupy wed³ug tej wyk³adni musi byæ porz¹dny,
uczciwy, rzetelny, dzia³aæ zgodnie z nakazami tradycji, byæ spolegliwy, czuæ
siê cz¹stk¹ grupy, byæ pobo¿ny. Powszechne by³o przekonanie, i¿ w konsekwencji taka osoba respektuje i przekazuje nastêpnemu pokoleniu wzorce
uznawane przez grupê jako godne ochrony i przekazu, ¿ywotne i atrakcyjne. Jednak¿e gwoli œcis³oœci nale¿y podkreœliæ, ¿e lokalna tradycja jêzykowa, czyli werbalna wyk³adnia drugiego — szerokiego rozumienia interesuj¹cego nas pojêcia — posi³kuje siê równie¿ terminem „cnotliwa” lub „cnotliwy”. Wydaje siê, ¿e jest on starszy, pierwotny w stosunku do innych pojêæ,
analogicznych w swej treœci i zakresie semantycznym.
Wizerunek niewiasty cnotliwej w œwietle Ÿróde³ werbalnych i niewerbalnych
Interesuj¹cy nas model niewiasty, œciœlej „niewiasty cnotliwej”, szeroko
propagowany, nie zawiera³ siê w obszernych i stricte zdefiniowanych opisach raczej marginalnie wystêpuj¹cych. Idea³ kobiety (podobnie zreszt¹ jak
i wzór „cz³owieka porz¹dnego”) funkcjonowa³ zarówno w szeroko rozumianej literaturze ludowej, jak i w sferze niewerbalnej. W pierwszym przypadku wizerunek kobiety zawarty by³ w cz¹stkowych, czêsto na pozór nie
eksponowanych wypowiedziach, a wiêc przyk³adowo w opowieœciach wierzeniowych6, baœniach, podaniach7, w sfolkloryzowanych tekstach religijnych8, w oryginalnych tekstach religijnych, w opowieœciach hagiograficznych9, w pieœniach religijnych i ludowych10. Tak¿e w bardzo popularnych
„opowieœciach z ¿ycia”, relacjonuj¹cych rzeczywiste (choæ poddane wielo6
Zob. np. M. G. Gerlich, Tradycyjne wierzenia œl¹skie. Œwiat nadzmys³owy a ¿ycie codzienne, praca i obrzêd,
Wroc³aw–Warszawa 1989.
7
Zob. np. D. Simonides, J. Ligêza, Gadka za gadk¹. 300 podañ, bajek i anegdot z Górnego Œl¹ska, Katowice
1973.
8
Zob. np. M. G. Gerlich, Zapisane na Borsigu, Zabrze 2002, s. 15–29, 31–41.
9
W badanych œrodowiskach popularnoœci¹ cieszy³y siê ró¿nego rodzaju biografie œwiêtych, jak np. ¯ywoty
Starego i Nowego Zakonu na ka¿dy dzieñ przez ca³y rok, do których przydatne s¹ niektóre duchowne obroki...,
przez ks. Piotra Skargê przebrane, uczynione i w jêzyk polski prze³o¿one..., t. 1–4; Kraków 1936, Matka
Œwiêtych Polska, albo ¯ywoty œwiêtych b³ogos³awionych, wielebnych, œwi¹tobliwych, pobo¿nych Polaków i Polek..., zebrane i spisane przez ks. F. Jaroszewicza, Niemieckie Piekary 1850; Obroki œwi¹teczne koœcio³a
rzymskiego katolickiego, Kolonia 1898.
10
Zob. np. J. Ligêza i S. M. Stoiñski, Pieœni ludowe z polskiego Œl¹ska, t. 2: Pieœni balladowe o zalotach i mi³oœci, wydali i komentarzem zaopatrzyli..., Kraków 1938.
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rakiej przeróbce w toku przekazów) wydarzenia z bli¿szej i dalszej przestrzeni spo³ecznej i terytorialnej oraz w opowieœciach wspomnieniowych
i wa¿nych, z naszego punktu widzenia, relacjach autobiograficznych11. Dalsza kategoria przekazów, w których zawarte by³y elementy treœciowe dotycz¹ce opisu wizerunku niewiasty cnotliwej, pojawia³y siê w charakterystycznych relacjach, opisach, opowiadaniach, jak np. w doniesieniach prasowych, drukach ulotnych, kalendarzach, literaturze jarmarcznej, a wreszcie
obecne by³y w obszernym katalogu wskazówek, poleceñ, zakazów i nakazów, paremiach itp.
Zaznaczmy, ¿e przekaz owych treœci mia³ charakter celowy lub spontaniczny, œwiadomy lub nieœwiadomy. Niezale¿nie jednak od intencji nadawcy owe treœci by³y bezustannie „obecne” (przekazywane) i dodatkowo intensywnie wzmacniane przez ksiê¿y i literaturê konfesyjn¹. I tak, analiza treœci folklorystycznych dotycz¹cych po¿¹danego idealnego wizerunku,
modelu niewiasty wskazuje, ¿e najczêœciej posiada³ on wyraŸne zwi¹zki ze
wskazówkami zawartymi w popularnych w œrodowiskach plebejsko–miejskich modlitewnikach. Przyk³adowo: Irena Mierzwa podaje, i¿ „ogromna
wiêkszoœæ modlitewników œl¹skich ukaza³a siê w [jak¿e wa¿nych dla kszta³towania lokalnej kultury plebejsko–miejskiej — H. G.] latach 1891–1914,
a mianowicie 210 tytu³ów na ogóln¹ liczbê 312, które wydano w okresie
1841–1914. W tym czasie upowszechni³y siê najobszerniejsze modlitewniki
(...), takie jak Droga do nieba (...), Dostateczny œpiewnik koœcielny i domowy
wraz z ksi¹¿eczk¹ modlitewn¹ (...), Œpiewnik dla ludu katolickiego oraz ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa”12. Obok wspomnianej literatury religijnej, w tym zw³aszcza niezwykle lubianej Drogi do nieba ks. Ludwika Skowronka (dodajmy —
wielokrotnie wydawanej zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim) popularnoœci¹ cieszy³o siê wiele innych opracowañ, w tym np. rozmaite pisma, kalendarze czy poradniki zawieraj¹ce nieraz bardzo szczegó³owe,
praktyczne wskazówki, a tak¿e i moralne przes³ania skierowane bezpoœrednio do kobiet. By³y to np. takie publikacje, jak Szczêœcie domowe. Dok³adna nauka o gospodarstwie domowem (...), napisana dla matek i córek
stanu œredniego..., wydana w 1885 r. w Wielkich Strzelcach, czy tytu³ adreso11

S¹ to Ÿród³a cenne, zw³aszcza w przypadku tematów uznawanych w œrodowisku za szczególnie dra¿liwe,
o których informatorzy niechêtnie rozmawiaj¹, a dotycz¹ np. kwestii narodowoœciowych, wierzeniowych,
a wspó³czeœnie tak¿e spraw duchowych. W przypadku osób starszych tematem takim jest równie¿ szeroko
pojêta kwestia kobieca. W odniesieniu do kobiet w zaawansowanym wieku jest to swoisty temat tabu.
12
I. Mierzwa, Literatura dla ludu, [w:] Folklor Górnego Œl¹ska, red. D. Simonides, przy wspó³pracy P. Kowalskiego, Katowice 1989, s. 311.
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wany wy³¹cznie do m³odych kobiet: Na drogê szczêœcia. Rady i wskazówki
dla panien, wydany w Poznaniu w 1908 r. Wszystkie one wywiera³y ogromny
wp³yw nie tylko na ¿ycie religijne, ale te¿ w bardzo silny sposób kszta³towa³y
postawy moralne i mentalnoœæ Górnoœl¹zaczek i Górnoœl¹zaków.
Dominuj¹cy na Górnym Œl¹sku model kobiety kszta³towany by³ tak¿e
w sferze niewerbalnej, a wiêc przy udziale wszelkich innych „tekstów” kulturowych, które w swej istocie „opisuj¹c” niewiastê cnotliw¹, uwypukla³y
okreœlone, wa¿ne elementy propagowanego wzorca, tkwi¹ce choæby w zwyk³ych codziennych zachowaniach, gestach, mimice, a tak¿e w normach obyczajowych, zwyczajach, a nawet obrzêdach. Wszystkie one w swoisty sposób „informowa³y” œrodowisko spo³eczne, w tym tak¿e same zainteresowane o istocie tego idealnego wizerunku. Przejawia³o siê to zarówno w sygnalizowanej ju¿ wy¿ej sferze zwyk³ego dnia, jak i w czasie œwi¹tecznym. Szczególne znacznie mia³o tu uczestnictwo w pewnych czynnoœciach, czêsto prozaicznych, w ró¿nego rodzaju pracach i w dzia³aniach o zasiêgu rodzinnym
i s¹siedzkim, w rytua³ach, nawet w zabiegach magicznych, a wreszcie —
w praktykach religijnych. Prawie wszêdzie, choæ w ró¿nym zakresie i natê¿eniu, by³y zawarte i propagowane poszczególne elementy oczekiwanego
modelowego wizerunku „niewiasty”.
Spo³eczne funkcjonowanie tego wizerunku, jego treœæ, specyfika aksjo–normatywna, a wreszcie sposób wdra¿ania odpowiednich wzorów zachowañ, by³y w znacznym zakresie w miarê to¿same w przestrzeni przemys³owego Górnego Œl¹ska. Owo przekazywanie, czyli spo³eczne kolportowanie, by³o wyraŸnie znormalizowane kulturowo dziêki tradycji, a nadto motywowane religijnie. Tak nadawanie, jak i odbiór omawianego, modelowego wizerunku mia³y, jak ju¿ wspomniano, charakter spontaniczny, bezrefleksyjny, wynikaj¹cy z funkcjonowania okreœlonych mechanizmów kulturowych, tj. przy wspó³udziale tak nadawców, jak i odbiorców „komunikatu”; odbywa³o siê to m.in. w czasie pracy, jesienno–zimowych spotkañ
s¹siedzkich, uroczystoœci rodzinnych czy œwi¹t zawodowych i koœcielnych.
Ale wizerunek ten proponowany by³ równie¿ w sposób celowy i œwiadomy,
np. w okresie narzeczeñstwa.
Potrzeba wizerunku idealnego niewiasty „cnotliwej”
Na razie skoncentrujmy siê na genezie i okolicznoœciach uformowania
siê tego idealnego wizerunku w œrodowiskach plebejsko–miejskich. Stwier-
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dziæ nale¿y, i¿ ukszta³towa³ siê on wraz z gwa³townym rozwojem procesów industrializacyjnych i formowaniem siê œrodowisk robotniczych. W relacjach wspomnieniowych, w ró¿nego rodzaju tekstach folklorystycznych,
tak¿e w tekstach–pouczeniach religijnych wyra¿ony jest niepokój oraz ró¿norodne przestrogi dotycz¹ce szczególnych zagro¿eñ, jakie pojawi³y siê
wraz z cywilizacj¹ miejsk¹ u schy³ku XIX w. m.in. w zwi¹zku z podejmowaniem przez kobiety pracy, zw³aszcza w przemyœle. „Opisy”, dodatkowo
wzmocnione funkcjonuj¹cymi w szerokim obiegu ocenami i opiniami, ulega³y niew¹tpliwie w szeroko rozumianej literaturze ludowej swoistemu
skodyfikowaniu. Ten opis ówczesnej rzeczywistoœci poddany zosta³ jednowymiarowemu os¹dowi. Stwierdzano, ¿e dzieje siê Ÿle, bowiem wskutek zachwiania ustalonego z dawien dawna porz¹dku nast¹pi³ upadek moralnoœci kobiet. Opuszczaj¹c dom, podlega³y one wielu niebezpieczeñstwom i pokusom, co w efekcie mog³o siê odbiæ negatywnie na funkcjonowaniu rodziny. W owym czasie — odwo³ajmy siê tu do typowego sposobu myœlenia
i werbalizowania — powszechnie obowi¹zywa³ stereotyp kobiety jako istoty
niezdolnej do samodzielnego bytowania i podejmowania decyzji, a ponadto
³atwo ulegaj¹cej (rzadko precyzowanym) ¿¹dzom i pokusom. Istota ta potrzebuje wiêc wsparcia ze strony mê¿czyzny, z boskiego nakazu jest mu
podleg³a w wielu sferach ¿ycia. Tym bardziej ¿e jednoczeœnie postrzegano
kobietê jako istotê grzeszn¹, któr¹ cechuje wrodzona potrzeba kokietowania i prowokowania mê¿czyzn. Mo¿na zatem mówiæ o znamiennym, uwik³anym w tradycjê œrodowisk tak rolniczych (ludowych), jak i robotniczych
swoistym seksizmie (choæ tendencja ta zdaje siê mieæ charakter uniwersalny)13. W interesuj¹cych nas œrodowiskach chêtnie lansowano pogl¹d, ¿e
osoba p³ci ¿eñskiej jest bezbronna w okrutnym pozadomowym œwiecie. Jedynie œrodowisko rodzinne zapewniaæ jej mia³o bezpieczeñstwo. Obok tych
licznych u³omnoœci przypisywano jednak kobiecie tak¿e pewne „zalety”,
zwi¹zane z macierzyñstwem. Powo³ana do roli matki i do wychowywania
potomstwa w wierze, do wprowadzania go w kr¹g tradycji, jako dawczyni
¿ycia — jest kobieta niezbêdna, zapewnia bowiem trwanie ludzkoœci na
œwiecie. Jest to boski dar i obowi¹zek. Tak wiêc deprecjonowanie kobiety
w wielu dziedzinach by³o zarazem rekompensowane przez macierzyñstwo,
a tym samym przez podobieñstwo do Matki Bo¿ej. Typowe by³y sformu³owania wystêpuj¹ce w ró¿nych, popularnych na Górnym Œl¹sku wydawnict13

Zob. np. S. Walczewska, Feminizm, „Brulion” 1992, z. 19B, s. 234.
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wach religijnych w rodzaju: „My chrzeœcijanie, powa¿amy wysoko niewiasty, poniewa¿ jednej niewieœcie (...) Matce Bo¿ej, zawdziêczamy Zbawiciela”14.
Propagowany w œrodowiskach plebejsko–miejskich idealny wizerunek
„niewiasty”, której na³o¿ono mocny i obcis³y gorset obyczajowy15, pojawi³
siê wraz z rozwojem procesów industrializacyjnych i uleg³ petryfikacji. Jednak¿e gwa³towne przeobra¿enia, szczególnie po I wojnie œwiatowej, dotyczy³y tak¿e kobiet, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie m.in. w opowieœciach wspomnieniowych, nasyconych informacjami o zachodz¹cych zmianach w sferze obyczajowej, wynikaj¹cych m.in. z nowej aktywnoœci kobiet.
Jednak¿e dawny obyczaj, tak¿e folklor, w dalszym ci¹gu wzmacnia³a akcja
Koœcio³a katolickiego, rozwiniête formy duszpasterstwa, tak¿e literatura
religijna, popularne modlitewniki. W jednym z nich czytamy: „Obecnie
p o g o r s z y ³ o siê nieco stanowisko kobiety; przyczyn¹ tego jest przewa¿nie powszechne nieprzestrzeganie zasad chrzeœcijañskich...” Autor modlitewnika przede wszystkim próbuje walczyæ o utrzymanie dotychczasowego statusu kobiety, wskazuj¹c na jej liczne, specyficzne przymioty, bo jest
„wiêcej uczuciowa, ma lepsze i litoœciwsze serce, jest ¿ywsza i wra¿liwsza”,
i w efekcie te cechy i wiele innych sprawiaj¹, ¿e jest „doskona³a do wychowania dzieci”16, a tak¿e w³aœciwego prowadzenia domu. Pojawi³y siê jednak
istotne zagro¿enia, zwi¹zane g³ównie z obiektywnym procesem wystêpowania potrzeby pracy zarobkowej m³odych kobiet przed zam¹¿pójœciem, co
w rezultacie prowadzi³o do os³abiania wiêzi z domem, z rodzicami, a nastêpnie coraz powszechniejsze mo¿liwoœci prowadzenia „¿ycia swobodnego, n i e s k r ê p o w a n e g o niczem”17. Jednoczeœnie Koœció³ obawia³ siê
„narastaj¹cego wœród panien pró¿niactwa i wygody”, wad artyku³owanych
równie¿ w ówczesnym folklorze, zw³aszcza w opowieœciach, pieœniach, humoreskach.
Panuj¹cy ogl¹d kobiety jako istoty podleg³ej mê¿czyŸnie, wyraŸnie obecny w tradycji chrzeœcijañskiej, mocno zakorzeniony w kulturze œrodowisk
plebejsko–miejskich, choæ coraz czêœciej kontestowany, by³ jeszcze w la14

Katolicki katechizm ludowy, stosownie do potrzeb czasu i pedagogicznie opracowany przez ks. prof. Franciszka Spirago, prze³o¿y³ na polski za zezwoleniem autora ks. dr. W. Galant, czêœæ druga: Nauka obyczajów,
Miko³ów–Warszawa 1906.
15
To sformu³owanie odpowiada œrodowiskowym okreœleniom w rodzaju: „Kobiecie to dali takie szaty, ¿e
siê mog³a ruszaæ tylko tyle, na ile jej te szaty pozwala³y. Ani trochê wiêcej”.
16
Katolicki katechizm ludowy..., s. 279.
17
Tam¿e.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Wizerunek niewiasty cnotliwej w górnoœl¹skich przekazach miêdzygeneracyjnych... 405

tach miêdzywojennych nadal wzmacniany przez Koœció³ katolicki, a tak¿e
przez czêœæ prasy oraz polityków, w tym popularnego na Górnym Œl¹sku
Wojciecha Korfantego18, którym nieobojêtne by³o utrzymanie roli kobiety
w rodzinie zgodnie z konserwatywnym modelem.
W tym miejscu warto odwo³aæ siê do roli i pozycji „niewiasty” w górnoœl¹skiej, tradycyjnej rodzinie górniczej.
Odwo³uj¹c siê do przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, i¿ potoczny stosunek do w³asnej tradycji i do przekazywanych przez ni¹ treœci
kulturowych obejmowa³ tak¿e omawiany wzór.
W praktyce utrwalony w folklorze wizerunek kobiety sk³ada³ siê z dwóch,
zachodz¹cych na siebie czêœci. Pierwsza dotyczy³a „lat kiedy jeszcze by³a
ona frelk¹” (czyli podlotkiem), a potem, „gdy by³a ju¿ pann¹ na wydaniu”,
druga — to idea³ kobiety dojrza³ej od chwili wyjœcia za m¹¿. Jednak mimo
tego podzia³u, zgodnego z rozwojem biologicznym i zmian¹ statusu spo³ecznego, wystêpowa³y jeszcze obrazy szczegó³owe, dotycz¹ce np. dziewczyny „maj¹cej ju¿ swoje lata”, a bêd¹cej jeszcze pann¹, wizerunku „zowitki”, czyli kobiety posiadaj¹cej nieœlubne dziecko, starej panny, a tak¿e niewiasty zamê¿nej obdarzonej potomstwem, „starki, a wiêc babci” czy wdowy. Ogólnie rzecz bior¹c, pod³o¿e tak „ca³oœciowego” wizerunku kobiety,
jak i jego zró¿nicowanych wersji pokoleniowych i spo³ecznych stanowi jej
seksualnoœæ. Przy tym pojmowanie stosunków intymnych wykazuje wyraŸny brak jednoznacznoœci. Z jednej strony traktowano je jako coœ, co przynale¿y do sfery nieprzyzwoitej. Z drugiej jednak ¿ycie intymne uznawano
za coœ naturalnego, oczywistego, integralnie zwi¹zanego z cz³owiekiem, coœ
co by³o wa¿ne, i to nie tylko w kontekœcie prokreacji. W odniesieniu do wielu sytuacji intymnych ukszta³towa³ siê ca³y szereg ró¿nych wyk³adni zawartych w folklorze, okreœlaj¹cych po¿¹dane spo³ecznie reakcje i zachowania
kobiety. By³y one motywowane religijnie. Decyduj¹ce znaczenie odgrywa³a
te¿ tradycja lokalna, której nieod³¹czn¹ czêœci¹ by³y zw³aszcza sfolkloryzowane treœci religijne. Zarówno kobieta, jak i mê¿czyzna mieli do wype³nienia „na tym œwiecie” œciœle okreœlone obowi¹zki, tak aby zas³u¿yæ sobie na

18
Pisa³ on m.in., i¿: „Popularne (...) jest has³o zakorzenione nawet w kobietach chrzeœcijañskich o zupe³nym równouprawnieniu kobiety i mê¿czyzny, nie bacz¹c na to, ¿e ju¿ sama natura pod wzglêdem fizycznym, moralnym i ideowym kobiecie inn¹ wyznacza rolê ni¿ mê¿czyŸnie”. W. Korfanty, Æwieræ wieku wysi³ku.
Nowe czasy. Nowe zadania, „G³os Polek” 1927, nr 6, s. 7.
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nagrodê w niebie, czyli w realiach „tamtego œwiata”19. Owe podstawowe zadania zgodne z panuj¹c¹ wizj¹ œwiata i cz³owieka by³y przekazane rodzajowi ludzkiemu przez samego Boga w Raju, w chwili wypêdzenia prarodziców20.
Model panny cnotliwej
Pozycja panny na wydaniu by³a szczególna. Obowi¹zywa³ j¹ zakaz kontaktów intymnych z mê¿czyznami, odwo³uj¹cy siê do norm moralnych
utrwalonych w tradycji i panuj¹cym obyczaju, dodatkowo silnie uzasadniany religijnie — przy czym trudno te motywy oddzieliæ. Teoretycznie jakakolwiek norma przyzwolenia by³a wykluczona, choæ w przekazach zawartych jest wiele informacji œwiadcz¹cych o tym, i¿ stosunki przedœlubne nie
by³y rzadkoœci¹, a bywa³y okresy, kiedy by³y zjawiskiem stosunkowo powszechnym. Jednak dziewictwo mia³o wartoœæ szczególn¹ — realn¹, symboliczn¹, aksjologiczn¹, religijn¹ i kulturow¹. Ów „wianek” — znak czystoœci i niewinnoœci — poddany by³ sankcji kontroli spo³ecznej. Jego zachowanie by³o powodem do dumy rodziców, utrata — wywo³ywa³a obmowy, napiêtnowanie i swoiste pohañbienie zarówno dziewczyny, jak i jej rodziny,
przede wszystkim w sytuacji, gdy dosz³o do ci¹¿y i urodzenia nieœlubnego
dziecka. Za szczególnie naganne uznawane by³o trwanie dziewczyny
w zwi¹zku intymnym, zw³aszcza z ró¿nymi mê¿czyznami. Znajdowa³o to
odzwierciedlenie w sformu³owaniu: „Tamta to siê da³a wionek macaæ”, co
wywo³ywa³o jednoznacznie skojarzenia semantyczne. Pospolicie te¿ okreœlano tak¹ dziewczynê mianem „latawicy” lub „motyki” i izolowano j¹,
g³ównie od m³odych dziewcz¹t, „¿eby tam gdzieœ z³ego nie roznosi³a”. Przebija tu silnie zakorzeniona obawa przed groŸnym w skutkach intymnym
zbli¿eniem z mê¿czyzn¹. Analiza pieœni ludowych prowadzi do wniosku, ¿e
stanowi³y one swoistego rodzaju instrukta¿, informowa³y o sposobach uwodzenia stosowanych przez mê¿czyzn, przestrzega³y przed z³udnymi urokami mi³oœci, opowiadaj¹c np. o dramatach rozstania z ch³opakiem, który
chce odejœæ. Najdobitniej i przejmuj¹co przedstawiane by³y losy „pohañbionych” dziewcz¹t, porzuconej brzemiennej panny. Ilustruj¹ to jak¿e znamienne tytu³y wielu pieœni: Ach, Bo¿e, któ¿ mi pomo¿e; O Bo¿e, mój Bo¿e,
19

W tym kontekœcie mo¿na mówiæ o pojmowaniu kobiecoœci i mêskoœci tak¿e w realiach kultury plebejsko–miejskiej jako kategorii spo³eczno–kulturowych. Por. E. Gontarczyk, Kobiecoœæ i mêskoœæ jako kategorie spo³eczno–kulturowe w studiach feministycznych, Poznañ 1995, s. 100–101.
20
Zob. np. J. Delumeau, Historia Raju. Ogród rozkoszy, Warszawa 1996.
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w mojej niedoli; Fa³szywy kochanek, czy inne, ju¿ wyraŸne w treœci ¿ale porzuconej ostatecznie „zowitki”, np. Nie narzekaj na mnie. Ale sama na siê;
Wróæ wianek, albo zap³aæ21.
Nale¿y wiêc s¹dziæ, i¿ taki idealny wizerunek panny jednoznaczny i spójny
by³ w wiêkszoœci œrodowisk na Górnym Œl¹sku podtrzymywany, a zwi¹zane
z nim wymogi doœæ rygorystycznie przestrzegane. Zachowanie oblicza
dziewczyny cnotliwej, tj. zachowuj¹cej czystoœæ przedma³¿eñsk¹, a zarazem
przygotowuj¹cej siê do roli ¿ony, matki, gospodyni by³o niezwykle istotne.
Rzutowa³o to na ocenê zarówno jej samej, jak i jej matki, rodziny.
Wzór ten dotyczy³ okresu ¿ycia od momentu inauguracyjnego — ró¿nie
datowanego, okreœlanego i motywowanego — ale uznanego za spo³ecznie
wa¿ny i uzasadniony, a¿ do momentu zaœlubin. By³ to czas szczególny, wa¿ny z punktu widzenia samej zainteresowanej, jej rodziny, najbli¿szych, ale
te¿ œrodowiska s¹siedzkiego, a nawet ca³ej parafii. Wyodrêbniany w tradycji jako jeden z kolejnych etapów zgodnie z rozwojem biologicznym dziewczyny — panny — kobiety. Moment inauguruj¹cy spo³eczny, a przede wszystkim kulturowy „pocz¹tek” okresu, kiedy dziewczyna musia³a siê poddawaæ
w coraz wiêkszym zakresie, i coraz bardziej rygorystycznie panuj¹cym normom i regu³om, zakazom i nakazom jest trudny do jednoznacznego okreœlenia. By³ on uzale¿niony od czynników œrodowiskowych, spo³ecznych, materialnych. Œl¹ska tradycja wyró¿nia³a nastêpuj¹ce „progi”22 przybli¿aj¹ce
przejœcie ze statusu dorastaj¹cej dziewczyny, panny na status kobiety zamê¿nej, a wiêc: osi¹gniêcie mniej wiêcej 14–15 roku ¿ycia, nastêpnie —
osi¹gniêcie wieku w przedziale miêdzy 16 a 17 rokiem ¿ycia, „zbli¿anie” siê
do 18 roku ¿ycia, a wiêc do wieku, kiedy „panna by³a ju¿ gotowa do zam¹¿pójœcia”, a tak¿e inauguracja narzeczeñstwa, a dalej okres od zapowiedzi
w koœciele do dnia poprzedzaj¹cego zaœlubiny.
Ka¿dy z tych etapów zbli¿ania siê panny do zmiany statusu spo³ecznego
wymaga³ specyficznych zachowañ. I tak, osi¹gniêcie wieku 14–15 lat zobowi¹zywa³o domowników, a zw³aszcza matkê do zadbania o to, by córka
przebywa³a we w³aœciwym otoczeniu, najlepiej wy³¹cznie rodzinnym, ewentualnie rówieœnic. Wykluczone by³y bezpoœrednie rozmowy miêdzy matk¹
a córk¹ na temat spraw intymnych, ¿ycia seksualnego. By³y to tematy postrzegane jako wybitnie wstydliwe, tak nakazywa³ obyczaj w okresie, gdy
21
22

J. Ligêza, S. M. Stoiñski, Pieœni ludowe..., s. 520, 530, 569, 720.
W jakimœ sensie te momenty mo¿na pojmowaæ w perspektywie „obrzêdów przejœcia”.
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dziewczyna stopniowo przygotowywana by³a do przysz³ej roli ¿ony, gospodyni, i w jakimœ sensie tak¿e matki. „Wtedy na bok sz³y lalki. Panna piêkna,
jak u nas siê powiada gryfna, sama ju¿ wiedzia³a, ¿e w jej m³odym ¿yciu
idzie zmiana”. Do zbyt „dziecinnych” córek nieraz matki, czêsto wspierane
przez babki, wypowiada³y przestrogi w rodzaju: „Doœæ ju¿ tych g³upot.
Przecie¿ masz ju¿ swoje lata. A pamiêtaj ty ¿e o tym! Pamiêtaj”. Panuj¹cy
i przekazywany w ró¿ny sposób wizerunek „panny cnotliwej” wyraŸnie narzuca³ dziewczynie na tym etapie jej ¿ycia koniecznoœæ zachowywania skromnoœci, unikania kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹, rezygnacji z zabaw w gronie
koedukacyjnym, unikania jakichkolwiek sytuacji, które mog³yby naruszaæ
jej czeœæ i dobre imiê. By³ to okres, kiedy jej p³ciowoœæ siê uzewnêtrznia³a,
a nawet w jakimœ sensie powinna byæ eksponowana, jako ¿e dziewczyna
„rozkwita i nied³ugo bêdzie do wziêcia”, lecz zarazem musia³a zachowywaæ
siê powœci¹gliwie. To sprzecznoœæ tylko pozorna.
Kolejny etap zgodnie z tradycj¹ obejmowa³ mniej wiêcej okres nastêpnego roku lub dwóch. Dozwolone by³y kontakty z m³odzie¿¹ mêsk¹ (a nawet dobrze widziane by³o powodzenie panny wœród kawalerów), jednak¿e za wiedz¹ i zgod¹ rodziny, przede wszystkim w formie tzw. kontaktów
„z daleka”.
Trzeci okres, to czas gdy osi¹ga³a ona wiek oko³o 18 lat, „bo by³y to lata
niebezpieczne, bo trzeba by³o pilnowaæ tak¹ cere (czyli córkê), ¿eby czegoœ
przed œlubem nie by³o”. Relacje wspomnieniowe przywo³uj¹ przypadki zachodzenia w tym wieku w ci¹¿ê, a tak¿e zawierania pod „przymusem” pospiesznych zwi¹zków ma³¿eñskich. Spotyka³y siê one z negatywn¹ ocen¹
œrodowiska, a przede wszystkim z ostrym potêpieniem ze strony ksiê¿y.
Panny w tym wieku znajdowa³y siê pod siln¹ presj¹ zakazu kontaktów
z mê¿czyznami. Czêsto by³y izolowane, poddawane szczególnej kontroli
spo³ecznej. Coraz wiêksze napiêcia wywo³ywa³y potrzeby sympatyzowania
dziewcz¹t ze swoimi rówieœnikami p³ci mêskiej, co wywo³ywa³o rosn¹ce
obawy rodziców. To czas szczególny. Zgodnie z tradycj¹ werbaln¹, znamienn¹ tak¿e dla kultury wiejskiej, powiadano: „Przysz³y ju¿ lata, kiedy
wszyscy dooko³a czekali. No bo wiadomo, ¿e ju¿ ko³o niej chodzili m³ode
ch³opaki, jak te kokoty ko³o kury. Tak poma³u ju¿ musia³o iœæ do tego, co
ka¿d¹ kobietê i ka¿dego synka czeka. Ona by³a jeszcze nie tak za bardzo na
ten czas, ale ju¿ zegar szed³ nieub³aganie do przodu. Sz³o poma³u na
œlub...”. Wraz z up³ywem nastêpnych miesiêcy dziewczyna coraz bardziej
zbli¿a³a siê do okresu, kiedy mówiono: „Przysz³y jej lata. Takie prawo w ¿y-
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ciu. Dzio³szka ju¿ czeka³a niecierpliwie na swojego. Nadszed³ ju¿ czas na
wydanie jeji za jakiegoœ synka. I te¿ nie sz³o z tym zwlekaæ za d³ugo, ¿eby
znów nie zosta³a star¹ pann¹”.
Pocz¹tek okresu narzeczeñstwa to czas, który mia³ potwierdzaæ dobre
wychowanie dziewczyny, a wiêc to, ¿e jej postêpowanie by³o zgodne z panuj¹cym oraz obowi¹zuj¹cym wzorem „panny cnotliwej”. W tym momencie
szczególne znaczenie mia³o przede wszystkim „doniesienie wianka do œlubu przed o³tarz”. Wa¿ne by³y tak¿e umiejêtnoœci, które od kilku ju¿ lat by³y
jej wpajane poprzez praktykê. Matki przygotowywa³y swoje córki przede
wszystkim do tego, by by³y gospodarne, oszczêdne, aby posiad³y umiejêtnoœæ gotowania, szycia, ró¿nych robótek rêcznych. W zamo¿niejszych domach dziewczêta pod opiek¹ matki i przy jej wsparciu finansowym przygotowywa³y sobie wyprawê œlubn¹. Ubogie same musia³y zadbaæ o skromn¹
choæby wyprawê. Ponadto dziewczyna winna charakteryzowaæ siê wdziêkiem, mi³¹ powierzchownoœci¹, ³agodnoœci¹ charakteru. Umiejêtnoœæ wychowywania dzieci dziewczêta nabywa³y od dzieciñstwa, piastuj¹c swoje
m³odsze rodzeñstwo b¹dŸ te¿ pracuj¹c zarobkowo na s³u¿bie. By³y to po¿¹dane zalety przysz³ej kandydatki na ¿onê.
Kiedy zaœ nastêpowa³ moment oœwiadczyn i tzw. zapowiedzi, rozpoczyna³ siê w³aœciwy czas23 zbli¿ania siê œlubu. By³ to koniec bycia „pann¹ na wydaniu”. Sumuj¹c, wzór „panny cnotliwej” poza omówionymi wy¿ej regu³ami dotycz¹cymi ¿ycia seksualnego oraz wymogiem zdobycia niezbêdnych
umiejêtnoœci obejmowa³ wiele aspektów ¿ycia kobiety. Odwo³uj¹c siê do
zgromadzonego materia³u empirycznego stwierdziæ trzeba, ¿e ów wzór
„panny cnotliwej” by³ obszerny, w kategoriach obowi¹zuj¹cej podówczas
siatki pojêciowo–logicznej, w miarê spójny — odwo³ywa³ siê do treœci pozytywnych, ale zarazem bazowa³ na licznych przyk³adach negatywnych jako
tych, które musz¹ byæ odrzucone. Tak wiêc wzór ten nakazywa³, aby panna:
— by³a pos³uszna rodzicom,
— by³a „sumienna co do wykonywanych poleceñ”,
— s³ucha³a rad ludzi starszych i potrafi³a szanowaæ ludzi w tym wieku,
— „uznawa³a ich m¹droœæ”,
— „pobo¿noœæ mia³a w sobie”,
23
Zaznaczmy, ¿e zgodnie z panuj¹cymi wierzeniami czas ten postrzegany by³ jednak równie¿ jako szczególnie groŸny. Postrzeganie stanu, w jakim znajduje siê kobieta na wydaniu, nale¿y rozpatrywaæ w perspektywie „obrzêdów przejœcia”.
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— chodzi³a regularnie do koœcio³a, gorliwie wype³nia³a wszelkie nakazane praktyki religijne, nie tylko w perspektywie roku koœcielnego,
ale tak¿e zwyk³ej, powtarzalnej powszednioœci. Powinna codziennie
odmawiaæ pacierz dwa razy dziennie, rano i wieczór, a tak¿e w miarê
mo¿liwoœci modliæ siê przy innych okazjach, np. przy krzy¿ach czy
kapliczkach przydro¿nych,
— „sw¹ pobo¿noœci¹ œwieci³a przyk³adem”. Tradycja natomiast wyraŸnie odrzuca³a dewocyjn¹ religijnoœæ, preferowa³a zaœ „pobo¿noœæ
prawdziw¹ dla Bo¿ej chwa³y”,
— wiedzia³a, jakie s¹ „obowi¹zki kobiety i co to znaczy byæ kobiet¹”,
a pomocne w tym zakresie by³y ró¿nego rodzaju opowieœci, tak¿e te
z ¿ycia, g³ównie tak popularne ¿ywoty œwiêtych, literatura dewocyjna,
— czyta³a literaturê religijn¹,
— zna³a œwiêta roku koœcielnego, ich istotê i sposoby œwiêtowania,
— by³a uczynna, pomaga³a rodzicom, rodzeñstwu, „starzykom”, s¹siadom,
— aby zawsze, jak mówiono, „w ka¿dej chwili wspó³czuæ umia³a”,
— „zna³a wszystkie roboty, które w domu musz¹ byæ zrobione, dla domu, mê¿a i dzieci”,
— „by³a we wszystkim przysposobiona do tego, co j¹ czeka³o za nied³ugo”24.
Charakterystyczne jest to, ¿e gwara œl¹ska, w tym zw³aszcza interdialekt
przemys³owej czêœci Górnego Œl¹ska jest, jak mówi¹ sami jego nosiciele
„chropawy, taki twardy, ciê¿ki dla ucha”. Lecz w przypadku werbalizacji
wizerunku niewiast jest on owych cech pozbawiony; zdaje siê nawet zbli¿aæ
do poetyki pieœni.
Próbuj¹c dokonaæ rekonstrukcji dawnego wzoru „panny cnotliwej” nale¿y zaznaczyæ tak¿e, i¿ miêdzygeneracyjny przekaz czêsto przyjmowa³ formê swoistych moralitetów, a propagowany wzór wzmacnia³y te¿ ró¿ne bie¿¹ce informacje czy plotki relacjonuj¹ce dzia³ania, które uznawano za naganne. Warto przytoczyæ „katalog” zakazów, kierowany do m³odych kobiet w omawianym wieku i statusie spo³ecznym. W tym przypadku u¿ywane sformu³owania by³y ju¿ wyraŸnie pozbawione owej poetyki stosowanej
w przypadku kreœlenia wizerunku pozytywnego, u¿ywano okreœleñ jednoznacznych i dosadnych. Oto znamienne przyk³ady ostrze¿eñ:
24
Prezentowany materia³ zosta³ zgromadzony przez autorkê w czasie badañ prowadzonych w latach
1980–2002.
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— „dzio³cha nie mog³a byæ za odwa¿na do synków, nie mog³a pierwsza
do nich zagadywaæ”,
— „nie mog³a byæ taka, ¿eby by³o widaæ, ¿e siê ogl¹da za synkami, ¿e
czeka na nich...”,
— „panna powinna unikaæ chodzenia na zabawy, kiedy jeszcze nie mo
swojego kawalera, a jak sz³a, to musia³a mieæ opiekê brata, czy kogoœ”,
— „zakazane jest, ¿eby dziewczyna by³a z innymi tam, gdzie jest ciemno, bo ciemnoœæ z³o rodzi, pokusa na ludzi nachodzi (...). Zakazuje
siê tam byæ pannie”,
— „panna nie mog³a siê malowaæ. Tak robi¹ te kobiety, co pod latarniami stoj¹, porz¹dnej to nie przystoi. Lafirynda przecie¿ nie jest, jak
tamte”,
— „dziewczyna m³oda musi uwa¿aæ, dbaæ o to, ¿eby nie powiedzieli, ¿e
jej na wietrze kiecka szybko do góry leci...”,
— „w³osy mia³y byæ u m³odej zawsze u³o¿one, nie rozpuszczone, bo jak
tak, to widaæ, co te¿ ³ona chce, bo to diabe³ w nich lata na przypodobanie siê ch³opom”,
— „nie mog³a panna grzeszyæ przeciwko siódmemu przykazaniu, bo
wtedy zawsze z³e przyleci”,
— „obgadywaæ nie mog³a, bo to jej zostanie, a to zawsze idzie na ³ostuda (czyli zgorszenia) ludziom i grzech to wielki”,
— „do domu rodzinnego mia³a prosto przychodziæ. Chodziæ bez potrzeby nie wolno jej by³o”,
— „nie wolno dziewczynie by³o staæ gdzieœ na ulicy z cudzymi, nawet ze
swoimi, bo to Ÿle bardzo wygl¹da i z³e to zachowanie...”,
— „nie mo¿e dzio³cha iœæ, gdzie ch³opy siedz¹ i pij¹, bo po co by te¿
mia³a tam byæ”,
— „zabronione jest, ¿eby dzio³cha pi³a wódkê. Strach przed Bogiem,
tak nie wolno, a piwo i wino te¿ piæ jej nie wolno, najwy¿ej trochê,
i tylko w domu, i to jeszcze powinna siê wzbraniaæ od tego”,
— „nie wolno siê smykaæ” (czyli wa³êsaæ siê).
Mo¿na przytoczyæ jeszcze wiele innych przyk³adów negatywnych zachowañ i zwi¹zanych z nimi zakazów. Ich lista by³a znacz¹ca, a ka¿de nie
mieszcz¹ce siê w œrodowiskowym obyczaju zachowanie by³o oceniane i komentowane. Ów wzór „panny cnotliwej” zawsze dodatkowo wi¹za³ siê
z licznymi wskazówkami i pouczeniami. Ci¹gle zwracano jej uwagê, i¿ spo-
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sób bycia w tym okresie jest niezwykle wa¿ny, bo raz ukszta³towana opinia
bêdzie decydowaæ o jej wartoœci na „placu tych, co siê chc¹ wydaæ” i bêdzie
rzutowaæ tak¿e na jej przysz³oœæ.
Wzorzec kobiety dojrza³ej
Lansowany w realiach tradycyjnej kultury plebejsko–miejskiej wzorzec
kobiety zamê¿nej by³ niezwykle rygorystyczny. Niew¹tpliwie istotne znaczenie w procesie jego wdra¿ania mia³o wczeœniejsze zaakceptowanie wyobra¿enia „panny cnotliwej”. Wynika³o to z samej istoty funkcjonowania
jednostki w obrêbie okreœlonego systemu aksjo–normatywnego, na stra¿y
którego sta³y silne sankcje systemu kontroli spo³ecznej. Sankcje te by³y tym
bardziej znacz¹ce, i¿ obowi¹zywa³y przede wszystkim w obrêbie dalece
homogenicznych spo³ecznoœci lokalnych, czyli osad i osiedli przyzak³adowych, gdzie wszyscy siê doskonale znali, gdzie panowa³ ustalony tradycj¹
rytm ¿ycia i obowi¹zywa³a znamienna koncentracja ¿ycia do wewn¹trz,
gdzie wszelka perspektywa awansu by³a wpisana praktycznie tylko w te realia, w których przysz³o jednostce ¿yæ. Wzorzec kobiety dojrza³ej zmieniaj¹c
siê w czasie, by³ pojemny, dostosowany do biologicznych przemian organizmu — starzenia siê, ale tak¿e do zmian statusu rodzinnego i spo³ecznego
kobiety. W wizerunku „niewiasty cnotliwej” kwestia ¿ycia intymnego zdecydowanie zatraca dramatyczny priorytet zakazów i nakazów. Powiadano:
„Teraz ju¿ tego zakazanego owocu nie by³o, jeœæ ju¿ sz³o, ile siê chcia³o,
a wiela tego jeœæ idzie? Bo lata lec¹, cz³owiek myœli o rodzinie, co dali, tamto dla m³odszych zostawia”. Ta lapidarnie sformu³owana myœl w sposób
precyzyjny oddaje postawê wobec sprawy ¿ycia intymnego, która w ogóle
w omawianym typie kultury nale¿a³a do sfery prze¿yæ, które raczej nie powinny byæ obiektem rozmowy. Jak swoisty imperatyw brzmi nakaz: „O tym
siê nie gada”.
Wizerunek „niewiasty cnotliwej” lansuje treœci i wartoœci niezale¿ne od
wieku kobiety. Jednak, podobnie jak w przypadku „panien, co czekaj¹ na
swoje wydanie”, tradycja wyró¿nia kilka zasadniczych etapów w ¿yciu kobiety dojrza³ej: okres ma³¿eñstwa — od zaœlubin do urodzenia pierwszego
dziecka, okres zapocz¹tkowany przeniesieniem siê do w³asnego mieszkania, „kiedy jest siê ju¿ na swoim”, lata zwi¹zane z rodzeniem nastêpnych
dzieci, czas stabilizacji rodziny i dorastanie dzieci, „powrót do ¿ycia we
dwoje i wychodzenie dzieci na swoje”, „dbanie o ca³¹ rodzinê”, opieka nad
wnukami i „stare lata, kiedy trzeba dalej rodzinê trzymaæ razem”.
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W tak dokonywanej próbie klasyfikacyjnej mo¿na jeszcze, odwo³uj¹c
siê do analizy ró¿nych materia³ów folklorystycznych, w tym tak¿e pieœni,
uszczegó³owiæ periodyzacjê. Tak wiêc w sposób bardzo „delikatny”, swoiœcie zakamuflowany podkreœla siê etap tzw. szczêœcia ma³¿eñskiego, trwaj¹cego przez stosunkowo krótki czas, zwi¹zany z silnym prze¿ywaniem uroków ¿ycia intymnego. Nastêpnie czas trwania zdolnoœci kobiety do prokreacji, ale niewskazanej w zbyt póŸnym wieku, zgodnie z porzekad³em: „Rodziæ ju¿ nie musia³a, kto by o tym myœla³, a im siê tak przydarzy³o i jeszcze
dziecko na stare lata majom”. Wreszcie koniec mo¿liwoœci prokreacyjnych
oraz dalsze ¿ycie ma³¿onków, lub samotne ¿ycie wdowy, co nak³ada³o ju¿
na kobietê inne obowi¹zki. Modelowy wizerunek kobiety dojrza³ej w œrodowisku plebejsko–miejskim jednoznacznie wi¹za³ siê z jej pozycj¹ i rol¹
w rodzinie. By³, podobnie jak w poprzednim przypadku, wyraŸnie obecny
i precyzyjnie zarysowany w ró¿nego rodzaju tekstach folklorystycznych,
tak¿e w relacjach wspomnieniowych czy tzw. opowieœciach z ¿ycia, w pieœniach, a nawet opowieœciach wierzeniowych czy sfolkloryzowanych tekstach religijnych. Nim go przedstawimy, spróbujmy wpierw odwo³aæ siê do
socjologicznych prób opisu miejsca kobiety w tradycyjnej, górnoœl¹skiej rodzinie robotniczej25. Otó¿ „rola ¿ony, choæ sprzê¿ona z ni¿sz¹ wobec mê¿a
pozycj¹ w hierarchii rodzinnej, by³a jednak o wiele bogatsza i wa¿niejsza
w realnej strukturze rodziny ni¿ rola ojca, opatrzona przecie¿ znacz¹cym
autorytetem (...). W ka¿dym razie ¿ona–matka w istocie sprawuje kierownictwo i dysponuje w³adz¹ w uk³adzie wewnêtrznych stosunków. M¹¿ odseparowuj¹cy siê od codziennych trosk i obowi¹zków domowych, nie ma faktycznego g³osu w sprawach domowo–rodzinnych i wychowawczych. Ta sytuacja nadaje ¿onie wyj¹tkow¹ rangê i sprawia, ¿e wraz ze wszystkimi funkcjami rodzinnymi pe³ni ona równie¿ istotn¹ funkcjê integracyjn¹ wobec
cz³onków rodziny”26. Taki model pozycji kobiety œl¹skiej, jak podkreœla
wielu badaczy, wyró¿nia³ siê w skali kraju27.
To uœwiadamia, ¿e równie¿ modelowy wizerunek kobiety dojrza³ej by³
w pe³ni przemyœlany i zweryfikowany w oparciu o tradycyjne doœwiadcze25
W tym konkretnym przypadku odwo³ujemy siê do rodziny górniczej, a wiêc rodziny najpe³niej opisanej
przez socjologów, ale te¿ etnologów. Zob. np. W. Mrozek, Z badañ nad rodzin¹ górnicz¹, „Górnoœl¹skie
Studia Socjologiczne” 1963, t. 1; tej¿e, Górnoœl¹ska rodzina robotnicza w procesie przeobra¿eñ, Katowice
1987; H. Pielka, Modele rodzin górniczych a wychowanie dzieci, „Górnoœl¹skie Studia Socjologiczne” 1975,
t. 11.
26
W. Mrozek, Górnoœl¹ska rodzina robotnicza..., s. 141–142.
27
Zob. np. Z. Tyszka, Rodziny robotnicze w Polsce, Warszawa 1974, s. 137–139.
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nia, poddany obyczajowi, sankcjonowany religijnie, gdy¿, jak powiadano,
„mamulka zawsze mia³a wszystko na swojej g³owie. Musia³a byæ dobra
i m¹dra, i choæ by³a szorstka do dzieci, to i tak ka¿dy j¹ szanowa³. A ona musia³a wszystko wiedzieæ i wszystko znosiæ, bo takie by³o te jej ¿ycie, bez tego
wszystko by siê to przewróci³o”. Mo¿na postawiæ tezê, i¿ wzorzec kobiety
dojrza³ej, kobiety „porz¹dnej i godnej, cnotliwej” lansowa³ portret niewiasty bez skazy w zakresie uznawanym za po¿¹dany. Obejmowa³ przede
wszystkim zestaw cech pozytywnych: dostojeñstwo i prostotê, pracowitoœæ,
czystoœæ wokó³ siebie i w domu, gospodarnoœæ i zaradnoœæ, oszczêdnoœæ,
dba³oœæ o rodzinê, „dobre wyrychtowanie mê¿a do roboty”, „dbanie o spokój w domu”, „tak¹ surowoœæ i sprawiedliwoœæ i skrywan¹ uczuciowoœæ”, rygoryzm i jednoczeœnie zrozumienie sytuacji pozosta³ych cz³onków rodziny.
Postulowa³ równie¿ umiejêtnoœæ organizowania spotkañ rodzinnych, dba³oœæ o œcis³e wiêzi w rodzinie, o poszanowanie rodziców, dziadków i pozosta³ych krewnych, wielkie serce, cierpliwoœæ i konsekwencjê, dobroæ i umiejêtnoœæ rozwi¹zywania trudnych decyzji, umiejêtnoœæ godzenia zwaœnionych, wytrwa³oœæ w znoszeniu wielu przeciwieñstw losu, tak¿e niew³aœciwego zachowania mê¿a, pogodê ducha, pobo¿noœæ i religijnoœæ, ustawiczne
wychowywanie dzieci na dobrych katolików28. Chodzi³o tak¿e o czuwanie
nad ca³¹ rodzin¹: „jak ju¿ dzieci idom furt, na swoje”, „jak przyjdzie czas
niedobry i choroba, nie ma byæ utrapieniem dla rodziny”, „do koñca ma
dbaæ o swojego ch³opa, zawsze mu pomagaæ, myœleæ o tym co on dla rodziny zrobi³”, „jak ju¿ siê ma dzieci dochowane i wnuki, to jak najwiêcej rzykaæ
(czyli modliæ siê) za nie i za siebie, za rodzina”, „czekaæ bez strachu na
œmieræ, bo jak sobie ktoœ zas³u¿y³, to jest to szczêœcie...”. Te i inne zalecenia
by³y dodatkowo precyzowane w odniesieniu do poszczególnych etapów ¿ycia kobiety. Zawsze jednak respektowanie takiego wzorca motywowane
by³o przede wszystkim religijnie, choæ oczywiœcie nie mo¿na pomijaæ nakazów œrodowiskowych i obyczajowych. Tak np. w popularnej (jak mo¿na
wnosiæ, gdy¿ wielokrotnie wznawianej) Ksi¹¿eczce modlitewnej i kancjonale
dla pospolitego ludu katolickiego, wydanej w Opolu w 1864 r. czytamy:
„U¿ywamy tey ksi¹¿ki tym umys³em, którym ja onê tobie w rêkê podajê, to
jest: abyœ siê pomna¿a³ w cnocie i m¹droœci, abyœ siê coraz lepszym, cno28

