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Przedmowa

Przedmowa

Kolejny tom naszej serii jest w znacznej mierze kontynuacj¹ poprzedniego1,
co zreszt¹ zosta³o zasygnalizowane w podtytule. Zawarte w nim artyku³y i szkice obracaj¹ siê w tym samym krêgu tematycznym, poszerzaj¹ jednak jego pierwotne granice. Autorzy wiêkszoœci studiów opublikowanych w 2004 r. rozpatrywali i omawiali spo³eczno–kulturowe aspekty seksualnoœci przede wszystkim
z perspektywy ma³¿eñstwa — ju¿ istniej¹cego, przysz³ego czy choæby tylko potencjalnego. Pokazywali w historycznej perspektywie szerok¹ paletê œrodków
prawnych, religijnych i zwyczajowych, modeluj¹cych spo³eczn¹ rolê ma³¿eñstwa
jako instytucji cywilizuj¹cej spontaniczn¹ seksualnoœæ, nastawionej g³ównie na
dyscyplinowanie seksualnoœci kobiety. St¹d polem ich obserwacji by³y przede
wszystkim przemiany spo³ecznej roli ma³¿eñstwa i pozycji kobiety w dobie
gwa³townych przemian modernizacyjnych spo³eczeñstwa w XIX i XX w.
Zamkniêcie rozwa¿añ o zachodz¹cych w XIX i XX w. przeobra¿eniach
spo³eczno–kulturowych zwi¹zanych z zachowaniami seksualnymi — w ramach
wyznaczanych przez instytucjê ma³¿eñstwa — by³o konsekwencj¹ œwiadomie
wybranej koncepcji poprzedniego zbioru studiów. Sprawi³o to jednak, ¿e prezentowane w nim obserwacje odnosz¹ce siê do „spo³eczno–kulturowych
aspektów seksualnoœci” w XIX i XX w. ledwie przekroczy³y próg wielkiego
kompleksu problemów badawczych, dotychczas niemal ca³kowicie pomijanych
w polskiej historiografii. Rekonstruowanie wzorców i stereotypów seksualnoœci funkcjonuj¹cych w spo³ecznej œwiadomoœci tej epoki prowadzi badacza daleko poza analizê przemian tradycyjnego modelu ma³¿eñstwa. Na szczególn¹
uwagê historyka zas³uguj¹ przemiany w spo³ecznym postrzeganiu sfery seksualnej i jej znaczenia w ¿yciu jednostkowym i zbiorowym. Do najwa¿niejszych
zadañ badawczych nale¿y tu analiza spo³eczno–kulturowych uwarunkowañ
mocno zakorzenionego w szerokiej œwiadomoœci przekonania o odmiennym
charakterze i spo³ecznej roli, jakie przypisywano seksualnoœci mê¿czyzny i kobiety, oraz o zasadnoœci obowi¹zywania odmiennych regu³ dyscyplinuj¹cych ich
1

Por. Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno–kulturowe aspekty seksualnoœci. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod
red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. 8, Warszawa 2004 (zw³aszcza s. IX–XXI).
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zachowania seksualne. Czy wreszcie — poszukiwanie takich samych spo³eczno–kulturowych uwarunkowañ powstawania zwi¹zków homoseksualnych
i sygna³ów zmieniaj¹cego siê w œwiadomoœci spo³ecznej ich postrzegania.
St¹d na pierwszym miejscu w naszym nowym tomie znajduj¹ siê opracowania poœwiêcone przemianom wzorców i stereotypów seksualnoœci w XIX i XX w.,
poczynaj¹c od powsta³ych w krêgu kultury wiktoriañskiej (wymieniæ tu trzeba
przede wszystkim studia Tadeusza Cegielskiego i Ewy Paczoskiej), a koñcz¹c
na tych, które dominuj¹ w epoce rozwiniêtej XX–wiecznej kultury masowej
(studia Gra¿yny Szel¹gowskiej i Iwony Kurz o seksualnoœci i erotyzmie w reklamie i filmie XIX i XX w.).
W dobie szybko postêpuj¹cej modernizacji spo³ecznej przemiany œwiadomoœci spo³ecznej ulegaj¹ gwa³townemu przyspieszeniu, sfera seksualnoœci
znajduje siê w czo³ówce przeobra¿eñ dot¹d niepodwa¿alnych norm i wzorów
zachowañ. Wi¹¿e siê to przede wszystkim z zachodz¹cymi w tym czasie przemianami spo³ecznych ról kobiet: rola ¿ony i matki — jako model uniwersalny
— ulega zachwianiu i podwa¿eniu w zwi¹zku z pojawieniem siê alternatywy
— koniecznoœci i szans odgrywania przez kobiety innych spo³ecznych ról, np.
w sferze zawodowej czy politycznej. Tym zjawiskom poœwiêcone s¹ artyku³y zamieszczone przede wszystkim w pierwszej czêœci tomu, zatytu³owanej Wzorce
i modele seksualnoœci w œwiadomoœci spo³ecznej. Ich autorzy œledz¹ przemiany w œwiadomoœci spo³ecznej, które zachodz¹ pod naciskiem nowych warunków ¿ycia: za³amywanie siê „monopolu” stereotypowego myœlenia o kobiecie,
wt³oczonej w rygory ma³¿eñstwa i podporz¹dkowanej aspiracjom mê¿a, oraz
upowszechnianie siê w d³ugotrwa³ym procesie — mimo oporów i wielu zahamowañ — spo³ecznej akceptacji alternatywnego modelu kobiety jako równoprawnej z mê¿czyzn¹ jednostki spo³ecznej, realizuj¹cej w³asne aspiracje, tak
w wymiarze intelektualnym czy zawodowym, jak i w sferze ¿ycia rodzinnego
i seksualnego.
Zapocz¹tkowany jeszcze u schy³ku XIX i rozwijany w XX w. dyskurs publiczny poœwiêcony problematyce obyczajowej, zwi¹zanej z seksualnoœci¹ i erotyk¹, przybiera³ ró¿ne formy, ujawnia³ siê w ró¿nych œrodowiskach spo³ecznych
i na wielu poziomach spo³ecznej komunikacji. Pos³uguje siê on ró¿nymi œrodkami wyrazu, jego obecnoœæ staje siê w omawianej epoce coraz wyraŸniejsza.
W skali sekularnej procesu tego nie by³y w stanie powstrzymaæ ani kampanie
zwolenników puryfikacji kultury (czêsto dysponuj¹cych znacznymi wp³ywami),
ani usankcjonowane prawnie zakazy. Z ró¿nych przyczyn ulega³ on przyspieszeniu w okresach „intensywniejszej ewolucji”, a wiêc w czasach fin de siècle’u
i belle epoque, a przede wszystkim w latach wojny i rewolucji — w sytuacjach
sprzyjaj¹cych tak¿e rewolucji w sferze obyczajowej: w czasie I wojny œwiatowej
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i po jej zakoñczeniu, wreszcie — w drugiej po³owie lat 60. XX w. (pomijaj¹c ju¿
schy³ek tego wieku).
W naszych studiach uda³o siê uwzglêdniæ wiele coraz œmielej eksponowanych w¹tków tego dyskursu i obj¹æ analiz¹ rozmaite formy jego uzewnêtrzniania siê: od utworów literackich i korespondencji prywatnej, przez teatr, prasê,
reklamê, podrêczniki szkolne, a¿ po kino i film. Taka podstawa Ÿród³owa, mimo intensywnych wysi³ków podejmowanych dla jej rozszerzania, si³¹ rzeczy
sprzyja³a skoncentrowaniu uwagi wiêkszoœci autorów przede wszystkim na udziale
elit w tym dyskursie. W niewielkim stopniu uda³o siê im wyjœæ poza analizê wzorów
propagowanych i rozszerzyæ badania na rekonstrukcjê zachowañ i przemian,
jakim ulega³y wzorce obyczajowe kultywowane w szerszych krêgach spo³ecznych. Te zjawiska s¹ przedmiotem refleksji francuskiej badaczki Anny–Marie
Sohn, której szkic Seksualnoœæ warstw ludowych we Francji prze³omu XIX
i XX wieku zamieszczamy w przedstawianym Czytelnikowi tomie.
Rozwijaj¹cy siê dyskurs nie móg³ abstrahowaæ od istnienia nietypowych dla
danego krêgu kulturowego zachowañ seksualnych, krytykowanych zwykle i potêpianych jako zagro¿enie wzorców przyjêtych przez wiêkszoœæ i uznanych
za w³aœciwe. Funkcjonowanie w zbiorowej œwiadomoœci instytucji ma³¿eñstwa
i dróg do niego prowadz¹cych nigdy nie odbywa³o siê w pró¿ni, nawet jeœli starano siê ukazywaæ je jako pozbawione alternatywy. W tle zawsze znajdowa³y siê
mniej lub bardziej liczne drogi ¿yciowe kobiet i mê¿czyzn, którzy ca³e dojrza³e
¿ycie lub jego zdecydowan¹ wiêkszoœæ spêdzili poza usankcjonowanymi prawnie czy religijnie, w miarê stabilnymi zwi¹zkami. Z punktu widzenia wielu instytucji opiniotwórczych (w tym przede wszystkim instancji religijnych) ich seksualnoœæ by³a czymœ k³opotliwym. Nale¿a³o j¹ zdyscyplinowaæ, a najlepiej
— wyeliminowaæ lub wygasiæ; w najwiêkszym stopniu dotyczy³o to kobiet. Zastanawiaj¹c siê nad zmiennymi w czasie i przestrzeni wzorcami obyczajowymi,
analizuj¹c tradycyjne normy i ich przemiany, nie mo¿na by³o zatem abstrahowaæ od postaw i sytuacji, które im zaprzecza³y. Wiele z nich zaczêto zreszt¹
z biegiem czasu coraz szerzej tolerowaæ, a póŸniej nawet akceptowaæ. Inne,
choæ istnia³y zawsze, dopiero w XIX lub w XX w. zaczê³y byæ postrzegane jako
zjawisko godne spo³ecznego dyskursu.
Dziêki bogatszej dokumentacji Ÿród³owej, jak¹ po sobie pozostawi³y elity
(m.in. w postaci korespondencji, twórczoœci pisarskiej, artystycznej itp.), obserwacja ich ¿ycia, tak¿e w sferze obyczajowej, jest stosunkowo dostêpniejsza dla
historyków badaj¹cych te kwestie. Sprzyja to wnioskom, i¿ to w³aœnie elity spo³eczne by³y pionierami obyczajowej swobody, zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn.
W szczególnoœci sugeruj¹ je œrodowiska literacko–artystyczne, które nierzadko demonstracyjnie kontestowa³y rygorystyczne wzorce zarówno w teorii, jak
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i praktyce, œci¹gaj¹c na siebie oburzenie konserwatystów (ale i skrycie kusz¹c
naœladowców). Konstatacje te maj¹ jednak w du¿ym stopniu charakter intuicyjny i wymagaj¹ weryfikacji na podstawie badañ Ÿród³owych.
Studia i szkice tworz¹ce drug¹ czêœæ prezentowanego tomu, zatytu³owan¹
Spo³eczne próby dyscyplinowania seksualnoœci — wobec rzeczywistych i pozornych zagro¿eñ, dowodz¹ znacznego zró¿nicowania pogl¹dów odnoœnie do norm
obyczajowych reguluj¹cych ¿ycie seksualne. Ich autorzy, choæ wskazuj¹ przyk³ady œwiadcz¹ce o postêpuj¹cej liberalizacji realnie respektowanych wzorów
zachowañ w sferze seksualnoœci, skupiaj¹ uwagê na zbiorowych wysi³kach
zmierzaj¹cych do utrzymania, a nawet zaostrzenia obyczajowego rygoryzmu.
Niekiedy przybiera³y one postaæ zorganizowanych kampanii, które cieszy³y siê
wsparciem potê¿nych si³ politycznych (nie wspominaj¹c ju¿ o przywódcach religijnych), stosowa³y propagandowe zabiegi na du¿¹ skalê, prowadzi³y do zaostrzenia przepisów prawnych itp. Choæ walkê o „moraln¹ czystoœæ” prowadzono zazwyczaj z pozycji konserwatywnych, ucieka³y siê do niej tak¿e ruchy
polityczne o lewicowych czy liberalnych korzeniach, sk³adaj¹ce siê ze zwolenników œwieckich systemów etycznych. Ponadczasowe, transcendentne normy zastêpowane by³y wówczas odwo³aniami do prawdziwych i rzekomych ustaleñ naukowych oraz utylitarnymi argumentami, które operowa³y w³aœciw¹ sobie wizj¹ „ulepszonego” spo³eczeñstwa. Widaæ to wyraŸnie w interesuj¹cym artykule
amerykañskiej badaczki Frances Bernstein (Wychowanie seksualne w epoce
utrwalania w³adzy sowieckiej form¹ spo³ecznego dyscyplinowania m³odzie¿y).
Scjentystyczne nastawienie wystêpowa³o tak¿e w œrodowiskach feministycznych (por. Jolanta Sikorska–Kulesza, „W niewoli cia³a i ducha” — organizacje kobiece wobec problematyki seksualnoœci na pocz¹tku XX wieku). Rzeczniczki „nowej moralnoœci” wychodzi³y od zdecydowanej krytyki tradycyjnych wzorców, demaskowa³y jednak przede wszystkim ukryt¹ w nich hipokryzjê i upoœledzenie kobiet, pozbawionych swobody erotycznych kontaktów, któr¹ milcz¹co przyznawano mê¿czyznom. Krytyka ta nie prowadzi³a jednak do
apologii „wolnej mi³oœci”, co sugerowali konserwatywni oponenci, lecz przejawia³a siê w nawo³ywaniach do rygorystycznego przewartoœciowania norm okreœlaj¹cych mêsk¹ seksualnoœæ. Sprzyja³o temu nasilaj¹ce siê w ostatnich latach
XIX i na pocz¹tku XX stulecia poczucie zagro¿enia chorobami wenerycznymi,
którego przyczynê upatrywano przede wszystkim w rozpowszechnieniu prostytucji. Mno¿y³y siê te¿ oskar¿enia o nadmierne przenikanie brutalnego erotyzmu do kultury wysokiej, a zw³aszcza — masowej (zob. Andrzej Szwarc, Spory
o granice pornografii — XIX i pocz¹tek XX wieku), prowadz¹ce niekiedy do piêtnowania œrodowisk i grup etnicznych odpowiedzialnych rzekomo za taki stan
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rzeczy (por. Robert Blobaum, „Panika moralna” w polskim wydaniu. Dewiacje
seksualne i wizerunki przestêpczoœci ¿ydowskiej na pocz¹tku XX wieku).
Tytu³ Wojna i rewolucja — za³amywanie siê tradycyjnych wzorów obyczajowoœci seksualnej odpowiada wspólnemu w¹tkowi rozwa¿añ ³¹cz¹cych dalsze studia zgromadzone w trzeciej czêœci tomu. Czêœæ ta nie jest, niestety, tak obszerna, jak ¿yczyliby sobie tego redaktorzy tomu, zwa¿ywszy, ¿e analiza ludzkich
zachowañ w sytuacjach skrajnych bardzo wiele mówi o trwa³oœci i podatnoœci
na zmiany dotychczasowych wiêzi spo³ecznych i systemów wartoœci. Mowa tu
m.in. o zbiorowych i indywidualnych zachowaniach mê¿czyzn, których wydarzenia wojenne odrywaj¹ od rodzin i zmuszaj¹ do ¿ycia w nietypowych, homogenicznych lub prawie homogenicznych grupach zanurzonych w obcych œrodowiskach. Dla przyk³adu: Franciszek Nowiñski (Nietypowe sytuacje i nietypowe
zwi¹zki — ma³¿eñstwa polskich zes³añców z Sybiraczkami) wskazuje na zró¿nicowanie postaw i za³amywanie siê motywowanych patriotycznie, a tak¿e religijnie nakazów celibatu u czêœci oderwanych od ojczyzny by³ych powstañców
i konspiratorów. Wies³aw Caban (Wokó³ problemu ¿o³nierek w armii carskiej
w XIX wieku) prezentuje z kolei losy i postawy kobiet pozbawionych ¿yciowych
partnerów, którzy zostali na wiele lat wcieleni do wojska rosyjskiego i wys³ani
do odleg³ych garnizonów. Przypadki takiej „niezawinionej” samotnoœci, doœæ
czêste w œrodowiskach wiejskich, nader rzadko mobilizowa³y otoczenie (w tym
tak¿e krêgi krewniacze) do opieki i pomocy. Natomiast zgodnie z obowi¹zuj¹cymi, motywowanymi religijnie kanonami moralnoœci potêpiano opuszczone
kobiety, jeœli próbowa³y u³o¿yæ sobie ¿ycie z innym partnerem. Dopiero wydarzenia wstrz¹saj¹ce podstawami dotychczasowej egzystencji zasiedzia³ych
wspólnot (np. I wojna œwiatowa), utrudniaj¹ce lub uniemo¿liwiaj¹ce milionom kobiet i mê¿czyzn postêpowanie zgodne z obowi¹zuj¹cymi dotychczas regu³ami, sprzyja³y os³abieniu spo³ecznych i œrodowiskowych ostracyzmów oraz
trwalszym przemianom obyczajowym. Dla kobiet — o czym wspomina Alicja Kusiak (P³eæ kulturowa, „doœwiadczenie” i wojna — kilka metodologicznych
uwag historyka o relacjach wspomnieniowych) — ogromne znaczenie mia³y dramatyczne nieraz miesi¹ce i lata samotnej walki o byt, owo przymusowe zakosztowanie samodzielnoœci. Sprzyja³o to odmiennemu u³o¿eniu relacji, tak¿e
seksualnych, z mêskimi partnerami w powojennym œwiecie — choæ autorki
prac poœwiêconych tej problematyce (zob. tak¿e studium Ma³gorzaty Fidelis
Czy „nowy matriarchat”? Kobiety bez mê¿czyzn w Polsce po II wojnie œwiatowej)
dostrzegaj¹ równie¿ ca³kiem wyraŸne wp³ywy obyczajowej „kontrreformacji”
po 1918 czy po 1945 r.
Czêœæ czwarta naszego tomu poœwiêcona jest spo³ecznej kondycji kobiety
samotnej oraz zbiorowym i indywidualnym pogl¹dom i postawom wobec osób,
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które nie mog³y lub nie chcia³y wejœæ w stabilny zwi¹zek, czy te¿ funkcjonowa³y
w jego ramach niezbyt d³ugo. Najogólniejsze refleksje na ten temat przedstawia Ma³gorzata Szpakowska (w szkicu Antropologiczne przes³anki samotnoœci),
podkreœlaj¹c, ¿e w spo³ecznoœciach preindustrialnych egzystencja poza rodzin¹
by³a nie³atwa, czasami zaœ prawie niemo¿liwa, zw³aszcza dla osób nienale¿¹cych do warstw zamo¿nych. Dopiero upowszechnienie emerytur i przejêcie
funkcji opiekuñczo–wspieraj¹cych przez pañstwo oraz organizacje spo³eczne
umo¿liwi³y na szersz¹ skalê trwa³e, pozbawione ekstremalnych zagro¿eñ funkcjonowanie gospodarstw domowych osób samotnych, zw³aszcza starszych.
W œlad za tym posz³y te¿ przemiany zbiorowej œwiadomoœci. Œledz¹ je m.in. Anna Landau–Czajka (Samotnoœæ i homoseksualizm jako alternatywne modele ¿ycia w podrêcznikach szkolnych), Joanna Sosnowska (Maria Dulêbianka przeciw
samotnoœci), El¿bieta Koœcik (Kobieta samotna i jej pozycja spo³eczno–ekonomiczna w mieœcie œl¹skim na prze³omie XIX i XX wieku) oraz Inga KuŸma (Obraz kobiety samotnej w Polsce na wsi i w ma³ym mieœcie na pocz¹tku XXI wieku).
Mo¿liwoœci porównañ z Polsk¹ otwiera artyku³ Pavli Vošahlikovej o kobiecej
samotnoœci na ziemiach czeskich.
W wiêkszoœci wskazanych tu tekstów, podobnie jak w niektórych opracowaniach zamieszczonych w czêœci poprzedniej, pojawia siê problem stosunku
szerokiej opinii spo³ecznej do zjawiska samotnego macierzyñstwa i rodziny pozbawionej ojca oraz wzrastaj¹cej akceptacji spo³ecznej nowych nietradycyjnych form rodziny i rosn¹cej popularnoœci jednoosobowych gospodarstw domowych2.
Porównuj¹c tom niniejszy z poprzednimi, warto zwróciæ uwagê na wiêksz¹,
jak siê zdaje, troskê autorów o porównywanie spo³ecznych i kulturowych wyznaczników to¿samoœci obojga p³ci w kontekœcie ich seksualnoœci. Zgodnie
z postulatami wspó³czesnych gender studies kobiety nie zosta³y tu potraktowane
jako osobna, wyizolowana zbiorowoœæ.

Anna ¯arnowska i Andrzej Szwarc

2

Tematyka ta znalaz³a wyraz m.in. w tomie Rodzina — prywatnoœæ — intymnoœæ. Dzieje rodziny polskiej
w kontekœcie europejskim (Warszawa 2005).
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Gra¿yna Szel¹gowska

Seksualnoœæ i erotyzm w kulturze masowej
w XIX i na pocz¹tku XX wieku
— zarys problematyki
Seksualnoœæ i erotyzm w kulturze masowej...

„Przed nim, o krok, sz³a para m³odych. Kobieta o jasnym g¹szczu w³osów, których woñ Grzelski czu³ najwyraŸniej. Twarzy jej nie widzia³, gdy¿
nigdy nie móg³ zdobyæ siê na odwagê zajrzenia kobiecie w oczy. Mê¿czyzna
pochyla³ siê ku uszom towarzyszki, niby coœ szepcz¹c, a w³aœciwie lekko poci¹ga³ wargami po jej szyi. Ta zgina³a g³owê niby kielich kwiatu, chyl¹cy siê
od podmuchu wiatru, lecz jednoczeœnie ramieniem przyciska³a siê silniej
do mê¿czyzny.
Kocha, a wstydzi siê, pomyœla³ Grzelski z rozkosz¹. Ach! On by tak¿e pragn¹³, pragn¹³... Dotychczas zna³ tylko kobiety, którym siê p³aci.
Tak! Trochê szczêœcia, chocia¿by trochê zapomnienia. Czy¿ on doczeka takiej godziny, jak ten, co teraz idzie przed nim, kochaj¹cy i kochany, szczêœliwy?...”1.
Powy¿szy cytat zaczerpniêty zosta³ z anonimowej powieœci odcinkowej,
drukowanej w „Kurierze Warszawskim” na prze³omie 1900 i 1901 r. Jest
w nim i delikatny erotyzm, i aluzje do ¿ycia seksualnego g³ównego bohatera. Opis jest daleki od dos³ownoœci, ale nie mamy w¹tpliwoœci co do przedstawionych w nim odczuæ. I wiemy te¿, ¿e autorowi chodzi³o nie tylko o wywo³anie u czytelnika po¿¹dania, ale tak¿e o to, by po prostu sk³oniæ go do
zakupu kolejnych numerów „Kuriera Warszawskiego”.

1

„Kurier Warszawski”, 7 stycznia 1901.
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Jedn¹ z najbardziej uderzaj¹cych i zarazem kontrowersyjnych cech
wspó³czesnej — czyli ostatnich dekad XX i pocz¹tku XXI w. — cywilizacji zachodniej jest „pornografizacja” kultury. Dziêki najnowoczeœniejszym
mediom seks i nagoœæ s¹ wszechobecne i powszechnie dostêpne. Ta swoista
— wed³ug okreœlenia Briana McNaira — „kultura obna¿ania”, a raczej
seksualizacja kultury w ogóle, stanowi przedmiot wielu badañ socjologicznych i antropologicznych2. A sam temat zwi¹zków miêdzy seksualnoœci¹
— a raczej erotyzmem — i kultur¹ masow¹ jest na tyle obszerny, ¿e ograniczê siê do przedstawienia g³ównych problemów oraz refleksji, przede
wszystkim w odniesieniu do ich historycznej genezy. Pocz¹tki zjawiska
wspó³czesnej „pornografizacji” kultury siêgaj¹ bowiem okresu narodzin
kultury masowej, czyli drugiej po³owy XIX w.
Dla wszystkich badaczy jest oczywiste, ¿e za zjawiskiem seksualizacji
i pornografizacji wspó³czesnej kultury prze³omu XX i XXI w. stoj¹ nowoczesne œrodki przekazu — podstawowy noœnik kultury masowej. Telewizja,
film, internet, reklama, nawet telefonia komórkowa — to œrodki, którymi
mo¿na wrêcz bombardowaæ odbiorcê treœciami nasyconymi erotyk¹, jeœli
nie pornografi¹. Podkreœla siê zarazem zale¿noœæ odwrotn¹, czyli znaczenie erotyzmu dla rozwoju kultury masowej, jej swoiste „¿ywienie” siê tymi
treœciami. Jeœli erotyzm by³ obecny w kulturze masowej od jej zarania, to
jak do kwestii ludzkiej seksualnoœci podchodzi³y media w czasie narodzin
kultury masowej, w epoce pojawienia siê masowej prasy, taniej literatury,
pierwszych fotografii i filmu? A zwa¿ywszy, ¿e kultura masowa narodzi³a
siê w apogeum epoki wiktoriañskiej, dalekiej przecie¿ od wszelkiej swobody obyczajowej, to jakie znaczenie mog³o to mieæ dla przemian obyczajowych, np. emancypacji kobiet i rozluŸnienia norm? Jakiego rodzaju
wspó³zale¿noœci wystêpuj¹ w tym przypadku?
W klasycznym ju¿ dziœ i tylko w niewielkim stopniu zdezaktualizowanym dziele Kultura masowa. Krytyka i obrona (wyd. 1, Warszawa 1964) Antonina K³oskowska pisze o wprowadzaniu do treœci kultury masowej motywów seksualno–romansowych, które nale¿¹ do motywów najbardziej uniwersalnych, a wiêc mog¹ dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby odbiorców3. Koniecznoœæ uniformizacji tego typu twórczoœci sprawia, ¿e motywy zwi¹zane

2

B. McNair, Seks, demokratyzacja po¿¹dania i media, czyli kultura obna¿ania, t³um. E. Klekot, Warszawa
2004, s. 5.
3
A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, wyd. 2, Warszawa 1980, s. 295.
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z relacjami miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ staj¹ siê najpopularniejsze, obok
w¹tków zwi¹zanych z przemoc¹. K³oskowska zwraca uwagê na dwa warianty motywu erotycznego — wariant „seksu” oraz wariant sentymentu
(np. w¹tki rodzinne lub dzieciêce)4. Pojawiaj¹ siê one przede wszystkim
w reklamach, ale tak¿e w sztukach wizualnych — kinie, telewizji — oraz
w literaturze popularnej o charakterze sentymentalnym. Wspó³czeœni specjaliœci od reklamy podkreœlaj¹ przy tym, ¿e nasycenie obrazów reklamowych treœciami erotycznymi wywo³uje u odbiorcy emocje najsilniejsze, sprzyja wiêc lepszemu zapamiêtaniu przekazu, a tak¿e zwiêksza podatnoœæ na
manipulacjê. Sex sells, czyli „seks sprzedaje towar” — mawiaj¹ twórcy reklam.
Wykorzystanie przez kulturê masow¹ motywów erotycznych bardzo ³atwo dostrzec w jêzyku, zw³aszcza potocznym. Przyk³adem mo¿e byæ pojawienie siê w jêzyku angielskim specyficznego s³ownictwa zwi¹zanego z erotyk¹, np. przymiotnik sexy5.
Warto zwróciæ w tym miejscu uwagê, ¿e ten podzia³ — na motywy seksualne oraz sentymentalne — pokrywa³ siê z podzia³em na odbiorców mêskich i kobiecych. Co najmniej od koñca XVIII w. — wraz z upowszechnianiem czytelnictwa — mo¿emy mówiæ o rosn¹cym krêgu czytelniczek romansów i literatury sentymentalnej, a tak¿e prasy kobiecej, póŸniej zaœ odbiorczyñ produkcji filmowej i telewizyjnej. W tym ujêciu to przede wszystkim do mê¿czyzn kierowano pierwotnie twórczoœæ masow¹ o treœciach erotycznych b¹dŸ reklamy wykorzystuj¹ce erotyzm. Pocz¹wszy od zakoñczenia
I wojny œwiatowej, czyli w okresie tzw. pierwszej rewolucji obyczajowej,
tak¿e kobiety staj¹ siê odbiorczyniami treœci o zabarwieniu erotycznym.
Pomijam w tym miejscu tzw. bran¿ê ró¿ow¹, czyli produkcje czysto pornograficzne — seks na sprzeda¿. Nas w tej chwili interesuje promowanie dowolnych towarów z wykorzystaniem treœci erotycznych.
Klasyczne definicje kultury masowej mówi³y o nowych technologiach
umo¿liwiaj¹cych masow¹ produkcjê — masowy druk prasy i taniej literatury, powielanie i reprodukowanie dzie³ sztuki w nieskoñczonej liczbie
egzemplarzy, fotografia i film, p³yta gramofonowa i taœma magnetofonowa. Dodawano, ¿e zjawisko kultury masowej mog³o siê narodziæ wy³¹cznie
dziêki upowszechnieniu w drugiej po³owie XIX w. oœwiaty oraz demokratyzacji uczestnictwa w kulturze, które to procesy po prostu stworzy³y od4
5

Tam¿e, s. 300.
Tam¿e, s. 301.
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biorcê. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na zjawisko odwrotne: na stopniow¹
demokratyzacjê kultury, pocz¹wszy od koñca XIX w., ogromny wp³yw mia³y te œrodki przekazu, które opiera³y siê na obrazie, nie na s³owie. Do odbiorcy s³abo wykszta³conego, b¹dŸ jeszcze analfabety, szybciej i ³atwiej dociera³y treœci wizualne ni¿ werbalne. Tu zapewne le¿y przyczyna procesu
wizualizacji wspó³czesnej kultury masowej.
Przekszta³cenie siê kultury popularnej w nowoczesn¹ kulturê masow¹
wymaga³o jednak czynnika ekonomicznego — wolnego rynku. W³aœnie rynek i wolna konkurencja spowodowa³y w drugiej po³owie XIX w. — stulecia mieszczañstwa — komercjalizacjê kultury i sztuki. Bez elementu zysku
nie mo¿na mówiæ o egzystowaniu kultury masowej. Kultura masowa jest
wiêc „towarem wytwarzanym z pomoc¹ wyspecjalizowanych instytucji
i rozprowadzanym przez wyspecjalizowany system dystrybucji”6. W kontekœcie analizy zjawisk kulturowych pojawiaj¹ siê takie pojêcia, jak komercjalizacja, standaryzacja, iloœæ i zakres produkcji. Takie rozumienie kultury
masowej sprowadza relacje miêdzy twórc¹ a odbiorc¹ do stosunku miêdzy
producentem a klientem. Erotyka jest tu po prostu tylko sposobem zainteresowania odbiorcy i sk³onienia go do zakupu towaru — ksi¹¿ki, gazety, biletu do kina lub czegokolwiek innego, reklamowanego przez skojarzenia
erotyczne. Cytowany przeze mnie na wstêpie fragment gazetowej powieœci
odcinkowej z prze³omu XIX i XX w. jest tu typowym przyk³adem odwo³ania siê do mêskich marzeñ erotycznych.
Dziedzin¹ kultury masowej, w której ju¿ w drugiej po³owie XIX w. uciekano siê do skojarzeñ erotycznych, by³y oczywiœcie reklamy. Nie by³o chyba
trudno wpaœæ na pomys³ reklamowania towarów przez wizerunek ³adnej
i ponêtnej kobiety. Plakaty reklamowe Alfonsa Muchy, jednego z najwybitniejszych twórców art nouveau, to prawdziwa sztuka uwodzenia i kuszenia.
Na dekoracyjnych rysunkach w pastelowych kolorach dominuj¹ — niezale¿nie od przedmiotu reklamy — delikatne i pe³ne wdziêku m³ode kobiety.
Plakat Monaco–Monte Carlo z 1897 r. — notabene jedna z pierwszych reklam turystycznych — zachêca do korzystania z linii kolejowej na tej modnej pod koniec XIX w. trasie. Wiosna na Riwierze i bujne kwiecie œród6

Tam¿e, s. 100. Wielu badaczy, a zw³aszcza publicystów, uznaje s³ynne polskie produkcje telewizyjne
sprzed 1989 r., jak Czterej pancerni i pies lub Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie, za podrêcznikowe niemal przyk³ady
kultury masowej. Jednak wobec nieistnienia tego podstawowego elementu, jakim jest funkcjonowanie
dzie³a w warunkach wolnego rynku, mo¿emy w odniesieniu do obu tych przyk³adów mówiæ wy³¹cznie o kulturze popularnej.
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ziemnomorskie, jakie otacza m³od¹ dziewczynê w bia³ej sukni, nie tylko zachwalaj¹ uroki tej pory roku nad Morzem Œródziemnym; bez w¹tpienia
Mucha sugeruje tak¿e dziewiczoœæ i budz¹c¹ siê kobiecoœæ. Pojawiaj¹cy siê
czêsto motyw bia³ych lilii to tradycyjny symbol niewinnoœci7.
Ulubiony motyw Muchy — m³oda kobieta w kwiatach i zwiewnych,
przezroczystych szatach — pojawia siê tak¿e na reklamowym kalendarzu firmy produkuj¹cej czekoladê i na plakacie Los Cigarillos Paris (oba
z 1897 r.). Interesuj¹cy jest zw³aszcza kalendarz, w którym poszczególne
kwarta³y zdobi¹ wizerunki kobiet w ró¿nych stadiach ¿ycia — od niewinnego dziewczêcia po dojrza³¹ kobietê o bujnych kszta³tach8. Z kolei farbkê do
prania Bleu Deschamps (ok. 1897 r.) reklamuje apetyczna i ho¿a dziewoja
o wiejskiej raczej urodzie9.
Powy¿sze przyk³ady to sztuka reklamy najwy¿szej próby. W reklamach
nieco bli¿szych codziennoœci te¿ zauwa¿a siê podobn¹ tendencjê. Na wiêkszoœci znanych mi plakatów reklamuj¹cych pod koniec XIX w. rowery znajduj¹ siê w³aœnie m³ode kobiety, przyodziane na dodatek w „stroje sportowe”, czyli np. ods³aniaj¹ce znaczn¹ czêœæ nóg szarawary lub kuse spódniczki, chocia¿ rower by³ eksploatowany wówczas g³ównie przez mê¿czyzn. Nasuwa siê tu analogia do wspó³czesnego sposobu reklamowania i prezentowania samochodów na wszelkiego rodzaju targach i pokazach — dodatkiem do atrybutu „mêskoœci”, jakim jest samochód, zawsze jest sk¹po
ubrana, atrakcyjna dziewczyna. Do mêskiej wyobraŸni przemawia³ zapewne szczególnie plakat Alfonsa Muchy, przedstawiaj¹cy m³od¹ kobietê na
rowerze, z rozwianymi przez wiatr, d³ugimi w³osami10.
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e takie reklamy mog³y mieæ równie¿ skutek,
jakiego ich twórcy zapewne nie planowali. Kierowane do mê¿czyzn anonse
zaczê³y po prostu dostrzegaæ same kobiety. Ukazuj¹ce siê w Warszawie
czasopismo „Cyklista” zauwa¿a³o pod koniec 1896 r., te¿ zreszt¹ czyni¹c
delikatn¹ aluzjê do erotyki: „Z wyj¹tku, jakim by³a dawniej kobieta cyklistka lub «cyclewoman», s³owo powszechnie utarte, dzisiaj sta³a siê ona zjawiskiem b. czêstem a nawet pospolitem. Jeœli nie u nas, to przynajmniej za

7

R. Ulmer, Alfons Mucha, Köln 1994, s. 46–47.
Tam¿e, s. 48–53.
Tam¿e, s. 54–55.
10
Continental–Pneumatic, Hannover z 1895 r., [w:] Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin, Katalog III,
Berlin 1993, s. 42; Dürkoppovy velocipedy, Czechy, ok. 1898 r., [w:] P. Vošahliková, Zlaté èasy èeské reklamy,
Praha 1999, s. 121; A. Mucha, Cycles Perfecta, ok. 1897 r., [w:] R. Ulmer, dz. cyt., s. 58–59.
8
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granic¹, sport cyklowy sta³ siê tak ulubion¹ kobiet rozrywk¹, ¿e ma³o która
z nich, naturalnie z pomiêdzy zdrowych i silnych, jest w stanie siê oprzeæ
pokusie dotkniêcia aksamitn¹ r¹czk¹ lœni¹cego kierownika, lub siode³ka
wdziêcznie wykrojonego z p³owej skóry”11. Po czym na kilku stronach prezentuje najnowsz¹ rowerow¹ modê damsk¹, m.in. kostium damski z plisowanymi szarawarami12. W tym przypadku wiêc wykorzystanie wizerunku
kobiety do reklamowania towaru przeznaczonego g³ównie dla mê¿czyzn
sprzyja³o aktywizacji samych kobiet.
W poni¿szym fragmencie na po³y autobiograficznej powieœci Klaudyna
w szkole — pierwszej z ca³ego cyklu historii o Klaudynie — skandalizuj¹ca
francuska pisarka Colette zanotowa³a na pocz¹tku XX w. narodziny specyficznego zjawiska z dziedziny kultury masowej — pin up girl (choæ sama nazwa pojawi³a siê w Stanach Zjednoczonych dopiero w po³owie XX w.). By³y
to produkowane w masowej iloœci reprodukcje podobizn atrakcyjnych m³odych kobiet, tzw. oleodruki, zast¹pione wkrótce plakatami z fotografiami,
przeznaczonymi do „przypinania na œcianie” (pin up) w mêskich pokojach.
„(...) by³ to w³aœnie pokój jednego z nauczycieli, na szczêœcie pusty; rozgl¹damy siê po nim ³apczywie. Na œcianie i nad kominkiem du¿e oleodruki
w banalnej oprawie: W³oszka o bujnych w³osach, olœniewaj¹cych zêbach
i ustach trzy razy mniejszych od oczu, a jako pendant do tego omdlewaj¹ca
blondynka w bluzeczce z niebieskimi wst¹¿kami, tul¹ca do siebie wy¿³a”13.
Powielane w milionach egzemplarzy plakaty z podobiznami roznegli¿owanych modelek i aktorek by³y popularne w Stanach Zjednoczonych zw³aszcza w latach 40.–60. XX w. Ostatni¹ wielk¹ pin up girl by³a w po³owie lat 70.
Farah Fawcett–Majors, która w ten sposób rozpoczê³a karierê filmow¹.
¯adne jednak medium nie przyczyni³o siê do seksualizacji kultury masowej w takim stopniu jak kino. Ani literatura, ani sztuki plastyczne, ani ich
masowe odpowiedniki (w tym reklama) nie wp³ynê³y w takim stopniu na
upowszechnienie erotyki i seksu, na „pornografizacjê” kultury masowej jak
twórczoœæ filmowa. Trudno w tym miejscu analizowaæ powody, dla których
ruchome obrazy o treœciach erotycznych w wiêkszym stopniu dzia³a³y na
wyobraŸniê i by³y w zwi¹zku z tym przez widza bardziej po¿¹dane ni¿ fotografie. W wielkim skrócie mo¿na stwierdziæ, ¿e film, opieraj¹c siê zarówno
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„Cyklista”, 21 grudnia 1896 – 2 lutego 1897, nr 1, s. 30.
Tam¿e, s. 31–34.
Colette, Klaudyna w szkole, t³um. K. Dolatowska, Warszawa 1958, s. 20.
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na przekazie s³ownym, jak i wizualnym — na dodatek dynamicznym — porusza u odbiorcy wiêcej emocji ni¿ obrazy statyczne.
Niemal od pierwszego dnia istnienia sztuki filmowej jej twórcy zainteresowali siê tematyk¹ erotyczn¹. Kino odwo³ywa³o siê w tym przypadku do
ulubionych motywów swej bezpoœredniej poprzedniczki, czyli kultury kabaretów i miejskich teatrzyków wodewilowych14, a nawet wprost je naœladowa³o. Ju¿ w 1896 r. nakrêcono we Francji trzyminutowy filmik o treœci
erotycznej, bêd¹cy zreszt¹ ekranizacj¹ przedstawienia w paryskiej Olimpii
z 1895 r.15 Powstaj¹ce w latach nastêpnych filmy, przewa¿nie powtórzenia
znanych scenek z paryskich lokali nocnych, pokazywa³y wiêc Pary¿ankê
w k¹pieli (1897), Przebudzenie pary¿anki (1897) i Pch³ê (1897). W tym ostatnim filmiku pary¿anka, usi³uj¹c z³apaæ pch³ê, zdejmuje z siebie sukniê i kolejne czêœci bielizny16. W 1908 r. nakrêcono, równie¿ we Francji, pierwszy
film pornograficzny. Badacze nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e musia³a jednoczeœnie powstaæ w tym czasie tak¿e zorganizowana produkcja tego typu filmów, podstawa dzisiejszego przemys³u pornograficznego17. Filmy pornograficzne pozostawa³y jednak na marginesie kultury masowej.
Pierwszy d³ugometra¿owy film erotyczny nakrêcono w 1910 r. w Danii
pod tytu³em Handel bia³ymi niewolnicami (Den hvide slavehandel)18. Pocz¹wszy od 1915 r. zaczêto wyj¹tkowo odwa¿ne wprowadzaæ do filmów nagoœæ, tym razem nie we Francji, lecz w Stanach Zjednoczonych; aktorka odtwarzaj¹ca g³ówn¹ rolê gra³a modelkê rzeŸbiarza (Natchnienie, 1915). Publicznoœæ podzieli³a siê wówczas: czêœæ nie kry³a oburzenia, pozostali uznali
pokaz za ciekawy eksperyment artystyczny19.
Wszystkie œmia³e obyczajowo dokonania sztuki filmowej budzi³y oczywiœcie sensacjê, ale to nie one dominowa³y w ogromnej produkcji filmowej
na prze³omie XIX i XX w. oraz w trzech pierwszych dekadach historii kina.
Nie one te¿ kszta³towa³y obraz kultury masowej — oraz gust widza masowego — w tym okresie. Warto wiêc przyjrzeæ siê tym filmom okresu niemego, które zdobywa³y najwiêksz¹ publicznoœæ œwiatow¹, kreowa³y gwiazdy
i kult kina. W epoce kina niemego oraz pierwszych lat filmu dŸwiêkowego
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Patrz m.in. Ch. Chaplin, Moja autobiografia, t³um. B. Zieliñski, Warszawa 1993, s. 11–116.
P. Robertson, Ksiêga filmu. Fakty i osobliwoœci, Warszawa 1994, s. 82.
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mniej lub bardziej zawoalowany erotyzm stanowi³ bowiem podstawowy
element budowania klimatu wiêkszoœci filmów, zw³aszcza dramatów i melodramatów, a tak¿e przyci¹gania widza. Trudno wyjaœniæ powody tak du¿ego zainteresowania pierwszych twórców filmowych tematyk¹ erotyczn¹:
mo¿e traktowany jak ciekawostka i niebudz¹cy pocz¹tkowo szerszego zainteresowania kinematograf sk³ania³ do podejmowania tematów obyczajowo
zakazanych. A mo¿e wydawa³ siê wówczas jedynie specyficzn¹ form¹ rozrywki kabaretowej w³aœnie. Ale z pewnoœci¹ sprzyja³ tym tematom klimat
ciemnej sali kinowej, u³atwiaj¹cej publicznoœci zachowanie anonimowoœci.
Podobnie jednak, jak to mia³o miejsce w przypadku wspomnianej wy¿ej
reklamy rowerów, skierowane do mêskiego odbiorcy obrazy filmowe wp³ynê³y na zmianê sytuacji kobiet w kulturze masowej, i to na d³ugo przed
„szalonymi latami 20.”. Udzia³ w produkcji filmowej stwarza³ kobietom now¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w sferze publicznej, a zupe³nie nowy przemys³
i gatunek sztuki — dodajmy, jeszcze ma³o presti¿owy — by³ szans¹ dla aktywnych kobiet: re¿yserek, scenarzystek i monta¿ystek. I wreszcie najwa¿niejsza rola kobiet filmu — rola gwiazdy. Powstanie systemu gwiazdorskiego w pierwszym okresie historii kina (do I wojny œwiatowej) zwi¹zane jest
z dominuj¹cymi wówczas w kinie kobietami. Mo¿na powiedzieæ, ¿e rola
gwiazdy to nowa forma „w³adzy” kobiety nad mê¿czyzn¹, ale mia³a ona
ca³kiem wymierne znaczenie: to w³aœnie takie wybitne aktorki, jak Mary
Pickford i Asta Nielsen spowodowa³y wprowadzenie do przemys³u filmowego przepisów prawa pracy — umów, wysokiej ga¿y i umieszczanie nazwisk aktorów na reklamowych afiszach20.
Po 1918 r. film staje siê ju¿ swoist¹ manifestacj¹ rewolucji obyczajowej
i seksualnej. Temat jest oczywiœcie wyj¹tkowo obszerny, ale zwróciæ mo¿na
uwagê na kilka aspektów: konstrukcjê fabu³y, kreowanie kultu gwiazd oraz
reklamy, czyli marketing filmowy. Znamienne jest zarazem to, ¿e konserwatyzm obyczajowy, dochodz¹cy do g³osu od samego pocz¹tku rewolucji
obyczajowej po I wojnie œwiatowej, Ÿród³o wszelkiego zepsucia moralnego
widzia³ wówczas w kulturze masowej — w³aœnie w filmie. A jednoczeœnie
stworzony system zakazów i nakazów znakomicie pokazywa³, jak bardzo
kultura masowa wyprzedza³a przemiany obyczajów w tak konserwatywnych spo³eczeñstwach, jakimi by³o amerykañskie czy brytyjskie. Rewolucja
obyczajowa zrodzi³a kontrrewolucjê.
20
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Pod wzglêdem chronologii wyró¿niæ mo¿emy trzy okresy: kino nieme
od lat 90. XIX w. do koñca I wojny œwiatowej, kino nieme od 1918 do
1929 r. oraz film dŸwiêkowy od 1929 do 1934 r. Ta ostatnia data umownie wyznacza kres pierwszej rewolucji obyczajowej, jaka mia³a miejsce po
I wojnie œwiatowej: w tym roku uchwalono w Stanach Zjednoczonych tzw.
kodeks Haysa, wyj¹tkowo rygorystycznie ograniczaj¹cy wszelk¹ swobodê
obyczajow¹ w produkcji filmowej.
Pierwszy okres kina niemego kojarzy siê g³ównie z filmami komediowymi, z burlesk¹ Macka Senneta czy Charliego Chaplina. W rzeczywistoœci
znakomita wiêkszoœæ ówczesnej produkcji filmowej to filmy dramatyczne,
a zw³aszcza melodramaty. „Na setkach kilometrów taœmy”, jak pisze historyk kina, w Europie i w Stanach Zjednoczonych „produkowano melodramaty mi³osne”, które czêsto bywa³y pretekstem do pokazywania scen erotycznych21. Pod wzglêdem odwagi w prezentowaniu tematyki erotycznej
przodowa³ film duñski, czêsto „ubieraj¹cy” siê w treœci o charakterze spo³eczno–obyczajowym, jak dosyæ czêsto wystêpuj¹cy motyw uwiedzenia
niewinnej dziewczyny ze wsi przez bogatego panicza. Tak wychowawcz¹
— i rewolucyjn¹ w istocie — rolê kina w tym okresie opisywa³a Magdalena
Samozwaniec: „Do uœwiadomienia m³odych panienek w latach 1912–15
przyczyni³y siê ogromnie pierwsze filmy. Madzia i Lilka w asyœcie poczciwej
Frojlusi [niemiecka guwernantka — przyp. G. Sz.] z zapartym oddechem
przygl¹da³y siê pierwszym filmom niemieckiej produkcji ze s³ynn¹ Ast¹
Nielsen [najwybitniejsza duñska aktorka tego okresu, prawdopodobnie
chodzi wiêc raczej o filmy duñskie — przyp. G. Sz.]. Mama, która wyobra¿a³a sobie kino jako coœ w rodzaju latarni magicznej, by³aby chyba zemdla³a
z oburzenia, widz¹c te nies³ychane pornografie, które siê wówczas wyœwietla³o. Pamiêtamy film z t¹ w³aœnie Ast¹ Nielsen po tytu³em Dziecina wo³a.
Treœci¹ tego filmu by³o uwiedzenie przez «panicza» m³odej s³u¿¹cej, która,
ukazuj¹c siê z coraz bardziej zaokr¹glonym brzuszkiem, stacza siê w koñcu
do rynsztoka, nieomal jak Ewa Pobratyñska z Dziejów grzechu”22.
Dekada po I wojnie œwiatowej to czas kszta³towania siê zasad sztuki filmowej, nowatorskich pomys³ów i powstania wielu wybitnych i do dziœ klasycznych dzie³ filmowych, które z trudnoœci¹ zalicza siê do kultury masowej
i popularnej. Ale to tak¿e epoka kszta³towania siê przemys³u filmowego,
21
22

J. P³a¿ewski, Historia filmu 1895–2000, wyd. V rozsz., Warszawa 2001, s. 33–36.
M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1978, s. 53.
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systemu gwiazd i gigantycznego „biznesu” filmowego. Jako zjawisko kulturowe powsta³ Hollywood, dystansuj¹c o kilka d³ugoœci kino europejskie.
Lansowanie takich postaci, jak Greta Garbo czy Rudolf Valentino bezpoœrednio odwo³ywa³o siê do ukrytych erotycznych marzeñ widza. Takie by³y
równie¿ filmy z ich udzia³em, co skwapliwie wykorzystywano w marketingu. Na filmowych afiszach lat 20. pojawia³y siê regularnie sceny o charakterze erotycznym; nawet plakat reklamuj¹cy film o tematyce kryminalnej
niedwuznacznie sugerowa³ przemoc wobec kobiety, byæ mo¿e gwa³t23. Podobnie wykorzystywano nagoœæ kobiecego cia³a, choæ nie zawsze z równ¹
œmia³oœci¹.
Rewolucja obyczajowa i seksualna, jak¹ kino bez w¹tpienia stymulowa³o w okresie po I wojnie œwiatowej (czyli w owym czasie przede wszystkim
— amerykañskie), zakoñczy³a siê jednak ju¿ w okresie Wielkiej Depresji.
Nie kryzys by³ jednak tego powodem, lecz trwaj¹cy od zakoñczenia wojny,
równolegle z procesem prze³amywania wszelkich tabu obyczajowych, opór
konserwatywnych grup spo³eczeñstwa wobec „upadku moralnego”.
W 1922 r. powo³ano w Stanach Zjednoczonych Zwi¹zek Przedsiêbiorców Filmowych Ameryki (Motion Picture Producers and Distributors
of America). Jego celem pierwotnym by³a jednak nie cenzura obyczajowa,
lecz ochrona przed zewnêtrzn¹ interwencj¹ ze strony rz¹dowych i stanowych instytucji cenzorskich przez samodzieln¹ kontrolê wewnêtrzn¹. Na
czele MPPDA stan¹³ by³y minister poczty USA Will H. Hays i to w³aœnie jego zachowawcze pogl¹dy wp³ynê³y na powstanie instytucji cenzury, zdolnej
oddzia³ywaæ na kszta³t i treœæ filmów pod rygorem ich wycofania z rozpowszechniania.
Ju¿ w po³owie „szalonych lat 20.”, w 1924 r., cz³onkowie MPPDA sformu³owali zrêby kodeksu Haysa, domagaj¹c siê od producentów przedstawiania scenariuszy do akceptacji. Niewielu twórców stosowa³o siê do tego
zalecenia. Trzy lata póŸniej pojawi³a siê pierwsza lista zakazów. Znajdowa³y siê tam m.in. takie „nieobyczajne” zachowania filmowe, jak: „nieprzyzwoita lub nasuwaj¹ca nieprzyzwoite skojarzenia nagoœæ, zwi¹zek ludzi
ró¿nych ras, oœmieszanie duchowieñstwa, perwersje seksualne oraz nielegalny handel narkotykami”. Dalej by³a mowa o „scenach odra¿aj¹cych
i brutalnych”, „scenach przedstawiaj¹cych sprzeda¿ kobiet lub kobiety
23
B. Gierszewska, Czasopiœmiennictwo filmowe w Polsce do 1939, Kielce 1995; „Kino dla Wszystkich”
1929, nr 85.
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kupcz¹ce swoj¹ cnot¹”24. Precyzyjnie okreœlono czas poca³unków, odleg³oœæ w centymetrach miêdzy kochankami, granice ods³aniania cia³a itp.
Charakterystyczne, ¿e wœród zachowañ nieobyczajnych na równi z czyst¹
erotyk¹ stawiano zwi¹zki miêdzy przedstawicielami ró¿nych ras. Ma³o kto
jednak stosowa³ siê do powy¿szych zasad, zw³aszcza ¿e nie przewidywano
¿adnych kar za odstêpstwa od wytycznych MPPDA.
Dopiero w klimacie Wielkiej Depresji i zwi¹zanego z ni¹ gwa³townego zahamowania rewolucji obyczajowej og³oszono oficjalnie Kodeks Haysa (1930), wprowadzono (1931) obowi¹zkow¹ cenzurê scenariuszy filmowych, a nastêpnie (1934) powo³ano pañstwowy Urz¹d Administracji ds.
Przestrzegania Kodeksu przez Producentów Filmowych (Production Code
Administration Office). Tym razem przewidywano kary za nieprzestrzeganie zakazów.
Analogiczne instytucje powstawa³y w miarê rozwoju przemys³u filmowego w Wielkiej Brytanii. Tak¿e i tu inicjatywa utworzenia w 1913 r. Brytyjskiego Urzêdu Cenzury Filmowej (British Board of Film Censors) wyp³ynê³a ze œrodowiska samych producentów, którzy obawiali siê, ¿e œmia³oœæ obyczajowa powstaj¹cych filmów negatywnie wp³ynie na opiniê o ca³ej
bran¿y filmowej. Wprowadzono wówczas podzia³ filmów na dwie kategorie: U — film bez ograniczeñ wiekowych, oraz A — film wy³¹cznie dla doros³ych25. By³y to jednak wy³¹cznie wskazówki o charakterze doradczym,
dopiero w 1923 r. rada miejska Londynu przyjê³a owe kategorie za bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce.
Brytyjski Urz¹d Cenzury Filmowej bardzo skrupulatnie kontrolowa³
produkcjê filmow¹. W pocz¹tkowym okresie na liœcie scen zakazanych
widnia³y: „nieskromne lub dwuznaczne sytuacje erotyczne”, „oœmieszenie ministra wyznañ”, „notoryczne pijañstwo”, „przedstawianie tubylczych
obyczajów w krajach Wspólnoty Brytyjskiej w sposób obra¿aj¹cy uczucia
Brytyjczyków”. Do 1925 r. zakazano ponadto pokazywania „kobiet atakuj¹cych no¿em”, „zwierz¹t atakuj¹cych mê¿czyzn, kobiety i dzieci” oraz
„sproœnych dowcipów”26.
Jak bardzo kino — i kultura masowa — wyprzedza³y w latach 20. i 30.
XX w. przemiany obyczajowe w Stanach Zjednoczonych, czyli kraju, w któ-

24
25
26

B. Gierszewska, Czasopiœmiennictwo filmowe..., s. 246.
Tam¿e, s. 247.
Tam¿e, s. 247.
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rym produkcja filmowa po I wojnie œwiatowej zdystansowa³a europejsk¹,
pokazuje poni¿szy przyk³ad. W 1930 r. niemiecki re¿yser Josef von Sternberg zrealizowa³ w Niemczech swój najs³ynniejszy film z udzia³em Marleny
Dietrich B³êkitny anio³. Film by³ nie tylko arcydzie³em sztuki filmowej, ale
przede wszystkim odwa¿nym i bezpruderyjnym obrazem rewolucji obyczajowej, do jakiej dosz³o w Europie po I wojnie œwiatowej. Przypomnê, ¿e jest
to opowieœæ o moralnej degrengoladzie i upadku szanowanego profesora
gimnazjum, którego gubi mi³oœæ do artystki kabaretowej. Do ogl¹dania filmu zachêca³y fotosy i plakaty reklamowe, przedstawiaj¹ce nader sk¹po
ubran¹ gwiazdê, do tego w doœæ wyzywaj¹cej pozie. W tym samym roku von
Sternberg nakrêci³ swój pierwszy film w Hollywood, tak¿e z udzia³em Marleny Dietrich — Maroko. Aktorka niemal powtarza rolê z B³êkitnego anio³a — tym razem jest artystk¹ kabaretow¹, która w poszukiwaniu zarobku przybywa do Maroka, gdzie stacjonuj¹ oddzia³y Legii Cudzoziemskiej.
Choæ pocz¹tkowe sceny sugeruj¹ niedwuznacznie bogat¹ przesz³oœæ bohaterki, ró¿nice miêdzy obu obrazami s¹ uderzaj¹ce. Przede wszystkim historia bardzo szybko przekszta³ca siê z opowieœci obyczajowej w sentymentalny romans. Po 30 minutach amerykañski widz niemal zapomina o profesji g³ównej bohaterki (podobnego zabiegu dokonano kilkanaœcie lat temu w filmie Pretty Woman — widz w pewnej chwili „zapomina”, ¿e bohaterka, grana przez Juliê Roberts, jest prostytutk¹). Choæ Marlena Dietrich
w obu filmach (przypominam, ¿e oba s¹ z 1930 r.) gra tê sam¹ postaæ piosenkarki kabaretowej, w filmie produkcji hollywoodzkiej nosi stroje raczej
nobliwe. Nawet kabaretowy kostium, w którym wystêpuje, zakrywa pruderyjnie wszystkie te czêœci cia³a, których nie waha siê ods³oniæ w B³êkitnym
aniele. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e amerykañski odbiorca filmowy odznacza³ siê znacznie wiêkszym konserwatyzmem obyczajowym. I nie mo¿na t³umaczyæ tych ró¿nic funkcjonowaniem kodeksu Haysa, bo przecie¿
te skodyfikowane zasady by³y tak¿e swoistym wyrazem rygoryzmu obyczajowego amerykañskiej opinii publicznej. Jeszcze wyraŸniej widaæ to
w okresie póŸniejszym, tj. w trakcie dyskusji nad przyczynami Wielkiej Depresji. Obok argumentów natury ekonomicznej przywo³ywano wówczas
upadek norm obyczajowych spo³eczeñstwa amerykañskiego, swobodê seksualn¹ i „ogólne rozpasanie”, jak mówiono, m³odzie¿y amerykañskiej.
A przecie¿ rewolucja obyczajowa w Europie posz³a znacznie dalej27. Warto

27

Podobn¹ tendencjê regresu swobody obyczajowej i seksualnej widaæ tak¿e w niektórych filmach lat 90.
XX w., wyraŸnie pod wp³ywem zagro¿enia ze strony AIDS. Takie filmy, jak Fatalne zauroczenie i Nagi in-
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w tym miejscu przypomnieæ, ¿e tak¿e w Polsce po 1926 r. wysuwano has³a
sanacji moralnej.
Zjawisko „¿ywienia siê” kultury masowej erotyk¹ i seksualnoœci¹, zw³aszcza w odniesieniu do kobiet, dostrzega feministyczna krytyka kultury masowej. Jest to zjawisko stosunkowo nowe, tote¿ w tym miejscu zostanie jedynie zasygnalizowane. Podstawow¹ tez¹ badaczek tego nurtu jest twierdzenie, ¿e kultura masowa (mass media) „symbolicznie unicestwia” kobiety, id¹c zreszt¹ za powszechnie wyznawanymi przez spo³eczeñstwo wartoœciami, w celu przyci¹gniêcia czytelnika lub widza. Kobieta w tych przedstawieniach to g³ównie ozdoba mê¿czyzny lub sk³adnik, a nawet ledwie dodatek do domowego zacisza. Szczególnym obiektem ataków krytyki feministycznej sta³a siê oczywiœcie reklama oraz obecny w niej tzw. seksizm, czyli
odwo³ywanie siê do tradycyjnych stereotypów dotycz¹cych kobiet oraz ich
ról spo³ecznych. Odnosi siê to przede wszystkim do mniej lub bardziej subtelnych aluzji erotycznych w reklamie (znakomitym przyk³adem jest tutaj
warszawska kampania reklamowa sprzed kilku lat pewnej stacji radiowej,
która na plakatach umieœci³a nagie piersi kobiety z pokrêt³ami radia w miejscu sutek, z napisem Nas to krêci), ale tak¿e do kreowanej przez media postaci kobiety, zaabsorbowanej g³ównie proszkiem do prania i pieluchami.
G³êbokiej analizie podlega sama istota kultury masowej, skierowanej
do kobiet i utrwalaj¹cej stereotypy p³ci. Kobiecoœæ, jaka dominuje w masowej produkcji kulturalnej, jest zdaniem krytyki feministycznej tym groŸniejsza, ¿e to przecie¿ kobiety stanowi¹ podstawowy obiekt marketingowy
i s¹ g³ównym odbiorc¹ produktów masowej kultury.
Niezale¿nie od tej niechêtnej kulturze masowej koncepcji, nie mo¿na
zaprzeczyæ, ¿e to w³aœnie masowe œrodki przekazu „by³y g³ównym motorem
rewolucji seksualnej”, w tym zw³aszcza XX–wieczne kino28. Podkreœlmy na
zakoñczenie wa¿n¹ rolê kultury masowej oraz stymulowanej przez ni¹ rewolucji obyczajowej i seksualnej dla procesu emancypowania siê kobiety.
Znaczenie mia³y nie tylko nowe mo¿liwoœci, jakie otworzy³y siê przed kobietami, ale przede wszystkim zmiany ich mentalnoœci: poczucie podmiotowoœci, pewnej w³adzy nad mêskim œwiatem kultury masowej i — prze³amanie najwiêkszego tabu — œwiadomoœæ w³asnej seksualnoœci.

stynkt wyra¿aj¹ ponadto bunt mêskiego œwiata kultury masowej wobec nadmiernej ich zdaniem emancypacji kobiet.
28
T. Hickman, The Sexual Century, 1999, cyt. za: B. McNair, Seks, demokratyzacja po¿¹dania..., s. 24–25.
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Kobieca seksualnoœæ
w œwietle teorii Michela Foucaulta.
Spojrzenie na Polskê miêdzywojenn¹

Kobieca seksualnoœæ...