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ w lokalnej tradycji silnie zakorzenione by³o odmawianie specjalnych modlitw
w chwili pojawienia siê ró¿nego rodzaju pokus, w chwili zw¹tpienia, w ró¿nych trudnych dla cz³owieka sytuacjach.
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tliwszym stawa³, a tak dost¹pi³ oney szczêœliwoœci”29. Dopowiadaj¹c nale¿y
stwierdziæ, i¿ potoczne œrodowiskowe rozumienie pojêcia „cnotliwoœci”
³¹czono z ¿ywotem uczciwym, pobo¿nym, pracowitym. By³o to ¿ycie podporz¹dkowane wartoœciom, uznawanym za godne ochrony, realizacji i kontynuacji, co prowadziæ mia³o do harmonii, która wydawa³a siê byæ wartoœci¹
nadrzêdn¹, szczególn¹, bo: „Bóg powiedzia³, ¿e ma byæ dobrze w rodzinie,
miêdzy ludŸmi. Wtedy bêdzie dobrze na ca³ym œwiecie, tylko siê trzeba
trzymaæ tego, co dobre, a diab³a odstawiæ i wszelkie pokusy za nim id¹ce”.
Lecz mimo ¿e ów omawiany wzorzec funkcjonowa³ przede wszystkim
jako zestaw cech pozytywnych, tu tak¿e wystêpowa³ swoisty katalog (choæ
o wiele skromniejszy ni¿ w przypadku panien) cech i zachowañ negatywnych, koniecznych do odrzucenia przez kobietê dojrza³¹. Mówiono wiêc —
odwo³ajmy siê, jak poprzednio, do typowych dla tej kultury okreœleñ — aby
kobieta: „na drugiego mê¿czyznê nie spogl¹da³a”, „¿eby w samotnoœci z cudzym ch³opem nie sta³a”, „¿eby zawsze pamiêta³a, ¿e ona jest ¿ona i matka”, „¿eby nie obgadywa³a”, „nie pi³a, bo to co najgorsze”, „nawet jak ma
pieni¹dze, niech siê obleka, ale dla elegancji, nie na ³ostuda kobiecie”, „¿eby innym nie zazdroœci³a, ¿e maj¹, a ona nie ma tyle”.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ta kategoria przestróg pojawia³a siê sporadycznie, tylko w sytuacjach, kiedy istnia³o rzeczywiste zagro¿enie obowi¹zuj¹cych norm etycznych ze strony kobiety. Doœæ powszechnie bowiem
panowa³o przekonanie, ¿e kobieta œl¹ska jest „godna”, a wiêc cnotliwa.
Uwagi koñcowe
Przedstawiony wizerunek idealny „niewiasty cnotliwej” — panny i kobiety dojrza³ej — funkcjonowa³ w obrêbie tradycyjnej kultury plebejsko–miejskiej Górnego Œl¹ska, stanowi¹c jego integraln¹ czêœæ. Mimo i¿
sam system ulega³ w latach miêdzywojennych rozchwianiu, to jednak jego
zasadnicze elementy zachowa³y trwa³oœæ i stabilnoœæ, choæ w zmodyfikowanej formie. Stwierdzenie to dotyczy w pewnym stopniu równie¿ interesuj¹cego nas zjawiska kulturowego. O jego trwaniu decydowa³o — mimo
zmieniaj¹cych siê warunków spo³ecznych i pañstwowych, determinuj¹cych
mo¿liwoœæ przeobra¿eñ kulturowych30 — zw³aszcza silne przywi¹zanie do
29

Ksi¹¿ka modlitewna i kancjona³ dla pospolitego ludu katolickiego, Opole 1864.
Zob. np. G. Kempa, Edukacja dziewcz¹t i kobiet œl¹skich (od koñca XIX wieku do wybuchu II wojny œwiatowej), Katowice 1996.

30
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swojskiej tradycji, czêœciowo bazuj¹ce na poczuciu w³asnej odrêbnoœci,
utrzymywanie siê kultury „typu ludowego”, silna pozycja górnoœl¹skiego
koœcio³a, rozwiniête formy zewnêtrznej religijnoœci i zbiorowego ¿ycia religijnego, a w szerszej perspektywie swoisty konserwatyzm spo³eczny oraz
polityczny ludnoœci rodzimej. W efekcie tradycyjny wzorzec kobiety utrwala³a dzia³alnoœæ lokalnych ksiê¿y, nastêpnie prasa o wyraŸnie religijnym
i regionalnym profilu.
Nakreœlony model kobiety przetrwa³ mniej wiêcej do po³owy XX w. Odnosi³ siê do specyficznych realiów, do rodziny szczególnego typu, w której
kobieta nie pracowa³a zawodowo, gdzie rytm ¿ycia by³ miarowy i stabilny,
w otoczeniu, w którym nie istnia³y inne, alternatywne uk³ady kulturowe.
Sytuacja uleg³a zmianie po II wojnie œwiatowej. Ale nadal wa¿ne znaczenie
zachowywa³a œl¹skoœæ i przywi¹zanie do w³asnej to¿samoœci, o której zagro¿eniu istnia³o powszechne przekonanie. Dlatego, mimo istotnych przeobra¿eñ spo³ecznych, ekonomicznych, politycznych, wreszcie cywilizacyjnych, funkcjonowa³o silne poczucie identyfikacji z tym, co uznawano za
w³asne i atrakcyjne. Przejawia³o siê to w traktowaniu akceptowanych konkretnych treœci, dóbr, wartoœci, znaków mimo ich cech uniwersalnych jako
specyficznie regionalne. W tym kontekœcie rodzina by³a postrzegana jako
podmiot umo¿liwiaj¹cy swobodn¹ realizacjê œl¹skoœci, coraz silniej redukowan¹ w ¿yciu publicznym. Dlatego trwanie przy tradycji uznawano za
obowi¹zek nadrzêdny, warunek zachowania w³asnej regionalnej podmiotowoœci. Realizacja tego zadania przypada³a rodzinie, z naczeln¹ rol¹ kobiety jako ¿ony, matki, ale te¿ z uznawaniem autorytetu innych kobiet w rodzinie i s¹siedztwie. Istotn¹ rolê odgrywa³a nadal religia i si³a tradycji z licznymi sankcjami systemu kontroli spo³ecznej. Spowodowa³o to, ¿e mimo
ró¿norakich, nieraz nawet gwa³townych zmian, ów wzorzec niewiasty móg³
przetrwaæ, a w interesuj¹cych nas œrodowiskach niektóre jego istotne elementy zosta³y zachowane jeszcze do lat 50. XX w. Zmiany nastêpowa³y
w kolejnych dekadach31 — w latach 60. stopniowo, potem w latach 70., kiedy kobiety podejmowa³y w coraz wiêkszym zakresie samodzieln¹ pracê zarobkow¹ by³y intensywniejsze i wtedy zmienia³ siê model rodziny. RozluŸnieniu ulegaæ zaczyna³ rygoryzm tradycyjnych podzia³ów na zajêcia kobie31
Zob. np. A. Bartoszek, L. A. Gruszczyñski, Miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹. Kobiety w pracy, domu i ¿yciu osobistym, [w:] Kobiety w województwie katowickim ’97, red. L. A. Gruszczyñski, Katowice 1997; Kobiety
wobec przemian okresu transformacji, red. K. Faliszek, E. McLean Petras, K. Wódz, Katowice 1997; H. Pielka, Modele rodzin górniczych a wychowanie dzieci, „Górnoœl¹skie Studia Socjologiczne”, t. 11, 1963.
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ce i mêskie. WyraŸnie zanika³ te¿ prymat wiêzi rzeczowych; coraz wa¿niejsze stawa³y siê relacje intymno–osobiste32. Tym ogólnym przemianom kulturowym nie towarzyszy³y jednak zbyt gwa³towne przemiany zwyczajów
i obyczajowoœci œl¹skiej, zwi¹zanych ze wspó³¿yciem w rodzinie, domocentrycznym spêdzaniem czasu wolnego, specyficznym kanonem estetycznym,
perspektyw¹ ¿yciow¹ m³odego pokolenia, nadal nastawionego na reprodukcjê statusu spo³ecznego rodziców itp.33
Dopiero gwa³towne przeobra¿enia ostatniego okresu, po 1989 r., doprowadzi³y na Œl¹sku do istotnych zmian w obowi¹zuj¹cym modelu kobiety. Jest on coraz bardziej pozbawiony dotychczasowych motywacji regionalnych, œrodowiskowo–zawodowych, tak¿e religijnych. Powa¿ny wp³yw na
to zjawisko wywieraj¹ nie tylko tendencje o charakterze globalnym, ale tak¿e upadek tzw. starego przemys³u, z którym silnie zwi¹zana by³a lokalna
kultura plebejsko–miejska, lansuj¹ca konkretny system aksjo–normatywny, konkretny model „cz³owieka godnego”, a tak¿e — „kobiety cnotliwej”.
Okazuje siê te¿, ¿e to w³aœnie: „Tradycyjna œl¹ska rodzina robotnicza najbardziej doœwiadczy³a wielowymiarowych zmian transformacyjnych”34.
A to spowodowa³o ca³y szereg istotnych zmian, tak¿e kulturowych i obyczajowych, przy jednoczesnym pojawieniu siê w nieznanej dot¹d skali zjawisk
patologizacji ¿ycia spo³ecznego35.

32
E. Górnikowska–Zwolak, Szkic do portretu Œl¹zaczki. Refleksja feministyczna, Katowice 2000,
s. 122–123.
33
Zob. np. W. Mrozek, Górnoœl¹ska rodzina robotnicza...
34
E. Górnikowska–Zwolak, dz. cyt., s. 129.
35
Zob. M. S. Szczepañski, Rodzina w procesie restrukturyzacji: instytucja zapomniana?, [w:] Kobiety wobec
przemian okresu transformacji.
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Trzy siostry w odœwiêtnych ubiorach
œl¹skich (lata 20. XX w.)

M³oda mê¿atka w stroju œl¹skim

Portret œlubny (lata 20. XX w.)
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Œlubny wianek mirtowy oprawiony
w ramê (z 1891 r.). Ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Œlubny wianek mirtowy oprawiony
w ramê (z 1912 r.). Ze zbiorów Muzeum Historii Katowic
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Kobieta w podró¿y
na prze³omie XIX i XX wieku.
Miêdzy prób¹ emancypacji
a presj¹ „podwójnej moralnoœci”

Kobieta w podró¿y na prze³omie XIX i XX wieku...

W drugiej po³owie XIX w. znacz¹co zwiêkszy³a siê mobilnoœæ przestrzenna spo³eczeñstwa. Imponuj¹cy rozwój œrodków komunikacji — zw³aszcza kolei i ¿eglugi — sprzyja³ coraz bardziej masowemu podejmowaniu
bli¿szych i dalszych wêdrówek. Podró¿owano dla pieniêdzy, w interesach
czy po prostu „za chlebem”. Podró¿owano dla nauki, z chêci poznania,
z powodów rodzinnych i religijnych. Podró¿owano dla przyjemnoœci — by
mile spêdziæ wolny czas. Tempo, wygoda i dostêpnoœæ woja¿y koñca XIX w.
nie zmniejszy³y wszelako popularnoœci wyjazdów „stacjonarnych” — zwi¹zanych z zamieszkaniem na d³u¿ej w jednym, wybranym, atrakcyjnym miejscu. Obyczaje podró¿uj¹cych by³y w tym wzglêdzie doœæ trwa³e. Podobnie
opuszczenie domu i przemierzanie bli¿szych i dalszych dróg stanowi³o, tak
jak i dawniej, t³o dla szczególnych zachowañ w intymnej sferze ¿ycia cz³owieka.
Podró¿ i d³u¿sze przebywanie z dala od miejsca zamieszkania, zw³aszcza gdy zwi¹zane by³y z wypoczynkiem, kuracj¹, turystyk¹, zazwyczaj wi¹za³y siê z uleganiem pewnej swobodzie obyczajowej — zarówno przez ludzi
stanu wolnego, jak i pozostaj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñskich. Na ów aspekt
peregrynacji zwraca³ uwagê Antoni M¹czak1. Wed³ug obserwacji socjologów, zjawisku temu sprzyja³o i sprzyja kilka czynników. Po pierwsze, czaso1

A. M¹czak, Peregrynacje, woja¿e, turystyka, Warszawa 2001, s. 193–211.
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we rozluŸnienie wiêzi z rodzin¹ — ze wspó³ma³¿onkiem, z krêgiem najbli¿szych, ze œrodowiskiem kszta³tuj¹cym i egzekwuj¹cym normy zachowañ
jednostki. Po drugie, podkreœlaj¹cy tê roz³¹kê dystans odleg³oœci — szczególnie je¿eli jest on dodatkowo zaakcentowany odmiennoœci¹ otoczenia,
np. nieska¿on¹ przyrod¹ kontrastuj¹c¹ ze œrodowiskiem wielkomiejskim.
Po trzecie, szczególna oferta ze strony spo³ecznoœci napotykanych, traktuj¹cych jednostkê podró¿uj¹c¹ jako szczególnie sk³onn¹ do zachowañ bardziej frywolnych czy wrêcz niemoralnych2.
Zjawisko ¿ycia seksualnego w podró¿y mia³o swe wa¿ne miejsce w œwiadomoœci dziewiêtnastowiecznego spo³eczeñstwa. Na polu tym dokonywa³a
siê swoista konfrontacja emancypacyjnych d¹¿eñ kobiet z presj¹ tradycyjnych zasad i norm. Widoczne by³y istotne ró¿nice stosunku opinii spo³ecznej do erotycznej aktywnoœci kobiet i mê¿czyzn — w tym ¿on i mê¿ów. Ramy swobody, jakie ogó³ wyznacza³ mê¿czyznom, znacznie odbiega³y od
w¹skiego marginesu inwencji, jaki pozostawiano kobietom.
Jako pole dla swoich badañ wybra³em spo³ecznoœæ Warszawy prze³omu
XIX i XX w. Œrodowisko to jak ma³o które odczuwa³o wówczas pog³êbiaj¹c¹ siê uci¹¿liwoœæ miejskiej egzystencji. Stale wzrasta³a liczba ludnoœci,
zagêszczeniu ulega³a zabudowa, rozwija³ siê przemys³. Jednoczeœnie autorytety z dziedziny medycyny i higieny wskazywa³y na po¿ytek, a nawet koniecznoœæ, choæby czasowego opuszczenia miasta. Szczêœliwie, dynamiczny
rozwój komunikacji kolejowej umo¿liwia³ ³atwe i doœæ masowe wyjazdy „na
³ono natury”. Wszystkie te czynniki sprzyja³y spopularyzowaniu, czy wrêcz
umasowieniu sezonowych migracji z Warszawy. Odwiedzano renomowane
uzdrowiska i nowe, specjalnie zak³adane, stacje klimatyczne. Ogromnym
powodzeniem cieszy³a siê wilegiatura — spêdzanie wakacji w wynajêtych
na wsi siedzibach3.
W swoich badaniach wykorzysta³em przede wszystkim prasê warszawsk¹ — dzienniki i tygodniki, oraz literaturê piêkn¹, drukowan¹ zreszt¹
pierwotnie w odcinkach w³aœnie na ³amach prasy. I choæ zaznaczyæ nale¿y,
¿e wymienione Ÿród³a cechuje doœæ znaczna enigmatycznoœæ, wynikaj¹ca
z nader silnej pruderii, to jednak warto pokusiæ siê o próbê zarysowania na
ich podstawie pogl¹dów i wyobra¿eñ na temat erotycznych aspektów podró¿y. Zarówno bowiem prasa, jak i najpopularniejsze, najbardziej poczyt2

K. Przec³awski, Cz³owiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 1997, s. 61–95.
M. Olkuœnik, Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schy³ku XIX wieku jako zjawisko kulturowe i spo³eczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2001, nr 4.

3
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ne powieœci wydaj¹ siê szczególnie istotne tak dla odzwierciedlania stanu
œwiadomoœci spo³ecznej, jak i jej kszta³towania.
Wyj¹tkowo wa¿ne dla analizy interesuj¹cych mnie wyobra¿eñ i pogl¹dów by³y trzy zagadnienia. Po pierwsze — podró¿ kolej¹. Nowoczesne,
zwi¹zane z rozwojem cywilizacji warunki woja¿u stanowi³y t³o dla zachowañ seksualnych, przez co daj¹ szansê obserwacji odmiennego stosunku do
aktywnoœci przedstawicieli obu p³ci na tym polu. Po drugie — wypoczynek
poza miastem. Niezale¿nie czy zwi¹zany by³ z kuracj¹, rozrywk¹, czy pragnieniem poznania, stanowi³ arenê rywalizacji d¹¿eñ emancypacyjnych
i wp³ywów tradycyjnych norm w sferze erotycznej. Po trzecie — atrybuty
seksualnoœci kobiet i mê¿czyzn. Próba stworzenia krótkiego ich katalogu
ujawnia istnienie ciekawych w tej sferze ró¿nic, zale¿nych g³ównie od p³ci
autora.
Podró¿ — sytuacja szczególna
Podró¿owanie i wypoczynek stawa³y siê w drugiej po³owie XIX w. zjawiskami coraz powszechniejszymi. Ich niegdyœ elitarny charakter zanika³:
wzorce tego rodzaju spêdzania czasu wolnego by³y tak atrakcyjne, ¿e usilnie stara³y siê je naœladowaæ warstwy zajmuj¹ce ni¿sze szczeble w hierarchii
spo³ecznej. Rozrywce bêd¹cej dawniej udzia³em zamo¿nych krêgów ziemiañstwa i bur¿uazji oddawali siê przedstawiciele krêgów urzêdniczych,
inteligenckich, drobnomieszczañskich. Umasowienie zjawiska nie odbiera³o mu jednak aury szczególnej wyj¹tkowoœci. W du¿ej mierze wynika³o to
z bardzo silnie prze¿ywanej jeszcze na prze³omie XIX i XX w. mo¿noœci
szybkiego przemieszczania siê w przestrzeni. Doznania by³y tym mocniejsze, im podró¿owanie by³o szybsze, wygodniejsze, bardziej komfortowe,
a co za tym idzie daj¹ce szansê swobodnego pokonywania wiêkszych odleg³oœci. Kolej wci¹¿ budzi³a wielkie zainteresowanie i stanowi³a niema³¹
atrakcjê. Kolejne unowoczeœnienia, polepszanie warunków podró¿y, ale
te¿ mankamenty i uchybienia nader czêsto opisywane by³y na ³amach prasy,
przez co oddzia³ywa³y na wyobraŸniê opinii publicznej.
Zawrotna, jak na owe czasy, prêdkoœæ poci¹gu intensyfikowa³a doznanie pokonywania odleg³oœci. Sugestywnie uczucie to opisa³ sprawozdawca
„Kuriera Warszawskiego”: „Myœl moja bieg³a szybciej od poci¹gu kolejowego. Wiód³ j¹ poci¹g inny — ów wrodzony poci¹g do piêknej, prawdziwej,
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potê¿nej przyrody”4. Podró¿ny uœwiadamia³ sobie oddalanie siê od swego
domu, rodziny, swego œwiata, swego œrodowiska. Równie¿ oddalanie siê od
codziennych norm i konwenansów. Podró¿ny pozostawia³ za sob¹ nie tylko
ciasnotê ulic, ja³owoœæ bruków i asfaltu, kurz, py³, zaduch. Zrywa³ tak¿e,
choæby czasowo, z moralno–duchow¹ stron¹ miejskiej egzystencji. Os³abieniu ulega³a zarówno wi¹¿¹ca moc norm œrodowiskowych, jak i zobowi¹zañ rodzinnych. Zwa¿ywszy, ile miejsca Ÿród³a poœwiêcaj¹ tym aspektom korzystania z kolei, mo¿na stwierdziæ, ¿e podró¿owanie drogami ¿elaznymi uwa¿ano za wstêp do ulegania wiêkszej swobodzie obyczajowej. Wydaje siê, ¿e jazda poci¹giem kojarzona by³a z mo¿liwoœci¹ ³amania, przekraczania pewnego tabu. Wielki amator dróg ¿elaznych Boles³aw Prus u¿y³
w Lalce, w dialogu W¹sowskiej i Wokulskiego, takiej oto metafory:
— „Co pan chce (...) to mi³oœæ wieku pary i elektrycznoœci.
— A tak. Nawet przypomina kolej ¿elazn¹.
— Leci jak burza i sypie iskry?...
— Nie. JeŸdzi prêdko i bierze pasa¿erów, ilu siê da” 5.
Literacki i prasowy wizerunek swobody obyczajowej zwi¹zanej z podró¿¹ kolej¹ cechowa³ siê niejednakowym, nierównym stosunkiem do aktywnoœci ka¿dej z p³ci. Warszawskie periodyki z uporem opisywa³y zdarzenia
maj¹ce œwiadczyæ o tym, jak niebezpieczne i niepo¿¹dane by³o dla kobiet
udawanie siê w podró¿ samotnie, bez opieki mê¿czyzny czy choæby liczniejszego damskiego towarzystwa. Samotna podró¿na postrzegana by³a jako
³atwa ofiara rozmaitych niegodziwoœci. Pada³a ofiar¹ oszustwa i kradzie¿y6,
lub odurzona narkotykiem bywa³a doszczêtnie ograbiona7. Naturalnie, pokrzywdzonej i bezradnej z pomoc¹ spieszyæ musia³ mê¿czyzna — m¹¿ lub
syn poszkodowanej. W grê wchodziæ tak¿e mog³y i du¿o powa¿niejsze niebezpieczeñstwa. Jak donosi³ powa¿ny „Tygodnik Mód i Powieœci”, pewna
osiemnastolatka przesiadaj¹ca siê na stacji w Skierniewicach o ma³o nie
pad³a ofiar¹ uwodzicielskich a niecnych zapa³ów pracownika kolei8.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c, prasa nie by³a przychylna samodzielnie peregrynuj¹cym paniom. Czêsto przedstawiano je jako zarozumiale, przem¹drza³e, nie potrafi¹ce skromnie i z umiarem znaleŸæ siê w jak¿e nietypowej dla
4
5
6
7
8

S. Rossowski, Z wra¿eñ letniej wycieczki. Iwonicz, „Kurier Warszawski” (dalej: „KW”) 1891, nr 211, s. 1.
B. Prus, Lalka, t. 2, Warszawa 1956, s. 129.
Opieka w podró¿y, „KW” 1891, nr 190, s. 4.
Towarzyszka podró¿y, „KW” 1891, nr 230, s. 3.
„Tygodnik Mód i Powieœci” (dalej: „TMiP”) 1898, nr 37.
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nich sytuacji. Felietonista „Biesiady Literackiej” z niesmakiem wspomina³
podró¿, jak¹ odbywa³ w jednym przedziale z kobietami, powracaj¹cymi
z letniego wypoczynku. Redaktora „Sêpa” zbulwersowa³o to, i¿ panie z ca³¹ swobod¹ rozprawia³y o bakteriologii, komunikacji, sztuce in¿ynierskiej
i zagadnieniach militarnych. Zra¿ony swobod¹ i elokwencj¹ towarzyszek
podró¿y, ¿urnalista z triumfem zauwa¿a³, ¿e jedna z nich nie by³a jednak
zdolna do pozbycia siê w³aœciwej kobietom kokieterii i uskar¿a³a siê na
brak lustra, a — co gorsza — „(...) nie odzwyczai³a siê od wo¿enia ze sob¹
kilkunastu pude³ek zamiast jednej walizy”9.
Przedsiêbranie samotnego woja¿u kolej¹ wzbudza³o ironiê lub s³abo
skrywane drwiny. Z³oœliwi sprawozdawcy prasowi szczególnie upodobali
sobie podró¿ne zza oceanu, odwa¿nie wyznaczaj¹ce nowe standardy zachowañ. „Amerykanki przyzwyczajone do samodzielnego postêpowania,
nawet w dalekich podró¿ach obchodz¹ siê bez mêskiej opieki”10. Jeszcze
w 1908 r. zdumienie i dezaprobatê wzbudza³ woja¿ dwudziestu trzech turystek ze Stanów Zjednoczonych, przemierzaj¹cych Europê. „Kurier Warszawski” k¹œliwie stwierdza³: „Panie podró¿uj¹ same, jak przysta³o na Amerykanki, które mog¹ œmia³o obchodziæ siê bez mê¿czyzn — naturalnie tylko
w podró¿y”11.
Podró¿ kolej¹ otacza³a atmosfera pewnej dwuznacznoœci — tak¿e,
a mo¿e zw³aszcza na kartach literatury piêknej. W Dziejach grzechu Stefana
¯eromskiego hrabia Zygmunt Szczerbic proponowa³ Ewie Pobratyñskiej
wspóln¹ podró¿ do Rzymu dla ratowania uwiêzionego £ukasza Niepo³omskiego. Zastrzega³ jednak, ¿e bêd¹ j¹ odbywali w osobnych wagonach12.
W tej sytuacji mniej by³o zatem istotne bezpieczeñstwo dziewczyny, a bardziej liczy³o siê zachowanie dystansu i niedopuszczenie do zbli¿enia dwojga ludzi. Zbli¿enia ³atwiejszego, a mo¿e wrêcz nieuniknionego podczas peregrynacji kolej¹ ¿elazn¹. M³ody arystokrata s³owa dotrzyma³ i Ewy nie
spotka³a ¿adna niepo¿¹dana przygoda13. Jednak kolej w koñcu okaza³a siê
i dla niej czymœ fatalnym. W³aœnie w poci¹gu kurierskim, którym z Pary¿a
mknê³a do Wiednia, wpad³a w rêce œcigaj¹cego j¹ demonicznego i zbrodniczego Pochronia. Zacisze przedzia³u, w którym bohaterka ¯eromskiego
mia³a samotnie i bezpiecznie odbyæ podró¿ do lepszego œwiata i godnego
9
10
11
12
13

Sêp, Z Warszawy, „Biesiada Literacka” (dalej: „BL”) 1893, nr 41.
Turystki, „KW” 1891, nr 215, s. 4.
Konkurs na podró¿, „KW” 1908, nr 219, s. 10.
S. ¯eromski, Dzieje grzechu, Warszawa 1985, s. 187–189.
Tam¿e, s. 200.
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¿ycia u boku Jaœniacha, okaza³o siê zdradzieck¹ pu³apk¹. Desperacka próba ucieczki przed przeœladowc¹ okaza³a siê daremna...14
Wyobra¿enia opinii publicznej o niebezpieczeñstwach, ale i mo¿liwoœciach, jakie dawa³a podró¿ poci¹giem, kszta³towa³ m.in. Boles³aw Prus.
Apogeum haniebnego flirtu Izabeli £êckiej z Kaziem Starskim ma miejsce
w³aœnie w wagonie, ba, w salonce wynajêtej przez zacnego Wokulskiego dla
odbycia wspólnej podró¿y do Krakowa. Zaœlepiony mi³oœci¹ narzeczony
staje siê mimowolnym œwiadkiem gor¹cych przytuleñ i kompromituj¹cego
dialogu wiaro³omnej wybranki i pod³ego adoratora. Sceneriê incydentu
tworz¹: miarowy stukot kó³ pêdz¹cego poci¹gu, przyæmione œwiat³o i kameralna atmosfera komfortowego przedzia³u, w którym czworo ludzi podró¿uje razem, ale jednoczeœnie ka¿dy z nich mo¿e siê wyizolowaæ i dowolnie korzystaæ ze swoistej swobody...15
U schy³ku XIX w. traktowano poci¹g nie tylko jako nowoczesny œrodek
lokomocji i nie tylko jako symbol tempa, w którym przysz³o ¿yæ — i podró¿owaæ — ówczesnemu spo³eczeñstwu. Kolej kojarzono równie¿ z przyspieszonym rozstawaniem siê z ogólnie przyjêtymi normami zachowañ. Odmiennie wszak¿e oceniano zachowanie przedstawicieli dwu p³ci na tym polu. Pasa¿er–mê¿czyzna cieszy³ siê w tej sferze pe³n¹ swobod¹. Nic nie krêpowa³o jego samodzielnoœci w odbywaniu podró¿y drogami ¿elaznymi.
Niezale¿na, samodzielna kobieta traktowana natomiast by³a z niechêci¹,
politowaniem, zatroskanym wspó³czuciem. Winna by³a raczej, wedle upowszechnianej opinii, korzystaæ z kolei pod opiek¹ — najlepiej mê¿a. Chroni³oby j¹ to przed niebezpieczeñstwami i pokusami oraz pozwala³oby na
zachowanie nad ni¹ œcis³ej kontroli.
Wypoczynek, kuracja, turystyka — sprzyjanie swobodzie
Podobnie jak w przypadku wzmianek o podró¿y kolej¹, wyraŸn¹ ambiwalencjê w stosunku do seksualnoœci kobiet i mê¿czyzn odnajdujemy tak¿e
w opisach pobytu w kurortach, atrakcyjnych miejscowoœciach czy choæby
na wilegiaturze. Wymienione miejsca ³¹czy pewna wspólna cecha. Z socjologicznego punktu widzenia, reprezentowanego przez Ervinga Goffmana16, stanowi¹ one dla aktorów ¿ycia codziennego now¹ scenê. Scenê odleg³¹
od tej, do której przywykli. Nowa scena to nowi widzowie, nowy wystêp,
14
15
16

Tam¿e, s. 298–304.
B. Prus, dz. cyt., s. 385–389.
E. Goffman, Cz³owiek w teatrze ¿ycia codziennego, Warszawa 1981.
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a co za tym idzie nowa fasada: obyczajowoœæ, normy, zachowania. Wszystkie te okolicznoœci sprzyjaj¹ równie¿ i nowym, szczególnym formom zachowañ o charakterze seksualnym.
Podró¿ kolej¹, dojazd do upragnionego uzdrowiska nie trwa³y d³ugo.
U celu podró¿y spêdzano jednak wiele tygodni, czêsto kilka miesiêcy. Wyzwolone przez oddalenie od domu, od miasta, od Warszawy instynkty mog³y siê w pe³ni rozwin¹æ. Na ciê¿k¹ próbê wystawia³o to trwa³oœæ rodziny, wiernoœæ ma³¿eñsk¹, seksualn¹ wstrzemiêŸliwoœæ ludzi stanu wolnego.
Zdawa³ sobie z tego sprawê Sienkiewiczowski bohater Stach Po³aniecki,
który „(...) spotyka³ i takie [kobiety], które by³y jak nieprzystêpne twierdze
u siebie w domu i w mieœcie, a jak wolne miasta na letnich mieszkaniach, na
wodach lub w k¹pielach”17. Z kolei Lulu Porzycki w Sezonowej mi³oœci Gabrieli Zapolskiej dowodzi³, i¿ „(...) tu, na wiled¿iaturze, œwiat nie jest tak
srogi... Tu wszyscy s¹ na wakacjach ma³¿eñskich, prawda?”18.
Opinie prezentowane na kartach literatury piêknej uzupe³nia³y relacje
i pogl¹dy sprawozdawców prasowych. W³adys³aw Rabski na ³amach „Kuriera Warszawskiego” rozaniela³ siê nad urokiem Na³êczowa: „W tym œlicznym zak¹tku ziemi lubelskiej dusze ludzkie rozwijaj¹ siê jak kwiaty i pij¹
s³oñce mi³oœci. (...) trudno sobie wymarzyæ piêkniejsz¹ dekoracjê do pierwszych uœmiechów, pierwszych pieszczot i pierwszych przysi¹g Erosa. «Kocham» buduarów warszawskich brzmi inaczej ni¿ «kocham» tych trawników puszystych”19.
Ton Ÿróde³ z epoki jest zgodny. Wakacyjne relacje kobiet i mê¿czyzn
w Na³êczowie, ¯egiestowie, Rymanowie czy Iwoniczu cechowa³a swoista
odmiennoœæ od tej codziennej, powszedniej. Intensywniejsz¹, bujniejsz¹
czyni³y j¹ szczególne warunki panuj¹ce w tych i im podobnych miejscowoœciach. Œwie¿e powietrze, nieograniczona przestrzeñ, nieska¿ona natura,
atmosfera swobody i nieskrêpowania, zbawienny wp³yw kuracji, du¿o wolnego czasu — wszystko to mia³o sprzyjaæ zacieœnianiu kontaktów towarzyskich, nawi¹zywaniu znajomoœci, flirtom, szalonym uczuciom, wra¿liwoœci
na piêkno p³ci przeciwnej. Przede wszystkim by³y to jednak okolicznoœci
umo¿liwiaj¹ce snucie planów matrymonialnych: ³owieniu mê¿ów i poszuki-