Dyskurs
Trudno wyobraziæ sobie, czym by³oby badanie historii seksualnoœci bez
Michela Foucaulta, bez jego subwersywnej propozycji ogl¹du spo³eczeñstwa i jednostki, bez prowokacyjnej reinterpretacji przesz³oœci i teraŸniejszoœci, bez oryginalnej metody zachêcaj¹cej do wyjœcia poza dotychczasowe granice badañ. Michel Foucault jest jednym z tych myœlicieli XX w., którzy w najwy¿szym stopniu odcisnêli piêtno na wspó³czesnej humanistyce1.
Stworzy³ bowiem nie tylko oryginaln¹ teoriê, ale zaproponowa³ tak¿e
instrumentarium analityczne s³u¿¹ce realizacji postulowanych badañ. Co
wiêcej, powo³ane przez siebie do ¿ycia koncepcje stosowa³ i udoskonala³
w ramach w³asnej praktyki badawczej. Jej efektem s¹ prace poœwiêcone
mechanizmom nowoczesnego spo³eczeñstwa, którego symbolami–znakami uczyni³ klinikê, wiêzienie, szaleñstwo i seksualnoœæ2. Dzie³a te odgrywaj¹ rolê przewodnika po foucaudiañskiej metodzie, której opis — wielo-

1

Lista publikacji poœwiêconych myœli Foucaulta jest ogromna, a nic nie wskazuje, by zainteresowanie
przedmiotem mala³o. Niech za przyk³ad pos³u¿¹ dwa pierwsze numery pisma „Foucault Studies”, wydawanego od 2004 r., w których zamieszczono recenzje 18 ksi¹¿ek angielskich i francuskich poœwiêconych autorowi S³ów i rzeczy, og³oszonych w ci¹gu ostatnich dwóch lat; zob. „Foucault Studies” 2004, nr 1 i 2005, nr 2.
2
Wspomniane prace Michela Foucaulta to: Historia szaleñstwa w dobie klasycyzmu (1961), Warszawa
1987; Nadzorowaæ i karaæ. Narodziny wiêzienia (1975), Warszawa 1993; Narodziny kliniki (1963), Warszawa
1999; Historia seksualnoœci (t. 1–3, 1976–1984), Warszawa 2002. W nawiasach zosta³y podane daty pierwszego wydania.
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znaczny i ewoluuj¹cy w czasie — przysparza badaczom problemów interpretacyjnych, tym bardziej ¿e wiele pojêæ — jak chocia¿by fundamentalne
dla badañ nad seksualnoœci¹ „cia³o” — nie zosta³y przez Foucaulta zdefiniowane3. Powa¿nym wyzwaniem dla historyka jest ustawienie w centrum
badañ dyskursu, nie zaœ cz³owieka, który w tym ujêciu traci pozycjê aktywnego podmiotu ¿ycia spo³ecznego4. Tym samym historyk, siêgaj¹c po teorie
Foucaulta, zmuszony jest przebudowaæ w³asny warsztat naukowy, odejœæ
od wypróbowanych interpretacji Ÿróde³, przenieœæ punkt ciê¿koœci na „historiê pewnej rzeczywistoœci myœlowej, zawieraj¹cej kategorie postrzegania, rozumienia, doœwiadczania œwiata, pozwalaj¹ce ten œwiat «oswajaæ»,
porz¹dkowaæ (...), wreszcie okreœliæ w nim swoje miejsce” 5.
Mimo to jednak analiza przestrzeni dyskursów jako metoda badawcza
jest warta zainteresowania historyka. Pozwala ujrzeæ w zupe³nie nowym
œwietle zjawiska z zakresu historii mentalnoœci, mechanizmów w³adzy,
wzorców kulturowych. Wœród zagadnieñ konstytutywnych dla badañ Foucaulta znalaz³a siê tak¿e seksualnoœæ. Zamys³ jej badania znajdziemy ju¿
w Archeologii wiedzy (1969), w której autor proponowa³ nowe spojrzenie na
badanie archeologii seksualnoœci. „Zamiast studiowaæ zachowanie seksualne ludzi w danej epoce (szukaj¹c jego zasady w strukturze spo³ecznej,
w podœwiadomoœci zbiorowej czy w pewnej postawie moralnej), zamiast
opisywaæ to, co ludzie myœl¹ o seksualizmie (jak¹ interpretacj¹ religijn¹ go
opatrywali, jak¹ go naznaczali wartoœci¹ i jak go potêpiali, jakie konflikty
pogl¹dów lub moralnoœci móg³ wzbudziæ), mo¿na by siê zastanowiæ, czy
w tych zachowaniach, jak i w tych wyobra¿eniach, nie funkcjonuje okreœlona praktyka dyskursywna; czy seksualizm (...) nie jest zespo³em przedmiotów, o których mo¿na mówiæ (lub o których mówiæ siê zabrania), polem
mo¿liwych modalnoœci wypowiedzi (czy to ekspresji lirycznych, czy to przepisów prawnych), zbiorem pojêæ (które mog¹ zapewne ukazywaæ siê w elementarnej postaci tematów lub motywów), gr¹ wyborów (która mo¿e siê
ujawniaæ w spójnoœci zachowañ lub systemie zakazów). Taka archeologia
— gdyby powiod³o siê jej przedsiêwziêcie — pokaza³aby, jak zakazy, wykluczenia, granice, waloryzacje, swobody i wykroczenia seksualizmu — wszelkie jego manifestacje, werbalne lub nie — wi¹¿¹ siê z okreœlon¹ praktyk¹
3

J. Oksala, Anarchic Bodies: Foucault and the Feminist Question Experience, „Hypatia” XIX, 2004, nr 4,
s. 102.
4
J. Topolski, Jak siê pisze i rozumie historiê? Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, s. 39.
5
M. Solarska, Michel Foucault jako historyk, „Historyka” XXXI, 2001, s. 20.
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dyskursywn¹. Uwidoczni³aby oczywiœcie nie jakow¹œ ostateczn¹ prawdê
seksualizmu, lecz jakby jeden z wymiarów, w którym mo¿na go opisaæ
— pewien «sposób mówienia»”6.
Ów zamys³ tkwi³ u podstaw Historii seksualnoœci, w której Foucault ukaza³ w nowej perspektywie seksualn¹ przestrzeñ ¿ycia nowoczesnych spo³eczeñstw europejskich. Przez analizê p r a k t y k d y s k u r s y w n y c h doszed³ do pytania o regu³y, które wyznacza³y granicê miêdzy obszarami milczenia i mówienia o seksie oraz okreœla³y formê, przedmiot i kontekst wypowiedzi o seksie7. Tak zorganizowany dyskurs charakteryzowa³o rozproszenie, które sta³o siê podstaw¹ popularnej wœród wczeœniejszych badaczy
tezy, g³osz¹cej, ¿e seksualnoœæ stanowi³a w XIX w. temat objêty ca³kowitym
milczeniem. Tymczasem w³aœnie ta epoka przynios³a eksplozjê zainteresowania seksem, zamkniêtego w dyskursie: „Od jednostkowego imperatywu, zmuszaj¹cego ka¿dego cz³owieka do poddawania w³asnej seksualnoœci
ustawicznemu dyskursowi, a¿ po wielorakie mechanizmy, które (...) zachêcaj¹, wyodrêbniaj¹, porz¹dkuj¹, instytucjonalizuj¹ mówienie o seksie, cywilizacja nasza osi¹gnê³a i zorganizowa³a niebywa³e rozgadanie. Bodaj
¿adne inne spo³eczeñstwo nie nagromadzi³o, w tak relatywnie krótkim czasie, równie wielu wypowiedzi na temat p³ci”8.
Foucault stwierdza³ dalej, ¿e praktyki dyskursywne dotycz¹ce seksualnoœci mia³y od pocz¹tku epoki charakter polifoniczny i wyra¿ane by³y w ramach tak zró¿nicowanych obszarów, jak demografia, biologia, medycyna,
moralnoœæ, pedagogika, psychiatria. Co wiêcej, seksualnoœæ sta³a siê elementem dyskursów poœrednio lub pozornie wcale niezwi¹zanych ze sfer¹
seksu: od polityki, przez ekonomiê, prawo, a¿ po filozofiê — wszêdzie znajdziemy przyk³ady wypowiedzi na ten temat. Foucault wskazywa³ ponadto
cztery obszary objête praktykami dyskursywnymi, a mianowicie: histeryzacjê kobiecego cia³a, pedagogizacjê seksu dzieciêcego, socjalizacjê prokreacji oraz psychiatryzacjê perwersji. W efekcie, seksualnoœæ sta³a siê
trwa³ym atrybutem cia³a kobiecego9, praktyki seksualne dzieci objête zosta³y pe³nym zakazem, prokreacja zyska³a wymiar aktu o konsekwencjach
6

M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 233.
Tego¿, Historia seksualnoœci, t. 1, Wola wiedzy, Warszawa 2000, s. 37.
Tam¿e, s. 36.
9
Na temat znaczenia cia³a i cech „seksualnych” w konstruowaniu kobiecoœci por. N. Stegmann, Paradygmaty nauk przyrodniczych, ruch kobiety 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
7

8
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spo³ecznych i ekonomicznych, a zachowania seksualne niezgodne z normami zosta³y uznane za patologie, czyli za przedmiot wiedzy i w³adzy medycznej10. Bio–w³adza11 nie negowa³a zatem seksu, ale w ostatecznym rozrachunku doprowadzi³a do powstania siatki norm i dewiacji, za pomoc¹ których dokona³a siê nowa organizacja praktyk seksualnych. Bio–w³adza mia³a odt¹d regulowaæ i zarz¹dzaæ zachowaniami seksualnymi i prokreacyjnymi12.
Foucault w analizie dyskursów pomija jednak ca³kowitym milczeniem
zmiany obyczajowe (tak¿e w sferze seksualnoœci), jakie nast¹pi³y po I wojnie œwiatowej. Milczenie badacza, uwra¿liwionego przecie¿ na poszukiwanie nag³ych zmian, pêkniêæ, dyskontynuacji, sugeruje, choæ nie wprost, ¿e
epoka miêdzywojenna mieœci siê w porz¹dku dyskursywnym, ukszta³towanym w XIX w., ¿e — mimo pozorów zmian — nic w zasadzie siê nie zmieni³o13. Niniejszy tekst jest prób¹ zmierzenia siê z tezami Foucaulta, nie tyle,
by je potwierdziæ czy zakwestionowaæ, ile by je wykorzystaæ w badaniach
nad rozumieniem seksualnoœci w epoce miêdzywojennej. Przyjrzyjmy siê
zatem przez pryzmat dyskursu kilku aspektom przemian w zachowaniach,
wypowiedziach i dyskusjach, które dotyczy³y obyczajowoœci i seksualnoœci
kobiet w tym okresie.
Zbuntowanie
Dla generacji, której przysz³o ¿yæ na styku epok rozdzielonych Wielk¹
Wojn¹, stare i nowe czasy stanowi³y dwa œwiaty, w których rz¹dzi³y ca³kowicie odmienne normy obyczajowe. Wiele z zachowañ uznawanych „przedtem” za niemoralne i uw³aczaj¹ce godnoœci kobiecej w nowych czasach sta³o siê praktyk¹ dnia codziennego inteligencji i nowoczesnej klasy œredniej.
Przeskok od restrykcyjnej kontroli sfery seksualnoœci ku wolnoœci obyczaznaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schy³ku stulecia, red. G. Ritz, Ch. Binswagner, C. Scheide, Kraków 2000.
10
P. Ffrench, A Different Life? Barthes, Foucault and Everyday Life, „Cultural Studies” XVIII, 2004, nr 2–3,
s. 297.
11
Pojêcie bio–w³adzy odnosi siê do praktyk na poziomie dyskursu, których przedmiotem oddzia³ywania
jest ludzkie cia³o i zachowania seksualne.
12
S. Epstein, An Incitement to Discourse: Sociology and the History of Sexuality, „Sociological Forum”
XVIII, 2003, nr 3, s. 490.
13
Podobnie niewiele uwagi tej epoce poœwiêcili autorzy Historii ¿ycia prywatnego, w której obszar seksualnoœci w odniesieniu do spo³eczeñstw nowoczesnych stanowi wa¿ny element pracy. Por. Historia ¿ycia prywatnego, red. P. Ariès, G. Duby, t. 5, Od I wojny œwiatowej do naszych czasów, red. A. Prost, G. Vincent,
Wroc³aw–Warszawa–Kraków 2000.
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jowej by³ najsilniej odczuwany wœród przedstawicielek tych w³aœnie œrodowisk. Do najwa¿niejszych zmian14 nale¿a³ nowy porz¹dek p³ci w przestrzeni
publicznej, emancypacja cia³a, jawnoœæ i powszechnoœæ wypowiedzi na tematy zwi¹zane z seksualnoœci¹. Miejsca nauki i pracy nabra³y charakteru koedukacyjnego, stwarzaj¹c okazjê do poddanych œcis³emu nadzorowi
kontaktów kobiet i mê¿czyzn. Z pejza¿u codziennoœci znik³a postaæ przyzwoitki15. Kobiety zaczê³y bywaæ samodzielnie w restauracjach, kawiarniach — miejscach, do których dawniej uczêszczaæ mog³y jedynie pod opiek¹ mêskich cz³onków rodziny, a i to w ograniczonym stopniu. Szczególn¹
pozycjê w niekontrolowanej przestrzeni czasu wolnego zajmowa³y ciesz¹ce
siê du¿¹ popularnoœci¹ „tancbudy” i dancingi, gdzie szczególnie ³atwo by³o
o nawi¹zanie znajomoœci.
Lata powojenne przynios³y tak¿e zjawisko tyle¿ krótkotrwa³e co symptomatyczne dla okresu miêdzywojennego z punktu widzenia historii seksualnoœci — emancypacjê seksualn¹ kobiet. Swoboda obyczajowa w tej sferze by³a zjawiskiem, które da³o o sobie znaæ w spo³eczeñstwach Europy Zachodniej16. Historycy dostrzegaj¹ w nim bunt pokolenia wojennego przeciw generacji rodziców, obwinianych o koszmar wojny. Erotyzm sta³ siê
w tym ujêciu œrodkiem manifestacji, której korzenie tkwi³y w modernistycznym zakwestionowaniu mieszczañskich wartoœci, a przede wszystkim w nowoczesnym dyskursie. W jego ramach akt seksualny straci³ wymiar jednostkowego czynu naruszaj¹cego normy religii, moralnoœci i prawa, a sta³
siê manifestacj¹ to¿samoœci jednostki i jej biografii. Œcis³y zwi¹zek
e r o s a i p s y c h e znajdziemy w skandalizuj¹cej powieœci Victora Margueritte’a Ch³opczyca17, której bohaterka sta³a siê symbolem wyzwolenia
seksualnego lat 20. Monique Lerbier ³amie wszelkie zasady tradycyjnej
obyczajowoœci — obcina w³osy, siêga po narkotyki, a przede wszystkim eksperymentuje z w³asn¹ seksualnoœci¹.
Trudno stwierdziæ, czy w warunkach polskich mo¿na w ogóle mówiæ
o rewolucji obyczajowej na wiêksz¹ skalê. Niemniej jednak równie¿ tutaj
dosz³o do rozszerzenia swobód w sferze seksualnej, choæ w dalszym ci¹gu
zachowuj¹ moc restrykcyjne normy dotycz¹ce inicjacji i aktywnoœci sek14

W omawianym okresie obserwowane by³y w przestrzeni wielkiego miasta.
K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939,
Warszawa 2003, s. 61.
16
Brak badañ nie pozwala stwierdziæ do tej pory, czy zjawisko to mia³o miejsce równie¿ w Polsce.
17
V. Margueritte, Ch³opczyca, t³um. L. Staff, Warszawa–Poznañ 1925.
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sualnej poza ma³¿eñstwem. Przed– i pozama³¿eñska aktywnoœæ seksualna
kobiet, nawet jeœli praktykowana, w dalszym ci¹gu by³a postrzegana krytycznie. Natomiast zaczynaj¹ przynosiæ efekt kampanie przeciw chorobom
wenerycznym i nierz¹dowi, czego dowodem jest sta³y spadek tolerancji dla
korzystania przez mê¿czyzn z us³ug prostytutek18.
Ujarzmienie19
Podstawowym Ÿród³em opinii o rewolucji obyczajowej, jaka mia³a miejsce po Wielkiej Wojnie, by³ fakt, ¿e jawnie i powszechnie zaczêto mówiæ
o sprawach seksu. Rozproszone dot¹d wypowiedzi dyskursywne uleg³y redystrybucji i przegrupowaniu w nowe obszary mówienia/milczenia, dziêki
czemu powstawa³o wra¿enie, ¿e dopiero w dwudziestoleciu seksualnoœæ
sta³a siê tematem, o którym „wolno mówiæ”. Wówczas to mia³y miejsce
wielkie debaty wokó³ spraw zwi¹zanych z reprodukcj¹ (aborcja, antykoncepcja, eugenika) oraz normami i dewiacjami seksualnymi (reforma seksualna, homoseksualizm)20. Na poziomie dyskursu jednak konfiguracja podstawowych elementów nie uleg³a zmianie. Praktyki dyskursywne wysz³y co
prawda poza w¹sko dot¹d zakreœlone granice, w których wypowiedzi o seksie by³y dopuszczalne, ale tematy poruszane w obiegu publicznym pozosta³y te same.
Obszarem dyskursu, w którym system norm zosta³ w pe³ni zinternalizowany, by³a równie¿ pedagogizacja seksualnoœci dzieciêcej. W miêdzywojennej polemice wokó³ edukacji seksualnej dzieci przynajmniej dwa elementy nie by³y kwestionowane: wykluczenie dzieci z praktyk seksualnych (pedofilia, onanizm) oraz potrzeba uœwiadomienia seksualnego dorastaj¹cej m³odzie¿y. Na poziomie dyskursu w drugim przypadku zgodnie
18

K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie..., s. 65.
Ujarzmienie jest jednym z kluczowych pojêæ zastosowanych przez Foucaulta w jego analizie dyskursu
o seksualnoœci. Oznacza ono, w du¿ym uproszczeniu, podporz¹dkowanie siê jednostki obowi¹zuj¹cym normom, przy czym owo podporz¹dkowanie opiera siê na internalizacji norm i uznaniu ich za w³asne, a nastêpnie — reprodukcji w ¿yciu codziennym. Na marginesie — zapis z zachowaniem „ja” kursyw¹ zaproponowa³
Tadeusz Komendant dla oddania gry s³ów w pojêciu assujetissement (‘ujarzmienie’, ‘podleg³oœæ’). Zawarte
w nim s³owo sujet (‘podmiot’) odgrywa wa¿n¹ rolê w wywodach Foucaulta. Por. T. Komendant, W³adze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie, Warszawa 1994.
20
Por. M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880–1952), Warszawa
2003; M. Bucur, Eugenics and Modernization in Interwar Romania, Pitsburgh 2002; A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001; M. Gawin, „Boyownicy” i „boyowniczki”. Œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” wobec regulacji urodzeñ, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1997; D. Ka³wa,
Kobiety w miêdzywojennej Polsce w sprawie planowania rodziny 1929–1932, [w:] tam¿e.
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wspó³brzmia³y wypowiedzi przedstawicieli œrodowisk katolickich i liberalnych, wskazuj¹ce na zagro¿enia zwi¹zane z brakiem wiedzy o sferze ¿ycia
seksualnego. „Co prawda, nie trzeba siê z tym uœwiadomieniem spieszyæ
— uspokaja³ katolicki publicysta, ale zaraz dodawa³ — nadejdzie czas,
gdzie nieœwiadomoœæ mo¿e byæ niebezpieczna”21. Rozbie¿noœæ dotyczy³a
zatem wieku granicznego, sposobów przekazywania wiedzy (w relacjach
ojciec–syn, matka–córka versus edukacja w ramach systemu szkolnego22),
a tak¿e — co najistotniejsze — rodzaju wiedzy i celu edukacji seksualnej.
Podobnie w dyskusjach dotycz¹cych antykoncepcji i karalnoœci aborcji,
zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tzw. œwiadomego macierzyñstwa i liberalizacji prawa karnego podkreœlali istnienie zwi¹zku miêdzy praktyk¹
seksualn¹ a rozwojem demograficznym i ekonomicznym polskiego spo³eczeñstwa. Nikt nie kwestionowa³ postulatu, by zachêcaæ do posiadania potomstwa. Rozbie¿noœci pojawia³y siê dopiero na poziomie pytania o mo¿noœæ œwiadomego kontrolowania p³odnoœci. Mimo ró¿nic œwiatopogl¹dowych w zasadzie panowa³a równie¿ zgoda co do koniecznoœci wykluczenia z procesu reprodukcji osób chorych wenerycznie i dewiantów seksualnych23.
Koœci¹ niezgody pozostawa³ natomiast stosunek do po¿¹dania (czy raczej mo¿noœci kontrolowania popêdu p³ciowego) oraz kwestia relacji miêdzy aktywnoœci¹ seksualn¹ i prokreacj¹. Socjalista Henryk K³uszyñski traktuj¹c udane po¿ycie seksualne za podstawê szczêœliwego ma³¿eñstwa,
wskazywa³ na koniecznoœæ „uwolnienia siê w sprawach ¿ycia p³ciowego
od œlepego przypadku”24. Katoliccy adwersarze natomiast potêpiali tych
wszystkich, którzy „nie dbaj¹ (....) o prawo przyrodzone, o wolê Stwórcy,
lecz sami chc¹ regulowaæ”25 sferê seksualnoœci, co — ich zdaniem — by³o
efektem ogólnej demoralizacji i odejœcia od chrzeœcijañskiej koncepcji
21

H. Rubinraut, ¯ó³ty paszport, „Wiadomoœci Literackie” 1932, nr 463, dodatek „¯ycie Œwiadome”, s. 7;
Z. Baranowski, Rozwa¿ania praktyczne nad Encyklik¹ ojca œw. Piusa XI o ma³¿eñstwie, Poznañ 1931, s. 41.
22
Por. M. Gawin, Seksualnoœæ i prokreacja w polskiej publicystyce eugenicznej 1905–1939, [w:] Kobieta
i ma³¿eñstwo. Spo³eczno–kulturowe aspekty seksualnoœci. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004, s. 82–84.
23
T. ¯eleñski–Boy, U Ÿróde³ nêdzy i ciemnoty, „Wiadomoœci Literackie” 1931, nr 19, s. 1; H. K³uszyñski, Regulacja urodzeñ. Rzecz o œwiadomym macierzyñstwie, Warszawa 1932, s. 29; Z. Kozubski, Uprawnienia higieny rasowej, „Przegl¹d Katolicki” 1933, nr 9, s. 133; A. Niesio³owski, Kryzys rodziny nowoczesnej i jego przyczyny, [w:] Rodzina. Pamiêtnik I Katolickiego Studium o rodzinie, Poznañ 1936, s. 233; Z. Baranowski, dz. cyt.,
s. 32.
24
H. K³uszyñski, Regulacja urodzeñ..., s. 17.
25
Z. Baranowski, Rozwa¿ania praktyczne..., s. 32.
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ma³¿eñstwa na rzecz pogl¹du, ¿e jednostka jest zdeterminowana przez instynkt p³ciowy.
W debatach zajmuj¹cych siê zagadnieniami prokreacji nie mog³o zabrakn¹æ kwestii emancypacji kobiet, któr¹ uznano za przyczynê liberalizacji obyczajowej drugiej dekady XX w. W tym duchu wypowiadali siê (choæ
z odmiennych pozycji) zarówno znana dzia³aczka Ligi Reformy Seksualnej,
Dora Winifred Russell, jak i Pius XI w encyklice o ma³¿eñstwie chrzeœcijañskim.
Powszechnoœæ dyskursu, który toczy³ siê na ³amach prasy, w literaturze,
filmie, by³a efektem zdjêcia z seksualnoœci odium nieprzyzwoitoœci. róde³
tej przemiany nale¿a³oby szukaæ m.in. w ewolucji dyskursu w okresie miêdzywojennym. Zmieni³a siê w nim pozycja elit spo³ecznych (inteligencji,
mieszczañstwa), które, przyj¹wszy za w³asny porz¹dek norm rz¹dz¹cych
nowoczesn¹ seksualnoœci¹, w³¹czy³y siê w dyskurs na rzecz ujarzmienia nie
do koñca zdyscyplinowanej seksualnoœci warstw ni¿szych26. Wyrazistych
przyk³adów opisywanego mechanizmu dostarcza twórczoœæ polskich pisarek epoki, np. Zofii Na³kowskiej, Marii Kuncewiczowej, Wandy Melcer27,
które kwestionuj¹c patriarchalny model literackiego wizerunku kobiety,
widzia³y w seksualnoœci, fizjologii i cielesnoœci bohaterek czynniki determinuj¹ce ich to¿samoœæ i kondycjê psychofizyczn¹. Podobnie g³êboko w dyskursie tkwi³a znana z radykalnych projektów obyczajowych Irena Krzywicka. W eseju Sekret kobiety, poruszaj¹cym problem uprzedzeñ wobec menstruacji, pisa³a: „Kobieta przez kilka dni w miesi¹cu nie jest normalna. To
trzeba stwierdziæ. Ale wydaje mi siê prawd¹, równie niezbit¹, ¿e przez czas
pozosta³y dorównywa (na pewno), a niejednokrotnie przewy¿sza mê¿czyznê. Okres chwilowego upoœledzenia okupuje wiêkszoœæ kobiet zwiêkszon¹ wydajnoœci¹ przez czas nastêpny. Wytrwa³oœæ, wytrzyma³oœæ, niejako organiczna odpornoœæ na ból, jakaœ specyficzna tenacité jest u wielu kobiet
wprost nadludzka”28.

26

Przyk³adów zró¿nicowania procesu ujarzmienia w zale¿noœci od statusu spo³ecznego dostarczaj¹ np. powieœci Poli Gojawiczyñskiej Dziewczêta z Nowolipek i Rajska jab³oñ. O odmiennoœci norm dotycz¹cych aktywnoœci seksualnej kobiet niezamê¿nych por. K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie..., s. 63 i w ró¿nych miejscach.
27
Szerzej o fenomenie literatury kobiecej w Polsce miêdzywojennej por. E. Kraskowska, Piórem niewieœcim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia miêdzywojennego, Poznañ 1999; G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996; G. Borkowska, M. Czermiñska, U. Philips, Pisarki
polskie: od œredniowiecza do wspó³czesnoœci: przewodnik, Gdañsk 2000.
28
Cyt. za: A. Górnicka–Boratyñska, Chcemy ca³ego ¿ycia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat
1870–1939, Warszawa 1999, s. 337.
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W tym kontekœcie nie powinna dziwiæ konstatacja, ¿e seksualnoœæ i cia³o kobiece nale¿a³y do szczególnie popularnych tematów miêdzywojennego dyskursu, w którym kulturowy porz¹dek p³ci (definiuj¹cy „kobiecoœæ”
i „mêskoœæ” oraz role spo³eczne kobiet i mê¿czyzn) traktowany by³ jako
wa¿ny element powojennego ³adu spo³ecznego29.
Cia³o
Jedn¹ z najbardziej widocznych zmian obyczajowych, jakie przynios³a
I wojna œwiatowa, by³a rewolucja w modzie kobiecej, która ods³oni³a cia³o
i wprowadzi³a nowy kanon urody kobiecej. Zachowania, we wczeœniejszej
epoce wyró¿niaj¹ce kobiety „moralnie podejrzane” — makija¿, dekolt, farbowane w³osy — zosta³y upowszechnione i zinternalizowane. Cia³o przesta³o byæ domys³em ukrytym za strojem, który odgradza³, maskowa³, a przede wszystkim dyscyplinowa³. Co wiêcej, „odtajnione” dziêki nowej modzie,
stawa³o siê przedmiotem zabiegów upiêkszaj¹cych i stylizacji, którymi kobieta pos³ugiwa³a siê œwiadomie, kszta³tuj¹c swój wizerunek. Zwi¹zek miêdzy strojem a statusem spo³ecznym i obyczajowym nie by³, rzecz jasna, miêdzywojennym wynalazkiem. Natomiast moda tego okresu oferowa³a znacznie bogatszy repertuar kobiecych typów: wampa, kobiety nowoczesnej, ¿ony–matki, kumpelki (ang. flapper), ch³opczycy, podlotka, by wymieniæ najbardziej zwracaj¹ce uwagê. Z ka¿dym z nich zwi¹zany by³ odmienny system
znaków, w sk³ad którego wchodzi³y sposób ubierania, makija¿u, gesty i styl
bycia. Wszystkie jednak wyra¿a³y tê sam¹, ukszta³towan¹ w ramach praktyk
dyskursywnych regu³ê, traktuj¹c¹ cia³o kobiety jako odbicie jej seksualnoœci, uwa¿anej wówczas za immanentn¹ czêœæ zdeterminowanej biologicznie
„natury” kobiecej. Na tym poziomie nie by³o zatem ró¿nicy miêdzy wampem a kumpelk¹, poniewa¿ obie definiowa³y siebie przez swoj¹ cielesnoœæ
i w konsekwencji manifestowa³y wyznawane normy obyczajowe i to¿samoœæ seksualn¹ z pomoc¹ podobnych œrodków.
Dyskurs dotycz¹cy cia³a nie uleg³ zatem zmianie, co najwy¿ej redefinicji
poddane zosta³y obszary odkrywania i zakrywania seksualnoœci30. W przypadku cia³a i stroju zasadê tê mo¿na potraktowaæ wrêcz dos³ownie. Zmieni³ siê kanon mody, ale w dalszym ci¹gu przez strój odbywa³a siê dystrybu29
A. C. Stanley, Hearth, Home and Steering Wheel: Gender and Modernity in France after the Great War,
„The Historian” LXVI, 2004, nr 2, s. 234.
30
Nie straci³y równie¿ na znaczeniu ró¿nice miêdzyklasowe w traktowaniu seksualnoœci, które uwidacznia³y siê tak¿e na poziomie stroju.
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cja norm, zredefiniowanych zakazów i nakazów zwi¹zanych z seksualnoœci¹. Powi¹zanie cia³a/stroju i seksualnoœci by³o w okresie miêdzywojennym wa¿nym w¹tkiem porz¹dku p³ci. Poszukuj¹c œladów ówczesnego dyskursu, warto siêgn¹æ po produkcjê filmow¹, która w warunkach polskich
— wskutek dzia³alnoœci cenzury prewencyjnej31 — odzwierciedla³a raczej
potoczne wyobra¿enia i obiegowe opinie32. Schematyzm i zachowawczoœæ
narracji filmowej stwarza okazjê do analizowania funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie miêdzywojennym kodów, dotycz¹cych kobiecej seksualnoœci,
o której mo¿na by³o mówiæ wy³¹cznie poœrednio ze wzglêdu na cenzurê
i naciski ze strony œrodowisk widz¹cych w kinie Ÿród³o demoralizacji.
Wœród elementów, za pomoc¹ których definiowana by³a seksualnoœæ
bohaterek filmowych, wa¿n¹ rolê odgrywa³ strój, a przezeñ poœrednio
cia³o. Funkcja stroju/cia³a widoczna jest szczególnie wyraŸnie w filmach,
wykorzystuj¹cych w fabule — przez nawi¹zania do tradycji wodewilowej
— schemat przebierania, maskowania prawdziwej to¿samoœci za pomoc¹
ubioru. Oto atrakcyjna sekretarka Joasia, której kolejni szefowie czyni¹
niedwuznaczne awanse, decyduje siê na radykaln¹ zmianê wygl¹du i przeobra¿a siê w nieatrakcyjn¹ biuralistkê. Atrybutami jej maski sta³y siê okulary
(klasyczny znak rozpoznawczy miêdzywojennej nieatrakcyjnej brzyduli),
w³osy w nie³adzie i niemodny strój33. W historii skrzypaczki „przebranej”
za cudowne dziecko, kamufla¿ obejmuj¹cy zachowanie, strój i jêzyk, niejako anuluje seksualnoœæ bohaterki w oczach jej mêskich opiekunów. W scenie, w której tytu³owi Pawe³ i Gawe³ usypiaj¹ do snu doros³¹ b¹dŸ co b¹dŸ
kobietê, dzieciêcy kostium likwiduje wszelkie atrybuty nieprzyzwoitoœci
i dwuznacznoœci sytuacji, co tylko czêœciowo wynika z komediowej konwencji filmu. W przeciwieñstwie do pierwszej historii o cierpi¹cej z powodu
swej urody sekretarce, w tym przypadku bohaterka dokonuje drugiego
przeobra¿enia (z dziecka w kobietê), by ujawniæ w³asn¹ seksualnoœæ wobec
wybrañca swego serca34.
31

W œwietle „Dekretu o widowiskach” z 7 lutego 1919 r. cenzura mia³a ingerowaæ, zapobiegaj¹c m.in. upowszechnianiu treœci pornograficznych, uderzaj¹cych w normy moralne i prawne. Instrukcja dla cenzorów
produkcji filmowej z 25 maja 1920 r. wylicza³a kategorie zakazanych tematów i scen. Nale¿a³y do nich przede wszystkim sceny obra¿aj¹ce uczucia religijne i narodowe, ale tak¿e zakaz przedstawiania „scen obra¿aj¹cych przyzwoitoœæ, scen osnutych na brudach ¿yciowych”; cyt. za: A. Madej, Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia miêdzywojennego, Kraków 1994, s. 79–80.
32
Tam¿e, s. 90.
33
Dwie Joasie, scen. J. Fethke, re¿. M. Krawicz, Blok–Muzafilm 1935.
34
Pawe³ i Gawe³, scen. N. S¹dek, J. Fethke, L. Starski, re¿. M. Krawicz, Rex–Film 1938.
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Strój i zachowanie jako znak rozpoznawczy kobiecej seksualnoœci (lub
jej braku) wykorzystywany by³ równie¿ w wersji transseksualnej, gdy bohaterowie przejmuj¹ zachowania i strój kulturowo przypisany p³ci przeciwnej. Ubrana w wojskowy mundur „córka pu³ku” w wodewilowej komedii
Manewry mi³osne fraternizuje siê z towarzyszami broni i stale niweluje
wszelkie odwo³ania do w³asnej kobiecoœci, dziêki czemu nie staje siê przedmiotem mi³osnych intryg35. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ w filmach seksualnego qui pro quo, kiedy to przebranie bohaterów sprawia, ¿e budz¹ po¿¹danie u przedstawicieli p³ci w³asnej. Zaloty sekretarki do Lucyny udaj¹cej pana in¿yniera36 czy nag³y afekt pana P¹czka do osobistego antagonisty przebranego za „polsk¹ Meê West”37 stanowi¹ jedynie przyk³ady obowi¹zuj¹cej konwencji filmowej, w której przebranie/cia³o by³o kodem informuj¹cym o seksualnoœci. Ewentualn¹ dwuznacznoœæ neutralizowa³a
konwencja fabu³y komediowej — bez wzglêdu na prowadzone przez bohaterów gry przebraniem/cia³em ich zachowanie jest podporz¹dkowane normom moralnym, które nie podlegaj¹ zakwestionowaniu, nie ma mowy
o ich ignorowaniu. Z tego te¿ wzglêdu rzadko, jeœli w ogóle, znajdziemy podobne motywy w filmowych melodramatach, których konwencja nie pozostawia³a miejsca na dwuznaczn¹ „grê seksualnoœci¹”.
Produkcja filmowa, bêd¹ca istotnym elementem kultury masowej,
opiera³a siê na utrwalonych normach moralno–obyczajowych, wpisanych
w schematy zbiorowej œwiadomoœci, pozostaj¹c daleko w tyle za elitarn¹
sztuk¹ tego czasu. W miêdzywojennych adaptacjach filmowych powieœci
wpisuj¹cych siê w dyskurs o seksualnoœci (Dzieje grzechu, O czym siê nie mówi, Dziewczêta z Nowolipek) dokonywano daleko id¹cych zmian, które
przede wszystkim rugowa³y wszelkie „nieobyczajne”, „zagra¿aj¹ce moralnoœci” w¹tki (w tym tak¿e cia³o jako znak), a mimo to ich rozpowszechnianie wywo³ywa³o protesty. Na tle innych obszarów kultury masowej, gdzie
dyskurs o seksualnoœci toczy³ siê dynamicznie, miêdzywojenny film wyró¿nia siê zachowawcz¹ ucieczk¹ w sferê niedomówieñ i metaforycznych obrazów. Byæ mo¿e jednym z powodów nierównomiernoœci przestrzeni dyskur-

35

Manewry mi³osne, scen. K. Tom, re¿. J. Nowina–Przybylski, K. Tom, Kino–Film 1935.
Interesuj¹ca z punktu widzenia dyskursu o seksualnoœci jest w tym filmie scena, w której Julian/Lucyna
w mêskim kamufla¿u okazuje sympatiê Stefanowi, przera¿onemu erotycznym zachowaniem „kolegi z pracy”; por. Czy Lucyna to dziewczyna, scen. K. Tom, J. Gardan, M. Krawicz, re¿. J. Gardan, Blok–Muzafilm
1934.
37
Piêtro wy¿ej, scen. E. Szlechter, L. Starski, E. Bodo, re¿. L. Trystan, Urania–Film 1937.
36
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sywnej (wyj¹wszy fakt, ¿e nierównomiernoœæ jest jej cech¹ immanentn¹)
by³a specyfika publicznoœci kinowej. Film nie by³ bowiem rozrywk¹ elit, a to
w³aœnie one bra³y udzia³ — wed³ug okreœlenia Michela Foucaulta — w grze
w³adza–wiedza, dziêki której kszta³towa³ siê nowoczesny dyskurs o seksualnoœci wraz z normami i regu³ami modeluj¹cymi ten obszar ludzkiego doœwiadczenia. Paradoksalnie bowiem prawo do mówienia o seksualnoœci
i prawo œwiadomego uczestnictwa w polemikach na ten temat uzyskiwa³y te
warstwy, których pojmowanie seksualnoœci by³o ju¿ w pe³ni ukszta³towane
i podporz¹dkowane regu³om nakazów i zakazów wypracowanych w ramach dyskursu o seksualnoœci. Œmia³e projekty reform seksualnych i obyczajowych by³y przedmiotem zainteresowania i dzia³ania jednostek ju¿
ujarzmionych, których rozumienie seksualnoœci zamkniête by³o ca³kowicie
w ramach nowoczesnego dyskursu.
Poza w³adz¹–wiedz¹
Ocena zjawiska, jakim by³a „rewolucja” seksualna okresu miêdzywojennego (czy by³a zerwaniem, czy kontynuacj¹ XIX–wiecznych norm), zale¿y œciœle od wyboru perspektywy, z której badacz bêdzie siê mu przygl¹daæ. Pójœcie œladami dyskursu zmienia dynamikê zjawisk — prze³om
obyczajowy Wielkiej Wojny wydaje siê wówczas powierzchowny, dyskurs
ujawnia — miast rewolty — umocnienie foucaldiañskiej w³adzy i utrwalenie istniej¹cej ju¿ wiedzy o seksualnoœci. Z tej perspektywy zmiany obyczajowe w sferze seksualnej by³y buntem oswojonym, z³apanym w sieci regu³,
norm, porz¹dku, które kaza³y patrzeæ na seksualnoœæ jako niezbywalny element to¿samoœci i biografii jednostki. T¹ œcie¿k¹ bieg³a prezentowana w niniejszym tekœcie analiza. Ale ta perspektywa badawcza jest tylko jedn¹
z mo¿liwych dróg poszukiwania odpowiedzi na pytanie o paradoks obecnoœci i braku prze³omu obyczajowego w okresie miêdzywojennym. W swoich
koncepcjach Foucault zignorowa³ ró¿nice zwi¹zane z przemianami kulturowego porz¹dku p³ci, dokona³ ich marginalizacji, wrêcz wyeliminowa³
z analizy doœwiadczenie, które by³o udzia³em kobiet w epoce miêdzywojennej. Wyabstrahowany w dyskursie obszar histeryzacji cia³a kobiecego
w swojej istocie zredukowa³ kobiety do przedmiotu dyskursu (a i to w jednym wy³¹cznie, cielesnym aspekcie) i wykluczy³ je poza nawias spo³eczeñstwa, w którego opisie brak zró¿nicowania z perspektywy p³ci kulturowej
(gender). To zaœ spowodowa³o, ¿e Foucault analizowa³ de facto spo³eczeñ-
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stwo mê¿czyzn, których seksualnoœæ nie podlega³a wiêkszej redefinicji
w okresie miêdzywojennym.
Niekonsekwencje, na równi z wieloznacznoœci¹, utrudniaj¹ interpretacjê teorii Foucaulta, co jednak nie powinno zniechêcaæ w badaniu dyskursów. W koñcu on sam przekonywa³ do twórczego, indywidualnego odczytywania cudzych myœli i teorii38. Takie czy inne jego odczytanie mimo wszystko pozwala poszukiwaæ systemu regu³ organizuj¹cych myœlenie o œwiecie
i dzia³anie w jego ramach. Ujawnianie praktyk dyskursywnych umo¿liwia
równie¿ postawienie pytania zarówno o „naturalnoœæ”, niezmiennoœæ zjawisk z zakresu historii seksualnoœci, jak i o trwa³oœæ regu³ organizuj¹cych
¿ycie codzienne. Lektura dzie³ Foucaulta uœwiadamia tak¿e czytelnikowi–badaczowi istnienie mechanizmów, które poza przestrzeni¹ dyskursów
s¹ niewidzialne, „przezroczyste” — nie tylko wobec przedmiotu analizy historycznej, ale tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) w odniesieniu do podmiotu badawczego, zamkniêtego w dyskursie w³adzy–wiedzy. Refleksja nad
w³asnym uwik³aniem w dyskursy wspó³czesne towarzyszy³a przy powstawaniu tego tekstu.

38

M. Foucault, Gra w³adzy, „Literatura na Œwiecie” 1988, nr 6, s. 320.

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

Tadeusz Cegielski

Tabu a samotnoœæ
w kulturze wiktoriañskiej Anglii

Tabu a samotnoœæ w kulturze wiktoriañskiej Anglii

Ma³¿eñstwo w sferze zakazanej?
Przedmiotem moich rozwa¿añ s¹ te elementy kultury1 Anglii epoki wiktoriañskiej, które uznaæ moglibyœmy za zwi¹zane z obszarami wartoœci „zakazanych”, a wiêc ze sfer¹ tabu. Bogata twórczoœæ artystyczna, literacka
i naukowa czasów królowej Wiktorii (1837–1901) ma pewne cechy szczególne, które stanowi¹ — jak siê wydaje — konsekwencjê „tabuizacji” sfery
mentalnoœci. Ujawni³y siê one zw³aszcza w tzw. œredniowiktoriañskiej fazie
interesuj¹cej nas formacji kulturowej, przypadaj¹cej na lata 1851–1874.
Okres póŸnowiktoriañski, który zamyka nie tyle data œmierci monarchini, ile wybuchu wojny œwiatowej, przyniós³ stopniow¹ ewolucjê i zmierzch
fenomenu. Jego relikty odnajdziemy jeszcze w dwudziestoleciu miêdzywojennym2.
W okresie póŸnowiktoriañskim Brytaniê dotknê³a wielka recesja (Great
Depression). Trwa³a ca³e pokolenie, a¿ do 1896 r., przyczyniaj¹c siê do utra1

Terminem „kultura” pos³ugujê siê w najszerszym z mo¿liwych kontekstów, traktuj¹c kulturê jako ca³oœæ
wytworów cz³owieka — tak materialnych, jak i duchowych. Jak wynika z dalszego fragmentu tekstu, w centrum uwagi znalaz³ siê aspekt kultury, który nazwaæ moglibyœmy „duchowoœci¹”, stanowi¹cy refleks „mentalnoœci”, a wiêc na równi intelektualnej i emocjonalnej sfery ¿ycia.
2
Tradycyjny podzia³ na „erê” wczesnowiktoriañsk¹ (1815–1850), œredniowiktoriañsk¹ (1851–1874) i póŸnowiktoriañsk¹ (1875–1914) przyj¹³ autor jedynej dotychczas, polskiej syntezy dziejów Anglii, Henryk
Zins, por. tego¿, Historia Anglii, wyd. 4 popr. i uzup., Wroc³aw 2001, s. 266–316. W najnowszej historiografii
angielskiej datê 1874–1875, jako rozgraniczaj¹c¹ ery œrednio– i póŸnowiktoriañsk¹, zast¹pi³a data 1880,
por. przyk³adowo: D. Kennedy, Britain and Empire, 1880–1945, Harlow 2002. G³êbsze uzasadnienie takiego podzia³u chronologicznego znajdziemy w niedawno opublikowanej spo³ecznej historii Anglii, autorstwa
Paula Begga, por. tego¿, Jack the Ripper. The Definitive History, Harlow 2002.
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ty przez Anglików dominuj¹cej pozycji w œwiatowej gospodarce3. W sztukach plastycznych zakoñczy³a siê epoka historyzuj¹cych, eklektycznych
form, bêd¹cych wyrazem gustów najbogatszych warstw spo³ecznych; narodzi³y siê nowe tendencje, tak w filozofii, jak i literaturze. W spo³eczeñstwie
brytyjskim wyczerpa³ siê pewien uk³ad si³, zapocz¹tkowany jeszcze
w XVIII w.
Interesuj¹ce propozycje wyjaœnienia differenciae specificae wiktoriañskiej duchowoœci zrodzi³y siê jeszcze u schy³ku XIX w., na gruncie antropologii kulturowej i powi¹zanej z ni¹ szko³y psychologii g³êbi Freuda. Nie tylko wnioski p³yn¹ce z psychoanalizy wspó³brzmia³y z diagnozami stawianymi wczeœniej przez wiktoriañskich autorów; wydaje siê, ¿e zgodnie z teori¹ Petera Gaya istnieje g³êbszy zwi¹zek pomiêdzy doœwiadczeniami epoki
a narodzinami freudyzmu, zwi¹zek uwidoczniony ju¿ w tytule jego wielkiej
syntezy: The Bourgeois Experience: Victoria to Freud (1995–1999)4. Inaczej
mówi¹c, nierozwi¹zane przez wspó³czesnych sprzecznoœci, w jakie obfitowa³a ich duchowoœæ, znalaz³y dobre wyjaœnienie w teorii Zygmunta Freuda
(1856–1939) i jego kontynuatorów. Uprawnia to — moim zdaniem — do
przeœledzenia wybranych elementów wiktoriañskiej kultury intelektualnej
(a zw³aszcza tych, które obejmuj¹ sferê ludzkiej cielesnoœci, seksualizmu,
erotyki) i ich zwi¹zków ze sfer¹ spo³eczn¹ ¿ycia, w³aœnie na gruncie antropologii bliskiej Freudowi. Próby takie podejmowali antropolodzy i historycy od koñca XIX w. a¿ do czasów nam wspó³czesnych, dowodz¹c, i¿ atrakcyjnoœæ tej metody nie maleje, równoczeœnie jednak i tego, ¿e osi¹gniête rezultaty nie zawsze by³y zadowalaj¹ce lub ¿e nie dawa³y siê odpowiednio wykorzystaæ.
W eseju opublikowanym w 1878 r. na ³amach Encyclopaedia Britannica
m³ody James Frazer (1854–1941) przedstawi³ teoriê na temat tabu w spo³eczeñstwach pierwotnych jako systemu wartoœci zbudowanego na nieuœwia-

3
Na temat spo³ecznych skutków tej recesji por. E. Hobsbawn, Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution, wyd. przejrzane, New York 1999, s. 163 nn.
4
P. Gay, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, t. 1, Education of the Senses, New York 1999; t. 4, The
Naked Heart, London 1995. Z 4 tomów syntezy, zaplanowanych przez autora, dziœ emerytowanego profesora Uniwersytetu Yale, ukaza³y siê dwa, przy czym koñcowy tom 4. jako pierwszy, jeœli chodzi o rok edycji.
Gay, ostatni (ur. 1923) spoœród klasyków szko³y historii idei, rozwija w nich metodê badawcz¹ zaprezentowan¹ w studium Freud: A Life of Our Time. The Cultivation of Hatred, New York 1962, wyd. pol. pt. Freud,
Poznañ 2004. Kontynuuje w nim intelektualne dzieje Europy, zapocz¹tkowane w dwuczêœciowym dziele
Enligtenment: An Interpretation. The Rise of Modern Paganism, New York 1966 (nastêpne wyd. 1977, 1995);
Enligtenment: An Interpretation. The Science of Freedom, New York 1969 (1977, 1996).

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

Tabu a samotnoœæ w kulturze wiktoriañskiej Anglii 33

domionych relacjach ze sferami sacrum i profanum. Zauwa¿y³ przy tej okazji, ¿e „nawet w rozwiniêtych (advanced) spo³eczeñstwach sentymenty moralne czerpi¹ wiele swej si³y z pierwotnego systemu tabu”5. Teoriê tê rozwin¹³ — jak wiadomo — w Z³otej ga³êzi (The Golden Bough, 1890). W dziele
tym stwierdzi³, ¿e równie¿ spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹ cechuje u samego jej
rdzenia nieuœwiadomiona p³ynnoœæ relacji pomiêdzy sfer¹ sacrum i niebezpiecznego profanum6.
Amerykañski historyk idei Christopher Herbert s¹dzi, ¿e „klasyczn¹”
egzemplifikacj¹ ostatniej tezy jest kultura Anglii epoki wiktoriañskiej;
wszak to ona g³ównie stanowi³a przedmiot refleksji Frazera. Ekwiwalencj¹ pierwotnej dychotomii s a k r a l n y — p r o f a ñ s k i by³by w przypadku spo³eczeñstwa brytyjskiego podzia³ na obszary c z y s t o œ c i i b r u d u.
Kult czystoœci — fizycznej i moralnej — jest w opinii historyków kultury kamieniem wêgielnym wiktoriañskiej moralnoœci; w sferze brudu, a wiêc tabu, sytuuj¹ siê oczywiœcie seks i wszystkie zwi¹zane z nim aspekty ¿ycia.
W zwi¹zku z t¹ dychotomi¹ rodzi siê nastêpna: d u c h o w o œ æ — c i e l e s n o œ æ, przy czym pierwsza kategoria zamienna jest z c z y s t o œ c i ¹,
druga, oczywiœcie, z b r u d e m. Okrzyk, który wyrywa siê z ust turysty, zwiedzaj¹cego angielski szpital: „Tak odra¿aj¹ca i obrzydliwa jest materialnoœæ
cz³owieka!”, móg³by s³u¿yæ za has³o ca³ej epoki7. Herbert proponuje, aby
przyjrzeæ siê równie¿ innym sprzecznoœciom, jakie w kulturze wiktoriañskiej wynika³y z zasadniczej — w jego oczach — dychotomii „czystoœci
i brudu”. Pierwsza z mo¿liwych implikacji ma charakter spo³eczny i polityczny: to dyskryminuj¹cy system, który uto¿samia klasy wy¿sze z czystoœci¹, ni¿sze zaœ z brudem. Równie wa¿na oka¿e siê to¿samoœæ (lub ekwiwalencja) podzia³u s a c r u m — p r o f a n u m z dychotomi¹ b o g a c t w o
— n ê d z a. Mo¿na mno¿yæ podobne dychotomie. Duchowoœæ brytyjsk¹
XIX w. cechowa³by równie¿ — w œwietle tej teorii — „lêk przed chaosem”.
Siêgaj¹ca poprzedniego, „oœwieconego” stulecia fascynacja „idea³em œred-

5
Cyt. za: Ch. Herbert, Filthy Lucre, Victorian Ideas of Money, „Victorian Studies” XLIV, 2002, nr 2,
s. 450–475, tu: s. 450 n. Tekst opublikowany te¿ w wersji elektronicznej, por. www.Victorian_Studies-FilthyLucre.html
6
Por. J. Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, Ware 1993, zw³aszcza rozdz. XIX–XXI,
s. 194–260.
7
Turyst¹ tym by³ Polak, Krystyn Lach Szyrma, zwiedzaj¹cy Angliê i Szkocjê w latach 1820–1824, zob.
K. Lach–Szyrma, Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podró¿y 1820–1824 odbytej, przypisy i pos³owie P. Hertz,
Warszawa 1981, s. 348.
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niowiecza” (Medieval Ideal) mo¿e byæ rozumiana jako wyraz podobnych
fobii8.
Walka z wszechogarniaj¹cym b r u d e m z jednej i c h a o s e m z drugiej
strony rozgrywa³a siê na wielu p³aszczyznach; w pierwszym jednak rzêdzie
musia³a obj¹æ relacje miêdzyludzkie. Kaznodzieje wszystkich wyznañ i obrz¹dków, pisarze i publicyœci piêtnowali — stosownie do spo³ecznej i politycznej opcji — arogancjê i pró¿niaczy tryb ¿ycia arystokracji, chciwoœæ przedsiêbiorców, rozpustê i lenistwo warstw ni¿szych. Pastwili siê nad
fa³szywymi idea³ami spo³ecznymi, krytykowali wszechobecny kult pieni¹dza, podwa¿ali system edukacji i politykê fiskaln¹ pañstwa. W dobie
triumfu mieszczañskich idea³ów, ucieleœnionych w ma³¿eñstwie i stworzonej przez nie rodzinnej wspólnocie interesów, dotknêli nawet tej œwiêtoœci.
W krytyce instytucji ma³¿eñstwa posunêli siê do jego odrzucenia jako uk³adu „nieczystego”, niemoralnego — przynajmniej w wielu powszechnie znanych sytuacjach. Wiktoriañska powieœæ, nowelistyka, publikowane teksty
innych kategorii przynosz¹ zaskakuj¹co niewiele przyk³adów pozytywnych;
te znajdziemy g³ównie na kartach religijnych przypowieœci autorstwa Hannah More (1745–1833), adresowanych do „masowego” odbiorcy. Trudno
precyzyjnie oceniæ wp³yw tego rodzaju lektur na czytelnika (w liczbie subskrybentów ksi¹¿eczek panny More znaleŸli siê premier William Pitt i arcybiskup Canterbury)9, ale samotne ¿ycie popularnej autorki (porzuconej
w m³odoœci przez narzeczonego) dowodzi powagi i znaczenia innego ni¿
ma³¿eñstwo idea³u. Sama literatura dewocyjna (obok Hannah More nie
mniej poczytna Maria Edgeworth, 1767–1849), tak mocno zwi¹zana z brytyjskim „religijnym odrodzeniem” (Religious Revival) prze³omu XVIII
i XIX w., nie lokowa³a ma³¿eñstwa w centrum swoich zainteresowañ; wyj¹tek stanowi³a oczywiœcie Œwiêta Rodzina. Patriarchalny model ma³¿eñstwa tworzy³ za to wzorzec ³adu spo³ecznego: na czele spo³eczeñstwa, pojmowanego jako rodzina, stoi surowy, lecz sprawiedliwy monarcha.
W XIX stuleciu g³owa tak rozumianego rodu zyska³a powszechnie rysy bardziej dobrotliwe i zarazem mieszczañskie: ucieleœnieniem tego idea³u

8
A. Chandler, A Dream of Order: The Medieval Ideal in Nineteenth–Century English Literature, Lincoln
1970; The Loss of Virtue: Moral Confussion and Social Disorder in Britain and America, wyd. D. Anderson,
London 1992.
9
Nak³ady ksi¹¿eczek Hannah More dochodzi³y do 2 mln egzemplarzy, por. H. Schlossberg, Religious Revival and the Transformation of English Sensibilities in the Early Ninteenth Century, Washington D.C. 1994;
tak¿e jako dokument internetowy: www.victiorianweb.org/religion/herb6.html, cz. 1.
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sta³ siê w Francji król Ludwik Filip, w Austrii cesarz Franciszek Józef,
a w Wielkiej Brytanii — Wiktoria10. Monarchini ukaza³a siê poddanym jako przyk³adna ¿ona, matka, a nastêpnie wdowa; zdaniem historyków kultury to idea³ mieszczañskiej Anglii utorowa³ drogê popularnoœci i autorytetowi królowej. Dwudziestoletnia Wiktoria zakocha³a siê w jednym z kandydatów do swej rêki, Albercie z dynastii Sachsen–Coburg, i — pomimo utyskiwania dworu na „mezalians” z „ma³o wa¿nym ksiêciem niemieckim”
— niez³omnie sta³a przy nim do koñca ¿ycia. Urodzi³a mu czterech synów
i piêæ córek, a kiedy zmar³ przedwczeœnie (1861), k³ad³a co noc jego ubranie na ³ó¿ku, nad którym zawiesi³a ogromn¹ poœmiertn¹ fotografiê mê¿a.
Niepokoj¹ca, zarazem znamienna dla epoki rysa: monarchini œwiadomie
wybra³a samotnoœæ i celibat, a ¿ywego faworyta, jakiego niew¹tpliwie mia³aby ka¿da królowa pó³ wieku wczeœniej — zast¹pi³a wizerunkiem trupa!
Wraz z epok¹ buntowników Sir Waltera Scotta (1771–1832), uczuciowych panien z prozy Jane Austin (1775–1817) i natchnionej s³u¿ebnicy Bo¿ej z przypowieœci Hannah More skoñczy³y siê afekty kochanków i podobnie „niemoralne” w¹tki literackie. Przedstawiciel klasy robotniczej, radykalny deputowany Francis Place (1771–1854), z satysfakcj¹ donosi³ Izbie
Gmin, i¿ z rynku ksiêgarskiego znik³y ca³kowicie ksi¹¿ki postrzegane w czasach jego m³odoœci jako „pornograficzne”. Place nie wymienia tytu³ów inkryminowanych powieœci, ale z kontekstu jego wypowiedzi jasno wynika, ¿e
ma na myœli tak krajowych, jak i zagranicznych romantyków11.
Tematyka i ton literatury œwieckiej zmieniaj¹ siê radykalnie w czasach
Francisa Place’a, a wiêc ju¿ w epoce wczesnowiktoriañskiej. Inaczej ni¿
w prozie francuskiej, niemieckiej czy polskiej, w której przez d³ugie dziesiêciolecia pobrzmiewa³y echa romantyzmu („kieszonkowy romantyzm”
biedermeieru)12, zwyciêstwo nowego idea³u oznacza³o w Anglii katastrofalny zanik uczuæ w relacjach miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹. ¯e idea³ ten mia³
Ÿród³a nie tylko w kulturze mieszczañskiej — przekonamy siê z dalszej czêœci mojego wywodu. Autorzy wspó³czeœni, zaniepokojeni tym stanem, jego przyczyn szukali g³ównie w szerz¹cym siê „kulcie mamony” lub — jak

10
E. Sagarra, Benign Authority and its Cultivation in the Biedermeier, [w:] The Biedermeier and Beyond. Selected Papers from the Symposium held at St. Peters College Oxford (...) September 1997, wyd. I. F. Roe,
J. Warren, Bern 1999, s. 63–73, tu: 63 n., 71.
11
J. Buckley, The Victorian Temper, Cambridge 1951, s. 116; H. Schlossberg, Religious Revival..., cz. 1, s. 3.
12
Por. ustalenia M. Kurkowskiej, Biedermeier polski? Idea³y niemieckiego mieszczañstwa i ich recepcja
na ziemiach polskich (1815–1863), rozprawa doktorska, Warszawa 2002.
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w przypadku prozy Jamesa Hogga (1770–1835) — w Ÿle pojêtych zasadach
purytañskich13.
Ma³¿eñstwo, w klasie œredniej i wy¿szej niemal zawsze traktowane jako
kontrakt, zaczê³o budziæ podejrzenia moralistów. Czy mog³o byæ inaczej,
jeœli s³u¿y³o jedynie — jakby wynika³o z lekcji udzielonej przez pani¹ Merdle z Ma³ej Dorrit (wyd. 1855–1857) Dickensa — zabezpieczeniu finansowych i towarzyskich interesów uk³adaj¹cych siê stron oraz alibi dla nieuniknionych wyskoków m³odych mê¿czyzn? Ma³¿eñstwo to instytucja, któr¹
opisaæ i oceniaæ mo¿emy wy³¹cznie w kategoriach prawnych i ekonomicznych: „Gdy idzie o ma³¿eñstwo, wielki œwiat wymaga od mê¿czyzny, aby poprawi³ on t¹ drog¹ sw¹ sytuacjê maj¹tkow¹. Wielki œwiat tego wymaga, aby
mê¿czyzna dziêki ma³¿eñstwu móg³ za³o¿yæ sobie piêkny dom. W przeciwnym razie wielki œwiat nie rozumie, po co mê¿czyŸnie ma³¿eñstwo. (...)
Zdarzaj¹ siê wypadki — ci¹gnê³a dalej pani Merdle zginaj¹c delikatnie ma³y palec ³adniejszej rêki i podkreœlaj¹c tym ruchem swe subtelne uwagi
— (...) kiedy mê¿czyzna nie jest m³ody ani przystojny, jest natomiast zamo¿ny i posiada ju¿ piêkny dom. Wówczas sprawa ma siê inaczej. (...) Ale
m³odzi ludzie — podjê³a znów gospodyni — (...) mam na myœli synów ludzi
z towarzystwa, m³odzieñców, przed którymi œwiat stoi otworem — ci musz¹
przez ma³¿eñstwo poprawiæ swoj¹ sytuacjê towarzysk¹, w przeciwnym bowiem razie wielki œwiat nie zechce tolerowaæ ich szaleñstw” 14.
Do myœlenia daje zw³aszcza ostatnia uwaga pani Merdle. Ma³¿eñstwo
w j e j sferze spo³ecznej to kontrakt podwójnie korzystny, bo s³u¿y równoczeœnie ukryciu — a mo¿e ju¿ tylko usprawiedliwieniu — libertyñskich postêpków m³odych mê¿czyzn. Korzyœci p³yn¹ce z ma³¿eñstwa mia³y, rzecz
jasna, swoj¹ cenê, a pani Merdle „zna³a poziom cen na tym rynku, wiedzia³a doskonale, jakie siê na nim odbywaj¹ zabiegi, podstêpy i targi”15. Prawie
pó³ wieku po ukazaniu siê powieœci Dickensa opisu „rynku matrymonialnego” podjê³y siê same kobiety; to temat prozy i poetyckich pamfletów zbuntowanych autorek póŸnowiktoriañskich. W 1897 r. pisarka Marie Corelli
(1855–1924) wraz z grup¹ pañ „z towarzystwa” (znalaz³a siê wœród nich baronessa Susan Marie St. Hellen i Susan Hamilton, ksiê¿na Malmesbury)
opublikowa³a na ³amach magazynu „The Lady’s Realm” artyku³ pod zna13

Por. Wyznania usprawiedliwionego grzesznika (Confessions of a Justified Sinner, 1824), wyd. pol. 1969.
Wyk³ady pani Merdle na temat ma³¿eñstwa: Ch. Dickens, Ma³a Dorrit, t³um. W. Komarnicka, t. 1,
Warszawa 1958, s. 519 n. Por. te¿ tam¿e, s. 323.
15
Tam¿e, s. 522.

14
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miennym tytu³em The Modern Marriage Market. Rok póŸniej tekst ukaza³
siê w Londynie w formie ksi¹¿kowej. Wnioski, które wyci¹gnê³y autorki,
nie by³y odkrywcze, za to wyra¿one zosta³y w dosadny sposób: kobiety
z wy¿szych sfer nie wychodz¹ za m¹¿ z mi³oœci — tej pierwszej i ostatniej
przyczyny ma³¿eñstwa, ba, one w ogóle nie wychodz¹ za m¹¿. S¹ jedynie sprzedawane swoim panom i w³adcom, s¹ zaledwie towarem. Corelli
i spó³ka nie zawaha³y siê przed porównaniem brytyjskiego marriage market
do targu niewolników w Stambule, gdzie handluje siê „nieszczêsnymi Armenkami” i wystawia ich nagie cia³a na widok publiczny. Anglicy to spo³eczeñstwo zbrodniczych hipokrytów; formalnie wyrzekli siê niewolnictwa
— po to, by ci¹gn¹æ zeñ korzyœci we w³asnym domu16. Wzywaj¹c kobiety
ze swej sfery do zerwania niewolniczych wiêzów, Marie Corelli wraz ze
wspó³autorkami zachêca³a je nie tylko do pracy na rzecz samych siebie i ca³ej „uciœnionej rasy”, lecz tak¿e do poszukiwania partnerów z innej (a wiêc
de facto ni¿szej) ni¿ w³asna grupy spo³ecznej. Zanim jednak garstka
wyemancypowanych pañ prze³amie — przynajmniej w sferze deklaracji
— jedno z najsilniejszych tabu angielskiego spo³eczeñstwa, reszta ¿eñskiej
populacji zadowoliæ siê bêdzie musia³a ¿yciem skrojonym na tradycyjn¹
miarê. Albo te¿ wybraæ samotnoœæ — o czym w dalszej czêœci tekstu.
Na „rynku matrymonialnym” uczucie mi³oœci, przywi¹zanie i wiernoœæ
stawa³y siê ipso facto wystêpkami. Szczêœliwe te kobiety — jak Dorrit, Liza
czy Lucie z prozy Dickensa — które nie musia³y lub nie chcia³y staæ siê
obiektem handlowych transakcji. Z woli Opatrznoœci, po przebyciu licznych i ciê¿kich prób, kobieta anio³ wi¹za³a siê z mê¿czyzn¹, który darzy³ j¹
uczuciem. Stron¹ aktywn¹ by³ tu mê¿czyzna, a kobieta winna by³a udowodniæ, ¿e godna jest swego partnera.
Zaskakuj¹cym rysem tej literatury wydaje siê brak zainteresowania autorów — tak przedstawicieli literatury „wysokiej”, jak i jej popularnego
wcielenia — bardziej pog³êbion¹, psychologiczn¹ lub socjologiczn¹ analiz¹
instytucji ma³¿eñstwa. Ograniczaj¹ siê do opisu sfery obyczajowej i sformu³owania uproszczonych konkluzji. Autorki feministycznego manifestu The
Modern Marriage Market poprzesta³y na wyliczeniu „barbarzyñskich” praktyk zwi¹zanych z ma³¿eñstwem i do wniosku, ¿e nie jest ono „ani koœcio³em, ani rytua³em, ani b³ogos³awieñstwem duchownego”; jest za to aktem

16

M. Corelli [i inni], The Modern Marriage Market, London 1898, s. 19–21.
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przemocy17. Na gruncie literackiej typologii pojawiaj¹ siê tylko dwie kategorie: ma³¿eñstwa dobre i — najczêœciej — z³e: pierwsze, oparte na moralnych, a wiêc i solidnych podstawach, to najcenniejsza nagroda za cnoty bohaterów powieœci. Z³e to pozostaj¹ce we w³adzy pieni¹dza, „pogañskiego kultu” mamony. Jako takie znalaz³y siê w zakazanej a rozleg³ej sferze
b r u d u. W tej sferze uplasowa³y siê, paradoksalnie, wspólnie ze zwi¹zkami o charakterze mezaliansu. Za mezalians uchodzi³o ka¿de ma³¿eñstwo
zawarte z mi³oœci, jeœli tylko pozycja spo³eczna i materialna kobiety i mê¿czyzny ró¿ni³a siê w sposób znaczny. Wiktoriañski system wartoœci i sposób
myœlenia, oparty na dychotomii czystoœci i brudu, piêkna i brzydoty itp.,
sprawia³, ¿e „prawdziwa mi³oœæ” mo¿liwa by³a jedynie w obrêbie jednej
grupy spo³ecznej, ba — wynika³a wprost z harmonii czynników spo³eczno–bytowych! Pod tym wzglêdem ksi¹¿ê Albert i królowa Wiktoria pozostawali niedoœcignionym idea³em.
W jakim stopniu fakty ze sfery mentalnoœci (czy te¿ historii idei) przek³ada³y siê na fakty demograficzne?
Przesadne nadzieje pok³adane w instytucji ma³¿eñstwa, zbyt wysokie wymagania stawiane obu stronom uk³adu, trudnoœci w pogodzeniu
sprzecznych w gruncie rzeczy zadañ, jakie wype³niæ mieli ma³¿onkowie
— to w latach 1875–1900 tylko czêœæ przyczyn bez¿ennoœci prawie 50% Anglików i 57% Angielek w dojrza³ym, prokreacyjnym wieku. Wspó³czynnik
zawartych ma³¿eñstw zaskakuj¹co niski, zw³aszcza w porównaniu z Francj¹, gdzie w tym samym okresie wspó³czynnik ten (stosunkowo sta³y w drugiej po³owie stulecia) wynosi³ 60% dla populacji mêskiej, a celibatu „ostatecznego” tylko 10% dla mê¿czyzn powy¿ej 50 lat i 12% dla kobiet w tym
samym okresie ¿ycia18.
Jeœli tylko po³owa mieszkañców Anglii do 35. roku ¿ycia znalaz³a sobie
partnerów, to winê za ten stan rzeczy ponosi³y tak¿e czynniki zwi¹zane
z procesem urbanizacji z jednej strony oraz gwa³townym wzrostem angielskiej populacji z drugiej19. Od pocz¹tku XIX w. ju¿ po³owa mieszkañców
Wielkiej Brytanii ¿y³a w Anglii20; demograficzny sukces zawdziêcza³ Al-

17

Tam¿e, s. 20 n.
M. Perrot, Postaci i role, [w:] Historia ¿ycia prywatnego, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny œwiatowej,
red. M. Perrot, red. nauk. przek³. M. Czapliñski, Wroc³aw 1999, s. 123–189, tu: s. 136.
19
Por. statystyki w: N. Davies, The Isles. A History, Oxford 1999, s. 770–777.
20
Tam¿e, s. 776.
18
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bion równie¿ rosn¹cej migracji Irlandczyków. Wydaje siê, ¿e utrzymuj¹ce
siê bezrobocie na wsi, migracje do miast i trudnoœci adaptacji w nowym
œrodowisku to wa¿ne czynniki opóŸniaj¹ce i hamuj¹ce proces zawierania
ma³¿eñstw. W najubo¿szej grupie pracowników najemnych awans materialny i spo³eczno–zawodowy — inaczej ni¿ w przypadku klasy œredniej
— okupiony zosta³ wyrzeczeniami w tej tak delikatnej sferze. Nie dysponujemy danymi statystycznymi dla tradycyjnych ziemiañskich elit Anglii, ale
— jeœli wnosiæ z przekazów literackich — w tej grupie spo³ecznej trudnoœci
w znalezieniu sobie wspó³ma³¿onka wynika³y — identycznie jak w poprzednim stuleciu — z wysokiego poziomu materialnych potrzeb i oczekiwañ.
Wielodzietne ma³¿eñstwo ze sfer ziemiañskich zapewnia³o byt najwy¿ej
dwu najstarszym synom lub córkom. M³odsi synowie szukali szczêœcia w zajêciach miejskich, ale nie zawsze znajdowali partnerki odpowiednie dla ich
wysokiego urodzenia; córki pozostawa³y w wiejskich dworach w charakterze niezamê¿nych rezydentek. Grupa zbyt ma³a, aby wp³yn¹æ na ogólnokrajowe statystyki, ale stale przyci¹gaj¹ca uwagê obserwatorów, uwieczniona w licznych Ÿród³ach literackich.
Obiektywne lub tylko wyimaginowane przeszkody stoj¹ce na drodze do
ma³¿eñstwa czyni³y z niego stan tym bardziej po¿¹dany, niemal¿e fetysz. Co
do tego zgodne s¹ opinie historyków z Anglii, Niemiec czy Francji. Specyfik¹ angielsk¹ pozostanie to, ¿e pragnienie za³o¿enia rodziny jako instytucji,
dziêki której dokonuje siê — w opinii Michela Foucaulta — „wymiana miêdzy seksualnoœci¹ i zwi¹zkiem”, „przenosz¹ca ustawodawstwo i wymiar
prawny w uk³ad seksualnoœci”21, nie by³o tak bezwzglêdne jak gdzie indziej.
Anglicy nie akceptowali — poza nielicznymi wyj¹tkami — wolnych zwi¹zków miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, ale uwa¿ali, ¿e miejsce erotycznej mi³oœci
lub uk³adu wynikaj¹cego z interesu zaj¹æ mo¿e przyjaŸñ. Afirmowali te¿
czasowy lub nawet pe³ny, tzw. ostateczny celibat — czêœciej jednak ze strony kobiety ni¿ mê¿czyzny.
Pomiñmy tu uwarunkowania biologiczne i ekonomiczne: przewlek³¹
chorobê, u³omnoœæ, staroœæ, wdowieñstwo, wreszcie nêdzê materialn¹ (wszak
to brak posagu stworzy³ zastêpy starych panien, przys³owiowych ciotek rezydentek), a wiêc wszystkie czynniki, które w oczach wiktoriañskiego spo³eczeñstwa w sposób n a t u r a l n y eliminowa³y jednostkê ze sfery publicznej. Pozostawmy te¿ kwestiê wyborów czysto altruistycznych, zw³aszcza
21

Cyt. za: tam¿e, s. 135.
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o pod³o¿u religijnym, które powodowa³y wst¹pienie na drogê ¿ycia zakonnego lub indywidualn¹ ascezê. Mo¿liwoœæ odrzucenia zwi¹zków formalnych, jak i w ogóle zwi¹zków sta³ych, mia³a — jest to teza g³ówna mojego
tekstu — g³êbsze pod³o¿e kulturowe. Samotnoœæ nie powodowa³a wy³omu
w ustalonym porz¹dku; przeciwnie, by³a jego oczywist¹, logiczn¹ k o n s e k w e n c j ¹ — co ujawni³a szczególnie schy³kowa faza kultury wiktoriañskiej. Równie¿ pod tym wzglêdem mieszkañcy Albionu ró¿nili siê od Francuzów, o których Michelle Perrot pisze, ¿e „si³a normatywna [ma³¿eñskiej]
pary heteroseksualnej prowadzi do podwójnego odrzucenia — homoseksualisty oraz cz³owieka samotnego, tych, którzy znajduj¹ siê poza nawiasem”22. Z odrzuceniem, wrêcz potêpieniem samotnoœci spotkamy siê na
gruncie kultury mieszczañskiej w Niemczech czy polskiego odpowiednika
XIX–wiecznego biedermeieru23. Tymczasem w Anglii — pomiñmy na razie
problem zwi¹zków homoseksualnych — samotnoœæ i celibat staj¹ siê aprobowanym modelem ¿ycia. W konsekwencji to one, a nie ma³¿eñstwo, stan¹ siê drog¹ i wyborem jednostek nieprzeciêtnych, nonkonformistów, na
równi z ludŸmi nadwra¿liwymi, pokrzywdzonymi lub tylko niezdolnymi do
otwarcia siê na innych. Przede wszystkim jednak przystani¹ wielu kobiet
— o czym w trzeciej czêœci tego artyku³u.
Angielski gentleman — przes¹d spo³eczny i seksualne tabu
Stawiaj¹c problem c z y s t o œ c i w c e n t r u m u w a g i, k u l t u r a
w i k t o r i a ñ s k a z e p c h n ê ³ a b r u d i n ê d z ê do poziomu swoistej
„antycywilizacji”. Mieszkañcom „piêknych dzielnic”, trwo¿nie odwracaj¹cym siê od problemu, pisarze i publicyœci — jak Charles Dickens24, Fryderyk Engels25 czy Henry Meyhew26 — przypominali o istnieniu tego antyœwiata. W szlachetnej walce o prawdê zmierzyæ siê jednak musieli z prze22

Tam¿e.
Por. M. Kurkowska, Biedermeier polski?..., zw³. cz. 1, rozdz. IV.3 i cz. 2, rozdz. VI.2.
24
Dychotomia c z y s t o œ c i i b r u d u oraz b o g a c t w a i n ê d z y, widoczna przede wszystkim w pejza¿u brytyjskich miast, kszta³tuje siê w powieœciach Dickensa inaczej ni¿ w przypadku dwu pozosta³ych autorów. Zamieszka³y przez biedaków dziedziniec Skrwawionego Serca z Ma³ej Dorrit nie jest miejscem ani plugawym, ani niebezpicznym; nie w³ada nim przemoc i zbrodnia. Wype³niona smutkiem i poczuciem beznadziei zamkniêta przestrzeñ przywodzi na myœl wiêzienie.
25
F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung und authentischen Quellen, Leipzig 1845, cyt. za wyd. pol.: tego¿, Po³o¿enie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie w³asnych obserwacji i autentycznych Ÿróde³, t³um. A. D³ugosz, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzie³a, t. 2, Warszawa 1979,
s. 271–601. Por. interesuj¹cy komentarz do pracy Engelsa: S. Marcus, Engels, Manchester, and Working
Class, New York 1974, s. 185 nn.
26
Henry Mayhew (1812–1887) opracowa³ wraz z bratem Augustem (1826–1875) swego rodzaju system
„ekonomii nêdzy” czy te¿ „antyekonomii, opartej na drobiazgowych wyliczeniach dochodów najubo¿szych
23
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ciwnikiem o wiele potê¿niejszym ni¿ obojêtnoœæ i hipokryzja klas wy¿szych.
Na przeszkodzie sta³ tu idea³ ¿ycia, utrwalony przez licz¹c¹ setki lat tradycjê i ucieleœniony w postaci angielskiego d¿entelmena.
Wzorzec i stereotyp jednoczeœnie przeszed³ znamienn¹ ewolucjê od
czasów b³êdnych rycerzy i platonicznej dworskiej mi³oœci. Atrakcyjny, tak¿e w opinii mieszczañskiego i nowobogackiego Albionu, przenosi³ na
XIX–wieczny grunt elementy obyczajowoœci epoki feudalnej z jej pojêciem
honoru, bezwzglêdnym zakazem podejmowania pracy fizycznej oraz surow¹ ocen¹ bogactwa i namiêtnoœci jako Ÿróde³ z³a. „Rozwa¿ne i romantyczne” pokolenie Jane Austin wci¹¿ jeszcze rysowa³o portret szacownego ziemianina, niekiedy tak¿e anglikañskiego duchownego, skrupulatnie wype³niaj¹cego obowi¹zki rodzinne i s¹siedzkie, opiekuna i dobroczyñcy ubogich27. Podobnie, choæ inaczej rozk³adaj¹c akcenty i podkreœlaj¹c etyczn¹
doskona³oœæ i wyrafinowanie d¿entelmena, malowa³ jego obraz wybitny katolicki teolog i publicysta, John Henry Cardinal Newman (1801–1890):
„Za ca³¹ definicjê d¿entelmena wystarczy stwierdzenie, ¿e jest on tym, który nigdy nie zadaje bólu. (...) Jest on przede wszystkim zajêty usuwaniem
przeszkód, jakie uniemo¿liwiaj¹ swobodne i niek³opotliwe dzia³anie ludzi
wokó³ niego; wspó³dzia³a raczej z nimi, ni¿ przejmuje sam inicjatywê. Jego
korzyœci mog¹ byæ uznane jako paralelne do tych, które zwiemy komfortem
i wygod¹ w prywatnym urz¹dzeniu ¿ycia — jak miêkki fotel lub dobry kominek, które s¹ potrzebne do rozpêdzenia zimna i zmêczenia. (...) Tak samo
prawdziwy d¿entelmen ostro¿nie unika wszystkiego, co mo¿e spowodowaæ
zgrzyty lub wstrz¹sy w umys³ach tych, z którymi dzieli los — wszelkiego
œcierania siê opinii, kolizji uczuæ, wszelkiego niepohamowania lub zazdroœci, przygnêbienia lub uprzedzeñ”28.
Bogat¹ galeriê portretów d¿entelmena znajdziemy w twórczoœci Charlesa Dickensa, który sam aspiruj¹c do tego statusu (autobiograficzne Wielkie nadzieje, 1860–1861), równoczeœnie nastawiony by³ krytycznie do
wspó³czesnych jego wcieleñ. Dickens, podobnie jak inni twórcy literatury
warstw mieszkañców Londynu, trudni¹cych siê np. zbieraniem ró¿nego rodzaju odpadków”, por. H. Mayhew, London Labour and the London Poor, t. 1–4, London 1861–1862, cyt. za reprintem: New York 1968.
27
Powieœci, takie jak Duma i uprzedzenie, Rozwa¿na i romantyczna, Perswazje, Mansfield Park (1814) rysowa³y obraz minionego ju¿ œwiata; zw³aszcza ostatnia „odzwierciedla obawy Jane Austin przed nadchodz¹c¹
epok¹, nios¹c¹ zniszczenie zasad, tradycji i dawnych eleganckich form ¿ycia, których symbolem by³ stary
[tytu³owy] dwór”, por. Od t³umaczki, [w:] J. Austin, Mansfield Park, t³um. A. Przedpe³ska–Trzeciakowska,
Warszawa 2003, s. 5–10, s. IV ok³adki.
28
J. H. C. Newman, The Idea of University, London 1852, s. 258 (t³um. T. C.).
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popularnej, Anthony Trollope (1815–1882) i Wilkie Collins (1824–1889),
odnotowuje, po pierwsze, ¿e œwiat zape³niony jest fa³szywymi d¿entelmenami, prostakami i nowobogackimi, nierzadko typami spod ciemnej gwiazdy, ludŸmi, którzy nie tylko chcieliby uchodziæ za d¿entelmenów, lecz
— o zgrozo — niekiedy za takich s¹ brani. Po drugie, spoœród w³aœciwych
dla d¿entelmena cech najchêtniej przyjmowane s¹ te, które budziæ musz¹
aktualnie w¹tpliwoœci i zastrze¿enia lub, co gorsza, s¹ faktycznym zaprzeczeniem tych pierwszych. Z dawnego honoru pozostaje ju¿ tylko duma,
z potrzeby doskona³oœci — d¹¿enie do w³adzy, dominacji, z koniecznoœci
zachowania niezale¿nego statusu materialnego — chciwoœæ i pogarda dla
pracy. Nie koniec wszak na tym. Równie¿ „prawdziwy” d¿entelmen znalaz³
siê w XIX stuleciu w krêgu sprzecznoœci, w które uwik³a³ go wysoki status
spo³eczny.
W dobie wolnorynkowego kapitalizmu i triumfu imperium brytyjskiego English gentleman utraci³ — za spraw¹ wychowania w elitarnych public
schools — ca³y swój idealizm i wytworn¹ elegancjê, które przypisaæ mu byli
sk³onni czytelnicy Austin, Scotta i Byrona. Ukaza³ twarz aroganta, snoba
i zadufanego w sobie „twardziela”. Dos³ownie: „twardziela”, jako ¿e system pedagogiczny zak³adów, takich jak Eton i Rygby, sprowadza³ siê w³aœnie do brutalnego, wymuszanego udrêkami cielesnymi i psychicznymi hardening, a wiêc utwardzania charakteru ich wychowanków29. Co gorsza, zasadnicz¹ czêœci¹ tego systemu by³o wyrobienie u przysz³ych w³adców imperium brytyjskiego poczucia wy¿szoœci nie tylko nad innymi narodami, grupami spo³ecznymi i jednostkami, lecz tak¿e nad kobietami. Mizoginizm absolwentów public schools — jak siê przekonamy — szed³ nieod³¹cznie w parze ze skrajn¹ idealizacj¹ kobiety i rytualizacj¹ zwi¹zków miêdzy p³ciami.
Zabarwiony niejednokrotnie satyr¹ obraz kontredansów podejmowanych przez zarówno m³odych, jak i zaawansowanych wiekiem d¿entelmenów, którym przysz³o staraæ siê o wzglêdy angielskiej miss, to atut wiêkszoœci wiktoriañskich powieœci, od Jane Austin poczynaj¹c. Zabiegi mêskiej
czêœci panuj¹cej kasty przebiega³y zgodnie nie tylko z przyjêtymi obyczajami, a wiêc w znacznym stopniu dziêki pomocy i z b³ogos³awieñstwem rodziców, przysz³ych teœciów i ich otoczenia, lecz tak¿e w zgodzie ze scenariusza-

29
J. R. de S. Honey, Tom Browne’s Universe: The Development of the Victorian Public School, London 1977;
G. Macdonald Fraser [inni], The World of the Public School, London 1977; Ph. Mason, The English Gentleman. The Rise and the Fall of the Ideal, wyd. 2, London 1993, rozdz. 12, Factories for Gentleman, s. 161–174.

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

Tabu a samotnoœæ w kulturze wiktoriañskiej Anglii 43

mi upowszechnianymi przez literaturê piêkn¹. I chocia¿ kandydata na mê¿a wspiera³a tradycja, wedle której to „mê¿czyzna ma przywilej dokonywania wyboru, kobieta tylko mo¿noœæ odmowy”30, gdyby nie odwo³anie siê
do literackiego wzorca, nawet inteligentny bohater Opactwa Northanger
(1797–1803), metapowieœci Jane Austen, nie poradzi³by sobie z naiwn¹
wielbicielk¹ powieœci grozy. Niepozbawione komicznego heroizmu s¹ równie¿ starania Eugeniusza Wrayburna z Naszego wspólnego przyjaciela
o wzglêdy i rêkê „anielskiej” Lizy; dopiero œmiertelna — jak siê wydawa³o
— rana i przekonanie, ¿e rozstaje siê z ¿yciem, sk³oni³a „prawdziwego”
d¿entelmena do mi³osnego wyznania. Gdyby wzór oœwiadczyn przedstawiony w powieœci Dickensa mia³ siê staæ norm¹, populacja angielskiej klasy
wy¿szej zanik³aby ca³kowicie w przeci¹gu d³ugiego panowania Wiktorii.
Dobrze os³oniêty puklerzem konwenansu d¿entelmen móg³ skutecznie
stawiæ czo³a tak pokusom cia³a, jak i s³aboœciom serca... Jeœli ju¿ im uleg³,
stara³ siê ratowaæ porzuceniem afektu, zerwaniem zwi¹zku i chwilow¹ samotnoœci¹ lub nawet wyborem celibatu. Jak katastrofalne skutki przynieœæ
musia³ zwi¹zek z kobiet¹, motywowany jedynie mi³oœci¹ — dowodz¹ niemal wszystkie wiktoriañskie autorytety literackie: od romantyków przez
autorów po³owy stulecia, po póŸnoromantycznego Josepha Conrada. Tak¿e zwyk³a namiêtnoœæ, seksualny poci¹g do kobiety skutecznie uniemo¿liwia³y jakiœ trwalszy zwi¹zek.
Kolejny paradoks wiktoriañskiej mentalnoœci ods³ania nie tak rzadka,
ale istniej¹ca wy³¹cznie w nieformalnym obiegu erotyczna twórczoœæ literacka. Ukazuje — jak s³ynna autobiografia My Secret Life (wyd. ok. 1890)31
— ¿e uzale¿niony od seksu d¿entelmen (wypadek wcale nieodosobniony)
to osoba, która wyrzeka siê tak mi³oœci, jak i ma³¿eñstwa. Anonimowy autor, przez niektórych historyków identyfikowany z urodzonym w 1834 r.
Henrym Spencerem Ashbee, londyñskim przedsiêbiorc¹, spisuj¹cy u schy³ku
¿ycia swoje erotyczne (i tylko erotyczne) wspomnienia, wielokrotnie podkreœla, ¿e ¿adnej spoœród kilkuset kochanek nie okazywa³ uczuæ, tym bardziej nie obiecywa³ ma³¿eñstwa. Pilnowa³, by zwi¹zek z jedn¹ kobiet¹ nie
trwa³ zbyt d³ugo, by we wzajemne relacje nie wkrad³o siê przywi¹zanie lub
choæby tylko przyzwyczajenie. Za seks stara³ siê p³aciæ, nawet jeœli partner30

J. Austen, Opactwo Northanger, t³um. A. Przedpe³ska–Trzeciakowska, Warszawa 2003, s. 68.
Tekst My Secret Life ukaza³ siê pierwotnie w Amsterdamie, w 11 tomach (ok. 4200 stron), w prywatnym
nak³adzie 6 egzemplarzy, por. S. Marcus, The Other Victorians, New York 1966, s. 82. Tu cytowane wyd. 2
amerykañskie: My Secret Life, introd. by G. Legman, New York 1966.
31

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

44 Tadeusz Cegielski

ka nie oczekiwa³a odeñ pieniêdzy lub prezentów. Pe³na i konsekwentna
reifikacja stosunku do kobiet nie przeszkadza³a autorowi My Secret Life
kultywowaæ d¿entelmeñskiego kodeksu obyczajowego. Swoje partnerki,
wywodz¹ce siê ze wszystkich klas spo³ecznych, od arystokracji po s³u¿bê
domow¹, i pochodz¹ce z wielu krajów traktowa³ z jednak¹ ch³odn¹ uprzejmoœci¹ — by³ to zasadniczy rys postêpowania d¿entelmena wobec kobiet
i osób ró¿nego ni¿ on sam stanu, zarówno wy¿szego, jak i ni¿szego 32.
Narrator My Secret Life cierpia³ niew¹tpliwie na kompleks Don Juana, wyra¿aj¹cy siê n i e m o ¿ n o œ c i ¹ nawi¹zania g³êbszego emocjonalnie
zwi¹zku z kobietami, ale problem ten dotyka³ znacznej czêœci przedstawicieli jego sfery towarzyskiej. Jak s¹dz¹ wydawcy i komentatorzy autobiografii Henry’ego Spencera Ashbee (jeœli rzeczywiœcie to on j¹ napisa³), jej
autor nie by³ homoseksualist¹, choæ — fakt znamienny — odnotowa³ równie¿ mi³osny epizod z mê¿czyzn¹33. Pamiêtnik londyñskiego Don Juana
przynosi tak¿e opisy zwi¹zków, jakie niektóre z jego partnerek utrzymywa³y z kobietami34.
Tabu, obejmuj¹ce sfery cielesnoœci i biologii, uczuæ, a nawet religii,
wzmacnia³o jeszcze d¹¿enie wiktoriañskiego gentlemana do spo³ecznego
ekskluzywizmu, do dominacji nad otoczeniem. Wolnoœæ od trosk materialnych, umiejêtnoœæ spo³ecznego wspó³¿ycia i wszechstronnoœæ wykszta³cenia czyni³y z angielskiego d¿entelmena figurê dominuj¹c¹ w codziennym
¿yciu Albionu, a zwa¿ywszy szybko rosn¹c¹ imperialn¹ pozycjê Wielkiej
Brytanii — tak¿e pana „po³owy dziewiêtnastowiecznego œwiata”35. Postawa stoicka, pospo³u z negacj¹ i negli¿owaniem biologicznej strony ¿ycia
— twierdzi historyk kultury Philip Mason — pozwala³y „odró¿niæ arystokracjê od bezmyœlnych i emocjonalnych klas ni¿szych”36, dodajmy w tym
miejscu od siebie — równie¿ i „bezwstydnych” klas ni¿szych.
Dotykaj¹c kwestii uczuæ i emocji, jakie rodz¹ siê w relacjach miêdzy
ludŸmi, a w szczególnoœci miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, wkraczamy w sferê

32
Na temat postulowanego stosunku d¿entelmena do osób o pozycji spo³ecznej ró¿nej od jego w³asnej
por. zw³aszcza J. H. C. Newman, dz. cyt.
33
My Secret Life, s. 460–471.
34
Ograniczone do krêgów cyganerii pocz¹tku XX w. przyzwolenie dla zwi¹zków lesbijskich odnotowuj¹
historycy francuscy, por. M. Perrot, Na marginesie: niezamê¿ne kobiety, samotni mê¿czyŸni, [w:] Historia ¿ycia
prywatnego, t. 4, s. 308.
35
Ph. Mason, The English Gentleman, rozdz. 17, Over Half the Globe, s. 207–216.
36
Tam¿e, s. 148.
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najsilniejszego — byæ mo¿e — tabu powsta³ego w obszarze kultury wiktoriañskiej.
Wobec jego si³y bezradny oka¿e siê nawet Joseph Conrad (1857–1924),
sk¹din¹d nieszczêdz¹cy krytyki zachowañ angielskiego d¿entelmena. Momentem próby, z której wyjdzie pokonany i upokorzony, w dodatku równie
g³upi i nieœwiadom swych wad i s³aboœci, jak przed t¹ prób¹, oka¿e siê konfrontacja z egzotycznymi cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Afryki. Krytycyzm Conrada wobec „cywilizacyjnej misji” brytyjskich kolonizatorów
znajdzie wyraz w szyderczym opisie Placówki postêpu, opowiadaniu — wedle s³ów pisarza — stanowi¹cym „najl¿ejsz¹ czêœæ ³upu, który wywióz³ z Afryki Œrodkowej, zasadnicz¹ bowiem jego czêœci¹ jest oczywiœcie J¹dro ciemnoœci”37. ¯yciowe klêski, jakie ponios¹ bohaterowie trylogii z Archipelagu
Malajskiego: Szaleñstwa Almayera, Wykolejeñca i Ocalenia, s¹ rezultatem
niemo¿noœci zrozumienia œwiata, który postanowili sobie podporz¹dkowaæ, ale krytycyzm Conrada dotyka — po raz pierwszy w literaturze wiktoriañskiej — sfery erotycznej namiêtnoœci, prawdziwie nagiego instynktu,
jakie pokieruj¹ Almayerem i Willemsem. Obaj przegraj¹ swoje ¿ycie z powodu œlepej mi³oœci do tubylczych kobiet — kobiet, w przeciwieñstwie do
swych bia³ych partnerów, odwa¿nych w okazywaniu uczuæ i bezkompromisowych w d¹¿eniu do zwi¹zku. Ale tytu³owy bohater pierwszego tomu trylogii, a tak¿e Willems — „wykolejeniec” z tomu drugiego to ludzie s³abych
charakterów i ¿yciowi nieudacznicy. Nie potrafi¹ oceniæ i zrozumieæ swej
sytuacji; to ofiary rasowych i spo³ecznych przes¹dów, które zaw³adnê³y kolonizatorami. Innego rodzaju bêd¹ przyczyny klêski, jaka spotyka prawdziwego d¿entelmena Mórz Po³udniowych, kapitana Toma Lingarda. W³aœciciel brygu „B³yskawica” kryje pod mask¹ „twardego” cz³owieka, ¿eglarza
i zdobywcy, oblicze idealisty, b³êdnego rycerza zagubionego wœród wysp archipelagu. Idea³ musi przegraæ w konfrontacji z prawami tak „cywilizowanego”, jak i „dzikiego” œwiata, co gorsza, w konfrontacji ze spo³ecznym tabu, w którego w³adzy znajduje siê angielski d¿entelmen. Przedmiotem
Ocalenia jest mi³oœæ miêdzy Tomem Lingardem i ¿on¹ brytyjskiego dostojnika, pani¹ Edyt¹ Travers, mi³oœæ odwzajemniona, przepojona wzajemnym
podziwem. Postaæ lady Travers to przeciwieñstwo bohaterki opowiadania
Conrada Powrót, tchórzliwej i niekonsekwentnej, która wraca do niekocha37

J. Conrad, Od Autora, [w:] tego¿, Opowieœci niepokoj¹ce, opowieœci zas³yszane, t³um. H. Gay [i inni], Warszawa 1964, s. 8.
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nego mê¿a. Pani Travers gotowa jest poœwiêciæ wysok¹ pozycjê spo³eczn¹,
bezpieczeñstwo i wygodê dla niezwyk³ego „króla Toma”, niekoronowanego w³adcy Archipelagu Malajskiego... ale w³aœnie wiernoœæ d¿entelmeñskim zasadom nie pozwala Lingardowi przyj¹æ jej ofiary. Kapitan „B³yskawicy”, cz³owiek prostego i uczciwego serca, nie jest zdolny wzgardziæ ograniczonym i zarozumia³ym panem Travers. Gdyby by³o inaczej, losy niedosz³ych kochanków u³o¿y³yby siê szczêœliwiej. Lingard akceptuje w pe³ni zasadê, zgodnie z któr¹ ¿ona nale¿y do swego mê¿a, a brzydz¹c siê zdrad¹
i k³amstwem, nie mo¿e przystaæ na to, by sta³a siê jego kochank¹.
Zwi¹zek czy samotnoœæ? Dylematy wiktoriañskiej bohaterki
Ocalenie to jedna z najpiêkniejszych opowieœci o mi³oœci w literaturze
œwiatowej, ale te¿ najbardziej pesymistyczna diagnoza uczuciowej sytuacji
angielskiego d¿entelmena. Skazuj¹c siê na samotnoœæ, the true English gentleman uniemo¿liwia kobiecie, osobie o wiele od niego odwa¿niejszej jeœli
chodzi o okazywanie uczuæ, mo¿liwoœæ spe³nienia w normalnym, zbudowanym na mi³oœci zwi¹zku. Ten ostatni staje siê przywilejem kobiet z ni¿szych
warstw spo³ecznych lub tajemnic¹ tych przedstawicielek elit, które w³aœnie
z kobiety uczyni³y obiekt swych uczuæ. Literaturze póŸnowiktoriañskiej daleko przecie¿ do odwagi Marcela Prousta, który nie ujawniaj¹c, co prawda,
w³asnych sk³onnoœci, potrafi³ na kartach W poszukiwaniu straconego czasu
ukazaæ dramat tak mêskiego, jak i kobiecego homoseksualizmu.
Wybieraj¹c mi³oœæ, przedstawicielki elit decydowa³y siê jednoznacznie
na mezalians, a w jego konsekwencji na wygnanie ze swego œwiata. O nieuchronnie zgubnych skutkach zwi¹zków nierównych spo³ecznie i maj¹tkowo przekonywa³a obfita twórczoœæ powieœciopisarska nie tylko wiktoriañskiej, ale ca³ej mieszczañskiej Europy. Ukazywa³a te¿ piek³o kobiet samotnych: „Kobieta samotna — dowodzi francuski historyk kultury — rozpustnica ¿yj¹ca ze swych wdziêków lub ta, której nikt nie chce, bo ich nie posiada — budzi nieufnoœæ, potêpienie lub drwinê. Stary kawaler ma swoje manie; jest raczej œmieszny ni¿ naprawdê ¿a³osny, zabiedzona stara panna
tr¹ci myszk¹. Hañba tej i s t o c i e b e z p r o d u k t y w n e j (Balzac)”38.
Literatura angielska XIX stulecia nie potêpia³a wszak samotnoœci ani
z niej nie drwi³a. Jeœli stara panna wydaje siê ¿a³osna, to z powodu swego
egoizmu i krótkowzrocznoœci — jak pani Norris z Mansfield Park. Mo¿na
38

M. Perrot, Na marginesie..., s. 304.
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s¹dziæ, ¿e celibat pani Norris obra³a bardziej z lenistwa ni¿ ekonomicznego
przymusu: wszak ³atwiej by³o daæ siê utrzymywaæ przez rodzinê Bertramów, ni¿ staraæ siê o wzglêdy mê¿czyzny ni¿szego ni¿ ona stanu39. Samotnoœæ wybiera piêkna Dorothea Brooke z Middlemarch (1871–1872) George Eliot (Mary Ann Evans, 1819–1890) — a dziêki niej trudn¹ wolnoœæ.
Czasami nad niechciany zwi¹zek bohaterka przedk³ada heroiczn¹ œmieræ,
jak Maggie Tulliver z M³ynu nad Floss¹ (1860) tej¿e pisarki40. Samotnoœæ
staje siê losem kobiet nieakceptuj¹cych cynicznych regu³, które rz¹dz¹ instytucj¹ mieszczañskiego ma³¿eñstwa, obawiaj¹cych siê brutalnego traktowania czy te¿ wykorzystania przez ³owców posagów41. Kobiet, które postanowi³y zostaæ — w ró¿nym tego s³owa rozumieniu — c z y s t e.
Samotnoœæ to tak¿e przeznaczenie literackich kobiet demonów. Femme fatale pojawia siê na kartach niezwykle poczytnych powieœci i opowiadañ Wilkie Collinsa (1824–1889), ³¹cz¹cych elementy thrillera i powieœci
detektywistycznej z melodramatem42. Te najbardziej oryginalne, szczególnie powsta³e w latach 60. i 70., jak Kobieta w bieli (The Woman in White)
oraz Kamieñ ksiê¿ycowy (The Moonstone), s¹ do dziœ wznawiane i doczeka³y
siê krytycznej analizy43. W tej grupie nie znalaz³a siê póŸna powieœæ Collinsa, The Haunted Hotel (1879)44. Jej g³ówna bohaterka, W³oszka, hrabianka
Narona, z racji swej niezale¿noœci — tak materialnej, jak i matrymonialnej
— staje siê uczestniczk¹ niezwyk³ych zdarzeñ — notabene spowodowanych
przez inn¹ kobietê. Skomplikowana zagadka, której tropy wiod¹ do W³och,
znajduje — mimo wielu elementów „nadprzyrodzonych” — naturalne rozwi¹zanie. Tajemnice zostaj¹ ujawnione, ¿ycie wraca do normy, a bohaterowie do przypisanych im ról spo³ecznych. Znamienne, ¿e demoniczne kobiety z Nawiedzonego hotelu nie s¹ Angielkami, a chocia¿ akcja utworu zawi¹zuje siê w Londynie, jej dalszy rozwój prowadzi poza granice Brytanii,
39

J. Austen, Mansfield Park, s. 11–19.
Wyd. pol. Warszawa 1960; por. równie¿: W. Borowy, O „M³ynie nad Flossem” pani George Eliot, Kraków
1948.
41
Kobieta — ofiara zbrodniczych namiêtnoœci mê¿czyzny, to motyw g³ówny Kobiety w bieli (The Woman in
White, 1860).
42
Kobieta w bieli Wilkie Collinsa, wraz z Ellen (Mrs Henry) Wood East Lynne (1861) i Mary Elizabeth
Braddon Lady Audley’s Secret (1862), w po³owie lat 60. XIX w. czyni¹ z powieœci sensacyjnej niezwykle
wziêty gatunek literacki. Tak¿e tacy autorzy, jak Rhoda Broughton, Charles Dickens, Sheridan Le Fanu,
Thomas Hardy, „Ouida” (Marie Louise de la Ramée) i Charles Reade w ró¿nym stopniu podejmowali
w¹tki sensacyjne.
43
Por. W. Collins, The Moonstone, Middlesex 1994; tego¿, The Woman in White, Middlesex 2003.
44
Tego¿, The Haunted Hotel. A Mystery of Modern Venice, London 1879.
40
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w egzotyczn¹ sceneriê Wenecji. Topos w³oski umo¿liwi³ autorowi uwolnienie bohaterki z wiêzów krêpuj¹cych j¹ na co dzieñ w Anglii. W poœwiêconej dzia³alnoœci jezuitów powieœci Black Robe (1880) pojawia siê, z kolei,
krajobraz po³udniowej Francji. W takiej przestrzeni, mitycznej z punktu
widzenia zimnego i skutego konwenansem Albionu, „wszystko mo¿e siê
zdarzyæ”, a postaci kobiece cechuje cielesne piêkno i mroczna tajemnica
duszy.
W powieœciach Collinsa tradycyjne rodzinne i zwi¹zane z p³ci¹ role ulegaj¹ odwróceniu, ale d¹¿enie bohaterek do niezale¿noœci, niekiedy nawet
do przewagi nad mêskim otoczeniem, nieuchronnie prowadzi do konfliktu,
do bolesnej alienacji, czêstokroæ choroby psychicznej. Sympatia narratora
zdaje siê znajdowaæ po stronie bohaterek — sam Collins daleki by³ od
aprobaty regu³ wiktoriañskiej moralnoœci45. Có¿ z tego, jeœli nieuchronny
los czy te¿ równie nieub³agany konwenans obyczajowy skazuj¹ bohaterki
Kobiety w bieli, Kamienia ksiê¿ycowego czy Black Mask na chorobê, wygnanie i œmieræ.
Samotnoœæ wiktoriañskich bohaterek nie zawsze staje siê zupe³na, bo
rozœwietlaj¹ j¹ niekiedy zwi¹zki przyjaŸni, tak¿e tej niepozbawionej erotycznego podtekstu. Mo¿e go mieæ wieloletnia przyjaŸñ miêdzy kobiet¹
i mê¿czyzn¹, czêœciej jednak zwi¹zek z przedstawicielk¹ w³asnej p³ci.
Lekcewa¿enie dla „przyziemnej” (humdrum) instytucji ma³¿eñstwa lub
obawa przed ni¹, jako w warstwach wy¿szych ipso facto przynale¿nej do sfery brudu, a wiêc i obszaru tabu, sz³o w kulturze wiktoriañskiej w parze z admiracj¹ dla kobiety traktowanej jako bezcielesny duch. Idealizacja postaci
kobiety dokona³a siê nie tylko przez odebranie jej najwa¿niejszych atrybutów p³ci: cia³a, zmys³owoœci i namiêtnoœci z jednej, a inteligencji, sprytu,
egoizmu i chêci dominacji z drugiej strony. W œwiecie rz¹dzonym przez
mê¿czyzn musia³a dotkn¹æ sfery spo³ecznej, ról odgrywanych przez kobiety46.
45

Mia³ sta³y zwi¹zek z dwiema kobietami, Caroline Graves i Marth¹ Rudd, utrzymywa³ obie oraz ich dzieci z wczeœniejszych zwi¹zków. Por. K. Robinnson, Wilkie Collins: A Biography, London 1951, reprint 1974;
interesuj¹co o „tajemnym teatrze wiktoriañskiego domu” Collinsa, por. S. Brewster, Introduction,
[w:] W. Collins, The Woman in White, Cumberland 2002, s. V–XXIV.
46
Problem kobiety i wielorakiej, niejednoznacznej funkcji, jak¹ pe³ni³a w œwiadomoœci zbiorowej Brytyjczyków, znalaz³ wyraz w wyj¹tkowo obfitej literaturze historycznej. W ostatnim okresie zw³aszcza stereotyp
matki przyci¹ga³ uwagê badaczy, a to ze wzglêdu na kluczow¹ rolê, jak¹ odgrywa w piœmiennictwie epoki.
Spoœród licznych opracowañ wymieñmy dwa szczególnie charakterystyczne: Inventing Maternity: Politics,
Science and Literature 1650–1865, wyd. S. Greenfield, C. Barash, University of Kentucky Press, b.m.w.
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Krêta droga do skrajnej niekiedy idealizacji p³ci wiod³a przez niemal
dwa stulecia: XVIII i XIX. Jeszcze epoka oœwiecenia potrafi³a cieszyæ siê
pewnymi aspektami kobiecoœci, choæ tylko poœrednio zwi¹zanymi z erotyk¹: fascynacja kobiecymi piersiami, widoczna w twórczoœci Samuela Richardsona (1689–1761), Henry’ego Fieldinga (1707–1754) i Marii Edgeworth (1767–1849), mia³a w krêgach oœwieconych bezpoœredni zwi¹zek
z kultem macierzyñstwa47. Ten ostatni — jak wykaza³a Londa Schiebinger — zyska³ silne wsparcie ze strony nauki: w 1758 r. Carolus Linnaeus
(1707–1778) unieœmiertelni³ XVIII–wieczn¹ apoteozê kobiecej piersi, nazywaj¹c „ssakami” klasê zwierz¹t, do której — w œwietle dzisiejszych pojêæ
— nale¿y tak¿e cz³owiek. „Forma matczynej piersi — zapewnia³ Erasmus
Darwin (1731–1802), dziadek wielkiego Charlesa Roberta — zawa¿y³a na
wyobra¿eniu piêkna w wyobraŸni ludzkiej” (Zoonomia, or the Laws of Organic Life, 1794–1796). Inni autorzy schy³ku XVIII w. kojarzyli jeszcze kobiece piersi — jako materialn¹ siedzibê serca — z dziedzin¹ uczucia, g³ównie mi³oœci¹ do dzieci48.
Nawi¹zanie do mitu Amazonki przez pisarzy angielskiego oœwiecenia
wi¹za³o siê z coraz aktualniejszym problemem: mêskich ról podejmowanych przez kobiety. Koncept Amazonki, kobiety wojownika i — w przypadku Pentesilei, „królowej Amazonek” — tak¿e kobiety wodza pozwala³ Fieldingowi, Richardsonowi i innym rozwi¹zaæ sprzecznoœæ pomiêdzy p³ci¹
i spo³eczn¹ rol¹. „Skoro idea³ kultury klasycznych Aten — dowodzi William Blake Tyrrell — bazowa³ na imperatywie, i¿ to ch³opcy staj¹ siê wojownikami i ojcami, a dziewczynki ¿onami i matkami synów, to u Ÿróde³ mitu

1999; C. Dever, Death and the Mother from Dickens to Freud: Victorian Fiction and the Anxiety of Origins,
Cambridge 1998. Analityczna lektura wiktoriañskiej powieœci ods³ania — zdaniem Carolyn Dever — jej
zwi¹zki z póŸniejszymi tekstami psychoanalitycznymi, w rodzaju To the Lighthouse (1927) Virginii Woolf
(1882–1941). Po raz kolejny teoria psychoanalityczna jawi siê nie tylko jako narzêdzie historycznego poznania, ale tak¿e jako historycznie uwarunkowana teoria subiektywizmu. Jednoœæ narzêdzia intelektualnego i przedmiotu poznania, spe³niaj¹ca postulat metodologiczny historyzmu, niesie przecie¿ i pewne ograniczenia. Dlatego wa¿nym jej probierzem bêdzie rezultat analizy porównawczej, dokonanej na gruncie tradycyjnej metody pozytywistycznej — „wie es eigentlich gewesen”. Archetyp kobiety matki odnajdujemy równie¿ na gruncie powieœci detektywistycznej: M. Sobociñski, The Incomplete Image of Women in Crime Stories, dokument internetowy: www.mikolajsobocinski.republika.pl/women.html. Obok tej kwestii problemy
podzia³u ról i wspó³dzia³ania p³ci, seksualnoœæ wiktoriañskiej kobiety — odzwierciedlone równie¿ w literaturze kobiecej, zob.: L. Kramer, Sexual Violence and the Making of Culture, Los Angeles 1997.
47
R. Perry, Colonizing the Breast: Sexuality and Maternity in Eighteenth–Century England, „Eighteenth–
–Century Life” XVI, 1992, nr 1, s. 185–231; N. Prytula, „Great–Breasted and Fierce”: Fielding’s Amazonian
Heroines, „Eigteenth–Century Studies” XXXV, 2002, nr 2, s. 173–193.
48
L. Schiebinger, Nature’s Body: Gender in the Making of Modern Science, Boston 1993, s. 40–74.
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odnajdujemy rewers tego imperatywu: Amazonki ruszaj¹ na wojnê i uchylaj¹ siê od roli matek”49.
Epoka wielkich zmian i rewolucji sprzyja³a niew¹tpliwie podobnym interpretacjom — nawet jeœli to tylko francuska kobieta obywatelka chwyci³a
za broñ w walce o demokratyczn¹ republikê. W Opowieœci o dwóch miastach (A Tale of Two Cities, 1859) Dickensa, w rozdziale pod wymownym tytu³em Koniec roboty na drutach, odnajdujemy budz¹cy grozê wizerunek paryskiej rewolucjonistki, niemal¿e karykaturê Wolnoœci wiod¹cej lud na barykady z obrazu Eugène’a Delacroix: „W owe lata nie brakowa³o kobiet
potwornie zniekszta³conych piêtnem epoki. ¯adna jednak nie dorównywa³a potwornoœci¹ bezlitosnej kobiecie, co wêdrowa³a teraz ulicami miasta.
Obdarzona silnym, nieustraszonym charakterem, bystrym, przebieg³ym
umys³em, si³¹ woli i urod¹ (...) w ka¿dym burzliwym okresie dziejów musia³aby wyp³yn¹æ na powierzchniê. Ponadto Madame Defarge od dzieciñstwa
syci³a siê gwa³townym poczuciem krzywdy i nienawiœci do klasy panuj¹cej,
tote¿ sprzyjaj¹ce warunki odmieni³y j¹ w tygrysicê. By³a absolutnie odarta
z mi³osierdzia. (...) Wszelki apel do jej uczuæ musia³by byæ daremny, gdy¿
nie zna³a litoœci nawet dla siebie samej. (...) Takie serce nios³a Madame Defarge pod sukni¹ z grubej we³ny nie pozbawion¹ na swój sposób groŸnego
wdziêku. Ciemne w³osy kobiety po³yskiwa³y bujnie i bogato pod purpurow¹
czapk¹ frygijsk¹. Za stanikiem ukrywa³a na³adowany pistolet. Ostry sztylet
tkwi³ za jej pasem”50.
W dobie restauracji i triumfu kultury wiktoriañskiej angielska kobieta
— i kobieta w ogóle — utraci³a wiele ze swej cielesnoœci. Nie mog³o byæ
inaczej, skoro jej cia³o i zmys³owoœæ pogr¹¿y³y siê w sferze quazi–religijnego tabu. W powieœci wiktoriañskiej zachowa³a, co prawda, urodê, ale œledz¹c charakterystyki bohaterek Dickensa i Trollope’a, nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e cechy fizyczne s¹ tu jedynie manifestacj¹ wartoœci etycznych, jakie
postaci te nios¹ — lub braku tych wartoœci. Amy Dorrit, Liza Hexam z Naszego wspólnego przyjaciela i Lucie Manette, heroina Opowieœci o dwóch
miastach, maj¹ ujmuj¹c¹ powierzchownoœæ, jasne w³osy — wygl¹d stosowny do anielskich ról. „DŸwiêk g³osu Lucie, promienny wyraz twarzy, do-

49

Cyt. za: N. Prytula, „Great–Breasted and Fierce”..., s. 175.
Por. Opowieœæ o dwóch miastach, t³um. T. J. Dehnel, pos³owie J. Wilhelmi, ilustracje Phiz, wyd. 1, Warszawa 1960, s. 420–421.
50
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tkniêcie rêki nie zawodzi³o nigdy i wywiera³y na ojca wp³yw zbawienny”51.
Jako anio³a postrzega³ Lucie zakochany w niej Karol Darnay. Jak¿e inaczej, skoro Lucie mia³a dar ulepszania ludzi! Tak¿e Milusia — niewinna
dwudziestoletnia córka Meaglesów z Ma³ej Dorrit — to „œliczna dziewczyna o szczerej twarzy i wspania³ych, wielkich, ³agodnych i promiennych
oczach, piêknie osadzonych pod czo³em, œwiadcz¹cych o d o b r o c i oraz
s z l a c h e t n o œ c i52. Dopiero Estella, obiekt mi³oœci Pipa z Wielkich nadziei, uwolni siê od gorsetu na³o¿onego na kobiety przez Dickensa: to postaæ ¿ywa i niejednoznaczna, niekiedy okrutna w postêpowaniu z ch³opcem
ni¿szego od niej stanu. Czego nie chcia³ wyjawiæ nam autor, dopowiedzia³
ilustrator powieœci, Marcus Stone: pod wygwie¿d¿onym niebem (czy¿by
aluzja do imienia kobiety?) czarnow³osa piêknoœæ o bladej, wyrazistej twarzy. Mimo d³ugiej peleryny i kapelusza, skrywaj¹cych jej cia³o, postaæ pe³na
subtelnego wdziêku53.
Na drugim biegunie moralnym, np. w salonie pañstwa Veneeringów,
spotykamy ju¿ tylko ró¿ne okazy brzydoty. Jeszcze pani domu to kobieta
„przystojna”, ale ma „nos krogulczy, takie¿ palce; w³osy nie tak jasne, jakby
tego pragnê³a”54. Pani Podsnapowa to „piêkny okaz dla profesora Owena; mnóstwo koœci, kark i nozdrza przypominaj¹ konia na biegunach, rysy
ostre, majestatyczne przybranie g³owy, które pan Podsnap obwiesi³ z³otem”; najbrzydsza oka¿e siê „urocza trzpiotka”, lady Tippins: „wielka jajowata twarz jak odbicie twarzy w ³y¿ce; wystrzy¿ona alejka, niczym droga publiczna, prowadzi ze szczytu g³owy lady Tippins do przyprawionego z ty³u
koka”55. Ogl¹daj¹c zw³oki mê¿czyzny wy³owione z Tamizy, jeden z bohaterów powie: „wygl¹da p r a w i e jak lady Tippins”56.
Idealizacja kobiecych bohaterek przybierze skrajn¹ formê w postaci
matki. Wszak¿e m³oda matka w otoczeniu dzieci to raczej statystka w t³umie powieœciowych postaci, element sztafa¿u w obrazie codziennego ¿ycia,
czêsto osoba uboga, potrzebuj¹ca wsparcia. Nie tylko bohaterowie powieœci Dickensa zostali osieroceni w dzieciñstwie; zbyt szybka utrata matki dotknê³a np. George Eliot i Wilkie Collinsa. W takiej sytuacji idea³ matki sta-

51
52
53
54
55
56

Tam¿e, s. 151.
Ch. Dickens, Ma³a Dorrit, t. 1, s. 33 (podkreœlenie T. C.).
Por. wydanie oryginalne: Ch. Dickens, Great Expectations, Hertfordshire 1999, s. 397.
Ch. Dickens, Nasz wspólny przyjaciel, Z. Pop³awska, Warszawa 1949, t. 1, s. 17.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 33 (podkreœlenie autora).
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je siê znamienny przez nieobecnoœæ swego medium57. Niezwyk³¹ cech¹ tej
sytuacji jest to, ¿e ¿ywe matki nie wype³nia³y kobiecego idea³u. Doœwiadczy tego Clennam z Ma³ej Dorrit, Esther Summerson z Nawiedzonego domu (Bleak House, 1852–1853), tytu³owy bohater powieœci Daniel Deronda
(1876) George Eliot czy Anne Catherick z Kobiety w bieli Collinsa58. Jak
wynika z lektury Death and the Mother, monografii autorstwa Carolyn Dever, gotowoœæ angielskich pisarzy do demaskowania roli zmar³ych matek
(Collins, Eliot), niszczenia ich mitu i zapominania o nich lub przeciwnie
— negli¿owania ich roli (Dickens) œwiadczyæ mo¿e o istnieniu pewnego
kulturalnego fenomenu, w³aœciwego epoce wiktoriañskiej.
Postaci kobiece i problemy kobiet wpisuj¹ siê wiêc w tak szerokie spektrum kulturowe, jakie ³¹czy postaæ Madonny z ksi¹¿ek Anny Jameson,
Margaret Fuller i George Eliot z niepozbawionymi buntowniczych rysów
kobietami z pierwszych powieœci feministycznych lat 70., które zawdziêczamy Mary Braddon, Rhodzie Broughton i Florence Marryat. Amerykañska badaczka Kimberly VanEsveld Adams zwróci³a uwagê na fakt, ¿e
trzy pierwsze pisarki odnalaz³y w postaci Madonny ju¿ nie symbol poœwiêcenia, lecz sposób zamanifestowania rosn¹cej samoœwiadomoœci kobiecej59. Adams stara siê zrekonstruowaæ teologiê i mariologiê pisarek z ich
historycznych (Jameson), politycznych (Fuller) i powieœciowych (Eliot)
tekstów; z naszego punktu widzenia istotny bêdzie ów spo³eczny aspekt
„uœwiêconej kobiecoœci”60.
W krêgu œwiêtoœci znalaz³y siê i inne postaci kobiece: kobieta zbawiciel
Amy Dorrit i kobieta anio³ Liza Hexam z powieœci Dickensa; skromne,
pe³ne troski o innych, nawet tych zupe³nie obcych, i poœwiêcenia dla bliskich; nie¿¹daj¹ce te¿ niczego dla siebie. Ten idea³ nie narodzi³ siê wszak¿e
w krêgu literatury kobiecej, choæ znalaz³ w niej wyraz, a w koñcu zosta³
przez ni¹ zanegowany i odrzucony. Stereotyp z³otow³osego, podobnego do
lalki „anio³a w domu” (Angel in the House) okaza³ siê zbyt atrakcyjny, przynajmniej dla mê¿czyzn, aby tak autorzy, jak i czytelnicy szybko go porzucili.
W tradycyjnej klasyfikacji bohaterek kobiecych w literaturze wiktoriañskiej Amy, Liza czy Lucie zaliczy³yby siê do kategorii „doskona³ej kobiety
57

Por. C. Dever, Death and the Mother..., s. 6.
Tam¿e, s. 81 n., 174.
K. V. Adams, Our Lady of Victorian Feminism: The Madonna in the Work of Anna Jameson, Margaret Fuller and George Eliot, Ohio University Press, b.m.w. 2001.
60
Adams analizuje tu raczej „the feminine face of the divine”, por. tam¿e, s. 101.
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lat piêædziesi¹tych” (The Perfect Lady of the 50s), w odró¿nieniu od „sentymentalnej lat czterdziestych” (The Sentimental 40s) i „zrewoltowanej szeœædziesi¹tych” (The Revolting 60s)61. Klasyfikacja — jak ka¿da — bardzo
uproszczona, a postaci „anielic” zrodzi³y siê przecie¿ w latach 60.
W nakreœlonym tu kontekœcie fakt narodzin nowej bohaterki powieœciowej staje siê sygna³em przemian w œwiadomoœci wiktoriañskiej; sfera
psychologii, zbiorowej i jednostkowej, odbija tu nie tyle zmiany zachodz¹ce
w sferze spo³ecznej, ile sygnalizuje potrzebê takich zmian62. W³aœciw¹ perspektywê tworz¹ dopiero badania porównawcze. Na tle kobiecych postaci
z popularnej literatury niemieckiej i polskiej XIX w. wiktoriañska bohaterka jawi siê, co prawda, jako zale¿na od patriarchalnego modelu spo³ecznego, silnie wspieranego przez religiê i towarzysz¹ce jej wielorakie tabu
— wszak¿e nieustannie poszukuj¹ca duchowej autonomii, drogi rzeczywistej emancypacji i rozwoju. Za swe d¹¿enia p³aci zawsze wysok¹ cenê: rezygnacj¹ ze zwi¹zku ma³¿eñskiego, prawdziw¹ lub choæby tylko manifestowan¹ samotnoœci¹. Otwarty pozostawiam problem, czy d¹¿eniom tym
sprzyja³a idealizacja postaci kobiecej w spo³ecznym, tak¿e i literackim odbiorze oraz jak¹ rolê odegra³a idealizacja w³asnej p³ci, któr¹ fundowa³y sobie kobiety pisarki. A tak¿e — jaki by³ zwi¹zek pomiêdzy literack¹ autoidealizacj¹ kobiety a jej niekiedy wyraŸn¹ gotowoœci¹ do aprobowania uczuciowych zwi¹zków w obrêbie w³asnej p³ci. Czy mamy tu do czynienia z prostym odwróceniem kultu mêskoœci, szerz¹cym siê wœród angielskich d¿entelmenów? Œwiadomie nie pos³ugujê siê tu okreœleniem „kobiece zwi¹zki
homoseksualne”, poniewa¿ doza subtelnego erotyzmu, jaki zdaje siê pojawiaæ we wzajemnych zwi¹zkach bohaterek George Eliot i Mary Braddon,
nie dowodzi jeszcze takiego ich charakteru.
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C. W. Cunnington, Feminine Attitudes in the Nineteenth Century, London 1935.
Analizowane s¹ zarówno przez historyków kultury popularnej, jak i badaczy powieœci detektywistycznej, por. przyk³adowo: P. Bratlinger, The Reading Lesson. The Threat of Mass Literacy in Nineteenth–Century
British Fiction, b.m.w. 1998, rozdz. 1–2. R. R. Thomas, Detective Fiction and the Rise of Forensic Science,
„Nineteenth–Century Literature” LVI, June 2001, nr 1, s. 117–222.
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Idea czystoœci i piek³o mê¿czyzn
w literaturze drugiej po³owy XIX wieku

Idea czystoœci i piek³o mê¿czyzn...