17
18
19

H. Sienkiewicz, Rodzina Po³anieckich, Warszawa 1997, s. 510.
G. Zapolska, Sezonowa mi³oœæ, Kraków 1980, s. 151.
W. Rabski, Z Na³êczowa, „KW” 1898, nr 241, s. 1.
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waniu kandydatek na narzeczone20. Wedle „Kuriera Warszawskiego” to, ¿e
„¿ywe kwiaty stworzenia” stanowi¹ w Na³êczowie zdecydowan¹ wiêkszoœæ,
„(...) ka¿dy osobnik rodzaju mêskiego czuje siê tu podniesionym w cenie.
(...) Wzgl¹d ten poci¹gaæ do Na³êczowa powinien mê¿czyzn, zw³aszcza
chorych na bez¿eñstwo”21.
Podobnie, choæ nie z takim rozmachem, wygl¹da³y kontakty przedstawicieli obu p³ci w warunkach podmiejskiej wilegiatury. Zapewne pragn¹cy
ma³¿eñstwa, a zw³aszcza ich rodzice, nie mogli tu liczyæ na tak atrakcyjne
partie jak w renomowanych badach, ale tak¿e i na wiejskich letniskach próbowano snuæ i realizowaæ plany matrymonialne. Obyczaj ten, jak wspomina Bernard Singer, przenikn¹³ równie¿ do œrodowiska asymiluj¹cej siê ludnoœci ¿ydowskiej. „Czujne oko matki obserwowa³o ¿ycie towarzyskie córki.
PóŸno wieczorem, kiedy goœcie siê rozchodzili, w willi zaczyna³y siê ciche
rozmowy rodzinne. W dzieñ mówiono po polsku, teraz po ¿ydowsku. Z trosk¹ lustrowano ewentualnych kandydatów na mê¿a. Nieraz rozmowy koñczy³y siê póŸn¹ noc¹ p³aczem córki. Na linii nie tylko i nie zawsze chodzi³o
o œwie¿e powietrze i o las sosnowy”22.
W œwiadomoœci spo³ecznej ¿ywy by³ obraz erotycznej aktywnoœci warstw
wy¿szych, utrwalany przez literaturê piêkn¹. Sportretowani przez Boles³awa Prusa i Henryka Sienkiewicza przedstawiciele zamo¿nego ziemiañstwa,
arystokracji, bur¿uazji w pe³ni korzystali ze swobody wakacyjnych obyczajów. Bohaterowie Lalki, spêdzaj¹cy letnie miesi¹ce u prezesowej w Zas³awku, poddawali siê nieskrêpowanej atmosferze swobody i otwartoœci. Kazia
W¹sowska próbowa³a podczas konnej przeja¿d¿ki uwieœæ Wokulskiego23.
Ewelina Janocka, nie zwa¿aj¹c na obecnoœæ sêdziwego narzeczonego —
barona Dalskiego, romansowa³a w parkowych alejach z Kaziem Starskim24.
Wokulski zaœ dost¹pi³ wreszcie szczêœcia zbli¿enia siê do Izabeli £êckiej:
najpierw podczas grzybobrania i spacerów ³ódk¹, a póŸniej w romantycznej
scenerii ruin zas³awskiego zamczyska25.
20
C. Jankowski, Z wra¿eñ letniej wycieczki. Na³êczów, „KW” 1891, nr 196, s. 1–4; ten¿e, Z wra¿eñ letniej wycieczki. Busko, „KW” 1891, nr 201, s. 1–2; Echa letnie. Czarniecka Góra w lipcu, „KW” 1893, nr 213, s. 2;
Echa letnie. Po³¹ga, „KW” 1893, nr 239, s. 3; W. Rabski, Z Na³êczowa, „KW” 1898, nr 241, s. 1; Z Warszawy,
„BL” 1893, nr 32; Echa warszawskie, „Przegl¹d Tygodniowy” 1903, nr 29.
21
Echa letnie. Na³êczów, „KW” 1893, nr 217, s. 2–3.
22
B. Singer (Regnis), Moje Nalewki, Warszawa 1993, s. 168.
23
B. Prus, dz. cyt., s. 127–128.
24
Tam¿e, s. 147–151.
25
Tam¿e, s. 169–191.
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Drastyczniej ukaza³ wilegiaturow¹ obyczajowoœæ Sienkiewicz. Bohaterowie Rodziny Po³anieckich wrêcz przeœcigali siê w d¹¿eniu do moralnego
upadku. Aneta Osnowska niemal jawnie romansowa³a z Kopowskim na
wsi, w Przytu³owie, pod okiem ma³¿onka, którego zreszt¹ ostatecznie zdradzi³a u wód — w Ostendzie26. Lineta Castelli sprzeniewierzy³a siê zacnemu
narzeczonemu Ignacemu Zawi³owskiemu27. A i sam Stach Po³aniecki zabrn¹³ w romans z pani¹ Maszkow¹, nie dochowuj¹c wiernoœci brzemiennej
Maryni28. Szczególny fatalizm przywiód³ kilkoro ludzi do poddania siê czysto erotycznym popêdom i uleg³oœci seksualnym fascynacjom w³aœnie w warunkach letniego wypoczynku. Nieuchronnoœæ wypadków burz¹cych spokojne, stabilne ¿ycie wywieraæ mog³a na czytelnikach wra¿enie istnienia
œcis³ego zwi¹zku miêdzy spêdzaniem wakacji poza miastem a si³¹ mrocznych instynktów.
Spoœród miejsc kojarzonych z letnim wypoczynkiem i równoczeœnie
z atmosfer¹ szczególnie sprzyjaj¹c¹ flirtom i romansom wyj¹tkowe znaczenie posiada³y Zakopane i Tatry. Dzika, nieskalana górska przyroda oraz
spontaniczna obyczajowoœæ górali intensywnie oddzia³ywa³y na uczucia
i ¿¹dze kuracjuszy i turystów. Lucyna Æwierciakiewiczowa np. surowo
stwierdza³a na ³amach „Kuriera Warszawskiego”, ¿e „Zakopane nadaje siê
jedynie do flirtu”29. Z kolei „Wêdrowiec” wo³a³: „O! To Morskie Oko posiada czary i podobno niejedne ju¿, szukaj¹ce siê na pró¿no przedtem serca, tam siê szczêœliwie znalaz³y...”30. Sprawozdawca tego tygodnika konstatowa³: „Ju¿ to «babiniec» w zak³adzie doktora Chramca obfitowa³ w moc
wdówek i panienek, wzdychaj¹cych do ma³¿eñstwa”31. Prasowe relacje znalaz³y gruntowne uzupe³nienie na kartach literatury piêknej. Nadzwyczaj
drobiazgowy wizerunek romansu rozwijaj¹cego siê w podtatrzañskiej scenerii skreœli³a Gabriela Zapolska w Sezonowej mi³oœci.
Bohaterka powieœci — Tuœka ¯ebrowska — wraz z córk¹ Pit¹ wyjecha³a
na czas wakacji do Zakopanego, pozostawiaj¹c w Warszawie rodzinny niedostatek materialny, nieatrakcyjnego i nudnego mê¿a, familiê pozbawion¹
zdolnoœci prze¿ywania jakichkolwiek uczuæ, uci¹¿liwoœæ miejskiego ¿ycia32.
26
27
28
29
30
31
32

H. Sienkiewicz, dz. cyt., s. 540–550, 714.
Tam¿e, s. 649–651.
Tam¿e, s. 507–511, 571–592.
L. Æwierciakiewiczowa, Echa letnie. Nowa Szczawnica, „KW” 1893, nr 184, s. 1–2.
Werytus, W siedzibie or³ów. Zakopane i Tatry, „Wêdrowiec” 1898, nr 34, s. 665.
Tam¿e, nr 35, s. 687.
G. Zapolska, dz. cyt., s. 12–14, 163–164, 265–266.
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Tuœce nie uda³o siê jednak pozostawiæ wszechogarniaj¹cego j¹ konwenansu, który — pocz¹tkowo — nawet pod Giewontem krêpowa³ jej spontanicznoœæ i ¿ywio³owoœæ. Ow³adniêta sztywnymi formami zachowania bohaterka nie potrafi³a odkrywaæ piêkna przyrody ani doceniaæ uroku gór. Nie
by³a równie¿ zdolna do poddania siê narastaj¹cemu uczuciu. Broni³a siê
przed rodz¹c¹ siê fascynacj¹, a wreszcie gor¹c¹ mi³oœci¹ do frywolnego
i piêknego aktora — Porzyckiego33. Aby uchroniæ siê przed jego zniewalaj¹cym urokiem, nawi¹za³a stosunki z wyj¹tkowo odra¿aj¹c¹ radczyni¹
Warchlakowsk¹34. Prze³om w postêpowaniu Tuœki nast¹pi³, gdy nad brzegiem Morskiego Oka podda³a siê jednoczeœnie uczuciu i wp³ywowi tatrzañskiej przyrody35. Eksplodowa³a w niej nie tylko prawdziwa namiêtnoœæ, ale
i przemo¿na chêæ ostatecznego zerwania ze swym dotychczasowym œwiatem. D¹¿y³a do zdrady, pragnê³a porzuciæ mê¿a i synów, uciec i rozpocz¹æ
nowe ¿ycie — tak swobodne, jak tylko daæ mog³a profesja aktorki36.
Rozwój g³ównego w¹tku Sezonowej mi³oœci nie pozostawia w¹tpliwoœci,
¿e przemiana w postawie bohaterki nie mog³aby siê dokonaæ, gdyby nie
wp³yw stopniowo odkrywanego piêkna gór i obserwacja prostoty uczuæ
Wikty i Józka Obidowskich — górali, u których Tuœka wynajmowa³a pokój37. Swoista pierwotnoœæ tak otoczenia, jak i stosunków miêdzyludzkich
by³y czynnikami, które pozwoli³y warszawskiej letniczce na prze¿ycie pod
Giewontem „drugiej wiosny”38.
Ze zbadanych przeze mnie Ÿróde³ w doœæ oczywisty sposób wynika, ¿e
w œwiadomoœci spo³ecznej prze³omu wieków wyjazdy wakacyjne nadzwyczaj sprzyja³y mi³osnym i erotycznym uniesieniom. Atmosfera wypoczynku
i swobody generowa³a szczególnie intensywne prze¿ycia uczuciowe i dawa³a mo¿noœæ zbli¿eñ fizycznych. U³atwia³a kojarzenie ma³¿eñstw, ale te¿
i wystawia³a na próbê istniej¹ce ju¿ zwi¹zki, nara¿aj¹c je na niebezpieczeñstwo zdrady. Zgodnoœæ opinii rozmaitych przekazów jest w tej materii niemal¿e ca³kowita. Ponadto tak w prasie, jak i w dzie³ach literackich opisowi
zjawiska towarzyszy swoisty klimat akceptacji, przyzwolenia dla niekonwencjonalnych, nader frywolnych zachowañ ludzi korzystaj¹cych z uroków
33
34
35
36
37
38

Tam¿e, s. 87–90, 100–127.
Tam¿e, s. 114–127, 133–139.
Tam¿e, s. 200–211.
Tam¿e, s. 392–399.
Tam¿e, s. 44–45, 129, 138–149.
Tam¿e, s. 264.
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kaniku³y. Interesuj¹co przedstawia siê na tym tle stosunek do seksualnej
aktywnoœci kobiet i mê¿czyzn. WyraŸnie daje siê zauwa¿yæ znacz¹c¹ ró¿nicê w ocenie zachowañ ka¿dej z p³ci. W³aœnie w tej sferze najsilniej odczuwany jest konflikt pomiêdzy odosobnionymi d¹¿eniami emancypacyjnymi
kobiet a próbami narzucenia im przez ogó³ spo³eczeñstwa zasad „podwójnej moralnoœci”.
Wakacyjne próby emancypacji i presja œrodowiska
Prasa, co ju¿ podkreœla³em, jest z pewnoœci¹ Ÿród³em najbardziej masowym, najobszerniejszym, a co za tym idzie najpe³niej chyba odzwierciedlaj¹cym, a — w przesz³oœci — na pewno najsilniej kszta³tuj¹cym opiniê ogó³u.
Prasowy wizerunek podró¿uj¹cych kobiet i mê¿czyzn mia³, jak s¹dzê, wyj¹tkow¹ noœnoœæ i nader ³atwo adaptowa³ siê w œwiadomoœci wspó³czesnych. W znakomitej wiêkszoœci relacje warszawskich periodyków z kurortów, wilegiatury czy innych miejsc, gdzie spêdzano wakacje, pisane by³y
przez mê¿czyzn. Autorzy nader wiele miejsca w swych opisach poœwiêcali
kobietom. Traktowali je przy tym w szczególny sposób.
Rol¹ najczêœciej przeznaczan¹ kobietom przez ¿urnalistów by³a rola
ozdoby, dekoracji, przedmiotu wzbogacaj¹cego sezon uzdrowiskowy, czy
wrêcz decyduj¹cego o jego wartoœci. Bez ¿adnej ¿enady, lubie¿nie, sprawozdawcy „Kuriera Warszawskiego” zachwycali siê obecnoœci¹ piêknych pañ.
Rozmyœlnie wprowadzano atmosferê po¿¹dania, przejrzystych aluzji i wiele mówi¹cych niedomówieñ: „(...) zbyt dok³adnie studiowa³em jakieœ tam
kwiatki bezimienne. Oj! Kwiaty, kwiaty! Ile wy z³ego broicie!”39.
Na wskroœ przedmiotowe traktowanie kobiet charakterystyczne by³o
nie tylko dla samych dziennikarzy czy sprawozdawców. Jeœli wierzyæ ich relacjom, podobny duch opanowywa³ ogó³ wypoczywaj¹cych mê¿czyzn. Kuracjusze czy turyœci chêtnie przeznaczali kobietom rolê towaru, który mo¿na ogl¹daæ i nie tylko podziwiaæ, ale wrêcz oceniaæ jego wartoœæ. Latem
1891 r. w Karlowych Warach: „W pewnym prywatnym kó³ku towarzyskim
miêdzynarodowym, bo z³o¿onym z Anglików, Francuzów, Niemców i kilku
Polaków, urz¹dzono coœ na kszta³t konkursu piêknoœci. Damy nie wiedzia³y
nawet o tej zabawie konkursowej. Spisano listê a¿ 28 bezwiednych kandy39
W. Rabski, Z Na³êczowa, „KW” 1898, nr 242, s. 2. Por. tak¿e: S. Rossowski, Z wra¿eñ letniej wycieczki.
Kuzyn Iwonicza i dalsza kuzynka, „KW” 1891, nr 215, s. 1; C. Jankowski, Z wra¿eñ letniej wycieczki. Na³êczów,
„KW” 1891, nr 196, s. 1–4; Echa letnie. Na³êczów, „KW” 1893, nr 217, s. 2–3.
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datek. W kawiarni Kaiserparku odby³o siê tajne g³osowanie i prawie jednomyœlnie pierwszy stopieñ otrzyma³a pani baronowa V., urocza Kreolka,
drugi pani J. z Warszawy, a trzeci panna C., córka wêgierskiego magnata.
Laureatki otrzyma³y bezimiennie przys³ane kosze kwiatów z napisem w kilku jêzykach, krótkim, wêz³owatym, lecz pe³nym znaczenia: «ho³d piêknoœci»40. Autor relacji najwyraŸniej nie dostrzega³ niczego nieprzyzwoitego
w potajemnym taksowaniu nie zdaj¹cych sobie z tego sprawy kobiet. Traktowanie kobiety jako osoby stworzonej do ozdoby, do cieszenia oka mê¿czyzny, podobnie jak uznawanie zewnêtrznej aparycji za jedyny walor godny uwagi by³o powszechnie uznawan¹, w pe³ni akceptowan¹ norm¹. Norm¹
nie wzbudzaj¹c¹ ¿adnych w³aœciwie kontrowersji.
Niestosownoœæ i odpychaj¹cy charakter podobnej postawy konstatowa³a natomiast w Sezonowej mi³oœci Zapolska. W restauracyjnej sali Tuœka dostrzega „(...) galeriê drwi¹cych lub po¿¹dliwie wpatrzonych w ni¹ mê¿czyzn”. Nawet zaprzyjaŸnieni aktorzy „(...) obsypuj¹ Tuœkê nieszczerymi
komplementami po¿eraj¹c wzrokiem kark jej i szyjê. (...) Za chwilê Tuœka
porwana tañczy ci¹gle (...). Przechodzi z r¹k do r¹k jak zabawka. Ogarnia
wszystkich mê¿czyzn formalny sza³, aby zatañczyæ z t¹ «czarno ubran¹, co
ma taki œliczny kark»...”41
Na kartach literatury piêknej w roli po¿¹dliwego ³owcy wystêpowa³ nie
tylko anonimowy t³um uzdrowiskowy. W Sezonowej mi³oœci sam Porzycki
jest pozbawionym zahamowañ uwodzicielem, dybi¹cym na czeœæ i uczciwoœæ Tuœki. W Rodzinie Po³anieckich Stach Po³aniecki, pod wp³ywem wilegiaturowej swobody, porzuca drogê uczciwoœci ma³¿eñskiej i decyduje siê
na zdradê, Kopowski zaœ kompromituje pannê Castelli. W Lalce Starski
próbuje na ³onie przyrody swych podbojów. I choæ dokonania wszystkich
tych bohaterów s¹ zganione przez autorów powieœci, to nie sposób oprzeæ
siê wra¿eniu, i¿ przedstawione zosta³y jako coœ normalnego, coœ, co mo¿e
siê zdarzyæ, nad czym mo¿na przejœæ do porz¹dku, powróciæ do codziennego ¿ycia. W ten sposób zarówno prasa, jak i literatura piêkna kszta³towa³y
swoiste kryteria oceny zachowañ seksualnych: pob³a¿anie dla mêskich wybryków i uznawanie kobiety za wdziêczny ich obiekt — za przedmiot.
Diametralnie odmienna by³a natomiast ocena postêpowania kobiet.
Prasa, tak przychylna mêskim upodobaniom i apetytom, niemi³osiernie
40
41

Echa letnie. Karlowe Wary, „KW” 1891, nr 168, s. 1.
G. Zapolska, dz. cyt., s. 333–335.
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kpi³a z pañ próbuj¹cych dokonywaæ mi³osnych podbojów. Za typowy wzorzec ¿¹dnej wra¿eñ kuracjuszki „Kurier Warszawski” uznawa³ „lwicê prowincjonaln¹”, która: „Wieczorami przechadza siê w najodludniejszych alejach parku, pozostawiwszy wpierw portierowi dok³adne informacje, gdzie
siê znajduje. I czeka. A gdy w oddali ujrzy cieñ mê¿czyzny, siada na ³awce
i marzy. Potem zamglonymi oczami patrzy na niego, potem siê skar¿y, ¿e
nikt jej nie rozumie, a najmniej m¹¿ w³asny, potem mówi: «Pan ma coœ szatañskiego» i dodaje: «ChodŸmy ju¿, chodŸmy, ja siê bojê»”42. Kpinom czêsto towarzyszy³y niechêæ, oburzenie, konsternacja. Nazbyt, zdaniem ¿urnalistów, poufa³e stosunki „(...) pewnego od³amu erotyczno–histerycznych warszawianek” z góralami tatrzañskimi wywo³ywa³y ostre s³owa potêpienia43.
Podobne kryteria oceny kobiet i mê¿czyzn dominowa³y na kartach literatury piêknej. Manifestacyjna swoboda prawdziwego wampa, jakim uczyni³ Kaziê W¹sowsk¹ Prus, ukazana jest jako zjawisko niecodzienne, niezwyk³e, wrêcz zadziwiaj¹ce otoczenie. Wybryki niewiernych narzeczonych:
Eweliny Janockiej z Lalki czy panny Castelli w Rodzinie Po³anieckich, autorzy ukazali jako moralnie naganne — jako haniebne sprzeniewierzenie siê
zasadom i nadu¿ycie pok³adanego w nich zaufania. Jest to ocena jednoznaczna, a postêpowanie bohaterek nie znajduje usprawiedliwienia. Podobnie obszed³ siê Sienkiewicz z Anet¹ Osnowsk¹. Wodz¹ca za nos œlepo zakochanego ma³¿onka bohaterka przedstawiona jest wrêcz jako potwór niemoralnoœci, a dokonana w Ostendzie zdrada koñczy siê g³oœnym skandalem.
Bardziej z³o¿ony wydaje siê wizerunek Tuœki ¯ebrowskiej. Sprzyjaj¹ca
ideom emancypacji Zapolska sprawi³a, ¿e silne wra¿enie wywiera drobiazgowo przedstawiona powolna ewolucja postawy nieszczêsnej bohaterki,
stopniowo wik³aj¹cej siê w romans z Porzyckim. Pogr¹¿a siê ona z wolna
w uczuciu, ale i w ciê¿kich wyrzutach sumienia. Intensywnie prze¿ywa
sprzeniewierzanie siê ma³¿eñskiej uczciwoœci i wiernoœci. Daj¹c siê porwaæ
fascynacji urodziwym aktorem, nie widzi dla siebie innej drogi, jak ca³kowite rozbicie swej w³asnej rodziny. G³êbokie rozterki Tuœki, jak s¹dzê, pos³u¿y³y Zapolskiej do usprawiedliwienia decyzji ¯ebrowskiej jako kobiety
uciekaj¹cej przed zwi¹zkiem sztucznym, nieszczerym, mêcz¹cym. Równo42

Listy z Krakowskiego Przedmieœcia. Z albumu turysty: Typy hotelowe, „KW” 1903, nr 260, s. 2–3.
Werytus, W siedzibie or³ów. Zakopane i tatry, „Wêdrowiec” 1898, nr 36, s. 705. Por. tak¿e: tam¿e, nr 38,
s. 747; K. Gliñski, Przy kominku, „Bluszcz” 1903, nr 7, s. 74–77.
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czeœnie umo¿liwi³y ukazanie, jak trudno decyzje takie by³o podj¹æ kobiecie
mocno osadzonej w œwiecie sztywnego konwenansu, powszechnie obowi¹zuj¹cych norm. Jak trudno by³o znieœæ presjê œrodowiskow¹, uosabian¹
w powieœci przez obecnoœæ klanu Warchlakowskich44. Sezonowa mi³oœæ, powieœæ napisana przez kobietê, najpe³niej i najdos³owniej przedstawia wyj¹tkowy kontrast pomiêdzy tym, na co pozwoliæ móg³ sobie za¿ywaj¹cy wypoczynku mê¿czyzna, a czego w ¿adnym razie spo³eczeñstwo koñca XIX w.
nie mog³o wybaczyæ kobiecie — zw³aszcza zamê¿nej i obarczonej dzieæmi.
Generalnie, sygnalizowanie przez kobietê potrzeb seksualnych wzbudza³o niechêæ czy wrêcz potêpienie. W œwiadomoœci spo³ecznej nie by³o
przyzwolenia nie tylko na szersz¹ nieco swobodê, ale wrêcz na podejmowanie prób zaspokojenia potrzeb, które w przypadku mê¿czyzn uznawano za
ca³kowicie naturalne: weryfikacji swej atrakcyjnoœci, prze¿ycia przelotnego
uczucia czy choæby spe³nienia w krótkiej, gor¹cej namiêtnoœci.
Atrybuty seksualnoœci — w mroku pruderii
Wród³a schy³ku XIX w., mówi¹c kontaktach kobiet i mê¿czyzn podczas
podró¿y i wypoczynku, nie mog³y nie poruszaæ kwestii atrybutów seksualnoœci. Rzecz ciekawa, ¿e choæ ówczesne pisma ilustrowane chêtnie zamieszcza³y doœæ œmia³e akty kobiece (zawsze jednak w formie artystycznej), to
teksty poœwiêcone woja¿om cechowa³a znaczna powœci¹gliwoœæ. Jêzyk, jakim siê pos³ugiwano, by³ jêzykiem prawdziwie ezopowym. Królowa³y aluzje
i niedomówienia. Opisuj¹c mi³osne uniesienia, tworz¹c atmosferê po¿¹dania, autorzy nie przekraczali granicy, sztywno wyznaczonej przez pe³ne
pruderii zasady. Wyj¹tkiem by³y naturalnie Dzieje grzechu ¯eromskiego.
Pomimo enigmatycznoœci Ÿróde³, mo¿na pokusiæ siê o dokonanie przegl¹du najczêœciej pojawiaj¹cych siê cech, przymiotów kojarzonych z seksualnoœci¹. Znamienne, ¿e choæby pobie¿na analiza tekstów prasowych
i dzie³ literackich pozwala dostrzec w tej materii pewne zró¿nicowanie.
Zwi¹zane jest ono jednak nie z tym, czy opisuje siê mê¿czyznê czy kobietê,
ale z tym, czy mamy do czynienie z autork¹ czy z autorem. Przyt³aczaj¹ca
wiêkszoœæ Ÿróde³ napisana zosta³a przez mê¿czyzn. Co dostarcza³o im seksualnych skojarzeñ? Co opisywali, myœl¹c o erotyce? Co opinia spo³eczna
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by³a w stanie zaakceptowaæ jako symbol seksu bez naruszania powszechnie
przyjêtych norm?
Najodwa¿niej, bez ¿adnego skrêpowania, opisywano — rzecz prosta —
mniej lub bardziej eleganckie, lepiej lub gorzej podkreœlaj¹ce urodê suknie, kreacje, toalety45. Ponadto wypoczywaj¹cych panów zachwyca³y „piêkne twarzyczki kuracjuszek”46, smuk³e sylwetki, „noski nieco za œmia³e”47,
„urocze postaci — buzie, ¿e tylko ca³owaæ, biusty upajaj¹co rozkoszne,
oczy, których blask zawstydzeniem przejmuje p³omienie gazu czy nafty”48.
Boles³aw Prus z kolei ozdobi³ pani¹ W¹sowsk¹ „pysznymi kasztanowatymi w³osami i czarnymi oczami”49 oraz „kszta³tami Junony”50. Aneta
Osnowska, której Sienkiewicz kaza³ kokietowaæ w Rzymie Stacha Po³anieckiego, by³a kobiet¹ „bardzo wysok¹, o œwie¿ej, lubo smag³ej cerze, wiœniowych ustach, rozwianej grzywce i nieco skoœnych fio³kowych oczach,
(...). Mia³a dziwny zwyczaj trzymania siê, polegaj¹cy na zasuwaniu w ty³ ramion, wysuwaniu naprzód figury, wskutek czego Bukacki mówi³ o niej, ¿e
nosi biust en offrande”51. Repertuar symboli erotycznych, na jaki zdobywali siê autorzy schy³ku XIX w. nie nale¿a³ do nazbyt bogatych. Cechowa³a go
powierzchownoœæ i schematycznoœæ. A i œmia³oœæ opisów nie wydaje siê
szczególnie imponuj¹ca. Niezwyk³a by³a za to na tle ówczesnej obyczajowoœci odwaga opisów ¯eromskiego52, nie zwi¹zanych zreszt¹ z aktywnoœci¹
seksualn¹ w czasie wakacji czy podró¿y. Szokowa³a ona wspó³czesnych,
a autora narazi³a na zarzut szerzenia pornografii. Bezpruderyjny realizm
zapowiada³ estetykê epoki, maj¹cej nadejœæ. Wiêkszoœæ jednak przekazów
pozostawa³a w zgodzie z normami koñca XIX w. Pomimo manifestowanej
gotowoœci do podbojów, pomimo kreowania wakacyjnej atmosfery swobody obyczajowej, Ÿród³a funkcjonuj¹ce w spo³ecznej œwiadomoœci, dostêpne
szerszej opinii odkrywa³y tyle tylko, ile ówczesna moda.
Odwa¿niej od swych kolegów po piórze opisa³a sw¹ bohaterkê Zapolska. Tuœka stawa³a siê „(...) zjawiskiem piêknym, sztucznym, kwiatem rozsiewaj¹cym myœl grzeszn¹, po¿¹danie i têsknotê mi³osn¹ (...)” dziêki „(...)
45
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pastelowej karnacji, (...) przeœlicznym pe³nym ramionom, (...) œlicznej z³otej barwie w³osów”53. Porzyckiego oczarowywa³y „(...) rozwiane umiejêtnie
fale w³osów, (...) œliczne uszka jak muszelki ró¿owe, (...) podbródek, zarysowany na tle b³êkitnej aksamitki z czystoœci¹ porcelanowej maseczki”. Aktor „(...) œledzi nozdrza delikatne jej noska cokolwiek garbatego i myœli, ¿e
poruszaj¹ siê obiecuj¹co jak chrapki, i rozkoszuje siê tym poruszeniem” 54.
Najbardziej zmys³owym atrybutem seksualnoœci Tuœki by³ bez w¹tpienia
„(...) rzeczywiœcie piêkny, ró¿owy kark, pokryty lekko krêconymi, z³otymi
w³oskami”55.
Skreœlony przez Zapolsk¹ wizerunek kobiety piêknej, wzbudzaj¹cej zachwyt, ponêtnej jest pe³niejszy, bli¿szy rzeczywistoœci, znacznie silniej powi¹zany z erotyzmem ni¿ u autorów–mê¿czyzn. Pisarka, znana z przeciwstawiania siê pruderii, mieszczañskiej moralnoœci, fa³szowi, tak¿e i na tym
polu mog³a pozwoliæ sobie na wiêcej ni¿ inni dziennikarze i literaci. Oni,
nie krêpuj¹c siê konstruowaniem podzia³u ról wed³ug schematu mê¿czyzna
— zdobywca, kobieta — ofiara, skrywali siê za fasad¹ eufemizmów i niedomówieñ. Ona, broni¹c godnoœci i swobody kobiety, wnika³a g³êbiej w istotê
seksualnoœci. Ukazywa³a nie tylko to, co wa¿ne, poci¹gaj¹ce by³o dla mê¿czyzn, ale chyba przede wszystkim to, co ceni³a w sobie pragn¹ca zrobiæ
wra¿enie kobieta.
Zapolskiej zawdziêczamy równie frapuj¹cy obraz atrakcyjnego, wzbudzaj¹cego mi³oœæ i po¿¹danie mê¿czyzny. Na Lulu Porzyckiego spogl¹damy
bowiem oczami zafascynowanej, a póŸniej i zakochanej kobiety. Tuœka dostrzega w przystojnym aktorze wyszukan¹ elegancjê, „(...) œwie¿o ogolon¹,
(...) pe³n¹ m³odoœci twarz, (...) œliczne oczy o d³ugich, ciemnych rzêsach”56;
„(...) oczy zuchwa³e i ³asz¹ce siê”57; przepyszne, bia³e, równe, per³owe,
lœni¹ce zêby58. Porzycki jawi³ siê jako „(...) ros³y, silny, ³adny w tym sk¹paniu s³onecznym, oddychaj¹cy szeroko doskonale zbudowan¹ piersi¹, która
w bieli trykotu zdawa³a siê byæ z gipsu odlan¹”59. Jego nogi natomiast by³y
„(...) pewne siebie, zgrabne, imponuj¹ce” 60.
Nakreœlony przez kobietê wizerunek mêskiego idea³u jest bogatszy ni¿
obraz uzdrowiskowych i wakacyjnych kobiecych piêknoœci, odtworzony na
53
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podstawie opisów sporz¹dzonych przez mê¿czyzn. Drobiazgowoœæ portretu autorstwa Zapolskiej mog³a byæ skutkiem d¹¿enia do zamanifestowania,
¿e kobiecie tak¿e wolno podziwiaæ, zachwycaæ siê, pragn¹æ i kochaæ. St¹d
mo¿e obraz Porzyckiego jest obrazem doœæ odosobnionym. Autorom bowiem zazwyczaj nie³atwo przychodzi³o opisanie urodziwego mê¿czyzny.
Sienkiewicz w Rodzinie Po³anieckich o cukierkowej urodzie g³upka —
Kopowskiego wyra¿a³ siê z wyraŸnym przek¹sem: „(...) to jest jakiœ pan, taki piêkny, ¿e powinien mieæ na g³owie takie pude³ko z aksamitem w œrodku,
jakich u¿ywaj¹ jubilerowie. (...) Te panie trochê siê nim bawi¹, ale on taki
³adny ch³opiec, wiêc go rade maluj¹”61. Tak jak mêska uroda nie wydawa³a
siê Sienkiewiczowi czymœ szczególnie godnym uwagi, tak i pielêgnowanie
jej, nadmierne dbanie o siebie w celu wywarcia wra¿enia na kobiecie nie
wzbudza³o aprobaty pisarza. Przeciwnie, spotyka³o siê z ironi¹. Osnowski
„dwa lata temu by³ prawie gruby, ale jak pocz¹³ jeŸdziæ na welocypedzie,
fechtowaæ siê, za¿ywaæ kuracji Bettinga, latem piæ Karlsbad, a zim¹ jeŸdziæ
do W³och lub Egiptu dla transpiracji — tak na powrót zrobi³ siê cienki.
Zreszt¹ Ÿle powiedzia³em, ¿e on ma nienawiœæ do oty³oœci — to jego ¿ona!
A on to czyni przez kokieteriê wzglêdem niej”62. Ironia pisarza wrêcz ociera siê o szyderstwo, gdy okazuje siê, ¿e starania bohatera okaza³y siê daremne: „(...) ba³ siê utyæ przez kokieteriê dla ¿ony i od rana do wieczora
uprawia³ wszelkie mo¿liwe sporty. Ach jak on j¹ kocha³! Jaki to dobry cz³owiek — i jak mi go ¿al! Wszystko ta kobieta w nim mia³a: serce, maj¹tek,
psie przywi¹zanie — i wszystko podepta³a”63.
W sposobie przedstawiania urody przedstawicieli obu p³ci dostrzec mo¿na swoiste prawid³owoœci. Pisz¹cy mê¿czyŸni chêtnie podziwiali, zachwycali siê zjawiskowymi kobietami, choæ portretowali je raczej powierzchownie.
Na tle ogólnikowych, schematycznych komplementów, sporz¹dzona przez
Zapolsk¹ charakterystyka Tuœki wydaje siê pe³niejsza, a przede wszystkim
œmielsza i bardziej zmys³owa. Podobnie autorka „Sezonowej mi³oœci”
przedstawi³a Lulu Porzyckiego. Z kolei dziennikarze i literaci mê¿czyŸni
nie widzieli powodu do rozwodzenia siê nad urod¹ mê¿czyzn, a sam Henryk Sienkiewicz wrêcz ironicznie traktowa³ próby „dbania o siebie”. Odnieœæ mo¿na wra¿enie, ¿e w opinii spo³ecznej, któr¹ wszak autorzy kszta³towali, ale i odzwierciedlali, nie stawiano panom ¿adnych wymagañ w sferze
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osobistej atrakcyjnoœci. Prasa i literatura utrwala³y zatem szczególne, diametralnie ró¿ne postawy. Od kobiet oczekiwano, by by³y piêkne, ponêtne,
by sw¹ urod¹ zdobi³y wilegiaturowe siedziby, kurorty, miejscowoœci atrakcyjne dla turystów. Mê¿czyŸni zaœ, ³apczywie ch³on¹c urok swych potencjalnych ofiar, mogli nie troszczyæ siê o swój wygl¹d. Elegancki, zgodny z zasadami konwenansu i mod¹ strój wystarcza³, by uzdrowiskowy ³owca z nadziej¹ móg³ dokonywaæ towarzyskich i erotycznych podbojów.
*
Analiza motywów zwi¹zanych z seksualnoœci¹ kobiet i mê¿czyzn ujawniaj¹c¹ siê podczas wypoczynku i podró¿y, pojawiaj¹cych siê na ³amach
prasy i kartach powieœci prze³omu XIX i XX w. pozwala na sformu³owanie
kilku zasadniczych wniosków:
Po pierwsze, nale¿y podkreœliæ to, czego w badanych Ÿród³ach w zasadzie nie by³o. Temat ¿ycia seksualnego — czystej erotyki w najpopularniejszych czasopismach i najpoczytniejszej, ale i najbardziej wartoœciowej literaturze praktycznie nie istnia³. Pozostawa³ sfer¹ tabu. St¹d badanie wymienionych Ÿróde³ jest bardzo utrudnione i umo¿liwia œledzenie niektórych
tylko w¹tków. Na nie stara³em siê zwróciæ uwagê.
Po drugie, podró¿ i wypoczynek prze³omu wieków sprzyja³y przekraczaniu tradycyjnych norm obyczajowych, w tym tak¿e przez ma³¿onków spêdzaj¹cych wakacje bez swego ¿yciowego partnera. Opinia spo³eczna, karmiona relacjami pe³nymi frywolnoœci i niedwuznacznych aluzji, akceptowa³a taki stan rzeczy. Prezentowany przez badane Ÿród³a wizerunek obyczajowoœci grup spo³ecznych, korzystaj¹cych z uroków czasu wolnego poza miastem ukazywa³ istniej¹cy stan faktyczny, a równoczeœnie wp³ywa³ na zachowania za¿ywaj¹cych wypoczynku.
Po trzecie, prasa i literatura niejednakowo traktowa³y seksualnoœæ
przedstawicieli obu p³ci. Mê¿czyŸnie, tak¿e ¿onatemu, pozwalano na odgrywanie roli myœliwego — starannie wybieraj¹cego sw¹ ofiarê i bez skrupu³ów na ni¹ poluj¹cego. Kobiecie, nawet pannie lub wdowie, przeznaczano rolê biern¹ i surowo potêpiano wszelkie próby jej porzucenia.
Po czwarte, odmienne ukazywanie zachowañ kobiet i mê¿czyzn prowadzi³o do utrwalania ukazywanych w Ÿród³ach postaw i zachowañ. Propagowanie tego typu ról spo³ecznych umacnia³o funkcjonowanie zasad „podwójnej moralnoœci” i utrudnia³o podejmowanie prób emancypacyjnych
i wyrównywanie szans ¿yciowych obu p³ci.
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Po pi¹te, o ile tradycyjna rola kobiety–ofiary nak³ada³a (w opinii spo³ecznej) obowi¹zek bycia piêkn¹ i zadban¹, o tyle mê¿czyzna–³owca dbaæ
o siebie szczególnie nie musia³. Móg³ kontentowaæ siê karykaturalnym czêsto wygl¹dem: monstrualn¹ tusz¹ lub chorobliw¹ rachitycznoœci¹. Prasa i literatura nie stara³y siê w tej mierze stymulowaæ zachowañ odmiennych, podejmowaæ prób edukacji czytelników.
Poczynione obserwacje pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ charakterystyczne dla
koñca XIX w. nowoczesnoœæ podró¿y, naukowoœæ kuracji i umasowienie
zjawiska wypoczynku wci¹¿ jeszcze pozostawa³y t³em dla nadzwyczaj tradycyjnych zachowañ w sferze tak intymnej, jak kontakty kobiet i mê¿czyzn.
Gwa³towne przemiany kultury materialnej z wolna stymulowa³y ewolucjê obyczajowoœci. Prze³om w tej dziedzinie spowodowa³a jednak dopiero
Wielka Wojna, ca³kowicie przewartoœciowuj¹ca ocenê roli p³ci w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Joanna Dufrat

Wp³yw wojny na za³amanie siê stereotypów
spo³ecznych ról mê¿czyzn i kobiet

Wp³yw wojny na za³amanie siê stereotypów spo³ecznych ról mê¿czyzn i kobiet

Wybuch I wojny i odejœcie wielu mê¿czyzn na front z jednej strony
umo¿liwi³o istotne rozszerzenie uczestnictwa kobiet we wszystkich niemal
przejawach ¿ycia publicznego, bêd¹cych dot¹d domen¹ mêskiej aktywnoœci. Z drugiej natomiast codzienne stykanie siê œwiata mêskiego i œwiata kobiecego sprzyja³o powstawaniu konfliktów i napiêæ, w du¿ej mierze wynikaj¹cych z silnie zakorzenionych w œwiadomoœci spo³ecznej patriarchalnych
stereotypów. Konflikt p³ci ujawni³ siê zw³aszcza w trakcie wspólnej walki
o odzyskanie niepodleg³oœci.
Podstawa Ÿród³owa umo¿liwiaj¹ca poczynienie obserwacji w tej dziedzinie jest bardzo ograniczona. Stanowi¹ j¹ przede wszystkim przekazy autobiograficzne kobiet zaanga¿owanych bezpoœrednio w niepodleg³oœciow¹
dzia³alnoœæ paramilitarn¹ i militarn¹. Znalaz³y siê one w Wiernej s³u¿bie
i S³u¿bie ojczyŸnie, dwuczêœciowym wydawnictwie opublikowanym w latach
1927–19291. Na równi z mê¿czyznami unika³y one jednak poruszania tematów zwi¹zanych z wzajemnymi relacjami kobiet i mê¿czyzn, a szczególnie
— z erotyk¹ i seksualnoœci¹, uwa¿ano je bowiem za wstydliwe. Rozpamiêtywaniu konfliktu p³ci nie s³u¿y³ równie¿ charakter publikacji wspomnieniowych. W zamierzeniu autorek mia³y one dokumentowaæ wspóln¹
z mê¿czyznami walkê Polek o niepodleg³oœæ, co sprzyja³o raczej eksponowaniu motywacji patriotycznych i idealizowaniu przesz³oœci. Fakt, ¿e mimo
1