„Wszyscy jesteœmy wiktorianami” — tak rozpoczyna Michel Foucault
swój g³oœny esej z Historii seksualnoœci, która mia³a zrewolucjonizowaæ metody badania kultury. Ten prowokacyjny pocz¹tek pokazywa³ uwik³anie
XX–wiecznego myœlenia o sprawach Erosa w XIX–wieczne jeszcze schematy i normy, zwraca³ tak¿e uwagê na koniecznoœæ ich rozpoznania jako
¿ywych wci¹¿ wzorców kultury. Jerzy Jedlicki w swojej ksi¹¿ce o lêkach nowoczesnoœci traktuje epokê wiktoriañsk¹ jako niezwykle wa¿ny moment
kszta³towania siê postaw zwi¹zanych z sytuacj¹ kryzysu — sytuacj¹ funduj¹c¹ w pewien sposób europejsk¹ nowoczesn¹ to¿samoœæ1. Powieœæ wiktoriañska zapisa³a marzenie o nowym cz³owieku, zwyciêzcy rzeczywistoœci,
ale tak¿e przedstawi³a w losach swoich bohaterów zw¹tpienie odnosz¹ce
siê do realizacji tego modelu, strach przed okrucieñstwem instynktów rozpoznawanych tak dobrze przez ówczesne przyrodoznawstwo i lêk przed
mas¹. Broni¹c, na co wskazuje Jedlicki, „mêskich” cech kultury brytyjskiej,
zagro¿onych przez barbariê nowoczesnoœci, pokazywa³a napiêcia towarzysz¹ce przekszta³caniu siê kulturowych wzorców, przede wszystkim zwi¹zanych z p³ci¹.
Szkoda, ¿e autor ksi¹¿ki o lêkach krytyków nowoczesnoœci nie skonfrontowa³ przywo³ywanych tu autorów angielskich drugiej po³owy XIX w.
z polskimi pisarzami i publicystami tego samego czasu. Przede wszystkim
z Boles³awem Prusem jako autorem Lalki — powieœci o rozpadzie œwiata,
analizuj¹cej te same lêki i napiêcia, które by³y przedmiotem zainteresowa1

J. Jedlicki, Œwiat zwyrodnia³y. Lêki i wyroki krytyków nowoczesnoœci, Warszawa 2000.
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nia autorów powieœci wiktoriañskiej. Prus, tak samo jak Charles Dickens
czy Thomas Hardy, zainteresowany by³ przede wszystkim ludŸmi czasu
wielkiej zmiany. Jako analityk zbiorowoœci, znajduj¹cej siê w fazie transformacji, bacznie œledzi³ ¿ycie norm spo³ecznych — a wiêc zarówno utrwalanie siê i stabilizacjê nowych, jak i wyradzanie siê czy „mutowanie” starych.
Ze swojej ulubionej perspektywy „humorysty”, któr¹ uwa¿a³ za gwarancjê
obiektywizmu obserwacji, autor Lalki szczególnie uwa¿nie przygl¹da³ siê
rozmaitym formom poœrednim wœród wzorców reguluj¹cych ¿ycie spo³eczeñstwa pozostaj¹cego z jednej strony pod ciœnieniem sytuacji politycznej
i zwi¹zanej z ni¹ aksjologii narodowej, z drugiej zaœ atakowanego przez nowoczesnoœæ i jej wyzwania. Biografie jego bohaterów (od pierwszej powieœci Dusze w niewoli przez Lalkê i Emancypantki po Dzieci) dobrze odzwierciedlaj¹ te napiêcia. Chcia³abym tu przyjrzeæ siê zw³aszcza tym, które
wi¹¿¹ siê z kwesti¹ mêskiej to¿samoœci, kszta³tuj¹cej siê w drugiej po³owie
XIX stulecia pod wp³ywem ró¿nych inspiracji. Rozterki i dylematy bohatera Lalki ods³aniaj¹ Ÿród³a zarówno wzorców mêskoœci, jak te¿ lêków czy
wrêcz neuroz zwi¹zanych z ich realizacj¹.
Na czym polega g³ówny problem Stanis³awa Wokulskiego, bohatera
irytuj¹cego niezdecydowaniem i chwiejnoœci¹ wielu wspó³czesnych Prusowi krytyków? Na pytanie to próbowa³am ju¿ odpowiedzieæ w swojej ksi¹¿ce
o Lalce, zajmowa³am siê jednak przede wszystkim k³opotami Wokulskiego
z polsk¹ form¹2. Z ich analizy wyprowadza³am wniosek, ¿e Izabela — niedostêpna, anielska wybranka — jest bohaterowi Lalki niezbêdna jako idea,
która, z braku mo¿liwoœci realizacji innych wzorców (np. tych funduj¹cych
polski etos szlachecki czy rycerski), ma nadaæ sens jego ¿yciu i staæ siê podstaw¹ spójnej to¿samoœci, na której utratê cierpi. Kontekst powieœci wiktoriañskich (nieczêsto do tej pory przywo³ywany) prowokuje jednak do innych jeszcze interpretacji, bo pokazuje mi³osne rozterki Wokulskiego jako
typow¹ przypad³oœæ mê¿czyzny koñca wieku XIX, czasu, gdy chwiej¹ siê
fundamenty kultury patriarchalnej, a mêskoœæ, uto¿samiana dot¹d z mobilnoœci¹, przebojowoœci¹ i intelektualnym panowaniem nad œwiatem, traci
jako model swoj¹ jednorodnoœæ (a mo¿e i stosowalnoœæ).
G³ównym Ÿród³em k³opotów Wokulskiego z to¿samoœci¹, które dzieli
z bohaterami powieœci George Eliot, Charlesa Dickensa czy Thomasa Hardy’ego, jest nie tylko idea mi³oœci „czystej” ale, przede wszystkim, idea
2

E. Paczoska, Lalka, czyli rozpad œwiata, Bia³ystok 1995.
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„czystoœci”. Koncepcja mêskiej czystoœci, traktowana nie jako zjawisko z zakresu higieny, lecz etyki spo³ecznej, ma bez w¹tpienia wyraŸne miejsce na
mapie fantazmatów i idei kr¹¿¹cych po Europie drugiej po³owy XIX stulecia. Uwagê badaczy polskiej kultury przyci¹ga³a do tej pory tylko w swym
schy³kowym, modernistycznym wariancie3. A przecie¿ przez ca³y w³aœciwie
wiek XIX idea czystoœci okreœla³a sferê postaw czy zachowañ kwalifikowanych jako „mêskie”. Jako rezerwuar wyobra¿eñ i wzorców by³a przede
wszystkim fundamentem kultury angielskiej doby wiktoriañskiej, ale okreœla³a projekty mêskoœci tak¿e nad Sekwan¹4 i Wis³¹. Stanowi³a równie¿
wa¿ny kontekst dylematów i rozterek mêskich bohaterów literatury, g³ównie tej, która stawia³a sobie zadanie opisu wspó³czesnoœci i jednoczeœnie jej
kszta³towania.
Dziœ kojarzymy ideê mêskiej czystoœci, zakorzenion¹ w kulturze
XIX w., przede wszystkim z romantycznymi stylami zachowañ, zwi¹zanymi
z koncepcj¹ mi³oœci traktowanej jako zwi¹zek dusz. Jej wzorcowe niejako
wyobra¿enie w postaci „b³êkitnego kwiatu” stworzy³ Novalis w czytanej
w ca³ej Europie powieœci Henryk Ofterdingen. Ukochana Henryka, Matylda–Sophia, wyposa¿ona zosta³a w cechy jednoznacznie anielskie. W ideale,
który odnajduje Henryk, „mi³oœæ zmys³owa ³¹czy siê (…) z duchow¹, erotyzm z mistycyzmem, znosz¹c opozycjê miêdzy cielesnym i duchowym oraz
zewnêtrznym i wewnêtrznym”5. Ten kr¹g kulturowych wzorców zmienia siê
oczywiœcie w ci¹gu XIX w. Zmiany te maj¹ zwi¹zek z odkryciami przyrodoznawców i fizjologów, z koncepcjami determinizmu przyrodniczego,
w koñcu z nowymi formami ¿ycia codziennego. To wtedy, najproœciej rzecz
ujmuj¹c, mi³oœæ traci sw¹ anielsk¹ jednoznacznoœæ — bo traci j¹ w ogóle
natura, tak¿e w literaturze diagnozowana jako ¿ar³oczna czy wrêcz niemoralna, co pokazuj¹ choæby Kwiaty z³a Charles’a Baudelaire’a. To przecie¿
Baudelaire g³osz¹c „pochwa³ê makija¿u”, wystêpowa³ z koncepcj¹ kultury,
która powinna przezwyciê¿aæ determinanty przyrody, wyzwalaæ cz³owieka
z jej pu³apek. Pu³apki te z kolei uosabia czêsto w twórczoœci autora Paryskiego spleenu kobieta — symbol natury demonicznej i pogr¹¿aj¹cej cz³o-

3
Zob. M. Podraza–Kwiatkowska, Kompleks Parsifala, czyli o m³odopolskim ideale czystoœci, [w:] tej¿e, Wolnoœæ i transcendencja, Kraków 2003.
4
Mo¿na mówiæ o „angelizmie” mêskich bohaterów powieœci Emila Zoli, takich jak Brzuch Pary¿a czy
Nana. W epilogu Germinalu w³aœnie idea czystoœci wiedzie bohatera ku optymistycznej wizji przysz³oœci
œwiata.
5
E. Boniecki, B³êkitny kwiat, „Twórczoœæ” 2000, nr 5.
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wieka w piekle instynktów. Tak¿e bohaterów powieœci wiktoriañskiej — takich jak np. Juda nieznany Thomasa Hardy’ego — drêcz¹ rozmaite lêki
zwi¹zane ze sfer¹ fizjologii i zmys³owoœci. Trafnie uj¹³ ich istotê John Fowles, próbuj¹c napisaæ w latach 60. XX stulecia „wspó³czesny romans wiktoriañski”, rekonstruuj¹cy ramy tamtej kultury: „Zacny wiktoriañski umys³
trapi³ koszmar stworzony przez geologa Lyella i biologa Darwina. Do tamtej pory cz³owiek ¿y³ jak dziecko w ma³ym pokoju. Oni zaœ dali mu (…) nieskoñczon¹ przestrzeñ i czas i dorzucili jeszcze obrzydliwie mechanistyczne
wyt³umaczenie ludzkiej rzeczywistoœci. (…) Wiktorianie ¿yli w cieniu teorii
ewolucji. Zostali ciœniêci w przestrzeñ. Poczuli siê nieskoñczenie izolowani”6. Odkrywaj¹c w sobie „zwierzê”, bohater wiktoriañski broni³ siê jednoczeœnie przed konsekwencjami tego odkrycia — tak samo jak Wokulski. Bo
przecie¿ w Lalce idea czystoœci konfrontowana jest wci¹¿ z nowoczesn¹
wiedz¹ o ludzkiej biologicznoœci, dostosowan¹ do standardów XIX–wiecznego przyrodoznawstwa i medycyny. Jej przedstawicielem jest tu doktor
Szuman, pointuj¹cy zabiegi Wokulskiego jako romantycznego kochanka
wnioskami dotycz¹cymi np. normalnych skutków seksualnej abstynencji
samotnego czterdziestoparoletniego wdowca7.
W kulturze polskiej „b³êkitny kwiat” romantycznej mi³oœci rozkwita³
oczywiœcie na glebie narodowej martyrologii. Bohater Mickiewicza i S³owackiego wyzwala³ siê z mi³oœci do kobiety, by móc w pe³ni wcieliæ siê
w rolê kochanka umêczonej ojczyzny. Duszo–cielesny zwi¹zek mê¿czyzny
z Polsk¹, najczêœciej wyobra¿an¹ w postaci dziewicy lub kobiety matki,
okreœla³ wy³¹cznie duchowy charakter tej relacji. Prowokacyjna Norwidowska metafora „rozebranej”, ci¹gle nieobecnej, bo zawstydzonej w³asn¹ nagoœci¹ i poszukuj¹cej rozmaitych przebrañ okreœla³a, z jednej strony, zale¿noœæ polskich wyobra¿eñ od formy niewoli, z drugiej zaœ pokazywa³a podporz¹dkowanie Polski powszedniej (a wiêc tak¿e — cielesnej) Polsce œwiêtej, tej od wielkich gestów i narodowych rytua³ów. W powieœciach Józefa
Ignacego Kraszewskiego, napisanych tu¿ po powstaniu styczniowym pod
pseudonimem Boles³awity i utrwalaj¹cych repertuar narodowych strategii
6

J. Fowles, Uwagi na temat niedokoñczonej powieœci, [w:] tego¿, Kana³y czasoprzestrzeni. Eseje i inne pisma,
Poznañ 2002.
7
Warto tu przytoczyæ charakterystyczny dialog obu bohaterów. Na pytanie Wokulskiego: „Czy mo¿na
kochaæ kobietê w sposób idealny, nie po¿¹daj¹c jej?”, Szuman odpowiada: „Naturalnie. Jest to jedna z masek, w któr¹ lubi przebieraæ siê instynkt utrwalenia gatunku” (B. Prus, Lalka, Warszawa 1954, t. 1, s. 117).
Przypomnijmy te¿, ¿e czytelnik powieœci nieraz widzi Wokulskiego uczestnicz¹cego w scenach erotycznych
z pierwsz¹ ¿on¹, Ma³gorzat¹ Minclow¹.
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w sytuacji niewoli, cielesnoœæ bohaterów jest zawsze podporz¹dkowana
idei, kojarzy siê przede wszystkim z cierpieniem i misj¹. Widaæ to znakomicie np. w powieœci Moskal, która przeciwstawia œwiêtoœæ polskiej kobiety
i polskiego mê¿czyzny azjatyckiemu rozpasaniu. Cierpi¹cy Polak jest tu pokazywany jako wzór duchowoœci na tle rosyjskiego zepsucia i zezwierzêcenia, a szlachetna polska niewiasta skontrastowana zostaje z kobiet¹ rosyjsk¹, „moskiewk¹” we w³adzy zmys³ów, która z luboœci¹ wêszy zapach krwi,
publiczn¹ egzekucjê traktuj¹c niemal jak afrodyzjak. O sile oddzia³ywania
tego typu opozycyjnych obrazów w polskiej kulturze XIX w. mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e okreœlaj¹ one losy bohaterów dzie³ pisanych pó³wiecze póŸniej
– np. Uroda ¿ycia Stefana ¯eromskiego. Zruszczony bohater tej powieœci do polskoœci iœæ musi przez odrzucenie zmys³owoœci i kobiety, która j¹
uosabia. Ten supe³ polskoœci i erotyzmu trafnie rozpozna po up³ywie nastêpnego pó³wiecza narrator Ob³êdu Jerzego Krzysztonia, analizuj¹c problemy polskiej mêskiej to¿samoœci: „Mê¿czyŸni w tym kraju przez dwieœcie
lat zajmowali siê prawie wy³¹cznie umieraniem za ojczyznê. A¿ dziw, ¿e
mieli czas zasiaæ co nieco potomków, przewa¿nie pogrobowców i sierot”8.
Mi³oœæ Wokulskiego, z jednej strony, znakomicie wpisuje siê w ten kr¹g
wyobra¿eñ. Bohater Lalki bez w¹tpienia uprawia obyczaj romantycznych
kochanków, marzenie o zwi¹zku dusz przek³adaj¹c na gesty mi³osnego
poddañstwa. Izabelê (ale, zauwa¿my, tylko j¹ spoœród kobiet obecnych
w œwiecie powieœci) traktuje jak boginkê zes³an¹ na ziemski padó³. Zachowania te by³y do tej pory przede wszystkim, tak¿e przeze mnie, rozpoznawane jako przynale¿ne do krêgu polskiej kultury romantycznej. Przypomnieæ tu warto, ¿e w Pary¿u, w chwili depresji, bohater Prusa w³aœnie romantyczne ksiêgi swojej m³odoœci oskar¿a o zamkniêcie go w obrêbie tego
kanonu (w którym ju¿ wczeœniej niejednokrotnie czu³ siê œmiesznie czy g³upio) i ciska o œcianê poezjami Mickiewicza. Za zachowaniami Wokulskiego, które w chwili szczeroœci sam ocenia jako œmieszne i dysfunkcjonalne,
kryj¹ siê jednak inne jeszcze lektury, kszta³tuj¹ce kr¹g wyobra¿eñ funduj¹cych XIX–wieczn¹ mêsk¹ to¿samoœæ. Bo Lalka czytana razem z powieœciami wiktoriañskimi okazuje siê wiêc w pewnym sensie typow¹ opowieœci¹ o mi³oœci z drugiej po³owy XIX w. — czasu ostatnich barykad zbudowanych w obronie jednolitej mêskiej formy ze starych kamieni romantycznych zamczysk i nowych cegie³ ze stemplem pozytywizmu.
8

J. Krzysztoñ, Ob³êd, Warszawa 1980, t. 2, s. 94.
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Do „ksi¹g zbójeckich” m³odoœci bohatera Lalki nale¿¹ bowiem bez
w¹tpienia tak¿e podstawowe pozycje z biblioteki pozytywistów, czytane jako gwarancja rozwoju i antidotum na polsk¹ beznadziejê, dostarczaj¹ce
nowych wzorców zachowañ. Takich wzorców, które zast¹pi³yby stare, dysfunkcjonalne w realiach Polski postyczniowej, realiach bezlitoœnie obna¿aj¹cych iluzorycznoœæ czy wrêcz groteskowoœæ polskich marzeñ o roli rycerza
lub bezpoœredniego spadkobiercy Króla–Ducha. Filozofia pozytywistów
dawa³a mo¿liwoœæ dostosowania marzeñ o zwyciêstwie nad rzeczywistoœci¹
do niej samej. Polskim mê¿czyznom, pozbawionym mo¿liwoœci realizacji
wzorców ukszta³towanych przez tradycyjn¹ kulturê szlacheck¹ czy rycerski
etos i czêsto boleœnie odczuwaj¹cym w³asn¹ rolê „bubla” historii9, pokazywa³a inne formy zdobywania to¿samoœci i kie³znania lêków przed przysz³oœci¹. Charakterystyczne, ¿e wœród tych form wa¿ne miejsce zajmowa³ znów
idea³ czystoœci, wyposa¿ony w tej „ods³onie” dziejów kultury w nowe aspekty i cechy.
WyraŸnie wskazuj¹ nañ autorytety pokolenia polskich pozytywistów.
I tak np. w dziele Augusta Comte’a wyobra¿enie czystej mi³oœci okazuje siê
jednym z fundamentów jego utopii. Idea³ platoñski zostaje tu oczywiœcie
przybrany w szaty pozytywistycznej religii ludzkoœci. Warto w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e swoje wielkie dzie³o, które mia³o staæ siê podwalin¹ nowej epoki, Comte tworzy³ w wyj¹tkowo trudnym dla siebie okresie napiêæ
ma³¿eñskich (jego ¿ona, Karolina Massin, prawdopodobnie by³a prostytutka, wielokrotnie go zdradza³a). Dopiero po rozwodzie spotka³ idealn¹ kobietê, Klotyldê de Vaux, która zmar³a rok póŸniej — a spotkanie owej, jak
sam niejednokrotnie podkreœla³, „doskona³ej istoty” pozwoli³o mu domkn¹æ koncepcjê filozoficzn¹, nad któr¹ pracowa³ ca³e ¿ycie10. Modlitwy
i akty spowiedzi dedykowane przez Comte’a „œwiêtej Klotyldzie” przedstawiaj¹ idea³ duchowego zwi¹zku, traktowanego przez filozofa jako swoista
gwarancja, ¿e ludzkoœæ w swojej istocie zmierza drog¹ rozwoju. Za najwy¿sz¹ wartoœæ Comte wyraŸnie uwa¿a czystoœæ tej mi³oœci, której nie by³o dane spe³niæ siê fizycznie, przeciwstawion¹ niskim instynktom erotycznym.
W 1847 r. pisze: „Jak¿e siê dziœ cieszê, ¿e (…) zwi¹zek nasz zachowa³ nieskalan¹ czystoœæ mimo wolnoœci, któr¹ wyj¹tkowo i bez winy zdoby³o sobie
9

Tak np. czuje siê Benedykt Korczyñski, bohater Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.
Tak o tym pisze Barbara Skarga: „Oto filozof znajdowa³ ¿ywy dowód dla swych tez, geniusz odnajdywa³
siê w oczach swego najzdolniejszego ucznia, prorok znajdowa³ swego naj¿arliwszego wyznawcê” (Comte,
[w:] A. Comte, Wybór pism, oprac. B. Skarga, Warszawa 1966, s. 47).
10
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ka¿de z nas. Czy¿ nie powinno mi to wystarczyæ, ¿e wœród naszych ostatnich
wynurzeñ wyrazi³aœ naiwny ¿al, ¿e nie odpowiedzia³aœ na moj¹ mi³oœæ niewys³owionym darem? Wspomnienie tego niewymuszonego ¿alu pozostanie dla mnie zawsze cenniejsze od wszelkich z³udnych wspomnieñ, które
mog³oby pozostawiæ ca³kowite spe³nienie moich pragnieñ i które przeszkadza³yby mi teraz wracaæ myœl¹ bez trwogi i bez wyrzutów sumienia do naszej kochanej przesz³oœci”11. Klotylda, idealna, bezcielesna kobieta, staje
siê tu obrazem Ludzkoœci, a platoñska mi³oœæ okazuje siê wzorcem uczuæ
¿ywionych wobec cz³owieka w ogóle, cz³owieka traktowanego jako „Wielka
Istota”, która w nowej religii pozytywizmu staje na miejscu Boga12. Rysy takiej idealnej kobiety, wyobra¿aj¹cej najszczytniejsze idea³y ludzkoœci, nosi
bez w¹tpienia postaæ S³awy, której wizjê prze¿ywa Wokulski w warszawskim Ogrodzie Botanicznym ju¿ po rozstaniu z Izabel¹.
Idea³ czystej mi³oœci, dopasowany do warunków codziennego mieszczañskiego ¿ycia, pojawia siê te¿ w popularnych dzie³ach poradnikowych
Samuela Smilesa, a wiêc zarówno w jego g³oœnej Pomocy w³asnej, jak i Charakterze, jednym z bestsellerów wiktoriañskiej Anglii13, a tak¿e pokolenia
pozytywistów. Ksi¹¿kê Character: The True Gentelman (1859) nazywano
czêsto manifestem materializmu — przeciw czemu autor niejednokrotnie
protestowa³, podkreœlaj¹c, ¿e chodzi³o mu przede wszystkim o stworzenie
nowego idea³u14. Smiles proponowa³ projekt integracji mêskiej osobowoœci
wokó³ idei pracy i spo³ecznej mobilnoœci. Jako najlepszy sposób œwiadomego kszta³towania mêskiego charakteru promowa³ model samoopanowania,
gdy¿, jak podkreœla³, „panowanie nad sob¹ jest to odwaga tylko w innej formie”15. Opanowywanie w³asnych instynktów, ich kontrola i nieustanna
œwiadomoœæ ich dzia³ania jest w ksi¹¿ce Smilesa Ÿród³em wszelkich cnót,
pisze bowiem: „O ile cz³owiek potrafi okie³znaæ swe popêdy i namiêtnoœci,
o tyle jest wolnym moralnie”, dodaj¹c, ¿e „charakter rozwija siê wœród czystoœci, cnoty i umiarkowania”16. Smiles podaje mnóstwo przyk³adów wybit11

A. Comte, Moja trzecia (spowiedŸ) œwiêtej Klotyldzie, [w:] Wybór pism, s. 225.
Podobny do comte’owskiego idea³ mi³oœci platonicznej pojawia siê czêsto w publicystyce i dramatach
Aleksandra Œwiêtochowskiego, przede wszystkim w jego cyklu dramatycznym Duchy.
13
W krêgu bezpoœredniej inspiracji dzie³ami Smilesa umieszcza siê takie np. powieœci wiktoriañskie, jak:
Felix Holt George Eliot, Juda nieznany Thomasa Hardy’ego, Great Expectations Charlesa Dickensa — zob.
R. Gilmour, The Idea of the Gentleman in the Victorian Novel, London 1981, s. 100–106.
14
Pisze o tym R. Gilmour, dz. cyt., s. 99–100.
15
S. Smiles, O charakterze, t³um. W. Przyborowski, Warszawa 1879, wyd. 2, s. 130.
16
Tam¿e, s. 131.
12
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nych jednostek, tzn. mê¿czyzn zwi¹zanych ze sfer¹ polityki, dzia³alnoœci
publicznej, tak¿e sztuki, którym uda³o siê pohamowaæ w³asne instynkty. Tego, co trzeba w naturze ludzkiej poskramiaæ, autor nie charakteryzuje oczywiœcie bli¿ej; skupiony na analizie mechanizmu samoopanowania, nie dotyka sfery powszechnie uznawanej w XIX–wiecznej kulturze za „wstydliw¹”. W ksi¹¿ce Smilesa (w przek³adzie czytanym przez pokolenie Prusa)
sugeruj¹ tylko tê sferê takie doœæ abstrakcyjne okreœlenia, jak: „instynkt”,
„popêd” „nieokie³znany temperament”, „niedojrza³a energia”, „namiêtnoœci”. Wiadomo sk¹din¹d, ¿e w kulturze tamtego czasu abstrakcje te przek³adano na ca³kiem konkretne zalecenia, dotycz¹ce np. edukacji seksualnej m³odych mê¿czyzn, straszonych widmem masturbacji jako g³ównego
Ÿród³a chorób cia³a i duszy17. Autor nieustannie natomiast podkreœla, ¿e
idealny cz³owiek, a w³aœciwie idealny mê¿czyzna (bo o kobietach mowa tu
tylko kontekstowo, jako o tych, które u³atwiaj¹ lub utrudniaj¹ swoim partnerom walkê ze „sk³onnoœciami”) „potrafi okie³znaæ swe popêdy i utrzymaæ je pod w³adz¹ wy¿szych si³ swej organizacji. Popêdy te musz¹ byæ pos³uszne rozkazom najwewnêtrzniejszej potêgi, (…) inaczej stanie siê niewolnikiem swych sk³onnoœci, zabawk¹ swych uczuæ albo przekonañ”18. Za
Herbertem Spencerem powtarza jak mantrê: „Nie ulegaæ wra¿eniom, nie
zale¿eæ od takich lub owakich popêdów, ale okie³znaæ je, utrzymaæ w równowadze, iœæ za wyrokiem wszystkich uczuæ, od których zawis³a dojrza³oœæ
czynu”19. W polskim przek³adzie wielokrotnie pojawia siê okreœlenie „pobo¿ny m¹¿” jako synonim idealnego mêskiego charakteru, opartego na zasadzie „surowej wewnêtrznej karnoœci”. Okreœlenie to odsy³a oczywiœcie
do angielskiego odrodzenia religijnego pocz¹tków XIX stulecia, do idea³ów ewangelicyzmu. Jednoczeœnie Smilesowi nie chodzi przecie¿ tylko
o kszta³towanie charakteru cz³owieka wierz¹cego. Modeluje raczej uniwersalny etyczny standard — standard czystoœci, porównywany tylko z biblijnym wyobra¿eniem moralnoœci, godnoœci i prawoœci. W tym sensie
„œwiêtym mê¿em”, podkreœla Smiles, mo¿e byæ dziœ nie kap³an czy pustelnik, lecz „cz³owiek interesu, przemys³owiec, kupiec”. Dziêki samoopanowaniu i kultywowaniu idei czystoœci ka¿dy wiêc mo¿e staæ siê bohaterem

17
Byæ mo¿e do tego nawi¹zuje Smiles, przestrzegaj¹c m³odzie¿, by wystrzega³a siê „szpetnych i p³ochych
namiêtnoœci” (s. 240).
18
Tam¿e, s. 132.
19
Tam¿e. Smiles cytuje tu Statystykê towarzysk¹ Spencera.
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wspó³czesnoœci — „przez panowanie nad sob¹ iœcie bohaterski charakter
dochodzi swej pe³ni”20.
W tej wizji œwiadomego kszta³towania charakteru wedle zasady
self–help wa¿ne miejsce zajmuje tak¿e mi³oœæ — ale oczywiœcie „czysta”,
pozbawiona egoizmu i „namiêtnoœci czêsto przybieraj¹cych nazwê mi³oœci”. „Pobo¿ny m¹¿” powinien oddawaæ siê tylko mi³oœci „wy¿szej”, bo
„wielkie dusze tylko wielkie maj¹ namiêtnoœci”. „Mi³oœæ, to dzieciê czci
i uwielbienia, wywiera na charakter podnios³y i czysty wp³yw”21. Smiles nie
zapomina o sprawach cia³a i jego potrzebach, ale w³aœnie dlatego, ¿e wp³yw
fizycznoœci na kszta³towanie siê charakteru nie ulega dlañ w¹tpliwoœci,
wystêpuje wci¹¿ z has³ami „porz¹dkowania” czy „oczyszczania” tej sfery
przez, z jednej strony, dba³oœæ o tê¿yznê fizyczn¹ i zdrowie, z drugiej zaœ
— promowanie wzorca mi³oœci idealnej. W rozterkach Wokulskiego odnajdujemy bez trudu œlady zachowañ Smilesowskich bohaterów, stawianych
czytelnikowi za wzór, którzy kieruj¹ do swych wybranek np. takie apostrofy: „Ciebie pani kochaæ, to znaczy na wy¿szy wznieœæ siê stopieñ”. W ogniu
mi³oœci czystej, tzn. do odpowiedniej partnerki („wysokomyœlnej”, czyli powa¿nej, obdarzonej œwiadomoœci¹ swojej roli w rodzinie), i zwieñczonej
ma³¿eñstwem, charakter mêski siê uwznioœla, wchodzi w sferê uczuæ wy¿szych. Bohaterowie nowoczesnoœci — przedsiêbiorcy i kupcy z poradnika
Smilesa — pod¹¿aj¹ wiêc tropem mi³oœci platoñskiej, idealnego wzorca
zwi¹zku dusz i serc22. T¹ sam¹ drog¹ id¹ te¿ „bohaterowie” Thomasa Carlyle’a, którego ksi¹¿ka Captains of Industry na d³ugo okreœli³a utopijne standardy mêskoœci. Helena Michie okreœla ten tekst jako najwa¿niejszy dla
zdefiniowania nowego wzorca mê¿czyzny gentlemana w kulturze kapitalistycznej Anglii, nale¿¹cego do middle class i pracuj¹cego na swoje utrzymanie23. Carlyle’owska koncepcja men of letters i men of intelelect przynosi³a
obraz mê¿czyzny, który poœwiêca ¿ycie misji krzewienia wy¿szych idea³ów
i intelektualnego opanowania chaosu rzeczywistoœci. To on w³aœnie, jak
podkreœla Jedlicki, mia³ przywróciæ „skarla³emu œwiatu rutyny i kalkulacji

20

Tam¿e, s. 134.
Tam¿e, s. 240.
Do tego wzorca autor dodaje wiele praktycznych rad, zwracaj¹c np. uwagê na fakt, ¿e ¿ycie rodzinne jest
znakomit¹ szko³¹ strategii spo³ecznych, a jednoczeœnie kszta³ceniem tak istotnej umiejêtnoœci samoopanowania, wszak, jak pisze, „z³ot¹ regu³¹ ma³¿eñstwa jest: «Znoœ i folguj»”(tam¿e, s. 245).
23
H. Michie, Under Victorian Skins: in Tucker, [w:] A Companion to Victorian Literature, red. F. Herbert,
Blackwell 1999, s. 413.
21

22
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(…) organizacjê, wiarê i ³ad moralny”24, dŸwigaj¹c na swoich barkach ciê¿ar wszystkich niepokojów nowoczesnoœci. Fundamentem tego modelu by³
oczywiœcie idea³ mêskiej czystoœci, wywiedziony przez Carlyle’a z tradycji ascezy chrzeœcijañskiej i platoñskiego idealizmu. Pod koniec XIX w.,
jak stwierdza Michie, model ten zostanie zaadaptowany do wyobra¿eñ
zwi¹zanych z homoseksualizmem, o którym wtedy zaczyna siê pisaæ coraz
œmielej25.
Wyobra¿enie mêskiej czystoœci wymaga³o oczywiœcie postaci kobiety
anio³a; jak wiadomo, w tê rolê powinna siê by³a wcieliæ Izabela, by sprostaæ
oczekiwaniom Wokulskiego. Kobieta anielska to konstrukcja, która wywodzi siê oczywiœcie z poezji romantycznej (a tak¿e z wyprzedaj¹cych jej motywy i rekwizyty popularnych romansów), ale, jak wskazywa³am, ma swoje
miejsce równie¿ w panteonie wzorców spod znaku pozytywizmu. Rozpowszechnieniu siê tego wyobra¿enia sprzyja³y tak¿e bez w¹tpienia takie zjawiska XIX–wiecznego ¿ycia religijnego, jak og³oszenie w 1854 r. papieskiego dogmatu o Niepokalanym Poczêciu oraz rozkwit kultu maryjnego — widoczny we Francji od po³owy XIX w., a w Polsce owocuj¹cy wyraŸnie pod
koniec stulecia26. Kobietê o cechach dziewiczoœci, eteryczn¹ i bezcielesn¹,
chêtnie przedstawiali malarze tamtego czasu, np. Arnold Böcklin. Wszystkie te objets d’art, lektury i zjawiska ¿ycia duchowego, przek³adane na
poziom codziennoœci, wyznacza³y wyrazist¹ delimitacjê stref „czystoœci”
i „nieczystoœci”, „cnoty” i „grzechu”. Patronowa³y te¿ okreœlonym wzorcom wychowawczym, zwi¹zanym np. z kontrol¹ seksualnoœci dojrzewaj¹cych dziewcz¹t. Efektem przeanielenia kobiet (a z tym wzorcem identyfikowa³o siê wiele m³odych dziewcz¹t, wystarczy tu choæby wspomnieæ
pensjonarskie marzenia Emmy Bovary) z jednej strony, a wzorców mêskiej czystoœci z drugiej by³o g³êbokie zafa³szowanie samej istoty erotycznej
relacji.
Odk³amanie tej relacji wiele razy w Lalce proponuje Wokulskiemu doktor Szuman. Radzi mu wprost, by przesta³ przyprawiaæ Izabeli anielsk¹
„gêbê” i zachowa³ siê wreszcie jak mê¿czyzna. Czytelnik powieœci wielokrotnie dowiaduje siê, ¿e tego w³aœnie oczekuje wybranka Wokulskiego.
Najbardziej bowiem on interesuje j¹ wtedy, gdy przekracza istniej¹ce kon24

J. Jedlicki, Œwiat zwyrodnia³y..., s. 115.
Tam¿e, s. 415–416.
Zob. Historia ¿ycia prywatnego, red. M. Perrot, t³um. A. Paderewska–Gryza, B. Panek, W. Gilewski,
Wroc³aw 1999, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny œwiatowej, rozdz. Wstyd i hañba.
25

26
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wencje, gdy pokazuje stanowczoœæ i si³ê, tak¿e w sensie fizycznym. Najbardziej dra¿ni — w roli romantycznego kochanka, bezcielesnego i przewidywalnego. Izabela, graj¹ca rolê salonowego anio³a, wiele razy w powieœci
okazuje siê istot¹ w pe³ni cielesn¹: i wtedy, gdy odpowiada na uœciski Starskiego, i wtedy, gdy w czasie woja¿y ryzykownie eksperymentuje, dotykaj¹c
przez kratê w¹sów tygrysa, czy podchodz¹c do samego brzegu krateru Wezuwiusza, by poczuæ wulkaniczny ¿ar na w³asnej skórze. Wiadomo te¿, ¿e
ciotka Hortensja, doradzaj¹c jej w zaciszu domowym, by „zapomnia³a siê”
ze Starskim, nie traktuje jej jak niewinnej panienki. Ale Wokulskiemu jest
potrzebna tylko w wersji anielskiej — niedostêpna, zapatrzona w niebiañskie pejza¿e, jak wtedy, gdy zobaczy³ j¹ pierwszy raz: „Siedzia³a (…) ubrana
w bia³¹ sukniê. (…) Zdawa³o mu siê, ¿e ju¿ kiedyœ j¹ widzia³ i ¿e zna j¹ dobrze. Wpatrzy³ siê lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo sk¹d przypomnia³ sobie niezmierny spokój syberyjskich pustyñ, gdzie (…) s³ychaæ szelest duchów wracaj¹cych ku zachodowi”27. Z tak wykreowanym „anio³em”
nie mo¿e oczywiœcie konkurowaæ ¿adna z kobiet, które pojawiaj¹ siê w jego
¿yciu: ani eksponuj¹ca w³asn¹ zmys³owoœæ W¹sowska, która pewnie zgodzi³aby siê na przelotny romans, ani poczciwa i piêkna Helena Stawska.
Racjê ma tu oczywiœcie Rzecki, przypuszczaj¹c, ¿e tê ostatni¹ w œwiadomoœci Wokulskiego otacza wci¹¿ zapamiêtana z pierwszej wizyty woñ gotowanego kalafiora — niestosowna wszak dla anio³a. Prostytutka Maria potrzebna zaœ jest Wokulskiemu jako drugi biegun jego kreacji: musi istnieæ
gdzieœ obok kobieta jednoznacznie „skalana” i brudna, by mo¿na by³o
uwiarygodniæ czystoœæ i œwiêtoœæ wybranki. Tak¿e — w³asn¹ czystoœæ jako
mê¿czyzny, owego carlyle’owskiego man of intellect, stworzonego do wy¿szych przeznaczeñ. Wyobra¿enie przysz³ego zwi¹zku z Izabel¹ nie wykracza poza stereotyp „¿yli d³ugo i szczêœliwie”. Krach tych marzeñ nastêpuje
po prostu w momencie, gdy nie da siê ju¿ nie dopuszczaæ do siebie myœli, ¿e
Izabela jest istot¹ cielesn¹28. Przypomnijmy, ¿e nawet planuj¹c ewentualnych przysz³ych potomków, Wokulski umieszcza ich na odpowiednich stronach rodzajowej powieœci o idealnej rodzinie, jakby zapominaj¹c o tym, ¿e
bêd¹ musieli narodziæ siê z cia³a.
Niejako dalszy ci¹g prusowskich rozpoznañ zawiera powieœæ Stanis³awa Brzozowskiego Sam wœród ludzi, bêd¹ca prób¹ diagnozy najwa¿niej27
28

Lalka, dz. cyt., t. 1, s. 114.
Zob. Lalka, czyli rozpad œwiata, rozdz. W koœciele i w teatrze.
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szych fantazmatów polskiej kultury XIX w.29 Jednym z nich jest wyobra¿enie kobiety anio³a i dogmat czystoœci, których efektem okazuje siê ma³¿eñstwo jako konstrukcja w pe³ni schizofreniczna. Bohater Brzozowskiego,
Roman O³ucki, nie umie zaakceptowaæ seksualnoœci w³asnej ¿ony, bo przecie¿ o¿eni³ siê z „anio³em”, zlatuj¹cym z wysokoœci ku „œmiertelnikowi”.
Seksualny apetyt El¿biety, w jego mniemaniu brudny i grzeszny, obci¹¿a
sumienie mê¿a, który go wywo³a³. Erotyczne relacje m³odej pary staj¹ siê tu
zatem ciemn¹ sfer¹ wyrzutów sumienia, kompleksów i obsesji, bliskich
tym, które ju¿ nied³ugo bêdzie bada³ doktor Freud. ¯ona Romana zaczyna
w oczach mê¿a coraz bardziej przypominaæ modliszkê czy demona, wci¹ga
bowiem mê¿czyznê w sferê niskich i nieczystych po¿¹dañ, a jednoczeœnie
udaje w dzieñ „normaln¹” kobietê z dobrej rodziny. Ju¿ tylko krok dzieli
„anio³a” od ciemnej strony kobiecoœci — femme fatale30; jak pisz¹ badacze
¿ycia prywatnego w XIX w., „eteryczna i przejrzysta dziewica do tego stopnia neguje seksualnoœæ swego towarzysza, ¿e wzbudza w nim niepokój,
zdradliwie kastruje”31.
Zapewne dlatego cia³o kobiece w powieœci wiktoriañskiej okazuje siê
czêsto, jak zauwa¿a Helena Michie, „problematyczne”, wywo³uj¹c niepokój i ró¿nego rodzaju napiêcia. Cia³a mêskiego zaœ po prostu nie ma. Pozostaje niewidzialne, choæ w XIX w. wyraŸnie zmieniaj¹ siê np. zapisane w literaturze angielskiej kanony mêskiej urody32. Pos¹g Apollina w pokoju Izabeli zmienia tylko twarze, jego cia³o pozostaje marmurowe — doskonale
nieobecne. Te paradoksy cielesnoœci w drugiej po³owy XIX w. badacze kultury proponuj¹ symbolicznie opisywaæ, wykorzystuj¹c powszechn¹ wtedy
maniê „opakowywania”, widoczn¹ zarówno w modzie damskiej i mêskiej,
jak i w wyposa¿eniu mieszczañskich wnêtrz. Jeœli w literaturze wiktoriañskiej przedstawia siê tê¿yznê fizyczn¹ mêskich bohaterów, ich zdrowy wygl¹d, opalone twarze (po raz pierwszy eksponowane w powieœciach Jane
Austin, gdzie do grona d¿entelmenów dopuszcza siê ludzi morza), opisy te
sugeruj¹ najczêœciej poddanie cielesnoœci regu³om porz¹dku i czystoœci.
29

Piszê o tym wiêcej w artykule Eros i Polska, zamieszczonym w mojej ksi¹¿ce Dojrzewanie, dojrza³oœæ, niedojrza³oœæ. Od Boles³awa Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004.
30
Zob. R. Scott, The Fabrication of the Late–Victorian Femme Fatale. The Kiss of Death, London 1996.
31
Historia ¿ycia prywatnego, s. 544.
32
H. Michie, dz. cyt., rozdz. Muscularity and Middleness: Ideal Men and Others. Autorka podkreœla, ¿e dopiero pod koniec wieku nastêpuje „somatyczna indywidualizacja” mêskich bohaterów literatury angielskiej. O problemach cielesnoœci w literaturze wiktoriañskiej zob. równie¿: A Companion to Victorian Literature & Culture, wyd. H. F. Tucker, Massachusetts 1999, rozdz. 2, Passages of Life.
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Tak mo¿na te¿ czytaæ eksponuj¹ce si³ê fizyczn¹ opisy mê¿czyzn u Josepha
Conrada. S³abn¹ i niewieœciej¹ zaœ ci bohaterowie mêscy, którzy zabrnêli
w „nieczystoœæ”, tzn. wybrali jak Juda Hardy’ego kobietê „ni¿sz¹”, wtajemniczaj¹c¹ tylko w sferê rozpasanych instynktów, niepoddanych zasadzie samoopanowania. Warto w tym miejscu przypomnieæ oczywisty fakt, ¿e literatura wchodzi tu w dialog z innymi jêzykami opisu wspó³czesnego œwiata.
Regu³a czystoœci w tym samym czasie jest agresywnie promowana przede
wszystkim w obrêbie dyskursu medycznego (zarówno akademickiego, jak
popularnego), który zajmuje siê problemami mêskiego dojrzewania,
masturbacji, chorób wenerycznych, w koñcu utrwalaniem nowych praktyk
w dziedzinie higieny.
Bohaterowie powieœci drugiej po³owy XIX w. to mieszkañcy „piek³a
mê¿czyzn”33, z którego nie umie siê wyzwoliæ Wokulski, choæ bez trudu pokonuje inne nieprzekraczalne, zdawa³oby siê, bariery. Jest to piek³o wybrukowane dobrymi chêciami i standardami erotycznymi, niemo¿liwymi do realizacji poza przestrzeni¹ utopii. Granice tego inferna wyznacza³a tak¿e
w XIX w. swoista norma tolerancji mêskiej seksualnoœci jako „niezbêdnej ni¿szoœci”, zwi¹zana z obyczajem inicjacji w domu publicznym, z przyzwoleniem na korzystanie z us³ug prostytutek w „œwi¹tyniach seksualnoœci
u¿ytkowej”34. Tak pisa³ o tym zjawisku kultury wiktoriañskiej Michel Foucault: „Skoro nielegalne przejawy seksualnoœci trzeba jakoœ umiejscowiæ,
niech sobie broj¹ gdzie indziej — tam, gdzie mo¿na by je wpisaæ w sferê
jeœli nie po¿ytku, to przynajmniej zysku”35. W jednej z epizodycznych scen
powieœci Brzozowskiego spotykamy Polaków, ojca i syna, w³aœnie w domu
publicznym. Senior wprowadza tu swego pierworodnego w tajniki mêskiej
to¿samoœci, równie¿ — to¿samoœci polskiej, bo syn ma udowodniæ berliñskiej prostytutce przewagê polskich mê¿czyzn nie tylko w dziedzinie ducha,
ale tak¿e cia³a. W œwiecie bohaterów Brzozowskiego oczywist¹ spraw¹ jest
tak¿e instytucja „utrzymanki”. W XIX–wiecznych powieœciach — od Dickensa po Orzeszkow¹ jako autorkê Marty — utrzymanka staje siê zwyk³ym elementem pejza¿u miejskiego, rejestrowanym czasem tylko „k¹tem oka”, ja-

33

Historia ¿ycia prywatnego, s. 544.
Tam¿e, s. 562. Zob. równie¿: J. Sikorska–Kulesza, Z³o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim
w XIX wieku, Warszawa 2004, a tak¿e H. Maneglier, Artyœci w burdelu, t³um. A. Trznadel–Szczepanek, Warszawa 1999.
35
M. Foucault, My, wiktorianie, t³um. B. Banasiak, K. Matuszewski, [w:] tego¿, Historia seksualnoœci, Warszawa 1995, s. 14.
34
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ko oczywisty fragment spo³ecznego t³a. Przypomnijmy, ¿e fryzjer Wokulskiego, rozczarowany brakiem jakichkolwiek œladów obecnoœci kobiety
w jego mieszkaniu, wyraŸnie doradza mu wybór utrzymanki. Wokulski korzystaj¹cy w Pary¿u z us³ug dziewcz¹t publicznych dla roz³adowania skutków depresji czy po prostu z³ego nastroju i Wokulski niemal na klêczkach
wielbi¹cy boginiê swego serca to dwie strony tego samego wzorca zachowañ, w pewnym sensie wzajemnie niesprzeczne w œwietle standardów mêskiej etyki XIX stulecia, choæ oczywiœcie wiod¹ce do charakterystycznego
„rozdwojenia”, które przeœladuje tak¿e wielu bohaterów powieœci wiktoriañskiej. To dlatego obsesj¹ Wokulskiego staje siê myœl, ¿e zosta³ zahipnotyzowany. Smilesowski czy carlyle’owski „zwyciêzca” rzeczywistoœci okazuje siê bezradny w sferze relacji erotycznej. Bezradnoœæ tê pog³êbia, co
œwietnie widaæ na przyk³adzie prusowskiego bohatera, nieustanne wahanie
siê pomiêdzy skrajnymi reakcjami: lekcewa¿enia kobiety i lêku przed jej
nieznan¹, demoniczn¹ odmiennoœci¹. To dlatego Wokulski w jednym z wariantów zakoñczenia Lalki ucieka do paryskiej pracowni Geista, bo ten
proponuje mu przecie¿… ascezê w „zakonie” (tak sam to okreœla!) naukowców, oddanych bez reszty pracy dla dobra Ludzkoœci. Tak¿e — czystej mi³oœci dla rodzaju ludzkiego w ogóle, która uwalnia od napiêæ zwi¹zanych
z obcowaniem z jego konkretnymi przedstawicielkami. Warto tu przypomnieæ, ¿e Geist, mówi¹c Wokulskiemu o w³asnej misji (naukowej, ale tak¿e
wychowawczej, bo przecie¿ swój wynalazek odda tylko „prawdziwym ludziom”), stawia za wzór Anglików jako tych, którym uda³o siê oczyœciæ swój
kraj z tego, co niskie i nieprawe36! Od utopii Geista jak¿e blisko ju¿ do pomys³ów póŸnych wiktorian odpowiadaj¹cych na zagro¿enia nowoczesnoœci,
jak pisze Jedlicki, „mêsk¹ retoryk¹ Misji i S³u¿by, Rasy i Cywilizacji”37, np.
Baden–Powella, który proponowa³ model wychowania m³odych mê¿czyzn
oparty na zwi¹zku czystoœci fizycznej i moralnej.
Najpe³niejsz¹ chyba analizê XIX–wiecznej obsesji czystoœci widzianej
w krzywym zwierciadle przedstawi³ Cyprian Norwid w opowiadaniu Tajemnica Lorda Singelworth, napisanym w 1883 r. Jest to znakomite rozpoznanie antropologa wspó³czesnoœci, s³usznie nazywanego „pisarzem wieku

36

„Je¿eli Anglicy mieli prawo wypêdziæ wilków ze swej wyspy, istotny cz³owiek ma prawo wypêdziæ z ziemi
przynajmniej tygrysy ucharakteryzowane na ludzi”, Lalka, dz. cyt., t. 2, s. 58.
37
J. Jedlicki, Œwiat zwyrodnia³y..., s. 229–230.
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przemys³owego i kupieckiego”38, który ogl¹da w³asn¹ epokê z perspektywy
paryskiego obserwatorium, tak wa¿nej dla rejestrowania ró¿nych przemian
XIX–wiecznej kultury. Opowiadanie to warto, jak s¹dzê, czytaæ w kontekœcie dzie³, o których mówi³am wczeœniej. Obdarzony przez autora znacz¹cym nazwiskiem, tajemniczy lord Singelworth podró¿uje po ca³ej Europie, by w ró¿nych jej regionach oddawaæ siê pasji awiacyjnej. Jego loty balonem, widziane z ziemi, wywo³uj¹ ró¿ne komentarze, tak¿e natury politycznej. Tak dzieje siê w Wenecji, bêd¹cej pod panowaniem Austro–Wêgier
i boleœnie prze¿ywaj¹cej swoje zniewolenie. To w³aœnie tutaj loty lorda Singelworth wywo³uj¹ najwiêcej emocji — zw³aszcza gdy z balonu spada na
wyspê Murano kawa³ek zu¿ytego papieru toaletowego, co, w istniej¹cej sytuacji, mo¿na uznaæ za gest politycznej prowokacji. Indagowany w tej sprawie przez przedstawicieli najzacniejszych weneckich rodów, lord Singelworth przedstawia zaskakuj¹c¹ dla s³uchaczy koncepcjê czystoœci — bo to
tylko jej w³aœnie szuka, wzlatuj¹c ponad powszednioœæ i nieczystoœæ, przeciw którym chce wyraziæ protest. „Przyczyn¹ g³ówn¹ codziennego u¿ywania
aeronaucji jest moje p o j ê c i e o c z y s t o œ c i. Celem — jest c z y s t o œ æ.
(…) Tymczasem miasta wasze, siedziby i spo³ecznoœci sklepi¹ siê, buduj¹
i rozwijaj¹ na kloakach”39. Z perspektywy awiatora, szukaj¹cego czystoœci
jako wartoœci absolutnej, rzeczywistoœæ, ziemskoœæ, fizycznoœæ jest zawsze
niska i brudna, mo¿e najwy¿ej, uperfumowana, udawaæ czystoœæ, mistyfikowaæ j¹. To w poszukiwaniu tej prawdziwej lord wzlatuje balonem w niebo. Dopiero znajduj¹c siê na odpowiedniej wysokoœci, mo¿e porzuciæ „niskoœæ” i wyzwoliæ siê z pêt w³asnej fizycznoœci; „tam n i e c z y s t o œ c i wcale nie ma”, „za wysoko ja siê podnoszê, a¿eby dotyczy³a miê nieczystoœæ”
— mówi bohater Norwida40. Ów „nieczysty papier”, który wzbudzi³ tyle emocji na ziemi, rzucony z balonu, na wysokoœciach przybiera postaæ
„piêknego aerolitu”.
Autor opowiadania bezpoœrednio podsuwa czytelnikowi dwie mo¿liwoœci interpretacji pomys³ów lorda Singelworth: mo¿na w nich widzieæ albo „ob³¹kanie”, albo „misjê puryfikacji”, wi¹zan¹ w wypowiedzi jednego
z bohaterów z amerykañskim purytanizmem. W ca³oœci tej przemyœlnej li38
Zob. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemys³owego, [w:] tej¿e, Strona romantyków. Studia
o Norwidzie, Lublin 1993.
39
C. K. Norwid, Tajemnica lorda Singelworth, [w:] tego¿, Pisma, wybra³ i objaœni³ J. W. Gomulicki, t. 4, Proza, Warszawa 1968, s. 163.
40
Tam¿e, s. 165.
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terackiej konstrukcji lord okazuje siê jednak przede wszystkim postaci¹
groteskow¹. Jego marzenie o czystoœci, tak samo jak marzenie o niezale¿noœci, jest bowiem niemo¿liwe do zrealizowania, nawet przy u¿yciu najnowoczeœniejszej techniki. W zakoñczeniu opowiadania balon z awiatorem
unosi siê wysoko nad rozbawionym t³umem, zgromadzonym na placu
œw. Marka — t³umem nieczystym w sensie fizycznym i politycznym (bo
obok strojów weso³ych przebierañców rozpoznajemy tu mundury „roztropnej austriackiej policji”). Ale Singelworth musi przecie¿ wróciæ na ziemiê
— a tu jego „piêkny aerolit” znów oka¿e siê tylko papierem „dla niepró¿no
nos maj¹cych”. Lordowi Singelworth obojêtne jest, sk¹d wyrusza, bo interesuje go jedynie „czystoœæ” i „wy¿szoœæ”; to dlatego nie zrozumie nic z Wenecji, miasta interesuj¹cego jako przyk³ad rozk³adu i trwania materii jednoczeœnie. Marzenie o czystoœci, któremu podporz¹dkowa³ ¿ycie, czyni go
anegdotyczn¹ postaci¹ marginesu, rezygnuj¹c¹ z w³asnej teraŸniejszoœci,
ale tak¿e przesz³oœci. Tê bowiem, jak mówi uliczny improwizator, Toni
di Bona Grazia, odczytaæ mo¿na tylko, zanurzaj¹c siê w to, co nieczyste
— np. wenecki œmietnik, traktowany tu jako „okryty kurzaw¹ palimpsest”
kultury. Wyprawa w poszukiwaniu czystoœci okazuje siê wiêc ucieczk¹ od
napiêæ, anachronicznym i pustym gestem sprzeciwu wobec kultury, od której przecie¿ nie uda siê po prostu odizolowaæ.
Norwidowskiego poszukiwacza czystoœci uznaæ mo¿na za symboliczny
obraz mê¿czyzny koñca XIX w., zagubionego wœród owoców w³asnych odkryæ — tych sk³aniaj¹cych do poczucia triumfu charakterystycznego dla
cz³owieka epoki pary i elektrycznoœci i tych wiod¹cych do doœwiadczenia
kryzysu i bezradnoœci. W tym kontekœcie podstawowym wzorem mêskiej
to¿samoœci tamtego czasu okazuje siê znoszenie z podniesionym czo³em
nieuniknionego ciê¿aru napiêæ, na które skazuj¹ cz³owieka natura i kultura
jednoczeœnie. Z uci¹¿liwoœci tego ciê¿aru nie ma siê nawet komu zwierzyæ,
gdy¿, jak trafnie pisze Józef Bachórz o bohaterach Lalki, XIX–wieczni
mê¿czyŸni nie maj¹ jêzyka, w którym mogliby sformu³owaæ swoje w¹tpliwoœci, bo zgodnie z kulturow¹ norm¹ mêskoœci „wol¹ powierzaæ swoje zamiary i decyzje mowie faktów dokonanych ni¿ opakowywaæ je w s³owa”41.
Nic wiêc nie zwalnia bohaterów wiktoriañskich z nieustannego odczuwania
41

Autor przekonuje, ¿e prusowskie „odró¿nienie jêzyka mêskiego od jêzyka kobiecego mog³oby zaciekawiæ tak¿e i dzisiejszego jêzykoznawcê”; J. Bachórz, O doktorze Szumanie w „Lalce” Boles³awa Prusa,
[w:] Boles³aw Prus. Pisarz, myœliciel, publicysta, red. M. WoŸniakiewicz–Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003,
s. 105.
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brzemienia obowi¹zku; ten, jak mo¿na by powiedzieæ, parafrazuj¹c metaforê Milana Kundery, „konieczny ciê¿ar bytu” kszta³tuje ich zachowania
w ka¿dej dziedzinie ¿ycia: w mi³oœci, w relacjach publicznych, w ¿yciu towarzyskim. Byæ mê¿czyzn¹ w tej kulturze to dŸwigaæ ciê¿ar nierozwi¹zywalnych opozycji, to borykaæ siê z paradoksami ludzkiej kondycji, nieustannie
t³umiæ instynkty i poddawaæ je kontroli intelektu (traktowanemu przecie¿
w XIX stuleciu jako cecha mêska). Owocem „surowej karnoœci” wobec
w³asnej natury, nagrod¹ w tej batalii o najwy¿sze standardy moralne powinno byæ poczucie panowania nad œwiatem — którego jednak bardzo rzadko
doœwiadczaj¹ bohaterowie przywo³ywanych tu powieœci, nawet wtedy, gdy
w ramionach dziewcz¹t ulicznych szukaj¹ zapomnienia po trudach walki
o œwiat. Mêski bohater kultury koñca XIX w. poczucie to odzyska w jakimœ
stopniu dopiero po zaaplikowaniu kuracji Fryderyka Nietzschego, który
zachêcaæ bêdzie do zdjêcia z ramion absurdalnych brzemion i do walki
z „duchem ciê¿koœci”.
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„Cia³o niczyje”. Doœwiadczenie cia³a
w prozie Gabrieli Zapolskiej
„Cia³o niczyje”...