Wierna s³u¿ba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodleg³oœæ 1910–1915, red. A. Pi³sudska, M. D¹browska i W. Pe³czyñska et al., Warszawa 1927; S³u¿ba ojczyŸnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodleg³oœæ
1915–1918, Warszawa 1929.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

442 Joanna Dufrat

to konflikt ten znalaz³ w nich odzwierciedlenie — jest wa¿nym sygna³em, i¿
musia³ wystêpowaæ z niema³¹ ostroœci¹.
Podczas I wojny œwiatowej kobiety by³y bowiem aktywnymi cz³onkiniami wszystkich struktur niepodleg³oœciowych2. Jeszcze w latach 1910–1912
zosta³y dopuszczone do udzia³u w pracach paramilitarnych, prowadzonych
na terenie Galicji, gdzie jako cz³onkinie tzw. ¿eñskich oddzia³ów strzeleckich przesz³y podstawowe szkolenie wojskowe, by z chwil¹ wybuchu konfliktu zbrojnego wzi¹æ udzia³ w s³u¿bie sanitarnej, intendenckiej i kuriersko–wywiadowczej Legionów. Te, które w sierpniu 1914 r. wyruszy³y z oddzia³ami polskimi do Królestwa, zale¿nie od potrzeb i okolicznoœci pe³ni³y
funkcje oficerów prowiantowych, kierowa³y aprowizacj¹ w stacjach etapowych, prowadzi³y dzia³alnoœæ agitacyjn¹ wœród ludnoœci w miejscu postoju
¿o³nierzy. We wrzeœniu 1914 r. zwolnione ze s³u¿by legionowej kobiety znalaz³y zajêcie w krakowskim Naczelnym Komitecie Narodowym. Mieszkanki Królestwa wstêpowa³y natomiast do organizowanej na ty³ach armii rosyjskiej konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, tworz¹c w jej ramach
oddzia³y ¿eñskie, które wraz z Oddzia³em Wywiadowczym I Brygady stanowi³y prawdziwie kobiece enklawy w „oceanie mêskiej walki”, jak wyrazi³ siê
Tomasz Na³êcz3. Podjê³y tak¿e pracê w szpitalach wojskowych dla legionistów oraz w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego, która stanowi³a alternatywn¹ wobec ¿eñskiej s³u¿by wojskowej formê uczestnictwa kobiet w ruchu
niepodleg³oœciowym. Zawi¹za³o j¹ w 1913 r. starsze pokolenie dzia³aczek
niepodleg³oœciowych w Królestwie, wœród których by³y m.in. Iza Moszczeñska, Jadwiga Marcinowska i Helena Ceysingerówna. Celem Ligi by³o materialne wspieranie ruchu strzeleckiego oraz praca nad kszta³towaniem
w spo³eczeñstwie polskim gotowoœci do walki o wyzwolenie narodowe.
W 1915 r. analogiczna organizacja zosta³a powo³ana na terenie zaboru austriackiego pod nazw¹ Ligi Kobiet Galicji i Œl¹ska. Kierowa³y ni¹: Zofia
Moraczewska, Jadwiga Strokowa i Zofia Daszyñska–Goliñska. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e w krótkim czasie obie Ligi sta³y siê najwiêkszymi stowarzyszeniami kobiecymi na ziemiach polskich. W po³owie 1916 r. liczy³y

2

Zagadnienia te omawiam w ksi¹¿ce Kobiety w krêgu lewicy niepodleg³oœciowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia
Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919), Toruñ 2001. Zob. te¿: A. J. Cieœlikowa, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 1998.
3
Zob. T. Na³êcz, Kobiety w walce o niepodleg³oœæ w czasie I wojny œwiatowej, [w:] Kobieta i œwiat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i pocz¹tku XX w., red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 78.
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w sumie ponad 16 tys. cz³onkiñ. Ostatni¹ formacj¹, o której nale¿y wspomnieæ, by³a powsta³a na prze³omie 1918 i 1919 r. we Lwowie pierwsza samodzielna ¿eñska jednostka bojowa — Ochotnicza Legia Kobiet. Przez
jej szeregi w okresie wojny polsko–rosyjskiej przewinê³o siê prawie
4500 dziewcz¹t.
S³u¿ba w wojsku by³a jedn¹ z bardziej radykalnych form zaanga¿owania
kobiet w ¿ycie publiczne w okresie I wojny œwiatowej. Dlatego te¿ próby
w tym kierunku podjê³y przede wszystkim reprezentantki m³odszego pokolenia inteligentek, studentki uniwersytetów galicyjskich, wœród których dominowa³y mieszkanki zaboru rosyjskiego. Niejednokrotnie mia³y one ju¿
za sob¹ epizod udzia³u w walce strajkowej o szko³ê polsk¹ w Królestwie
podczas rewolucji 1905 r. Doœwiadczenie to, podobnie jak i koniecznoœæ
odbywania nauki poza sta³ym miejscem zamieszkania i d³ugotrwa³ej roz³¹ki z rodzin¹ sprzyja³y wy³amywaniu siê ich spod wp³ywu patriarchalnego œrodowiska, kszta³towaniu siê krêgu ludzi m³odych o niezale¿nych postawach.
Dla wszystkich kobiet, które czynnie uczestniczy³y w walce o niepodleg³oœæ, wybuch wojny stanowi³ jednak w zakresie relacji damsko–mêskich
bolesn¹ konfrontacjê marzeñ z rzeczywistoœci¹. Dopuszczenie do udzia³u
w ruchu strzeleckim uzna³y one bowiem za równoznaczne ze zgod¹ na
obecnoœæ kobiet w s³u¿bie wojskowej, mimo ¿e istnia³y sygna³y œwiadcz¹ce
o czymœ zupe³nie odwrotnym. Na przyk³ad wypowiedŸ Pi³sudskiego, który
indagowany w tej sprawie przez socjalistki, swoje negatywne stanowisko
wobec kobiecych d¹¿eñ do udzia³u w Zwi¹zku Strzeleckim t³umaczy³ pocz¹tkowo obaw¹ przed oœmieszeniem w opinii publicznej m³odej organizacji strzeleckiej4. Na komendantów oddzia³ów ¿eñskich wyznaczano wy³¹cznie mê¿czyzn. Kobiety (i to nie od razu) mog³y co najwy¿ej sprawowaæ funkcjê zastêpcy komendanta. Jako przejaw lekcewa¿enia mo¿na by potraktowaæ równie¿ to, ¿e w sk³adzie utworzonej w pierwszych dniach sierpnia 1914 r. komisji werbunkowej, rekrutuj¹cej kandydatki do oddzia³u kobiecego, nie znalaz³a siê ¿adna przedstawicielka ¿eñskiej sekcji Zwi¹zku
Strzeleckiego. Wskutek tego — stwierdzi³a z gorycz¹ jedna z nich — „by³yœmy zupe³nie pozbawione wp³ywu na wybór tych, które mia³y w przysz³oœci

4

A. Pi³sudska, Udzia³ kobiet w walce o niepodleg³oœæ, „Niepodleg³oœæ”, t. 5, Londyn 1955, s. 181.
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z nami pracowaæ”5. Znane by³o tak¿e negatywne stanowisko W³adys³awa
Sikorskiego w sprawie udzia³u kobiet w oddzia³ach zbrojnych. W 1915 r.,
wówczas ju¿ jako szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu
Narodowego, stwierdzi³ to wyraŸnie: „kobietê natura sama stworzy³a do innych, o wiele szlachetniejszych celów, niech¿e wiêc umie wyzyskaæ te liczne
dary swej odrêbnej natury, (..) ale w odpowiednim dla siebie zakresie dzia³ania, w odpowiednim œrodowisku i w odpowiednich formach”6. Trzeba dodaæ, ¿e powy¿sza opinia pochodzi z wyst¹pienia Sikorskiego na zjeŸdzie Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie, którego by³ goœciem honorowym.
W chwili wybuchu wojny cz³onkinie ¿eñskich oddzia³ów strzeleckich
szybko przekona³y siê o sile patriarchalnych stereotypów, jak równie¿
o tym, ¿e zgoda na uczestnictwo w przygotowaniach wojskowych nie oznacza³a jeszcze akceptacji dla tej formy zaanga¿owania kobiet. Zachowa³ siê
np. rozkaz Komendanta Okrêgu Zag³êbia D¹browskiego do Komendy Placu w D¹browie Górniczej z listopada 1914 r., w którym czytamy, ¿e nale¿y
„Ewakuowaæ z D¹browy wszystkie kobiety, o ile nie s¹ rzeczywiœcie czynne
przy Komendzie. (..) U nas — t³umaczono w nim — absolutnie wiêcej kobiet nie potrzeba ni¿ norma”. Rozkaz podkreœla³ przy tym wyraŸnie, ¿e ma
to byæ „norma mo¿liwie najmniejsza”7. Przyczynê wydania rozkazu nale¿y
³¹czyæ przede wszystkim z przejœciem Legionów na etat intendentury austriackiej we wrzeœniu 1914 r. Trudno jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e wykorzystano po prostu pierwszy pretekst, jaki siê nadarzy³, do pozbycia siê niechcianego balastu. Tak go zreszt¹ interpretowa³y same strzelczynie.
Z ich relacji wynika bowiem, ¿e wzajemne kontakty ochotników obojga
p³ci nie uk³ada³y siê najlepiej. We wspomnieniach znaleŸæ mo¿na fragmenty mówi¹ce o tym, ¿e „jakiœ (..) «nowicjusz» na etapie, oburzy³ siê, ¿e oto
«baba» œmie mu wydawaæ rozkazy”, lub ¿e jeden z komendantów legionowych uzna³ „dla siebie za ujmê omawianie spraw dotycz¹cych wojska z kobiet¹”8. Pielêgniarka z wojskowego szpitala zakaŸnego w Jab³onkowie,
w którym le¿eli chorzy na tyfus i ospê, napisa³a z kolei otwarcie, ¿e do ko5
S. Kudelska, Mobilizacja Oddzia³ów ¯eñskich Zwi¹zku Strzeleckiego w Krakowie, [w:] Wierna s³u¿ba...,
s. 44.
6
Sprawozdanie z I zjazdu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w dniach 8–9 V 1915 r., Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Naczelny Komitet Narodowy (dalej: APKr, NKN), rkps, sygn. 114, k. 77.
7
APKr, NKN, sygn. 113, k. 207.
8
S. Kudelska, Na etapie w Jêdrzejowie, [w:] Wierna s³u¿ba..., s. 152; H. Sujkowska, Moje wspomnienia z Zag³êbia, tam¿e, s. 189.
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biet w wojsku „odnoszono siê nieufnie i lekcewa¿¹co — uwa¿ano stale, ¿e
jest ich za du¿o — nie bardzo wierzono, ¿e pracowaæ potrafi¹”9.
Sprzeciw wobec obecnoœci kobiet przybiera³ te¿ niekiedy formy brutalniejsze. O takim przypadku pisze lekarka legionowa, Julia Œwitalska, która
by³a œwiadkiem sceny, jaka rozegra³a siê w sto³ówce ¿o³nierskiej w Oleandrach, gdy jeden z legionistów podstawi³ nogê roznosz¹cej zupê strzelczyni:
„leguny — zapamiêta³a Œwitalska — rycza³y ze œmiechu na widok œlicznej
panienki, poparzonej gor¹c¹ zup¹, podnosz¹cej siê z ziemi”. I nie by³ to
przypadek odosobniony, skoro autorka wspomnieñ podkreœli³a, ¿e o brutalnym stosunku strzelców do kobiet „du¿o da³oby siê powiedzieæ”10.
Zetkniêcie siê m³odych, wykszta³conych panien „z dobrego domu” z nisk¹ kultur¹ osobist¹ by³o dla nich tym trudniejsze, ¿e s³u¿ba w Legionach
wi¹za³a siê nie tylko z koniecznoœci¹ przebywania w brutalnym œwiecie
¿o³nierskim, ale wymaga³a od kobiet przystosowania siê do sytuacji. Trudnoœci z zaaklimatyzowaniem siê w grupie ¿o³nierzy dostrzec mo¿na nawet
wœród najbardziej zdeterminowanych strzelczyñ, które — aby dostaæ siê na
liniê frontu — zdecydowa³y siê przyj¹æ mêskie pseudonimy. W obawie
przed krêpuj¹cym zachowaniem kolegów z oddzia³u stara³y siê one w miarê mo¿noœci maksymalnie ograniczaæ wzajemne kontakty. Zofia Plewiñska
(ps. „Leszek Pomianowski”) wspomina³a, ¿e gdy jako ³¹cznik konny przy
sztabie batalionu s³u¿y³a w I pu³ku piechoty Legionów, ca³y swój wolny czas
spêdza³a razem z koñmi w stodole. Dopiero nowy przydzia³ do piechoty
przerwa³ to „na wpó³ samotne ¿ycie”, które odt¹d „musia³o siê zmieniæ
w przymusowe przebywanie w t³umie obcych mi na razie ludzi”11. Prze³o¿eni musieli jednak zorientowaæ siê, na jakie ograniczenia i nieprzyjemnoœci
nara¿ona by³a kobieta w t³umie mê¿czyzn i szybko przenieœli j¹ do plutonu z³o¿onego prawie wy³¹cznie ze skautów. Dziêki temu znalaz³a siê w towarzystwie m³odych ch³opców. „Dosta³am siê w œrodowisko bardzo kulturalne — napisa³a Plewiñska — i wielu z tych kolegów póŸniej polubi³am
9

A. Minkowska, Ospa w szpitalu, tam¿e, s. 142.
J. Œwitalska–Fularska, Wspomnienia lekarki legionowej, Lwów–Warszawa 1937, s. 25–26.
11
Z. Plewiñska, Moja s³u¿ba w Legionach, [w:] Wierna s³u¿ba..., s. 60. Podobnie tendencji do izolacji z grupy ¿o³nierzy dostrzec mo¿na tak¿e u innej legionistki z oddzia³u frontowego, Ludwiki Daszkiewiczowej (ps.
„Stanis³aw Kepisz”). W opisie zalet osobistych, zamieszczonym w Rocznym Uzupe³nieniu Listy Kwalifikacyjnej za rok 1921, dowódca pu³ku, w którym s³u¿y³a, charakteryzuj¹c Daszkiwiczow¹ jako osobê o „charakterze sta³ym, wyrobionym, zdecydowanie prawym” i „du¿ej ambicji”, zauwa¿y³ równie¿, i¿ „towarzystwu
nie udziela siê nigdy”, Centralne Archiwum Wojskowe, akta personalne Ludwiki Kepisz–Daszkiewicz,
sygn. 15584.
10
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bardzo”. Przyzna³a jednak, ¿e pocz¹tkowo razi³a j¹ u¿ywana przez nich
„gwara bynajmniej nie skautowa”, co t³umaczy³a tym, i¿ m³odzi legioniœci
„chcieli widocznie w ten sposób dodaæ sobie powagi i wydawaæ siê bywalcami w wojsku”. PóŸniej jednak sami zrewidowali swoje s³ownictwo i wzajemne stosunki u³o¿y³y siê znakomicie. Mimo ¿e by³a kobiet¹ — podkreœli³a
autorka relacji — nie spotka³a ja z tego powodu „¿adna przykroœæ ani zaczepka”12. Ujêcie to wydaje siê bardzo wymowne, sugeruje bowiem,
¿e agresywne zachowania mê¿czyzn wobec kobiet dominowa³y wœród legionistów.
Takie traktowanie strzelczyñ w œrodowisku ¿o³nierskim musia³o byæ dla
nich ogromnym szokiem. Tym bardziej ¿e — jak siê wydaje — ich wyobra¿enia o tym, jak bêd¹ uk³ada³y siê relacje z towarzyszami broni w trakcie
pe³nienia s³u¿by wojskowej, ukszta³towane zosta³y w du¿ej mierze poprzez
pozytywne doœwiadczenia wspólnej pracy w ruchu strzeleckim. Przed wybuchem wojny, gdy kobiety bra³y udzia³ w organizacjach paramilitarnych,
podobne incydenty nie mia³y miejsca, a strzelczynie mog³y liczyæ na ¿yczliw¹ pomoc kolegów13. Ruch strzelecki tworzy³a bowiem m³odzie¿ akademicka, wywodz¹ca siê z rodzin ziemiañskich i inteligenckich, któr¹ studia
przyzwyczaja³y do codziennej stycznoœci mê¿czyzn i kobiet, równorzêdnoœci aspiracji i dokonañ. Stowarzyszenia akademickie i kó³ka naukowe stanowi³y doskona³¹ okazjê do kontaktów towarzyskich, w których uczestniczyli
studenci obojga p³ci. Mimo ¿e spotkania te ogranicza³y siê z regu³y do krêgu w³asnego œrodowiska, pozwala³y jednak na stopniowe przekraczanie granic zakreœlonych przez konwenanse14. „Mimo wszelkich pozorów
emancypacji i samodzielnoœci — przyzna³a po latach Maria Walewska, ówczesna studentka Uniwersytetu Jagielloñskiego i cz³onkini Polskich Dru¿yn Strzeleckich — by³am romantyczk¹ wychowan¹ nie tylko na poezji «trzech wieszczów», ale i na powieœciach Orzeszkowej i Rodziewiczówny”15.

12

Z. Plewiñska, Moja s³u¿ba..., s. 60–61.
Zob. np.: Z. Zawiszanka, Do historii Polskich Dru¿yn Strzeleckich, „Niepodleg³oœæ” 1930, t. 2, s. 120; tej¿e, Pierwsze czasy Dru¿yn Strzeleckich w Krakowie, [w:] Wierna s³u¿ba.., s. 34–35; M. Sawicka, Pocz¹tkowa
praca kobiet w „Strzelcu” krakowskim, tam¿e, s. 15.
14
U. Perkowska, Czas wolny w kulturze studenckiej na prze³omie XIX i XX w. (w œwietle pamiêtników i korespondencji krakowskich studentek), [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, t. 7,
Warszawa 2001, s. 289–290.
15
M. Walewska, Rok 1918. Wspomnienia, Warszawa 1998, s. 56.
13
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Po wybuchu wojny cz³onkowie ruchu strzeleckiego, z którymi ³¹czy³y je
wiêzy kole¿eñskie, znaleŸli siê przede wszystkim w szeregach pierwszej
Kompanii Kadrowej. Sk³ad spo³eczny Kadrówki, zdominowanej przez
m³odzie¿ studenck¹, ró¿ni³ siê jednak znacznie od pozosta³ych oddzia³ów
legionowych, w których — jak wykaza³y badania Jacka M. Majchrowskiego16
— ponad 60% ¿o³nierzy wywodzi³o siê z rodzin robotniczych i ch³opskich.
Konflikty wynika³y jednak nie tylko z ró¿nic w wykszta³ceniu czy pochodzeniu spo³ecznym. Równie¿ cz³onkinie Oddzia³u Wywiadowczego I Brygady narzeka³y na trudne kontakty s³u¿bowe z oficerami, jakkolwiek w tym
przypadku nie chodzi³o o obcesowe zaczepki. Wywiadowczynie wspominaj¹ nawet, ¿e wzajemne stosunki cechowa³y „serdeczny ton” i „zatroskanie”,
co t³umaczy³y wspóln¹ w przesz³oœci ³aw¹ uniwersyteck¹ i udzia³em w organizacjach strzeleckich. W codziennych relacjach z kolegami oficerami razi³a ich natomiast „niezmierna wy¿szoœæ”, jak¹ im okazywali. „Z przykroœci¹
zauwa¿y³am — zanotowa³a jedna z nich w swoim dzienniku — ¿e (..) zmienili siê jakoœ na niekorzyœæ od pocz¹tku wojny”17. Cz³onkinie Oddzia³u Wywiadowczego skar¿y³y siê, ¿e mimo i¿ pe³ni³y s³u¿bê na froncie, „niechêtnie przyznawano im przynale¿noœæ wojskow¹. Traktowano (..) jako podkomendne, pozbawione przywilejów s³u¿bowych”, ale za to „obdarzane przywilejami towarzyskimi poza s³u¿b¹”18. Sytuacja by³a dla nich tym bardziej
zaskakuj¹ca, ¿e 46 kobiet, które pe³ni³o s³u¿bê kuriersko–wywiadowcz¹,
zosta³o starannie wyselekcjonowanych spoœród strzelczyñ, a czêœæ z nich
mia³a za sob¹ doœwiadczenia pracy konspiracyjnej w Organizacji Bojowej
PPS w okresie rewolucji 1905 r. Poza tym wiadomo by³o o znaczeniu, jakie
Pi³sudski przywi¹zuje do dzia³añ ¿eñskiego wywiadu. Obietnica prowadzenia akcji wywiadowczej stanowi³a bowiem jeden z g³ównych atutów w kontaktach Pi³sudskiego z pañstwami centralnymi.
Na postawach ¿o³nierzy niew¹tpliwie ci¹¿y³a tradycja. Akceptacja ¿eñskiej s³u¿by wojskowej wymaga³a bowiem zakwestionowania zbyt wielu elementów tradycyjnego podzia³u ról, poci¹ga³a za sob¹ naruszenie norm kulturowych (np. w dziedzinie ubioru) i obyczajowych, zgodnie z którymi
przebywanie m³odych dziewcz¹t w gronie obcych mê¿czyzn by³o niedopuszczalne. Konflikty widoczne w codziennych relacjach ¿o³nierskich kobiet
16

J. M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddzia³u, Kraków 2002, s. 18–19.
Z. Zawiszanka, Poprzez fronty. Pamiêtnik wywiadowczyni I pu³ku piechoty Legionów z 1914 r. Na podstawie
notatek spisanych w II–III 1915 r., Warszawa 1928, s. 174.
18
M. Rychterówna, Listopad w Zagórzu, [w:] Wierna s³u¿ba..., s. 99.
17
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i mê¿czyzn mia³y równie¿ pod³o¿e seksualne. Pojawienie siê w koszarach
m³odych niedostêpnych kobiet budzi³o zainteresowanie, ale i agresjê wobec nich. Dwuznaczne ¿arty, o których wspomina³y strzelczynie, by³y form¹
obrony przed ich kobiecoœci¹, pomaga³y roz³adowaæ napiêcie, budowa³y
solidarnoœæ grupy. Nie bardzo wierzono w szczeroœæ intencji, jakimi kierowa³y siê kobiety podejmuj¹c decyzjê wst¹pienia do wojska. Traktowano je
raczej jako kaprys, nieuzasadnion¹ zachciankê, chêæ wymkniêcia siê spod
kurateli rodziców. W mêskich szeregach panowa³o przeœwiadczenie, ¿e naturalnym zachowaniem kobiet (szczególnie m³odych i niezamê¿nych) jest
d¹¿enie do wygód, flirtów i zabawy. St¹d dwuznaczne uwagi kierowane by³y
nawet pod adresem sanitariuszek. Potwierdzenie tego mo¿na znaleŸæ w relacji strzelczyni, pracuj¹cej we wspomnianym ju¿ szpitalu w Jab³onkowie:
„Rzadko chodzi³yœmy do sztabu (...) — wspomina³a. — Tote¿ dotknê³o nas
do g³êbi, gdy raz, kiedy nios³yœmy przez sieñ w gmachu komendy z trudem
wymolestowane poduszki dla chorych, powita³ nas groŸny pomruk zgromadzonych tam «legunów»: a im na co poduszki? Ca³y dzieñ zêby do oficerów
szczerz¹, po komendzie siê pl¹cz¹, ¿o³nierzowi nale¿¹ siê wygody — oddajcie poduszki!”19
Sprzeciw wobec kobiet w mundurach dominowa³ równie¿ w œrodowiskach kobiecych, które nie bez racji kwestionowa³y w tym czasie celowoœæ
przyjmowania ich do s³u¿by wojskowej. Mówi¹c o niedostêpnoœci s³u¿by
wojskowej dla kobiet niezmiernie rzadko powo³ywano siê jednak na argument o zagro¿eniu przemoc¹ seksualn¹, i nigdy nie wystêpowa³ on w kontekœcie w³asnego wojska. „Kobieta w obozie wœród samych mê¿czyzn (...)
musia³aby czuæ siê bardzo Ÿle, nie mówi¹c ju¿ o tym, na co by³aby nara¿ona
ze strony rozwœcieklonego wojska nieprzyjacielskiego”20 — pisa³a np. w liœcie do córki znana dzia³aczka ruchu emancypacyjnego, Iza Moszczeñska.
W okresie wojny polsko–ukraiñskiej w¹tek ten podjê³a prasa, stroni¹ca na
ogó³ od podejmowania problematyki zachowañ seksualnych, publikuj¹c informacje o brutalnym traktowaniu kobiet przez Ukraiñców, gwa³tach
i znajdywaniu zmasakrowanych zw³ok polskich sanitariuszek21.
Równie¿ same legionistki unika³y poruszania tego tematu, mimo ¿e
z racji pe³nionej s³u¿by poczucie zagro¿enia gwa³tem musia³o towarzyszyæ
19

B. S. Kossuthówna, Szpital w Jab³onkowie, [w:] Wierna s³u¿ba..., s. 140.
I. Moszczeñska, Wspomnienia, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, rkps., akc. 406 a, k. 440.
Zob. np. fragment artyku³u pt. „Kto zabi³ Zoœkê z Dobromila?” Ostatnie chwile bohaterskiej legionistki, Archiwum Akt Nowych, Zwi¹zek Legionistek Polskich (dalej: AAN, ZLP), sygn. 43, k. 22.
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cz³onkiniom Oddzia³u Wywiadowczego, które wyrusza³y na d³ugie samotne wêdrówki. Jedn¹ z nielicznych relacji na ten temat zostawi³a Maria
D¹browska, która tylko raz uda³a siê z misj¹ kuriersk¹ do Warszawy. Nie
mog¹c w Skierniewicach znaleŸæ noclegu, z racji póŸnej pory przyjê³a pomoc mê¿czyzny ze Stra¿y Obywatelskiej, który zaoferowa³ jej goœcinê. „Po
herbacie zaproponowa³ mi bez ogródek, ¿e gotów zast¹piæ mi na tê noc
«pana ma³¿onka»” — napisa³a w swoich wspomnieniach. Kiedy odmówi³a,
„wyniós³ siê spaæ do drugiego pokoju”, wczeœniej oœwiadczy³ jednak, ¿e
gdyby siê rozmyœli³a, „wystarczy do niego zapukaæ”. „Nie rozbieraj¹c siê
i nie zmru¿ywszy oka, przesiedzia³am resztê nocy na poœcielonej mi kanapie” — przyzna³a D¹browska22.
Krytyka kobiecej s³u¿by wojskowej koncentrowa³a siê wokó³ kwestii
obyczajowych. Czêstym zarzutem stawianym kobietom–¿o³nierzom by³y
pomówienia o niemoralne prowadzenie siê. Nale¿y dodaæ, ¿e nie zawsze
oskar¿enia te by³y bezpodstawne, jakkolwiek brak jest Ÿróde³, na podstawie
których mo¿na by zorientowaæ siê, na ile swobodne obyczaje panowa³y
w szeregach legionowych. Jedyn¹ informacj¹, jak¹ uda³o siê znaleŸæ w tej
kwestii, jest uwaga komendantki Ochotniczej Legii Kobiet (OLK) we Lwowie, Aleksandry Zagórskiej, która przyzna³a enigmatycznie, ¿e mimo bardzo starannej selekcji kandydatek, do oddzia³u „wkrad³o siê trochê elementów niepo¿¹danych, których przywiod³a raczej ¿y³ka awanturnicza ni¿
patriotyzm. Zachowanie siê takich osób — doda³a Zagórska — dawa³o po¿¹dany ¿er plotkarzom obojga p³ci”23.
Rezultatem wspólnej dzia³alnoœci w ruchu niepodleg³oœciowym by³o te¿
wiele zawartych ma³¿eñstw, np. dowódcy Oddzia³u Wywiadowczego I Brygady Legionów, Rajmunda Jaworowskiego, z cz³onkini¹ tego Oddzia³u,
Konstancj¹ Klempiñsk¹, czy te¿ zwi¹zek Józefa Pi³sudskiego z Aleksandr¹
Szczerbiñsk¹, pe³ni¹c¹ funkcjê prze³o¿onej kurierek, która w lutym 1918 r.
urodzi³a jego nieœlubne dziecko. Œwiadectwo postêpuj¹cego w czasie wojny
rozluŸnienia wzorców obyczajowych dostrzec mo¿na równie¿ w dziennikach Marii D¹browskiej. Jej wspomnienia z pobytu w Piotrkowie, gdzie
wspó³pracowa³a z Biurem Prasowym Departamentu Wojskowego NKN,
pe³ne s¹ wzmianek o rozwodach i romansach, które w œrodowisku piotrkowskich dzia³aczy niepodleg³oœciowych by³y powszechnie znane i nawet
22
23

M. D¹browska, Dzienniki 1914–1945, t. 1, Warszawa 1998, s. 301–302.
A. Zagórska, Ze wspomnieñ komendantki OLK, „Kurier Poranny”, 11 XI 1938.
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nie starano siê ich ukrywaæ (np. ówczesna ¿ona Pi³sudskiego, Maria, czêsto publicznie wypowiada³a siê o kochance mê¿a, Aleksandrze Szczerbiñskiej). „Romantycznych przygód by³o wtedy a¿ nadto” — napisa³a autorka
„Dzienników”, dodaj¹c, ¿e nie wspomina o wszystkich, poniewa¿ wielu
z tych ludzi jeszcze ¿yje24.
Aby zadbaæ o nieskazitelny wizerunek ¿eñskich oddzia³ów, komendantka OLK wprowadzi³a zakaz rozmów z mê¿czyznami na ulicy, za naruszenie którego mo¿na by³o zostaæ usuniêtym ze s³u¿by. Opublikowa³a tak¿e
dwie odezwy do oficerów i ¿o³nierzy, które zosta³y umieszczone w rozkazach Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wyjaœniaj¹c cel i zadania jednostki
kobiecej, wezwa³a oficerów do pouczenia szeregowych, jak powinni odnosiæ siê do legionistek. Od kandydatek do OLK zaczêto natomiast wymagaæ referencji o „kwalifikacji moralnej” w postaci zaœwiadczeñ od znanych
w mieœcie osób i instytucji. Sta³o siê to zreszt¹ przyczyn¹ konfliktu miêdzy
Zagórsk¹ a Komendantem Miasta Lwowa, niezadowolonym z utrudnieñ
stawianych przed ochotniczkami, który usi³owa³ jej wyt³umaczyæ, „¿e od
¿o³nierza nie wymaga siê cnoty, a jedynie dobrej s³u¿by”25. Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e wspomniane zabiegi tylko w niewielkim stopniu poprawi³y
opiniê legionistek i „mimo ¿e by³y [one] bardzo ostro trzymane przez komendantkê, niejednokrotnie spotka³y siê z ordynarnymi przezwiskami”
i „przykrymi incydentami”26. Powodowa³o to zrozumia³e rozgoryczenie
i poczucie krzywdy wœród kobiet w mundurach.
Tym bardziej ¿e w przypadku kobiet decyzja o wst¹pieniu do wojska
wi¹za³a siê z nara¿eniem na sankcjê moraln¹ ze strony konserwatywnego
spo³eczeñstwa. W odró¿nieniu od mê¿czyzn przywi¹zywa³y one równie¿
wiêksz¹ wagê do etycznej strony pe³nionej s³u¿by wojskowej. Echa niechêtnego stosunku do wykonywanej s³u¿by dostrzec mo¿na np. w postawach
cz³onkiñ Oddzia³u Wywiadowczego, które nie do koñca akceptowa³y dwuznaczny ich zdaniem charakter prowadzonej przez siebie pracy wywiadowczej, wymóg bycia „austriackimi szpiclami”, by u¿yæ okreœlenia przytoczonego przez Szczerbiñsk¹. Nawet po latach podkreœla³y jej „odra¿aj¹c¹ for-

24

M. D¹browska, dz. cyt., s. 310–311, 334–335.
A. Zagórska, dz. cyt.; W. Kiedrzyñska, Zarys historii wojennej Ochotniczej Legii Kobiet, Warszawa 1931,
s. 39.
26
U. Z. Paleolog, Stanis³awa Dematraki–Paleolog. Zarys ¿ycia i dzia³alnoœci, Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich (dalej: BZNO), rkps., sygn. 15548/III, k. 51.
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mê”27. St¹d potrzeba nadania swojej dzia³alnoœci szerszego znaczenia
— dziewczêcy idealizm domaga³ siê bowiem patriotycznego uzasadnienia
(usprawiedliwienia) sensu prowadzonej s³u¿by wywiadowczej. Sta³o siê to
w listopadzie 1914 r. przyczyn¹ konfliktu miêdzy cz³onkiniami a komendantem Oddzia³u Wywiadowczego, wobec którego wywiadowczynie wysunê³y ¿¹danie, by — jak to ujê³a jedna z nich — „poza wywiadem wojskowym, stanowi¹cym bardzo niemi³¹ funkcjê, powierzano im tak¿e instrukcje
polityczne, jako rekompensatê i usprawiedliwienie pierwszego”28. Mo¿na
bowiem równie¿ zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e powierzanie im wy³¹cznie
wywiadów wojskowych i odmowê wtajemniczenia w stosunki polityczne
odbiera³y zarówno jako brak zaufania, jak i oznakê lekcewa¿enia ich przez
mêsk¹ Komendê.
Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ cz³onkiñ formacji legionowych (dotyczy to równie¿ strzelczyñ, które s³u¿y³y w oddzia³ach liniowych) wyklucza³a walkê z broni¹ w rêku. Chodzi³o im raczej
o udzia³ w s³u¿bach ³¹cznoœciowych, aprowizacyjnych i sanitarnych funkcjonuj¹cych przy jednostkach frontowych. Taki zreszt¹ zakres ich pracy
przewidywa³o szkolenie, takie funkcje sprawowa³y podczas æwiczeñ oddzia³ów strzeleckich. WyraŸna zmiana pod tym wzglêdem nast¹pi³a dopiero w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet, zw³aszcza wœród tych legionistek,
które do s³u¿by wojskowej wst¹pi³y w 1920 r. (dominowa³y wówczas roczniki 1898–1902)29. Dla m³odych dziewcz¹t, których dojrzewanie przypad³o na
lata I wojny œwiatowej przekonanie o tym, ¿e kobieta daje ¿ycie, ale go nie
odbiera, przesta³o ju¿ byæ bezwarunkowe. Równie¿ w kontaktach z mê¿czyznami radzi³y sobie lepiej. Zrywaj¹c z tradycyjn¹ kobiec¹ biernoœci¹
w sferze seksualnej znacznie swobodniej reagowa³y na ich zaczepki, czym
z kolei nara¿a³y siê na zarzuty niemoralnego zachowania.
Zmiany te s¹ widocznym œwiadectwem nie tylko za³amania siê stereotypów spo³ecznych ról mê¿czyzn i kobiet oraz postêpuj¹cej w tym okresie
brutalizacji kultury i obyczajów, zachwiania tradycyjnych wartoœci, ale tak¿e dokonuj¹cego siê w czasie wojny prze³omu generacyjnego i przewartoœciowania wzorców obyczajowych.

27
28
29

B. Bobrowska, Prze¿ycia z okresu I wojny œwiatowej 1914–1918, BZNO, rkps., sygn. 13139 II, k. 65–66.
Tam¿e, k. 44. Por. te¿: M. D¹browska, dz. cyt., s. 292.
Zob. AAN, ZLP, sygn. 33, k. 6–95.
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M³ode robotnice w mieœcie:
percepcja kobiecej seksualnoœci w Polsce
w latach piêædziesi¹tych XX wieku

M³ode robotnice w mieœcie: percepcja kobiecej seksualnoœci w Polsce...

W 1952 r. szesnastoletnia Stasia D. przyjecha³a ze swojej rodzinnej wsi
do Nowej Huty w poszukiwaniu pracy. Mia³a za sob¹ siedem klas szko³y
podstawowej, dwa lata technikum w Mielcu „i du¿o zaufania do przysz³oœci”. Wed³ug Krystyny Wigury, dziennikarki opisuj¹cej historiê dziewczyny,
Stasia — jak wiele innych wiejskich dziewcz¹t — poszukiwa³a w mieœcie
niezale¿noœci finansowej i wy¿szego standardu ¿ycia. „Dom na g³uchej wsi
rzeszowskiej, maleñkie gospodarstwo na nieca³ym hektarze, nie mog¹c wy¿ywiæ licznej rodziny, a nawet starego ojca (matki ju¿ dawno nie mia³a) pozostawi³a bez ¿alu. Nowa Huta mia³a siê staæ jej domem”1. Stasia zaczê³a
pracowaæ jako konduktorka tramwajowa i zamieszka³a w hotelu robotniczym z innymi m³odymi robotnicami, które „szydzi³y z wiejskiej «cnotki»,
pyta³y ur¹gliwie, czy jeszcze boi siê «tatulowego pasa»”. Stasia „da³a siê
wreszcie namówiæ na pójœcie na zabawê. Nie chcia³a byæ «inna». Pi³a. Narzeczony kole¿anki wzi¹³ j¹ pod swoj¹ «opiekê»”. W nied³ugi czas potem
okaza³o siê, ¿e Stasia jest w ci¹¿y. Wed³ug Wigury, która przeprowadzi³a
wywiady z wieloma samotnymi matkami w Nowej Hucie, los Stasi by³ typowy dla m³odych robotnic pochodzenia wiejskiego. Jednak¿e to nie zjawisko
samotnego macierzyñstwa szokowa³o autorkê reporta¿u. Najbardziej zaskakuj¹ce by³y nowe, niezgodne z „natur¹” kobiec¹ normy zachowañ seksualnych wœród m³odych robotnic. „By³y to ró¿ne dzieje — nieœwiadomo1

K. Wigura, Nieœwiadome macierzyñstwo, „G³os Pracy” 1955, nr 176, s. 3.
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œci, lekkomyœlnoœci, czasem nawet demoralizacji — kontynuowa³a dziennikarka — Jedno przecie¿ w tych opowiadaniach by³o wspólne: od ¿adnej
z m³odych matek tzw. nieœlubnych dzieci urodzonych ju¿ w Nowej Hucie,
nie us³ysza³am tak naturalnego, zdawa³oby siê, zwierzenia: «Zakocha³am
siê, ch³opak zwiód³, obiecywa³ ¿eniaczkê». Zamiast tego mówi³y krótko:
«By³am na zabawie»”2.
Stasia D. to jedna z wielu robotnic, których prowadzenie siê by³o opisywane i komentowane w okresie stalinizmu3 w wewnêtrznych raportach partyjnych, a z czasem równie¿ w prasie, literaturze i listach czytelników do popularnych czasopism4. Za najczêstsze przewinienia mê¿czyzn–mieszkañców
hoteli uwa¿ano wandalizm i pijañstwo5. Kobiety natomiast by³y kojarzone
z seksualn¹ rozwi¹z³oœci¹ przy jednoczesnej znikomej iloœci komentarzy na
temat ¿ycia seksualnego mê¿czyzn–robotników. Dyskusje o seksualnoœci
kobiet w okresie stalinizmu ukazuj¹, jak bardzo tradycyjne za³o¿enia kulturowe na temat ról p³ciowych stanowi³y nieod³¹czn¹ czêœæ ideologii i praktyki równouprawnienia p³ci w socjalistycznym pañstwie.
Problem seksualnoœci by³ i pozostaje tematem wielu studiów nie tylko
historycznych, ale przede wszystkim psychologicznych, medycznych, i biologicznych, wœród których chyba najbardziej znane s¹ prace Freuda i Kinseya. Tradycyjne podejœcie badaczy zachodnich (i nie tylko) ukazywa³o historiê seksualnoœci w kategoriach postêpu — od represji seksualnej do stopniowego wyzwolenia. Dopiero prace badaczek feministycznych w latach
70. i 80., i wreszcie prze³omowe dzie³o Michela Foucaulta, Historia seksualnoœci, okreœli³y seksualnoœæ jako pole ekspresji skomplikowanych i dyna2

Tam¿e.
Jak wiêkszoœæ polskich historyków, za czas stalinizmu przyjmujê lata 1948–1956, okres charakteryzuj¹cy
siê przejmowaniem modelu radzieckiego we wszystkich niemal sferach ¿ycia spo³ecznego. Oznacza³o to
m.in. konsolidacjê w³adzy w rêkach jednej partii, kult jednostki, intensywn¹ industrializacjê, kolektywizacjê
rolnictwa oraz represje polityczne. Jednoczeœnie staram siê wyodrêbniæ okres destalinizacji pomiêdzy
œmierci¹ Stalina w marcu 1953 a „odwil¿¹” 1956 r. W tym czasie rozpoczê³o siê stopniowe odchodzenie od
polityki stalinowskiej w kierunku programu „polskiej drogi do socjalizmu” W³adys³awa Gomu³ki. Zob.
m.in. A. Paczkowski, Pó³ wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995, s. 303–305. Na temat definicji stalinizmu w Polsce zob. D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 6.
4
Zob. m.in. list czytelnika na temat niemoralnego prowadzenia siê m³odych robotnic w Czêstochowie
i £odzi. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dzia³ Rêkopisów, Fragment archiwum „Po prostu”. Listy
czytelników 1955–57, Zenon Dunajczyk do Redakcji „Po Prostu”, b. d.
5
Zob. m.in. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), 237/XVII–109, Uchwa³a egzekutywy internatów dla absolwentów SPP na terenie powiatu katowickiego, b. d., s. 3. AAN, KC PZPR, 237/XVII/110, Notatka o stanie internatów szkolnictwa zawodowego na podstawie materia³ów CUSZ, DOSZ–ów i poszczególnych Komitetów Wojewódzkich, marzec 1951, s. 12.
3
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micznych relacji w³adzy w kontekœcie spo³ecznym, ekonomicznym i politycznym6. W³aœnie tak¹ definicjê seksualnoœci przyjmujê w tym artykule.
Model seksualnoœci kobiety w powojennej Polsce pozostawa³a mocno
zwi¹zana z reprodukcj¹ i rodzin¹, gdy tymczasem seksualnoœæ mê¿czyzny
mog³a byæ realizowana poza rodzin¹. Poniewa¿ rodzina pozostawa³a podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹ odpowiedzialn¹ za reprodukcjê i bezp³atn¹
pracê w gospodarstwie domowym, pañstwo socjalistyczne promowa³o pojêcie „naturalnej”, niezmiennej i nieuniknionej roli kobiet jako matek
i ¿on. W rezultacie relacje na temat seksualnoœci robotnic s³u¿y³y nie tylko
do przekazania informacji na temat obyczajów tej grupy spo³ecznej. Historia Stasi D. ukazywa³a niebezpieczne skutki kobiecej seksualnoœci, która
wy³amywa³a siê poza granice tradycyjnych stereotypów. Jedno „lekkomyœlne” zachowanie siê dziewczyny na zabawie mog³o doprowadziæ do jej osobistego nieszczêœcia i do zak³ócenia porz¹dku spo³ecznego, którego podstaw¹ mia³a byæ rodzina nuklearna.
G³ównym celem tego artyku³u jest wstêpna analiza percepcji seksualnoœci i praktyk seksualnych m³odych robotnic, które w latach 1948–1956
wyemigrowa³y ze œrodowiska wiejskiego do szkó³ i fabryk w mieœcie7. Do6
Zob. M. Foucault, The History of Sexuality, t. 1, t³um. z francuskiego R. Hurley, Nowy York 1990, t³um.
polskie: M. Foucault, Historia seksualnoœci, prze³. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski, wyd. 2,
Warszawa 2000. Na temat historiografii seksualnoœci zob. J. D’Emilio i E. B. Freedman, Intimate Matters:
A History of Sexuality in America, The University of Chicago Press, London and Chicago 1997, wyd. 2,
s. XI–XX.
7
Œrodowisko robotnicze w okresie powojennym w Polsce dopiero od niedawna sta³o siê przedmiotem badañ historycznych. Do najwa¿niejszych pozycji uwzglêdniaj¹cych sytuacjê kobiet–robotnic nale¿¹ prace
Dariusza Jarosza, a tak¿e amerykañskich historyków: Padraica Kenney’a na temat robotników w £odzi
i Wroc³awiu oraz Katherine Lebow na temat Nowej Huty. Zob. D. Jarosz, Wybrane problemy ¿ycia codziennego kobiet pracuj¹cych w Nowej Hucie w latach piêædziesi¹tych XX wieku, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 405–419; ten¿e, G³ówne problemy pracy zawodowej kobiet w latach 1948–1956, „Roczniki Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych”, t. LIX, 1999, s. 45–65;
ten¿e, Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 1944–1956 (g³ówne problemy w œwietle badañ Ÿród³owych),
[w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 217–241; ten¿e, Polacy a stalinizm…, s. 116–144; ten¿e, Robotnice, robotnicy i Fundusz Wczasów Pracowniczych w Polsce (do
1956 r.), [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 2001, s. 481–493.
Ksi¹¿ka Kenney’a przedstawia robotników jako aktywn¹ si³ê negocjuj¹c¹ z w³adzami swoj¹ pozycjê w socjalistycznym pañstwie w latach 1945–1950. Kenney rozró¿nia dwa rodzaje postaw wœród robotnic: w £odzi, tj.
w ukszta³towanym na przestrzeni pokoleñ œrodowisku robotniczym, gdzie kobiety stawa³y w obronie tradycyjnych i rodzinnych wartoœci, choæ równie¿ wskazywa³y na podwójne obci¹¿enie zwi¹zane z prac¹ poza domem i w domu. We Wroc³awiu natomiast, gdzie przewa¿a³a ludnoœæ nap³ywowa, kobiety wykazywa³y wiêksz¹ niezale¿noœæ, samodzielnoœæ i inicjatywê. Czêsto by³y to samotne matki. P. Kenney, Rebuilding Poland:
Workers and Communists, 1945–1950, Ithaca and London 1997, zw³aszcza s. 151–152 i 299–302. Katherine
Lebow i Dariusz Jarosz analizuj¹ obyczaje seksualne robotnic w Nowej Hucie g³ównie na podstawie raportów z hoteli robotniczych oraz statystyk dotycz¹cych nieœlubnych dzieci, gwa³tów oraz chorób wenerycz-
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œwiadczenie robotnic zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ jest przyk³adem
swego rodzaju podwójnej emancypacji, której mia³ dokonaæ nowy, socjalistyczny ustrój. Pañstwo próbowa³o zaanga¿owaæ w „budowê socjalizmu”
jak najszersze masy spo³eczne, zw³aszcza ludzi m³odych, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê werbunkowi kobiet, które w nowym systemie mia³y byæ wyzwolone nie tylko jako cz³onkinie upoœledzonych spo³ecznie klas, ale równie¿ jako upoœledzona spo³ecznie p³eæ8.
Pronatalizm, gloryfikacja rodziny, macierzyñstwa i wartoœci domowych
by³y czêœci¹ ideologii stalinowskiej, która zdominowa³a system komunistyczny w Zwi¹zku Radzieckim w pocz¹tkach lat 30.9 Tu¿ po Rewolucji PaŸdziernikowej bolszewicy wprowadzili nowe ustawy prawne, radykalnie zmieniaj¹ce pozycjê kobiety w spo³eczeñstwie, m.in. poprzez przyznanie kobietom równych praw, u³atwienie rozwodów, legalizacjê aborcji, rozbudowanie opieki pañstwowej nad matk¹ i dzieckiem. W prasie i literaturze radzieckiej trwa³y dyskusje na temat seksualnoœci, spo³ecznych ról przypisanych p³ciom i upañstwowienia pracy w gospodarstwie domowym. Aleksandra Ko³³ontaj, komisarz do spraw opieki spo³ecznej i dzia³aczka komunistycznej sekcji kobiecej ¯enotdie³ (Otdie³ po robotie sriedi ¿enszczin) pisa³a
o Nowej Kobiecie, swobodnie manifestuj¹cej swoje seksualne pragnienia
w heteroseksualnych zwi¹zkach uczuciowych10. Zapowiada³a, ¿e w systemie
nych. D. Jarosz, Wybrane problemy…; K. Lebow, Nowa Huta, 1949–1957: Stalinism and the Transformation
of Everyday Life in Poland’s „First Socialist City”, praca doktorska, mps, Columbia University, Nowy York
2002, zw³aszcza s. 128–191.
8
Wed³ug za³o¿eñ stalinizmu ideologia komunistyczna mia³a kszta³towaæ wszystkie sfery ¿ycia spo³eczeñstwa. Stephen Kotkin argumentuje, ¿e stalinizm by³ prób¹ budowy nowej cywilizacji, która mia³a wykreowaæ nowego cz³owieka i nowe ¿ycie nie maj¹ce nic wspólnego z wartoœciami przesz³oœci. S. Kotkin, Magnetic
Mountain: Stalinism as civilization, Berkeley, Los Angeles and London 1995.
9
Zob. m.in. W. Goldman, Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life,
1917–1936, Cambridge 1993; S. Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet
Russia in the 1930s, Oxford 1999. Inni autorzy, zwracaj¹c uwagê na konserwatywne pogl¹dy przywódców
bolszewickich, podkreœlaj¹ ci¹g³oœæ pomiêdzy polityk¹ lat 1917–1929 a polityk¹ stalinowsk¹. Zob. R. Stites,
The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860–1936, Princeton
1978.
10
Zob. A. Ko³³ontaj, Novaja moral’ i raboczij klass, Moskwa 1919. Ko³³ontaj uwa¿a³a, ¿e w spo³eczeñstwie
socjalistycznym zwi¹zki seksualne kobiet i mê¿czyzn bêd¹ oparte na wzajemnej mi³oœci. Po¿¹danie i podwójny standard moralny dla kobiet i mê¿czyzn zanikn¹ jako wytwory spo³eczeñstwa bur¿uazyjnego. Heteroseksualne pary bêd¹ ¿y³y w komunalnych gospodarstwach, gdzie wszystkie prace domowe wykonywane
bêd¹ przez profesjonalne sprz¹taczki, kucharki i praczki. Dzieci bêd¹ wychowywane przez komuny profesjonalnych wychowawczyñ. Pomimo ¿e wielu wspó³czesnych, w³¹czaj¹c Lenina, pos¹dza³o Ko³³ontaj o propagowanie „wolnej mi³oœci”, w rzeczywistoœci by³a ona przeciwna seksualnoœci indywidualistycznej. Zmiana partnerów by³a dozwolona, ale Ko³³ontaj nie przewidywa³a czêstego wystêpowania takich przypadków,
gdy¿ partnerzy mieli kierowaæ siê przede wszystkim dobrem kolektywu. Dobro kolektywu wymaga³o zaœ
uprawiania „zdrowego” seksu. Ko³³ontaj przestrzega³a przed szkodliwoœci¹ zdrowotn¹ promiskuityzmu.
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socjalistycznym „rodzina, w swoim bur¿uazyjnym znaczeniu, zaniknie”11.
Okres burzliwych dyskusji na temat seksualnoœci, jak równie¿ seksualnego
eksperymentowania m³odych rewolucjonistów i rewolucjonistek w Rosji
skoñczy³ siê jednak wraz z dojœciem do w³adzy Stalina. W 1930 r. Stalin rozwi¹za³ oficjaln¹ organizacjê kobiec¹, ¯enotdie³, a w szeœæ lat póŸniej wprowadzi³ zakaz aborcji, stoj¹c na stanowisku, ¿e w systemie socjalistycznym
potrzeba aborcji nie istnieje12. To w³aœnie ten stalinowski model seksualnoœci kobiet zosta³ przeniesiony do Polski w póŸnych latach 40.13
Stalinowska polityka pronatalna, jak pisze David Hoffmann, by³a pod
wieloma wzglêdami podobna do trendów ogólnoeuropejskich w pierwszej
po³owie XX w., które zmierza³y do objêcia przez pañstwo kontroli nad organizacj¹ reprodukcji14. Ponadto dla uzasadnienia tradycyjnych pogl¹dów
na role p³ciowe zarówno pañstwa socjalistyczne, jak i kapitalistyczne u¿ywa³y argumentów nowoczesnych — medycznych i rzekomo naukowych.
Polskie dokumenty pañstwowe najczêœciej mówi³y o „psychofizycznej” odmiennoœci kobiet15. Ta medyczna terminologia i przeœwiadczenie o „naturalnej”, niezmiennej ró¿nicy p³ciowej ma swoje Ÿród³a w ideologii zachodnioeuropejskiego liberalizmu. Najbardziej wp³ywowym propagatorem idei o „naturalnych” ró¿nicach p³ciowych by³ Jean Jacques Rousseau16. Jednak¿e stalinizm nie propagowa³ ideologii domowej w obronie
dziewiêtnastowiecznej tradycji, tak jak czyni³y to pañstwa Europy Zachod-

Uwa¿a³a tak¿e, ¿e ludzie u³omni i chorzy nie powinni uprawiaæ seksu i p³odziæ potomstwa, gdy¿ bêd¹ os³abiaæ w ten sposób zdrowie ca³ej spo³ecznoœci.
11
A. Ko³³ontaj, Trud ¿enszczyny w ewoljucji chaziajstwa, Moskwa–Leningrad 1928; pierwsze wydanie —
1923, s. 161–162.
12
Zob. m.in. G. Warshofsky Lapidus, Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change,
Berkeley, Los Angeles and London 1978, s. 95–122; M. Buckley, Women and Ideology in the Soviet Union,
Ann Arbor 1989, s. 128–138.
13
Np. w Polsce, tak jak w Zwi¹zku Radzieckim, do 1956 r. aborcja i antykoncepcja by³y nielegalne. Zob.
artyku³ 231 i 232, [w:] Kodeks Karny z orzecznictwem s¹du powojennego wed³ug stanu prawnego na dzieñ
1 sierpnia 1956, red. J. Fajnberga i M. Leonieni, Warszawa 1956.
14
D. L. Hoffmann, Mothers in the Motherland: Stalinist Pronatalism in its Pan–European Context, „Journal
of Social History”, t. 34, 2000, nr 1, s. 35–54.
15
Zob. m.in. Archiwum Ruchu Zawodowego (dalej: ARZ), Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych
Wydzia³ Ekonomiczny 149, Zagadnienia zmiany stosunku zatrudnienia kobiet do mê¿czyzn w zak³adach
pracy, 1948; ARZ Ochrona pracy kobiet i m³odocianych (dalej: OPKM) 485/21, G³ówny Inspektorat Pracy
do Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u Spo¿ywczego, Warszawa, 31 VII
1955.
16
Zob. A History of Women in the West, red. G. Duby, M. Perrot, t. III: Renaissance and Enlightenment Paradoxes, red. N. Zemon Davis, A. Farge, Cambridge, Massachusetts, Londyn 1993.
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niej17. Celem stalinowskiej polityki pronatalnej by³o uzupe³nienie ubytków
populacyjnych, dyscyplina spo³eczna i wzmocnienie nowego systemu18.
Odmienny od zachodnioeuropejskiego by³ te¿ model kobiety, której pole
dzia³ania nie ogranicza³o siê do macierzyñstwa i pracy w gospodarstwie domowym. Model stalinowski podkreœla³ wartoœæ kobiet zarówno w reprodukcji, jak i w produkcji, a tak¿e w dzia³alnoœci spo³ecznej. Jak g³osi³a
„Przyjació³ka” ustami jednej z czytelniczek, kobieta nie powinna byæ zmuszona do dokonywania wyboru pomiêdzy prac¹ w domu a prac¹ poza domem, ale ¿e „najwa¿niejsza rzecz dla ka¿dej kobiety — to umiejêtnoœæ roz³o¿enia zajêæ”19.
Jednoczeœnie propaganda stalinowska promowa³a udzia³ kobiet w produkcji przemys³owej. Prasa okresu stalinowskiego przedstawia³a kobietê
jako istotê do pewnego stopnia aseksualn¹ i maskulinistyczn¹: krótkie w³osy, robocze ubranie, przy maszynie. Od 1949 r. trwa³a mobilizacja kobiet do
tzw. nowych zawodów, czyli do prac tradycyjnie wykonywanych niemal wy³¹cznie przez mê¿czyzn. Taki w³aœnie model dominowa³ w propagandzie
skierowanej do m³odych, niezamê¿nych kobiet po raz pierwszy podejmuj¹cych pracê w przemyœle. Szczególnie zachêcano kobiety do prac w przemyœle budowlanym, górniczym, hutniczym i transportowym. Warto podkreœliæ, ¿e maskulinistyczne modele kobiet dominowa³y w prasie codziennej, np. w „Trybunie Ludu”. W czasopismach kobiecych natomiast, takich
jak „Przyjació³ka” lub „Moda i ¯ycie” (póŸniej „Kobieta i ¯ycie”) obok
modelów aseksualnych kobiet pracuj¹cych w zawodach mêskich, lansowano równie¿ modele bardziej tradycyjne. Œwiadcz¹ o tym liczne porady na
temat prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowania dzieci oraz pielêgnowania urody, zamieszczane na ³amach owych czasopism. Jednoczeœnie w sekcjach poœwiêconych modzie dominowa³y rysunki i zdjêcia szczup³ych kobiet o bardzo w¹skiej talii, w prostych, konserwatywnych sukienkach i spódnicach. Ubiór i zachowania „mêskie” by³y promowane w kontekœcie pracy zawodowej. Natomiast po pracy, wed³ug propagandy, kobieta
powinna by³a pozostawaæ zajêta pracami domowymi i upiêkszaniem swego
wygl¹du.

17

Zob. m.in. R. G. Moeller, Protecting Motherhood: Women and the Family in the Politics of Postwar
West Germany, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1993.
D. Hoffmann, dz. cyt., s. 35–36.
19
G³os kobiet pracuj¹cych, „Przyjació³ka” 1948, nr 40, s. 7.
18

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

M³ode robotnice w mieœcie: percepcja kobiecej seksualnoœci w Polsce... 459

M³oda robotnica w „nowym zawodzie” nie powinna by³a interesowaæ
siê sprawami seksualnymi, mia³a natomiast koncentrowaæ siê na pracy i budowie socjalizmu. Jej seksualnoœæ przestawa³a istnieæ w momencie wkroczenia do warsztatu. „Weronika nie jest ju¿ kobiet¹, która zabiera siê do
«nie swojej roboty» — pisa³a „Przyjació³ka” o kobiecie–œlusarzu — ale towarzyszem pracy, dobrym robotnikiem i fachowcem”20. Model aseksualnej
robotnicy œwiadczy³ o tym, ¿e pañstwo mia³o problemy z ukszta³towaniem
pozytywnego modelu seksualnoœci kobiet odseparowanej od reprodukcji.

Czasopisma kobiece lansowa³y jednoczeœnie postêpowe i tradycyjne pogl¹dy
na temat roli kobiety w okresie stalinizmu. Obok „nowych zawodów”
i równouprawnienia propagowane by³y tradycyjne role i ubiory, podkreœlaj¹ce
odrêbnoœæ kobiet. Od lewej: Kobieta w domu — opis umieszczony pod modelami
zaczyna sie od stwierdzenia: „Zarówno odpoczynek, jak praca w domu
wymagaj¹ innego ubrania niz zajêcia zawodowe. Tote¿ po przyjœciu do domu,
po pracy, nale¿y przede wszystkim zmieniæ ubranie”, „Moda i ¯ycie Praktyczne”,
10 VII 1949. Od prawej: Bielizna — „Moda i ¯ycie Praktyczne”, 10 VIII 1952

20

K. Zien, Przy monta¿u i „centrówce”, „Przyjació³ka” 1950, nr 32, s. 7.
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Kobiety w „nowych zawodach” ³¹czy³y cechy mêskie (mêski zawód, mêski ubiór)
z cechami kobiecymi (uroda, uœmiech, kobieca fryzura). Reprezentowa³y jakby
seksualnoœæ nastolatki, a wiêc wzorzec do pewnego stopnia aseksualny.
Od lewej: „Genowefa Pa³acówna jest robotnic¹ na frezarkach w Zak³adach
Wytwórczych Apartury Precyzyjnej w Œwidnicy. Pa³acówna nie tylko dorównuje
mê¿czyznom, ale i daje przyk³ad, jak nale¿y pracowaæ: niedawno zosta³a
przodownic¹ pracy”, „Przyjació³ka”, 10 IX 1950;
Od prawej: „Maria Lewandowska dokona³a wa¿nego usprawnienia w fabryce
«Stomil» w Poznaniu. Zaprojektowa³a obrotnicê dla budowy transporterów.
Usprawnienie to da³o du¿e oszczêdnoœci”, „Przyjació³ka”, 6 III 1952

W dyskusjach wewn¹trzpartyjnych seksualnoœæ m³odych robotnic, pozbawiona kontroli ze strony rodziny lub innej instytucji, jawi siê jako problem
centralny21.
21

Aby wyt³umaczyæ tê dwoistoœæ pogl¹dów na temat kobiet ze strony komunistycznego pañstwa, warto
przywo³aæ metaforê „baby i „towarzysza”, zaproponowan¹ przez amerykañsk¹ badaczkê dziejów kobiet
w Zwi¹zku Radzieckim, Elizabeth Wood. W latach 20., jak pisze Wood, bolszewicy postrzegali kobiety
z jednej strony jako równoprawne towarzyszki pracy i ¿ycia mê¿czyzn, a z drugiej strony jako si³ê wstecznic-
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Niebezpieczna seksualnoœæ m³odych robotnic
Wed³ug sprawozdañ funkcjonariuszy partii i organizacji m³odzie¿owych
z ¿eñskich hoteli robotniczych, czas wolny m³odych robotnic by³ zdominowany przez oddawanie siê aktywnoœci seksualnej22. „Wiele, zbyt wiele mieszkanek hoteli pracowniczych — ubolewa³a instruktorka Wydzia³u Kobiecego PZPR nad losem dziewcz¹t w Nowej Hucie — poza prac¹ interesuje siê
wy³¹cznie sprawami seksualnymi, poœwiêcaj¹c im prawie ca³y wolny czas od
zajêæ zawodowych”23. Inni sprawozdawcy stwierdzali „ca³kowity rozk³ad
moralny” dziewcz¹t24, a nawet przytaczali przyk³ady wspó³¿ycia seksualnego pomiêdzy wychowawczyniami a uczennicami w internatach25.
W sprawozdaniach kobiety jawi¹ siê czêsto jako aktywne inicjatorki
kontaktów seksualnych, które ³ami¹c regulamin hotelowy regularnie przyjmuj¹ mê¿czyzn w swoich pokojach. W Domu M³odego Robotnika w Nowej
Soli robotnice spotyka³y siê z ¿o³nierzami z pobliskiej jednostki wojskowej:
„Stwierdzi³em sam naocznie fakt przebywania w ³ó¿ku oficera lotnictwa
z Bednarczyk, która t³umaczy³a siê, ¿e jest to jej brat, który przyjecha³ j¹ odtwa i rozwi¹z³oœci. „Baba” jest zacofana, niewykszta³cona, religijna, i przez to stanowi zagro¿enie dla Rewolucji. „Baba” jest równie¿, w przeciwieñstwie do „towarzyszki”, istot¹ seksualn¹. Pomimo promowania modelu kobiety–towarzysza, „baba” nigdy nie znika z pola widzenia kreatorów komunistycznego systemu.
E. A. Wood, The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia, Bloomington and Indianapolis 1997; Katherine Lebow równie¿ przywo³uje tê metaforê w swojej dyskusji na temat ¿eñskich hoteli robotniczych w Nowej Hucie. K. Lebow, Nowa Huta…
22
Podstaw¹ Ÿród³ow¹ tej czêœci artyku³u s¹ sprawozdania z wizytacji ¿eñskich hoteli robotniczych, Domów
M³odego Robotnika i internatów Szkó³ Przysposobienia Przemys³owego. Szko³y Przysposobienia Przemys³owego (SPP) powsta³y w 1947 r. „dla zaspokojenia zapotrzebowania przemys³u na pracowników kwalifikowanych, przeprowadzenia w sposób zorganizowany nadmiaru m³odzie¿y ze wsi do przemys³u, ukszta³towania œwiatopogl¹du m³odzie¿y i przyuczenia jej do zawodu”. Czas nauczania w SPP trwa³ od 12 do 18 miesiêcy. Werbunku m³odzie¿y dokonywa³a Komenda G³ówna Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce wœród
ch³opców w wieku 17–19 lat i dziewcz¹t w wieku 16–20 lat. Kandydaci podpisywali zobowi¹zania do dwuletniej pracy w przemyœle po ukoñczeniu szko³y. Podczas tego okresu zakwaterowywani byli w Domach M³odego Robotnika. Hotel robotniczy by³ natomiast miejscem zamieszkania samotnych robotników o sta³ym
zatrudnieniu. W idealnym socjalistycznym œwiecie w przypadku za³o¿enia rodziny robotnicy ci mieli przeprowadziæ siê do osiedli rodzinnych. To ostatnie nie zawsze jednak pokrywa³o siê z praktyk¹. AAN, KC
PZPR, 237/XVII–106, Notatka w sprawie przysposobienia przemys³owego, b.d., s. 5.
23
AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t w hotelach robotniczych w Nowej Hucie i Domach
M³odego Robotnika w £odzi, Warszawa, 9 X 1951, s. 50.
24
Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL (dalej: FADHPRL), Kolekcja Wiktora K³osiewicza, K II/1, Notatka w sprawie sytuacji w Domu M³odego Robotnika Nadodrzañskich Zak³adów Przemys³u
Lniarskiego „Odra” w Nowej Soli, woj. zielonogórskie, Warszawa, 3 III 1952, s. 26.
25
Warto zauwa¿yæ, ¿e temat homoseksualizmu prawie w ogle nie pojawia siê w sprawozdaniach. Sprawa
homoseksualizmu w jednym z internatów potraktowana jest wzmiankowo. AAN, KC PZPR, 237/XV–17,
Protokó³ z odprawy przedstawicieli CZP Dziewiarskich Zak³adów sekretarzy POP przedstawicieli Rad Zak³adowych odbytej w Komitecie £ódzkim PZPR Wydziale Kobiecym, LodŸ, 22 I 1952, s. 6.
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wiedziæ… Stwierdzi³em drugi wypadek przebywania mê¿czyzny w pokoju
o drzwiach zamkniêtych na klucz. Po otworzeniu drzwi w pokoju znajdowa³y
siê trzy dziewczêta oraz mê¿czyzna udaj¹cy kobietê z chusteczk¹ na g³owie”26.
Nawet dzia³aczki komunistyczne i wychowawczynie nie by³y wolne od
niemoralnego postêpowania. „Prowadz¹c rozmowy z dziewczêtami stwierdzi³em w wielu wypadkach znaki pogryzienia na szyi — relacjonowa³ wspominany ju¿ inspektor z Nowej Soli — Stwierdzi³em to i u przewodnicz¹cej
ZMP ko³a przy DMR, któr¹ wezwaliœmy w tej sprawie do dyrektora na rozmowê”27. Sprawozdawcy z szokiem odkrywali, i¿ nikomu w œrodowisku
m³odych robotnic nie mo¿na by³o ufaæ, nawet przedstawicielkom komunistycznych organizacji.
Wed³ug sprawozdawców ekscesom seksualnym dziewcz¹t czêsto towarzyszy³ alkohol. W internatach ³ódzkich „nie ma pracy wychowawczej; dziewczêta wychodz¹ na miasto, by piæ wódkê i awanturowaæ siê”28. Sprawozdawca z DMR w ¯aganiu notowa³, i¿ „niektóre dziewczêta udaj¹ siê na ca³¹
noc do prywatnych mieszkañ oficerów WP, po libacjach z alkoholem odbywaj¹ siê tañce bez ubrania”29. Sprawozdawcy z oburzeniem te¿ zwracali uwagê na brzydkie s³owa i dowcipy, które w hotelach ¿eñskich mia³y byæ na porz¹dku dziennym. W Nowej Soli „wulgarne, obrzydliwe wyra¿enia s¹ zjawiskiem spotykanym na ka¿dym kroku. Zwrócona uwaga wywo³uje œmiech i pogardliwe wzruszenie ramion”. W tej samej placówce „jedna z dziewcz¹t,
Brzechowska, kiedy kierownik zaleci³ jej doprowadzenie do porz¹dku pokoju, gdy¿ przyjechali przedstawiciele i przechodz¹ po pokojach, odpowiedzia³a: «po co ich tylu, wystarczy³oby gdyby jeden przyjecha³ do mnie»”30.
Promiskuityzm seksualny m³odych kobiet, zdaniem dzia³aczy komunistycznych, by³ zagro¿eniem dla ca³ego systemu. Rozwi¹z³oœæ kolidowa³a
z wydajnoœci¹ pracy dziewcz¹t. I tak, w DMR w Nowej Soli „wœród tygodnia roboczego (...) odby³a siê potañcówka (...) z której dziewczêta wraca³y
do godz. 2–giej i 4–tej nad ranem. Nastêpnego dnia ze stanu 60–ciu dziewcz¹t zaledwie 8 posz³o do pracy. Pozosta³e spa³y spokojnie do po³udnia”31.
Opisywany w sprawozdaniach moralny rozk³ad prowadzi³ do niebezpiecz26

FADHPRL, Kolekcja Wiktora K³osiewicza, K II/1, Notatka w sprawie…, s. 25–27.
Tam¿e, s. 28.
AAN, KC PZPR 237/XVII–109, O sytuacji m³odzie¿y w internatach w £odzi, 22 XII 1950, s. 36.
29
FADHPRL, Kolekcja Wiktora K³osiewicza, Notatka informacyjna dla Przewodnicz¹cego CRZZ Tow.
W. K³osiewicza, Warszawa, 26 VI 1952, s. 29.
30
FADHPRL, Kolekcja Wiktora K³osiewicza, K II/1, Notatka w sprawie…, s. 28.
31
Tam¿e, s. 27.
27
28

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

M³ode robotnice w mieœcie: percepcja kobiecej seksualnoœci w Polsce... 463

nych w oczach w³adzy „dewiacji” politycznych, a postawy etyczne by³y czêsto interpretowane jako wyk³adniki postaw ideologicznych. Instruktorka
Wydzia³u Kobiecego donosi³a na temat robotnic w Nowej Hucie: „Spotka³yœmy u dziewczyny przebywaj¹cej tu ponad rok, papiloty skrêcone z ksi¹¿ki Jak hartowa³a siê stal otrzymanej na zebraniu ZMP. Ksi¹¿ka ta nie by³a
czytana, gdy¿ — jak wyjaœni³a dziewczyna — «kole¿anki mi mówi³y, ¿e to
taka ksi¹¿ka demokratyczna, nie warto wcale czytaæ, nic tam nie ma» —
(znaczy ¿e to nie ksi¹¿ka o mi³oœci)”32. Sprawozdawczyni sugerowa³a
wspó³zale¿noœæ pomiêdzy brakiem uœwiadomienia ideologicznego a frywolnoœci¹ codziennych zachowañ.
Rozwi¹zaniem sprawy obyczajów robotnic mia³o byæ poprawienie pracy
wychowawczej i zaostrzenie kontroli ze strony w³adz partyjnych. Tak
brzmia³a typowa propozycja zaradzenia kryzysowej sytuacji: „Zwi¹zek
M³odzie¿y Polskiej powinien zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na dziewczêta,
wci¹gn¹æ je bardziej intensywnie do prac organizacyjnych, zaktywizowaæ,
masowo wci¹gaæ do zajêæ artystycznych i sportowych, masowo je szkoliæ”33.
A zatem pañstwo socjalistyczne poprzez swoje organizacje mia³o przej¹æ
tradycyjn¹ rolê kontroln¹ mêskiego autorytetu nad kobiec¹ seksualnoœci¹.
Jak wynika ze sprawozdañ wewnêtrznych, pomimo propagowania wielu
mêskich cech i mêskich zawodów dla kobiet, w sferze seksualnoœci oczekiwano od m³odych robotnic zachowañ tradycyjnie kobiecych: skromnoœci,
powœci¹gliwoœci w kontaktach z mê¿czyznami, pragnienia ma³¿eñstwa i za³o¿enia rodziny, a nie przelotnej seksualnej przygody. Sprawozdania przesadnie koncentrowa³y siê na aktywnoœci seksualnej robotnic, a nieuregulowana kobieca seksualnoœæ, tradycyjnie symbolizuj¹ca chaos i za³amanie siê
autorytetów, s³u¿y³a jako metafora do wyra¿enia obaw na temat g³êbokich
przemian spo³ecznych nie zawsze uk³adaj¹cych siê wed³ug oczekiwanego
marksistowskiego scenariusza.
„Wychowujemy dla ma³¿eñstwa”
Po œmierci Stalina, w latach „odwil¿y”, seksualne obyczaje m³odzie¿y
obojga p³ci zamieszkuj¹cej hotele robotnicze po raz pierwszy sta³y siê jednym z g³ównych tematów w codziennej prasie, publicystyce i literaturze34.
32

AAN, PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t…, s. 48.
Tam¿e.
Np. Adam Wa¿yk w Poemacie dla doros³ych pos³u¿y³ siê sugesti¹ rozwi¹z³oœci seksualnej robotnic w celu
zobrazowania potwornoœci stalinizmu „(...) ¿eñskie hotele te œwieckie klasztory,/trzeszcz¹ od tar³a, a potem
33
34
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Okazuje siê jednak, ¿e liberalizacja systemu nie przynios³a liberalizacji postaw wobec seksualnoœci kobiet. Wprost przeciwnie, nast¹pi³o umocnienie tradycyjnych stereotypów i pojêæ o „naturalnej”, „psychofizycznej” odmiennoœci kobiet. Po czêœci sta³o siê tak z racji dojœcia do g³osu tradycjonalistycznej opinii spo³ecznej35. Natomiast marksistowscy dziennikarze popieraj¹cy destalinizacjê ³¹czyli tradycyjne pogl¹dy na temat seksualnoœci
kobiet z krytyk¹ stalinizmu. W artyku³ach prasowych promiskuistyczne robotnice by³y przedstawiane przede wszystkim jako bierne ofiary zaniedbañ
powsta³ych w okresie stalinizmu. W tym te¿ czasie Krystyna Wigura opisywa³a historiê Stasi D. Wigura, tak jak wielu innych reporterów, sugerowa³a,
¿e to œrodowisko pracy w Nowej Hucie i „zwrócenie uwagi tylko na sprawy
produkcji, spowodowa³o kompletne zaniedbanie wychowania cz³owieka
poza prac¹”36. Z artyku³ów prasowych wynika, ¿e na skutek polityki stalinowskiej kobiety demoralizowa³y siê i prowadzi³y ¿ycie seksualne bez uczucia, wbrew swojej kobiecej naturze. W dalszym ci¹gu jedynym pozytywnym
wzorcem dla seksualnoœci kobiet by³o po¿ycie ma³¿eñskie.
Dziennikarz Salomon £astik ubolewa³, ¿e m³odzie¿ jest pozbawiona
mo¿liwoœci za³o¿enia rodziny z powodów biurokratycznych. M¹¿ i ¿ona
czêsto zmuszeni byli mieszkaæ w oddzielnych hotelach robotniczych, poniewa¿ przewa¿nie nie by³o w tych placówkach pokojów dla ma³¿eñstw.
I tak m³ody tynkarz, mieszkaniec mêskiego hotelu, postanowi³ „za wszelk¹
cenê” sprowadziæ do siebie ¿onê zamieszkuj¹c¹ w ¿eñskim hotelu. „Otó¿
pewnego dnia m³odziutka ¿ona przysz³a i po³o¿y³a siê do prawego ³o¿a swego ma³¿onka… Rwetes powsta³ niesamowity. £amanie regulaminu? Có¿,
¿e jest mê¿atk¹? Je¿eli wszystkie ¿ony mieszkaj¹ce w Hotelach zechc¹ przyjœæ
grafinie/ miotu pozbêd¹ siê — Wis³a tu p³ynie”, „Nowa Kultura”, 21 VIII 1955. Lebow sugeruje, ¿e w przeciwieñstwie do sprawozdawców partyjnych, którzy interpretowali seksualne ekscesy robotnic jako wynik
nieuœwiadomienia politycznego ³atwy do skorygowania, intelektualiœci doby „odwil¿y” postrzegali seksualnoœæ kobiet jako szczególnie groŸn¹ i niezmienn¹. K. Lebow, Nowa Huta...
35
Zob. np. list „Zrozpaczonych ojców rodzin” do Boles³awa Bieruta, w którym domagali siê oni zwolnienia z pracy mê¿atek i podwy¿szenia dodatku rodzinnego dla mê¿czyzn: „Na podniesieniu dodatku rodzinnego Pañstwo wygra o tyle, ¿e ca³y szereg umalowanych paniusiek–mê¿atek, zajmuj¹cych siê w biurach plotkarstwem i nieróbstwem — odejdzie z pracy, zajmie siê gospodarstwem i wychowaniem dzieci, co zmniejszy iloœæ dzieci w ¿³obkach i przedszkolach, a w biurach zmniejszy iloœæ bezwartoœciowych pracowniczek,
zajmuj¹cych etaty i marnuj¹cych pañstwowe pieni¹dze”. Zrozpaczeni ojcowie rodzin do Boles³awa Bieruta, b. d., AAN PZPR, Sekretariat Pierwszego Sekretarza, Listy, Skargi i Za¿alenia, 237/V–299, s. 73. Na temat percepcji spo³ecznych seksualnoœci kobiet zob. m.in. W. Melcer, Ulica panieñska, Warszawa 1956.
36
K. Wigura, Nieœwiadome macierzyñstwo, s. 3. Na temat samotnego macierzyñstwa wœród m³odych robotnic zob. tej¿e, Samotna matka w Nowej Hucie, „G³os Pracy” 1955, nr 171, s. 4; B. Seidler, Nowa Huta: Fakty,
„Nowa Kultura” 1957, nr 29, s. 1–2.
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do swoich mê¿ów, od lat mieszkaj¹cych w innych Hotelach, by³aby Sodoma
i Gomora… Tak rozumowa³a kierowniczka. Zaalarmowano Milicjê”37.
Wed³ug dziennikarzy trudnoœci w za³o¿eniu rodziny sprawia³y, ¿e kobiety szuka³y innych dróg realizacji swojej seksualnoœci. Na przyk³ad w Bielawie „dziewczêta przez okno wpuszcza³y kawalerów i otwarcie twierdzi³y,
¿e nie brak w tej mieœcinie ustronnych pagórków i ukryæ w falistym terenie”. Dochodzi³o te¿ do sytuacji, w których „m³ode, fizycznie i moralnie
zdrowe dziewczêta rezygnuj¹ z myœli o zam¹¿pójœciu i godz¹ siê czêsto
œwiadomie na dziecko pozama³¿eñskie, by daæ upust swoim macierzyñskim
uczuciom”38. Wed³ug Barbary Seidler w niektórych hotelach powstawa³y komuny samotnych matek: „Mieszkaj¹ po dwie w pokoju, dzieci œpi¹
w wózkach, bo na ³ó¿ka nie ma miejsca. S¹ wœród tych kobiet i takie, które
maj¹ po troje, czworo dzieci, ka¿de z innym mê¿czyzn¹. (...) Borykaj¹ siê ze
swoim ciê¿kim losem, pomagaj¹ jedna drugiej, na wspólnych gazowych kuchenkach pitrasz¹ kaszki. Wieczorami, gdy dzieci œpi¹ w wózkach, przyjmuj¹ mê¿czyzn”39.
Samotne matki czasem dorabia³y prostytucj¹ lub dzia³alnoœci¹ na pograniczu prostytucji, ale nie tylko one40. Wed³ug £astika m³ode dziewczêta
trudni¹ce siê nierz¹dem na sta³e lub okazjonalnie mog³y w ten sposób zrealizowaæ swoje konsumenckie pragnienia — kupiæ drogie buty czy futro41.
Inne prostytutki czu³y siê tak pewnie w swoim zawodzie, ¿e nawet zwróci³y
siê z proœb¹ do dziennikarza o pomoc w za³o¿eniu „jakiegoœ SPD lub PDP

37

S. £astik, O hotelach robotniczych bez os³onek, cz. 2, „Nowa Kultura” 1955, nr 36, cyt. s. 3.
Tam¿e.
B. Seidler, dz. cyt., s. 2.
40
Warto zauwa¿yæ, ¿e zachowania seksualne wœród robotnic, które sprawozdawcy i dziennikarze uwa¿ali
za nowe i szokuj¹ce, by³y czêsto czêœci¹ tradycyjnej kultury m³odych kobiet z klasy robotniczej. Np. okazjonalna prostytucja czy przyjmowanie prezentów od mê¿czyzn w zamian za kontakt seksualny ró¿nego rodzaju by³y praktykowane przez niektóre robotnice od pocz¹tków industrializacji. Pracuj¹ce kobiety uzupe³nia³y w ten sposób swoje niskie zarobki. Zob. m.in. K. Peiss, „Cheap Amusements”: Working Women and Leisure in Turn–of–the–Century New York, Filadelfia 1986, zw³aszcza s. 104–114; J. J. Meyerowitz, Women Adrift:
Independent Wage Earners in Chicago, 1880–1930, Chicago and London 1988, zw³aszcza s. 104–106. Kwestia prostytucji wœród robotnic w kontekœcie Polski wymaga dok³adnego zbadania. Jednak¿e na podstawie
dotychczasowych opracowañ mo¿na stwierdziæ, ¿e obyczaje seksualne polskich robotnic nie ró¿ni³y siê zasadniczo w tym wzglêdzie od obyczajów robotnic na Zachodzie. Zob. M. Sikorska–Kowalska, Wizerunek
kobiety ³ódzkiej prze³omu XIX i XX wieku, £ódŸ 2001, s. 37–73. Na temat organizacji kobiecych zajmuj¹cych
siê walk¹ z prostytucj¹ w okresie miêdzywojennym zob. D. Ka³wa, Kobieta aktywna w Polsce miêdzywojennej: dylematy œrodowisk kobiecych, Kraków 2001, s. 71–73.
41
S. £astik, Czy przyczyn¹ jest nêdza?, „Nowa Kultura” 1957, nr 6, s. 2–3, zw³aszcza s. 3.
38
39
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(to znaczy spó³dzielczy lub pañstwowy dom publiczny)”. Przekonywa³y, ¿e
„by³oby to z obopóln¹ korzyœci¹”42.
Wed³ug publicystów nale¿a³o stworzyæ w³aœciwe warunki dla m³odych
kobiet, aby mog³y za³o¿yæ rodzinê i tam realizowaæ swoj¹ seksualnoœæ.
„Stwórzmy warunki do zam¹¿pójœcia, a iloœæ gorsz¹cych wypadków nieœlubnych dzieci spadnie do minimum, nawet w Nowej Hucie”43. Inna dziennikarka, Danuta Zab³ocka, nawo³ywa³a do stworzenia odpowiednich moralnych wzorców dla m³odzie¿y jako antidotum na zagro¿enie promiskuityzmem. „O mi³oœci musimy mówiæ w sposób jednoznaczny. Musimy pisaæ, ¿e
wychowujemy do prze¿yæ uzasadnionych uczuciowo. Musimy pisaæ, ¿e wychowujemy dla ma³¿eñstwa”44. Wed³ug publicystów nale¿a³o zaradziæ zaniedbaniom wychowawczym z okresu stalinizmu poprzez promowanie rodziny i umacnianie tradycyjnych ról p³ciowych, w których kobieta jest przede wszystkim matk¹. O ile w sprawozdaniach partyjnych z okresu stalinowskiego rozwa¿ano seksualnoœæ kobiet g³ównie w kontekœcie komunistycznej ideologii, o tyle w prasie z czasów „odwil¿y” odwo³ywano siê otwarcie
do wartoœci rodzinnych. Rodzina jawi siê tutaj jako instytucja „naturalna”,
niezale¿na od ideologii. Dewiacja seksualna jest natomiast skutkiem pozostawania kobiet poza rodzin¹.
Seksualnoœæ robotnic w przekazach obserwatorów
Jednym z problemów, na które natrafia badacz historii seksualnoœci robotnic, jest fakt, ¿e obserwacje na temat ich ¿ycia seksualnego by³y czêsto
prowadzone przez ludzi z zewn¹trz. W dziewiêtnastym wieku i w okresie
miêdzywojennym o seksualnoœci robotnic pisali przedstawiciele klasy œredniej lub intelektualiœci. W okresie komunizmu wiêkszoœæ obserwacji pochodzi³a od dzia³aczy organizacji partyjnych i publicystów.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e m³ode kobiety, porzucaj¹ce rodzinn¹ wieœ
i znajduj¹ce siê poza kontrol¹ lokalnej spo³ecznoœci, eksperymentowa³y ze
swoj¹ nowo zdobyt¹ wolnoœci¹ i niezale¿noœci¹ w mieœcie. Problem radykalnoœci tych eksperymentów pozostaje jednak kwesti¹ sporn¹. Czy fakt, ¿e
m³odzi ch³opcy i dziewczêta chcieli przebywaæ w mieszanym p³ciowo towarzystwie, œwiadczy³ o tym, ¿e ³¹cz¹ ich stosunki seksualne? Co dok³adnie sprawozdawcy rozumieli pod pojêciem „demoralizacji”? Jaki procent
42
43
44