Modernistyczne zainteresowanie cia³em mia³o charakter tyle¿ wielokierunkowy co obsesyjny. Modernistyczna œwiadomoœæ cia³a by³a bowiem
œwiadomoœci¹ tragiczn¹, rozpiêt¹ pomiêdzy lêkiem i fascynacj¹, nadto uwik³an¹ w sprzecznoœci. Kategoria cia³a sta³a siê podstawow¹ figur¹ we
wszystkich bez ma³a projektach (czy te¿ eksperymentach, jeœli wzi¹æ pod
uwagê casus Komornickiej) egzystencjalnych epoki. Cia³o, czy to fetyszyzowane, czy odrzucane i pogardzane, by³o materi¹ wszechobecn¹ — nawet
wtedy, kiedy w poszukiwaniu bezcielesnych form istnienia manifestowa³o
sw¹ nachaln¹ obecnoœæ przez negacjê (nie–cia³o albo nad–cia³o)1.
Wydaje siê wiêc, ¿e myœlenie i mówienie prze³omu XIX i XX w. charakteryzuje siê swoist¹ somatyczn¹ gêstoœci¹. Dostrzec j¹ mo¿na choæby
w istotnych dla epoki antropologicznych formu³ach, które próbuj¹ uchwyciæ i nazwaæ fenomen autentycznego istnienia. „Naga dusza” Przybyszewskiego ostentacyjnie wszak manifestuje przekroczenie kartezjañskiego dualizmu duszy i cia³a przez obdarzenie tego, co duchowe atrybutem cielesnoœci. Cia³o wiêc, choæ targane sprzecznoœciami, staje siê szans¹ na odzyskanie utraconej w kartezjañskim porz¹dku istnienia jednoœci, szans¹ po³¹czenia zatomizowanego JA w jedn¹ ca³oœæ2. Nawet dzieje pozytywistycznego umys³u — siedliska idei, myœli, œwiadomoœci — staj¹ siê w jêzyku modernizmu dziejami mózgu, czêsto przekrwionego, przenerwionego strzêpu

1
2

M. Stala, Pejza¿ cz³owieka. M³odopolskie myœli i wyobra¿enia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 242.
E. Boniecki, Struktura „nagiej duszy”. Studium o Stanis³awie Przybyszewskim, Warszawa 1993, s. 36 n.
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cia³a, którego podstawow¹ funkcj¹ jest rozpoznawanie substancjalnej cielesnoœci istnienia3.
Innymi s³owy: nawet duchowe poszukiwania modernizmu realizuj¹ siê
przez cia³o i wobec cia³a, które raz po raz staje siê przestrzeni¹ spotkania
z Absolutem4. „By³ to wyraz — jak pisze Edward Boniecki — odkrycia cia³a
jako wartoœci i nadanie mu sensu egzystencjalnego”5.
To modernistyczne „genezis z cia³a” („Na pocz¹tku by³a chuæ” — oznajmia Przybyszewski) zostaje w sposób interesuj¹cy wzbogacone dyskursem
emancypacyjnym prze³omu XIX i XX w. Myœlenie feministyczne wprowadza bowiem do antropologicznej perspektywy modernizmu perspektywê
cia³a kobiecego i kobiecej to¿samoœci, wskazuj¹c dodatkowo na obyczajowy, kulturowy i historyczny aspekt cielesnoœci.
„Dyskurs emancypacyjny nie przypadkiem ju¿ u samych pocz¹tków zajmowa³ siê cia³em”6 — pisze S³awomira Walczewska. Cia³em zaw³aszczanym, poddanym kulturowej i obyczajowej tresurze, wyzbytym seksualnej
przyjemnoœci. Dodaæ jednak trzeba, ¿e nie od razu zyskuje w tym dyskursie
walor autonomicznoœci, nie od razu pisze siê o nim otwarcie. Przyczyn tej
werbalnej ostro¿noœci powinno siê szukaæ nie tylko w wyborze strategii samoograniczaj¹cych, jak np. u Orzeszkowej, która wybiera powœci¹gliwoœæ
w pisaniu o biologicznym aspekcie ludzkiej egzystencji, ale te¿ w sytuacji
politycznej XIX w. Joanna Sosnowska, przygl¹daj¹c siê sztuce polskiej doby rozbiorów, pisze: „(...) nie by³o pañstwa, nie by³o te¿ aktów, nagie cia³o
nie mia³o uzasadnienia w spo³ecznej praktyce. Rozkawa³kowana Polska by³a cia³em chorym, pokonanym, ale te¿ œwiêtym. Sztuka akademicka nie
ukazywa³a aktów patologicznie zniekszta³conych, równie¿ sakralizacja
wyklucza³a wszelkie degraduj¹ce cia³o deformacje. Zrezygnowano wiêc
z aktów, pojawia³y siê tylko sporadycznie i zdecydowanie pod wp³ywem obcej sztuki (...)”7.
Dopiero modernistyczny impuls znosi tê nieobecnoœæ i przerywa milczenie. Cielesnoœæ staje siê jedn¹ z wa¿niejszych kategorii antropologicz-

3

Por. M. Stala, dz. cyt., s. 233.
E. Paczoska, Odkrywanie cia³a — zakrywanie cia³a w literaturze M³odej Polski, [w:] Krytyka feministyczna.
Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000, s. 235.
5
E. Boniecki, dz. cyt., s. 47.
6
S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999, s. 16 n.
7
J. Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1939, Warszawa 2003, s. 115.
4

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

„Cia³o niczyje”... 75

nych i filozoficznych. Kobiece cia³o zaœ znajduje nale¿ne mu miejsce w publicznej debacie polskich emancypantek.
Wydobyte z milczenia, poddane jest ono w dyskursie emancypacyjnym
ciœnieniu sprzecznoœci8. Feministki bowiem wik³aj¹ je w przestrzeñ antagonistycznych napiêæ podzielonego przez siebie — na mêski i kobiecy
— œwiata9. Cia³o kobiety staje siê wówczas skierowanym przeciw niej samej
narzêdziem mêskiej dominacji. ¯eby siê z niej wyzwoliæ, kobieta musi
przede wszystkim wyzwoliæ siê z erotycznego dyktatu cia³a, poniewa¿ erotyzm, przekonuj¹ emancypantki, zosta³ narzucony kobiecie przez mê¿czyzn i jest sprzeczny z jej natur¹ i potrzebami10.
Mo¿na wiêc zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e uwolnienie kobiecego cia³a
polega tu na ucieczce od cia³a, która przek³ada siê na nowy porz¹dek etyczny, wolny od erotyzmu i seksualnoœci. Pogl¹dy takie dominuj¹ przede
wszystkim na ³amach „Steru” i wyznaczaj¹ utopijny horyzont postulatów
etycznych pisma.
Sprzeczne z takim projektem pogl¹dy zak³ada³y uwolnienie kobiecego
cia³a od nakazu powœci¹gliwoœci erotycznej i w niej w³aœnie rozpoznawa³y
Ÿród³a kobiecego zniewolenia. Znamienne pod tym wzglêdem by³o g³oœne
wyst¹pienie m³odej Zofii Na³kowskiej na pierwszym legalnym ZjeŸdzie
Kobiet w 1907 r. Pisarka z w³aœciw¹ sobie pasj¹ obna¿y³a utopijny charakter
etycznych postulatów emancypacyjnych, zak³adaj¹cych bezcielesny charakter relacji miêdzyludzkich, postuluj¹c tym samym wolnoœæ seksualn¹
kobiety jako warunek jej wyzwolenia11.
Warto w tym momencie przyjrzeæ siê miejscu Zapolskiej w tym modernistycznym i emancypacyjnym teatrze „odkrywania” i „zakrywania” cia³a;
warto zapytaæ o sens i doœwiadczenie cia³a obecne w jej tekstach prozatorskich.
Zacz¹æ mo¿na od stwierdzenia o charakterze ogólnym: pisarstwo Zapolskiej sytuuje siê raczej w porz¹dku odkrywania cia³a. Gest ods³oniêcia

8
Wieloœæ wewnêtrznych sprzecznoœci w dyskursie emancypacyjnym prze³omu XIX i XX w. mo¿na powi¹zaæ z pog³êbiaj¹c¹ siê polaryzacj¹ odbiorców prasy kobiecej. Zob. J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W krêgu ofiary i poœwiêcenia, Warszawa 1999, s. 225.
9
Jerzy Franke pisze o charakterystycznej dla polskiego feminizmu dychotomicznej kategoryzacji œwiata.
Por. tam¿e, s. 234.
10
R. Pachucka, Pamiêtniki z lat 1886–1914, Wroc³aw 1958, s. 146. Cyt. za: J. Franke, dz. cyt., s. 235.
11
J. Franke, dz. cyt., s. 238–239.
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czyni pisarka podstawowym gestem ujawniania kobiecej to¿samoœci12.
Z luboœci¹ opisuje wiêc ods³oniête strojem elementy kobiecego cia³a, jeœli
zaœ chodzi o fragmenty zas³oniête — wielokrotnie zdradza ich potencjaln¹
nagoœæ. Wszystkie bez ma³a powieœciowe bohaterki Zapolskiej zmagaj¹
siê, bez wzglêdu na wiek i kondycjê spo³eczn¹, z w³asn¹ cielesnoœci¹; dla
wiêkszoœci cia³o jest problemem, dla niektórych zagadk¹, dla wszystkich
— przestrzeni¹ kobiecej to¿samoœci.
Ten swoisty somatyczny nadmiar zosta³ zauwa¿ony ju¿ przy okazji debiutu pisarki w 1885 r., a g³oœna sprawa Ma³aszki sta³a siê przede wszystkim
skandalem obna¿onego lubie¿nie cia³a. Dyskusja tocz¹ca siê wokó³ debiutu Zapolskiej osi¹gnê³a niezwykle wysok¹ temperaturê emocjonaln¹. Krytycy potêpiali nie tylko chorobliwy urok ods³oniêtych kolan Ma³aszki13, ale
pisali te¿ o stylu powieœci, który swoj¹ gêstoœci¹ nieodparcie kojarzy³ siê
z kobiec¹ fizjologi¹14. Nast¹pi³o tu charakterystyczne dla sytuacji skandalu
przeniesienie — to, co wadliwe estetycznie, w ocenie krytyków stawa³o siê
u³omne etycznie15. Ju¿ w³aœciwie od momentu debiutu ci¹¿y³o wiêc na Zapolskiej pos¹dzenie o uprawianie pornografii w literaturze i chorobliwe
epatowanie czytelnika nagoœci¹.
Profesjonalne rozpoznania krytyków znalaz³y zreszt¹ potwierdzenie
w czytelniczych reakcjach odbiorców. Jeœli np. siêgniemy do ankiety zorganizowanej w czytelniach bezp³atnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci, odnajdziemy tam g³osy, które sytuuj¹ twórczoœæ Zapolskiej w³aœnie ze wzglêdu na stosunek pisarki do kategorii cia³a. I tak Kazimierz
Rz¹dkowski (katolik, zamieszka³y w Warszawie, wykszta³cenie œrednie
gimnazjalne) zestawia na tej podstawie Zapolsk¹ z Sienkiewiczem. W jego
ocenie to, co autor Trylogii ku pokrzepieniu serc umiejêtnie zakrywa, Zapolska z sobie tylko w³aœciw¹ pasj¹ i namiêtnoœci¹ ods³ania, lubuj¹c siê, jako autorka, widokiem rozszala³ej, nienasyconej ¿¹dzy. Z powieœci jej s¹czy
siê zdradliwie i staje siê bodŸcem dla m³odej wyobraŸni woñ kobiecego cia12
Warto przy okazji zaznaczyæ, ¿e Zapolska broni prawa innych pisarzy do pos³ugiwania siê nagoœci¹ jako
sposobem obna¿ania ludzkiej kondycji; por. np. tej¿e, Aleksander Mañkowski: „Pan Wojciech”. Powieœæ,
Warszawa 1888, „Przegl¹d Tygodniowy” 1889, nr 5. Cyt. za: G. Zapolska, Publicystyka, cz. 1, oprac. J. Czachowska, E. Korzeniewska, Wroc³aw 1958, s. 35.
13
J. L. Pop³awski, Sztandar ze spódnicy, „Prawda” 1885, nr 35.
14
Por. K. K³osiñska, Kobieta autorka, [w:] tej¿e, Cia³o, po¿¹danie, ubranie. O wczesnych powieœciach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.
15
B. Misiuna, Oburzenie. Filozoficzna analiza zjawiska i jej konsekwencje aksjologiczne, Warszawa 1993,
s. 120.
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³a — co, nie bez pewnej wyraŸnie fizycznej odrazy, konstatuje zdegustowany czytelnik16.
Nasycenie powieœciowych fabu³ obrazami kobiecego cia³a (Zapolska
mia³a szczególn¹ sk³onnoœæ do wyrafinowanych, szczegó³owych, charakteryzuj¹cych siê metaforyczn¹ gêstoœci¹ opisów szyi, karku, piersi i bioder)
by³o wiêc nie tylko krytykowane, ale i potêpiane. My zapytajmy, czemu ono
s³u¿y, czy odgrywa w powieœciowym œwiecie jak¹œ wa¿n¹ rolê?
Wydaje siê, ¿e tak. Zapolska, obna¿aj¹c kobiece cia³a i nasycaj¹c nimi
struktury powieœciowych fabu³, diagnozuje kondycjê kobiety w opisywanym przez siebie œwiecie. Jest to kondycja wydziedziczenia, braku, samotnoœci. Opisywane przez pisarkê kobiety to przede wszystkim cia³a samotne, bezdomne, uwiêzione w spo³ecznej roli b¹dŸ te¿ skazane na bolesn¹
oscylacjê pomiêdzy porzucon¹ rol¹ a nieodnalezion¹ to¿samoœci¹.
Widaæ to wyraŸnie zw³aszcza w powieœci Córka Tuœki, w której obecnoœæ
cia³a wyznaczaj¹ stany progowe — okres dojrzewania i czas wchodzenia
w staroœæ. Bohaterki to matka i córka, Tuœka i Pita ¯ebrowskie. Pita, dramatycznie zawieszona pomiêdzy utraconym dzieciñstwem a nieodnalezion¹ jeszcze kobiecoœci¹, znajduje siê na progu w³asnego cia³a, przed œwiadomoœci¹ jego posiadania. Przeczuwa je, domyœla siê go, choæ nie doœwiadcza
jako faktu, mimo nachalnej obecnoœci nabrzmiewaj¹cych piersi i at³asowego naskórka. Tuœka natomiast ju¿ w³asne cia³o „utraci³a”, ¿yje w poczuciu
klêski — nadchodz¹ca staroœæ zapisuje siê w powolnym uwi¹dzie jej atrakcyjnego dot¹d cia³a: „O Tuœko! Co siê z tob¹ sta³o? (...) By³aœ sfinksem o ró¿owych palcach i g¹szczu z³otych jak pela jedwabistych w³osów. Lecz gdy
wesz³aœ w progi swego ubogiego mieszkania (...), zrozumia³aœ w jednej
chwili (...) kobieto o at³asowym karku, ¿e i ty jesteœ tylko Skoñczonym Istnieniem, niczym wiêcej (...)” 17.
Niezwykle interesuj¹cy wydaje siê sposób odkrywania cielesnoœci przez
Zapolsk¹. Obna¿a ona, jak to trafnie okreœla Gra¿yna Borkowska, „fizjologiê mi³oœci”18, ale po to, by pokazaæ, ¿e kobiety s¹ zawsze poza w³asnym cia³em. To w³aœnie cia³o dane jest u Zapolskiej jedynie przez utratê. Pita rozpoznaje je tylko intuicyjnie, domyœla siê go, przeczuwa w³asn¹ atrakcyjnoœæ. Nieuœwiadomiona przez matkê, staje siê, w pewnym sensie, jej ofiar¹.

16
17
18

Rêkopis z Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, A. 17 k. 87–88.
G. Zapolska, Córka Tuœki, Kraków 1957, s. 40–42.
G. Borkowska, Solidarne i samotne, „Res Publica Nowa” 1993, nr 10, s. 37.
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Dla Tuœki œwiadomoœæ cia³a jest œwiadomoœci¹ poniesionej klêski. Mê¿czyzna, który odkry³ dla niej jego atrakcyjnoœæ, adoruj¹c córkê, uœmierca tym
samym kobiecoœæ Tuœki, która ma ju¿ do odegrania tylko rolê matki.
Doœwiadczenie cia³a jest wiêc doœwiadczeniem braku, cia³o staje siê
przestrzeni¹ samotnoœci i obcoœci, figur¹ doznañ wykluczonych z kobiecego œwiata, mimo ci¹g³ych zabiegów pielêgnacyjnych i upiêkszaj¹cych, którym nieustannie poddaj¹ siê bohaterki Zapolskiej. Brak im radosnej gry
rozpoznawania w³asnej cielesnoœci.
Kwintesencj¹ prze¿ywania w³asnego cia³a jako cia³a obcego, niczyjego,
doœwiadczania go jako przestrzeni labiryntu jest „nocna” scena z ma³o znanej powieœci Zapolskiej zatytu³owanej Szaleñstwo. G³ówna bohaterka
— Rena Brzeziewicz, targana obsesj¹, próbuje ustaliæ, kto jest ojcem jej jedynego dziecka. Wobec tej kluczowej w¹tpliwoœci staje samotna i bezradna. Nie mo¿e odwo³aæ siê ani do œwiadomoœci cia³a — kultura nie wyposa¿y³a jej bowiem w tê wiedzê, ani do jego tajemniczej, intuicyjnej wiedzy
— tê bowiem skutecznie jej odebrano przez edukacjê w spo³ecznej szkole
konwenansu. Samotna we w³asnym ciele, samotna poza nim, udaje siê do
gabinetu swojego mê¿a (lekarza) i tam, przerzucaj¹c karty niezrozumia³ych dla siebie ksi¹g medycznych, próbuje odzyskaæ w³asne cia³o: „I nie
znajdzie odpowiedzi. Uczepi³a siê ksi¹¿ek. Zaczê³a badaæ, szukaæ. (...)
Trudno jej by³o porozumieæ siê w labiryncie s³ów i faktów medycznych.
Gwizd, huk w g³owie wali³ j¹ co chwila prawie bezprzytomn¹ na kartki
ksi¹¿ki. (...) Ca³a jej postaæ wskazywa³a niepewnoœæ bolesn¹. (...) Uczucie
trwogi, niepokoju i niepewnoœci napada³o na ni¹ coraz wiêcej” 19.
Opisuj¹c samotnoœæ i bezdomnoœæ kobiecego cia³a, Zapolska wskazuje
jednoczeœnie sposoby przekroczenia tej sytuacji, które pozwalaj¹ odzyskaæ
cia³o samotne, niczyje, obce jako oswojone, znane, w³asne. Wskazuje doœwiadczenia, które pozwalaj¹ kobiecie ponownie nawi¹zaæ — odebrane
przez kulturow¹ tresurê — przymierze z cia³em.
Najwa¿niejsze z nich to macierzyñstwo. Zapolska pisze o nim wielokrotnie, nie tylko w swoich powieœciach. Problem ten niemal obsesyjnie powraca tak¿e w jej listach, w wielu dramatycznych ods³onach (œmieræ pierwszego, nieœlubnego dziecka; operacje ginekologiczne uniemo¿liwiaj¹ce zajœcie w ci¹¿ê i zwi¹zane z tym prze¿ycia). Macierzyñstwo staje siê wiêc
„przeklêtym” problemem powieœciowych bohaterek i samej pisarki.
19

G. Zapolska, Szaleñstwo, Warszawa 1923.
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Refleksja dotycz¹ca macierzyñstwa pojawia siê tak¿e jako kluczowe zagadnienie we wspó³czesnym pisarce dyskursie emancypacyjnym. Poniewa¿
jest to kontekst macierzysty dla rozwa¿añ Zapolskiej, warto przypomnieæ
najwa¿niejsze ustalenia, by — tym samym — ods³oniæ osobnoœæ myœlenia
pisarki.
W publicystyce „Steru” i „Nowego S³owa” znajdujemy uwagi, które pokazuj¹, ¿e macierzyñstwo interpretowane jest tu przede wszystkim w kategoriach spo³ecznego przymusu i biologicznej pu³apki, jest jeszcze jednym
narzêdziem podporz¹dkowania i zniewolenia kobiet. Nieprzypadkowo
chyba, rozprawiaj¹c siê ze spo³ecznymi i kulturowymi strategiami upoœledzenia kondycji kobiecej, Maria Turzyma rozpoczyna od rozprawy z macierzyñstwem: „Pierwotn¹ przyczyn¹ zale¿noœci kobiety od mê¿czyzny by³a
i bodaj ¿e bêdzie bardzo jeszcze d³ugo, a mo¿e i zawsze w pewnym stopniu,
jej mi³oœæ dla niego i wynikaj¹ce z niej macierzyñstwo, które komplikuje instynkt mi³osny kobiety w zupe³nie odmienny sposób, ni¿ to ma miejsce
z erotycznymi porywami mê¿czyzny. (...) To dla celów macierzyñstwa konieczne cechy duszy kobiecej, ow³adn¹wszy j¹, staj¹ siê w³aœnie t¹ «s³aboœci¹», która czyni kobietê zale¿n¹ i niewolnic¹ swego ukochania” 20.
Nale¿y wiêc — proponuj¹ wspó³czesne Zapolskiej aktywistki ruchu kobiecego — emancypowaæ siê od macierzyñstwa, tak samo jak od innych
spo³ecznych ról, wmówieñ i fantazmatów; nale¿y odrzuciæ macierzyñstwo
jako koniecznoœæ na rzecz macierzyñstwa jako wolnego i œwiadomego wyboru. W jednym ze swoich sztandarowych artyku³ów Kazimiera Bujwidowa
pisze: „Czas zerwaæ z k³amstwem, z ob³ud¹ w tym wzglêdzie! O macierzyñstwie swoim musi kobieta œwiadomie decydowaæ sama. (...) Przymusu, nakazu, przeznaczenia absolutnie tutaj byæ nie mo¿e i nie powinno. (...) Œlepe, nieœwiadome poddanie siê instynktowi jest dla kobiety poni¿eniem, a zw³aszcza jej bierne, bezmyœlne uleganie owemu pseudoprzeznaczeniu”21.
20
M. Turzyma, Potrójne wiêzy kobiety, [w:] A. Górnicka–Boratyñska, Chcemy ca³ego ¿ycia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa 1999, s. 213–214.
21
K. Bujwidowa, Stañmy siê sob¹, [w:] A. Górnicka–Boratyñska, dz. cyt., s. 297–298. Przywo³ane przeze
mnie pogl¹dy feministek prze³omu XIX i XX w. nie pokazuj¹ ca³oœci ich pogl¹dów na tê kwestiê, s³u¿yæ maj¹ bowiem jako kontekst dla rozwa¿añ na temat prozy Zapolskiej. Warto jednak dodaæ, ¿e to w³aœnie w refleksji nad macierzyñstwem pojawia siê w ramach tego dyskursu wiele opinii sprzecznych. Nie wszystkie te¿
s¹ tak radykalne jak przywo³ane w niniejszym artykule. Dla przyk³adu — por. np. M. Turzyma, Ma³¿eñstwo
i macierzyñstwo, „Nowe S³owo” 1902, nr 8 i 11; L. Jaho³kowska–Koszutska, Kilka s³ów na temat duchowej

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

80 Anna Janicka

Zapolska nie mieœci siê w tak pojêtym projekcie emancypacji. Po pierwsze — macierzyñstwo nie jest dla niej rol¹ spo³eczn¹, lecz figur¹ kobiecej
to¿samoœci, podstawowym horyzontem kobiecej biografii i elementarn¹
funkcj¹ kobiecego cia³a. Emancypacjê od macierzyñstwa widzi wiêc pisarka jako wyzwolenie pozorne, mistyfikuj¹ce, k³amliwe, a w konsekwencji
tak¿e niemo¿liwe, nie mo¿na bowiem uwolniæ siê od czegoœ, co stanowi organiczny element kobiecego istnienia.
Poza tym postrzeganie macierzyñstwa przez Zapolsk¹ ma charakter wyraŸnie dychotomiczny. Widzi je ona — podobnie zreszt¹ jak wspó³czesna
badaczka feministyczna, Adrienne Rich22 — jako doœwiadczenie (macierzyñstwo jako rozkosz) i instytucjê (macierzyñstwo jako rana). To rozró¿nienie ma fundamentalny charakter.
W ocenie pisarki macierzyñstwo mo¿e degradowaæ kobiece cia³o, okaleczaæ je i mistyfikowaæ tylko w przestrzeni spo³ecznej, tylko jako instytucja23. Dlatego te¿ jej powieœciowe bohaterki nie umiej¹ byæ matkami. Ale
macierzyñstwo widziane jako fizjologia, jako doœwiadczenie cia³a staje siê
zdecydowanie figur¹ wyzwolenia.
Widaæ to wyraŸnie w opisywanych przez Zapolsk¹ sytuacjach porodu.
Warto wiêc siêgn¹æ do powieœci O czym siê nawet myœleæ nie chce (1914).
Poród, który prze¿ywa g³ówna bohaterka, staje siê doœwiadczeniem utraconej pe³ni. Cia³o, szarpane spazmami bólu, zdobywa w³asn¹ to¿samoœæ, odzyskuje te¿ utracone wczeœniej przymierze z Natur¹. Okrutn¹, ale nie wrog¹. Otwarcie fizjologiczne staje siê jednoczeœnie egzystencjaln¹ epifani¹
— bohaterka przekracza i znosi wszelkie role, podzia³y i przynale¿noœci
(samica — Madonna). To, co pierwotne, ³¹czy siê z tym, co kulturowe,
przez co bohaterka doœwiadcza autentycznej ³¹cznoœci z tkank¹ istnienia,
odzyskuj¹c utracony wczeœniej porz¹dek. „Na jedn¹ chwilê bywa to — jak
pisa³ Brzozowski o Zapolskiej — lecz chwila ta jest drogocenna”. Sama zaœ
pisarka moment porodu nazywa „chwil¹ samopoznania”. Pisze: „Lecz jest
to godzina boska, cudowna, pozwalaj¹ca byæ wreszcie sob¹, bez maski, bez
czapraka, które konwenanse ¿yciowe na ni¹ nak³adaj¹. Jest tak¹, jak¹ by³a
pod g³azami jaskini, na pos³aniu mchu, gdy zêbami przegryza³a pêpowinê
ewolucji wspó³czesnej kobiety, „Ster” 1911, nr 7; J. Budziñska–Tylicka, Macierzyñstwo wobec równouprawnienia kobiety, „Ster” 1911, nr 7.
22
A. Rich, Zrodzone z kobiety. Macierzyñstwo jako doœwiadczenie i instytucja, t³um. J. Mizieliñska, Warszawa 2000.
23
Adrienne Rich nazywa to falsyfikacj¹ kobiecoœci.
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swego pierworodnego. Jak¿e piêkn¹ jest w tej prawdzie i nagoœci swojej.
(...) Odczuwa siebie i rozumie, czym jest w stosunku do swojej istoty, do
istoty ¿ycia i ¿ycia drugich. Nadaje jej to cechê kogoœ, kto prze¿y³ samego
siebie, który stan¹³ po drugiej stronie krawêdzi i wszed³ w pe³niê ¿ycia” 24.
Wœród innych figur to¿samoœci, które odzyskuj¹ kobiece cia³o jako cia³o
w³asne, które znosz¹ jego samotnoœæ i „niczyjoœæ”, wymieniæ jeszcze mo¿na
taniec i szaleñstwo.
Taniec, tak istotny dla modernistycznych poszukiwañ, u Zapolskiej objawia, podobnie jak macierzyñstwo, dychotomiczne oblicze. Mo¿e wiêc byæ
tylko figur¹ ¿ycia salonowego, jednym z podstawowych narzêdzi w spo³ecznej szkole konwenansu. Nauka tañca przypomina wówczas tresurê: „Jak
w cyrku m³ode, œwie¿o w tresurê podane Ÿrebaki, tak panienki zaczynaj¹
obiegaæ wko³o salonu”25.
Mo¿e jednak staæ siê aktem przymierza z sam¹ sob¹, gdy — pl¹saj¹c
„w rytm szalonej sarabandy” — bohaterki Zapolskiej afirmatywnie potwierdzaj¹ w³asne istnienie. Kiedy jednak ten akt przymierza z w³asnym
cia³em ma miejsce, kobiety Zapolskiej nie s¹ ju¿ ani kochankami, ani matkami. Wyzwolona to¿samoœæ skazuje je na ob³êd, który uwalnia z gorsetu
roli i konwenansu — cia³o „wmówione” staje siê cia³em w³asnym, prze¿ywanym i doœwiadczanym jako przestrzeñ autentycznoœci. Zostaj¹ wówczas
pacjentkami — histeryczkami, odizolowanymi jako wariatki, lecz uwolnionymi jako kobiety, a s³ynny profesor Charcot w szpitalu w Salp˜trière próbuje je uleczyæ z nadmiaru kobiecoœci26. Akt wyzwolenia nie staje siê jednak aktem dokonanym. Opisywane przez Zapolsk¹ uwolnienie w szaleñstwie przekszta³ca siê w dramat, który polega na tym, ¿e jest on niedostêpny nie tylko dla obserwuj¹cych swoje pacjentki psychiatrów, ale tak¿e dla
nich samych. Wolnoœæ, doœwiadczana w spazmach ob³êdu, staje siê wolnoœci¹ odebran¹, bo nieuœwiadomion¹. Cia³o odzyskane nie staje siê ich w³asnoœci¹. Znów jest niczyje.

24

G. Zapolska, O czym siê nawet myœleæ nie chce, Kraków 1957, s. 146.
Tej¿e, Córka Tuœki, s. 15.
Zob. G. Zapolska, Bal wariatek w Salp˜trière, [w:] G. Zapolska, Publicystyka, cz. 2, oprac. J. Czachowska,
E. Korzeniewska, Wroc³aw–Warszawa 1959.
25

26
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1. W pierwszym tomie Historii seksualnoœci Michel Foucault tak oto formu³uje ogóln¹ tezê swojej pracy: „Spo³eczeñstwo kszta³tuj¹ce siê
w XVIII wieku — obojêtne, czy nazywaæ je bur¿uazyjnym, kapitalistycznym, czy przemys³owym — nie przeciwstawia³o seksowi stanowczej odmowy uznania go. Przeciwnie, pos³u¿y³o siê ca³ym aparatem do produkcji
prawdziwych dyskursów na jego temat. Nie tylko wiele o nim mówi³o i ka¿dego zmusza³o do mówienia, ale te¿ postanowi³o sformu³owaæ uporz¹dkowan¹ prawdê o nim. Jak gdyby podejrzewa³o, ¿e tkwi w nim jakiœ zasadniczy sekret. Jak gdyby ta produkcja prawdy by³a mu niezbêdna. Jak gdyby
rzecz¹ zasadnicz¹ by³o dlañ wpisanie seksu nie tylko w ekonomiê przyjemnoœci, ale te¿ w uporz¹dkowany system wiedzy”1. Foucault podwa¿a zatem
obiegow¹ opiniê, która g³osi, ¿e spo³eczeñstwo nowo¿ytne represjonuje
seks z powodów ekonomicznych (nie mo¿na pozwoliæ, by energia ludzka
wyczerpywa³a siê w mi³osnych uniesieniach) lub religijnych. W ka¿dym razie twierdzi, i¿ przypuszczenie to jest zbyt w¹t³e. Nie mo¿na bowiem nie zauwa¿yæ narastaj¹cej od XVII w. dyskursywizacji seksu: obowi¹zku mówienia o nim, spowiadania siê, roztrz¹sania. „Pisanie i czytanie uczonych
ksi¹g, konsultacje i badania, lêk przed odpowiadaniem na pytania i urok
poddania siê interpretacji, tak wiele opowieœci uk³adanych dla siebie i dla
innych, tyle ciekawoœci, tyle zwierzeñ, w przypadku których obowi¹zek mówienia prawdy o nim wspiera, zreszt¹ nie bez pewnych obaw, zgorsze1
M. Foucault, Historia seksualnoœci, t. 1, Wola wiedzy, t³um. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1995,
s. 67.
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nie, obfitoœæ sekretnych fantazji, którymi drogo okupuje siê prawo szeptania do ucha komuœ, kto potrafi ich s³uchaæ — jednym s³owem niebywa³a
«rozkosz analizy» (analizy w szerszym znaczeniu), któr¹ Zachód od kilku
ju¿ stuleci umiejêtnie podsyca³, wszystko to przypomina jakby rozrzucone
szcz¹tki sztuki kochania, po kryjomu niesione nurtem wyznania i nauki
o seksie”2.
Foucault ostro przeciwstawia wiedzê o seksualnoœci — sztuce kochania.
Ars erotica wyra¿a indywidualn¹, nieskrêpowan¹ przyjemnoœæ cia³a, osi¹gniêt¹ w doœwiadczeniu mi³osnym. Scientia sexualis — porz¹dkuje doznania
wed³ug kryteriów religijnych, filozoficznych, moralnych, medycznych; s³owem, zastêpuje bezpoœredni kontakt seksualny w³asn¹ prawd¹ na jego temat. Oczywiœcie, element represyjnoœci wpisany jest w wiedzê o seksie. Ale
nie stanowi jej istoty. Nie st³umienie absolutne, wykluczenie, pominiêcie
jest celem rozbudowanej wiedzy o seksualnoœci, ale stworzenie w³asnej
(kontrolowanej) prawdy na jej temat.
2. Jednemu z rozdzia³ów swej wielkiej, ale jak¿e nierównej ksi¹¿ki da³
Foucault tytu³ My, wiktorianie. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e wiek XIX,
sprzyjaj¹c wyj¹tkowemu mno¿eniu siê dyskursów na temat seksualnoœci,
stworzy³ matrycê publicznych postaw wobec seksu. Do roztrz¹sañ natury religijnej i filozoficznej do³¹czy³y wypowiedzi medyczne (a z czasem psychiatryczne i psychoanalityczne), rozpatruj¹ce seks z punktu widzenia higieny cia³a i sk³aniaj¹ce siê do formu³owania w³asnych s¹dów na temat tego, co jest norm¹ i zdrowiem, a co patologi¹ i zboczeniem. Foucault stawia
w zwi¹zku z tym doœæ ryzykown¹ tezê, ¿e w wieku Balzaka i Flauberta os³ab³o zainteresowanie dla sfery ¿ycia rodzinnego; nie ingerowano tak wyraŸnie w zakres swobód erotycznych przynale¿nych ma³¿onkom; jego zdaniem
XIX stulecie by³o zaintrygowane g³ównie zjawiskami okreœlonymi jako patologie i marginesy — histeri¹, pederasti¹, homoseksualizmem. Kiedy jednak uwzglêdni siê to, co Foucaulta z ró¿nych wzglêdów raczej nie interesowa³o — bardzo popularny typ dyskursu dydaktycznego i emancypacyjnego, mówi¹cego o powinnoœciach dziewcz¹t, ¿on i matek — oka¿e siê, ¿e
XIX–wieczna scientia sexualis obejmowa³a wszystkie podmioty spo³eczne,
a z wielu powodów wskazówki udzielane kobietom i opinie na ich temat
stanowi³y dominuj¹cy temat wypowiedzi.
2

Tam¿e, s. 69.
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Co wydaje mi siê szczególnie wa¿ne: spostrze¿enie, i¿ niezrêcznoœæ
spo³ecznego usytuowania kobiety w XIX w. wi¹za³a siê nie tylko z wykluczeniem jej z wielu obszarów sfery publicznej, ale te¿ — czy mo¿e przede
wszystkim — z wpisaniem jej w ró¿norodne „dyskursy”, które przes¹dza³y o dopuszczalnoœci doznañ, praw, obowi¹zków i przyjemnoœci. Ró¿nica
miêdzy oboma typami upodrzêdnienia by³a zasadnicza: o pierwszym wiedziano, mówiono publicznie i próbowano mu zapobiegaæ. Drugi by³ prawie nierozpoznawalny; generowa³ siê m.in. (choæ oczywiœcie niewy³¹cznie)
w miarê postêpowania dzia³añ naprawczych i emancypacyjnych jako mimowolna (?) konsekwencja procesu dyskursywizacji p³ci. Oczywiœcie, nie
dzia³o siê dok³adnie tak, ¿e im wiêcej mówiono na temat kobiet, ich zdolnoœci, przywar, powinnoœci, tym bardziej redukowa³a siê sfera aktywnoœci
autentycznej, a im wyraŸniej formu³owano wskazówki, jak kobieta mo¿e
i powinna kochaæ, tym bardziej s³ab³a rola spontanicznych uczuæ. Ale istnia³ jakiœ mniej lub bardziej uchwytny zwi¹zek miêdzy stanem nadorganizacji dyskursu intymnego a mo¿liwoœci¹ osi¹gniêcia osobistej satysfakcji
w ma³¿eñstwie czy w rodzinie. Podobnie jak istnia³ jakiœ zwi¹zek miêdzy
granicami spo³ecznego dyskursu o p³ci a swobod¹ konkretnej wypowiedzi.
Im wiêcej s³ów, nakazów, spo³ecznych oczekiwañ, zaleceñ, tym mniej przyjemnoœci, samozadowolenia i wolnoœci.
Reakcja na ten stan rzeczy by³a wiêc tylko spraw¹ czasu; wydaje siê ona
najzupe³niej zrozumia³a, oczekiwana i nieunikniona. Natrafiamy, tak¿e
w literaturze polskiej, na rzadkie, efemeryczne i nie zawsze w³aœciwie interpretowane œlady zachowañ, by tak rzec — „niesystemowych”, skierowanych pod pr¹d, szukaj¹cych dla kobiet nowych dróg samorealizacji. Dotycz¹ one z regu³y dwu dziedzin: mi³oœci i sztuki. W obu przypadkach chodzi
w gruncie rzeczy o to samo, o tê sam¹ utopiê: o takie zorganizowanie ¿ycia
intymnego i artystycznego, by nie zahacza³o ono o w¹skie ramy spo³ecznych oczekiwañ, by nie podlega³o „w³adzy dyskursów”. To organizowane
„na nowo” ¿ycie intymne oznacza najczêœciej jak¹œ formê kontaktu miêdzy
kobietami. U¿ywam z rozmys³em zaimka nieokreœlonego „jakaœ” forma
kontaktu, bo nie wiem, jak nazwaæ to, co ³¹czy³o Narcyzê ¯michowsk¹
z Paulin¹ Zbyszewsk¹ czy Wand¹ Grabowsk¹. Podobnie jak nie umiem
przes¹dziæ natury zwi¹zku miêdzy Jadwig¹ Kieniewiczówn¹, niezamê¿n¹
malark¹, a jej przyjació³k¹ i znan¹ rzeŸbiark¹, Helen¹ Skirmuntow¹. Albo
miêdzy Konopnick¹ a Mari¹ Dulêbiank¹. Albo miêdzy Orzeszkow¹ i jej
m³odszymi towarzyszkami. By³a w tych zwi¹zkach dawkowana na ró¿n¹
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miarê czu³oœæ, uwielbienie, zachwyt, têsknota, lojalnoœæ. A wiêc chyba mi³oœæ, ale czy erotyczna? Nim wspólnie zastanowimy siê nad tym pytaniem,
chcia³abym stanowczo uchyliæ inne. Analiza tych przypadków nie wyczerpuje siê w formule zwi¹zków homoseksualnych, homoerotycznych czy lesbijskich, podobnie jak nie wyczerpuje siê w okreœleniu „homoseksualizm”
istota mi³oœci platoñskiej3. Nie wiem, czy któraœ z moich bohaterek odczuwa³a jakiœ specjalny odcieñ po¿¹dania, adresowany tylko do kobiet. Wanda
Grabowska, która szczêœliwie wysz³a za m¹¿ za W³adys³awa ¯eleñskiego
i urodzi³a mu trzech wspania³ych synów, na pewno nie. Helena Skirmuntowa, matka gromadki dzieci, pozostaj¹ca w przyjacielskich stosunkach z mê¿em, chyba tak¿e nie. ¯michowska? Niektórzy krytycy kamuflowali oskar¿enie o homoseksualizm, pisz¹c, i¿ patologicznie uchyla³a siê od funkcji
swojej p³ci4. Inni — przeciwnie. Sugerowali, ¿e byli w ¿yciu ¯michowskiej
mê¿czyŸni, z którymi sympatyzowa³a, maj¹c nawet jakieœ nadzieje na
wspóln¹ przysz³oœæ5. Ona sama udziela³a na ten temat bardzo ró¿nych odpowiedzi.
Mniejsza o to. Odk³adam na bok odpowiedŸ na pytanie, w jakim stopniu mi³osna i ludzka wra¿liwoœæ ¯michowskiej wi¹¿e siê z jej ewentualnym
homoerotyzmem. Problem jest bowiem szerszy ni¿ indywidualne preferencje seksualne, o których zreszt¹ nic konkretnego powiedzieæ nie umiemy.
Zawi¹zanie towarzystwa Entuzjastek, spotkania w Warszawie na Miodogórzu, niezwyk³e kontakty ¯michowskiej z uczennicami i rówieœnicami, tak
jak namiêtna przyjaŸñ artystek z Polesia (Kieniewiczówny i Skirmuntowej)
— stanowi¹ fakty nie biologiczne, ale spo³eczne i kulturowe. Œwiadcz¹
o potrzebie realizacji takich pok³adów uczuciowych, których w ma³¿eñstwie i rodzinie kobieta XIX–wieczna spe³niæ nie mog³a. Poœrednio œwiadcz¹ równie¿ o owych ma³¿eñstwach i rodzinach: w zwi¹zkach kleconych na
jedn¹ miarê, pod dyktando konwenansu, gdzie uczucia by³y œciœle reglamentowane, funkcje p³ci z góry rozdzielone, a wszelkie modyfikacje bardzo
ograniczone, kobiety coraz czêœciej nie odnajdywa³y miejsca. Oba omawiane tutaj przypadki (¯michowskiej i malarek z Polesia), a tak¿e inne, w tym
3
Pisze o tym Foucault w rozdziale Prawdziwa mi³oœæ, zob. M. Foucault, Historia seksualnoœci, t. 2, U¿ytek
z przyjemnoœci, t³um. T. Komendant, Warszawa 1995.
4
Zob. Cz. Latawiec, Cyprian Kamil Norwid i jego czasy, t. 1, Inwalida intencji — Szaman i jego uczeñ — Bia³a tragedia Norwida, Poznañ 1938, s. 84.
5
O sympatii dla W³adys³awa Dzwonkowskiego, nieodwzajemnionej lub odwzajemnionej niedostatecznie,
pisze M. Romankówna w biogramie Dzwonkowskiego do³¹czonym do: N. ¯michowska, Listy, t. 1, W krêgu
najbli¿szych, do druku przygotowa³a i komentarzem opatrzy³a M. Romankówna, Wroc³aw 1957, s. 656.
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wywodzie tylko sygnalizowane, s¹ o tyle ciekawe, ¿e ³¹cz¹ poszukiwania
wolnej i niezagospodarowanej przestrzeni spo³ecznej, w której mog³aby
kwitn¹æ „prawdziwa” mi³oœæ, z poszukiwaniem nowej przestrzeni artystycznej, w której mog³aby powstaæ „inna” sztuka.
3. Wielokrotnie pisa³am o tym, ¿e skupiaj¹ce siê wokó³ ¯michowskiej
kó³ka kobiece (Entuzjastki, grupa przyjació³ek i uczennic bior¹ca udzia³
w spotkaniach na Miodowej w Warszawie w okresie poprzedzaj¹cym powstanie styczniowe) nie stawia³y sobie ani wyraŸnych celów patriotycznych,
ani literackich6. Zamierzenia ¯michowskiej kierowa³y siê w stronê innych,
trudniej uchwytnych sfer rzeczywistoœci. Mia³y s³u¿yæ wydobyciu zupe³nie
zapoznanych albo niedocenianych, albo skonwencjonalizowanych wartoœci
¿ycia, takich jak przyjaŸñ, mi³oœæ, zdolnoœæ radosnego obcowania ze œwiatem, tak¿e w wymiarze codziennym. W liœcie do Bibianny Moraczewskiej
z 1853 r. ¯michowska pisa³a: „Chcia³am pierwsza spróbowaæ mojego w³asnego systemu i najpierw tak ¿yæ, jak ka¿dy w ujarzmionym kraju ¿yæ powinien; nie oci¹gaæ siê na wielkie dzie³a, do których mo¿e nigdy sposobnoœæ
siê nie nastrêczy, tylko w ka¿dej chwili to za³atwiaæ, co pod rêkê popadnie
i najdrobniejszym szczegó³em nie gardziæ. Nazwa³am to sobie uœwiêceniem
obecnoœci”7.
Nie jest to jednak, wbrew pozorom, minimalistyczny program na czasy
niewoli. W formule œwiêtowania codziennoœci zawar³a ¯michowska bardzo ambitn¹ pokusê maksymalnie intensywnego prze¿ywania egzystencji;
œwiadomego nasycania ka¿dej chwili ¿ycia uwag¹ i mi³oœci¹, pamiêtania
o zmarginalizowanym w polskiej kulturze XIX–wiecznej prawie do szczêœcia. Taka forma odbierania rzeczywistoœci budowa³a w rozumieniu ¯michowskiej œciœle religijn¹ wiêŸ ze œwiatem: „Myœl¹cemu jest Bogiem to, co
zna; wierz¹cemu to, czego nie zna — g³ówna, jedyna mo¿e filozofa z chrzeœcijaninem ró¿nica. Czy wiedza znosi religi¹? Nie. Jeœli w prawdziwym znaczeniu ten wyraz wed³ug Ÿród³os³owu re–ligo, jako najwy¿sz¹ ³¹cznoœæ weŸmiemy, religi¹ bêdzie uczucie, bêdzie mi³oœæ, a religijnym cz³owiek mog¹cy
najwiêcej ukochaæ”8.

6
Mam tu na myœli przede wszystkim moj¹ ksi¹¿kê Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa
1996.
7
N. ¯michowska, Listy, t. 2, Rozdro¿a, Wroc³aw 1960, s. 87.
8
Tam¿e, s. 24. W komentarzu do tego listu Romankówna koryguje wywód ¯michowskiej: „Autorka b³êdnie wyprowadza wyraz: religia od czasownika religo, co znaczy: zwi¹zujê na nowo. Religo, znaczy tyle co
pietas, tj. czêœæ wobec istoty wy¿szej, Boga” (tam¿e, s. 444). Wszystko wskazuje na to, ¿e ¯michowska po-
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Wed³ug ¯michowskiej ¿yje siê w zgodzie z ludŸmi i Bogiem, gdy siê kocha. Nie ma pe³niejszej formy „uœwiêcania obecnoœci” ni¿ mi³oœæ. Kochanie jest pierwsz¹ powinnoœci¹ cz³owieka, biletem wstêpu do ludzkiej wspólnoty. „Innoœæ” ¯michowskiej polega na tym, ¿e d¹¿¹c do zrealizowania ¿yciowego przes³ania, kierowa³a siê potrzeb¹ uczucia, a nie spo³ecznymi preferencjami, które okreœlaj¹ zasady wyboru obiektu mi³oœci. Wydaje siê, ¿e
jej sytuacja duchowa by³a bliska temu, co Foucault dostrzega w idei mi³oœci
platoñskiej. Porównuj¹c j¹ z innymi wcieleniami i opisami greckiego Erosa,
pisa³: „Otó¿ erotyka sokratejsko–platoñska jest zupe³nie inna nie tylko ze
wzglêdu na proponowane rozwi¹zania, ale równie¿ i przede wszystkim dlatego, ¿e stara siê stawiaæ problem w zupe³nie odmiennych kategoriach.
Aby stwierdziæ, czym jest prawdziwa mi³oœæ, nie trzeba bêdzie ju¿ szukaæ
odpowiedzi na pytanie: kogo nale¿y kochaæ i pod jakimi warunkami mi³oœæ
przysparza czci zarówno kochaj¹cemu, jak i kochanemu? A przynajmniej
wszystkie te pytania zostan¹ podporz¹dkowane innemu, zasadniczemu
i fundamentalnemu: jaka jest prawdziwa istota mi³oœci?”9.
Innymi s³owy: mi³oœæ jest wa¿niejsza ni¿ to, co j¹ otacza. Warto po ni¹
siêgaæ mimo ryzyka. ¯michowska nie stroni³a od poruszania w tym w³aœnie
tonie bardzo delikatnych strun. Przywi¹zana do braci — okazywa³a im
uczucia w sposób przekraczaj¹cy obyczajow¹ normê. W ka¿dym razie mia³a œwiadomoœæ igrania z ogniem, niewinnej perwersji. Czekaj¹c w Pary¿u na
spotkanie z Erazmem ¯michowskim, pisa³a o odczuwanej mi³oœci i zazdroœci: „Jakie to szczêœcie, ¿e ¿aden z was nie¿onaty, moi bracia. Ka¿dego ze
szwagrów jak najmilej przyjmujê, ale nie pomyœla³am nigdy, ¿eby jakiej kobiecie ust¹piæ w sercu pierwszeñstwa. (...) Œmiaæ mi siê chcia³o, jak wujenka
Józefowa opowiada³a mi historiê w guœcie René Chateaubrianda, by mnie
przestrzec nieznacznie, ¿e siostra w bracie pokochaæ siê mo¿e. Ja temu bynajmniej nie przeczê i gdybym mia³a tylko jednego z was bratem, to bym ju¿
g³owê za nim z mi³oœci traci³a; lecz ja mam trzech takich, a o ka¿dym z osob-

prowadzi³a wywód etymologiczny nie tylko rozmyœlnie, ale i poprawnie, wybieraj¹c jedn¹ z dopuszczalnych
interpretacji. Por. J. Derrida, Wiara i wiedza. Dwa Ÿród³a „religii” w obrêbie samego rozumu, [w:] Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacques’a Derridê i Gianniego Vattimo, t³um. M. Kowalska, E. £ukaszyk, P. Mrówczyñski, R. Reszke, J. Wojcieszak, Warszawa 1999. Na s. 51 czytamy: „Najlepszej ilustracji dostarczy³by tutaj spór odnoœnie do dwóch mo¿liwych Ÿróde³ etymologicznych s³owa religio: a) relegere, od legere (‘zbieraæ, gromadziæ’): jest to tradycja wywodz¹ca siê od Cycerona po W. Otto, J. B. Hofmanna, Benveniste’a; b) religare, od ligare (‘wi¹zaæ, spajaæ’). Ta tradycja ci¹gnê³aby siê od Laktancjusza i Tertuliana do
Kobberta, Ernout–Meilleta, Pauly–Wissowa”.
9
M. Foucault, Historia seksualnoœci, t. 2, s. 361.
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na mog³abym przysi¹c, ¿e go najlepiej kocham, i o ka¿dym prawdê bym powiedzia³a”10.
Nigdy nie wzbudza³y w niej podobnie entuzjastycznych opinii i uczuæ
ma³¿eñstwa: ani cudze, ani potencjalnie w³asne. Pisa³a, ¿e choæ zamê¿nym
siostrom los na ogó³ sprzyja³, nigdy nie pragnê³a dla siebie takiego szczêœcia11. Wydaje siê, ¿e przed ma³¿eñstwem (poza wszystkim innym) wstrzymywa³y j¹ wysokie standardy moralne, jakie przed sob¹ stawia³a. Nie mia³a
w¹tpliwoœci, i¿ przysiêga ma³¿eñska czyni zwi¹zek nienaruszalnym. Jednoczeœnie przyznawa³a, ¿e szczêœcie jest nie tylko prawem, ale i obowi¹zkiem
cz³owieka. („Znasz œwiêtoœæ obowi¹zku — pisa³a w liœcie do ukochanej
uczennicy Andzi Kisielnickiej — otó¿ w ma³¿eñstwie najœwiêtszym obowi¹zkiem jest szczêœcie. B¹dŸ szczêœliwa przez powinnoœæ” 12).
Niestety, ma³¿eñstwa, które zna³a, nie pozwala³y na realizacjê tego
œwiêtego obowi¹zku. W najlepszym razie dawa³y jak¹œ podstawê do wspólnego ¿ycia. W kwietniu 1845 r. pisa³a do Bibianny Moraczewskiej, odwo³uj¹c siê do atmosfery skandalu wokó³ wystêpuj¹cej o rozwód przyjació³ki,
Zofii Wêgierskiej: „Dziwna to rzecz jest, ile tylko pozna³am kobiet wiêcej
na sercu lub umyœle wykszta³conych, tyle ich zawsze s³ysza³am skar¿¹cych
siê na niewolnictwo uczucia w œwiecie zwyczajów i foremek; ka¿da czuje, ¿e
mi³oœæ jako mi³oœæ nie jest wyzwolona jeszcze, ¿e dlatego tak zimno, martwo, pusto wœród t³umów ludzi (...). Czytujesz te i tamte ksi¹¿ki Enfantina
i Micheleta, mówi³aœ ze mn¹ tyle razy, wiêc biorê jako dogmat w ca³ej tej
sprawie, ¿e serce swoje kobieta wyemancypowaæ powinna, ¿e jej musi byæ
wolno kochaæ. Bibianno, pamiêtasz lub domyœlasz siê przynajmniej, ¿e kochaæ — to jest mieæ w pe³ni objawienie Boga ku doskona³oœci i szczêœciu,
inaczej nie rozumiem kochania. Lecz do takiego kochania chcê mieæ prawo
dla siebie i dla drugich, a ka¿da, która je zdobywa myœl¹, mow¹ lub uczynkiem, jest dla mnie œwiêt¹ przysz³oœci kobiecej ofiar¹”13. I kilka wierszy dalej, powracaj¹c do nowego zwi¹zku Zofii Wêgierskiej, pisze: „Zaiste, w dzisiejszych okolicznoœciach ta mi³oœæ sta³a siê wielkim nieszczêœciem, ale z³e
wszelkie jest w³aœnie okolicznoœciowe, z³e idzie od zewnêtrznych przyczyn,

10
11
12
13

N. ¯michowska, Listy, t. 1, s. 71.
Tam¿e, s. 97 (list do Erazma ¯michowskiego).
Tam¿e, s. 347.
N. ¯michowska, Listy, t. 2, s. 14–15.
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z³ego inni ludzie narobili. Mi³oœæ Zofii jest dobrem bezwzglêdnym, jest
prawd¹ sama przez siê i sama w sobie”14.
O inspiruj¹cej roli kobiet w dziedzinie projektowania mi³oœci pisze
¯michowska w liœcie do jednej z najbardziej „gor¹cych” przyjació³ek, Izabeli Zbiegniewskiej: „Rzecz¹ jest niezaprzeczon¹, ¿e w antropologicznym
stosunku mê¿czyzny z kobiet¹ pierwszy dzisiaj coraz rzadziej i s³abiej
w swoim z d o b y w c z y m charakterze wystêpuje. Zosta³ mu tylko z a b o r c z y. Zabierze wszystko, co mu dadz¹; wyzyska twoj¹ szlachetnoœæ,
dobroæ, pracê twojê i szczêœcie twoje, gdy go pokochasz, lecz pokochania
wystaraæ siê, znaleŸæ, zas³u¿yæ nie umie; zwykle przypadkiem jak diamentow¹ szpilkê pod nogami spostrzega i ³askaw jest, podniós³szy, krawat ni¹
swój ozdobiæ. Nie wiem, czy trzy lub cztery pamiêtam przyk³ady, w których
mê¿czyzna zdoby³ mi³oœæ kobiety, wywo³a³ j¹, stworzy³ w jej g³uchej, nieskalanej duszy. Ma siê rozumieæ, ¿e zdobywaj¹ majêtne dziedziczki, ale to inny
zupe³nie ba³amuctwa gatunek; mówi siê o faktach, jak s¹ w sobie rzetelne.
Zwykle kobieta pierwsza kochaæ zaczyna: jest magnetyzuj¹c¹, nie magnetyzowan¹, a jak wiele magnetyzmu jej trzeba, to ³atwo siê domyœliæ, gdy
zwa¿emy jej dziedziczn¹ po prababkach nieœmia³oœæ, wyobra¿enia i zwyczaje towarzyskie, szczególniej zabobonne jakieœ poczucie upokorzenia,
które siê zawsze ³¹czy z myœl¹ wywo³anej przez kobietê mi³oœci”15.
W œwiecie ¯michowskiej to kobiety (i to kobiety niekonwencjonalne,
stroni¹ce od niekorzystnego dziedzictwa prababek) podejmowa³y walkê
o œwiête prawo mi³oœci, to one szuka³y mi³osnego ognia i prawdy. Dlatego
w nich w³aœnie pisarka znajduje partnerki i sprzymierzeñców. To one pozwalaj¹ ¯michowskiej skryæ siê przed zimnem i pustk¹. W listach do Moraczewskiej, Tekli Dêbskiej, Anny Skimborowiczowej, Andzi Kisielnickiej,
Wincenty Zab³ockiej, Zbiegniewskiej, Julii Baranowskiej, w krótszych lub
d³u¿szych spotkaniach z nimi, autorka Poganki buduje przestrzeñ serdecznej, intymnej rozmowy, pe³nej sympatii i zaufania. Pisze jêzykiem uczuæ,
rozrzutnie, nie bez cienia egzaltacji, doci¹gaj¹c s³owa do „wewnêtrznej potrzeby serca”.
Z czasem korespondencja ¯michowskiej siê zmienia, widaæ to najwyraŸniej w listach do Wandy Grabowskiej. Znika gdzieœ ekstatyczne poczucie œwiêta, które nie opuszcza³o pisarki nawet w najgorszych chwilach nie14
15

Tam¿e.
N. ¯michowska, Listy, t. 3, Miodogórze, Wroc³aw 1967, s. 22.