Tego¿, Co nieco o „reliktach drobno–mieszczañskich”, tam¿e, nr 11, s. 2.
Tego¿, O hotelach robotniczych bez os³onek, cz. 2, s. 3.
D. Zab³ocka, O mi³oœci — jednoznacznie, tam¿e, 1955, nr 28, s. 2.
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dziewcz¹t w hotelach robotniczych skupia³ siê na „sprawach seksualnych”?
Na podstawie raportów trudno jest udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi na
te pytania45. Natomiast w sprawozdaniach i artyku³ach prasowych na temat
hoteli robotniczych wyraŸnie widaæ zainteresowanie ¿yciem seksualnym
kobiet ze strony pañstwa i spo³eczeñstwa oraz chêæ ingerencji w sprawy intymne kobiet.
Postrzeganie robotnic w kategoriach moralnego upadku nie by³o wynalazkiem socjalizmu, ale raczej kontynuacj¹ tradycji zwi¹zanej z rewolucj¹
przemys³ow¹ i pojawieniem siê na Zachodzie ideologii „podzia³u sfer,” wed³ug której mê¿czyŸni zajmowali siê dzia³alnoœci¹ publiczn¹, ³¹cznie z prac¹ zawodow¹, a kobiety skupia³y siê na ¿yciu rodzinnym i gospodarstwie
domowym. W badaniach statystycznych na temat robotników w dziewiêtnastowiecznej Francji, które to badania — wed³ug Joan Scott — by³y produktem nie „obiektywnej” nauki, lecz kultury klasy œredniej — kobiety–robotnice jawi³y siê jako symbol upadaj¹cej moralnoœci46. Praca zawodowa
kobiet postrzegana by³a wówczas jako zjawisko patologiczne, sprzeczne
z „naturalnym” powo³aniem kobiety do macierzyñstwa i gospodarstwa domowego. Rozprawiano szeroko o rozwi¹z³oœci seksualnej i powszechnoœci
prostytucji wœród robotnic, jednoczeœnie przeciwstawiaj¹c „niemoraln¹”
kobietê pracuj¹c¹ klasy robotniczej „moralnej” niepracuj¹cej zawodowo
matce i ¿onie klasy œredniej. Wnioski dotycz¹ce rozwi¹z³oœci seksualnej robotnic stanowi³y podstawê domagania siê odgórnej, pañstwowej regulacji
pracy kobiet47. Pomimo s³abo rozwiniêtej ideologii „podzia³u sfer” na gruncie polskim, podobne pogl¹dy na temat zale¿noœci pomiêdzy produkcj¹, reprodukcj¹ i seksualnoœci¹ nie by³y obce Polakom w okresach intensywnego
rozwoju przemys³owego i proletaryzacji du¿ej czêœci spo³eczeñstwa48. Do

45

Niektórzy reporterzy wzmiankowali, ¿e wiêkszoœæ mieszkanek hoteli robotniczych prowadzi siê nienagannie. Zob. cytowany wy¿ej artyku³ S. £astika, O hotelach robotniczych bez os³onek, cz. 1, „Nowa Kultura”
1955, nr 35, s. 2. Natomiast Wanda Melcer w swoich reporta¿ach bra³a w obronê nawet robotnice pos¹dzane o „promiskuityzm”, twierdz¹c, ¿e takie oskar¿enia wynikaj¹ czêsto nie z faktów, ale z konserwatywnych
pogl¹dów i uprzedzeñ obserwatorów. W. Melcer, dz. cyt., s. 33, 67–104.
46
J. Scott, Gender and the Politics of History, New York 1988, s. 113–138.
47
Tam¿e, s. 139–163.
48
W kontekœcie polskim nieprzychylny stosunek do pracy zawodowej kobiet umacniany by³ etosem Matki
Polki, której g³ównym obowi¹zkiem mia³o byæ wychowywanie nowego pokolenia w duchu patriotyzmu
i pielêgnowanie tradycji narodowych w obrêbie domu. Zob. m.in. B. Pietrow–Ennker, Tradycje szlacheckie
a d¹¿enia emancypacyjne kobiet w spo³eczeñstwie polskim w dobie rozbiorów, [w:] Kobieta i edukacja, red.
A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1995, s. 9–24; A. ¯arnowska, Prywatna sfera ¿ycia rodzinnego i zewnêtrzny œwiat ¿ycia publicznego — bariery i przenikanie (prze³om XIX i XX wieku), [w:] Kobieta i œwiat polityki, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 5–28.
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takich okresów nale¿a³y równie¿ lata 50. XX w. Zainteresowanie i chêæ
kontroli seksualnoœci kobiet zwi¹zane by³y przede wszystkim z przemianami spo³ecznymi49. Dyskusje na temat promiskuityzmu seksualnego robotnic wyra¿a³y obawy zarówno w³adz, jak i du¿ej czêœci spo³eczeñstwa wobec
masowego nap³ywu m³odych kobiet do samodzielnej pracy w przemyœle
i potencjalnego za³amania siê tradycyjnych, znanych norm kulturowych.
„Przecie¿ walczyliœmy o równouprawnienie”
W jaki sposób same robotnice postrzega³y kwestiê seksualnoœci? Czy
percepcje owych dziewcz¹t pokrywa³a siê z relacjami obserwatorów i komentatorów?
Wspomnienia robotnic ukazuj¹ z³o¿ony obraz ¿ycia intymnego kobiet
w latach 50., który nie da siê przedstawiæ w dwubiegunowych kategoriach
przyzwoitoœci i promiskuityzmu, stosowanych czêsto przez obserwatorów50. Robotnice pochodzenia wiejskiego czêsto wskazywa³y na dotkliwe
restrykcje nak³adane na zachowania seksualne kobiet w spo³ecznoœci wiejskiej51. Ze wspomnieñ kobiet pochodzenia wiejskiego wynika, ¿e ¿ycie seksualne ich matek czêsto ograniczone by³o do ulegania mê¿owskiej woli i rodzenia dzieci w krótkich odstêpach czasu: „Jedno jeszcze siê dobrze nie odchowa³o, to ju¿ drugie dziecko by³o. I takie to te¿ ¿ycie naszej mamy by³o.
Trochê mêki i tyle”52. Inna kobieta pisa³a: „Przera¿aj¹ca wydaje mi siê bezsilnoœæ kobiety wiejskiej, z jednej strony zdumiewaj¹co mocnej, wytrwa³ej,
z drugiej zaœ bezradnej wobec wci¹¿ trwaj¹cej w stosunku do niej niesprawiedliwoœci, wynikaj¹cej b¹dŸ to z przyczyn obiektywnych, b¹dŸ te¿ ze strony mê¿a, czêstokroæ lubuj¹cego siê w kieliszku i niepohamowanego
49

Dyskurs na temat seksualnoœci i ról p³ciowych czêsto s³u¿y do przekazania obserwacji na temat problemów spo³ecznych i politycznych w ogólnoœci. Zob. J. Scott, Gender and the Politics of History; M. L. Roberts,
Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 1917–1927, Chicago 1994.
50
Na temat rozbie¿noœci w perspektywach obserwatorów robotnic i samych robotnic zob. m.in. K. Peiss,
„Charity Girls” and City Pleasures: Historical Notes on Working Class Sexuality, 1880–1920, [w:] Passion and
Power: Sexuality in History, red. K. Peiss, Ch. Simmons, Filadelfia 1989, s. 57–69.
51
W tej czêœci artyku³u g³ównymi materia³ami Ÿród³owymi s¹ publikowane w latach 1955–2000 wspomnienia kobiet. Warto podkreœliæ, ¿e pomimo ingerencji cenzury i uwypuklania pewnych doœwiadczeñ przez samych autorów (np. ciê¿kiego dzieciñstwa w okresie przedwojennym, a nastêpnie awansu spo³ecznego
po wojnie) przed 1989 r., pamiêtniki pozostaj¹ cennym Ÿród³em informacji na temat ¿ycia codziennego
w PRL–u. Wzglêdna wiarygodnoœæ relacji pamiêtnikarskich kobiet na temat ich ¿ycia rodzinnego, panuj¹cych obyczajów itp. potwierdza siê w konfrontacji z innymi dokumentami, np. ze sprawozdaniami Wydzia³u Kobiecego PZPR o pracy wœród kobiet lub z wywiadami przeprowadzonymi po 1989 r.
52
Marzê o Pary¿u. Prz¹dka w fabryce w³ókienniczej, cz³. ZMS i PZPR, zam. w woj. katowickim. Ur. w 1938 r.
w pow. Wadowice, woj. krakowskie; wykszta³cenie podstawowe. Pam. Nr 4557, [w:] Awans pokolenia. Pamiêtniki i studia, red. J. Cha³asiñski, Warszawa 1964, s. 698–715, cyt. s. 703.
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w pomna¿aniu rodziny”53. Ponadto ¿ona i dzieci czêsto stawa³y siê ofiarami
przemocy domowej ze strony ojca. „Nie przeszliœmy obozu oœwiêcimskiego, ale w domu to ju¿ bicia nie brakowa³o” — pisa³a prz¹dka z województwa katowickiego54.
Restrykcje dotycz¹ce seksualnej ekspresji kobiet obowi¹zywa³y, rzecz
jasna, równie¿ w okresie panieñskim. Kontakty m³odych kobiet i mê¿czyzn
w œrodowisku wiejskim by³y ograniczone. Pewna Œl¹zaczka tak pisa³a o swojej wsi: „Œwietlicy u nas nie by³o, kina te¿ nie, tylko dla mê¿czyzn knajpa,
dla kobiet koœció³. Czasem jednak zabawa czy wesele, a i to siê zawsze koñczy³o jak¹œ bijatyk¹”55. Nie by³o zatem wielu okazji do wspólnej socjalizacji
kobiet i mê¿czyzn56.
Spo³ecznoœæ wiejska opiera³a siê nowym, powojennym trendom obyczajowym wœród dziewcz¹t. „Jakby siê nie posz³o do koœcio³a a posz³o na
wycieczkê — wspomina³a cytowana ju¿ prz¹dka z województwa katowickiego — i to w spodniach, czy nawet jakby siê ubra³o spodnie w zimie, ¿eby
by³o cieplej, to baby tak wyzywa³y: «Bezbo¿niki bez wstydu!» Ju¿ nie mówiê
jakby zobaczy³y, ¿e siê ktoœ opala”57. Kobieca inicjatywa w kontaktach
z mê¿czyznami równie¿ zas³ugiwa³a w opinii wiejskiej na potêpienie. Jedna
z dziewcz¹t pochodz¹ca z Lubelszczyzny opisywa³a ostr¹ naganê, jak¹
otrzyma³a od matki za umówienie siê z ch³opcem na randkê. Mama na
wieœæ o spotkaniu „zrobi³a krzyk, ¿e co to za moda, ¿eby dziewczyny do
ch³opców wychodzi³y, jak chce, to mo¿e przyjœæ do domu”58. Ponadto œwietlice, tak bardzo promowane przez pañstwo socjalistyczne jako w³aœciwy
sposób na spêdzanie wolnego czasu przez m³odzie¿, nie by³y mile widziane
na wsi. Spo³ecznoœæ wiejska i ksiê¿a lokalni sprzeciwiali siê spotkaniom towarzyskim obydwu p³ci w œwietlicach, szczególnie piêtnuj¹c dziewczêta
tam uczêszczaj¹ce59.
Na wsi powszechne by³o uprzedzenie do miasta jako siedliska niemoralnoœci, miejsca szczególnie niebezpiecznego dla dziewcz¹t. W œrodowi53

Mezalians. Agronom, cz³. ZSL, zam. na Ziemiach Zachodnich. Ur. w 1936 r. w woj. kieleckim; wykszt. wy¿sze rolnicze. Pam. Nr 3556, [w:] Awans pokolenia…, s. 609–652, cyt. s. 650.
54
Marzê o Pary¿u…, s. 703.
55
Jestem Œl¹zaczk¹, czyli Polk¹. Robotnica prz¹dka. Ur. w 1940 r.; wykszt. podstawowe. Pam. nr 3013, [w:]
Drogi awansu w mieœcie, red. J. Cha³asiñski, Warszawa 1972, s. 221–223, cyt. s. 221.
56
Na temat segregacji p³ciowej w czasie wolnym od pracy w œrodowisku wiejskim na Œl¹sku zob. E. Górnikowska–Zwolak, Szkic do portretu Œl¹zaczki. Refleksja feministyczna, Katowice 2000, s. 231.
57
Marzê o Pary¿u…, s. 702.
58
Ucieczka ze wsi przez zam¹¿pójœcie. Narzeczona oficera. Ur. w 1943 r.; wykszt. podstawowe. Pam. nr 4956,
[w:] Drogi awansu…, s. 137–148, cyt. s. 146.
59
Jestem Œl¹zaczk¹…, s. 222.
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sku wiejskim panowa³o przekonanie, ¿e ¿ycie m³odej dziewczyny w mieœcie
bez nadzoru rodziny stwarza³o okazje do kontaktów seksualnych. Dlatego
te¿ dziewczêta udaj¹ce siê do szkó³ w mieœcie czêsto sk³ada³y obietnice rodzicom, ¿e w mieœcie „pozostan¹ uczciwe”60. Inne dziewczêta nie by³y
w ogóle w stanie uzyskaæ pozwolenia rodziców na wyjazd do miasta. „Do
Opola jechaæ nie mog³am, bo to miasto i mogê siê zepsuæ” — wspomina³a
jedna z nich61.
M³ode dziewczêta wiejskie nie otrzymywa³y tak¿e prawie ¿adnej informacji na temat seksualnoœci i funkcji rozrodczych. „Nigdy nie rozmawia³am z matk¹ o rodzinie lub ma³¿eñstwie” — wspomina po latach jedna z kobiet ze œl¹skiego Radzionkowa. — „Wiedzia³am jednak, ¿e jest w domu taka ksi¹¿ka o porodzie ze zdjêciami, której mi nigdy nie dano obejrzeæ do
czasu kiedy ju¿ spotyka³am siê z Leonem [narzeczonym — M. F.]. Zawsze
by³a schowana i nie mo¿na by³o jej znaleŸæ. Raz mama z tat¹ poszli na
cmentarz, a mnie zostawili tê ksi¹¿kê otwart¹ na temacie, o którym nie wiedzia³am nic — bo i sk¹d. Przeczyta³am sobie wszystko, bo nie by³o ich d³ugo. Jak wrócili, tata powiedzia³: «No, Truda, teraz ju¿ wiesz. Pamiêtaj, jak
Ci siê coœ zdarzy to masz dwa wyjœcia — utopiæ siê w Matyjasie, albo rzuciæ
siê pod poci¹g». Nic wiêcej nie powiedzieli, a ja wiedzia³am, ¿e z nimi ¿artów nie ma”62. Wiêkszoœæ dziewcz¹t na wsi prawdopodobnie nie otrzymywa³o nawet takiej namiastki informacji o ¿yciu p³ciowym. Czêsto zapoznawa³y siê ze stosunkiem seksualnym i funkcjami swego organizmu dopiero
po zawarciu ma³¿eñstwa63.

60

Tam¿e. Zob. te¿ W. Musia³, Urodzi³am siê dziesiêæ lat póŸniej: pamiêtnik Wandy Cichej, [w:] Pamiêtniki
Dziesiêciolecia, Warszawa 1955, s. 228–241, zw³aszcza s. 236. Brak jest wzmianek o podobnych obawach
o „uczciwoœæ” w mieœcie w przypadku mê¿czyzn. Prawdopodobnie od mê¿czyzn udaj¹cych siê do miasta nie
wymagano takich obietnic.
61
Jestem Œl¹zaczk¹…, s. 222.
62
E. Górnikowska–Zwolak, dz. cyt., s. 145. Tekst oryginalny po œl¹sku: „Nigdy nie goda³a zech z matkom
o rodzinie abo ma³¿yñstwie. Wiedzia³ach jednak, ¿e jest w doma ksion¿ka o porodzie ze zdjynciami, co mi ji
nigdy nie dali ³obejrzeæ do czasu a¿ goda³ach ju¿ z Leonem. Zawsze kanœ by³a skryto i niy sz³o jom znaleŸæ.
Roz mama z tatom poszli na cmyntorz, a mie zostawili ta ksi¹¿ka otwarto na tymacie, o ftorym niy wiedzia³am nic — bo i skond. Przeczyta³ach se wszystko, bo nyi by³o ich dugo. Jak wrocili tata pedzieli: «No, Truda,
teraz ju¿ wiys. Pamiyntej: jak ci sie coœ zdarzy to mos dwa wyjœcia — utopiæ sie w Matyjasie, abo ciepnoñæ
pod bana». Nic wiyncy niy pedzieli a jo zech wiedzia³a, ¿e z nimi ¿artów niy ma”.
63
Tam¿e, s. 223–224. Sytuacja ta nie by³a charakterystyczna tylko dla Œl¹ska. Badania socjologiczne przeprowadzone przez Hannê Malewsk¹ w latach 1959–1963 wœród kobiet w du¿ych miastach wojewódzkich
wykaza³y niski poziom wiedzy na temat anatomii, wspó³¿ycia seksualnego oraz porodu przed zawarciem
ma³¿eñstwa. Wiêkszoœæ badanych kobiet posiada³o informacje ogólnikowe lub fa³szywe, przy czym g³ównym Ÿród³em wiedzy nie byli rodzice czy szko³a, ale grono rówieœników. Tylko 25% respondentek posiada³o
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Dobór ma³¿onka w œrodowisku wiejskim równie¿ by³ ograniczony, przy
czym du¿¹ rolê odgrywa³y tu kwestie ekonomiczne i wola rodziców. Jedna
z mieszkanek wsi Mogi³a, na której terenie wybudowana zosta³a Nowa Huta, tak wspomina³a sytuacjê, która nie by³a obca wielu m³odym kobietom:
„Id¹c raz przez wieœ zobaczy³am scenê, która mnie wzburzy³a. Na podwórzu domu œrednio–zamo¿nego gospodarza zobaczy³am, jak ojciec bije sw¹
doros³¹ córkê mocnym rzemieniem (...). Wbieg³am miêdzy ojca i córkê
prosz¹c go, aby siê opamiêta³ i pytaj¹c o przyczynê jego surowoœci (...).
Okaza³o siê, ¿e dziewczyna zakocha³a siê z wzajemnoœci¹ w swoim rówieœniku, ale ojciec postanowi³ j¹ wydaæ za bogatego gospodarza, który po powrocie z amerykañskich «saksów» zakupi³ spore gospodarstwo, wystawi³
dom i za³o¿y³ du¿y sad. Oczywiœcie wola ojca zwyciê¿y³a”64. ¯ycie kobiety
na wsi oznacza³o przede wszystkim du¿¹ zale¿noœæ najpierw od rodziców,
a szczególnie od ojca, a potem od mê¿a.
W mieœcie m³ode kobiety odkrywa³y czêsto swoj¹ seksualnoœæ i poznawa³y nowe formy bycia kobiet¹. Kobiecoœæ w mieœcie nie musia³a kojarzyæ
siê z nieograniczon¹ czasowo, ciê¿k¹ prac¹ w gospodarstwie, rodzeniem
dzieci i znoszeniem przemocy fizycznej ze strony ojca lub mê¿a. Kobiety odkrywa³y przyjemnoœci bycia kobiet¹. „Zaczê³am coraz bardziej
dbaæ o swój wygl¹d zewnêtrzny” — pisa³a m³oda suwnicowa z Nowej Huty
o swoim ¿yciu w mieœcie. „Przede wszystkim zmieni³am uczesanie, interesowa³am siê mod¹, kupowa³am ¿urnale i prawie wszystkie tygodniki z «Now¹ Wsi¹» na czele (wiadomo, wilka ci¹gnie do lasu). Pilnie œledzi³am zalecenia mody. Po przeczytaniu tygodników wycina³am z nich mody. To by³o
i jest do tej pory moim hobby. Mam samego papieru z mod¹ 9 kg. Mo¿na
wierzyæ, wa¿y³am. Dba³am wiêcej ni¿ zwykle o cerê, dobiera³am odpowiednie kremy”65.
Dziewczêta odkrywa³y nie tylko kosmetyki i czasopisma, ale równie¿
randki i swobodniejszy ni¿ na wsi wybór partnera. Miejsce pracy, kawiarnia, park czy kino oferowa³y wiele okazji do spotkañ z p³ci¹ przeciwn¹.
Suwnicowa z Nowej Huty kontynuuje: „Pewnej niedzieli na wycieczce podok³adne informacje na temat ¿ycia seksualnego. Zob. H. Malewska, Kulturowe i psychospo³eczne determinanty ¿ycia seksualnego, Warszawa 1969, s. 97–102.
64
Zofia z Nowej Huty, Wspomnienia z Nowej Huty na Konkurs Ligi Kobiet, Kraków, 20 VIII 1984. Pamiêtnik nades³any na konkurs Ligi Kobiet w Nowej Hucie pt. „Jak budowa³am Now¹ Hutê”. Rêkopis
w prywatnych zbiorach in¿. Barbary Krupy, Kraków.
65
Z podgórskiej wsi do Nowej Huty. Suwnicowa w Hucie im. Lenina. Ur. w 1935 r.; wykszt. œrednie. Pam.
nr 3784, [w:] Drogi awansu…, s. 102–114, cyt. s. 111.
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zna³am ch³opca, który siê mn¹ zainteresowa³. Podoba³ mi siê bardzo. (...)
Wspólnie chodziliœmy na dansingi i do kina. By³ dla mnie zawsze uprzejmy
i grzeczny, a przy tym przystojny ch³opak, w moim typie”66.
Zmianie uleg³ nie tylko styl ¿ycia, ale równie¿ wymagania kobiet wobec
ma³¿eñstwa. Wiele dziewcz¹t, próbuj¹c unikn¹æ losu swoich matek i babek,
teraz traktowa³o ma³¿eñstwo nie tylko jako zwi¹zek uczuciowy czy ekonomiczny, ale równie¿ jako zwi¹zek partnerski. „Kiedy zaproponowa³ mi ma³¿eñstwo, nie zgodzi³am siê zaraz” — oœwiadcza suwnicowa z Nowej Huty. „Chcia³am wyjœæ za m¹¿, gdy¿ go kocha³am, a równoczeœnie ba³am siê zmiany jego
charakteru. Doœæ napatrzy³am siê i nas³ucha³am k³ótni ma³¿eñskich i dlatego by³am ostro¿na. Kiedy zapewnia³, ¿e podo³a wszystkim obowi¹zkom
i nie zmieni siê po œlubie, zgodzi³am siê na ma³¿eñstwo” 67.
Inne dziewczêta odkrywaj¹c nowe prze¿ycia w mieœcie zupe³nie przestawa³y interesowaæ siê ma³¿eñstwem jako ¿yciowym celem. Na przyk³ad
prz¹dka z woj. katowickiego wyzna³a, ¿e woli podró¿e od za³o¿enia rodziny: „Niektórzy maj¹ mi to za z³e, chc¹ tylko, aby siedzieæ w domu. Uwa¿aj¹,
¿e kobieta to tylko gospodyni domowa, ¿e powinna ona tylko zajmowaæ siê
garami, gotowaniem, praniem, ³ataniem i innymi pracami. A ja jestem innego zdania — przecie¿ walczyliœmy o równouprawnienie”68.
M³ode kobiety tworzy³y w³asne normy kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹. Pomimo tradycyjnych wzorców spo³ecznych i pochwa³y rodziny w oficjalnej propagandzie, robotnice nie zawsze szuka³y sta³ego partnera. Prz¹dka
z woj. katowickiego tak pisa³a o swoim ch³opcu: „Tak to mi siê wydaje, ¿e go
kocham, ale jak siê pogniewamy to szybko zapominam o nim i innego zapoznajê”69. Inna robotnica, matka nieœlubnego dziecka, swobodnie przyznawa³a siê do po¿¹dania seksualnego: „Ja jego nie kocha³am, niby ojca mojego dziecka. Hydraulik by³. Ale przychodzi coœ takiego na cz³owieka… Bo
przed tym inni krêcili siê ko³o mnie i ja nic. A potem jeden spojrzy i zdaje ci
siê, ¿e jesteœ w raju”70.
Miasto dawa³o wiêksz¹ szansê kobietom dla spe³nienia seksualnego poza reprodukcj¹ i rodzin¹. Du¿¹ rolê odgrywa³ tutaj dostêp do informacji na
temat seksu i rozrodczoœci. W latach „odwil¿y” toczy³y siê dyskusje w prasie
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67
68
69
70

Tam¿e.
Tam¿e, s. 112.
Marzê o Pary¿u…, s. 715.
Tam¿e, s. 714.
Cyt. za: W. Melcer, dz. cyt., s. 23.
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i literaturze na temat seksualnego uœwiadamiania m³odzie¿y. Du¿o uwagi
poœwiêcano kwestii liberalizacji ustawy antyaborcyjnej71.
Pomimo zmian obyczajowych w mieœcie, wiêkszej kontroli kobiet nad
ich w³asn¹ seksualnoœci¹, wiêkszych mo¿liwoœci odseparowania seksualnoœci od reprodukcji, wiele spoœród tradycyjnych pogl¹dów na seksualnoœæ
kobiet nie uleg³o zmianie. Wiêkszoœæ kobiet postrzega³a swoj¹ to¿samoœæ
w kontekœcie heteroseksualnego zwi¹zku ma³¿eñskiego. Pewna prz¹dka
z £odzi wypowiada³a siê o spotkaniach ze swoim przysz³ym mê¿em jako
o „najpiêkniejszych dniach w moim ¿yciu”. Pisa³a: „By³am zakochana po
uszy, wierna jak Burek. Myœla³am — skoro odejdzie, zginê. Mi³oœæ ta zosta³a uwieñczona ma³¿eñstwem i zdrowym synem. Mieszkamy w bloku, wygodnie w dwu pokojach z kuchni¹”72.
Podtrzymywane by³y te¿ zasady podwójnych standardów dla kobiet
i mê¿czyzn. W pamiêtnikach m³odych mê¿czyzn–robotników z Nowej Huty
„chodzenie na dziewczyny” by³o jednym z podstawowych zajêæ po pracy73.
Warto zauwa¿yæ, ¿e we wspomnieniach mê¿czyzn funkcjonuje inny tradycyjny stereotyp dotycz¹cy kobiet: podzia³ na „dziewczyny”, na które siê
chodzi (tak jak na karty lub na piwo) i „porz¹dne dziewczyny”, z którymi
zawiera siê ma³¿eñstwo.
P³eæ w dalszym ci¹gu odgrywa³a olbrzymi¹ rolê w doœwiadczeniach seksualnych. Do kobiet nale¿a³o ustalanie granic kontaktów p³ciowych, gdy
tymczasem mê¿czyŸni usi³owali te granice przekroczyæ. Robotnice wspominaj¹ próby wymuszenia na nich stosunku seksualnego przez mê¿czyzn.
Prz¹dka z woj. katowickiego omal nie zosta³a zgwa³cona przez odprowadzaj¹cego j¹ po zabawie ch³opaka: „On zdejmuje kurtkê skórzan¹, rozk³ada na trawie w takich krzakach i mówi: «Si¹dŸ sobie to ciê przytulê…» A ja
nie chcê. On wiêc bierze mnie na przymus. Gdy pod wp³ywem jego przemocy usiad³am, wtedy on bierze siê do mnie, przewraca mnie na ziemiê i na
mnie na chama”74. Podobny incydent przydarzy³ siê dziewczynie z Lubelszczyzny z ch³opakiem, w którym by³a zakochana: „Byliœmy na ³¹ce, wko³o
du¿e ju¿ zbo¿e, pachnia³o kwiatami, stanêliœmy patrz¹c sobie w oczy. Nagle
powiedzia³: «Haneczko, ja ciê nie puszczê, dopóki mi siê nie poddasz». (...)
71
Nauczycielki w niektórych szko³ach podejmowa³y temat seksualnoœci, ma³¿eñstwa i rodziny w czasie
lekcji. Zob. np. B. Szolc, Co da³a moim uczennicom dyskusja nad sprawami ma³¿eñstwa i rodziny, „Nasza
Praca”, lipiec–sierpieñ 1956, s. 39.
72
Najpiêkniejsze dni w moim ¿yciu. Robotnica prz¹dka w £odzi. Ur. w 1933 r.; wykszt. podstawowe i zasadnicze zawodowe. Pam. nr 4708, [w:] Drogi do awansu…, s. 419–435, cyt. s. 435.
73
R. Siemieñska, Nowe ¿ycie w nowym mieœcie, Warszawa 1969, s. 105–106.
74
Marzê o Pary¿u…, s. 712.
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Zdj¹³ marynarkê i roz³o¿y³ na trawie, prosi³, abym usiad³a. Ja nie patrz¹c
ju¿ na nic wyrwa³am siê z jego objêæ, ale on silniejszy by³ ode mnie. Przewróci³ mnie, uderzy³am go dwa razy po twarzy”75.
Aby unikn¹æ niechcianego zbli¿enia, kobiety wykorzystywa³y stereotyp
„porz¹dnej” i „nieporz¹dnej” dziewczyny przeciwko natrêtowi. Robotnica
z katowickiego oskar¿y³a swego napastnika o pod³oœæ. „Jeszcze nigdy mi siê
nic podobnego nie przydarzy³o. Tak mnie ok³ama³eœ i od jednej do drugiej
pójdziesz, aby mi to zrobiæ i ka¿dej innej. (…) nie takiemu szmaciarzowi siê
oddaæ. Oddaæ siê to cz³owiekowi zas³u¿onemu na to w mi³oœci i gdyby to by³
mój przysz³y m¹¿”76.
Wiele m³odych kobiet ustala³o swój w³asny kod honorowy, czêsto niezale¿ny od tradycji czy wzorców propagowanych przez pañstwo i nie pozwala³o na ³amanie tego kodu ze strony mê¿czyzn. Mê¿czyzna, który wed³ug kobiet przedwczeœnie lub natarczywie domaga³ siê kontaktów seksualnych,
by³ odrzucany jako potencjalny partner. W przypadku dziewczyny z Lubelszczyzny pomimo uczucia do ch³opca jego próba wymuszenia stosunku seksualnego przekreœli³a szansê na dalsze spotkania. „Przeprasza³ mnie, ¿ebym siê nie gniewa³a, przecie¿ nie da³am siê, ale poczu³am wstrêt do niego
na zawsze”77.
Wspomnienia robotnic pokazuj¹, ¿e przypisywany im przez sprawozdawców i du¿¹ czêœæ spo³eczeñstwa promiskuityzm by³ prawdopodobnie
wyolbrzymiony. Peter Gurney zauwa¿a w swoim artykule na temat seksualnoœci angielskich robotnic w latach 30. XX w., ¿e przypisywane klasie robotniczej swobody obyczajowe by³y czêsto przesadzone i wynika³y ze standardów moralnych, w jakich wychowani byli obserwatorzy: „M³ode kobiety
mog³y piæ, flirtowaæ i opowiadaæ brzydkie dowcipy, ale na ogó³ nie by³y
chêtne do uczestniczenia w pe³nym stosunku seksualnym poza bezpiecznym zwi¹zkiem — tak z ekonomicznych, jak i z innych powodów” 78.
W latach 50., dziêki równouprawnieniu i dostêpowi kobiet do wielu
dziedzin ¿ycia publicznego, zwiêkszy³y siê mo¿liwoœci ekspresji seksualnej
kobiet. Jak ukazuj¹ wspomnienia, kobiety migruj¹ce ze œrodowiska wiejskiego czêsto w mieœcie odkrywa³y nowe mo¿liwoœci bycia kobiet¹. Du¿¹
rolê odgrywa³ tu konsumeryzm — kosmetyki, modne ubrania, czasopisma,
75

Ucieczka ze wsi …, s. 146.
Marzê o Pary¿u…, s. 712–13.
Ucieczka ze wsi…, s. 146.
78
P. Gurney, „Intersex” and „Dirty Girls:” Mass–Observation and Working–Class Sexuality in England in the
1930s, „Journal of the History of Sexuality” 1997, nr 8, s. 256–290, cyt. s. 289.
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z czasem te¿ œrodki antykoncepcyjne. Kobiety mog³y równie¿ z wiêksz¹
swobod¹ wybraæ partnera. Mimo tych mo¿liwoœci pogl¹dy wiêkszoœci spo³eczeñstwa i pañstwa na seksualnoœæ kobiet nie zmieni³y siê zasadniczo. Jak
pokazuj¹ sprawozdania z ¿eñskich hoteli robotniczych, seksualnoœæ kobiet
od³¹czona od reprodukcji i ma³¿eñstwa by³a postrzegana jako zagro¿enie
dla porz¹dku spo³ecznego. Tradycyjne pogl¹dy na seksualnoœæ kobiet mog³y kwitn¹æ w ustroju socjalistycznym z powodu swoistej interpretacji pojêcia równouprawnienia, które wci¹¿ zak³ada³o istnienie „naturalnych” ró¿nic, niezale¿nych od kontekstu spo³ecznego czy ustroju politycznego. Cytowany ju¿ wielokrotnie Salomon £astik pisa³: „Ci, którzy traktuj¹ mi³oœæ wy³¹cznie jako rozrywkê, zdaj¹ siê zapominaæ, ¿e zrównanie kobiety w prawach przy piastowaniu urzêdów, w pracy i w wynagrodzeniu, absolutnie nie
neguje odmiennoœci konstytucji psychofizycznej kobiet, a w szczególnoœci
bardzo bogatego ¿ycia emocjonalnego”79. By³ to powszechnie uznawany
pogl¹d, zarówno przez tradycjonalistów, jak i przez krêgi postêpowe. Wierzono, ¿e zachowania niezgodne z „natur¹” kobiet nie mog³y pozostaæ bez
konsekwencji dla ca³okszta³tu ¿ycia spo³ecznego. Z tych powodów historia
Stasi D. nie by³a histori¹ jednej zagubionej dziewczyny, ale odzwierciedleniem zbiorowych niepokojów wobec zmieniaj¹cych siê form ¿ycia spo³ecznego i obyczajowego.