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

Projektantki intymnoœci. ¯michowska i inne... 91

szczêœæ osobistych i zbiorowych, chorób i uwiêzienia. Gubi siê chrzeœcijañska pokora, która pozwala³a wierzyæ, ¿e nawet skromne ziarno zasiane
w ludzkich sercach wyda w przysz³oœci dobry plon. W okresie poprzedzaj¹cym powstanie styczniowe, w czasie powstania i tu¿ po nim, tak¿e póŸniej,
a¿ do samej œmierci ¯michowska czuje przygnêbienie i upadek ducha. Odczuwa osamotnienie, rozczarowanie, brak kontaktu z dawnymi przyjació³mi, dolegliwe poczucie ¿yciowego fiaska. W jednym z listów do Wandy
Grabowskiej pisze z gorycz¹: „Wszyscy, których uczucie przyjê³am na wy³¹cznoœæ — podstawi³am sobie na wsparcie — uzna³am jako potrzebê
— ma siê rozumieæ z ró¿nymi okreœlnikami — paragrafami, wymiarami,
z ró¿nymi zapobiegliwoœciami, ¿eby siê nie oszukaæ — z minimum co do gatunku ofiarowanego i co do w³asnych wymagañ — wszyscy zawsze siê zmienili i odeszli ode mnie jak od nudnego zatrudnienia lub niesmacznej potrawy. Ni ich w tym wina, ni moja; ni ja przez to nie naby³am prawa potêpienia,
ni te¿ oni, co dziwniejsza prawa krytyki nie u¿yli”16. W stosunkach wzajemnych zachêca przyjació³kê do powœci¹gliwoœci, oszczêdnoœci w s³owach,
rzetelnej oceny sytuacji. Zabrania jej bezpodstawnych egzaltacji i nieuzasadnionych porywów serca. Odsuwa od siebie albo dezawuuje deklaracje
Wandy. Sama bywa wzglêdem niej — jak nigdy wczeœniej — surowa, dra¿liwa, napominaj¹ca, ironiczna, gorzka, niecierpliwa. Przyznaje, ¿e pisze teraz zawsze o ton ni¿ej, ni¿ pozwala jej na to serce.
Wydaje siê, ¿e ¯michowska broni siê przed tym uczuciem wszystkimi si³ami i na przekór wszystkiemu — nie ulega mu. W œlicznej, zapatrzonej
w ni¹, inteligentnej i wra¿liwej Wandzie Grabowskiej znajduje jesienn¹ ró¿ê. Boi siê, ¿e nieopatrzny ruch mo¿e wszystko zniszczyæ: „Czy pamiêtasz
w Wierzbnie lub raczej zdaje mi siê w s¹siednim Mokotowie na ³aweczce.
Chcia³aœ wiedzieæ, czemu siê zbyt daleko trzymam lub coœ w tym sensie
przynajmniej, a ja odpowiedzia³am ci wtedy, ¿e siê bojê. Wielka to by³a
prawda: ciebie dla siebie i siebie dla ciebie zarówno mog³am siê lêkaæ”.
I zaraz wycofuje siê na bezpieczny dystans: „Ino¿, moja Wando, na temat
tych wyrazów nie u³ó¿ jakiej skomplikowanej fantazji. Zawsze pamiêtaj, ¿e
teraz inaczej miêdzy nami (...)”17. Kilka lat póŸniej t³umaczy przyjació³ce,
¿e zawsze wierzy³a w szczeroœæ jej wyznañ, ale wierz¹c teraŸniejszoœci, nie

16

Narcyssa i Wanda. Listy Narcyzy ¯michowskiej do Wandy Grabowskiej (¯eleñskiej), wyd. i wstêp T. ¯eleñski–Boy, Warszawa 1930, s. 70.
17
Tam¿e, s. 73.
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ufa³a przysz³oœci. Wychodz¹c za m¹¿ i czêsto wyje¿d¿aj¹c z Warszawy,
Wanda przes¹dzi³a bieg zdarzeñ. Ale pisaæ do siebie nie przesta³y. Byæ mo¿e nawet ich korespondencja rozjaœni³a siê, nabra³a jednolitego, spokojnego tonu.
Jak wspomina Boy–¯eleñski, matka mówi³a o ¯michowskiej w sposób
niezwyk³y, „fanatycznie” czci³a j¹ i wielbi³a; po œmierci pisarki uczucie to
przerodzi³o siê w prawdziwy kult18. Œwiadcz¹ o tym tak¿e teksty Grabowskiej poœwiêcone wielkiej nauczycielce. W jednym z nich, póŸnym, opublikowanym w 1902 r., Wanda ¯eleñska pisa³a z poruszaj¹c¹ serce s³odycz¹:
„Trzeba sobie uprzytomniæ tê chwilê nieporównanego uroku, zetkniêcia
siê ze znakomit¹ autork¹ Poganki. S³ysza³o siê niejedno o jej pismach, o jej
piêknym poœwiêconym ¿yciu. Myœla³o z dr¿eniem obawy i nieœmia³oœci
o tym, ¿e siê j¹ ma poznaæ osobiœcie. A¿ tu na pierwsze spotkanie tych cudownych ciemnoszafirowych, tak wymownych oczu, przejmowa³o ciep³o
serdeczne i jakaœ dziwna powaga. Zdawa³o siê, ¿e samo zbli¿enie siê do Gabrieli ju¿ zobowi¹zuje. Chcia³oby siê zdobyæ na si³ê moraln¹ spe³nienia jakichœ dobrych, wielkich czynów... Chcia³oby siê zas³u¿yæ na jej uœmiech, na
pochwa³ê, na spojrzenie tych dobrych, promiennych oczu”19.
Historia Narcyssy i Wandy nasuwa na myœl te stronice Uczty, na których
autor wspomina o stosunkach ³¹cz¹cych Sokratesa nie tylko z Alkibiadesem, ale tak¿e z Charmidesem, Eutydemem i innymi. „Dystrybucja ról jest
zupe³nie odwrócona — komentuje Foucault — to m³odzi ludzie — tak
piêkni i œcigani przez tylu zalotników — zakochani s¹ w Sokratesie. Uganiaj¹ siê za nim, staraj¹ siê go uwodziæ, chcieliby, by okaza³ im ³aski, to znaczy przekaza³ im skarb swej m¹droœci. S¹ na pozycji mi³oœników; on zaœ
— starzec z odpychaj¹cym cia³em — na pozycji oblubieñca. Choæ nie wiedz¹ czegoœ, co Alkibiades odkrywa w czasie s³ynnej «próby»: kochaj¹ Sokratesa tylko dlatego, ¿e jest w stanie ich uwodzeniu siê oprzeæ; nie znaczy
to wcale, ¿e nie czuje do nich mi³oœci i ¿¹dzy, ale ¿e unosi go si³a prawdziwej
mi³oœci, potrafi prawdziwie kochaæ prawdê, któr¹ nale¿y kochaæ”20.
Wydaje siê, ¿e taka by³a droga ¯michowskiej: wychodzi³a z przekonania, ¿e mi³oœæ „prawdziwa” mo¿e siê realizowaæ tylko — czy przede wszystkim — poza w³adz¹ obowi¹zuj¹cych „dyskursów” — spo³ecznych, obycza-

18
19
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Zob. T. ¯eleñski–Boy, Przedmowa, [w:] Narcyssa i Wanda...
Pogadanki pedagogiczne Narcyzy ¯michowskiej, oprac. Wanda ¯eleñska, „Bluszcz” 1902, nr 9.
M. Foucault, Historia seksualnoœci, t. 2, s. 370.
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jowych; poza ma³¿eñstwem, poza konwencjami, które narzuca rodzina,
z góry okreœlone relacje z mê¿czyznami, znacznie bardziej przewidywalne ni¿ wolne, luŸne, pe³ne fascynuj¹cej bliskoœci i siostrzeñstwa kontakty
z w³asn¹ p³ci¹. Po latach prób zrozumia³a, ¿e ¿adne z nich nie gwarantuj¹
trwa³oœci, ¿e w obu przypadkach trzeba siê dŸwigaæ z klêsk, które sprowadzaj¹, ocalaj¹c wewnêtrzne dobro, mi³oœæ do œwiata i tê w³aœnie gorzk¹
prawdê o ludzkim losie i przeznaczeniu. M³ode uczennice ¯michowskiej
podziwia³y w niej tê m¹droœæ, która nigdy nie zmieni³a siê w kierowan¹ wobec innych wrogoœæ. Nie wiedz¹c o tym, podziwia³y raczej wewnêtrzne
œwiat³o ni¿ osobê. Pisarce pozostawa³a postawa sokratejska: przyjêcie
losu, swego rodzaju biernoœæ, asceza. Ka¿dy krok w stronê m³odoœci
by³by zaprzeczeniem wewnêtrznej prawdy, obsuniêciem siê w bezrozumnoœæ i szaleñstwo.
Ten sposób myœlenia i ten sposób ¿ycia okreœla³ tak¿e sposób pisania,
a w³aœciwie stosunek ¯michowskiej do tworzonej przez siebie literatury.
Unikaj¹c podjêcia obowi¹zuj¹cych w romantyzmie konwencji literackich,
skazana by³a ¯michowska na w³asne poszukiwania. W arsenale œrodków literatury XIX–wiecznej nie umia³a znaleŸæ takiej formy literackiej, która
pozwala³aby na pe³n¹ autorsk¹ samorealizacjê, niewymagaj¹c¹ kompromisu z w³asnymi idea³ami. Uzna³a wiêc, ¿e sztuka nigdy nie siêgnie doskona³oœci ¿ycia. W liœcie do jednej z przyjació³ek, Józefy Kucharskiej, wyznawa³a ze szczerym uniesieniem: „Za sto lat chwa³y literackiej nie oddam jednego waszego wra¿enia przy odczytywaniu wspólnie pomyœlanej, a tylko
piórem moim redagowanej rzeczy”21. W znacznie póŸniejszych listach do
Wandy Grabowskiej powo³uje siê czêsto na swoj¹ artystyczn¹ bezradnoœæ.
Nie potrafi pisaæ w osamotnieniu, poczuciu goryczy, które sta³y siê jej
udzia³em. Budz¹ j¹ do ¿ycia duchowego zaaran¿owane przez przyjació³kê
pomys³y wspólnej pracy literackiej: „A dam ci jeszcze tê zagadkê do rozpl¹tania, ¿e tylko dla ciebie i ko³o ciebie do twoich pisaæ mogê swobodnie.
Mo¿e skutkiem tego, ¿e ty miê do pisania wci¹gnê³aœ. Niezawodnie by³abym ¿y³a jak przed W³adys³awem IV i ustanowieniem poczt, gdyby nie ty.
Wróci³y mi zatem niektóre w³adze piœmienne, lecz przewa¿nie skierowane
w te strony, w które ty ci¹gnê³aœ. Nawet, jako widzisz — w stronê subtelnej
analizy. Niech j¹ tam!... Rezultat taki, ¿e ciê ca³ujê w czo³o i w oczy”22.
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N. ¯michowska, Listy, t. 2, s. 369.
Narcyssa i Wanda..., s. 142.
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Rzeczywiœcie, pomys³y ostatnich utworów ¯michowskiej (Kasia i Marynka, Czy to powieœæ) rodz¹ siê w listach do Wandy Grabowskiej. Tu powstaj¹ ró¿ne projekty, fabularne rozwi¹zania, fragmenty tekstu. Raz jeszcze dzia³ania literackie zostaj¹ podporz¹dkowane rytmowi niespokojnego serca. Ale i emocje nie pozostaj¹ bez nagrody, znajduj¹c w literaturze
drogi ujœcia.
4. Przejdê teraz do drugiej historii. Jej bohaterki to dwie XIX–wieczne
artystki: Jadwiga Kieniewiczówna, niezamê¿na malarka, cioteczna babka
Stefana Kieniewicza, oraz Helena Skirmuntowa ze Skirmuntów, pierwsza
polska artystka uprawiaj¹ca rzeŸbê. Pozna³y siê w Druskiennikach w sierpniu 1850 r. Helena bawi³a tam z mê¿em, Konstantym; Jadwiga — z rodzin¹. Od pierwszego spojrzenia zapa³a³y do siebie uczuciem. Jeszcze z Druskiennik Helena pisa³a do matki: „Mamy tu trzy znajomoœci arcy arcymi³e
— na pierwszym rzêdzie k³adê Jadwisiê Kieniewiczównê, formalnie zakocha³am siê w niej, a Kazimierz z najwiêkszym pob³a¿aniem na to patrzy
— tyle j¹ tego znajduje godn¹ — rad nawet ze wp³ywu, który jej spokojny,
rozwa¿ny (?) temperament na mnie wywiera, tyle do niej od razu poczu³am
sympatii”23. Wypadki nastêpuj¹ bardzo szybko. Kobiety rozstaj¹ siê jak dobre przyjació³ki. Pokonuj¹c s³ynne poleskie b³ota, wymieniaj¹ listy i wizyty.
Coraz gorêtsze, coraz bardziej niecierpliwe. Stefan Kieniewicz twierdzi, ¿e
„w pocz¹tkowej fazie stosunków wzajemnych Helena przejawia wiêcej inicjatywy, ale te¿ akcentuje sw¹ ni¿szoœæ wobec przyjació³ki”24. Poniewa¿
nie dochowa³y siê do naszych czasów najwczeœniejsze listy Jadwigi, trudno
mieæ tu jak¹œ pewnoœæ. Wydaje siê, ¿e Helena jest œmielsza w wyznaniach,
bardziej zdeterminowana przez imperatyw serca. Ale kiedy wraca na Polesie w 1854 r. po dwuletnim pobycie w Wiedniu i Rzymie, gdzie studiowa³a
rzeŸbê i leczy³a wzrok, Jadwiga wita j¹ niek³amanymi s³owami mi³oœci:
„Ukochana moja! Ukochana niezmiennie, bez przerwy! — Przemówi³aœ
— i g³os Twój po dawnemu obi³ siê o najskrytsz¹ stronê serca. ChodŸ ukochana, dotknij d³oni¹ tego serca, czy ono nie bije jak dawniej, jak dawniej
nie dr¿y na Twój g³os i na Twe imiê. (...) Heleno moja! Nie znam prawa, co

23

Korespondencja Heleny Skirmunt(t)owej do Hortensji Skirmunt(t)owej z lat 1849–1856 (list z 5 sierpnia
1850), mikrofilm Biblioteki Narodowej w Warszawie, Mf 59387.
24
S. Kieniewicz, Dereszewicze 1863, Wroc³aw 1986, s. 43.
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by mnie nakazywa³o wyrzec siê Ciebie, odst¹piæ: najœwiêtsze dla mnie jest
prawo mi³oœci (...)”25.
Znowu nastêpuje okres bliskoœci, coraz czêœciej dochodzi do spotkañ
w Dereszewiczach. Zim¹ dotarcie do zagubionego poœród pól dworku nie
jest proste. Po jednej z dramatycznych podró¿y Helena zapisuje w kalendarzyku swoje wra¿enia: „Dobijam siê wreszcie oko³o jedenastej w nocy do
Dereszewicz. Wszêdzie ciemno, tylko w okienku mojej jedynej œwiat³o.
Wbiegam prosto na górê i spotykam wychodz¹c¹; po pierwszym szmerze
ju¿ mnie by³a odgad³a. Cieszy siê ze mnie moja przenajdro¿sza z ¿yw¹ serdecznoœci¹ jak ostatni raz; ale¿ boœmy siê rok blisko wyczeka³y. Mnie zaœ
wewn¹trz mniej dobrze ni¿ dawniej; jakaœ beznadziejnoœæ, jakaœ odrêtwia³oœæ, ciê¿koœæ, obawa by nadto w jak¹œ przysz³oœæ nie uwierzyæ, trwoga nie
wyp³acenia siê za ni¹... Nazajutrz dostrzega to moja ukochana, i z wielk¹
gor¹coœci¹ uczucia nalega i zbija. Role zmieniamy w zewnêtrznych okazach; ja siê wzbraniam, ona wiêcej nastaje; mo¿e te¿ to i skutkiem wra¿eñ
z podró¿y, w których wiêcej samodzielnoœæ i œmia³oœæ rozwin¹æ musia³a”26.
Teraz nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e uczucie jest obustronnie dojrza³e, pe³ne,
namiêtne. W listach pojawiaj¹ siê wzajemne ostrze¿enia, by tonowaæ s³owa
i gesty, a w intymnym kalendarzyku Heleny zapisy rozwiewaj¹ce jakiekolwiek niejasnoœci: „Do Dereszewicz, spotykam siê z moj¹ jedyn¹ w jej pokoiku”; „Ca³y prawie dzieñ w ogrodzie rysujem. Wieczorem obie umieramy
na dywaniku. Nieporównana moja!”; „Moja jedyna... zmêczona najbardziej natarczywoœci¹ mej pieszczotliwoœci, która we mnie ju¿ do granic namiêtnoœci siê zbli¿a”27.
Jak s³usznie pisze Kieniewicz, ta mi³osna idylla nie rozgrywa³a siê
w spo³ecznej pró¿ni. Powstanie styczniowe ostatecznie i na zawsze rozdziela przyjació³ki. Helena zostaje skazana na wywiezienie w g³¹b Rosji. Po
uwolnieniu z zes³ania wyje¿d¿a na Zachód, umiera w Amèlie–les–Bains na
po³udniu Francji w 1874 r. Jadwiga tak¿e opuszcza rodzinne strony i osiedla siê w Rzymie, gdzie zostaje cz³onkiem akademii Virtuosi al Pantheon.
Do¿yje póŸnej staroœci. Zadba, by pamiêæ o Helenie zosta³a utrwalona
w ksi¹¿ce biograficznej, napisanej przez Bronis³awa Zaleskiego.

25

Listy Jadwigi Kieniewiczówny do Heleny Skirmunt(t)owej, mikrofilm Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Mf 59391.
26
Cyt. za: Z ¿ycia Litwinki 1827–1874, z listów i notatek z³o¿y³ B. Zaleski, Poznañ 1876, s. 89.
27
Cyt. za: S. Kieniewicz, Dereszewicze 1863, s. 51–52.
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Co s¹dziæ o tym zwi¹zku? Znów mam wra¿enie, ¿e klucz homoerotyczny niczego nie wyjaœnia. Zreszt¹ mo¿na by go przypasowywaæ jedynie do
postaci Jadwigi, obdarzonej ch³opiêc¹ urod¹ i jawnie deklaruj¹cej brak zainteresowania dla mê¿czyzn i ma³¿eñstwa. Ale przecie¿ inicjatywa wysz³a
od Heleny, to ona „zarazi³a” przyjació³kê „gor¹czkowym kochaniem”28. Pisz¹c przed laty o historii obu kobiet, uzna³am mi³oœæ za sprawcê zamieszania29. Przyjê³am, ¿e wyjœcie poza konwencjonalny repertuar ról p³ciowych
wynika nie tyle czy nie wy³¹cznie z nastawienia homoseksualnego, ale jest
funkcj¹ „dyskursu mi³osnego”, który ze swej istoty jest transgresywny
i sprzyja zamianie ról seksualnych. Oczywiœcie, takie stwierdzenie nie rozszyfrowuje zagadki uczuæ, lecz jedynie przesuwa j¹ w inny obszar zjawisk.
Zamiast tajemnicy p³ci dotykamy tajemnicy mi³oœci. Zauwa¿my, ¿e takie
ujêcie jest bliskie w¹tkowi sokratejsko–platoñskiemu, wyjêtemu z biografii
¯michowskiej.
Warto jednak zatrzymaæ siê przez chwilê przy innej kwestii. Zwi¹zek
Jadwigi i Heleny, choæ skrywany w swej istocie przed ludŸmi30, nie budzi³
w obu bardzo religijnych kobietach ¿adnego poczucia winy. Z zachowanej
korespondencji wiemy, ¿e czasami do rozstrzygania moralnych dylematów
przyjació³ki zwraca³y siê do swych duchowych przewodników, ksiê¿y Zdanowicza i Dêbiñskiego. To by³ zwi¹zek, który w rozumieniu obu kobiet
trwa³ pod os³on¹ nieba i korzysta³ z boskiej sankcji. Czy dlatego, ¿e nie narusza³ œwiêtych praw rodziny, nie zagra¿a³ ma³¿eñstwu? A mo¿e dlatego, ¿e
uznawszy mi³oœæ za objawienie najwy¿szej prawdy, nikt, nawet spowiednik,
nie móg³ ju¿ zdobyæ siê na protest?
W ka¿dym razie rysuje siê tutaj pewien pomys³ interpretacyjny: jakkolwiek pojête zwi¹zki kobiet z kobietami wpisywa³y siê raczej bezkolizyjnie
w XIX–wieczn¹ mapê ludzkich zachowañ. Oczywiœcie, nie dopuszczano
myœli o erotyzmie i seksualizacji kontaktów, ale te¿ nie szukano ich przejawów w ka¿dym intymniejszym geœcie, co dawa³o kobiecym parom pewn¹
stabilnoœæ i równowagê. Czy ta stabilnoœæ zmienia³a siê w jakiœ szczególnie
mocny fundament szczêœcia, tego, choæby na podstawie wynurzeñ ¯mi-

28

Cyt. za: tam¿e, s. 43.
G. Borkowska, Historia wypadków mi³osnych, [w:] Pogranicza wra¿liwoœci w literaturze dawnej oraz
wspó³czesnej, cz. 1, Mi³oœæ. Materia³y z konferencji „Pogranicza wra¿liwoœci w literaturze dawnej oraz
wspó³czesnej — konfrontacje”. Szczecin 2–4 czerwca 1997 roku, red. I. Iwasiów, P. Urbañski, Szczecin
1998.
30
O mi³oœci do Jadwigi informowa³a wszak Helena swoj¹ matkê, Hortensjê.
29
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chowskiej, powiedzieæ siê nie da. Nie taka jednak by³a funkcja owych zbli¿eñ. Pozwala³y na ekspresjê uczuæ homoseksualnych, to oczywiste. Ale
przede wszystkim dawa³y ujœcie tym emocjom, które nie znajdywa³y dope³nienia w — poddanych rozmaitym konwencjom — uk³adach rodzinnych i ma³¿eñskich. By³y gejzerem namiêtnoœci, jak równie¿ swoistym zaworem bezpieczeñstwa, pozwalaj¹cym na bezkolizyjne trwanie w ró¿nych
przestrzeniach seksualnych i uczuciowych.
Jeœli zwi¹zki tego typu dotyczy³y artystek (a znamy tylko takie przypadki), zwykle prowokowa³y jak¹œ refleksjê o sztuce. Jest rzecz¹ bardzo charakterystyczn¹, ¿e w XIX w. by³a to g³ównie refleksja negatywna. Po napisaniu Poganki ¯michowska nie potrafi³a (w znaczeniu: nie chcia³a) twórczo
wykorzystaæ istniej¹cych form literackich; jej w³asne poszukiwania okaza³y
siê tylko czêœciowo spe³nione. Odczuwa³a w³asne braki w wykszta³ceniu,
nieznajomoœæ sztuki œwiatowej, która dociera³a do niej wybiórczo i z opóŸnieniem. Ci¹¿y³o jej po³o¿enie i sytuacja Polski. Skirmuntowa narzeka³a na
te same w³aœciwie elementy: brak dostêpu do szkó³ artystycznych, który
sprawi³, i¿ by³a jedynie utalentowan¹ amatork¹, a nie œwietn¹ rzeŸbiark¹,
ró¿ne obligacje, które ci¹¿y³y na polskim artyœcie. Pisa³a: „Taka to nasza artystyczna dola z Jadwig¹ moj¹, zu¿ywamy siê bezsilnie na miernotach”31.
Nie wyczerpuj¹c wszystkich zagadek i nie odpowiadaj¹c na wszystkie
pytania, trzeba powiedzieæ tak: w XIX w. ukszta³towa³a siê historyczna ju¿
dzisiaj postaæ zwi¹zku miêdzy kobietami artystkami, które obok rodziny
(genetycznej lub prokreacyjnej) budowa³y, z ca³ym ryzykiem i bez gwarancji powodzenia, inny œwiat duchowej i erotycznej wspólnoty.

31

Cyt. za: Z ¿ycia Litwinki..., s. 78.
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Listy Józefa Rajnfelda.
Kilka uwag o homoseksualizmie
w dwudziestoleciu miêdzywojennym

Listy Józefa Rajnfelda...

Zjawisko homoseksualizmu nie jest znakiem czasów — istnia³o zawsze.
Do dzisiaj jednak nie wiadomo, w jakim stopniu na ukszta³towanie siê homoerotycznej to¿samoœci maj¹ wp³yw czynniki biologiczne, a w jakim stopniu — kulturowe. Nawet zaawansowane badania w zakresie psychologii
i genetyki nie doprowadzi³y do jednoznacznego rozstrzygniêcia tego dylematu. Najwiêcej emocji wzbudza jednak ju¿ od kilku wieków nie tyle deklaracja to¿samoœci, ile przyznanie siê do homoseksualnej orientacji. Przy
czym a¿ do po³owy XX stulecia w zasadzie dostrzegano tylko homoseksualizm mê¿czyzn. W przypadku kobiet problem ten marginalizowano, przynajmniej w krêgu kultury chrzeœcijañskiej. Milczenie o zwi¹zkach seksualnych miêdzy kobietami nie dziwi, jeœli weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e na pocz¹tku XX w. kobiety uwa¿ano za istoty aseksualne, bierne. To mê¿czyznê
uznawano za kreatora — równie¿ w dziedzinie mi³oœci zmys³owej.
W pierwszej po³owie XX w., gdy zaczêto dostrzegaæ potrzeby seksualne
kobiet, wci¹¿ marginalizowano kwestiê dokonywanych przez nie wyborów
orientacji seksualnej. Mówiono raczej o inwersji rodzajowej, czyli homoerotyzmie i traktowano go jako chorobê psychiczn¹. Przyk³adem tego rodzaju wyboru jest decyzja m³odopolskiej poetki Marii Komornickiej o zmianie
to¿samoœci na mêsk¹1. Przemilczanie przypadków wybierania przez kobie-

1

Wiêcej na ten temat patrz: M. Janion, Kobiety i duch innoœci, Warszawa 1996.
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ty orientacji homoseksualnej odsunê³o uwzglêdnienie problemu relacji lesbijskich w publicznym dyskursie dopiero na okres po II wojnie œwiatowej.
Przedmiotem moich rozwa¿añ chcia³abym uczyniæ postrzeganie w spo³eczeñstwie miêdzywojennej Polski relacji miêdzy mê¿czyznami homoseksualistami. Dla tak sformu³owanego tematu istotne jest, jak s¹dzê, przyjêcie jednoznacznej terminologii. Centralnym punktem moich rozwa¿añ jest
zjawisko homoseksualizmu, rozumianego jako orientacja seksualna bardziej lub mniej œwiadomie wybrana przez jednostkê. Homoerotyzm, jako pojêcie pokrewne, oznaczaæ ma samodzielny wybór to¿samoœci, rodzaju (gender). Homoseksualizm bêdzie wiêc zwi¹zany przede wszystkim z cielesnoœci¹, z aktem seksualnym, homoerotyzm zaœ definiowaæ ma w³aœciwoœæ psychiczn¹, jest sposobem samookreœlenia p³ci, rozumianej jako
gender.
W Europie stosunek do homoseksualizmu kszta³towa³ siê przez d³ugi
czas pod du¿ym wp³ywem Koœcio³a katolickiego. Zarówno psychologowie, jak i antropolodzy podkreœlaj¹ silne oddzia³ywanie katolicyzmu na
kszta³towanie siê kultury seksualnej w Europie, w tym równie¿ w Polsce.
Dla tej kultury charakterystyczne jest wyraŸne wyeksponowanie dychotomicznego podzia³u na to, co duchowe — czyste, i to, co cielesne — brudne.
Dlatego te¿ zbytnie zaspokajanie potrzeb cielesnych, w tym i seks, uznano
za grzeszne. Skojarzenie z grzechem powodowa³o wzrost poczucia wstydu
z powodu w³asnej cielesnoœci, zmys³owoœci i seksualnoœci. Kazimierz Imieliñski pisa³: „W kulturze zachodniej z seksualnoœci¹ wi¹¿¹ siê nie tylko
wstyd, lecz równie¿ lêk i poczucie winy. Jest to objaw charakterystyczny
kultury, która przez d³ugi czas odnosi³a siê wrogo do seksualnoœci, a przejawy jej ocenia³a w kategoriach grzechu, winy i hañby”2. Nie dziwi wiêc, ¿e
ka¿dy przejaw seksualnoœci wzbudza³ co najmniej ambiwalentne odczucia.
Jednak — ze wzglêdu na œcis³y zwi¹zek z prokreacj¹, a tym samym
i dziedziczeniem — seksualnoœæ nie mog³a zostaæ wyeliminowana z ¿ycia
ludzkiego. Próbowano wiêc wprowadziæ regu³y pozwalaj¹ce j¹ kontrolowaæ. Jedn¹ z nich by³o sprowadzenie seksu do dzia³añ s³u¿¹cych wy³¹cznie
prokreacji i dlatego odbywaj¹cych siê „legalnie” (tj. za przyzwoleniem nie
tylko prawnym, ale i spo³ecznym), tylko w ramach zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Jednoczeœnie uznano zwi¹zek ma³¿eñski za monogamiczny. Dodatkowym
czynnikiem, wzmacniaj¹cym restrykcyjne podejœcie do seksualnoœci by³o
2

K. Imieliñski, Seksuologia: mitologia, historia, kultura, Warszawa 1989, s. 508.
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wprzêgniêcie tej dziedziny ¿ycia w system w³adzy. Kontrola seksualnoœci,
zw³aszcza seksualnoœci kobiety jako dawczyni ¿ycia, rozci¹gniêta nad ni¹
przez fakt jej zdominowania w strukturze spo³ecznej przez mê¿czyznê, pozwala³a skuteczniej trzymaæ pieczê nad systemem dziedziczenia, zarówno
dobytku, jak i pozycji spo³ecznej. Silnie sprzêga³y siê w tworzeniu tego systemu zale¿noœci (kontroli) interesy pañstwa i Koœcio³a. Wszystkie wiêc
próby uwolnienia seksualnoœci z ustalonych regu³ spotyka³y siê z ostrym
potêpieniem spo³ecznym.
Ze szczególn¹ si³¹ piêtnowano mê¿czyzn homoseksualistów, przypisuj¹c im grzech sodomii i u¿ywaj¹c wobec nich terminu „sodomici”. Nie doœæ
bowiem, ¿e wykraczali poza ramy „legalnoœci”, to jeszcze ich sk³onnoœci
mog³y przyczyniaæ siê do zmniejszania liczebnoœci populacji. Homoseksualizm wi¹za³ siê te¿ przez d³ugi czas z zakwestionowaniem mêskoœci, a tym
samym i jej spo³ecznej dominacji. George Weinberg, zajmuj¹cy siê
wspó³czeœnie terapi¹ homoseksualistów, zauwa¿a: „Wiêkszoœci z nich
[tj. ch³opców — K. S.] daje siê do zrozumienia, ¿e homoseksualizm oznacza³by dla nich dziewczêcoœæ, tak wiêc uczucia homoseksualne oznaczaj¹
dla nich anatemê”3. Wspó³czesne ustalenia Weinberga maj¹, jak s¹dzê,
równie¿ zastosowanie dla okresu wczeœniejszego. W konstruowaniu stereotypu mêskoœci du¿¹ rolê odgrywa³y bowiem takie cechy, jak si³a, d¹¿enie do dominacji czy surowoœæ. Przek³ada³y siê one tak¿e na sferê seksualn¹. To mê¿czyzna by³ stron¹ aktywn¹ w akcie seksualnym (mêska dominacja w tej dziedzinie znajduje odbicie nawet w jêzyku: mówimy np. „posiad³
j¹”). Relacje homoseksualne zak³ada³y, ¿e jedna osoba musia³a przyj¹æ rolê biern¹, poddaæ siê, a tym samym — przyj¹æ stereotypowe cechy uto¿samiane z kobiecoœci¹. Jednostka zdominowana zaœ sta³a ni¿ej w hierarchii
spo³ecznej (widaæ to m.in. w prawodawstwie: kobiety, na równi z ma³oletnimi, by³y przez d³ugi czas pozbawione osobowoœci prawnej lub by³a ona bardzo ograniczona — równie¿ na ziemiach polskich we wszystkich trzech
zaborach).
Do katalogu wyznaczników modelowego mê¿czyzny (w rozumieniu stereotypowych cech przypisanych p³ci) wpisany jest równie¿ zakaz okazywania ciep³ych uczuæ wobec przedstawicieli w³asnej p³ci. Nieco inaczej przedstawia siê to w przypadku kobiet. Kobietom bowiem, w przeciwieñstwie do
mê¿czyzn, wypada okazywaæ sobie uczucia, czu³e gesty. Te kulturowe ró¿3

G. Weinberg, Ludzie zorientowani homoseksualnie w spo³eczeñstwie, Poznañ 1991, s. 45.
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nice widaæ dobrze na przyk³adzie gestu powitania — kobiety najczêœciej ca³uj¹ siê, mê¿czyŸni podaj¹ sobie rêkê. St¹d sytuacja mê¿czyzn homoseksualistów i pod tym wzglêdem jest szczególnie niewygodna. Na nieco wiêcej
swobody w wyra¿aniu wzajemnych uczuæ pozwalaj¹ mê¿czyznom, jak siê
wydaje, kultury œródziemnomorskie, w tym w³oska i hiszpañska. Mo¿e to
mieæ zwi¹zek z dziedzictwem grecko–rzymskim, które na tym terenie silniej utrwali³o siê w sferze kultury relacji miêdzyludzkich.
Wszystkie wy¿ej przedstawione czynniki spo³eczno–kulturowe zmusza³y niejako osoby o innej ni¿ heteroseksualna orientacji do milczenia i ¿ycia
w ukryciu.
Badanie zjawiska zró¿nicowanych sk³onnoœci seksualnych, a chyba
i szerzej — ca³ej sfery seksualnoœci cz³owieka, jest mo¿liwe tylko przez szukanie w Ÿród³ach tego, czego w nich nie ma, tego, co jest ukryte, co mo¿na
wyczytaæ raczej miêdzy wierszami ni¿ wprost. Moje rozwa¿ania koncentrowaæ siê bêd¹ przede wszystkim na relacjach miêdzy homoseksualistami
a spo³eczeñstwem. W mniejszym stopniu dotyczyæ bêd¹ to¿samoœci osób
homoseksualnych.
W polskich Ÿród³ach z okresu miêdzywojennego bardzo trudno jest
znaleŸæ wzmianki œwiadcz¹ce o stosunku spo³eczeñstwa do osób homoseksualnych. Wydaje siê, ¿e II Rzeczpospolita pozostawa³a nieco w tyle za
Niemcami, Francj¹ czy nawet katolick¹ Hiszpani¹, jeœli wzi¹æ pod uwagê
stosunek do homoseksualistów i kwestie z tym zwi¹zane, poruszane w publicznym dyskursie4. Nawet œrodowiska uznawane za szczególnie podatne
na wystêpowanie homoseksualizmu, np. wojsko, nie by³y w Ÿród³ach wymieniane w tym kontekœcie. Pomijaj¹c literaturê piêkn¹, której interpretacjê pozostawiamy literaturoznawcom, badaniom stosunku opinii publicznej do homoseksualistów mog¹ s³u¿yæ pamiêtniki, wspomnienia czy
publicystyka. Korzystanie z tego rodzaju Ÿróde³ pozwala te¿ odpowiedzieæ
na pytanie, jak czuli siê w spo³eczeñstwie mê¿czyŸni nieheteroseksualni.
Problem jednak le¿y w tym, ¿e wzmianki o interesuj¹cych mnie tu zjawiskach wystêpuj¹ w literaturze memuarystycznej nadzwyczaj rzadko.
A w miêdzywojennej prasie dyskurs homoseksualny jest ca³kowicie nieobecny. Tak sk¹pe informacje nie pozwalaj¹, niestety, na wysnuwanie ogól-

4

Np. w Niemczech ju¿ w 1897 r. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ ruch na rzecz wyzwolenia gejów, a w Republice Weimarskiej ukazywa³y siê ich czasopisma, zob. B. Pilecka, Psychospo³eczny kontekst seksualizmu, Kraków
1999, s. 16.
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niejszych wniosków dotycz¹cych relacji homoseksualiœci — spo³eczeñstwo
i vice versa.
W okresie miêdzywojennym w Polsce homoseksualizm mo¿na chyba
zaliczyæ do wielkich tabu. Ta tabuizacja problemu definiowania sk³onnoœci
seksualnych œciœle wpisuje siê w XIX–wieczny jeszcze dyskurs nad inwersj¹
seksualn¹5. Jednym z efektów tego dyskursu by³o sformu³owanie przez lekarza Richarda von Krafft–Ebinga (1840–1902) definicji homoseksualizmu jako choroby, zreszt¹ nieuleczalnej. Powszechnie jednak, niezale¿nie
od ustaleñ medycyny, sk³onnoœci seksualne wobec w³asnej p³ci uwa¿a³o siê
w tym okresie za perwersjê i zboczenie. Alfred Adler pisa³: „Liczba ludzi
perwersyjnych zdaje siê wzrastaæ mimo i wbrew wszelkim potêpieniom.
Kl¹twa religijna i przepisy prawne nie wywieraj¹ na to wiêkszego wp³ywu”6.
Cytowany lekarz za dwa g³ówne Ÿród³a homoseksualizmu uznawa³ uchybienia w wychowaniu i emancypacjê kobiet. W istocie rzeczy wiêc za sk³onnoœci homoerotyczne mê¿czyzn obwinia³ kobiety: „Z historycznych rozwa¿añ nasuwa siê zwi¹zek zasadniczy, ¿e w czasach, kiedy kobieta wysuwa siê
na pierwszy plan w ¿yciu publicznym, ca³a armia mê¿czyzn nieœmia³ych
d¹¿y z luboœci¹ do zwiêkszenia dystansu wobec kobiety i poza innymi zabezpieczeniami [których autor, niestety, nie wymienia — K. S.] szuka ratunku w homoseksualizmie”7.
Lekarzom wtórowa³ Koœció³ katolicki, bezwzglêdnie potêpiaj¹cy homoseksualnych mê¿czyzn. Dopiero Sobór Watykañski II wprowadzi³ zmiany do interpretacji homoseksualizmu, uznaj¹c sk³onnoœci w tym kierunku
za przyrodzone, jednoczeœnie jednak potêpiaj¹c czyny homoseksualne8.
Stanowisko Koœcio³a nie dziwi zreszt¹, poniewa¿ stosunki homoseksualne
zawsze wykracza³y poza ramy heterogenicznego ma³¿eñstwa, a Koœció³ katolicki jedynie w tych ramach dopuszcza³ i dopuszcza relacje seksualne.
Przepisy prawne w wielu krajach przewidywa³y jeszcze w latach miêdzywojennych kary za czyny homoseksualne. Na tle europejskim prawodawstwo II Rzeczypospolitej by³o doœæ nowoczesne. Homoseksualizmu nie
uznawano za przestêpstwo. Prawodawca kara³ jedynie za zmuszanie do
kontaktów homoseksualnych, uznaj¹c, ¿e jest to forma strêczycielstwa.
5

Opis tego dyskursu zob. m.in. S. Lipsitz Bem, Mêskoœæ, kobiecoœæ: o ró¿nicach wynikaj¹cych z p³ci,
Gdañsk 2000, s. 83 n.
6
A. Adler, Homoseksualizm, b.r.m.w., s. 5.
7
Tam¿e, s. 126.
8
Homoseksualizm, red. T. Huk, Warszawa 2000, s. 35.
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W dwudziestoleciu mówi³o siê o homoseksualistach przede wszystkim
jako o osobach wykluczonych, chorych, nienormalnych, czyli po prostu „innych”. Innoœæ zaœ wzbudza obawy, nierzadko jest powodem oœmieszania.
Ratunkiem przed oœmieszeniem i ostracyzmem by³a i czêsto wci¹¿ jeszcze
jest ucieczka w milczenie. Takie zachowania socjologowie uznaj¹ za charakterystyczne dla cz³onków grup mniejszoœciowych, tzn. takich, które nie
realizuj¹ zachowañ w³aœciwych kulturom dominuj¹cym9. Maj¹ oni tendencjê do rozwijania postaw i form zachowañ prowadz¹cych do izolacji, charakteryzuj¹ siê œwiadomoœci¹ w³asnej odrêbnoœci i upoœledzonej pozycji.
Sk¹din¹d nasuwa siê pytanie, czy wyrabianie niechêtnego, a nawet wrogiego nastawienia do osób o odmiennej orientacji seksualnej nie bywa elementem polityki pañstwowej, broni¹cej tradycyjnej rodziny. Jeœli przyj¹æ
tak¹ ewentualnoœæ, to homoseksualizm wpisuje siê bardzo wyraŸnie
w przedstawiany przez Michela Foucaulta obraz wzajemnych relacji seksualnoœci i w³adzy10.
Jak wspomina³am, wiêkszoœæ autorów pisz¹cych w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego stroni od poruszania tematów uznawanych za
„gorsz¹ce”. Wyj¹tkiem jest m.in. tekst Tadeusza Boya–¯eleñskiego Literatura „mniejszoœci seksualnych” oraz niewielka liczba specjalistycznych artyku³ów pisanych przez psychiatrów. We wspomnieniach i listach trudno te¿
znaleŸæ jednoznaczne wzmianki czy deklaracje dotycz¹ce stosunku szerokiej opinii spo³ecznej do odmiennych orientacji seksualnych. Zofia Na³kowska napomykaj¹c w swoich dziennikach o orientacji seksualnej Karola Szymanowskiego, nazwa³a j¹ enigmatycznie „t¹ sk³onnoœci¹”, podobnie enigmatycznych s³ów u¿ywa³ Jan Lechoñ, charakteryzuj¹c w dzienniku swój
stosunek do przyjaciela. Pod dat¹ 29 wrzeœnia 1949 r. zanotowa³: „Ale to
wci¹¿ jest moja wa¿na sprawa i jedyne uczucie”11. Œwiadczy to, z jednej
strony, o tabuizacji sfery seksualnoœci, z drugiej — o obawach powstrzymuj¹cych homoseksualistów przed ujawnieniem odmiennej orientacji seksualnej. Obecnoœæ strachu w kontaktach spo³ecznych homoseksualistów nie
dziwi, gdy siê weŸmie pod uwagê fakt, ¿e w wielu krajach (np. w USA) w latach miêdzywojennych homoseksualizm wci¹¿ by³ œcigany prawem.
9

„Kultura dominuj¹ca realizuje zachowania powszechnie akceptowane i upowszechniane za pomoc¹ zwyczaju, tradycji, mody oraz przymusu i sankcji spo³ecznych”, wg D. Majka–Rostek, Mniejszoœci kulturowe
w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich, Wroc³aw 2002, s. 24.
10
M. Foucault, Historia seksualnoœci, Warszawa 1985.
11
J. Lechoñ, Dziennik, t. 1, 30 VIII 1949 – 31 XII 1950, Warszawa 1992, s. 54.
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Jednym z niewielu œwiadectw odnosz¹cych siê wprost do kulturowych
aspektów zwi¹zanych z zachowaniami spo³ecznymi jednostek o sk³onnoœci
homoseksualnej s¹ listy Józefa Rajnfelda, polskiego malarza pochodzenia
¿ydowskiego, mieszkaj¹cego w Europie Zachodniej, do Jaros³awa Iwaszkiewicza, pisane w latach 1928–1938.
Józef Rajnfeld pisa³ z Warszawy do Iwaszkiewicza, który przebywa³
wówczas w Kopenhadze: „Pyta³eœ o sprawy erotyczne: ja muszê tu byæ nies³ychanie ostro¿ny, bo wszyscy «coœ» wiedz¹, ale nic pewnego, wiêc nie
chcê dawaæ dowodów «przeciwko sobie»...”12. W innym liœcie prosi³ w postscriptum: „Mam nadziejê, ¿e drzesz moje listy, je¿eli nie, to lepiej zacznij to
robiæ, by³oby mi bardzo przykro, gdyby przypadkiem ktoœ inny móg³ je czytaæ. Bardzo Ciê o to proszê, abyœ je wyrzuca³”13.
W dzienniku pochodz¹cym z nieco póŸniejszego okresu (1949–1956)
Jan Lechoñ nigdzie nie przyznaje siê wprost do homoseksualnych sk³onnoœci. Wspominaj¹c obiekt swych uczuæ, starannie unika wymienienia jego
p³ci: „Po przebudzeniu œni³a mi siê najdro¿sza mi osoba, któr¹ zdradzam
w myœli i w pracy. B³agam j¹ o uœcisk, mówi¹c: «Nie odpychaj mnie!»”14.
Jednoczeœnie zarówno Rajnfeld, jak i Lechoñ czuj¹ siê winni swojej
„nienormalnoœci”, t³umacz¹ siê z seksualnej innoœci, której skutkiem jest
swego rodzaju nieproduktywnoœæ, niemo¿noœæ posiadania dzieci. 24 wrzeœnia 1931 r. Rajnfeld pisa³ m.in.: „Podobno homoseksualizm jest folié lokalisée [szaleñstwem umiejscowionym]...”. Wtórowa³ mu Lechoñ: „Homoseksualizm jest zawsze neuroz¹”. I zaraz dodawa³: „Myœlê, ¿e jednak w wielu wypadkach neurozê wytwarza socjalna sytuacja homoseksualistów”15.
W sukurs przychodzi³ im Boy: „Otó¿ dla homoseksualisty sk³onnoœæ jego jest tak samo wrodzona, tak samo wszczepiona przez naturê (religijni
«homoeroci» nie wahaj¹ siê powiedzieæ: przez Boga), nieprzeparta. (...)
W ostatnim czasie nauka dostarcza coraz wiêcej argumentów na poparcie
wrodzonego za³o¿enia homoseksualnego, wynikaj¹cego z pewnej swoistej
sekrecji gruczo³owej”16. W tym przypadku próba przedstawienia sk³onnoœci homoseksualnych jako choroby mia³a na celu, jak mo¿na s¹dziæ, spowo12
Portret m³odego artysty. Listy Józefa Rajnfelda do Jaros³awa Iwaszkiewicza1928–1938, red. P. Hertz,
M. Zagoñczyk, Warszawa 1997, list z 1 maja 1933, s. 92.
13
Tam¿e, list z Rzymu, zima 1932, s. 52.
14
J. Lechoñ, Dziennik, t. 1, zapisek z 28 paŸdziernika 1949, s. 101.
15
Tam¿e, zapisek z 1 paŸdziernika 1949, s. 67–68.
16
T. Boy–¯eleñski, Literatura „mniejszoœci seksualnych”, [w:] tego¿, Reflektorem w mrok, Warszawa 1985,
s. 351–352.
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dowanie zmiany stosunku opinii publicznej na bardziej tolerancyjny wobec
homoseksualistów. Jednak zasiêg oddzia³ywania argumentów wysuwanych
m.in. przez Boya by³ raczej niewielki.
Na kszta³towanie wizerunku homoseksualistów w spo³eczeñstwie mog³a mieæ wp³yw równie¿ ich sk³onnoœæ, potwierdzona w listach Rajnfelda,
do czêstych zmian partnerów. W liœcie do Iwaszkiewicza, wys³anym z Neapolu, czytamy: „Po San Gimignano, na nowo ¿ycie i wspó³¿ycie z Perrone
[d³ugoletni przyjaciel Józefa Rajnfelda — przyp. K. S.], poza tym wszyscy,
absolutnie wszyscy modele s¹ moimi kochankami”17. W innym liœcie z zazdroœci¹ pisa³: „Mimo ¿eœ pisa³, ¿e «erotyzm jest daleki od Ciebie», musisz
op³ywaæ w piêknych blondynów, co bardzo by³oby godne zazdroœci”18.
Drugim elementem sk³adaj¹cym siê na opiniê o homoseksualistach,
który pojawia siê w listach, by³o obarczanie ich win¹ za nak³anianie m³odych ch³opców do czynów homoseksualnych. Te oskar¿enia, jak mo¿na
s¹dziæ na podstawie zapisów zarówno w listach Rajnfelda, jak i w dzienniku
Jana Lechonia, nie by³y ca³kiem bezpodstawne, ale najprawdopodobniej
w spo³ecznym dyskursie tendencyjnie wyolbrzymiane19.
Niektórzy lekarze dodatkowo ³¹czyli sk³onnoœci homoseksualne z dzia³aniem pod wp³ywem narkotyków. I takie t³umaczenie z pewnoœci¹ nie
sprzyja³o tolerancji dla homoseksualistów.
Wspó³czesne teorie dotycz¹ce zachowañ grup mniejszoœciowych dyskryminowanych w spo³eczeñstwie zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e uciekaj¹c
przed nietolerancj¹, zamykaj¹ siê one w swoistych gettach. Wydaje siê, ¿e
ta prawid³owoœæ dotyczy³a tak¿e zachowañ œrodowisk homoseksualistów
w okresie miêdzywojennym. Grupy homoseksualnych mê¿czyzn utrzymywa³y ze sob¹ kontakty ponad granicami narodowymi i pañstwowymi. Sam Rajnfeld czu³ siê „obywatelem œwiata”, a przynajmniej Europy. Mia³ partnerów zarówno spoœród Szwedów, jak i W³ochów, Hiszpanów, Francuzów.
Wydaje siê równie¿, ¿e homoseksualiœci „ci¹gnêli” do œrodowisk charakteryzuj¹cych siê wiêksz¹ tolerancj¹ dla odmiennoœci. Takimi z pewno17

Portret m³odego artysty..., list z Neapolu, 1 paŸdziernika 1935, s. 144.
Tam¿e, list z Pary¿a, listopad 1932, s. 81.
Tak np. Rajnfeld wspomina³ w liœcie z Rzymu: „On absolutnie nigdy nie mia³ do czynienia z mê¿czyzn¹
— i ja doprowadzi³em ju¿ go do tego, ¿e robiliœmy amour — raz jeden — i potem ja siê po prostu zlêk³em
(...)”; tam¿e, list z Rzymu, zima 1932, s. 52. Relacjonowa³ te¿ przygodê jednego ze swoich przyjació³: „Zosta³ on preceptorem jakiegoœ ch³opca lat trzynastu i pojecha³ z t¹ rodzin¹ do Nicei, ale po miesi¹cu wróci³
(trzy dni temu), bo oczywiœcie on l’a mis a la porte [wyrzucono go za drzwi]”; tam¿e, list z Pary¿a, 16 marca
1933, s. 89.
18
19
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œci¹ by³y grupy artystów. Cyganeriê nierzadko oskar¿ano o swobodê seksualn¹, wybaczaj¹c jej te „dziwactwa” jako rekompensatê za geniusz twórczy.
W³aœnie w œrodowisku malarzy, muzyków i innych artystów homoseksualiœci czêsto znajdowali przyjació³ i akceptacjê. Jak siê wydaje na podstawie
pojedynczych œwiadectw, czasem preferencje seksualne i wiêksza tolerancja œrodowisk zwi¹zanych ze sztuk¹ decydowa³y o wyborze drogi ¿yciowej.
„Co jest okropne u Perrone to to, ¿e jest on malarzem i «artyst¹» jedynie
dlatego au fond [w gruncie rzeczy], ¿e jest pederast¹ — czy to rozumiesz?
Les vices refoules dans l’art [u³omnoœci zepchniête w sztukê] — jest to bardzo czêste”20 — konstatowa³ Józef Rajnfeld.
U³amkowe œwiadectwa, pe³ne obaw homoseksualistów przed negatywn¹ reakcj¹ spo³eczn¹ na ich seksualn¹ innoœæ, nie daj¹ mo¿liwoœci
w pe³ni wiarygodnego przedstawienia relacji spo³eczeñstwo — przedstawiciele tej orientacji seksualnej. Potrzebne s¹ dalsze badania i przeprowadzenie pe³niejszej, wyczerpuj¹cej kwerendy. Niemniej nawet wnioski wyp³ywaj¹ce z tych sonda¿owych obserwacji poszerzaj¹, jak s¹dzê, nasz¹ wiedzê
o miejscu obserwowanych przez nas zjawisk w œwiadomoœci spo³ecznej. Pokazuj¹ równie¿, ¿e i wspó³czeœnie w wielu krêgach opinii publicznej zjawisko homoseksualizmu interpretuje siê podobnie jak przed 80 laty, a do
osób o takich sk³onnoœciach seksualnych ¿ywi siê podobne zastrze¿enia.
Czy wiêc stereotyp homoseksualnego mê¿czyzny, dziœ czêsto nazywanego
gejem (poniewa¿ jest osob¹ œwiadom¹ swojej odmiennoœci i dyskryminacji,
jaka siê wi¹¿e z jego homoseksualizmem), pozostaje wci¹¿ niezmienny?

20

Portret m³odego artysty…, list z Pary¿a, 16 marca 1933, s. 89.
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Anna–Marie Sohn

Seksualnoœæ warstw ludowych we Francji
1
prze³omu XIX i XX wieku
Seksualnoœæ warstw ludowych we Francji...

Seksualnoœæ ma swoj¹ historiê bez wzglêdu na to, jak postrzegaj¹ tê
kwestiê obroñcy pogl¹du niezmiennoœci jej podstaw antropologicznych.
Historia ta toczy siê swoistym rytmem, ró¿nym w poszczególnych œrodowiskach spo³ecznych. W okresie miêdzywojennym katolikom zarzucano
opóŸnienie w przemianach obyczajowych o jedn¹ generacjê w stosunku do
pozosta³ych Francuzów, a robotników od pierwszej po³owy XIX w. oskar¿ano o upodobanie do rozwi¹z³oœci. Niew¹tpliwie warstwy ludowe wytworzy³y w³asn¹ koncepcjê zarówno seksualnoœci, jak i moralnoœci, która przybiera ró¿ne oblicza, w zale¿noœci od wyznania i regionu. Warto bli¿ej przyjrzeæ siê tym przeobra¿eniom, jakie w XIX i XX w. dokona³y siê w prywatnej sferze ¿ycia ludowych warstw miejskich spo³eczeñstwa francuskiego2.
Zanim jednak przejdê do meritum, pozwolê sobie na kilka uwag z grubsza
charakteryzuj¹cych przemiany, jakie zasz³y we Francji w publicznym dyskursie o seksualnoœci.

1

Niniejszy artyku³ jest streszczeniem referatu wyg³oszonego podczas 38. miêdzynarodowej konferencji
badaczy historii spo³ecznej, zorganizowanej przez Internationalen Tagung der HistorikerInnen der Arbeiter– und anderer sozialer Bewegungen (ITH). Konferencja ta, zatytu³owana „Sexualität, Unterschichtenmilieus und ArbeiterInnenbewegung”, odby³a siê w Linzu 12–14 wrzeœnia 2002 r. Pe³ne wersje wszystkich
referatów ukaza³y siê drukiem w rok póŸniej (Sexualität, Unterschichtenmilieus und ArbeiterInnenbewegung,
red. P. Pasteur, S. Niederacher, M. Mesner, Wien 2003).
2
Przyk³ady zaczerpnê³am z moich prac: Les attentats à la pudeur sur les fillettes (1870–1939), [w:] Violences
sexuelles, numer specjalny „Mentalités” 1989; Chrysalides. Femmes dans la vie privée (XIX–XXèmes siècles),
Paris 1996; Du premier baiser à l’alcôve. La sexualité des Français au quotidien (1850–1950), Paris 1996; La
sexualité, [w:] La France d’un siècle à l’autre, red. J.–P. Rioux, J.–F. Sirinelli, Paris 1999; Âge tendre et t˜te de
bois. Histoire des jeunes des années 1960, Paris 2001.
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„Liberalizacja obyczajów”
Wyra¿enie to pojawia siê w 1986 r. i jest trafnym okreœleniem d³ugotrwa³ego procesu prze³amywania konwenansu, wzrastaj¹cej tolerancji dla
¿ycia seksualnego poza ma³¿eñstwem oraz dla prób rewindykacji prawa do
przyjemnoœci.
Prze³amywanie tabu wokó³ seksualnoœci nast¹pi³o najpierw w sferze jêzyka, w której by³a ona dotychczas ukrywana czy wrêcz t³amszona w zarodku. Milczenie w tej materii zaczê³o jednak stopniowo ustêpowaæ. Belle
époque by³a œwiadkiem upadku epoki wiktoriañskiej i jej metaforycznego
jêzyka. Neutralne okreœlenia, takie jak „stosunki intymne” i „kontakty seksualne”, póŸniej s³ownictwo anatomiczne, które upowszechni³o siê w okresie miêdzywojennym, pozwoli³y mówiæ o seksualnoœci wprost i w sposób
precyzyjny, lecz nieuw³aczaj¹cy przyzwoitoœci. Zmiany w sferze jêzyka wp³ynê³y na zmianê postrzegania seksu — uto¿samianego ju¿ nie z grzechem
i brudem. Wyzwolone s³owo odegra³o wiêc rolê wyzwalaj¹c¹. Milczenie
zosta³o jednak zachowane wobec dzieci. Francuzi byli jednomyœlni, ¿e za
wszelk¹ cenê nale¿y chroniæ niewinnoœæ nieletnich. St¹d — przypomnijmy
— edukacjê seksualn¹ zaczêto wprowadzaæ do szkó³ dopiero w 1973 r.
Na z³agodzenie cenzury wizualnej trzeba by³o czekaæ d³u¿ej. Brigitte
Bardot pokaza³a siê naga dopiero w filmie I Bóg stworzy³ kobietê w 1956 r.,
a prasa i filmy pornograficzne pojawi³y siê w latach 60. Pierwsze przejawy
zanikania wstydliwoœci cielesnej zaobserwowaæ mo¿na by³o nie wczeœniej
ni¿ w latach 20. XX w.
W XIX w. porz¹dnej ch³opce nie godzi³o siê wchodziæ na drabinê i tym
samym pokazywaæ nóg. Niejeden lekarz os³uchiwa³ pacjentki przez ubranie, a badanie ginekologiczne dla wielu kobiet by³o swoist¹ „ujm¹ dla honoru”. Pary odbywa³y stosunek mi³osny „ca³kiem nagie, jedynie w koszulach” — jak w 1892 r. relacjonowa³a pewna dziewiarka z Troyes. To dopiero
moda na ch³opczycê, póŸniej na jednoczêœciowe kostiumy k¹pielowe i szorty w latach 30. XX w., odkrywaj¹c cia³o kobiety, przyczyni³y siê do faworyzowania nagoœci w sferze mi³osnej. Jakkolwiek w dalszym ci¹gu figle
ma³¿eñskie pozostawa³y tematem tabu, to zakaz stosunków seksualnych
podczas menstruacji i ci¹¿y, g³oszony przez Koœció³ i lekarzy, by³ coraz czêœciej bagatelizowany b¹dŸ postrzegany bardziej jako wymóg higieny ni¿
moralnoœci. I nawet jeœli pozycja „du missionnaire” („po bo¿emu”) by³a
w dalszym ci¹gu najpopularniejsza, by³o to spraw¹ bardziej wygody ni¿
zasad. Od pocz¹tku XIX w. kochankowie, zarówno ci jawni, jak i sekretni,
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nie wahali siê równie¿ pos³ugiwaæ krzes³em lub kufrem. Tak wiêc banalizacji uleg³o to, co niegdyœ uchodzi³o za zuchwa³e zachowanie wytrawnych kochanek lub ekstrawagancjê prostytutek. Podobnie by³o z poca³unkiem
w usta, który w 1881 r. traktowano jako obrazê moralnoœci, a po I wojnie
œwiatowej sta³ siê obowi¹zkowym symbolem namiêtnoœci, spopularyzowanym przez karty pocztowe i kino. W okresie miêdzywojennym coraz czêœciej pojawia³y siê tak¿e praktyki oralne (w których kobieta pozostaje bardziej pasywna); ich upowszechnienie nast¹pi³o w pokoleniu baby boom.
Liberalizacja s³owa, cia³a i zachowañ seksualnych wpisuje siê w proces
dechrystianizacji, który eliminuje w tym kontekœcie kryterium „winy”.
Sprzyja on rozkwitowi ¿ycia seksualnego, obala bariery wyznaczone przez
grzech i cnotê. Nie powinno wiêc dziwiæ stopniowe, od czasów III Republiki, upowszechnianie siê przedma³¿eñskich kontaktów seksualnych.
W okresie belle époque przed œlubem wspó³¿y³a jedna na piêæ m³odych
dziewcz¹t, w 1930 r. jedna na trzy, u progu lat 60. XX w. czyni³a to ju¿ po³owa, w 1972 r. — 90% niezamê¿nych m³odych kobiet. Upadek kultu dziewictwa nast¹pi³ dziêki upowszechnieniu siê ma³¿eñstwa z mi³oœci, co sta³o
siê we Francji norm¹ w pocz¹tkach XX stulecia. Zwi¹zek zale¿a³ teraz od
decyzji dwóch osób, które opiera³y swe szczêœcie na wzajemnym uczuciu
i dopasowaniu seksualnym. Od czu³ych s³ów m³odzi ludzie w naturalny sposób przechodzili do „ofiarowania” siebie. W latach 60. XX w. politowanie
wzbudza³y ju¿ nie zuchwa³e dziewczêta, lecz „naiwne g¹ski”.
Inicjacja seksualna ³¹cz¹ca m³odych zachwia³a rytua³em zamykania
drzwi domu przed ch³opcami i sprzyja³a bardziej egalitarnym relacjom
w zwi¹zku. Mê¿czyzna nie by³ ju¿ Pigmalionem — jego partnerka mog³a
byæ bowiem od niego bardziej doœwiadczona. W latach 70. XX w. spo³eczeñstwo francuskie posz³o o krok naprzód: usankcjonowany zosta³ konkubinat, a wkrótce tak¿e uznane prawa nieœlubnego dziecka.
Znacznie wczeœniej z pob³a¿liwoœci¹ zaczêto traktowaæ kontakty pozama³¿eñskie. Od lat 80. XIX w. francuska opinia publiczna coraz bardziej
sk³onna by³a wybaczaæ posiadanie kochanka kobiecie „nieszczêœliwej”
z powodu mê¿a alkoholika b¹dŸ brutala. Prawo cywilne o rozwodach
z 1884 r. przywróci³o jednakowe traktowanie zdrady, bez wzglêdu na to, czy
dopuœci³ siê jej mê¿czyzna, czy kobieta3. Z kolei mo¿liwoœæ rozwodu przy3

Przypomnijmy, ¿e kodeks karny z 1810 r. (poprawiony w 1870 r.) przewidywa³ ciê¿sz¹ karê dla kobiety,
która s¹dzona by³a za zdradê i karana wiêzieniem bez wzglêdu na okolicznoœci (podobnie jak jej partner),
podczas gdy m¹¿ podlega³ jedynie karze za „utrzymywanie stosunków z konkubin¹ w domu”, co traktowano
jako drobne przestêpstwo, karane (tak¿e w przypadku jego partnerki) wy³¹cznie grzywn¹. Co wiêcej, arty-