79

S. £astik, Co nieco o „reliktach drobnomieszczañskich”, „Nowa Kultura” 1957, nr 11, s. 2.
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Summary

The topic of the presented volume is distant from the prime interests
pursued by older and, to a considerable degree, more recent writings dealing with social history. Contrary to expectations, Polish researchers studying customs and daily life as a rule avoided this domain. The mutual relations between men and women in particular social groups and milieus were
examined almost exclusively within the context of marital preferences and
the socioeconomic position of the family, taking into consideration especially the economic and legal framework of both institutions, usually with
superficial reference to tradition and the cultural models defining the position of both genders.
The older authors were predominated by historians who recognised
contemporary models and norms to be elements of a natural order of things,
a matter–of–course issue not particularly interesting as a topic of scientific
studies. Subsequently, the relevant problem was tacitly recognised to be
the realm of ethnologists and sociologists of culture, especially those whose investigations focused on communities insufficiently advanced in civilisational development, e. g. tribal communities living in the tropics1. Reflections concerning the rigour and freedom of mores within European cultural circles, starting with antiquity, could be relatively most often encountered in biographies, whose authors reconstructed the personal predicaments of assorted representatives of the elites. Descriptions of intimate life
were broached in a manner which, at times, verged on hypocrisy, whenever
the concealed desire to attract the readers’ attention by means of sensational motifs was accompanied by doubtful moralistic. Only rarely were attempts made to formulate generalising opinions and assessments, occasionally unsubstantially justified and constituting a sui generis compromise be1

Cf. Bronis³aw Malinowski, Sex and Repression in Savage Society (1929) and works by numerous continuators of the research conducted by this classic of cultural anthropology.
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tween the observation of social reality and stereotypes borrowed from the
sources. Ethical norms (predominantly those of a religious provenance)
were rather frequently accepted as a reflection of the actual relations between men and women. It is by no means easy to indicate examples of the
application by Polish studies of models devised by such French researchers
as Jean–Louis Flandrin and Michel Foucault2. The demonstration of sexuality, the sexual upbringing of young people, models of marriage and extramarital relations between men and women, as well as atypical relations,
including homoerotic ones, were merely exemplary topics, for long neglected by researchers with the exception of certain historians, primarily specialists dealing with social demography and the history of the family3. Publications which to a certain measure made use of the indicated models have appeared only recently. Nevertheless, they pertain to the Middle Ages
and the modern era, i. a. to the sexual contents of the charges launched
against women accused of magic practices and contacts with demons. Pertinent sources for the Middle Ages remain relatively scarce, making it impossible to recreate social reality in detail, and to construct models. Naturally, the most essential sources include normative acts and material depicting the application of law, entailing all the virtues and faults of sources
of this type4.
The majority of the studies collected in the presented volume discuss,
therefore, issues which up to now have remained almost entirely outside
the range of the interests and inquiries of historians.
Already the very concept of sexuality provokes a discussion. The capacity of this category appears to be particularly blurred from the historical
2
J.–L. Flandrin, Familles, Parenté, maison, sexualité dans l’ancien société, 1984; M. Foucault, Histoire de la
sexualité, vol.1–3, 1976–1984.
3
Cf., e. g. C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie (The Family in Eighteenth–century Warsaw),
Bia³ystok 1991; idem, Funkcjonowanie spo³ecznoœci parafialnej na tle analizy rejestracji chrztów parafii
Trzcianne 1600–1654 (The functioning of a parish community against the background of an analysis of
a baptism register in the parish of Trzcianne 1600–1654), [in:] Spo³eczeñstwo staropolskie. Studia i szkice
(Old Polish Society. Studies and Sketches), vol. 3, ed. by A. Wyczañski, Warszawa 1983, pp. 189–228 (especially p. 208 sqq., with an interesting interpretation of data on the frequency of conception); K. Makowski,
Rodzina poznañska w I po³owie XIX wieku (A Poznañ Family in the First Half of the Nineteenth Century),
Warszawa 1992; M. Kopczyñski, Studia nad rodzin¹ ch³opsk¹ w Koronie w XVII–XVIII wieku (Studies on the
Peasant Family in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Century), Warszawa 1998; M. Siennicka,
Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj Druga po³owa XIX i pocz¹tek XX wieku (A Warsaw Bourgeois Family and Its Customs. Second Half of the Nineteenth Century and the Beginning of the Twentieth Century), Warszawa 1998.
4
Cf., e. g. A. Krawiec, Seksualnoœæ w œredniowiecznej Polsce (Sexuality in Mediaeval Poland), Poznañ 2000.
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perspective. In Polish, „sexuality” is a new and ambiguous concept. Our reflections will concentrate on the social–cultural references of narrowly
comprehended sexual relations, with pride of place given to transformations of the norms and patterns of manners and morals. The presented studies assume an extremely extensive interpretation of the category of „sexuality” which encompasses both mental and moral transformations. We are
interested, therefore, chiefly in all the cultural aspects of sexual relations
and contacts of sexually defined individuals; both they and their changes
comprise the foremost motif of our deliberations. The crux of the matter
pertains, first and foremost, to mutual relations between men and women;
we also delve into the domain of intimate relations and erotic life without,
however, limiting ourselves to a narrow treatment of the symptoms of sexuality.
Our observations pertain to such symptoms as historical phenomena
embedded in social time and space, and concentrate on the nineteenth and
twentieth century. Transformations are treated as an element of wider sociocultural changes connected, i. a. with the modernisation of society in Polish lands, and are interpreted as comparatively as possible against the background of other European countries.
Reflections on the cultural references of sexuality are not always capable of precisely separating the sociocultural aspect from the domains
of biology or psychology. We are thus concerned with revealing the presence of sexual contexts in interpersonal relations occurring in social space, as
well as the impact of factors stemming from a division into genders, which
are socially organised but which remain enrooted in biology. As a consequence, the sociocultural determinants of collective and individual behaviour
cannot always be distinguished from biological or psychological counterparts. Those tangles influence social discourse about sexuality, as a rule
hindering it and contributing to the preservation of the taboo enveloping it.
In this respect, the nineteenth century and in particular its second half
produced an exceptional situation by breaking the prevalent silence about
sexuality, whose social dimension grew increasingly vivid. Let us recall that
this was the period of a demographic leap, the intensification of mass–scale
population migrations in search for means of subsistence, the equally
mass–scale destabilisation and even disintegration of numerous families
and permanent marital relations, as well as an accelerated creation of new
social environments. All those factors, together with the appearance, at
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a heretofore unknown rate, of new, thousands–strong urban concentrations, were conducive for the establishment of seasonal, impermanent relations and haphazard sexual contacts together with the development
of prostitution and hence the rapidly spreading threat of venereal disease.
This process was accompanied by the development of medicine, partially imposed by new social phenomena, strongly overlapping the domain
of sexuality, and especially new specialisations such as gynaecology, sexology and hygiene. It also led to the incursion of this intricate complex of issues, including biological co–factors, into public discourse (albeit limited
to the literate elite). This discussion developed by utilising printed media
upon assorted levels: from scientific dissertations and guidebooks to textbooks and the press. As a rule, it did not involve the visual media (with the
exception of the „fairground” stereoscopic panorama). Although we must
agree with the opinion expressed by Michel Foucault, claiming that throughout the entire nineteenth century human sexuality was described only in
legal terms (norms, restrictions)5 as well as their medical counterpart, the
fact that the silence surrounding this topic had been publicly broken remains undisputed.
It is difficult to overestimate the influence of all the above–mentioned
shifts in social hierarchies, the relations between representatives of the
new and old social strata and communities, as well as the impact of the new
challenges faced by individuals and communities upon the attitudes and
behaviour of the individuals as well as on collective reflections. The heretofore inviolate stereotypes of sexuality, recognised as an almost exclusive
attribute of the male, became gradually undermined in social consciousness. The opinion about the asexual woman lost its intact nature, and began to give rise to doubts.
The authors of the presented studies decided to observe changes disclosed in mutual relations between representatives of the genders, with particular emphasis on the transformations taking place within the socially recognised regulators of relations between the sexes (norms and institutions)
in the rapidly altering societies of the nineteenth and twentieth centuries.
Successive studies discover the social importance of sexuality by analysing
the force of the impact exerted by the relations between the genders on the
attitudes and behaviour of individuals and groups, their anticipations, con5

M. Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit.
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duct, life strategies, etc., especially in situations when new forms of behaviour and stances, which assumed shape in an epoch of accelerated social
modernisation, confronted traditional systems of the social organisation
of sexuality. Hence the authors concentrated on widely comprehended relations between the genders, which are exteriorised predominantly within
the private sphere of intimate life, although they frequently crossed the
boundaries of privacy and penetrated into the public sphere by means of
legal regulations, systems of religious commands and prohibitions, models
of upbringing, savoir vivre codes, fashion, medical and hygienic programmes, the school system, sport, etc.
Consequently, the researcher is faced with numerous fields of observations which, as a rule, exceed the structure of privacy: starting with individual sexual experiences (described sometimes in direct personal accounts,
e. g. correspondence, journals or diaries, although in this respect the nineteenth century tended to remain rather prudish), mutual contacts between
representatives of both genders in daily life and their sexual contexts — in
the family, the workplace and locations associated with entertainment and
leisure — up to the attitudes and behaviour of women and men and their
mutual relations in organised public life: religious, professional, associations, public institutions (schools, hospitals, parties, the parliament, etc.)
and social institutions, such as professional, educational, charity, co–operative, sport, and similar organisations. The latter comprised space conducive for the development of assorted forms of social communication, which
sometimes encompassed both genders, although in the epoch under discussion their participation was most frequently unequal. In those conditions, the relations between men and women disclosed sexual tension, albeit in forms more or less open, direct or indirect.
While following closely the evolution of the ethical norms and praxis
of daily life, the authors resorted predominantly to narrative sources reflecting social awareness (and thus sources addressed to a wider range
of recipients; they also considered individual records, such as diaries, journals, correspondence and literary works).
The extensive spectre of observation required from the researcher ingenuity in seeking suitable sources and arriving at their most diverse types,
together with the ability to take into account the rapidly developing mass
media, characteristic for the epoch of interest to us, such as the press, ad-
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vertisements and announcements, guidebooks, textbooks, popular literature and the cinema.
It must be added that the majority of the above–mentioned domains
which constitute, i. a. a field for demonstrating sexuality in assorted forms
of social communication, has already been the topic of numerous studies
published in the previous volumes of our series, which is, after all, devoted
to transformations of the life opportunities for women and their social roles (as well as accompanying cultural alterations). In the course of those inquiries it was simply impossible not to recall the context of the mutual relations between the sexes. The motif of widely understood „sexuality”, tangible predominantly within the sphere of social mores, i. e. regulators referring to contacts between representatives of the two genders, both in the realm of privacy and in collective public life, has been always present in our
investigations although, admittedly, it has not always been described as
such6.
The authors of the collected studies attempted a closer assay and analysis of the relations between men and women primarily upon the level
of privacy and even intimacy. Let us add that the majority of the reflections
on sexuality accepted the perspective of marriage as their reference point;
obviously, this approach remains extremely distant from a holistic interpretation. Historical research into sexuality conceived as an extensively understood sociocultural phenomenon cannot, obviously, view marriage as
the sole point of reference. Sexuality in other social dimensions, and thus
predominantly the observation of sexual relations in configurations alternative vis a vis marriage, constitutes the topic of further studies, to be
amassed in a following, separate volume, although some of the works in
this particular collection also tackle those motifs.
Our publication depicts variegated approaches to sexual education and
marital selection, the different perception of the model of marriage, viewed from the inside and outside in select historical periods, environments
6
Cf., e. g. the section on Kszta³towanie modelu ¿ycia wewn¹trzrodzinnego — tradycyjne i nowe wzorce i rytua³y
(Shaping the model of inner–family life — traditional and new patterns and rituals), [in:] Kobieta i kultura
¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc (Woman and the Culture of Daily Life.
The Nineteenth and Twentieth Century, ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc), Warszawa 1997 and the study
by M. Gawin, Kobieta na pla¿y. Przemiany modelu seksualnoœci kobiecej w latach miêdzywojennych (Woman
on a beach. Transformations of the model of female sexuality in inter–war years), [in:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. ¯arnowska i A. Szwarc (Woman and the Culture of Leisure Time, ed. by Z. ¯arnowska
and A. Szwarc), Warszawa 2001, pp. 357–372.
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and generations as well as intergenerational conflicts emergent against this
background. Successive studies reconstruct the traditional, patriarchal model of marriage and its changes, registering also the presence of informal
relations. They analyse models of social behaviour, defined, i. a. by religious directives, including Catholicism, Protestantism and Judaism, as well
as the proposals made by secular ethical systems, at times supported by political ideologies. Particular sketches thus offer rich material for comparison.
A number of the articles deals with the progress of medical knowledge
about female and male sexuality and its popularisation, which called for
breaking cultural taboos. Apparently, this task was facilitated by scientism,
highly influential among a considerable part of the Polish intelligentsia
from the Positivistic period onward. On the other hand, such an approach
was conducive for strictly biological and medical interpretations and images of sexuality detached from social determinants and cultural norms. At
times, it became apparent that the progress of research verifies
a well–grounded conviction, for decades proclaimed as scientifically proven (e. g. the thesis about the pathological character of female sexual satisfaction, the catastrophic outcome of masturbation among young people or
the numerous statements made by the adherents of eugenics, dreaming
about perfecting the „human race”). Attempts at including sexual education into school curricula usually encountered the resistance of the conservatives, who rejected the very idea of such instruction and its purposefulness; at the same time, they often questioned scientific findings in those cases when they remained at odds with their own system of values. The supporters of sexual education were also embroiled in controversies about its
range and methods. This is the theme of the first part of the book, entitled
Edukacja seksualna z ma³¿eñstwem w tle (Sexual Education and Training
for the Roles Played in Marriage).
Reflections on the models and patterns of relations between spouses in
different environments and cultural circles are collected in the second and
third parts of the volume, composed of 17 articles. The authors examined
aristocratic and bourgeois elites (Andrzej Szwarc, Marta Sikorska–Kowalska), the Kielce region during the inter–war period and postwar Cracow
(Regina Renz, Barbara Klich–Kluczewska), the religious, legal and ethical
frameworks of marriage among Jews and Protestants (Zofia Borzymiñska,
Rafa³ ¯ebrowski, Tadeusz Stegner), and culturally mixed marriages (Jo-
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lanta ¯yndul). The sketches by Ewa Kokoszycka and Pavla Vošahlíková go
far beyond Polish themes and deal with Victorian England and Czech lands
at the turn of the nineteenth century, making it possible to propose introductory comparative reflections. In their reference to the role and durability of traditional models and rituals, especially as regards marital selection, some of the articles take into account the role played by intervention
on the part of the older generation as well as the institution of betrothal.
The observations encompass also the disintegration of marriage and the
problems of separation and divorce. Those motifs appear in numerous studies whose authors draw attention to differentiated attempts at regulating
such phenomena upon a legal and religious level (discussed in detail by Tadeusz Stegner, Pavla Vošahlíková, Rafa³ ¯ebrowski and Claudia Kraft).
Almost all the articles provide testimony about the impact of the modernisation of society and the economy upon the sphere of privacy and intimacy, which has been regarded as extremely resilient vis à vis their pressure. An excellent example is the dissertation by Agnieszka Janiak–Jasiñska,
O jakim mê¿u myœlê? Oferta ma³¿eñska kobiet i ich oczekiwania w œwietle
anonsów matrymonialnych z pocz¹tku XX w. (What sort of a husband am
I thinking of? Women’s matrimonial offers and expectations in the light
of matrimonial personals from the beginning of the twentieth century),
who analysed the earliest matrimonial announcements in the press and
their functioning in large towns. Such offers encountered an unexpectedly
wide resonance, attesting to a rapid change in mores from the perspective
of the behaviour of both men and women. The latter, acting as the authors
of the offers, decided to render public their search for partners and their
expectations as regards marriage. This fact denoted a veritable revolution,
a profound breakthrough in the traditional system of the behaviour and
norms binding women. At the same time, the announcements — the women’s offers and definitions of anticipations — attest to the extreme endurance of the traditional model of marriage based on a stereotypical division
of roles between men and women. Marriage was treated as a sui generis
contract guaranteeing women means of subsistence and a place in society,
a fact confirmed by an analysis conducted by Teresa Kulak, Nowe tendencje
w myœleniu o seksualnoœci a zmiany generacyjne w Polsce lat trzydziestych
(New tendencies in thinking about sexuality and generational changes in
Poland during the 1930s) and based on correspondence addressed to women’s periodicals during the 1930s.
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The studies included in the third part of the volume devote considerable space to an analysis of the social discourse about models of marriage
and sexuality from the end of the nineteenth century to the beginning
of the second half of the twentieth century. Relatively greatest attention
was paid to rising contestation of the male domination over the subjugated
women. The authors depict the birth of a new partnership conception
of marriage which, as a rule, was connected with a re–evaluation of the heretofore binding social roles of men and women. Certain circles of the radical intelligentsia, especially those inclined towards the socialist orientation, revealed an increasingly marked tendency towards accepting the model of a „partnership marriage” which supported the striving towards equal
chances for both genders in access to education, professional careers and
political rights (frequently still within the sphere of „wishful thinking” declarations). A more precise evaluation of the force and range of this tendency in time and social space requires further investigations, which
should be inspired by selected studies presented in our volume, cf., e. g.
Anna ¯arnowska, Schy³ek wieku XIX — kszta³towanie siê ma³¿eñstwa partnerskiego (The end of the nineteenth century — the shaping of the partnership marriage); Magdalena Cwetsch–Wyszomirska, W drodze ku
„ma³¿eñstwu doskona³emu”. Ma³¿eñstwo na pocz¹tku wieku XX w œwietle
„Czystoœci” i „Kosmetyki” (Towards the „perfect marriage”. Marriage at the
beginning of the twentieth century in the light of „Czystoœæ” and „Kosmetyka”); Anna Janicka, Ma³¿eñstwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli
Zapolskiej (Marriage in the emancipation project by Gabriela Zapolska).
The end of the nineteenth century and the beginning of the following
century, especially the eve of the first world war, favoured a rather more liberal treatment of the presented topic in social discourse, which increasingly frequently assumed a verbalised form, primarily in press discussions.
Nevertheless, proprieties imposing disguise and restraint in relation to all
questions associated with female physicality were overcome extremely
slowly and timidly. According to the observations made by Katarzyna Sierakowska (Elements of the women’s discourse on sexuality in inter–war
periodicals for women) even during the inter–war period the threshold
of more extensive popularisation was rarely crossed, and as a rule use was
made of rather hermetic scientific language (most readily — the medical
vocabulary); participation in discussions about sexuality was „justified” by
expanding the context of health and hygiene.
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The constant presence of stereotypes in perception and opinions about
sexuality in wider social reception and practice constitutes the object of the
studies collected in the last part of the book entitled Si³a i s³aboœæ stereotypów seksualnoœci (The Strength and Weakness of Sexuality Stereotypes),
focused on assorted historical periods from the turn of the nineteenth century and the first world war to the beginnings of the People’s Republic
of Poland. The geographically and socially differentiated areas under observation provided the authors with an opportunity to consider also regional specificities. The works by Marek Olkuœnik (The female voyager at the
turn of the nineteenth century. Between attempted emancipation and the
pressure of „double morality”), Joanna Dufrat (The impact of war upon
the breakdown of the stereotypes of the social roles of men and women)
and Ma³gorzata Fidelis (Young female workers in town: the perception
of female sexuality in Poland during the 1950) analyse factors which accelerated the loosening of the restraints which had cramped women to
a much greater degree than men. Those factors included both intensified
social and territorial mobility and the conditions created by war. By making
it impossible to cultivate numerous customary rituals and proprieties they
placed people in unexpected and, at times, extremely traumatic situations,
confronting them with brutality and violence. It remains indubitable that
this part of the book poses new and extremely interesting research questions; such deliberations should be expanded and rendered more
in–depth in the following volume of our studies.
***
The majority of the dissertations presented in the volume has accepted
the perspective of marriage as the point of departure for reflections concerning sexual mores. Such a tendency is concurrent with the high rank
of this institution, traditionally retained in social consciousness in Polish
lands throughout the nineteenth and twentieth century, supported by religious sanctions and treated as the only socially acceptable level for intimate relations between a man and a woman as well as a framework for the fulfilment of the individual’s sexual needs. Regardless of the diverse models
of marriage — delineated, i. a. by their religious provenances — it was always supposed to guarantee the subjection of the sexuality of an individual,
and primarily that of the woman, to social control.
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Such an assurance was to be offered predominantly by the rigourism
of sexual intercourse within marriage, the permanence of wedlock, and in
the case of the Catholic model dominating in the Polish lands — the indissolubility of marriage. Moreover, for the woman, marriage comprised the
prime legitimisation of social existence and a guarantee of life opportunities.
It must be added that in Poland social discourse about sexuality — barely emergent during the last years of the nineteenth century and on the
threshold of the twentieth century, and for long hampered, stifled and frequently camouflaged — was invariably dominated by the unquestioned
perspective of marriage. This perspective served as a point of reference for
almost all models of relations between the two genders, starting with childhood, not to mention puberty. Apparently, almost to the very end of the
twentieth century the perspective of marital sanction in Poland determined reflections about sexuality in general much more strongly than in certain European countries, and left its imprint on behaviour norms in the
mutual relations of the sexes.
Questions concerning the essential breakthrough in the traditional perception of the significance of sexuality in interpersonal contacts and life
strategies (first and foremost, of the women) made by the two world wars
and the post–war period, the sociocultural transformations during the era
of the People’s Republic of Poland, and especially the 1950s and 1960s (not
to mention the successive decades), remain open and await the outcome
of inquires already inaugurated by the younger generation of historians 7.
One way or another, we may accept with certainty that in Poland not
only during the nineteenth century but at the very least up to the end of the
inter–war period, the striving towards marriage was recognised as the life
target of the woman, determining her life opportunities and social roles;
on many rungs of the social ladder it also played an essential part in a man’s
career and attainment of a stable social position. The high rank of marriage, well–embedded in social awareness, the perspective of marriage, conceived as an almost universally binding norm in individual life strategies —
at least in the publicly declared version — simply had to favour the consolidation of the traditional perception of sexuality from the viewpoint
7
Certain elements of a solution to those questions are to be found in studies published in this volume:
J. Dufrat, M. Fidelis, and I. Kurz, „Satyra na niemo¿noœæ mi³oœci”. Filmowe konteksty dyskusji wokó³ ma³¿eñstwa i seksualnoœci w dobie odwil¿y (A satire on the impossibility of love. Film contexts of a discourse about
marriage and sexuality during the post–Stalinist thaw).
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of chances for marriage, and the process of prohibiting those aspects of sexuality which transcended beyond those frames. There comes to mind, however, a consecutive question: to what degree was loyalty to traditional
models, characteristic for a society dominated by Catholicism, a mere verbal declaration, and to what extent was it corrected in the praxis of daily life?
Presenting this volume we hope that the studies contained therein will
enable the reader to come closer to an explanation of those important issues. The authors proposed multifaceted attempts at an analysis of the aforementioned transformations of manners and morals pertaining to sexual
relations within the context of marriage, and in particular in reference to
the woman, her position and role in marriage, her expectations addressed
to the spouse, and marriage as an institution situating the woman within
society, insuring and making possible the fulfilment of her needs upon numerous levels — emotional, material and sexual. Those transformations
which occurred in the epoch examined by the authors are discernible in,
i. a. the re–evaluation and new hierarchisation of the above listed requirements both by the women themselves and by the collective opinion of consecutive social environments.
Breakthroughs in the social acceptance of the traditional, patriarchal
model of marriage appear predominantly in practical activity, while an
open, verbalised contestation of this model — or rather a gradually growing critique of some of its elements — came into being belatedly. Opinions opposing the stereotype dominated by the sexual needs of the man
and the asexual woman did not make their way to the pages of (exclusively
medical) periodicals until the end of the nineteenth century. The sexual dimension of marriage was finally noticed, and made referrences also to the
woman. In accordance with the then prevailing belief in the omnipotence
of upbringing there emerged the conception of a need to prepare women
for marriage; a new model of upbringing girls was considered an important
step towards reforming the institution of marriage. Nonetheless, not until
the beginning of the twentieth century did this discourse evade the narrow
circle of physicians–hygienists and began making its way into certain medical and pedagogic guidebooks (see articles by Bo¿ena Urbanek, Magdalena Cwetsch–Wyszomirska, Anna Landau–Czajka and Jolanta Sikorska–Kulesza).
The conviction about the demand to reform the traditional model
of marriage, strongly enrooted in rural culture (the essay by Helena Ger-
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lich) — persistently, although not with the best results, sustained by the
Catholic Church — slowly spread among the opinion–creating elites. Apparently, the principle of preserving the exclusiveness of marital relations
in fulfilling sexual requirements (which the Catholic model identified with
the needs of procreation) was threatened by the strongest upheaval. This
question is discussed by Andrzej Szwarc, Marek Olkuœnik and Regina
Renz.
Transformations in the marriage–related reflections and anticipations
of women were revealed predominantly in ever wider protest against the
woman’s subjugated position in marriage (starting with calls for the right to
independently choose the candidate for a husband and to equalise the obligations of the husband and wife to observe mutual fidelity, up to contesting
the traditional subjection of female educational aspirations to the professional aspirations of the husband, etc.). The expectations harboured by women concerned with the possibility of fulfilling their emotional needs in
marriage also increased.
The most prevalent proved to be the stereotypes concerning the role
of marriage as the foundation of an economic community, even if only on
the level of a household, as well as the associated stereotypical division
of roles which ascribed the part of the main provider to the man (see studies by Agnieszka Janiak–Jasiñska, Teresa Kulak and Barbara Klich–Kluczewska).
Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc
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Helmet Zuzanna, z domu Szyndler 230
Hendrykowska Ma³gorzata 381
Hensel Joanna 226
Hertz Pawe³ 99
Hildebrandt Felicja zob. Otto Felicja
Hirschfeld Magnus 56, 57, 61
Hlond August 326
H³asko Marek 387, 388, 389
Hoenig Karol 229
Hoenig Karolina 229
Hoesick Ferdynand 223, 225, 226
Hoesick Zofia, z domu Lewental 223, 225
Hoesl P. 8, 12, 16
Hoff Jadwiga 103, 175
Hoffman Friedrich 56
Hoffmann David L. 457, 458
Hojnacki W. 76, 77
Holland Agnieszka 382
Hollender Henryk 176
Ho³yñska Zenaida zob. Lubomirska Zenaida, z domu Ho³yñska
Hopkins E. 26
Horn Judyta 262, 327
H. T. 16
Houghton Walter E. 143–146, 156
Hudson P. 155
Hufeland Christoph 69
Hughes Thomas 145
Hulewicz Jan 49
Hurley Robert 455
Ihnatowicz Ireneusz 103, 129, 223
Imieliñski Kazimierz 27, 55–57, 59
Ipohorska Janina zob. Kamyczek Jan
Irigaray Luce 319, 327
Iwanowski Eustachy 100

Iwasiów Inga 378, 379
Jab³owska I. 310
Jab³onowska Jadwiga 94
Jakubiak Krzysztof 330
Jakubowski Wojciech 205, 207
Janáèek Leoš 241
Janczak Julian 202, 203
Janelli M. 33
Janiak–Jasiñska Agnieszka 159–199
Janicka Anna 296–310
Janiszewski Tomasz 78
Jankowski Czes³aw 428, 431
Jankowski Henryk 389
Jankowski S. 61
Jarosz Dariusz 454–456
Jaroszewicz F. 400
Jasiñska Janina 385
Jasiñska–Janiak Agnieszka zob. Janiak–Jasiñska Agnieszka
Jasiñski Grzegorz 228
Jasnorzewska–Pawlikowska Maria zob.
Pawlikowska–Jasnorzewska Maria
Jaworowska Konstancja, z domu Klempiñska 449
Jaworowski Rajmund 449
Jaworska–Kopczyñska Bronis³awa zob.
Kopczyñska–Jaworska Bronis³awa
Jaworski W³adys³aw Leopold 312
J. D. 362, 363
Jeannot Leon 382
Jeleñski Z. 343
Jezierski W. 37
Je¿ Mateusz 25, 26
Jêdrusik Kalina 393
Jêdrzejewicz Wac³aw 345
„J. G” (ps.) 358
J. K. zob. Krawczyñska Jadwiga
Jonscher 110
Jordan Henryk 58, 59, 280
Jungmann Josef 241
Juszkiewiczowa Maria zob. Pi³sudska Maria
Kacprzak Marcin 342
Kaczkowski Karol 65
Kaczyñska El¿bieta 224
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496 Indeks osób
Kahan Salomon Dawid 256
Kakowski Aleksander 232
Kalergis Maria 98, 100
Kalinowska K. 332
Ka³u¿yñski Zygmunt 390, 391
Ka³wa Dobrochna 82, 344, 360, 372, 456
Ka³wa Piotr 209
Kamiñska–Eiger Maria zob. Eiger–Kamiñska Maria
Kamiñski W. 164,167
Kamocki 110
Kamyczek Jan (w³. Ipohorska Janina) 5, 17,
22, 391
Karbowiak Antoni 26
Katarzyna II caryca 91
Kawalec Krzysztof 313
Kawalerowicz Jerzy 389, 390
Kelles–Krauz Kazimierz 287–289, 291–293
Kemlein Sophia 315
Kempa Gra¿yna 415
Kenarowa Halina 98
Kenney Padraic 455
Kepisz–Daszkiewicz Ludwika (ps. „Stanis³aw Kepisz”) 445
Kêpiñska Maria 346, 352, 356
Kiedrzyñska Wanda 450
Kiewnarska J. (Well) 16
Kijas Zdzis³aw Józef 204
Kingsley Charles 145
Kinsey Alfred 454
Kiple Kenneth F. 56
Kirchner Otton 228
Kirszrot J. 133, 138
Kisielewska Julia (ps. „Oksza”) 351, 352
Klabouch J. 235–238
Klawe–Podgórska Zofia zob. Podgórska–Klawe Zofia
Klempiñska Konstancja zob. Jaworowska
Konstancja
Klich–Kluczewska Barbara 263–284
Klingsberg Rachela 262
Kluczewska–Klich Barbara zob. Klich–Kluczewska Barbara
Kluzowa Krystyna 282, 283
K³osiewicz Wiktor 461, 462
K³osiñska Krystyna 299

K³osiñska H. 374
K³uszyñski Henryk 82, 344
Kmiecik Zenon 169
Knittel Helena zob. Daab Helena, z domu
Knittel
Knaus Hermann 68, 362, 391
Kofta Krystyna 378
Kokoszycka Ewa 143–158
Ko³³ontaj Aleksandra 456, 457
Ko³odziejczyk Ryszard 112
Komar Delfina zob. Potocka Delfina, z domu Komar
Komarnicki Wac³aw 326
Komorowska Jadwiga 91, 283
Konarski Stanis³aw 94
Konecka E. 337
Konopka Stanis³aw 59, 63
Konwicki Tadeusz 385, 389
Kopczyñska Bronis³awa, z domu Wróblewska 215
Kopczyñska–Jaworska Bronis³awa 215
Kopczyñski Walenty 215
Kopf H. 214
Koplewska Maria zob. Pi³sudska Maria
Korczak 265
Korfanty Wojciech 405
Korngold Szymon 244
Korycka–Grossek Maria zob. Grossek–Korycka Maria
Kosiakiewicz Wincenty 177
Kosim Irena 221
Kosim Jan 221
Kosman Marceli 232
Kossmann E. O. 203
Kossuthówna B. S. 448
Koœmiñski Stanis³aw 62, 69
Kotkin Stephen 456
Kowalczykowa Alina 96
Kowalska–Glikman Stefania 186, 222
Kowalska–Sikorska Marta zob. Sikorska–Kowalska Marta
Kowalski P. 401
Kowalski W³adys³aw 389
Kowalski Zdzis³aw 32, 57
Kowerska Zofia 9, 12, 13, 177
Kozakiewicz Miko³aj 18, 27, 32, 266
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Indeks osób 497
KoŸmian Edward Andrzej 89, 100
Krafft–Ebing Richard von 38, 56, 61
Kraft Claudia 311–327, 345
Krahelska Halina 321
Kramsztyk Stefan 80, 81
Krasiñska El¿bieta (Eliza), z domu Branicka 96
Krasiñski Edward 307
Krasiñski Zygmunt 89, 90, 94, 96, 97, 99,
100
Krasowski W. 311
Krauz–Kelles Kazimierz zob. Kelles–Krauz
Kazimierz
Krasowski Krzysztof 311
Krawczyñska Jadwiga (J. K.) 371
Kremer Aleksander 61
Kronenberg Ernestyna, z domu Leo 223
Kronenberg Leopold 223
Kronenberg Ró¿a zob. Orsetti Ró¿a, z domu Kronenberg
Krupa Barbara 472
Krupa Gizela 275, 277
Kryñski Leon 61
Krzywda Józef 204
Krzywicka Irena 298, 304, 343, 344, 347,
370, 391
Kuczalska–Reinschmit Paulina 41, 49,
298,304, 366
Kudelska Stefania 444
Kûhne T. 314
Kulak Teresa 341–364
Kulesza–Sikorska Jolanta zob. Sikorska–Kulesza Jolanta
Kuncewiczowa Maria 370, 374, 379
Kuroñ Jacek 385
Kurz Iwona 381–393
Kuœniewicz Andrzej 224
Kutz Kazimierz 389
KuŸko Wanda 108–110, 112, 115
Kwiecieñ W³adys³aw 267
Landau–Czajka Anna 3–23
Lange Józef 110
La Sizeranne R. de 309
Lauermannová–Mikschová Anna 235, 237,
238, 241

Lebow Katherine 455, 456, 461, 464
„Lech S¹decki” (ps.) 280
Ledóchowska Maria zob. Petersen Maria
von
Lehman Georg 212, 213
Lejzerowicz Elwicz 80
Lenin W³odzimierz 456
Leo Ernestyna zob. Kronenberg Ernestyna,
z domu Leo
Leonieni M. 457
Leopold, syn królowej Wiktorii 149
Leskiewiczowa Janina 47, 92
„Leszek Pomianowski” (ps.) zob. Plewiñska
Zofia
Leœniewski Marcin 37, 55–60
Leuvenhoeck 55
Levine Philippa 152
Lew–Starowicz Zbigniew 55, 57
Lewandowska Maria 460
Lewandowski Tomasz 320
Lewental Zofia zob. Hoesick Zofia, z domu
Lewental
Lewin I. 262
Lewis Jane 147, 151, 156–158
Lieven Dominic 91
Ligêza Józef 397, 400, 407
Ligocka Roma 275, 281, 282
Lilientalowa Regina 127, 128, 134–138
Lindsey Ben. B. 80, 343
Linowska S. 307
Lister R. 318, 327
Liszewski Stanis³aw 203
Lityñska–Dudziak A. Zob. Dudziak–Lityñska A.
Lovell Jerzy 269–271, 278, 280, 281
Lubomirscy, rodzina 94, 97
Lubomirska Cecylia, z domu Zamoyska 97
Lubomirska Zenaida, z domu Ho³yñska 97
Lubomirski Jerzy 97
Lubomirski Józef 89, 98, 100
Lubomirski Kazimierz 97
Lubomirski Marceli 93, 98
Lucius M. 78
Luter Marcin 217, 218
Lutostañski Karol 312, 313, 316, 320, 323
„Lwowianka” (ps.) 39
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498 Indeks osób
£adzina Zofia 373
£astik Salomon 464, 465, 467, 475
£azowski T. 32, 57
£obodziñska Barbara 265, 272, 283, 364
£opieñska Barbara 386
£ozowski Tadeusz J. 83
Machlejdowa Krystyna 223
Mackiewicz S. 224
Madej–Müller Stella zob. Müller–Madej
Stella
Majchrowski Jacek Maria 447
Majda A. J. 267
Majer J. 61
Malanowski Jan 265
Malczewski Marian 391
Maleszewski W³adys³aw („Sêp”) 425
Malewska Hanna 358, 362, 471
Mangan J. A. 144, 145
Maniecki Stanis³aw 63
Manturzewski S. 389
Marcinkowska–Gawin Magdalena zob. Gawin Magdalena
Marcinkowska Jadwiga 442
Marcus Jacob 251
Mariañski J. 333, 340
Markowska Danuta 331, 337
Marks Karol 267
Martineau Harriet 153
Matuszewski K. 455
Maupassant Guy de 55
M¹czak Antoni 129, 421
McLean Petras Elisabeth 416
Medick Hans 314
Meir (Rabi) 131
Melanchton Filip 219
Melcer Wanda 464, 467, 472
Mendel Georg 73
Mendelsohn M. 129, 132, 139, 140
Mendes Catulle 55
Mesner Otylia 165
Meyer Zofia Malwina zob. Biedermann Zofia Malwina, z domu Meyer
Meyerowitz J. J. 465
Merz Irena 381
Mêczkowska Teodora 83, 84, 344, 345, 376

Mickiewicz Adam 90
Mierzwa Irena 401
Miklaszewski Walenty 31, 33, 39,46, 48,
49–51
Mikschová–Lauermannová Anna zob. Lauermannová–Mikschová Anna
Mikulski Kacper 231
Mill John Stuart 155
Millet K. 155
Minkowska A. 445
Mitchel S. 144, 145, 148, 151, 155, 156, 158
Mitterauer Michael 327
Mizerówna Jadwiga 48, 51, 52
Moeller R. G. 458
Molier 79
Moraczewska Zofia 323, 442
Morin Edgar 384
Moscucci O. 61
Moszczeñska Iza 26, 32, 34, 48, 57, 367, 442,
448
Moszczyñski J. 62, 69, 71
Mórawski Wac³aw 81
Mroczka Ludwik 283
Mrozek Wanda 397, 413, 417
Muckley M. 457
Müller–Madej Stella 270
Murat Joachm 92
Murray J. 20
Musia³ W. 470
Musia³owa Alicja 392
Munák 238
Mycielscy, rodzina 94
Mys³akowski Zygmunt 329
Najdus Walentyna 92
Nalepiñski Adam 59
Na³êcz Daria 169, 321
Na³êcz Tomasz 442
Na³kowska Zofia 40, 298, 299, 304, 367
Napoleon I 91, 110, 332
Náprstek Ferdinand 239, 240
Náprstek Vojta 239
Náprstek, rodzina 239
Nasi³owska Anna 368
Natanson Ludwik 243, 247
Neisser Albert 56
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Indeks osób 499
Nìmcová Bonena 239, 240
Nìmec Josef 239
Nietyksza Maria 179
Niklewska Jolanta 176, 193
Norblinowie, rodzina 225
Norton Caroline 147, 153
Nosakowski 171
Nowak J. 265
Obora Marian 70
O’Day A. 152
Oettinger Józef 61
Offen Karen M. 146
Ogino Kinsako 68, 362, 391
Oker–Blom Max 34
„Oksza” (ps.) zob. Kisielewska Julia
Olafson Hellerstein E. 146, 147
Olkuœnik Marek 421–439
Opania Marian 389
Orgelbrand Samuel 63
Orsetti Aleksander 223
Orsetti Ró¿a, z domu Kronenberg
Orzeszkowa Eliza 177, 298, 299, 303, 304,
446
Osêka Piotr 386, 387
Ostrowska 274
Otto Felicja, z domu Hildebrandt 226
Otto Helena, z domu Weichert 226
Otto Leopold Marcin 218–220, 223, 226,
227, 231
Owidiusz 36
Pachucka Romana 49, 351
Paczkowski Andrzej 454
Paczoska Ewa 308
Paleolog U. Z. 450
Paleolog–Dematraki Stanis³awa zob. Dematraki–Paleolog Stanis³awa
Palmerston, lady 150
Palmerston Henry John Temple 150
Pa³acówna Genowefa 460
Parker Hume L. 146
Patmore Coventry 146, 147, 156
Pawelec T. 101
Pawlikowska–Jasnorzewska Maria 373, 378,
379

Pawlukiewicz Piotr 22
Peiss K. 465, 468
Pelczar Józef Sebastian 204
Pe³czyñska Wanda 441
Perkin Joan 147–156
Perkowska Urszula 446
Perlick A. 397
Perrot Michelle 103, 457
Petelski Czes³aw 388
Petersen Maria von, z domu Ledóchowska
222
Petersen Pawe³ von 222
Petrie Charles 151
Pfeiffrowie, rodzina 225
Piasecki Eugeniusz 40, 41, 46, 50
Pielka Henryk 413, 416
Pietrow–Ennker Bianka 467
Pietrzak Micha³ 77, 316, 330, 332
Pilarski Marian 345, 346
Pi³sudska Aleksandra, z domu Szczerbiñska
441, 449, 450
Pi³sudska Maria, primo voto Juszkiewiczowa, z domu Koplewska 231, 450
Pi³sudski Józef 231, 322, 323, 443, 447, 449,
450
Piotrowski Andrzej W. 385, 386
Piotrowski Jerzy 265
Pisarski Tadeusz 70
Pius IX 236
Pius XI 330, 344
Piwiñska Marta 96
Plana Teresa zob. Wróblewska Teresa, z domu Plana
Planowie, rodzina 215
Plater Henryk 205
Plater–Zyberkówna Cecylia 5, 16
Plenkiewicz Roman 11
Plewiñska Zofia (ps. „Leszek Pomianowski)
445, 446
Pobo¿ny Jehuda zob. Chasid he– Jehuda
Podgórska–Klawe Zofia 63
Polañski Roman 389
Polewka Adam 264
Posadillo Y Gregorio Maranon 58
Potoccy, rodzina 94, 95
Potocka Aleksandra 94
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500 Indeks osób
Potocka Anna, z domu Dzia³yñska 29, 30, 89
Potocka Anna, z domu Tyszkiewicz 92
Potocka Delfina, z domu Komar 96
Potocka Katarzyna, z domu Branicka 94, 97, 98
Potocka Zofia, z domu Branicka 98
Potocki Adam 94, 97, 98, 100
Potocki August 94
Potocki Mieczys³aw 96
Potocki Stanis³aw Kostka 92
Potulicka H. 343
Poznañscy, rodzina 105
Poznañska Sara, z domu Silberstein 114,
116
Poznañski Izrael 105
Poznañski Maurycy 105
PøibWÆovW S. 241
Prost Antoine 272
Pruitt D. B. 21
Prunty Morag 21
Prus Boles³aw 165–167, 224,
424,426,428,433,435
Przec³awski Krzysztof 422
Przelaskowski R. 207
Purvis June 155
Puœ Wies³aw 203
Pyrz A. 26, 36
Pytlas Stefan 103, 107, 109, 110, 111, 117
Quetel Claude 63
Queyrat F. 6
Rabski W³adys³aw 427, 428, 431
Raczyñski Edward 97
Raczyñski K. 346
Raczyñski Roger Maurycy 97
Radziwi³³owie, rodzina 95
Rastenis–Czepulis Ryszarda zob. Czepulis–Rastenis Ryszarda
„Reb Don”, nn 247
Redlich Anna Dorota zob. Stengert Anna
Dorota, primo voto Werner, z domu
Redlich
„Regnis” zob. Singer Bernard
Reich Maria 105
Reinschmit–Kuczalska Paulina zob. Kuczalska–Reinschmit Paulina

Renz Regina 329–340, 342
Reymont W³adys³aw Stanis³aw 104, 106,
114, 116
Repnin Niko³aj 91
Restorffowa P. 14, 325
Rheinbaden Artur von 223
Rheinbaden Maria von, z domu Halpert
223
Richards J. 145
Ricord 56
Riecke J. 104
Rieger František Ladislav 238, 240, 241
Rieger Marie zob. Èervinkova Marie, z domu Rieger
Ritchie M. 61
Ritz German 303, 378
Roberts M. L. 468
Rodziewiczówna Maria 446
Roentgen Wilhelm Conrad 79
Romer H. 324
Rondellet A. 12
Rose A. 63
Rosenblum 8
Rosenblum Benjamin 69
Rosenthal Jakub 62, 70
Rosslyn lord 149
Rossowski Stanis³aw 424, 431, 435
Roœciszewska Janina 280
Rousseau Jean Jacques 457
Royle E. 144
Ró¿ewicz Tadeusz 393
Ró¿ycka M. 350
Rubinraut Henryk 344
Rudzka Anna 230
Rudzki Adam 230
Ruskin John 146, 147, 155, 156, 309
Russel Bertrand 343, 352
Rutte M. 241
Rybicki Pawe³ 163
Rybkowski Jan 383
Rych³owski Edward 160, 167
Rychterówna M. 447
Ryczywó³ Menachem Szachna 257
Rzepniewska Danuta 47, 92, 94, 178
Rzewuska Rozalia 89
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Indeks osób 501
Salzman Christian G. 27, 34
Sand George 96
Sapieha Leon 89
Sapiehowie, rodzina 94, 95
Sawicka Maria 446
Sawicki–Stella J. zob. Stella–Sawicki J.
Schaudin Fritz Richard 56
Scheibler Adela Maria zob. Bucholz Adela
Maria, z domu Scheibler
Scheibler Anna 110
Scheibler Karol 110
Scheide Carmen 303, 378
Schilgen Hardy 7, 17
Schindler Oskar 270
Schiper J. 243
Schlager B. 131
Schlessinger Laura 22
Schoeneich Aleksander 231
Schorr Moj¿esz 245, 246
Schott Heinz 61
Schreiber Moj¿esz 138
Schulz 241
Schulz K. Th. 28
Schultz (Szulc) Karolina 307
Schulzova Anenka 241
Schwarz Gustaw 221
Scott Joan 467, 468
Seidler Barbara 464,465
Seidler Maksymilian 391
Seidman Hillel 243
„Sêp” zob. Maleszewski W³adys³aw
Shanley Mary Lyndon 143
Shelley Percy Bysshe 155
Sherwin B. L. 138
Shoemaker R. 116
Sieder Reinhard 327
Siemieñska Renata 270, 473
Sienkiewicz Henryk 427, 428, 429, 433, 435,
437
Siennicka Mariola 109, 114, 115, 223, 230
Sierakowska Katarzyna 342, 360, 365–380
Sierociñski T. 10
Sikorska A. 11, 14
Sikorska–Kowalska Marta 31, 103–117, 465
Sikorska–Kulesza Jolanta 25–41, 46, 83, 196
Sikorski W³adys³aw 444

Silberstein Jadwiga Diana zob. Eiger Jadwiga Diana, z domu Silberstein
Silberstein Markus 104, 105
Silberstein Sara 105
Silberstein Sara zob. Poznañska Sara, z domu Silberstein
Silberstein Teresa 104, 107
Simmlerowie, rodzina 225
Simmons Ch. 468
Simonides Dorota 399–401
Singer Bernard („Regnis”) 428
Singer Izaak Baszewis 246
Singer Izrael Joszua 104, 134
Siwicki K. 32, 57, 83
Skarga Piotr 400
Skobl Fryderyk K. 61
Skolimowski Jerzy 389
Skowronek Jerzy 91
Skowronek Ludwik 401
Smout T. C. 157
SochorovW L. 239
Sojak–Halkiewicz Gra¿yna zob. Halkiewicz–Sojak Gra¿yna
Soko³ow N. 247
So³³ogub W³adimir 91
So³tan Adam 94, 100
Sommer I. 319
Sopoæko M. 325
Spiessowie, rodzina 225
Spirago Franciszek 404
Spock Benjamin 4, 5
Srebrny Zygmunt 36
Stalin Józef 457, 463
Stanek Aleksander 59
„Stanis³aw Kepisz” (ps.) zob. Daszkiewicz
Ludwika
Stankiewicz Alojzy 161
Starowicz–Lew Zbigniew zob. Lew–Starowicz Zbigniew
Steckel Wilhelm 58
Stefanowski Aleksander 385
Stegmann Natali 315, 378
Stegner Tadeusz 217–233
„Stella Olgierd” (ps.) 360, 361
Stella–Sawicki J. 69
Stempowski Stanis³aw 377
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502 Indeks osób
Stengert Anna Dorota, primo voto Werner,
z domu Redlich 227
Stengert Kazimierz 227
„Sten. Or.” (ps.) 358
Sterling W. 49
Stites Richard 456
Stoiñski S. M. 400, 407
Stõsslova Kamila 241
Strasburger Cecylia zob. Szajewska Cecylia,
z domu Strasburger
Strasburgerowie, rodzina 225
Strokowa Jadwiga 442
Stroñska Anna 264, 278
Struve Henryk 138
Styrylska Helena 274
Styrylski 274
Strzelecka J. 375
Strzelecki M. 330
Sudolski Zbigniew 90. 97, 100
Sujkowska Helena 444
Sulima Roch 399
Surynowa–Wyczó³kowska Janina zob Wyczó³kowska–Surynowa Janina
Svìtlá Karolina 238, 239
Sylwanowicz Witold 232
Szajewska Cecylia, z domu Strasburger 223
Szajewski Ignacy 223
Szaflarska Danuta 381
Szalapak Helena 269
Szaro Henryk 255
Szarota Tomasz 386
Szczeklik Karol 35, 36
Szczepañski Ludwik 268
Szczerbiñska Aleksandra zob. Pi³sudska
Aleksandra
Szlenkierowie, rodzina 225
Szmigielska Barbara 277, 278
Szolc B. 473
Sztachelska Joanna 306, 308
Szulc Gustaw 81
Szulc Karolina zob. Schultz Karolina
Szwarc Andrzej 77, 82, 89–101, 103, 175,
176, 186, 225, 268, 316, 321, 330, 341,
342, 360, 442, 446, 455, 467
Szymañska Ewa 386

Szymczak Mieczys³aw 399
Szynkiewicz S³awoj 330
Szyndler Zuzanna zob. Helmet Zuzanna,
z domu Szyndler
Œladkowski Wies³aw 224
Œledziñski Z. 59
Œliwa Micha³ 316
Œliwiñski Piotr 383
Œniadecki Jêdrzej 59
Œwierczewska 230
Œwiêtochowski Aleksander 168
Œwitalska–Fularska Julia 445
Tañska Anna zob. Tarczewska Anna, z domu Tañska
Tarczewska Anna, z domu Tañska 30
Tarnowski Stanis³aw 90
Taylor Helen 155
Temlerowie, rodzina 225, 230
Tennyson Alfred 145
Thane Pat 151–157
Thiebault Eliza 98
Thiriet Damien 267
Thompson S. 28
Thorvaldsen Bertel 309
Tissot (Tyssot) Simon André 64
Tomasik Wojciech 382, 383, 385
Tosh John 143
Temkin O. 56
Teodorczuk S. 45
Thompson Francis M. L. 144
To³stoj Lew 101
Trepp Ann–Charlott 314
Trzeciak Stanis³aw 259
Turzyma Maria 45, 304, 305
Tuwim Julian 258
Tyl Josef Kajetán 240
Tylicka–Budziñska J. zob. Budziñska–Tylicka J.
Tyssot zob. Tissot (Tyssot) Simon André
Tyszka Zbigniew 413
Tyszkiewicz Anna zob. Potocka Anna, z domu Tyszkiewicz
Tyszkiewicz Micha³ 98
Tyszkiewiczowie, rodzina 93, 94
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Indeks osób 503
Ulicka Danuta 304
Unszlicht–Bernsteinowa Julia 29, 32, 34, 35
Urban Jerzy 392, 393
Urbanek Bo¿ena 61–72
Uzarczyk Kamila 264
Velde Theodor van de 343, 382
Vincent Gérard 272
Vincent M. 116
Vioud G. 66
Vošahlíková Pavla 235–241
Vries Mzn. Simon Philip de 134, 135
W. Ad. 63
Wachowicz Jerzy 274
Wagner M. 302
Wajda Andrzej 389
Walczewska S³awomira 300, 301, 305, 315,
316, 317, 318, 326, 403
Walewska Cecylia 296, 309
Walewska Maria (1) 91, 92
Walewska Maria (2) 446
Walewski Aleksander 92
Waliccy, rodzina 94
Walvin J. 144, 145
Wapiñski Roman 341
Warshofsky Lapidus G. 457
„Warszawianka z Krakowa” (ps.) 280
Warszawski Józef 231
Wassermann August von 79
Wasylewski Stanis³aw 97
Waszyñski Edmund 70
Waœko A. 100
Wat Aleksander 257
Watowa Ola 258
Wa¿yk Adam 387, 463
Weichert Helena de zob. Otto Helena,
z domu Weichert
Weil Fryderyk Wilhelm 105
Weilowie, rodzina 112
Weinberg Julian 62, 63, 66
Wedel Eleonora zob. Angerstein Eleonora,
z domu Wedel
Well zob. Kiewnarska J.
Welfle T. 83

Werner Anna zob. D³u¿niewska Anna, z domu Werner
Wernerowa Anna Dorota zob. Stengert Anna Dorota, primo voto Werner, z domu
Redlich
Wernerowie, rodzina 225
Wernic Henryk 33
Wernic Leon 46, 73, 77, 78, 79, 81, 83–85
Wernick Fritz 220
Wertensteinowa S. 37
Werheimowie, rodzina 223
Weselik Ginter A. (w³. Wesely–Ginter Agnieszka) 46
Wiech zob. Wiechecki Stefan
Wiechecki Stefan 244
Wieczysty Artur 277
Wieczysty Marian 277
Wielopolska Maria Jehanne 299
Wierciñska Janina 231
Wierzbicka Anna 369
Wigura Krystyna 453, 464
Wiktoria, królowa 143, 144, 148, 156, 158
Wilde Oskar 55
Wilk Jadwiga 21
Wiœlicki Adam 307
Witwicki W³adys³aw 49
W³. Oc. 377
Wojciechowski Jakub 28, 30
Wojnarowa Maria 45, 46
Wolff Robert 63
Wood Elizabeth 460, 461
Woroniecki Jacek 332
WoŸniak Krzysztof Pawe³ 104
WoŸniewski Z. 63
Wódz Kazimiera 416, 417
Wróblewscy, rodzina 215
Wróblewska Bronis³awa zob. Kopczyñska
Bronis³awa, z domu Wróblewska
Wróblewska Teresa, z domu Plana 215
Wróblewski Augustyn 45, 46, 75, 77, 84, 85
Wróblewski Jan 215
Wyczó³kowska–Surynowa Janina 359, 361
Wyszomirska–Cwetsch Magdalena zob.
Cwetsch–Wyszomirska Magdalena
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Zab³ocka Danuta 384, 466
Zadêbowski Roman 81
Zagórska Aleksandra 449, 450
Zaháòska Kateøina 237
Zaleski Antoni 221
Zalewski Augustyn 207
Zalman Elijahu ben Szlomo 125
Zamenhoff H. 43, 44
Zamoyscy, rodzina 94, 95
Zamoyska 326
Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia, z domu Zamoyska
Zamoyski Jan 100
Zamoyski Stanis³aw 94
Zamoyski W³adys³aw 93
Zandowa Natalia 371
Zapolska Gabriela 30, 46, 177, 184,
296–310, 367, 427, 429, 432–436
Zawilski Apoloniusz 221
Zawiszanka Zofia 446, 447
Z. B. 325
Zemon Davis Natalie 457
Zieliñski K. 342

Ziemiêcka Eleonora 10
Zien K. 459
Zientara Benedykt 129
Zola Emil 55
Zwierzchowski Piotr 383
Zwolak–Górnikowska E. Zob. Górnikowska–Zwolak E.
Zyberkówna–Plater Cecylia zob. Plater–Zyberkówna Cecylia
¯akowski Jacek 385
¯arnowska Anna 77, 82, 103, 175, 176, 184,
186, 196, 225, 268, 287–295, 316, 321,
330, 341, 342, 360, 442, 446, 455, 467
¯arnowski Janusz 129, 176, 342, 349
¯ebrowski Rafa³ 243–262
¯eleñski–Boy Tadeusz zob. Boy–¯eleñski
Tadeusz
¯eromski Stefan 425, 434, 435
¯michowska Narcyza 299, 306
¯ydowo Mariusz Maciej 59
¯yndul Jolanta 201–215
¯ywirska Maria 397
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AA£ zob. Archiwum Archidiecezji £ódzkiej
AAN zob. Archiwum Akt Nowych
ADK zob. Archiwum Diecezjalne w Kielcach
AGAD zob. Archiwum G³ówne Akt Dawnych
Agudat Yisrael 245
Akademia Medyczna w Krakowie 391
Akcja Katolicka 345
AM zob. Akademia Medyczna w Krakowie
„Amicus” (klub) 276
„Aneks” 387
„Annales des Sciennces Naturales. Zoologie” 66
„Annales Universitatis Marie Curie–Sk³odowska” 224
APK (APKr) zob. Archiwum Pañstwowe
w Krakowie
AP£ zob. Archiwum Pañstwowe w £odzi
Archiwum Akt Nowych (AAN) 387, 448,
451, 454, 461–464
Archiwum Archidiecezji £ódzkiej (AA£)
205, 207, 208
Archiwum Diecezjalne w Kielcach (ADK)
333–339
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (AGAD)
205, 206, 218, 222, 227–230, 232
Archiwum Pañstwowe w Krakowie (APK,
APKr) 263, 267–271,279, 444
Archiwum Pañstwowe w £odzi (AP£) 110,
111, 115, 207, 208
Archiwum Ruchu Zawodowego (ARZ) 457
Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego
274, 275, 277
ARZ zob. Archiwum Ruchu Zawodowego
„Auslandsdeutsche Volksforschung” 214

Indeks organizacji, instytucji i czasopism

Biblioteka Jagielloñska (BJ)280, 281
Biblioteka Narodowa (BN) 226
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
(BUW) 64, 448, 454
Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich (BZNO) 450, 451
„Biesiada Literacka” („BL”) 425, 428
„Biuletyn ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 120
BJ zob. Biblioteka Jagielloñska
„BL” zob. „Biesiada Literacka”
„Bluszcz” 63, 296, 368, 371, 372, 374, 375,
379, 433
BN zob. Biblioteka Narodowa
„Bocian” 167
„Brulion” 403
BUW zob. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
BZNO zob. Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
Centralne Archiwum Wojskowe 445
Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
(CRZZ) 462
Centralne W³adze Wyznaniowe (CWW)
205, 206, 218, 222, 227–230, 232
Centralny Urz¹d Szkolnictwa Zawodowego
(CUSZ) 454
Cesarski Uniwersytet Warszawski zob. Uniwersytet Warszawski
Columbia University 456
Committee on Personal Laws 154
CRZZ zob. Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
„Currenda” (Kraków) 269
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CUSZ zob. Centralny Urz¹d Szkolnictwa
Zawodowego
CWW zob. Centralne W³adze Wyznaniowe
„Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”
320
Czerwony Krzy¿ 256
„Czystoœæ” 26, 43–53, 73, 75–77, 83, 183
„Daily Telegraph” 155
„Dialog” 393
DMR zob. Domy M³odego Robotnika
Domy M³odego Robotnika (DMR) 461, 462
„Dooko³a Œwiata” 386
DOSZ zob. Dyrekcja Okrêgowa Szkolenia
Zawodowego
„Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 26, 35
Dyrekcja Okrêgowa Szkolenia Zawodowego (DOSZ) 454
„Dziennik Polski” 276, 284
„Echo Krakowa” 276
Eleuterie 27
Ethos 27, 45
„Eugenika Polska” 73, 83
„Ewa” 139, 140, 261, 262, 327
FADHPRL zob. Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL
„Feniks” (lokal w Krakowie) 277
„Flirt Salonowy” 159, 160, 164, 167, 168,
170–172, 174, 176, 177, 178, 181, 183,
185–189, 192, 193, 195
„Freie Presse” 206, 214
Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL 461, 462
„Gazeta Bydgoska” 302
„Gazeta Krakowska” 264, 271, 272, 281
„Gazeta S¹dowa Warszawska” 313, 320
„Gazeta Warszawska” 64
„Gazetka dla Kobiet” 325
GBL zob. G³ówna Biblioteka Lekarska
„General — Anzeiger” 165

Generalny Konsystorz Wyznañ Ewangelickich (Generalny Konsystorz Ewangelicki) 208, 222
„G³os Ewangelicki” 209
„G³os Kobiet” 344
„G³os Polek” 405
„G³os Pracy” 464
„G³osy Koœcielne” 210, 222
G³ówna Biblioteka Lekarska (GBL) 85
G³ówny Inspektorat Pracy 457
„Goniec Handlowy” 177
„Górnoœl¹skie Studia Socjologiczne” 413,
416
„Harcerstwo” 342
Hotel Francuski w Krakowie 392
Hotel Lambert 99
Huta im. Lenina 471
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego 274, 275
Instytut Wiedzy Seksualnej w Berlinie 56,
61
IS UJ zob. Instytut Socjologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego
„Jama Michalika” (kawiarnia w Krakowie)
281
Jednota Wileñska 232
„Journal of Social History” 101,457
„Journal of the History of Sexuality” 474
„Jutrzenka” 139
„Kalendarz Ilustrowany Miechowianin” 331
„Kalendarz Kobiety Polskiej” 185
„Katedra” 46
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) 209,
329
Katolicki Zwi¹zek Polek 326, 377
Katolickie Poradnie Ma³¿eñskie 270
„Kielecki Przegl¹d Diecezjalny” 339
„Kino” 384
Klub Kobiet Postêpowych 322
„Kobieta” 43, 44, 46, 50
„Kobieta i ¯ycie” 458
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„Kobieta Wspó³czesna” 306, 310, 368,
370–377, 379
„Kogutek” 167
Komisarz Rz¹du na m.st. Warszawê 262
Komisja Centralna Zwi¹zków Zawodowych
(KCZZ) 457
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej
Polskiej 311–314, 316, 318–320, 322, 323,
326, 327
Komisja Spraw Wewnêtrznych, Duchownych i Oœwiecenia Publicznego 222
Komitet Równouprawnienia Kobiet Polskich 322
Kompania Kadrowa 447
„Komunikaty Mazursko–Warmiñskie” 228
Konsystorz Ewangelicki (£ódŸ) 214, 222
Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej 205
„Kosmetyka” 43,44, 47–53, 77, 183
„Krasnoludek” (kawiarnia w Krakowie) 281
„Krakus” (Dom Kultury w Krakowie) 276
„Krytyka” 304
„Ksi¹¿ka” 29
KUL zob. Katolicki Uniwersytet Lubelski
„Kurier Codzienny” 165, 166
„Kurier Polski” 79
„Kurier Poranny” 313, 343
„Kurier Warszawski” („KW”) 160, 161, 164,
165, 169, 325, 326, 423–425, 428, 429,
431–433, 435
„Kurier Wileñski” 324
„KW” zob. „Kurier Warszawski”
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
422
„Kwartalnik Historyczny” 222
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 311
Law Amendment Society 153
Lekarskie Poradnie Przedœlubne 270
„Lekarz” 26
Legiony Polskie 442, 444
Liceum Wo³yñskie 65
Liga Kobiet 268, 392, 471
Liga Kobiet Galicji i Œl¹ska 442
Liga Kobiet Pogotowia Wojennego 442, 444
Liga Ludzi Wolnych 320

Liga Reformy Obyczajów 268, 320, 321
„Lud” 330
„Luthererbe in Polen” 213
„M³odzie¿ Katolicka” 331
„Moda i ¯ycie” 458
„Mucha” 167
„Muzeum” 26, 33
Muzeum Historii Katowic 419
Naczelny Komitet Narodowy (NKN) 442,
444, 449
Nadodrzañskie Zak³ady Przemys³u Lniarskiego „Odra” 461
„Narodni listy” 241
„Nasz Przegl¹d” („NP”) 244, 247–261
„Nasza Praca” 473
„Niepodleg³oœæ” 443, 446
„Niwa” 63
„Notificationes” (Kraków) 269, 271
„Nowa Kultura” 384, 385, 464–467, 475
„Nowe S³owo” 26, 45, 304, 309
„Nowe S³owo Polskie” 307
„Nowe Tory” 26, 31, 32 33, 33, 37
„Noworolski” (kawiarnia w Krakowie) 281
„NP” zob. „Nasz Przegl¹d”
„Der Oberschlesier” 397
Ochotnicza Legia Kobiet (OLK) 442, 443,
449–451
„Ogniwo” 26, 37, 73
„Ojczyzna” 331
OLK zob. Ochotnicza Legia Kobiet
Organizacja Bojowa PPS 447
„Palestra” 313
Pa³ac Kultury i Nauki 386
„Pamiêtnik Warszawski” 62, 64
„Parish Councils Journal” 157
„Poller” (kawiarnia w Krakowie) 281
Polska Organizacja Wojskowa 442
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 289, 344
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 264,
268, 454, 461–464, 468
„Polski Tygodnik Lekarski” 63
Polskie Dru¿yny Strzeleckie 446
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Polskie Stowarzyszenie M³odych Kobiet 377
Polskie Towarzystwo do Walki z Nierz¹dem
i Chorobami Wenerycznymi 73
Polskie Towarzystwo Eugeniczne (PTE) 73,
74, 78, 82, 83, 85, 264, 344
Polskie Towarzystwo Socjologiczne 278,
280, 281
„Po prostu” 385, 389, 454
Poradnia Przedma³¿eñska i Rodzinna (Kraków) 269
Poradnia Œwiadomego Macierzyñstwa 344
Powszechna Organizacja „S³u¿ba Polsce”
461
PPS zob. Polska Partia Socjalistyczna
„Praca i Opieka Spo³eczna” 78, 342
„Pracownik Handlowy, Przemys³owy, Finansowy, Rolny” 177
„Praktyczna Pani. Dobra Obywatelka” 347,
358, 350–363
„Przegl¹d Humanistyczny” 96
„Prawda” 168
„Przegl¹d Higieniczny” 26, 40, 76, 83
„Przegl¹d Historyczno–Oœwiatowy” 193, 264
„Przegl¹d Katolicki” 218
„Przegl¹d Pedagogiczny” 26, 32
„Przegl¹d Statystyczny” 267”
„Przegl¹d Tygodniowy” („PT”) 26, 428
„Przekrój” 386, 390, 391
„Przewodnik Zdrowia” 26, 28, 32, 36
„Przyjació³ka” 458, 459
„Przysz³oœæ” 26, 39
„Pszonka” 167
„PT” zob. „Przegl¹d Tygodniowy”
PTE zob. Polskie Towarzystwo Eugeniczne
PZPR zob. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego
228
Robotnicze Towarzystwo S³u¿by Spo³ecznej
344
„Rocznik Ewangeliczny” 206
„Roczniki Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych” 455
„Rodzina i Szko³a” 26, 27

S¹d Konsystorski 228–231
„S³owo Polskie” 306, 308, 309
„Ster” 26, 39, 73, 304, 305, 368
„Stomil” (Poznañ) 460
Stowarzyszenie Matek Chrzeœcijanek
w Krakowie 27
Stra¿ Obywatelska 449
„Szczutek” 167
Szko³a Handlowa Zgromadzenia Kupców
w Warszawie 37
Szko³y Przysposobienia Przemys³owego 461
„Œwiat P³ciowy” 26
Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej 268
„TMiP” zob. „Tygodnik Mód i Powieœci”
Towarzystwo Abolicjonistyczne 45
Towarzystwo Demokratyczne Polskie 99
Towarzystwo Higieniczne 27
Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Boles³awa Prusa 73
Towarzystwo Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa 268
Towarzystwo Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa i Reformy Obyczajów 268
Towarzystwo Ochrony M³odzie¿y 27
Towarzystwo Rolnicze 64
Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR) 263,
269
Towarzystwo Œwiadomego Macierzyñstwa
(TŒM) 263, 268, 269, 284
Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” 347
Towarzystwo Zwalczania Chorób P³ciowych
27
TRR zob. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
„Trybuna Ludu” 381, 392, 458
TŒM zob. Towarzystwo Œwiadomego Macierzyñstwa
„Tygodnik Mód i Powieœci” 424
„Tygodnik Powszechny” 231
Uniwersytet im. Stefana Batorego 232
Uniwersytet Jagielloñski 262, 273, 279, 446
„Uniwersytet Lataj¹cy” 295
Uniwersytet Warszawski 104, 139, 295
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„Victorian Studies” 155
Warszawskie Towarzystwo dla Walki z Chorobami Wenerycznymi i Szerzenia Zasad
Abolicjonizmu 73
Warszawskie Towarzystwo Higieniczne 36,
73
Warszawskie Towarzystwo Oœwiatowe 37
„Wêdrowiec” 429, 433
„Wiadomoœci Literackie” 82, 312, 320–322,
343, 344, 347
„Wiek Nowy” 309
„Wierzynek” (kawiarnia w Krakowie) 281
„Wileñskie Brukowe Wiadomoœci” 64
„Wis³a” 127, 130, 134–137
Wojewódzki Urz¹d Kontroli Publikacji
i Czasopism (Kraków) 267, 269, 271
Wojewódzki S¹d Rejonowy (Kraków) 279
Women’s Suffrage Movement 152
„Zagadnienia Opieki nad Macierzyñstwem,
Dzieæmi i M³odzie¿¹ w Polsce” 84
„Zagadnienia Rasy” 73, 74, 78–83, 85
Zak³ady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
w Œwidnicy 460
„Zaranie Œl¹skie” 397
„Zdrowie” 26, 73, 78, 81, 83
„Zeszyty Naukowe KUL” 329
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)
469
ZLP zob. Zwi¹zek Legionistek Polskich,
zob. tak¿e Zwi¹zek Literatów Polskich

ZMP zob. Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
ZMS zob. Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej
ZPOK zob. Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej
Kobiet
ZRKP zob. Zwi¹zek Równouprawnienia
Kobiet Polskich
ZSL zob. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
„Zwiastun Ewangeliczny” 205, 206, 211,
218–220, 227, 231, 232
Zwi¹zek Kobiet ¯ydowskich 262
Zwi¹zek Legionistek Polskich (ZLP) 448,
450
Zwi¹zek Literatów Polskich (ZLP) 264
Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej (ZMP) 462,
463
Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej (ZMS)
281, 468
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet
(ZPOK) 323
Zwi¹zek Przeciwweneryczny 83, 344
Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet Polskich (ZRKP) 27, 351, 366
Zwi¹zek Strzelecki 443, 444
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Spo¿ywczego 457
„¯ycie” 277
„¯ycie Œwiadome” 82, 320, 321, 344, 379
¯ydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 243, 244, 246, 252, 256
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Informacje o Autorach

Zofia Borzymiñska, adiunkt w ¯ydowskim Instytucie Historycznym, historyk kultury; absolwentka UW; doktorat w IH PAN (1989); 1992–1994
redaktor Serii Edukacyjnej ¯IH, serii Prace Naukowe ¯IH oraz „Studiów
z dziejów ¯ydów w Polsce”; autorka licznych publikacji, w tym: „Szkolnictwo ¯ydowskie w Warszawie: 1831–1870” (1994), „Dzieje ¯ydów w Polsce:
XIX w. Wybór tekstów Ÿród³owych” (1994), wspó³autorka „Po–lin: Kultura
¯ydów polskich w XX w. (zarys)” (1993); redaktor prowadz¹cy i wspó³autorka „Polskiego s³ownika judaistycznego”, t. 1–2 (2003).
Magdalena Cwetsch–Wyszomirska, absolwentka Wydzia³u Historii
UW (2004).
Joanna Dufrat, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Studia historyczne na Uniwersytecie Wroc³awskim (1992),
tam¿e doktorat (2000). Zainteresowania badawcze: historia idei politycznych i ruchów spo³ecznych w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem politycznej aktywizacji kobiet. Publikacje: „Ruch kobiecy na ziemiach polskich na pocz. XX w. w s³u¿bie idei narodowej”, [w:] „Nacjonalizm a to¿samoœæ narodowa w Europie Œrodkowo–Wschodniej w XIX
i XX w.” (2000); „Miêdzy Pi³udskim a Sikorskim. Polityczna emancypacja
Ligi Kobiet Galicji i Œl¹ska w latach 1915–1917”, „Wroc³awskie Studia
z Historii Najnowszej”, t. VIII (2000); „Kobiety w krêgu lewicy pi³sudczykowskiej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919)” (2001).
Ma³gorzata Fidelis, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu
Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Magisterium tam¿e (Master’s of Art,
2001). Studia historyczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (Bachelor’s of Art, 1998). Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Eu-
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ropy Œrodkowowschodniej ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki
p³ci, historia spo³eczna systemów komunistycznych. Pisze pracê doktorsk¹
na temat kobiet–robotnic przemys³owych w Polsce po drugiej wojnie œwiatowej. Publikacje: „Equality through Protection: The Politics of Women’s
Employment in Postwar Poland”, „Slavic Review”, t. 63, nr 2 (2004) i „Participation in the Creative Work of the Nation: Polish Women Intellectuals
in the Cultural Construction of Gender Roles, 1864–1890”, „Journal of Women’s History”, t. 13 (2001).
Magdalena Gawin, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na UW (1996), doktorat w Instytucie Historii PAN (2003). Kierunki badañ: historia spo³eczna i historia nauki, historia ruchu eugenicznego w Polsce w XIX i XX wieku, przemiany spo³eczne i obyczajowe w pierwszej po³owie XX wieku. Publikacje m.in.: „Rasa i nowoczesnoœæ. Historia ruchu
eugenicznego (1880–1952)” (2003); „«Boyownicy i boyowniczki». Œrodowisko «Wiadomoœci Literackich» wobec problemu regulacji urodzeñ”, [w:]
„Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX”, red. A. ¯arnowska
i A. Szwarc (1997).
Halina Gerlich, studia etnograficzne we Wroc³awiu (1974), tam¿e doktorat (1980), do 1992 roku adiunkt w Œl¹skim Instytucie Naukowym w Katowicach, nastêpnie st. kustosz Muzeum Historii Katowic. Kierunki badañ:
etnologia miasta (g³ównie Górnego Œl¹ska), w tym kultura œl¹skich œrodowisk plebejsko–miejskich. Publikacje m.in.: „Ko³o czasu. Tradycyjne wzory
œwiêtowania w Bieruniu i okolicy” (1992), „Sacrum — rodzina — tradycje”
(wspó³autor Marian G. Gerlich) (1995), „Cykle ludzkiego ¿ycia. Od narodzin do œmierci” (1998).
Agnieszka Janiak–Jasiñska, doktorantka w Instytucie Historycznym
UW. Studia historyczne na UW (1997). Kierunki badañ: historia spo³eczna
i ¿ycia codziennego w XIX i na pocz¹tku XX wieku na ziemiach polskich.
Publikacje m.in.: „Nie³atwe pocz¹tki polskiej motoryzacji”, „Mówi¹ wieki”
(1995); „Kupiecka reklama prasowa w Królestwie Polskim w 1900 r.”, „Teka Historyka” (1997); „Aby wpad³o w oko. O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w pocz¹tkach XX wieku” (1998), „Unowoczeœnianie gospodarstwa domowego i wyposa¿enia mieszkañ”, [w:] „Równe prawa i nierów-
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ne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej”, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc
(2000).
Anna Janicka, asystent w Zak³adzie Literatury Pozytywizmu i M³odej
Polski na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Bia³ymstoku, absolwentka tej¿e uczelni (1995). Zainteresowania badawcze: literatura drugiej po³owy XIX wieku ze szczególnym uwzglêdnieniem prozy kobiet.
Przygotowuje pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ twórczoœci Gabrieli Zapolskiej.
Publikacje: „Figury to¿samoœci. O jêzyku bohaterek w prozie Gabrieli
Zapolskiej”, [w:] „M³oda Polska miêdzy XIX a XX wiekiem”, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Bia³ystok 1998; „«Z punktu widzenia Ma³gosi».
Faust i kobiety”, [w:] „Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej”,
t. 2, red. H. Krukowska i J. £awski (2001); „Œmieræ Zapolskiej”, [w:]
„Œmieræ w literaturze i kulturze drugiej po³owy XIX wieku”, red. E. Paczoska i U. Kowalczuk (2002).
Barbara Klich–Kluczewska, asystent w Instytucie Historii UJ. Studia
historyczne na UJ (1997), dokorat tam¿e (2004). Kierunki badañ: historia
spo³eczna Polski XX wieku, historia ¿ycia prywatnego i codziennego, historia miasta, metodologia historii. Publikacje: „W poszukiwaniu nowych
dróg badawczych ma³ej historii. Historia ¿ycia prywatnego”, „Historyka”,
t. 31, s. 79–89 (2001); „Symbolika religijna w ikonografii lat 1860–1864
w zaborze rosyjskim”, „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace Historyczne, z. 127
(2000).
Ewa Kokoszycka, uzyska³a licencjat filologii klasycznej UW. Studiuje
historiê na Wydziale Historycznym UW. Zainteresowania badawcze: historia spo³eczna XIX wieku i historia kobiet. Pisze pracê magistersk¹ o historii niemieckiego i polskiego ruchu wegetariañskiego w XIX wieku. Publikacje: „O ideologii w³adzy El¿biety I Tudor”, „Teka Historyka” 22/23
(2003). Publikuje te¿ w dwumiesiêczniku „Wegetariañski Œwiat”.
Claudia Kraft, historyk, pracownik naukowy na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Bochum, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2001–2004), doktorat w 2001 roku. Zainteresowania badawcze: historia prawa, historia gender, historia migracji
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przymusowych przede wszystkim w Europie Œrodkowowschodniej (XVIII–
–XXI wiek).
Teresa Kulak, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Studia historyczne na Uniwersytecie Wroc³awskim, doktorat
tam¿e (1975), habilitacja (1987). Kierunki badañ: historia polityczno–spo³eczna Polski miêdzywojennej i problemy polityki zagranicznej, polska
myœl polityczna XIX i XX wieku, zagadnienia regionalne Œl¹ska i dzieje
Wroc³awia. Publikacje m.in.: „Propaganda antypolska dolnoœl¹skich w³adz
prowincjonalnych w latach 1922–1933” (1981), „Jan Ludwik Pop³awski
1854–1908. Biografia polityczna” (1989, 1994), „O ziemi? Piastów i polski
lud 1795–1918” (1990), „Wroc³aw. Przewodnik historyczny” (1997).
Iwona Kurz, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, magisterium na
Wydziale Polonistyki UW (1996), doktorat tam¿e (2003). Kierunki badañ:
antropologia cia³a i p³ci, historia obyczajów i ¿ycia codziennego w Polsce
w XX wieku, a tak¿e antropologia filmu i audiowizualnoœci. Publikacje
m.in.: „Kieliszki w d³oñ. Motyw alkoholu w powojennym kinie polskim”,
„Dialog” 2000, nr 4; „Sexuality on Trial: The Case of Kalina Jêdrusik, [in:]
„Gender in Film and the Media. East–West Dialogues, ed. El¿bieta
H. Oleksy, El¿bieta Ostrowska, Michael Stevenson, Peter Lang, Frankfurt
am Main (2000).
Anna Landau–Czajka, docent w Instytucie Historii PAN. Studia w Instytucie Socjologii UW, doktorat tam¿e (1988), habilitacja w Instytucie Historii PAN (1999). Kierunki badañ: spo³ecznoœæ ¿ydowska i antysemityzm
w okresie miêdzywojennym, obraz spo³eczeñstwa polskiego w podrêcznikach szkolnych od XIX wieku do czasów wspó³czesnych. Publikacje m.in.:
„Koledzy czy wrogowie. Obraz mniejszoœci narodowych w podrêcznikach
szkolnych okresu miêdzywojennego”, „Biuletyn ¯IH” (1997); „The Jewish
Question in Poland: Views Expressed in the Catholic Press between the
Two World Wars”, „Polin” (1998), „W jednym stali domu. Koncepcje rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939” (1998);
„Co Alicja odkrywa po w³asnej stronie lustra. ¯ycie codzienne, spo³eczeñstwo, w³adza w podrêcznikach dla dzieci najm³odszych 1785–2000” (2002).
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Marcin Leœniewski, adiunkt w Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach, obecnie w Katedrze i Zak³adzie Historii Medycyny i Farmacji, absolwent ŒAM w Katowicach (1995), doktorat tam¿e. Lekarz ginekolog po³o¿nik, historyk medycyny. Zainteresowania badawcze: historia medycyny ze
szczególnym uwzglêdnieniem po³o¿nictwa, ginekologii, seksuologii i higieny; metodologia badañ naukowych na pograniczu nauk medycznych, humanistycznych i pedagogicznych; pogranicze geograficzne w aspekcie kulturoznawczym; filozofia pogranicza nauk i sztuki. Autor kilkunastu publikacji w czasopismach polskich i obcych.
Marek Olkuœnik, doktorant w Instytucie Historycznym UW. Studia historyczne na UW (1992), Kierunki badañ: historia regionalna, Tatry i Zakopane w XIX wieku, historia spo³eczna, ¿ycia codziennego i obyczaju na
prze³omie XIX i XX wieku na ziemiach polskich. Publikacje m.in.: „Materia w s³u¿bie idei. Geneza i g³ówne p³aszczyzny sporu o kierunki rozwoju
cywilizacyjnego Zakopanego na prze³omie XIX i XX wieku”, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” (2000), „Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schy³ku XIX wieku jako zjawisko kulturowe i spo³eczne” „KHKM”
(2001).
Regina Renz, profesor w Instytucie Historii Akademii Œwiêtokrzyskiej
w Kielcach. Studia w WSP w Kielcach, doktorat w Instytucie Historii PAN,
habilitacja na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunki badañ: historia spo³eczno–gospodarcza Polski
miêdzywojennej, dzieje Kielecczyzny w XX wieku, historia kobiet w ujêciu
regionalnym. Publikacje m.in.: „Rzemios³o województwa kieleckiego
w okresie miêdzywojennym: aspekty ekonomiczne i spo³eczne” (1984),
„Spo³eczeñstwo ma³omiasteczkowe w województwie kieleckim: 1918–
–1939” (1990), „¯ycie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego: 1918–1939” (1994), „Zydzi ostrowieccy. Zarys dziejów” (1996).
Katarzyna Sierakowska, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne w Instytucie Historycznym UW (1994), doktorat w Instytucie Historii PAN (2002). Kierunki badañ: historia spo³eczna XIX i XX wieku,
w tym szczególnie przemiany rodziny inteligenckiej w dwudziestoleciu
miêdzywojennym, spo³eczne dzieje kobiet i ruchu feministycznego na ziemiach polskich XIX/XX wieku, wp³yw pierwszej wojny œwiatowej na prze-
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miany obyczajowe na ziemiach polskich. Publikacje m.in.: „Mutterschaft
und Vaterschaft in Familien der inteligencja wahrend der Zwischenkriegszeit — Modell und wirklichkeit”, [w:] „Normsetzung und– überschreitung. Geschlecht in der Geschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert” (1999), „Macierzyñstwo — wizje a rzeczywistoœæ”, [w:] „Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej” (2000), „Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce
1918–1939” (2003).
Marta Sikorska–Kowalska, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
£ódzkiego, doktorat tam¿e (2000). Kierunki badañ: historia spo³eczna ze
szczególnym uwzglêdnieniem historii kobiet. Publikacje m.in.: „Kwestia
kobieca na ³amach «Dziennika £ódzkiego» w latach 1984–1992”, „Rocznik
£ódzki”, t. 44 (1997), „«Kronika Rodzinna» Aleksandry Borkowskiej
(1867–1872)”, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, t. 61
(1998), „Wizerunek kobiety ³ódzkiej prze³omu XIX i XX wieku” (2001).
Jolanta Sikorska–Kulesza, adiunkt w Instytucie Historycznym UW.
Studia historyczne na UW, tam¿e doktorat (1990). Kierunki badañ: historia spo³eczna i polityczna Kresów w okresie zaborów, pamiêtnikarstwo
i prasa w XIX wieku, archiwistyka. Publikacje m.in.: „Spo³eczno–prawna
pozycja drobnej szlachty na Litwie i Bia³orusi w XIX w.” (1994).
Tadeusz Stegner, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdañskiego i jego dyrektor. Studia historyczne na U. Gdañskim, doktorat
(1984) i habilitacja (1992) tam¿e. Kierunki badañ: stosunki wyznaniowe
i narodowoœciowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ¿ycie codzienne. Publikacje m.in.: „Libera³owie Królestwa Polskiego” (1989), „Ewangelicy warszawscy” (1993), „Bóg, protestantyzm, Polska” (2000), „W kuchni
i za sto³em” (zbiór studiów pod redakcj¹ T. Stegnera, 2004) .
Andrzej Szwarc, profesor w Instytucie Historycznym UW. Studia historyczne na UW, doktorat (1978) i habilitacja tam¿e (1991). Kierunki badañ:
historia spo³eczna ziem polskich w XIX wieku, stosunki polsko–rosyjskie
w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku. Publikacje m.in.: „Resursy
w Królestwie Polskim (1820–1893)”, „Przegl¹d Historyczny” 1980, „Inteligencja warszawska i prowincjonalna we wzajemnych opiniach z lat popo-
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wstaniowych”, [w:] „Inteligencja polska XIX i XX wieku”, t. 3 (1983), „Inteligencja polska w oczach w³adz carskich”, tam¿e, t. 4 (1985), „Obóz ugody a inteligencja w zaborze rosyjskim w latach 1864–1905”, tam¿e, t. 6
(1991), „Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy
ugody z Rosj¹, ich pogl¹dy i próby dzia³alnoœci politycznej 1864–1905”
(1991), „Kobiety a rewolucyjna przemoc w Rosji w ostatnich dziesiêcioleciach XIX i na pocz¹tku XX wieku”, [w:] „Kobieta i œwiat polityki” (1994).
Bo¿ena Urbanek, docent w Instytucie Historii Nauki PAN, studia w Instytucie Historycznym UW (magisterium 1979), doktorat tam¿e (1984).
Habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN. Kierunki badañ: historia medycyny na ziemiach polskich i w Europie w XIX i XX wieku, w szczególnoœci zawody medyczne, terminologia, opieka nad chorym, kobiece s³u¿by sanitarne w czasie drugiej wojny œwiatowej, biografistyka. Publikacje m.in.:
„Problematyka opieki nad rannymi w polskich dziewiêtnastowiecznych poradnikach”, [w:] „Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów”
(1997), „S³u¿ba sanitarna kobiet w AK (Próba syntezy)”, [w:] „S³u¿ba Polek na frontach II wojny œwiatowej”, red. E. Zawadzka (1998), „Przemiany
w teorii i praktyce opieki psychiatrycznej na ziemiach polskich w XIX wieku”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (1998), „S³ownik biograficzny
polskich nauk medycznych XX wieku” (1996–2000) — opracowanie i redakcja.
Pavla Vošahlíková, adiunkt w Instytucie Historycznym Czeskiej Akademii Nauk. Studia historyczno–filozoficzne na Uniwersytecie Karola w Pradze, tam¿e doktorat (1975). Kierunki badañ: historia polityczna i kultury
na ziemiach czeskich w XIX i pierwszej po³owie XX wieku, historia codziennoœci w XIX wieku. Publikacje m.in.: „Auf der Walz” (1994), „Jak se
ílo za casi Frántiška Josefa” (1996), „Èeskoslovensko a svet 1918–1938”
(1996).
Anna ¯arnowska, profesor w Instytucie Historycznym UW, tam¿e doktorat (1962), habilitacja (1973). Kierunki badañ: historia spo³eczna Polski
na tle porównawczym XIX/XX wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dziejów kobiet, rodziny oraz klasy robotniczej. Publikacje m.in.: „Geneza
roz³amu w PPS: 1904–1906” (1965), „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego: 1870–1914” (1974), „Robotnicy Warszawy na prze³omie XIX i XX w.”
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(1985), „Wokó³ tradycji kultury robotniczej w Polsce” (1986), „Women in
Working Class Families in the Congress Kingdom XIX/XX”, [w:] „Women
in Polish Society” (1992), „Kierunki aktywnoœci zawodowej kobiet w Polsce w XX w. do 1939 r.”, [w:] „Kobieta i edukacja”, t. 2 (1992), „Prywatna
sfera ¿ycia rodzinnego i zewnêtrzny œwiat ¿ycia publicznego — bariery
i przenikanie (prze³om XIX i XX wieku)”, [w:] „Kobieta i œwiat polityki”
(1994), „Przemiany statusu spo³ecznego kobiety i rodziny w dobie industrializacji”, [w:] „Metamorfozy spo³eczne. Badania nad dziejami spo³eczeñstwa polskiego XIX i XX wieku” (1997), „Codziennoœæ i kultura:
w krêgu rodziny i wœród innych”, [w:] „Kobieta i kultura ¿ycia codziennego” (1997).
Rafa³ ¯ebrowski, adiunkt w ¯ydowskim Instytucie Historycznym, historyk kultury; absolwent KUL, doktorat tam¿e (1987); 1993–1994 sekretarz naukowy ¯IH; autor licznych publikacji, w tym: „Dzieje ¯ydów w Polsce: 1918–1939. Wybór tekstów Ÿród³owych” (1993), „Dzieje ¯ydów w Polsce: Kalendarium”(1993), „Moj¿esz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza” (1994), wspó³autor „Po–lin: Kultura ¯ydów polskich w XX w.
(zarys)” (1993); wspó³redaktor i wspó³autor „Polskiego s³ownika judaistycznego, t. 1–2” (2003).
Jola ¯yndul, adiunkt w Instytucie Historycznym UW, kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury ¯ydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza. Studia na Wydziale Historycznym UW (1990), doktorat
tam¿e (1999). Kierunki badañ: historia ¯ydów w Polsce. Publikacje: „Zajêcia anty¿ydowskie w Polsce w latach 1935–37” (1994), wstêp i opracowanie:
„Apolinary Hartglas „Na pograniczu dwóch œwiatów” (1996), „Pañstwo
w pañstwie? Autonomia narodowo–kulturalna w Europie Œrodkowowschodniej w XX wieku” (2000).
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