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

112 Anna–Marie Sohn

czyni³a siê do instrumentalizacji oskar¿eñ o zdradê. Z³amanie przysiêgi
wiernoœci zaczêto udowadniaæ nie po to, by grzech ukaraæ, ale po to, by wygraæ proces rozwodowy. Sam¹ zaœ zdradê postrzegano jako przewinienie
nale¿¹ce do sfery prywatnej, os¹dzane tylko w sumieniach, nie zaœ przez instytucje publiczne. Wymiar sprawiedliwoœci, który we Francji w sprawach
obyczajowych nigdy nie by³ nadmiernie surowy, po 1890 r. nie oœmiela³ siê
ju¿ wysy³aæ niewiernej ¿ony do wiêzienia i zadowala³ siê coraz ni¿szymi
grzywnami. Os³ab³a równie¿ mœciwoœæ mê¿ów: w latach 1840–1860 jedno
zabójstwo na piêæ spowodowane by³o zdrad¹, w 1870 r. odsetek tego typu
zabójstw spad³ do 15%, a pocz¹wszy od 1879 r. — ustabilizowa³ siê na
poziomie 5%. Podwójne wymogi moralne, pob³a¿liwe dla mê¿czyzn ze
sk³onnoœci¹ do uciech cielesnych oraz dla m³odych ch³opców, pragn¹cych
siê wyszumieæ, a surowe dla kobiet „swobodnego prowadzenia siê” oraz
tzw. ³atwych dziewcz¹t, znik³y w latach 60. XX w. Po jakimœ czasie tolerancja objê³a tak¿e homoseksualizm. Represyjne ustawodawstwo, wprowadzone przez rz¹d Vichy, zosta³o zniesione podczas pierwszej prezydenckiej
kadencji François Miterranda; uwieñczeniem ¿mudnych prac legislacyjnych by³o wprowadzenie w 1999 r. PACS (Pacte civil de solidarité)4.
Spo³eczeñstwo francuskie zaczê³o równie¿ potêpiaæ i zwalczaæ przemoc
seksualn¹. Ten d³ugotrwa³y proces zapocz¹tkowany zosta³ 28 kwietnia
1832 r. Przyjête wówczas prawo nazwa³o przestêpstwem zmuszanie do
poddania siê czynowi nierz¹dnemu osoby, która nie ukoñczy³a jeszcze
11 lat. Wkrótce granica wieku dzieci objêtych ochron¹ prawn¹ zosta³a
podwy¿szona o dwa lata, a od 1863 r. karze podlega³o zmuszanie do aktu
seksualnego osób, które nie ukoñczy³y 15. roku ¿ycia.
Od lat 70. XIX stulecia opinia publiczna coraz silniej zaczê³a potêpiaæ
pedofiliê, okreœlan¹ mianem „nielitoœciwej ¿¹dzy”. Wkrótce pojawi³y siê
tak¿e pierwsze postulaty systematycznego zwalczania tego procederu. Punktem kulminacyjnym sta³o siê prawo z 1989 r., w którym przewidziano mo¿liwoœæ karania za kazirodztwo, nawet w przypadku pe³noletnoœci ofiary.
Jakkolwiek walka z przemoc¹ seksualn¹, g³ównie wobec nieletnich,
podjêta zosta³a we Francji ju¿ w pocz¹tkach XIX w., to problem gwa³tu dokonanego na doros³ej kobiecie d³ugo pozostawa³ poza kontrol¹ francuskiej
ku³ 324 Kodeksu karnego przewidywa³ okolicznoœci ³agodz¹ce dla mê¿a, który, przy³apawszy ¿onê na zdradzie, dopuœci³ siê jej zabójstwa b¹dŸ zabójstwa jej wspólnika.
4
Pakt solidarnoœci obywatelskiej — umowa zawierana przez dwie doros³e osoby, odmiennej b¹dŸ tej samej
p³ci, reguluj¹ca ich wspólne ¿ycie; wynikaj¹ z niej prawa i obowi¹zki, zw³aszcza w kwestii wzajemnej pomocy, np. materialnej (przyp. t³um.).
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opinii publicznej. Dopiero w latach 70. XX w. gwa³t uznano za niedopuszczalny zamach na nieskazitelnoœæ cia³a kobiety i na jej godnoœæ
osobist¹. Podjêto wiêc prace nad odpowiednim ustawodawstwem. Ich
uwieñczeniem sta³o siê prawo z 24 grudnia 1990 r., które dziêki
rozszerzeniu definicji gwa³tu stworzy³o mo¿liwoœæ karania gwa³tu dokonanego tak¿e na mê¿czyŸnie oraz gwa³tu w ma³¿eñstwie.
Liberalizacja obyczajów wydoby³a na œwiat³o dzienne prawo jednostki
do przyjemnoœci. W sferze seksu wszystko sta³o siê mo¿liwe, ale wy³¹cznie
pomiêdzy doros³ymi, przy ich obopólnej akceptacji.
Warstwy ludowe: w awangardzie nowej obyczajowoœci?
W XIX i na pocz¹tku XX w. ludowe warstwy miejskie — mieszkaj¹cy
w jednej dzielnicy robotnicy, rzemieœlnicy, drobni przedsiêbiorcy i s³u¿ba
— w sferze seksualnoœci pozornie wyprzedzali resztê spo³eczeñstwa francuskiego. Choæ w praktyce mniej wstydliwe i bardziej tolerancyjne, œrodowiska te mia³y jednak swoje zasady i w³asn¹ moralnoœæ.
Swoboda wypowiedzi i lekcewa¿enie konwenansów
Robotnicy lubili nazywaæ rzeczy po imieniu, ich jêzyk by³ ¿ywy i zawiera³ elementy „¿argonu”, choæ korzystanie z pomocy tego ostatniego by³o
wspólne wszystkim Francuzom, zarówno ch³opom, jak i mieszczañstwu.
Specyficzny jêzyk, którym pos³ugiwano siê w sprawach dotycz¹cych seksualnoœci, mia³ wiêc wiele odmian, a jego bogactwo pozwala³o m.in. na
opisywanie narz¹dów seksualnych i pozycji mi³osnych. Charakteryzowa³
siê te¿ wiêksz¹ precyzj¹ ni¿ powszechny w okresie belle époque neutralny
sposób wypowiadania siê o intymnej sferze ¿ycia cz³owieka. Szczególnie
popularny by³ w ludowych œrodowiskach miejskich, gdzie — w odró¿nieniu
od bur¿uazyjnego mieszczañstwa — u¿ywali go nie tylko mê¿czyŸni. Swobodnie (nie maj¹c nic z³ego na myœli) pos³ugiwa³y siê tym specyficznym jêzykiem tak¿e proste kobiety. Jeden z mieszkañców Draguignan (departament Var) wypowiadaj¹c siê z uznaniem o prowadzeniu siê swej s¹siadki,
wspomina³, i¿ „u¿ywa³a czêsto pikantnych wyrazów, tak jak wiêkszoœæ kobiet i dziewcz¹t z naszej dzielnicy”5. Równie¿ jêzyk dzieci przesi¹kniêty
by³ tego typu wyra¿eniami. U¿ywa³y ich nieœwiadomie, gdy¿ stanowi³y one
czêœæ ich zasobu jêzykowego, niekwestionowanego przez doros³ych. Wy5

A.–M. Sohn, Du premier baiser..., s. 30.
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wo³ywa³o to dezaprobatê ¿andarmów, którzy spisuj¹c zeznania za pomoc¹
skrótów, cenzurowali sformu³owania uchodz¹ce w ich œrodowisku za skandaliczne. „Nazywa³ to swoim ch...., którym kaza³ mi poruszaæ, nazywaj¹c to
piep...” — wyjaœni³a w 1911 r. jedenastoletnia córka robotnika dniówkowego z Dieppe, pokrzywdzona przez w³asnego brata6.
Dowodem na wszechobecnoœæ „¿argonu” seksualnego w ¿yciu codziennym jest fakt, i¿ mia³ on swoje lokalne i dzieciêce odmiany. Tak np.
w 1879 r. pewien trzyipó³letni ch³opczyk z Saint–Raphaël (departament
Var) opowiada³ matce, ¿e jakiœ mê¿czyzna dotkn¹³ mu „siusiaka”, wyj¹³
swojego i „wk³ada³ mu do d...”7. Nietrudno wiêc wywnioskowaæ, i¿ dzieciom pochodz¹cym z ni¿szych warstw spo³ecznych ³atwiej przychodzi³o poskar¿yæ siê (i to w sposób bardzo precyzyjny) na agresjê, której pad³y ofiarami. Liberalizacja s³owa da³a w tym przypadku pozytywne efekty, poniewa¿ sprzyja³a ustêpowaniu zgubnej niewiedzy.
Niewielu by³o jednak rodziców, którzy uœwiadamiali seksualnie swoje
dzieci. W Armentières (departament Nord), w latach 1880–1920, robotnice, pytane przez córki o pierwsz¹ menstruacjê, ogranicza³y siê do zdawkowej odpowiedzi, i¿ jest to zjawisko normalne. Gdy nadchodzi³ czas dojrzewania p³ciowego potomstwa, rodzice poprzestawali na ograniczaniu kontaktów swych latoroœli z innymi ludŸmi i przestrzeganiu ich przed zagro¿eniami z zewn¹trz. Dok³adniejszych wyjaœnieñ zaczêto udzielaæ dzieciom
dopiero w okresie miêdzywojennym. Cenzurowanie wypowiedzi i zachowañ w towarzystwie dzieci by³o charakterystyczne dla œrodowisk
robotniczych, i to nie tylko dla tych najbardziej pruderyjnych. Niewielu by³o doros³ych, którzy by w obecnoœci najm³odszych naruszali granice przyzwoitoœci. Nawet jeœli mê¿czyŸni nie powstrzymywali siê przed oddawaniem moczu w miejscach publicznych, to ukrywanie nagoœci w obecnoœci
najm³odszych by³o czêsto odruchowe. Jakkolwiek trudne warunki materialne i ciasnota mieszkañ powodowa³y, i¿ w jednej izbie zamieszkiwali ró¿ni ludzie, spa³y i dzieci, i doroœli, to — paradoksalnie — owo uci¹¿liwe
s¹siedztwo nie prowadzi³o do rozluŸnienia obyczajów, lecz mobilizowa³o do zapobiegania drastycznym konfrontacjom za pomoc¹: kotar os³aniaj¹cych ³ó¿ka, wygaszania œwiate³ przed ka¿dym mi³osnym zbli¿eniem.
W czasach III Republiki robotnicy, którzy przejêli mieszczañski sposób ¿ycia, wprowadzali oddzielne sypialnie dla dzieci i dla doros³ych. Ci zaœ, któ6
7

Tam¿e, s. 29.
Tam¿e, s. 32.
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rym starcza³o miejsca, separowali tak¿e dziewczynki od ch³opców. Byli
dumni z powodu tej przezornoœci, w ich mniemaniu bowiem poœwiadcza³o to ich umiejêtnoœci wychowawcze. Jeœli chodzi o proletariat, to tylko
najni¿sza jego warstwa (sous–proletariat) nie stosowa³a owych œrodków
zapobiegawczych, uwa¿anych ju¿ wówczas za elementarne.
W ubo¿szych rodzinach, w odró¿nieniu od tych lepiej sytuowanych,
dzieci si³¹ rzeczy by³y bardziej uœwiadomione. Szczególnie du¿o wiedzia³y
o samych narodzinach. Ci¹¿e nie by³y skrywane, porody nierzadko mia³y
miejsce w domu, w izbie wspólnie u¿ytkowanej przez rodzinê. Mimo to co
najmniej po³owa dzieci ¿y³a w kompletnej nieœwiadomoœci. Brak wiedzy
sprawia³, ¿e nie by³y w stanie nazwaæ tego, co widzia³y i czego u¿ywa³y,
np. aby opisaæ penisa, pos³ugiwa³y siê porównaniami zaczerpniêtymi z ¿ycia codziennego, np.: „du¿y kawa³ miêsa”, „coœ giêtkiego” lub „gruby jak
kie³basa”.
W swoim w³asnym towarzystwie doroœli odkrywali prawdziwe oblicza.
Wszyscy, tak¿e m³ode dziewczêta, delektowali siê ¿artami o podtekstach
seksualnych. Kobiety b³yskawicznie odpowiada³y na mêskie zaczepki i zachowywa³y siê tak jak oni, co szokowa³o obserwatorów. Tak np. w 1881 r.
jedna z paryskich szwaczek spotka³a siê z zarzutem ze strony policji, ¿e „pozwala³a mê¿czyznom wci¹gaæ siê do dwuznacznych rozmów”8. Œrodowiska
ludowe nie cofa³y siê te¿ przed udzia³em we frywolnych zabawach. Mê¿czyŸni robili zak³ady o to, kto odwa¿y siê obna¿yæ publicznie narz¹dy p³ciowe; inni porównywali w obecnoœci œwiadków swoje przyrodzone walory.
Przyjaciele zgromadzeni w 1939 r. w ober¿y w Spézet (departament Morbihan), bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, pozwalali sobie, wedle w³asnych s³ów,
na „wiêcej swawoli ni¿ zazwyczaj”. Pewna szwaczka rozbiera³a swojego mê¿a w obecnoœci robotnic. Zdarza³o siê, ¿e na oczach zebranych dochodzi³o
do scen ekshibicjonistycznych. W 1902 r. policja z Lunéville zatrzyma³a ubog¹ robotnicê dniówkow¹, która pod wp³ywem alkoholu wywo³a³a
„skandal na balu w Heim, oferuj¹c kirasjerom zdjête z siebie ubrania”9. Podobnie w 1932 r. policja upomnia³a parê robotników, którzy przemierzaj¹c
ulice Avallon, wyœpiewywali obsceniczne piosenki10. Oczywiœcie by³y to pojedyncze przypadki, spowodowane w du¿ej mierze nadu¿ywaniem alkoholu. Œwiadcz¹ jednak o tym, jak w¹t³e by³y bariery, które oddziela³y
zachowania stosowne od uznawanych za nieprzyzwoite.
8

Tam¿e, s. 88.
A.–M. Sohn, Chrysalides..., s. 929.
Jej fragment znajdujemy w dokumentach s¹dowych: „Mamy gdzieœ, ¿e z³apiemy syfilis. Mamy wszystko
gdzieœ, byle zrobiæ to”.
9

10
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Nieskrêpowany sposób wypowiedzi i brak dystansu miêdzy p³ciami w
relacjach towarzyskich sprawia³y, i¿ zaloty odbywa³y siê w tych krêgach spo³ecznych w tempie przyspieszonym i by³y bardziej bezpoœrednie. £atwiej
dochodzi³o do kontaktów seksualnych, a linia podzia³u miêdzy tym, co niedozwolone i dozwolone, stawa³a siê p³ynniejsza.
P³ynne granice miêdzy ma³¿eñstwem, zwi¹zkami przedœlubnymi
i konkubinatem
Powy¿szy tytu³ nie powinien nas zmyliæ — ma³¿eñstwo w miejskich œrodowiskach ludowych w dalszym ci¹gu pozostawa³o norm¹. W Pary¿u w czasach restauracji i monarchii lipcowej to w³aœnie robotnicy okazywali najsilniejsz¹ sk³onnoœæ do zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich11. Trzeba jednak
podkreœliæ, ¿e wysokiej liczbie zawieranych ma³¿eñstw towarzyszy³a du¿a
tolerancja dla potrzeb seksualnych m³odych oraz dla tych, którzy nie od razu legalizowali swe zwi¹zki. Co wiêcej — œrodowiska ludowe by³y mniej
zwi¹zane z kultem dziewictwa, czemu pozosta³e krêgi spo³eczeñstwa francuskiego ho³dowa³y — przynajmniej w sferze deklaracji — do lat 60. XX w.
Miejscy robotnicy, rzemieœlnicy i s³u¿ba nie byli w tej sprawie odosobnieni.
Tak¿e na wsi czystoœæ obyczajów pod wieloma wzglêdami stawa³a siê ju¿
wówczas mitem, choæ wœród mieszkañców wsi wyraŸne by³y ró¿nice regionalne w postrzeganiu aktywnoœci seksualnej kobiet przed œlubem.
W po³udniowej Francji, gdzie pojêcie cnoty by³o wci¹¿ ¿ywe, dziewczyna nie mog³a oddaæ siê narzeczonemu, mê¿owie wymagali bowiem, by to
do nich nale¿a³o prawo „zerwania ich kwiatu”. Czystoœæ przedma³¿eñska
stanowi³a tu gwarancjê cnót ma³¿eñskich, a nieœlubne dziecko i jego matka
stawa³y siê przedmiotem spo³ecznego ostracyzmu. Jak wielk¹ wagê przywi¹zywano do czystoœci cielesnej, œwiadczy zapis konwersacji dwóch
dziewiarek jedwabiu z Saint–Geoir (departament Isére), przytoczonej
w 1890 r.: „Rozmawia³yœmy o ma³¿eñstwie i ustali³yœmy, ¿e bêdziemy wtedy
nadal czyste”12. Dla innych robotników, szczególnie z du¿ych miast œródziemnomorskich, jak Marsylia, dziewictwo nie przedstawia³o tak du¿ej
wartoœci, a nadanie przez nich m³odej dziewczynie miana „czystej” b¹dŸ
„cnotliwej” nie by³o komplementem. W tych krêgach pozbawienie dziewic-

11

C. Duprat, Usages et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social á Paris au cours du
premier XIXè siècle, Paris 1997.
A.–M. Sohn, Chrysalides..., s. 578.
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twa traktowane by³o jak zabieg techniczny i czêsto stawa³o siê przedmiotem rubasznych dowcipów.
W 1879 r. zaledwie 15–letnia prz¹dka z Bar–le–Duc (departament
Meuse) w ten sposób (w obecnoœci innych mê¿czyzn) opowiada³a o swym
koledze: „No tak, niedawno straci³ cnotê”. Tak¿e 40 lat póŸniej jedna z robotnic z Beauvais z podobn¹ obojêtnoœci¹ relacjonowa³a swoje pierwsze
doœwiadczenie seksualne: „Siedem miesiêcy temu utraci³am dziewictwo
z m³odym L.”13. Z tego wzglêdu bycie „tym pierwszym” nie by³o dla mê¿czyzn szczególnym powodem do dumy. Dokonanie defloracji czêsto woleli
wiêc pozostawiæ komu innemu. Na opiniê o moralnoœci m³odej dziewczyny wiêkszy wp³yw mia³y jej zaanga¿owanie w pracê i uczciwoœæ ni¿ nawi¹zywane przez ni¹ znajomoœci. W 1882 r. pewien paryski kelner, który chcia³
poœlubiæ sprzedawczyniê ryb, przekonany by³ o jej „uczciwoœci”, o tym, ¿e
bêdzie „dobr¹ pani¹ domu”, pozostawa³ zaœ obojêtny na kr¹¿¹ce o kandydatce na ¿onê plotki: „Mówili, ¿e mia³a kochanków, ale co z tego — ja te¿
mia³em kochanki — to o niczym nie œwiadczy”14. O tolerancji dla zwi¹zków
przedma³¿eñskich, szczególnie w œrodowiskach miejskich, œwiadczyæ mo¿e
tak¿e liczba nieœlubnych dzieci, których odsetek w Pary¿u w pierwszej po³owie XIX w. oscylowa³ miêdzy 31 a 38%, podczas gdy œrednia dla ca³ego kraju wynosi³a 8%15.
Analiza statystyczna danych o zwi¹zkach przedma³¿eñskich potwierdza
obraz powsta³y na podstawie rozlicznych informacji znalezionych w archiwach16. Muszê w tym miejscu zastrzec, ¿e zwi¹zkami przedma³¿eñskimi nazywam te, które oparte by³y na obietnicy ma³¿eñstwa, a pozostaj¹ce w nich
dziewczêta nie mia³y innego kochanka ni¿ ich przysz³y m¹¿. Mowa zatem
o przemyœlanym anga¿owaniu siê, i opartym na szczerym przywi¹zaniu,
o czym œwiadczy d³ugi okres trwania tych zwi¹zków: w 82% przypadków
przekracza³ rok. Zjawisko to dotyczy³o przede wszystkim œrodowisk miejskich (a¿ 3/4 odnotowanych przeze mnie zwi¹zków), a w szczególnoœci
— robotniczych; 41,5% m³odych robotnic w chwili zam¹¿pójœcia mia³o za
sob¹ doœwiadczenie zwi¹zku przedœlubnego. W analogicznej sytuacji znajdowa³o siê jedynie 9,2% s³u¿¹cych.
13

Tam¿e, s. 579.
Tam¿e, s. 579.
Po³owa tych dzieci zosta³a porzucona, bardziej ze wzglêdu na nieuregulowany stan cywilny ich matek ni¿
z powodu ubóstwa, co daje pewne wyobra¿enie o seksualnoœci niezamê¿nych. Zob. C. Duprat, dz. cyt.
16
Badania przeprowadzi³am na grupie próbnej 851 zwi¹zków przedma³¿eñskich z 1at 1870–1939.
14
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Jak siê wydaje, robotnice umia³y trafniej oceniæ partnera, aby unikn¹æ
zerwania i — w odró¿nieniu od s³u¿¹cych œwie¿o przyby³ych ze wsi do miasta — doprowadziæ do œlubu17. Potrafi³y tak¿e wystrzegaæ siê niechcianej
ci¹¿y, tak przez nak³anianie partnera do „ostro¿noœci”, jak i przez praktyki
aborcyjne. Lepiej obeznane z miastem, orientowa³y siê w kosztach i technikach aborcyjnych, zna³y te¿ miejsca, w których dokonywano takich zabiegów18. Równie¿ rzadziej ni¿ ch³opki lub s³u¿¹ce dokonywa³y w rozpaczy
dzieciobójstwa19. Nieplanowana ci¹¿a by³a przez nie czêœciej wykorzystywana jako sposób na przymuszenie mê¿czyzny do ma³¿eñstwa. „Oddanie
siê” z mi³oœci, choæ bez gwarancji matrymonialnych, mog³o wiêc okazaæ siê
ca³kiem dobr¹ drog¹ do ma³¿eñstwa. Nawet jeœli mê¿czyzna nie decydowa³
siê na ma³¿eñstwo z matk¹ swojego dziecka, przysz³oœæ panny z dzieckiem
nie musia³a rysowaæ siê tragicznie. Samotne matki nie by³y bowiem skazane na wieczne potêpienie. Po jakimœ czasie uzyskiwa³y w koñcu spo³eczn¹
akceptacjê. Oczywiœcie dla „œwie¿o upieczonych” dziadków macierzyñstwo
ich córek nie by³o powodem do dumy, dostarcza³o im tak¿e nowych obowi¹zków. Po pierwszych negatywnych reakcjach, krzyku i p³aczu, zwykle
nastêpowa³o jednak przebaczenie, pojawia³a siê te¿ gotowoœæ do pomocy
w wychowywaniu dziecka. Panna z dzieckiem, nawet z ubogiego domu, nie
by³a pozbawiona zupe³nie szans na rynku matrymonialnym. Mog³a jeszcze
wyjœæ za m¹¿, o ile gotowa by³a zaakceptowaæ starszego lub mniej urodziwego kawalera czy wdowca z dzieæmi. Tego typu zwi¹zki, ³¹cz¹ce dwie zranione przez ¿ycie osoby, okazywa³y siê jednak nietrwa³e. Rozczarowani
wspó³ma³¿onkowie, zobojêtniali b¹dŸ grubiañscy rodzice, przyt³oczeni licznym potomstwem ró¿nego pochodzenia nie nale¿eli do rzadkoœci. Ale by³y
i udane pary.
Jeszcze wiêksz¹ swobod¹ postêpowania cieszy³y siê osoby owdowia³e
lub rozwiedzione. Doœwiadczonym przez ¿ycie mê¿czyznom i kobietom
ma³¿eñstwo „na próbê” jawi³o siê jako rozs¹dny œrodek zapobiegawczy,
maj¹cy uchroniæ ich przed kolejnym nieszczêœciem. Tak oto w 1915 r. pew17
18,2% m³odych dziewcz¹t, których zwi¹zek przedma³¿eñski uleg³ rozpadowi, stanowi³y robotnice fabryczne, a 17,6% — robotnice rolne. W rzeczywistoœci jednak odsetek dziewcz¹t zwi¹zanych ze wsi¹ wœród
ogó³u m³odych kobiet, których zwi¹zki nie zakoñczy³y siê ma³¿eñstwem, by³ wiêkszy. A¿ 4/5 wymienionych
tu robotnic fabrycznych to niewykwalifikowane pracownice przemys³u konfekcyjnego i w³ókienniczego,
córki ubogich ch³opów, których poziom i styl ¿ycia nie ró¿ni³ siê od warunków i sposobu ¿ycia s³u¿¹cych.
18
46,9% m³odych dziewcz¹t, które dokona³y aborcji, to robotnice, a 32,7% — s³u¿¹ce.
19
Spoœród m³odych dziewcz¹t, które pope³ni³y dzieciobójstwo, 24,2% stanowi³y robotnice, 44,4% — s³u¿¹ce, 29,9% — ch³opki.
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na wdowa, dostarczycielka chleba z Wersalu, zanim podjê³a decyzjê o wyjœciu za m¹¿ za woŸnicê, ¿y³a jawnie z dwoma kandydatami do stanu
ma³¿eñskiego. Wypróbowawszy obu kochanków, odrzuci³a ostatecznie
ofertê ¿o³nierza, którego uzna³a za zbyt „narwanego”20.
Niektóre przedœlubne zwi¹zki przekszta³ca³y siê z czasem w konkubinat21.
Na 731 zgromadzonych przeze mnie przyk³adów zwi¹zków przedœlubnych jedynie w 385 przypadkach obydwie strony bez ¿adnych przeszkód
prawnych mog³y zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. Zazwyczaj by³y to osoby m³ode, które deklarowa³y, i¿ planuj¹ z czasem „uregulowaæ swój zwi¹zek”. Jedn¹ z g³ównych przyczyn odk³adania terminu œlubu w czasie by³y zapewne d³ugie i kosztowne formalnoœci administracyjne, uproszczone dopiero
w 1907 r. Stosunek rodziny do tego typu zwi¹zków pozostawa³ zwykle neutralny lub wrêcz przychylny. Bez wiêkszych oporów udzielano te¿ parze
m³odych schronienia.
Konkubinaty zdarza³y siê jednak nie tylko miêdzy osobami m³odymi,
lecz tak¿e starszymi, np. parami oczekuj¹cymi na wyrok rozwodowy z poprzedniego zwi¹zku lub cywiln¹ dyspensê w przypadku bliskiego pokrewieñstwa partnerów.
Kiedy ma³¿eñstwo odsuwano w czasie kilkakrotnie, czêsto przychodzi³o
zapomnienie i konkubinat z etapu przejœciowego stawa³ siê sposobem na
¿ycie. XIX–wieczni obserwatorzy ¿ycia spo³ecznego, a za nimi wielu historyków, uwa¿a³o konkubinat za zjawisko charakterystyczne dla œrodowisk
robotniczych, zw³aszcza dla Pary¿a. Rzeczywiœcie, w latach 1846–1847 co
pi¹ty paryski zwi¹zek by³ konkubinatem, niemniej jednak 1/3 konkubentów nie pochodzi³a ze œrodowiska robotniczego22. Nawet jeœli konkubinat
okaza³ siê doœæ powszechn¹ form¹ zwi¹zku w stolicy, to jednak by³ on
„mniej robotniczy i w du¿o mniejszym stopniu specyficzny dla mieszkañców przedmieœæ, ni¿ to postrzegali wspó³czeœni”. Cieszy³ siê za to popularnoœci¹ w centralnych dzielnicach prawobrze¿nego Pary¿a, szczególnie skupiaj¹cych robotników fabrycznych, rzemieœlników i s³u¿bê domow¹. Na
20

A.–M. Sohn, Chrysalides..., s. 583.
W takiej sytuacji znalaz³a siê pewna paryska s³u¿¹ca, która w 1884 r. pozna³a podczas zabawy szefa kuchni, jak siê okaza³o — swego dotychczasowego s¹siada. Dwa dni póŸniej od chwili, gdy „z³o¿y³ jej obietnicê
ma³¿eñstwa”, zosta³a jego kochank¹. Przez miesi¹c ka¿dej nocy sypia³a u niego, a póŸniej, by „nie p³aciæ podwójnie”, przenios³a siê do jego mieszkania. Tam¿e, s. 587.
22
M. Frey, „Du mariage et du concubinage dans les classes populaires à Paris” (1846–1847), „Annales ESC”,
juillet–août 1978.
21
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przedmieœciach, bardzo przecie¿ ubogich, nie by³ ju¿ zjawiskiem tak czêstym, lecz z pewnoœci¹ odznacza³ siê wiêksz¹ stabilnoœci¹, czego dowodem
mo¿e byæ du¿a liczba nieœlubnych dzieci uznanych przez ojców. W pocz¹tkach restauracji przekracza³a ona 60%23. Zdaniem Catherine Duprat
konkubinat by³ wiêc w mniejszym stopniu zjawiskiem specyficznym dla kultury robotniczej, a w znacznej mierze zwi¹zany by³ ze „specyfik¹ ¿ycia miejskiego”. Miasto oferowa³o „z jednej strony — anonimowoœæ i mnogoœæ
okazji do spotkañ, z drugiej — du¿¹ tolerancjê obyczajow¹ i wiêksze zagro¿enie chorobami zakaŸnymi, co niepokoi³o moralizatorów”24. W III Republice sytuacja nie uleg³a wiêkszej zmianie. 86% zgromadzonych przyk³adów trwa³ych konkubinatów pochodzi³o z miast, zarówno z metropolii, jak
i ze œrednich i ma³ych oœrodków miejskich.
Znamienn¹ rzecz¹ jest, ¿e a¿ po³owa konkubentów traktowa³a ów niezalegalizowany zwi¹zek jak ma³¿eñstwo, podczas gdy tylko co czwarta para uznawa³a swój konkubinat za przedœlubny etap przejœciowy. Œwiadczy
o tym s³ownictwo u¿ywane przez samych konkubentów oraz stosunek najbli¿szego otoczenia do tego typu zwi¹zków. Kobiety nazywa³y swojego
partnera „mê¿em”, dla mê¿czyzn kobieta by³a zwykle „¿on¹”25. „Mój m¹¿
jest brutalem, Ÿle mnie traktuje” — charakteryzowa³a przed s¹dem swego
konkubenta pewna szmaciarka z Charleville26. Zdarza³o siê, ¿e konkubiny
nosi³y tak¿e nazwisko partnera, podobnie dzia³o siê z dzieæmi narodzonymi w nieœlubnym zwi¹zku. St¹d pary takie nazywane by³y przez otoczenie
„ma³¿eñstwem G.” lub „Panem i Pani¹ X”. W 1882 r. malarz z Saint–Germain, wystêpuj¹c przed s¹dem jako œwiadek, stwierdzi³, ¿e znana mu krawcowa S. nazywana jest wœród s¹siadów „Pani¹ C.”. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ by³ to wyj¹tkowy przypadek, ów œwiadek wiedzia³ bowiem, jaki jest
stan cywilny charakteryzowanej kobiety. Zazwyczaj s¹siedzi niewiele potrafili powiedzieæ o stanie cywilnym wspó³mieszkañców. „W Montrouge
nazywano mnie Pani¹ D., gdy¿ s¹dzono, ¿e jestem mê¿atk¹” — opowiada³a
w 1892 r. pewna paryska kucharka27. Nawet w³adze pozwala³y sobie na tego
typu identyfikacje. Sêdzia z Charleville, przes³uchuj¹c w 1912 r. szmacia-

23
W latach 1817–1821 w VIII dzielnicy uznano 61% nieœlubnych dzieci, a w XII — 67%. W 1846 r. liczby
te spad³y, odpowiednio do 47% i 42%; zob. C. Duprat, dz. cyt.
24
Tam¿e, s. 604 i 601–602.
25
Znalaz³am 114 tego typu przypadków.
26
A.–M. Sohn, Les rôles féminins..., s. 990.
27
Tam¿e, s. 991.
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rza, który od 23 lat ¿y³ z t¹ sam¹ partnerk¹, matk¹ ich szeœciorga dzieci, mówi³ o niej jak o „jego [tj. szmaciarza — przyp. t³um.] ¿onie lub tej, z któr¹
dzieli on ¿ycie”28.
Przez najbli¿sze œrodowisko konkubenci oceniani byli zwykle wed³ug tej
samej miary co zalegalizowane zwi¹zki. Jeœli ich ¿ycie by³o uczciwe, wzbudzali szacunek i uznawano ich za dobran¹ parê. „Obydwoje ¿yli w ustabilizowany sposób, jakby byli ma³¿eñstwem” — opowiada³a w 1882 r. o swoich
s¹siadach ober¿ystka z Châteaurenard (departament Vaucluse). Podobnie
mer z Epernay (departament Marne) w 1907 r. chwali³ parê szmaciarzy,
którzy „zdaj¹ siê sobie bardzo bliscy” i których nigdy „nie widzi siê po pijanemu”. Có¿ wreszcie powiedzieæ o przyk³adzie robotniczego stad³a, którego idylliczny obrazek odmalowa³ policjant z Maubeuge: „Obydwoje ¿yli
spokojnie (...), uchodz¹c wœród s¹siedztwa za ma³¿eñstwo; dobrze siê prowadzili; nigdy nie wychodzili jedno bez drugiego; rzadko chadzali do sal widowiskowych i miejsc publicznych”29?
Sami zainteresowani na ogó³ nie widzieli ró¿nicy miêdzy ma³¿eñstwem
a konkubinatem. W 1909 r. s³u¿¹ca z Elbeuf, mê¿atka, która u¿ywa³a jednak nazwiska aktualnego konkubenta, gdy pomyli³a siê w zeznaniach
w sprawie swojego stanu cywilnego, i tak t³umaczy³a siê sêdziemu: „Powiedzia³am panu, ¿e jestem jego ¿on¹, bo nie wiedzia³am, ¿e to wa¿ne”.
W 1921 r. farbiarka z Troyes, œwiadoma ró¿nic miêdzy liter¹ prawa a praktyk¹, broni³a równoœci obu statusów: „Z I. ¿yjê jak z mê¿em od dwóch lat
i uwa¿am go za mê¿a”30.
Niewiernoœæ konkubenta by³a postrzegana w podobny sposób jak
wiaro³omstwo w ma³¿eñstwie: „S¹dzi³em, ¿e wiernoœæ mojej ¿ony jest wypróbowana” — skar¿y³ siê w 1888 r. wikliniarz z Varois, zdradzony po 14 latach konkubinatu przez matkê swoich szeœciorga dzieci. Zdrada by³a tak¿e
surowo potêpiana w opinii s¹siedzkiej, czego przyk³adem mo¿e byæ sprawa
tocz¹ca siê w 1892 r. przed trybuna³em departamentu Sekwany. Wystêpuj¹ca w roli œwiadka pewna paryska dozorczyni jako przyk³ad osobistego poœwiêcenia stawia³a wytwórczyniê bi¿uterii, charakteryzuj¹c j¹ jako „bardzo
pracowit¹ kobietê, której przykroœæ sprawia³o, i¿ jej konkubent odwiedza³
kochankê J., ale postanowi³a milczeæ, aby nie zostaæ porzucon¹”31.

28
29
30
31

Tam¿e, s. 992.
Tam¿e, s. 993.
Tam¿e, s. 990.
Tam¿e, s. 993.
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Skoro dla wielu konkubinat nie ró¿ni³ siê niczym istotnym od ma³¿eñstwa, trudno siê dziwiæ, ¿e niejeden z konkubentów czu³ siê zaskoczony,
gdy postêpuj¹c — w swym mniemaniu — nienagannie, stawa³ siê przedmiotem krytyki. W 1879 r. paryski malarz, któremu sêdzia zarzuca³ „dawanie zawstydzaj¹cego przyk³adu ¿ycia” synowi swojej partnerki (introligatorki, bêd¹cej od dawna w separacji z mê¿em), tak oto ¿ywo ripostowa³:
„Nie przyszed³em tu, aby byæ obra¿anym. Nie wiem, co z³ego robi³em, ¿yj¹c
z uczciw¹ kobiet¹”32. A 20 lat wczeœniej identycznej odpowiedzi udzieli³ Jules’owi Gossinowi, za³o¿ycielowi towarzystwa Saint–François Régis, pewien ¿yj¹cy w konkubinacie pary¿anin: „Jestem uczciwym mê¿czyzn¹. Nigdy nie krad³em ani nie zabi³em. Za m³odu nieco siê zabawia³em, ale to
nic z³ego. Poza tym nie zmusza³em tej kobiety”33.
Tak wiêc ujawia³y siê jako przeciwstawne dwie moralnoœci: mieszczañska, zdecydowanie odrzucaj¹ca konkubinat, i ludowa, wedle której w dobrym zwi¹zku pozostawa³a taka para, która ¿y³a uczciwie ze swojej pracy,
dobrze wychowywa³a dzieci i prowadzi³a uporz¹dkowany tryb ¿ycia, bez
wzglêdu na to, czy zwi¹zek ten by³ ju¿ ma³¿eñstwem, czy nie. Warto w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e sami konkubenci nie wystêpowali z obron¹ „wolnych zwi¹zków”, nigdy te¿ nie u¿ywali takiego okreœlenia.
Wobec braku publicznej dezaprobaty pozostawania w konkubinacie
motywacja do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego by³a niewielka, zw³aszcza
w tych tolerancyjnych krêgach, w których konkubenci traktowani byli na
równi z ma³¿onkami. Wœród najubo¿szych czynnikiem sprzyjaj¹cym zawieraniu ma³¿eñstw nie mog³y staæ siê tak¿e kwestie dziedziczenia. Prawne
usankcjonowanie zwi¹zku niewiele bowiem zmienia³o w sytuacji tych, którzy nie posiadali ¿adnego maj¹tku. Zawarcie ma³¿eñstwa nie zawsze te¿ by³o mo¿liwe lub korzystne. 30% konkubin ³¹czy³y nadal wiêzy poprzedniego
ma³¿eñstwa. Z kolei wdowy wojenne, aby nie straciæ odszkodowañ otrzymywanych od pañstwa, niejednokrotnie ucieka³y od nowych zwi¹zków.
Tak¿e osoby rozwiedzione, zniechêcone pierwsz¹ pora¿k¹, odk³ada³y plany
matrymonialne na póŸniej, daj¹c sobie tym samym wiêcej czasu do namys³u. Wreszcie czêœæ konkubentów w wieku bardziej zaawansowanym wola³a
32

Tam¿e, s. 994.
Cyt. za: Manuel de la société charitable de Saint Régis de Paris, 1851, [w:] C. Duprat, dz. cyt., s. 658. Towarzystwo zosta³o za³o¿one w 1826 r. przez Jules’a Gossina. S³u¿yæ mia³o pomoc¹ w dope³nianiu formalnoœci
ma³¿eñskich tym parom, które siê do niego zg³asza³y. Jules Gossin by³ tak¿e pomys³odawc¹ typowego dialogu filantropa z konkubentem, maj¹cego pomagaæ w przekonaniu tego ostatniego do ma³¿eñstwa.
33
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po prostu zachowaæ niezale¿noœæ, niektórym zaœ kobietom podtrzymywanie konkubinatu dawa³o satysfakcjê, gdy¿ partnerzy d³ugo musieli zabiegaæ
o ich rêkê.
Nie bez s³usznoœci konkubinat uchodzi za charakterystyczny przejaw
kultury ludowej i robotniczej XIX w. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e zjawisko to nie zanik³o wraz z koñcem owego „d³ugiego stulecia”, ale znalaz³o
kontynuacjê w pierwszej po³owie XX w. Do lat 30. XX w. s³ownictwo, sposoby zachowania i postrzegania konkubinatu niewiele siê zmieni³y, co najwy¿ej opinia publiczna i policja sta³y siê bardziej pob³a¿liwe.
Hedonizm i seksualnoœæ „wêdrowna”
Z pewnoœci¹ zjawisko zasygnalizowane w powy¿szym tytule nie dotyczy³o du¿ej liczby osób; niemniej jednak jego istnienie œwiadczy³o o czêœciowym przekszta³caniu siê kontrolowanej wolnoœci seksualnej w „rozwi¹z³oœæ” — jak mówi³o siê w interesuj¹cym nas okresie.
W opinii spo³ecznej piêtnowane by³y przede wszystkim m³ode, „³atwe”
i „zepsute” dziewczêta. W rzeczy samej, wiele z nich zajmowa³o siê kolekcjonowaniem partnerów. By³y one zazwyczaj jeszcze biedniejsze ni¿ wspomniane powy¿ej narzeczone, decyduj¹ce siê na wspó³¿ycie pod warunkiem
obietnicy ma³¿eñstwa. A¿ 42% tych dziewcz¹t to s³u¿¹ce, a 35,8% — robotnice34. Do zamo¿nych nie nale¿eli te¿ ich kochankowie. Prywatne ¿ycie tych dziewcz¹t okreœliæ mo¿na jako niesta³e, a inicjacjê seksualn¹ jako
przedwczesn¹. W 60% przypadków mia³a ona miejsce jeszcze przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci. Upadek moralny tego typu kobiet nastêpowa³ wyj¹tkowo szybko (czasem tylko kilka godzin dzieli³o spotkanie, np. na zabawie, od aktu seksualnego); cechowa³a je te¿ daleko id¹ca lekkomyœlnoœæ,
skoro a¿ co pi¹ta dziewczyna nie zna³a nawet nazwiska swego partnera.
Opieranie siê kochankowi by³o czêsto pozorne i wynika³o bardziej z obawy
przed si³¹ fizyczn¹ ni¿ z w¹tpliwoœci natury moralnej. Œmia³oœæ cechuj¹ca
te dziewczêta predysponowa³a je do ponawiania przygodnych kontaktów
seksualnych lub — to jednak zdarza³o siê rzadziej — do udzielania swych
wzglêdów dwóm mê¿czyznom na raz. Co wiêcej, dziewczêta te z regu³y
obojêtne by³y na g³osy nawet najbli¿szego otoczenia, lekcewa¿y³y wszelkie
przestrogi. Przysparza³y sobie w ten sposób k³opotów, przyczyniaj¹c siê do
34

62,3% ogó³u takich dziewcz¹t, o których uda³o siê zebraæ jakiekolwiek dane, stanowi³y mieszkanki
miast, w przypadku pozosta³ych procent ten dotyczy³ g³ównie robotnic rolnych.
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w³asnych pora¿ek. 1/3 s³u¿¹cych, którym zarzucono z³e prowadzenie siê,
traci³a pracê. Odpiera³y jednak formu³owane pod ich adresem zarzuty,
powo³uj¹c siê na prawo jednostki do wolnego wyboru zasad moralnych.
Udzielanie komuœ swych wzglêdów postrzega³y jako prywatny i suwerenny
wybór, brzemienny w skutkach tylko dla nich samych. Historykowi trudno
jednak¿e zrozumieæ, dlaczego wœród pochodz¹cych z tego samego œrodowiska spo³ecznego dziewcz¹t jedne przywi¹zywa³y tak du¿¹ wagê do obietnicy ma³¿eñstwa, inne zaœ tak ³atwo, bez wyrzutów sumienia, ³ama³y wpajane im zasady.
U Ÿróde³ „swobodnego” prowadzenia siê czêœci dziewcz¹t tkwi³o z pewnoœci¹ poczucie wykorzenienia, jakie mog³o pojawiæ siê wœród nap³ywaj¹cej do miast ludnoœci wiejskiej, nierzadko brak rodziny i kontroli œrodowiskowej, przypadkowe wzorce zachowañ. Nie mniej istotn¹ rolê — jak siê
wydaje — odgrywa³y tak¿e: ciekawoœæ, chêæ wspó³zawodnictwa i poszukiwanie przyjemnoœci.
Owo pragnienie korzystania z uroków ¿ycia sk³ania³o tak¿e do niedotrzymywania ma³¿eñskiej przysiêgi wiernoœci. Motywów zdrady mo¿na
oczywiœcie wymieniæ wiêcej, wœród nich — g³êboko zazwyczaj skrywane
— problemy ma³¿eñskie: agresywny m¹¿ alkoholik czy „oziêb³a” b¹dŸ Ÿle
prowadz¹ca gospodarstwo domowe ¿ona. Niewiernoœæ, tak jak konkubinat, to w interesuj¹cej nas epoce zjawisko wpisuj¹ce siê g³ównie w obyczajowoœæ miasta, które, w odró¿nieniu od rygorystycznej wsi, oferowa³o wiele
mo¿liwoœci poznania potencjalnych partnerów35. W przewa¿aj¹cej czêœci
zdrady dopuszcza³y siê osoby pracuj¹ce, zw³aszcza pracuj¹ce kobiety. Nie
wywodzi³y siê one jednak ze œrodowisk mieszczañskich, jak to z luboœci¹,
ale w potêpiaj¹cym tonie przedstawia³y ówczesne powieœci. W 80% przypadków by³y to kobiety z tzw. warstw ludowych, 70% z nich (a w grupie kobiet notorycznie dopuszczaj¹cych siê zdrady wrêcz 75%) to pracownice
najemne, g³ównie robotnice, tak¿e s³u¿¹ce i prowadz¹ce drobny handel36.
Nic wiêc dziwnego, ¿e 44% kobiet zdradzaj¹cych mê¿ów znajdowa³o kochanka w pracy, pozosta³e zaœ w najbli¿szym otoczeniu: wœród rodziny lub
przyjació³. Jak wykaza³y badania, zdradzaj¹cy wspó³ma³¿onków nie chcieli opuszczaæ swego spo³ecznego œrodowiska, pragnêli jedynie zmieniæ part-

35
63% kobiet i 70% mê¿czyzn, którzy dopuœcili siê zdrady, to mieszkañcy miast, g³ównie przemys³owej
pó³nocy kraju, Basenu Paryskiego oraz osi PLM (Pary¿–Lyon–Montélimar).
36
Przede wszystkim kobiety m³ode, od pozosta³ych bardziej niezale¿ne ekonomicznie.
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nera37. Dokonywane wybory ujawnia³y ukryty hedonizm: zarówno w przypadku mê¿czyzn, jak i kobiet nowy partner by³ z regu³y od nich m³odszy
b¹dŸ przynajmniej m³odszy od ich ma³¿onka lub ma³¿onki38.
D¹¿enie do jak najszybszego i nieograniczonego korzystania z przyjemnoœci ¿ycia to postawa w œrodowisku robotniczym prze³omu XIX i XX w.
doœæ popularna. Pewna kobieta, zajmuj¹ca siê wyrobem gobelinów i dywanów, w liœcie napisanym w 1891 r. do zdradzaj¹cej ma³¿onka przyjació³ki
w ten sposób streszcza³a tê filozofiê: „Cieszê siê, ¿e siê bawisz. Zawsze to
czas dobrze spêdzony”39. Pozorna amoralnoœæ œrodowisk ludowych wynika³a przede wszystkim z powszechnego wœród robotników przekonania,
¿e ¿ycie jest krótkie. Szczególnie du¿a liczba zdrad w zag³êbiu górniczym
Nord–Pas–de–Calais wydaje siê zwi¹zana z wysok¹ liczb¹ przedwczesnych
zgonów, spowodowanych wybuchami gazu kopalnianego lub pylic¹ p³uc.
Poza tym robotnicy, w wiêkszym stopniu ni¿ reszta Francuzów objêci procesem dechrystianizacji, a co za tym idzie — tak¿e bardziej wolni od poczucia winy, w mniejszym stopniu czuli siê ograniczeni tradycyjn¹ moralnoœci¹. I tak np. w 1906 r. gospodyni domowa z Feuquières–lès–Lens bez
¿enady przyznawa³a, ¿e ojcem jej ostatniego dziecka nie by³ ani jej m¹¿, ani
kochanek. „Trudno by³oby mi wskazaæ, kto jest ojcem; zreszt¹ to ma³o
istotne” — doda³a.
Postawie takiej sprzyja³a nieznajomoœæ prawa, choæ wydaje siê, ¿e spora
czêœæ pope³niaj¹cych zdrady otwarcie kwestionowa³a zasadnoœæ zapisów prawnych lub œwiadomie je odrzuca³a. Tak¹ w³aœnie postawê reprezentowa³a pewna krawcowa z Marsylii, która w 1871 r. g³osi³a, ¿e „wolnoœæ jest niezaprzeczalnym prawem tego, który nie krad³ ani nie robi³ nic nielegalnego” i odnosz¹c siê do w³asnej sytuacji, deklarowa³a: „W moim sumieniu nie czujê siê
winna”40. Czêsto postrzegano wiêc zdradê przede wszystkim w aspekcie
przyjemnoœci, nie widz¹c w tym grzechu, a tym bardziej — przestêpstwa.
Taki sposób myœlenia sprzyja³ niesta³oœci seksualnej. Trudno doszukiwaæ siê g³êbszych przyczyn takich zachowañ, nale¿y natomiast podkreœliæ,
37
Wyj¹tkiem byli mê¿czyŸni z klas œrednich, którzy, nie znalaz³szy w swym otoczeniu odpowiedniej kochanki, zdradzali ¿ony z kobietami z plebsu, najczêœciej z m³odymi robotnicami, s³u¿¹cymi lub pannami
z rodzin robotniczych. Wœród zgromadzonych przeze mnie przypadków tego typu niewiernoœci robotnice
stanowi³y 42% kochanek, s³u¿¹ce — 30%.
38
39% zdradzaj¹cych kobiet wybra³o partnera m³odszego od siebie, a 64% m³odszego ni¿ ich m¹¿. 61%
by³o stanu wolnego; podobnie 60% zdradzaj¹cych mê¿ów wybra³o kochankê m³odsz¹ ni¿ ich ma³¿onka.
39
A.–M. Sohn, Chrysalides..., s. 918–919.
40
Tam¿e, s. 947.
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i¿ ich istot¹ by³o (i jest) korzystanie z ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji i sprzyjaj¹cej chwili. Przejawy tej nadmiernej aktywnoœci erotycznej wystêpowa³y
zarówno wœród niewiernych ma³¿eñstw, jak i konkubinatów, tak wœród
wdów, jak i kawalerów, w nielicznych wprawdzie, ale zauwa¿alnych przypadkach, gdy¿ tego typu zachowania w szczególny sposób bulwersowa³y opiniê
publiczn¹. Krytykê wzbudza³y osoby rozwi¹z³e, nawi¹zuj¹ce — sukcesywnie b¹dŸ w tym samym czasie — liczne zwi¹zki seksualne. Dla zilustrowania tego zjawiska wystarczy przytoczyæ choæby jeden przyk³ad. W 1895 r.
pewna s³u¿¹ca z Troyes opuœci³a nieudolnego mê¿a dla œwie¿o poznanego
porucznika, choæ mia³a jednoczeœnie kochanka w osobie miejscowego farmaceuty. Ten zaœ, ¿onaty, ale nieusatysfakcjonowany w swym zwi¹zku, utrzymywa³ równoczeœnie stosunki intymne z owdowia³¹ hafciark¹. Ta z kolei ¿y³a wprawdzie w konkubinacie z mechanikiem, ale zdradza³a go zarówno
z farmaceut¹, jak i ze znajomym pracownikiem handlowym, nie rezygnuj¹c
jednoczeœnie z kontaktów z jeszcze jednym m³odym mê¿czyzn¹.
Zarówno niestali w uczuciach mê¿czyŸni, jak i rozwi¹z³e kobiety nie
ukrywali swych podbojów, usprawiedliwiali je, a niekiedy uznawali za powód do dumy. Wszystkie zgromadzone przyk³ady pokazywa³y zachowania
reprezentantów œrodowisk ludowych (g³ównie robotniczych i drobnomieszczañskich). Nie zapominajmy jednak, ¿e i wœród warstw œrednich nie brakowa³o chêtnych do przygodnych kontaktów seksualnych z pospólstwem.
Rozwi¹z³oœci, o której tu mowa, sprzyja³y z pewnoœci¹ okreœlone zajêcia
zarobkowe. I tak wœród konkubinatów odznaczaj¹cych siê niesta³oœci¹ seksualn¹ 30% stanowi³y te, w których przynajmniej jedno z partnerów
wywodzi³o siê z rodziny handlarzy wêdrownych lub jarmarcznych, b¹dŸ pochodzi³a z rodziny ga³ganiarzy, a wiêc ze œrodowiska w miarê zamkniêtego,
bowiem zajêcia te by³y zwykle dziedziczone. Wczesne wchodzenie w wolne
zwi¹zki wpisywa³o siê w ich tradycje rodzinne. Podobnie te¿ dziewiarki
z okolic Troyes z pokolenia na pokolenie przekazywa³y sobie bardzo swobodne obyczaje, za normê uchodzi³y wiêc konkubinaty, zdrady, a tak¿e rozwody. Tolerancja dla ¿ycia seksualnego m³odzie¿y by³a tak du¿a, ¿e dziewiarka, oskar¿ona w 1892 r. o to, ¿e pozwala³a swej 15–letniej córce na odwiedziny u dwóch kilkunastoletnich ch³opców (16– i 17–letniego), odpowiada³a naiwnie: „W Romilly tak ma³o siê na to zwraca uwagi, ¿e nie s¹dzi³am, ¿e robiê coœ z³ego”41. Tak¿e praczki, nawi¹zuj¹c kontakty intymne

41

Tam¿e, s. 587.
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z klientami, nie odznacza³y siê nadmiern¹ nieœmia³oœci¹. Tak¹ oto uwagê
zanotowali policjanci po z³apaniu jednej z nich „in flagranti” z ¿o³nierzami:
„W tych sprawach zachowuje siê jak niemal wszystkie praczki w Mourmelon”42. Nale¿y jednak¿e zastrzec, ¿e Mourmelon by³o miastem garnizonowym, niezbêdna jest zatem ostro¿noœæ w pos³ugiwaniu siê powy¿szym przyk³adem. Znamienne, ¿e z³¹ s³aw¹ cieszy³y siê praczki tak¿e w innych czêœciach Francji. W 1891 r. w pralni w La Souterraine „opowiada³y [one
— przyp. t³um.] czêsto o swych kochankach”, zw³aszcza „¿ona G.”, której
„prowadzenie siê uchodzi³o za godne politowania”, ale która „wcale siê
z tym nie kry³a”43. Nadszarpniêt¹ reputacjê, nie zawsze bezpodstawnie,
mia³y równie¿ kelnerki oraz kobiety prowadz¹ce wyszynki i piwiarnie.
Ogólnie rzecz bior¹c, swobodzie seksualnej sprzyja³y równie¿ wszystkie
zajêcia wêdrowne, wymagaj¹ce dodatkowo czêstego kontaktu z nieznanymi dotychczas ludŸmi, np. woŸnicy, robotnika budowlanego przenosz¹cego siê z budowy na budowê, szyj¹cej po domach krawcowej. Nieskrêpowane niczym zachowania seksualne najczêœciej charakteryzowa³y mê¿czyzn, bardziej mobilnych od kobiet i stale gotowych do podejmowania
wêdrówki za prac¹.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e czynnikiem u³atwiaj¹cym ubogiej ludnoœci
miejskiej przypadkowe kontakty seksualne i zdradê by³y warunki i zwyczaje
¿ycia codziennego tych œrodowisk. W odnotowanych przeze mnie przypadkach co pi¹ty kochanek by³ sublokatorem w domu swojej kochanki i jej mê¿a. Zjawisko to, podobnie jak podnajmowanie pokoju lub k¹ta do spania,
charakteryzowa³o przede wszystkim zag³êbia górnicze, gdzie wielu kawalerów ¿y³o pod dachem starszego kolegi. Sublokatorzy, maj¹c wybór, korzystali zarówno z uroków matek, jak i córek, choæ te ostatnie przedstawia³y
dodatkow¹ wartoœæ — mogli je bowiem w przysz³oœci poœlubiæ. Podobnie
by³o w œrodowisku handlarzy i rzemieœlników, którzy udzielali noclegów
niektórym ze swoich pracowników. Tak np. w 1876 r. ¿ona wytwórcy sabotów z Clamecy „¿y³a z robotnikami w domu jak z mê¿em”44.
Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e niewiele wspólnego ³¹czy³o ustabilizowane konkubinaty z ludŸmi marginesu spo³ecznego — alkoholikami
i lumpenproletariatem — obojêtnymi na najbardziej elementarne zasady
przyzwoitoœci. Szczegó³owe badania potwierdzaj¹ fakt, ¿e w ubogich œro42
43
44

Tam¿e, s. 928.
A.–M. Sohn, Du premier baiser..., s. 263.
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dowiskach miejskich prze³omu XIX i XX w. istnia³a wyraŸna gradacja
swobody seksualnej. „Umiarkowan¹” swobodê w przypadku zarêczonych
kochanków lub zdradzaj¹cej ma³¿onki, „nieszczêœliwej” w swym zwi¹zku
œrodowiska te — a zw³aszcza robotnicy — akceptowa³y powszechnie.
„Nieograniczon¹ i nieuporz¹dkowan¹” — potêpia³y. Ustabilizowani ¿yciowo robotnicy przyjmowali w tych sprawach mieszczañski konwenans.
Robotnicy w ariergardzie?
Lata 1950–1970 dla historii seksualnoœci pozostaj¹ w du¿ym stopniu terra incognita. Niektóre sygna³y œwiadcz¹ o tym, i¿ robotnicy przestali byæ
w owym czasie prekursorami przemian obyczajowych. W pokoleniu baby
boom to studenci i uczniowie liceów przejêli rolê propagatorów nowych
postaw, próbowali nawet ³¹czyæ has³a swobody seksualnej ze sprzeciwem
politycznym. M³odym ludziom, pochodz¹cym z warstw ludowych trudno
by³o odnaleŸæ siê w nowej sytuacji. Z jednej strony gotowi byli korzystaæ
z rosn¹cej swobody seksualnej dziewcz¹t i powiêkszaæ liczbê „zaliczonych”
partnerek, z drugiej — pozostawali ci¹gle pod wp³ywem podwójnej regu³y
moralnoœci, dziel¹cej dziewczêta na „³atwe” i na „porz¹dne”, przywi¹zuj¹cej wagê do dziewictwa panny m³odej. W praktyce wiêc tworzyli „now¹
podwójn¹ moralnoœæ”: wykorzystywali „poderwane” panienki, „zabawiali
siê” nimi, nie anga¿uj¹c siê emocjonalnie, a po zaspokojeniu pragnieñ
— porzucali, by zademonstrowaæ odczuwan¹ do nich pogardê45. Towarzyszy³ temu powrót rodzin robotniczych do wartoœci uznawanych za tradycyjne. I choæ interesuj¹ce mnie œrodowiska spo³eczne pozosta³y zwolennikami
zwi¹zków przedma³¿eñskich i konkubinatu (który sta³ siê popularny w ca³ym spo³eczeñstwie) oraz uznawania dzieci pozama³¿eñskich, to wyraŸnie
zaczê³o wzrastaæ uznanie dla wartoœci rodziny, zastêpuj¹cej dawn¹ solidarnoœæ zbiorow¹, polityczn¹ i zawodow¹46. Czy¿by wiêc ostatnie trzydziestolecie XX w. ze swoim pop³ochem i chaosem odkry³o w³aœnie w klasie robotniczej filary ma³¿eñstwa i heteroseksualnoœci?
t³umaczenie
Agnieszka Janiak–Jasiñska
Magdalena Witas
45
46

Tej¿e, Âge tendre et t˜te de bois, rozdz. 5.
Zob. L. Schwartz, La vie privée des ouvriers...
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„Sen mê¿a o dwóch ¿onach”.
Postaæ kobiety na ³amach
prasy satyryczno–humorystycznej
Królestwa Polskiego w latach 1905–1914

„Sen mê¿a o dwóch ¿onach”...

W drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w. europejska prasa satyryczno–humorystyczna prze¿ywa³a szczyt popularnoœci. Paryska „L’Assiette au
beure” czy monachijski „Siplicissimus” tworzy³y wzorce respektowane
wówczas powszechnie. We Francji czasopism specjalizuj¹cych siê w uprawianiu gazetowego dowcipu wychodzi³y dos³ownie setki. Ten bardzo wtedy modny typ prasy mo¿na ju¿ kojarzyæ z przejawami rodz¹cej siê kultury
masowej1.
Na ziemiach polskich historia ustabilizowanego komercyjnego czasopiœmiennictwa satyryczno–humorystycznego zaczê³a siê w Galicji w dobie autonomicznej2. W Królestwie Polskim d³ugowieczne pisma tego typu narodzi³y siê tak¿e w latach 60. i 70. XIX w., ale wrogi im system prasowy (zarazem zaborczy i despotyczny) równie¿ na tym polu blokowa³ rozwój. Warto
zauwa¿yæ, ¿e znacznie swobodniej ni¿ nieliczne pisma królewiackie wypo-

1

Czêœæ spoœród tez zawartych w tym artykule zaprezentowa³em ju¿ w ksi¹¿ce „Weso³e gazetki”. Prasa satyryczno–humorystyczna w Królestwie Polskim 1905–1914, Warszawa–£ódŸ 1988, która ukaza³a siê nak³adem
PWN. S¹dzê jednak, ¿e choæby ze wzglêdu na specyfikê Ÿród³a warto wróciæ do kilku kwestii, bo omawiane
periodyki, odpowiednio odczytane, dostarczyæ mog¹ pewnych przes³anek, m.in. do rozwa¿añ nad spo³eczno–kulturowymi aspektami kobiecoœci czy seksualnoœci. Wiele przedstawionych tu cytatów oraz odsy³aczy
do Ÿróde³ prasowych, a tak¿e archiwalnych w literaturze przedmiotu ukazuje siê po raz pierwszy.
2
Zob. E. Skorupa, Lwowska satyra polityczna na ³amach czasopism humorystyczno–satyrycznych epoki pozytywizmu, Kraków 1992.
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wiada³y siê pokrewne im gatunkowo periodyki rosyjskie, te¿ przecie¿ nieciesz¹ce siê sympati¹ w³adz3.
Prze³om w sytuacji prasy Królestwa nast¹pi³ w 1905 r. po manifeœcie
paŸdziernikowym, gdy zliberalizowano formy kontroli s³owa drukowanego
(cenzurê prewencyjn¹ zast¹piono represyjn¹) i zniesiono wymóg uzyskania
koncesji — inne mechanizmy i regu³y kszta³towa³y odt¹d system prasowy
w Kongresówce (tak¿e na „ziemiach zabranych” i w ogóle w cesarstwie rosyjskim)4. W wyniku zmian prawa, ale te¿ i w klimacie psychologicznym rewolucji, dokona³a siê istna erupcja tytu³ów satyryczno–humorystycznych,
a i po 1907 r. dane liczbowe zaœwiadczaj¹ zwiêkszenie i urozmaicenie oferty. W 1900 r. w Królestwie wychodzi³y 4 pisma omawianego typu, w latach
1905–1914 ukazywa³o siê ich co najmniej 67 (w tym 62 w jêzyku polskim).
£¹czny jednorazowy nak³ad „weso³ych gazetek” w 1906 r. by³ 5,5 razy wy¿szy ni¿ w 1900 r.
Tak znacz¹cy wzrost determinowa³y bezpoœrednio czynniki natury prawno–politycznej, polegaj¹ce na uchyleniu dawnych ograniczeñ. Nie oznacza to jednak braku zagro¿enia represjami. Przeciwnie — zachowane dane
na temat konfiskat i zawieszeñ tytu³ów prasowych, choæ fragmentaryczne,
œwiadcz¹, ¿e w latach 1905–1914 ten typ czasopism by³ dotkliwie przeœladowany. W dobie rewolucji w³adze stosowa³y represje najczêœciej z powodów
politycznych, z czasem w prawnych uzasadnieniach decyzji Warszawskiego
Komitetu ds. Druku czy kancelarii genera³a–gubernatora roœnie liczba odwo³añ do paragrafów przewiduj¹cych kary za rozpowszechnianie pornografii.
Specyficzny klimat wokó³ omawianej prasy, a tak¿e dynamiczne przemiany jej treœci i formy z pewnoœci¹ pozostawa³y w zwi¹zku z oczekiwaniami publicznoœci. Konstatacje potwierdzaj¹ce du¿¹ popularnoœæ periody3

Np. N. Lejkin informowa³ A. Czechowa o tym, ¿e E. Feoktistow, wieloletni naczelnik G³ównego Zarz¹du
ds. Druku (organu sprawuj¹cego nadzór nad terenowymi oddzia³ami cenzury), by³ z za³o¿enia przeciwny funkcjonowaniu czasopism satyrycznych i uwa¿a³, ¿e s¹ one zbêdne dla publicznoœci; J. T. Oksman,
E. M. Feoktistow i jego wospominanija, [w:] E. M. Feoktistow, Wospominanija, Leningrad 1929, s. XXIII.
Gdy w 1872 r. wydawca „Kolców” Mieczys³aw Dzikowski zwróci³ siê do w³adz o pozwolenie na publikowanie rysunków humorystycznych, rozpatruj¹cy sprawê urzêdnik wyda³ opiniê pozytywn¹, twierdz¹c, i¿ polskie periodyki humorystyczne maj¹ w porównaniu z rosyjskimi ca³kiem niewinny charakter i trzymaj¹ siê
z dala od polityki. Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw, Petersburg (dalej: CGIAP), G³awnoje Uprawlenije po die³am Pieczati (dalej: GUpdP), fond (dalej: f.) 776, opis (dalej: o.) 2, jednostka chranienija (jch.) 10, k. 431–432. Dodajmy, ¿e ta apolitycznoœæ i „dobrotliwoœæ” satyryczno–humorystycznej prasy
królewiackiej do 1905 r. by³a wymuszona przez w³adze, o czym cytowany urzêdnik ju¿ nie wspomina³.
4
M. Tobera, dz. cyt., s. 35– 47; por. H. Ba³abuch, Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915, Lublin 2001, s. 79–80.
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ków satyryczno–humorystycznych w czasach rewolucyjnych i porewolucyjnych znaleŸæ mo¿na w publicystyce tamtej epoki, w póŸniejszych przekazach pamiêtnikarskich, a tak¿e w niektórych zachowanych dokumentach
urzêdów cenzorskich w Warszawie i Petersburgu. To by³ wa¿ny typ prasy
i dla czytelników, i dla w³adz — „Mucha”, „Kolce” czy „Nowy Szczutek”
stale testowa³y m.in. zakres swobody wypowiedzi w zmienionym systemie
prasowym.
Zainteresowania autorów mniej lub bardziej œmiesznych tekstów i ilustracji ewoluowa³y wraz z przemianami nastrojów spo³ecznych. Drapie¿na
satyra polityczna — istotne novum w dobie likwidacji cenzury prewencyjnej — dominowa³a na ³amach pism do koñca 1906 r., a nawet jeszcze
w pierwszym pó³roczu 1907 r., potem coraz wiêcej miejsca poœwiêcano zagadnieniom obyczajowym. Nast¹pi³a te¿ charakterystyczna dywersyfikacja
zbioru. Niektóre pisma satyryczne nadal specjalizowa³y siê w problematyce
politycznej, za niemal klasyczn¹ uchodzi³a w tej materii „Mucha”. Najczêœciej redakcje proponowa³y czytelnikom zró¿nicowany zestaw rymowanek
i kreskówek komentuj¹cych zarówno doniesienia z pierwszych stron najpowa¿niejszych dzienników, jak te¿ ró¿ne ¿yciowe perypetie swych fikcyjnych
bohaterów. Taki melan¿ prezentowa³y tygodniki o mocnej od lat pozycji:
„Kurier Œwi¹teczny” i „Kolce” oraz nowe, które chcia³y nawi¹zaæ równorzêdn¹ konkurencjê: „Szczutek” („Nowy Szczutek”), potem „Sowizdrza³”
i ³ódzki „Œmiech”. Lewicow¹ przeciwwagê dla nich próbowa³y stworzyæ
„Kogut” i „Diabe³ Warszawski”, swoiœcie radykalne równie¿ w kwestiach
obyczajowych. Ukazywa³y siê te¿ periodyki poœwiêcone niemal wy³¹cznie
tym w³aœnie zagadnieniom, jak „Wolne ¯arty”, „Kobietki” czy „Flirt”.
Poziom artystyczny tekstów (z ilustracjami by³o nieco lepiej) publikowanych przez pisma tego typu pozostawa³ najczêœciej niski. Choæ zdarza³y
siê wyj¹tki, z regu³y jednak chodzi³o o swoiste równanie w dó³, czyli zaspokojenie ma³o wyrafinowanych gustów jak najszerszych krêgów czytelniczych.
Niemal wszystkie analizowane periodyki mia³y charakter komercyjny
— w za³o¿eniu winny zatem przynosiæ dochód wydawcom. Efemerycznoœæ
wiêkszoœci tych pisemek dowodzi, ¿e tylko w niewielu przypadkach mo¿na
by³o zrealizowaæ ambitny cel ekonomiczny. Za niedoœcigniony wzór sukcesu finansowego uchodzi³ W³adys³aw Buchner, który te¿ osobiœcie redagowa³ sw¹ „Muchê”.
Rozwa¿aj¹c zagadnienia dotycz¹ce wizerunku kobiety na ³amach omawianej prasy, warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt. Ta kwestia
(istotna zawsze, gdy mowa o sprawach p³ci czy kulturowych barierach
i kontekstach seksualnoœci) dotyczy nadawców — autorów prezentowa-

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

132 Marek Tobera

nych na ³amach tekstów i ilustracji — oraz redaktorów i wydawców.
Wprawdzie znakomita wiêkszoœæ utworów publikowana by³a bez podpisów, a w stopkach redakcyjnych czêsto podawano nazwiska figurantów
(„redaktorów odpowiedzialnych”), ale zarówno ze Ÿróde³ drukowanych,
jak i archiwalnych oraz literatury przedmiotu wynika, ¿e humorystami (tak
wówczas nazywano autorów paraj¹cych siê literackim dowcipem na poziomie popularnym) byli wtedy bodaj bez wyj¹tku mê¿czyŸni. Omawiana prasa prezentowa³a wiêc mêski punkt widzenia.
Kobieta na ³amach „Kuriera Œwi¹tecznego” czy „Wolnych ¯artów”
z regu³y gra³a rolê bohaterki w utworach, które odnosi³y siê do zagadnieñ
obyczajowych, a czasem wprost do dziedziny erotyki. Najczêœciej jej wizerunek œwiadczy³ o przynale¿noœci do mieszczañstwa, choæ nie zawsze tak
by³o. Na problemy postaci kobiecych wywodz¹cych siê z warstw ni¿ej sytuowanych humorystyka patrzy³a jakby z zewn¹trz, nie uto¿samiaj¹c siê z ich
k³opotami, niekiedy jednak ujmuj¹c siê za pokrzywdzonymi.
Autorzy zwracali uwagê — poza statusem spo³ecznym — na wiek i stan
cywilny bohaterek. Z tekstów i ilustracji wy³ania³y siê stereotypy: panienki,
doros³ej kobiety samotnej („starej panny”), mê¿atki, emancypantki, pomocy domowej (od s³u¿¹cej po guwernantkê), wreszcie prostytutki.
Kreowane przez humorystów panienki trawi³y doznania i têsknoty jednoznacznie zwi¹zane z p³ci¹ przeciwn¹. Dziewczêta nie tylko rozmyœla³y
i oddawa³y siê marzeniom, ale te¿ w trosce o realizacjê najwa¿niejszego celu swej m³odoœci — zam¹¿pójœcia wykorzystywa³y zalotnoœæ, kokieteriê,
a nawet mniej subteln¹ prowokacjê. Czasem tylko nierozwa¿nie przeszkadzali rodzice. Oto w Serenadzie majowej z „Zygzaków” rozgniewany papa
Eweliny przegna³ adoratora wyœpiewuj¹cego jego córce mi³osne piosnki.
Efekt okaza³ siê fatalny:
„(...) Odt¹d Ewelinie
Nikt na mandolinie
Nie gra³ w nocnym czasie
Na pustym tarasie.
Têsknota j¹ ¿ar³a
Wziê³a i umar³a”5.

Autor rymowanki przewrotnie oœmieszy³ potrzebê przesadnego rygoryzmu — wiele innych utworów potwierdza jednak troskê rodziców o ko5

Serenada majowa, „Zygzaki” 1907, nr 3, s. 108–109.
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rzystne wydanie córek za m¹¿. „Weso³a prasa” nie kwestionowa³a natomiast obowi¹zuj¹cej normy, nakazuj¹cej panienkom seksualn¹ wstrzemiêŸliwoœæ, jakkolwiek przeœmiewczo wyra¿a³a obawy o realne przestrzeganie tej zasady. Znajdowa³o to wyraz w uszczypliwych uwagach i mocnych
niekiedy sformu³owaniach, np. w nieco dosadnych koñcowych strofach Pochwa³y pannom z tygodnika „Momus”:
„(...) Tolerujecie zreszt¹ flirt
Z ograniczeniem — jeœli ³aska —
Flirt z pann¹ siêga a¿ do... paska,
By siê nie nadpsu³ œlubny mirt,
Od paska dla przysz³ego mê¿a
Chowacie niewzruszony skarb,
Ten m¹¿ mieæ mo¿e z³oty garb,
Bo z³oto nawet was — zwyciê¿a.
Przed sprytem panny czo³o schyl,
Ta trusia — cicha, uœmiechniêta,
Z wypchan¹ kabz¹ konkurenta
Zw¹cha chocia¿by na sto mil;
Choæ eteryczn¹ jest i blad¹,
Nad ptaszkiem, kwiatkiem roni ³zy,
Jednak jej ¿ywiej serce dr¿y,
gdy epuzera ma z... posad¹.
Lecz zbyt uczciwy jest mój wiersz
I imiê «panny» nazbyt œwiête,
Bym œpiewaæ zdradn¹ móg³ ponêtê
Warszawskich naszych demi–vierges;
Nad podejrzan¹ wasz¹ cnotê,
Nad istnieñ waszych szych i k³am
Ja wolê — prawdê powiem wam —
Uczciw¹ polsk¹ ko–o–kotê!”6.

Owe demi–vierges niekiedy jednak ulega³y pokusom do koñca, choæ czasem — jeœli wierzyæ humorystom — dzia³o siê tak z powodu zwyk³ej ³atwowiernoœci. „Osiemnastoletnia ciekawska” spyta³a ciociê, „sk¹d siê bierze

6

L. Konarski, Pochwa³a pannom, „Momus” 1911, nr 2, s. 2.
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dzieciê?”, twierdz¹c, ¿e narzeczony wyjaœnia³ jej to wiele razy, ale tylko
praktycznie. Ciocia zaœ odpowiedzia³a:
„(...) Moja Ziutko,
Czegó¿ chcesz wiêcej,
Poznasz wszystko dobrze, krótko
Za... kilka miesiêcy”7.

Na ogó³ jednak prasa satyryczno–humorystyczna traktowa³a panienki
wyrozumiale, wierna maksymie, wedle której „lepiej iœæ za m¹¿ z mi³oœci,
ani¿eli z mi³oœci zostaæ star¹ pann¹”8.
Doros³¹ kobietê, która nigdy nie stanê³a na œlubnym kobiercu, z regu³y
prezentowano natomiast bez ¿yczliwoœci. W stosunkowo ³agodnej formie
uczyni³ to wspó³pracownik „Wolnych ¯artów”, kpi¹c z naiwnoœci swej bohaterki, poch³oniêtej lektur¹ romansu: „(...) Nie! Doprawdy ten autor jest
zachwycaj¹cym cz³owiekiem. (...) Na ka¿dej stronicy swej ksi¹¿ki nazywa
mnie: «Urocza czytelniczko!»”9.
Znacznie czêœciej jednak autorzy tekstów i ilustracji dworowali sobie
z ma³o powabnej aparycji starych panien, bez ¿enady eksponowali te¿ ich
wzglêdnie zaawansowany wiek czy niezrealizowane potrzeby uczuciowe. Oto charakterystyczne „Westchnienie”, które wspó³pracownik „Kuriera Œwi¹tecznego” przypisa³ bardzo brzydkiej bohaterce pewnego rysunku:
„Ach, jak ja bym by³a wierna i oddana, ¿eby tylko by³o komu...”10.
Humorystyka potwierdza szeroko podzielane wówczas przekonanie
o tym, i¿ zawarcie ma³¿eñstwa stanowiæ winno naturalny, niemal niezbêdny
fakt w ¿yciu kobiety. Przes¹dza³ on nie tylko o jej dalszym samopoczuciu,
ale te¿ o postrzeganiu przez bliŸnich. Stan wolny doros³ej niewiasty uwa¿ano za klêskê, i to klêskê godn¹ raczej szyderstwa ni¿ wspó³czucia.
Wzglêdna ³agodnoœæ powraca³a na ³amy, gdy goœci³y na nich emancypantki. „Mucha” czy „Plotka” dystansowa³y siê w mniej lub bardziej dowcipny sposób od g³oœnych wspó³czeœnie hase³ równouprawnienia, uwa¿aj¹c je najczêœciej za pewn¹ grê pozorów. £ódzki „Œmiech” zamieœci³ Hymn
sufra¿ystek:

7
8
9
10

Osiemnastoletnia ciekawska (czy s¹ takie?), „Kogut” 1910, nr 14, s. 4.
Aforyzmy o kobiecie, „Flirt” 1908, nr 4, s. 3.
Zarozumia³oœæ, „Wolne ¯arty” 1907, nr 2, s. 2.
Westchnienie, „Humor Œwi¹teczny” [„Kurier Œwi¹teczny”] 1908, nr 2, s. 7.
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„Zbyt d³ugo ¿y³yœmy w niewoli,
Ko³ysz¹c, warz¹c, przêd¹c niæ.
Nadesz³a chwila lepszej doli,
Wolnymi wreszcie musim byæ.
Dalej wiêc, dalej, róbmy kram!
Jak amazonki walczmy dzielnie,
Precz z dzieæmi, co zawad¹ nam,
Porzuæmy rondle i patelnie,
Niech m¹¿ pitrasi obiad sam!
Choæ stare ³otry, mê¿ów zgraja,
Zatrzymaæ chc¹ nad nami rz¹d,
Energiê tylko w nas podwaja
Ten wsteczny, chuligañski pr¹d.
Dalej wiêc, dalej, róbmy kram! etc.
Niech zam¹¿pójœcie nas nie mami,
Rodzinne cnoty rzuæmy precz.
Byæ ministrami i pos³ami
to dla nas dziœ wa¿niejsza rzecz.
Dalej wiêc, dalej, róbmy kram! etc.
Na wszystkie wiêzy gwi¿d¿my zgodnie,
Niech kwitnie wolnoœæ dusz i ³ó¿!
Gdy zamiast sukien wdziejem spodnie
To równoœæ ca³a bêdzie ju¿.
Dalej wiêc, dalej, róbmy kram!
Jak amazonki walczmy dzielnie,
Precz z dzieæmi, co zawad¹ nam,
Porzuæmy rondle i patelnie,
Niech m¹¿ pitrasi obiad sam!”11.

W omawianej prasie feminizmu na ogó³ nie traktowano serio. Sporo tu
pob³a¿liwoœci, wynikaj¹cej z przekonania satyryków o niezbyt g³êbokiej
11

Hymn sufra¿ystek, „Œmiech” 1913, nr 40, s. 2.
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motywacji ideowej jego zwolenniczek. W myœl tej interpretacji emancypacja mia³aby polegaæ na porzuceniu ról tradycyjnie kobiecych (wychowanie
dzieci, prowadzenie domu) i upodobnieniu siê (równie¿ zewnêtrznym) do
mê¿czyzn. „Robienie kramu” budzi³o raczej politowanie ni¿ gniew autorów. Czêsto te¿ sprowadza³o siê podobno do wybryków dorastaj¹cych panien, które póŸniej i tak chêtnie rezygnowa³y z m³odzieñczych ekstrawagancji, zamieniaj¹c siê w „normalne” ¿ony i matki:
„(...) Taka to ju¿ kolej rzeczy
I wœród feministek
Gdy przemówi wola Bo¿a
Dobry lada ch³ystek.
Dziœ inaczej Zosia ceni
Kobiet stanowisko
I feminizm zwietrza³ z g³ówki
Nad dziecka ko³ysk¹”12.

Stale zatem powraca³ w¹tek ma³¿eñstwa, a humoryœci niemal obsesyjnie czynili go elementem prezentacji rozmaitych typów bohaterek. Zamieszanie i k³opoty zaczyna³y siê zreszt¹ na d³ugo przed œlubem tych wyró¿nionych przez los kobiet, które mia³y owego szczêœcia dost¹piæ. Rodzice panien na wydaniu mniej lub bardziej nerwowo krz¹tali siê w poszukiwaniu
dobrej partii. Te kwestie komentowa³y jednak najczêœciej utwory, w których g³ówne role powierzano mê¿czyznom, chodzi³o bowiem o posagi.
„Dzieñ i noc muszê myœleæ o pani!” — wyzna³ mê¿czyzna zabiegaj¹cy
o rêkê panny z bogatego domu. „Doprawdy, czy wierzyciele tak panu dokuczaj¹?” — us³ysza³ rezolutn¹ odpowiedŸ13.
„Posa¿na piêknoœæ jest jak centrum ko³a, do którego zbiegaj¹ siê promienie” — g³osi³ „Czarny Kot”14.
Rysownik „Wolnych ¯artów” prezentowa³ natomiast „Nowoczesne zarêczyny”: dwa mieszki zwi¹zane ze sob¹, na jednym napis „–95 000”, na
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Nasze feministki, „Kogut” 1910, nr 6, s. 3; O kobiecie i mi³oœci, „Wolne ¯arty” 1908, nr 4, s. 5.
Pan..., „Wolne ¯arty” 1908, nr 8, s. 7.
Z geometrii, „Czarny Kot” 1906, nr 1, s. 10.
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drugim „+100 000”15. „Posag jest honorarium za sprzedan¹ wolnoœæ kawalersk¹” — twierdzi³ zaœ autor sentencji16.
Sytuacjê rzekomo optymaln¹ — przynajmniej z mêskiej perspektywy
— prezentowa³ rysunek zamieszczony na ok³adce „Kuriera Œwi¹tecznego”.
Tytu³: „Sen mê¿a o dwóch ¿onach”. Bohatera tej grafiki nawiedzi³y trzy kobiety. Pierwsza eksponowa³a solidny trzos z posagiem, druga by³a urocz¹
mamusi¹ otoczon¹ gromadk¹ dzieci. Ale panu œni¹cemu tak piêknie satysfakcji nie by³o jeszcze doœæ: przeto nieco w g³êbi ilustracji, lecz w istocie dominuj¹c perspektywê, roztacza³a swe czary powabna baletnica17.
Rzadziej ni¿ ¿arty z kawalerów poluj¹cych na korzystne intercyzy ukazywa³y siê rymowanki i kreskówki poœwiêcone „kupowaniu” atrakcyjnych
ma³¿onków przez podstarza³e, acz bogate kobiety (z regu³y wdowy). I ten
aspekt zosta³ jednak poruszony. „Pan, utrapion chuci¹ nienasycon¹ swej leciwej ma³¿onki, któr¹ poœlubi³, by uratowaæ j¹ przed samotnoœci¹, a swój
maj¹tek przed upadkiem...” — snu³ opowieœæ wspó³pracownik „Czarnego
Kota”18.
Czasem te¿ pojawia³ siê w¹tek okrutnego niewieœciego wyrachowania,
jak choæby w dialogu dwóch m³odych przyjació³ek:
„— Nie pojmujê, jak mog³aœ wyjœæ za m¹¿ za takiego starca; có¿ on ma
oprócz swego maj¹tku?
— Wadê sercow¹”19.
Role kobiece humoryœci powierzali najczêœciej mê¿atkom. Wydaje siê,
i¿ wizerunek kobiety zamê¿nej s³u¿y³ niekiedy do prezentacji cech podobno charakterystycznych dla p³ci piêknej w ogóle. Oto dialog ma³¿onków z „Kuriera Œwi¹tecznego” (rzecz dzieje siê w Warszawie w dobie rewolucji):
„— Co siê tak czeszesz zajadle, przecie¿ nie idziemy ani z wizyt¹, ani
na bal.
— Tak, ale na ulicê.

15

Nowoczesne zarêczyny, „Wolne ¯arty” 1907, nr 3, s. 10.
O kobiecie i mi³oœci, „Wolne ¯arty” 1908, nr 4, s. 5.
Sen mê¿a o dwóch ¿onach, „Kurier Œwi¹teczny” 1906, nr 51, s. 1. W ówczesnych publikacjach humorystycznych doœæ czêsto powtarza³ siê w¹tek baletnicy jako symbolu seksualnoœci, co nie powinno dziwiæ,
zw³aszcza w sytuacji, gdy norma nakazywa³a paniom zas³aniaæ sukni¹ kostki.
18
T. Radwañski, Przypowieœci sowizdrzalskie o dobrym panu i rozpustnym s³udze, „Czarny Kot” 1906, nr 2,
s. 8.
19
Nie pojmujê..., „Wolne ¯arty” 1908, nr 17, s. 4.
16
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— Wiêc có¿ z tego?
— Mo¿e mnie jakaœ kula zabiæ i bêdê po œmierci wygl¹da³a jak czupirad³o, dziêkujê”20.
Bohaterka gazetowej humorystyki z regu³y nie musia³a dbaæ o rodzinny bud¿et, pozostawiaj¹c tê troskê mê¿owi. Pewna niefrasobliwoœæ wobec
spraw finansowych przeradza³a siê nawet w roszczeniowoœæ. Oto charakterystyczny dialog:
„¯ona: Jak s¹dzisz, czy wzi¹æ ten ¿akiet za 40, czy ten drugi za 70 rubli?
M¹¿: Wiêcej jak 40 rubli nie mam nawet przy sobie!
¯ona: To w takim razie weŸmy na kredyt ten ¿akiet za 70 rubli, a za
40 kupisz mi kapelusz!”21.
Roszczeniowoœæ niekiedy dotyczy³a te¿ spraw intymnych. M¹¿ z ³amów „Koguta”, znu¿ony temperamentem swej wybranki, ¿yczy³ sobie na
nowy rok choæ jednej spokojnej nocy22. Na tej samej stronie pobo¿na mê¿atka wzdycha³a: „Pismo powiada, ¿e nawet sprawiedliwy siedem razy
grzeszy, ja zaœ mojego mê¿a ledwie raz na siedem dni mogê nak³oniæ do
tego”23.
Owa namiêtnoœæ nie zawsze koncentrowa³a siê na ma³¿onku. „Wiernoœæ kobieca ulega tak¿e przedawnieniu” — twierdzi³ autor „Wolnych ¯artów”24. I w tej kwestii bohaterki przynajmniej niektórych utworów dba³y
o przestrzeganie regu³: „Mój panie, zbyt szanujê swojego mê¿a, bym mia³a
go zdradziæ z kimœ, kto mu jeszcze nie by³ przedstawiony” — tak pewna dama pouczy³a niefortunnego podrywacza25.
Jeœli wierzyæ humorystyce, niebezpieczeñstwa czyha³y najczêœciej ze
strony osób pozornie bliskich. Oto przestroga, któr¹ us³ysza³ pewien mê¿czyzna, nieœwiadomy powagi sytuacji:
„Przyjaciel domu: Jesteœ moim przyjacielem, czy nie?
M¹¿: Naturalnie, ¿e jestem.
Przyjaciel domu: Wiêc uwa¿aj na twoj¹ ¿onê, ona nas obu zdradza”26.

20
21
22
23
24
25
26

Co siê tak czeszesz…, „Kurier Œwi¹teczny” 1906, nr 50, s. 9.
Praktyczna kobieta, „Wolne ¯arty” 1908, nr 2, s. 3.
Czegó¿ ci..., „Kogut” 1910, nr 1, s. 3.
Westchnienie pobo¿nej mê¿atki, tam¿e.
O kobiecie i mi³oœci, „Wolne ¯arty” 1908, nr 3, s. 7.
Szczyt dobrego tonu, „Pan” 1908, nr 3, s. 19.
Przyjaciel domu..., „Kobietki” 1906, nr 3, s. 12.
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Wspó³pracownik „Czarnego Kota” relacjonowa³ natomiast: „Mój znajomy szuka³ mi³oœci i o¿eni³ siê. Natychmiast znalaz³... przyjaŸñ. A jego
przyjaciel? Znalaz³ to, czego poszukiwa³ w³aœnie jego znajomy”27.
Niewiernoœæ, wedle pointy przynajmniej niektórych utworów, stanowiæ
mia³a jednak cechê charakterystyczn¹ dla obu p³ci. Doœwiadczona mê¿atka, znalaz³szy dowód zdrady mê¿a, krzycza³a w gniewie: „Ten nicpoñ wyprzedzi³ mnie!”28.
Wedle autorów omawianej prasy zawarcie ma³¿eñstwa, choæ tak istotne
dla przysz³oœci wielu bohaterów i bohaterek, bynajmniej nie dawa³o gwarancji szczêœcia i mi³oœci a¿ po grób. Przeciwnie: wiele utworów wieszczy³o
nieuchronny rzekomo rozpad wiêzi uczuciowych czy seksualnych miêdzy
ma³¿onkami. „Kto nigdy nie by³ ¿onaty, niech nie mówi o rozczarowaniu”
— wzywa³y „Wolne ¯arty”29, pytaj¹c w innym miejscu: „(...) czy istnieje na
œwiecie mi³oœæ platoniczna?” — i œpiesz¹c z odpowiedzi¹: „Bez w¹tpienia!
Miêdzy ma³¿onkami!”30.
Nawet afektowana zazdroœæ jednej ze stron ponoæ niewiele mog³a tu
zmieniæ:
„M¹¿: Biada ci, jeœli siê dowiem, ¿e mnie zdradzasz!
¯ona: B¹dŸ spokojny, mê¿usiu — nie dowiesz siê nigdy!” 31.
Ale na ³amach „Œmiechu” czy „Sowizdrza³a” zdradzaj¹cymi z regu³y
(choæ nie zawsze) byli mê¿owie. Ich lojalnoœci zagra¿a³o m.in. obcowanie
ze s³u¿¹cymi, gdy¿ gosposie chêtnie portretowano jako atrakcyjne dziewczyny. Bohater jednej z ilustracji ³akomym wzrokiem spogl¹da³ na dekolt
zatrudnionej przez siebie niañki, pytaj¹c:
„— Dlaczego zosta³aœ wydalona z ostatniego obowi¹zku?
— Pani widzia³a, jak pan mnie ca³owa³.
— Tej obawy tutaj nie ma, moja ¿ona Ÿle widzi”32.
Relacjami pañstwa z pomoc¹ domow¹ interesowa³y siê tak¿e dzieci.
Oto charakterystyczny dialog:
„— Patrz, tatuœ poca³owa³ mamusiê.

27
28
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30
31
32

Kto szuka..., „Czarny Kot” 1906, nr 2, s. 4.
S³uszny gniew, „Wolne ¯arty” 1908, nr 5, s. 5.
Wolne ¿arty, „Wolne ¯arty” 1907, nr 3, s. 7.
Pods³uchane, tam¿e, s. 8.
Pewna siebie, „Wolne ¯arty” 1908, nr 25, s. 4.
Pan..., „Wolne ¯arty” 1908, nr 13, s. 5.
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— Tylko nie powiedz o tym nic bonie, bo ona wtedy zawsze z³a”33.
W opowieœciach humorystów o erotycznych perypetiach z udzia³em panów i ich s³u¿¹cych te ostatnie stanowi³y raczej ³atw¹ zdobycz. Nie zawsze
wykazywa³y te¿ determinacjê w obronie swej cnoty:
„Znam swoje obowi¹zki i bêdê siê stara³a, by pan pod ¿adnym wzglêdem nie odczu³ jej braku” — deklarowa³a m³oda s³u¿¹ca, pocieszaj¹c pana
opuszczonego przez ma³¿onkê34.
Prezentuj¹c pomoc domow¹, autorzy najchêtniej eksponowali w¹tki
erotyczne. Inne cechy przypisywane s³u¿¹cym, jak niedba³oœæ, nierzetelnoœæ czy ukradkowe u¿ywanie kosmetyków i ubrañ swych chlebodawczyñ,
ledwo sygnalizowano. Sprawy zwi¹zane z seksualnoœci¹ humorystyka postrzega³a wiêc jako bardziej zajmuj¹ce.
Na ³amach „Wolnych ¯artów” czy „Kobietek” mê¿czyzna bywa³ kuszony niemal zewsz¹d — zaiste, ma³¿onki troszcz¹ce siê o ¿ar domowych ognisk mia³y siê czego obawiaæ. Sieci na ich nadpobudliwych mê¿ów zarzuca³y przecie¿ tak¿e nader powabne panie wykonuj¹ce najstarszy zawód œwiata. I nie by³a to wy³¹cznie licentia poetica, Warszawa s³ynê³a wówczas z nocnych uciech.
Prostytutkê, czêsto trochê pieszczotliwie zwan¹ kokotk¹, w weso³ej prasie prezentowano niekiedy ca³kiem pogodnie, jakby z uœmieszkiem:
„Gdy mia³a szesnaœcie latek
Taka z niej by³a pieszczotka
¯e nikt inaczej nie mówi³
Jeno koteczka lub — kotka.
Dziœ — przeminê³o lat parê —
I ka¿dy, kto j¹ tylko napotka,
Nie mówi o niej inaczej,
Jak tylko: ach! ta ko–kotka”35.

Znacznie mniej pogody mo¿na znaleŸæ w tekstach innego rodzaju. Oto
w „Czarnym Kocie” autor wyj¹tkowo jak na tê prasê d³ugiego artyku³u
— pisanego z ironi¹, ale w niesatyrycznej konwencji — formu³owa³ tezê, i¿

33
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Patrz..., „Wolne ¯arty” 1908, nr 29, s. 5.
Pociecha, „Wolne ¯arty” 1907, nr 1, s. 8.
Gdy mia³a szesnaœcie latek..., „Czarny Kot” 1906, nr 1, s. 5.
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„nierz¹d jest zjawiskiem powszechnym” i ¿e przeciêtna ladacznica to osoba
„bajecznie uczciwa” w porównaniu z nieetycznymi adwokatami, lekarzami,
dziennikarzami, a tak¿e — z pannami wychodz¹cymi za m¹¿ dla pieniêdzy36. Pod³ug „Koguta” natomiast warszawskie prostytutki zaniechaæ mia³y
strajku, przekonane, ¿e i tak ka¿d¹ tego rodzaju akcjê z³ama³aby konkurencja „kobiet uczciwych”37. Niekiedy te¿ dowcip z nierz¹dnic¹ w jednej
z g³ównych ról wprost nawi¹zywa³ do polityki (i to ad personam) — oto
dziwki na ³amach tego¿ „Koguta” cuci³y pijanego pos³a W³adys³awa Jab³onowskiego wezwaniem, by i w Dumie nie zapomnia³ o prawach kobiet, obiecuj¹c zreszt¹, ¿e owa troska zostanie mu potem sowicie wynagrodzona38.
Dowcipy z prostytutkami w rolach g³ównych nie zawsze by³y wiêc dowcipami wy³¹cznie o prostytutkach. Zdarza³o siê, ¿e kurtyzany na kartach
„Koguta” czy „Czarnego Kota” pomaga³y w stworzeniu kryterium, wed³ug
którego oceniano ró¿ne aspekty postaw i zachowañ „normalnego” spo³eczeñstwa — tak w kwestiach moralnoœci, jak i nawet polityki. Czasem jednak ladacznica jako bohaterka utworu dostarczyæ mia³a po prostu powodów do frywolnej weso³oœci. W jednym z dialogów opublikowanych w „Kobietkach” kamienicznik zamierza³ odmówiæ wynajêcia mieszkania damie
z pó³œwiatka. Argumentowa³, ¿e nie udostêpnia lokali kobietom, „które
s¹ same jedne”. Potencjalna lokatorka t³umaczy³a z wyrozumia³oœci¹:
„— O, co do tego pan mo¿e byæ zupe³nie spokojny, prawie zawsze jest ktoœ
u mnie”39.
Poetyka i pointa dowcipu bywa³y niekiedy ostrzejsze. Nierz¹dnica z ³amów „Koguta” powie panu funduj¹cemu jej kolacjê: „Widzê, kotku, ¿e jesteœ stylowy. Szampan oryginalny francuski, brzoskwinie te¿ z Francji (...),
zatem i zabawa powinna byæ we francuskim stylu”40.
W sytuacji, w której pewne redakcje konsekwentnie d¹¿y³y do nadania
przynajmniej czêœci swych publikacji charakteru bliskiego pornografii, obsadzenie prostytutek w rolach bohaterek t³ustych dowcipów uznaæ wypada
za ca³kiem naturalne.
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M. Sadowicz, Nie przygl¹daj siê…, „Czarny Kot” 1906, nr 2, s. 3.
W nocnej knajpce, „Kogut” 1909, nr 1, s. 4.
No — panie Jab³onowski..., „Kogut” 1909, nr 3, s. 5.
Kamienicznik..., „Kobietki” 1906, nr 2, s. 14.
W gabinecie, „Kogut” 1910, nr 1, s. 4.
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Utwory, w których wystêpowa³y kobiety (i te „normalne”, i kurtyzany),
najczêœciej mia³y wydŸwiêk lub chocia¿ podtekst erotyczny. Czasem westchnienia kierowane do bohaterek „Flirtu” czy „Sowizdrza³a” zawiera³y te¿
liryczne proœby o zapewnienie mê¿czyŸnie azylu przed zgie³kiem tego œwiata. Oto fragment wiersza pod znamiennym tytu³em Precz z polityk¹, oddaj¹cego nastrój ogólnego rozczarowania biegiem spraw publicznych w dobie
porewolucyjnej:
„Có¿ mnie obchodzi walka o samorz¹d,
Czy lud uzyska w nim powszechny g³os,
Gdy i dla mo¿nych bur¿ujskich niebo¿¹t
Wielce niepewny jeszcze jego los.
Ból w grzbiecie — oto realne wyniki
Mimo dochodzeñ, uk³adów i skarg...
O, luba moja, nie chcê polityki,
Ja chcê siê tuliæ do twych s³odkich warg”41.

Erotyki zamieszczane w prasie satyryczno–humorystycznej mia³y rozmaity charakter. Bohaterki czêsto zachowywa³y siê przyzwoicie, czyli zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ konwencj¹. W dowcipie z „Wolnych ¯artów” niewiasta
usi³owa³a pozbyæ siê natrêta, który zaskoczy³ j¹ podczas zmiany odzie¿y:
„— Jak pan œmiesz tu wchodziæ? Czy nie widzisz, ¿e jestem nieubrana?
— Niech siê pani tym nie krêpuje! Zreszt¹, ¿eby j¹ oœmieliæ, mogê siê
i ja rozebraæ”42.
Bywa³y wszak i takie utwory, w których kobieta stawa³a siê po prostu
fascynuj¹c¹ prowokatork¹.
Na ilustracji z pierwszej strony tygodnika „Pan” d¿entelmen zasiada³
w salonie obok atrakcyjnej damy, która doœæ swobodnie za³o¿y³a nó¿kê na
nó¿kê. Grafika zosta³a tak skomponowana, ¿e patrz¹cy na ni¹ odbiorca widzia³ ods³oniête ³ydki, zakryte fa³dami sukni przed gazetowym adoratorem.
Ten jednak z têsknot¹ zezowa³ w wiadomym kierunku. Kobieta karci³a go
z uœmiechem:
„— Zwichniesz pan sobie oko, panie «Pan»!
— Naturalnie, ¿e wola³bym byæ na miejscu Sz. Czytelnika”43.
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Precz z polityk¹, „Sowizdrza³” 1911, nr 9, s. 2.
Wyrównywanie ró¿nicy, „Wolne ¯arty” 1907, nr 1, s. 4.
Zwichniesz pan sobie oko..., „Pan” 1908, nr 4, s. 1.
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Bohaterka utworu, ³ami¹c konwenans, zaprasza³a czytelników do zachwycania siê jej aparycj¹. Publicznoœci sugerowano wiêc, i¿ znajduje siê
w komfortowej sytuacji. Analizuj¹c ten i wiele innych erotyków zamieszczonych w „weso³ych gazetkach”, stwierdziæ mo¿na, i¿ kobieta odgrywa³a
w nich rolê swoiœcie uniwersaln¹. Czêsto zaciera³y siê granice pomiêdzy
wyodrêbnionymi powy¿ej stereotypami. Zamo¿na mieszczanka czy zwyk³a
s³u¿¹ca, niezale¿nie nawet od konduity, pozwala³y œledziæ swe mniej lub
bardziej namiêtne przygody i perypetie, a niekiedy tak¿e podziwiaæ wdziêki. Wygl¹d, zachowanie, wypowiedzi kobiet autorzy umieszczali w centrum
zainteresowania, z wyraŸn¹ intencj¹ epatowania odbiorcy seksem.
Satyra z regu³y nie formu³uje wprost swych programów, co oczywiœcie
nie oznacza jej braku zainteresowania kwestiami zasadniczymi. Woli jednak krytykowaæ i oœmieszaæ, czêsto przez deformacjê obrazu i œwiadome
zatracenie proporcji. Myœlenie pozytywne chêtnie ukrywa natomiast pod
mask¹ przeœmiewcz¹.
Omawiana prasa anga¿owa³a siê w komentowanie rzeczywistoœci, nie
stroni¹c od wartoœciowania. W sprawach spo³eczno–obyczajowych jej oblicze po 1905 r. nie zmieni³o siê a¿ tak wyraŸnie jak w sprawach politycznych,
choæ i pod tym wzglêdem zniesienie cenzury prewencyjnej mia³o pewne
znaczenie, wp³ynê³o bowiem na wiêksz¹ œmia³oœæ, np. dowcipu erotycznego. Wymowa znakomitej wiêkszoœci publikacji (tak¿e tych stosunkowo odwa¿nych) pozosta³a jednak zachowawcza.
W utworach dominowa³o przywi¹zanie do tradycyjnych norm — ³atwo
zauwa¿yæ brak zainteresowania, a nawet odmowê rozwa¿añ dotycz¹cych
ewentualnych korekt w kodeksie obyczajowym. Oto na ³amach „Koguta”
autor apelowa³ do „cnotliwych warszawianek”, by „popiera³y góry polskie,
gdzie tyle zacisznych, dyskretnych i wygodnych jarów i w¹wozów, gdzie rogacze ca³ymi stadami siê w³ócz¹ i gdzie dzika dziewiczoœæ lasów i ska³ zapomnieæ pozwoli o utraconej wierze w przes¹dy, prowadz¹c do demokratycznego zbli¿enia i zbratania z natur¹”44.
Nawet doœæ radykalny periodyk, przez osobê wydawcy i redaktora Witolda Koszutskiego powi¹zany z ruchem socjalistycznym, w kwestiach obyczajowych optowa³ wiêc raczej za wiar¹ w tradycyjne „przes¹dy”, a przeciw
„demokratycznym” nowinkom o swobodzie obyczajowej. Stanowisko pism
ideowo bardziej typowych dla ca³oœci zbioru, jak „Wolne ¯arty” czy „Kol44

Wa¿ne dla cnotliwych warszawianek, „Kogut” 1910, nr 2, s. 3.
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ce”, by³o jeszcze bardziej wyraŸne. Ich naigrywanie siê z namiêtnoœci ¿onatych mê¿czyzn i zamê¿nych kobiet, skierowanej bynajmniej nie ku poœlubionym sobie partnerom, nie oznacza³o wcale akceptacji np. wolnych
zwi¹zków czy wiêkszego marginesu swobody przed œlubem.
Owa zachowawczoœæ w tym kontekœcie wydaje siê naturalna, gdy¿ staje
na stra¿y norm, chroni¹c je przed rzekom¹ agresj¹ ze strony emancypantek, które podwa¿aj¹ zastany porz¹dek w sprawach domu, wykszta³cenia,
pracy zawodowej. Ale równie¿ niebezpieczeñstwa znane od stuleci nie s¹
tu lekcewa¿one: kpi¹c z afektacji intercyzami czy posagami, gazetowa satyra przemawia z pozycji idealistycznych. Jej idea³y — wprost niesformu³owane, ale sygnalizowane wyraŸnie — to tradycyjna rodzina, wiernoœæ
w uczuciach i ich czystoœæ, okie³znanie popêdów, bezgrzesznoœæ panien.
W imiê tych wartoœci — naœmiewaj¹c siê z ludzkich przywar i têsknot, intensywnie eksploatuj¹c tematy spod znaku podkasanej muzy — „Kolce”
czy „Kurier Œwi¹teczny” istotnie „gryz³y sercem”.
Z dialogów i rysunków daje siê wyczytaæ tak¿e przywi¹zanie do tradycyjnych ról kobiety i mê¿czyzny. On mia³ zapewniæ utrzymanie ¿onie i dzieciom, ona powinna troszczyæ siê o dom — nie prowokowaæ innych ani nie
chodziæ na wiece. Zainteresowanie mê¿czyzny sprawami publicznymi pozostawa³o dla humorystów zrozumia³e, jej — ju¿ nie. I tylko jemu wolno
by³o pozostaæ samotnym. Oto dialog z „Wolnych ¯artów”:
„— Podobno pan ¿eni siê?
— A któ¿ to pani powiedzia³?
— Pan Edward.
— E, proszê pani! To mój wróg! On mnie zawsze oczernia!”45.
Cytowane ju¿ wczeœniej dowcipy na temat starych panien czêsto by³y
niewybredne, a prawie zawsze — nie¿yczliwe. Bohater „Wolnych ¯artów”
móg³ natomiast uznaæ plotkowanie o swym rzekomym o¿enku za intrygê
— wrogowi pana Edwarda stan wolny ujmy nie przynosi³. Tak¿e na ³amach „weso³ych gazetek” kobieta i mê¿czyzna nie mieli wiêc równych praw
w kwestiach obyczajowych.
Konserwatyzm prasy satyryczno–humorystycznej by³ jednak o tyle specyficzny, ¿e w omawianym okresie bardzo chêtnie kreowa³a ona frywolny
nastrój, schlebia³a po¿¹dliwoœci. Pewne natrêctwo w zainteresowaniu t¹ tematyk¹ owocowa³o publikowaniem utworów prezentuj¹cych kobietê jako
45

Obrazi³ siê, „Wolne ¯arty” 1908, nr 7, s. 5.
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obiekt erotycznych pragnieñ i têsknot. Zestawione z ówczesn¹ popularnoœci¹ „Sowizdrza³a” czy „Kuriera Œwi¹tecznego”, œwiadczy o ukontentowaniu publicznoœci takim w³aœnie lekturowym klimatem.
Nie bez znaczenia by³a tu z pewnoœci¹ tradycja — ju¿ w XIX w. mniej
lub bardziej dowcipne utwory, komentuj¹ce intymne relacje damsko–mêskie stanowi³y istotny w¹tek treœci publikowanych przez pisma humorystyczne (i zachodnioeuropejskie, i polskie). Mamy wiêc do czynienia z dawno ukszta³towan¹ cech¹ tego typu prasy.
Faktem pozostaje wspomniana ju¿ — wiêksza po 1905 r. ni¿ w przesz³oœci — œmia³oœæ dowcipów erotycznych, determinowana m.in. zmian¹ systemu cenzuralnego. Jeszcze raz podkreœlê jednak i to, ¿e problem ograniczeñ
swobody wypowiedzi nie znikn¹³ ca³kowicie. Wœród zdekompletowanych
archiwaliów zachowa³y siê m.in. decyzje o na³o¿eniu kar za publikacje dotycz¹ce problematyki obyczajowej. Z powodu oskar¿enia o rozpowszechnianie treœci pornograficznych skonfiskowano m.in. pojedyncze numery
„Diab³a” (1906, nr 10)46, „Flirtu” (1907, nr 1)47, „Pana” (1908, nr 5)48, „Koguta” (1911, nr 21)49 oraz rosyjskojêzycznego pisma „Wiesiennij Komar”,
które przed I wojn¹ œwiatow¹ ukazywa³o siê w Warszawie (zakwestionowano nr 29 i 30 z 1913 r.)50; wstrzymano te¿ jednodniówkê „Satyryk Polski”
(1913 r.)51.
S¹dy czasem odmawia³y jednak zatwierdzenia konfiskat, nie zgadzaj¹c
siê z kwalifikacj¹ prawn¹, stosowan¹ przez cenzorów czy funkcjonariuszy
kancelarii genera³a–gubernatora. Sêdzia nie dopatrzy³ siê treœci pornograficznych np. w tygodniku „Diabe³” nr 9 z 1906 r., choæ wniosek w tej sprawie z³o¿y³ odpowiedni urz¹d52. Zachowane ogólne charakterystyki ukazuj¹cych siê wydawnictw prasowych, sporz¹dzone przez Warszawski Komitet
ds. Druku, za periodyki mniej lub bardziej pornograficzne uzna³y natomiast „Koguta” („bezpartyjne pismo ze sk³onnoœci¹ do pornografii, ju-

46
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), akta Warszawskiego Komitetu Cenzury (dalej:
WKC), Sprawozdania z czynnoœci Komitetu za lata 1901–1912, sygn. 21, k. 235–250.
47
CGIAP, GUpdP, f. 776, o. 22, die³o (dalej: d.) 173, k. 53–58.
48
AGAD, WKC, Sprawozdania..., sygn. 21, k. 367–372.
49
AGAD, WKC, Sprawozdania..., sygn. 21, k. 516.
50
CGIAP, GUpdP, f. 776, o. 22, d. 259, k. 20.
51
AGAD, WKC, O na³o¿eniu konfiskaty na nieperiodyczne wydawnictwo „Satyryk Polski”, sygn. 100,
k. 1–9.
52
AGAD, WKC, Sprawozdania..., sygn. 21, k. 171–173 i 211–266.
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dz¹ce przeciwko Rosji i klasom posiadaj¹cym”)53, „Pana”54, „Wolne ¯arty”55 oraz wspomnianego „Diab³a”56 i „Kobietki”57.
Chêtne eksponowanie w¹tków obyczajowych i erotycznych przez omawiane wydawnictwa po burzy lat 1905–1907 t³umaczyæ mo¿na i tym, ¿e
w ów „czas odp³ywu”58 polityka znacznie mniej obchodzi³a redakcje i czytelników. Ale te¿ — co zaœwiadczaj¹ i ówczesna publicystyka, i spisywane
po latach wspomnienia — doœæ swobodny, czasem obsceniczny ¿art stanowi³ pewne antidotum na zawiedzione nadzieje, na porewolucyjnego kaca.
Wœród ogólnego spadku zainteresowania sprawami politycznymi ros³a
popularnoœæ kabaretów — tych nielicznych literackich, jak „Momus” Arnolda Szyfmana, i tych na znacznie ni¿szym poziomie, acz bardzo chêtnie
odwiedzanych, oferuj¹cych niewyszukan¹ rozrywkê. Ówczesna Warszawa,
z wielu wzglêdów ponoæ niezbyt atrakcyjna, wieczorem zmienia³a aurê.
Klimat schy³ku M³odej Polski mia³ swoje determinanty. Nic dziwnego, ¿e
gazetowa humorystyka próbowa³a dostosowaæ siê do tej atmosfery, a nawet
j¹ wspó³tworzyæ.
Na recepcjê „Wolnych ¯artów” czy „Kobietek” przez publicznoœæ wp³ywa³a te¿ z pewnoœci¹ zawarta w ich treœci oferta psychologicznej kompensaty, w ogóle doœæ czêsto obecna w utworach o charakterze komicznym. Polega ona — upraszczaj¹c — na takim oto prze¿yciu zastêpczym: czytelnik
w wyobraŸni uto¿samia siê przez chwilê z bohaterem, coœ prze¿ywa razem z nim, by niebawem w œmiechu znaleŸæ ulgê, odprê¿enie. Bogus³aw
Su³kowski, odwo³uj¹c siê do Henri Bergsona, nazwa³ to „dzia³aniem kathartycznym”59. W przypadku odbiorców omawianej prasy mielibyœmy do
czynienia ze stworzeniem im pewnej szansy na chwilowy choæby odpoczynek od rygorów obyczajowych, na pofolgowanie sobie nieco, ale tylko podczas niek³óc¹cej siê z dobrym tonem lektury popularnego periodyku.
Kazimierz ¯ygulski zauwa¿y³ z kolei, ¿e t³usty dowcip erotyczny, w³aœciwy dla komizmu prze³omu XIX i XX w., umo¿liwia³ zastêpcz¹ agresjê wo-

53

Tam¿e, k. 502–503.
Tam¿e, k. 357– 367.
Tam¿e.
56
Tam¿e, k. 235–250.
57
Tam¿e.
58
Okreœlenie u¿yte przez Tomasza Na³êcza w jego popularnonaukowym artykule poœwiêconym nastrojom
spo³ecznym po rewolucji 1905 r.; zob. tego¿, Czas odp³ywu, „¯ycie Warszawy” 1985, nr 20.
59
B. Su³kowski, Funkcje spo³eczne satyry a postawa magiczna, „Studia Socjologiczne” 1981, z. 1, s. 259 n.;
H. Bergson, Œmiech. Esej o komizmie, Kraków 1977, s. 224–225.
54
55
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bec kobiet60. Nie dostrzeg³em jednak przejawów tej agresji na ³amach
np. „Koguta” czy „Pana” (pomijaj¹c satyry na emancypantki i stare panny,
ale to inna sprawa), chyba ¿e za agresjê uznamy sam fakt rzeczywiœcie natrêtnego zainteresowania seksapilem p³ci przeciwnej. Zgadzam siê natomiast, ¿e w sensie psychologicznym i socjologicznym mo¿emy mówiæ
o kompensacyjnej roli humorystyki i satyry obyczajowej — utworów z kobietami w rolach g³ównych. Przede wszystkim zaœ wolno je uznaæ za odwzorowanie realiów spo³ecznych i obyczajowych, za odbicie w krzywym zwierciadle omawianej prasy m.in. funkcjonuj¹cych norm i pogl¹dów, a tak¿e
têsknot, pokus...
W mojej monografii „weso³ych gazetek” sformu³owa³em tezê, ¿e komercyjna prasa satyryczno–humorystyczna z interesuj¹cego mnie okresu
jest wa¿nym, choæ specyficznym Ÿród³em do rozwa¿añ o œwiadomoœci i sposobie myœlenia tych krêgów spo³eczeñstwa, do których by³a adresowana. Pogl¹d ten wydaje siê uzasadniony dziœ — równie¿ wobec ca³kiem
wspó³czesnych doœwiadczeñ z popularn¹ pras¹ komercyjn¹. D¹¿y ona do
maksymalizacji sprzeda¿y, dba zatem o bycie atrakcyjn¹ w oczach swej grupy docelowej, próbuje uto¿samiaæ siê z rzeczywistymi i potencjalnymi czytelnikami (nawet drog¹ prowokacji). W tym kontekœcie warto wspomnieæ
te¿ szczególne uwik³ania satyry i komizmu w ich relacje z odbiorcami.
„Wspólnota œmiechu”61 wymaga zrozumienia i akceptacji kwestii aksjologicznych zarówno przez nadawcê, jak i odbiorcê dowcipu politycznego czy
obyczajowego, w przeciwnym razie ¿art trafi w pró¿niê. Analiza omawianych periodyków pozwala uznaæ, i¿ zapewne poszukiwa³y one odbiorców
g³ównie wœród polskiego mieszczañstwa Kongresówki — œredniej i drobnej
bur¿uazji, inteligencji, a tak¿e lepiej sytuowanych i odpowiednio wyedukowanych drobnomieszczan. To wyznawane przez nich wartoœci, ale te¿ nieraz dalekie od idea³ów ¿yciowe obserwacje i wcale nie bezgrzeszne marzenia, a nawet ¿¹dze znalaz³y odzwierciedlenie w „Wolnych ¯artach” czy
„Kolcach”. Satyry o kobietach i na kobiety mia³y wiêc konkretne spo³eczne
determinanty62.

60
61
62

K. ¯ygulski, Wspólnota œmiechu, Warszawa 1976, s. 195.
Okreœlenie Kazimierza ¯ygulskiego, tam¿e, s. 19.
M. Tobera, dz. cyt., s. 250–254, 271–272.
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Myœl o destrukcji, jak¹ niesie dla mê¿czyzny mi³oœæ p³ciowa, szczególnie
mocno zosta³a wyeksponowana w czasach modernizmu (1890–1918), kiedy
to intensywnie i na ró¿nych polach (filozofii, antropologii, medycyny, teorii
prawa, literatury i sztuki) obalano i romantyczne mity kobiecoœci i mi³oœci,
i mieszczañsk¹ ideologiê p³ci. W efekcie w modernizmie wykreowano, po
raz kolejny1 w historii, mit kobiecoœci demonicznej — zmys³owej, wyzwolonej z norm obyczajowych, aktywnej, ekspansywnej, a nawet agresywnej,
sprzymierzonej z natur¹ w aktach zniewalania mê¿czyzn, skazywania ich na
dramatyczne konflikty z ich w³asnym systemem wartoœci, na konflikty
szczególnie drastyczne w przypadku mê¿czyzn uznaj¹cych wartoœci zakorzenione w chrzeœcijañskiej kulturze, wci¹¿ przypominaj¹cej, ¿e natura jest
zepsuta, seks sam w sobie jest zepsuty, a kobieta jako ucieleœnienie seksu
jest szerzycielk¹ zepsucia2.
W 1901 r. na ³amach „Tygodnika Ilustrowanego” pisano: „Pamiêtajmy,
¿e kobieta posiada bez porównania wiêcej p³ciowoœci od nas; s¹ takie, które
s¹ ni¹ przepe³nione, ona siê z nich przelewa, ona w³aœciwie jest si³¹ nieobliczaln¹, niepewn¹ nawet w mê¿czyŸnie, kiedy jej podlega, a có¿ dopiero

1

O podobnej mitologizacji mo¿na mówiæ w przypadku œredniowiecza. O jej Ÿród³ach wspomina m.in. Maria Ciechomska; zob. tej¿e, Od matriarchatu do feminizmu, Poznañ 1996, s. 31.
Por. J. Campbell, Potêga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. B. S. Flowers,
t³um. I. Kania, Kraków 1994, s. 83.
2
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w kobiecie, która jej podlega ca³e ¿ycie. Wyzwaæ tak¹ istotê na logikê znaczy to samo, co rozprawiæ siê z rzek¹, która zerwa³a brzegi”3.
Szukaj¹c Ÿróde³ owego wi¹zania kobiecoœci przede wszystkim z nieograniczon¹ i niebezpieczn¹ dla mêskiego œwiata p³ciowoœci¹, rozumian¹
jako s³u¿enie naturze, ale te¿ popêdowi p³ciowemu4, nale¿y wskazaæ kilka,
szczególnie istotnych dla podjêtego tematu kwestii, jak:
1) niezwyk³a popularnoœæ pesymistycznych wizji mi³oœci na gruncie
uznawanej wspó³czesnej filozofii (Artur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche, Otto Weininger) i nauki (Remy de Gourmont5);
2) edycja ksi¹¿ek, broszur i artyku³ów poœwiêconych modernistycznej
psychologii mi³oœci;
3) publikacja prac paranaukowych i naukowych, eksponuj¹cych „ciemn¹” — cielesno–p³ciow¹ stronê kobiecoœci, np.: Zboczenia umys³owe na tle
zaburzeñ p³ciowych. Psychopatia sexualis6, Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka7, O umys³owym i moralnym niedorozwoju kobiety8;
4) obecnoœæ kobiet, które nieœwiadomie, w geœcie odmowy uczestnictwa
w patriarchalnej kulturze, d¹¿y³y w mi³osnych zwi¹zkach do pe³nej realizacji w³asnych ambicji, pasji, zainteresowañ, a nie znajduj¹c na tê realizacjê
szans i poszukuj¹c jej wci¹¿ w nowych zwi¹zkach, ³ama³y obowi¹zuj¹ce rygory moralne, zdobywaj¹c miano to histeryczek, to kobiet „przepe³nionych” niszczycielsk¹ si³¹;
5) s³awa kobiet z rozmys³em buduj¹cych wokó³ siebie legendê „mêskich
pogromczyñ”;
6) œwiadoma lub nieœwiadoma obrona przed feminizmem.
W cieniu filozofii Schopenhauera i Nietzschego
Powa¿ne zas³ugi w wykreowaniu obrazu demonicznej kobiecoœci w skali ogólnoeuropejskiej mia³ przede wszystkim Artur Schopenhauer (1788–
3

B. Lutomski, Kobieta i kobiecoœæ, „Tygodnik Ilustrowany” 1901, nr 38, s. 738.
Zob. has³o „p³ciowoœæ” w: J. Kar³owicz, A. Kryñski, W. NiedŸwiedzki, S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa
1908.
5
R. de Gourmont, Fizyka mi³oœci. Rzecz o instynkcie p³ciowym, t³um. S. Michalski, Warszawa 1913 (oryg.
franc. 1903, pierwszy pol. przek³. 1911); por. J. Lorentowicz, Remy de Gourmont. (Portret literacki), „Krytyka” 1903, t. 1, s. 219–231, 297–305.
6
R. Krafft–Ebing, Zboczenia umys³owe na tle zaburzeñ p³ciowych. Psychopatia sexualis (1886), wyd. pol.
Warszawa 1908.
7
C. Lombroso, G. Ferrero, Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka (1893), wyd. pol. Warszawa 1895.
8
P. J. Möbius, K. Von Rosen, O umys³owym i moralnym niedorozwoju kobiety (1900), wyd. pol. Kraków
1937.
4
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–1860), dopatruj¹cy siê w mi³oœci (ka¿dej mi³oœci — i tej spe³nionej, i tej
niespe³nionej) „czarnego demona”, ogromnej si³y niszcz¹cej mê¿czyzn.
W kobiecie widzia³ g³ównie medium natury, wys³anniczkê œlepej woli ¿ycia,
d¹¿¹c¹ do pomna¿ania istot z góry skazanych na cierpienie i œmieræ. Jak obrazowo napisa³ Jan Tuczyñski, badaj¹c przed laty wp³yw filozofii autora Psychologii mi³oœci na m³odopolsk¹ kulturê, a zw³aszcza na literaturê,
Schopenhauer oskalpowa³ mi³oœæ z „kwiatu chrzeœcijañsko–germañskiej
g³upoty”9 i sprowadzi³ do czysto biologiczno–spo³ecznego wymiaru. Warto
dodaæ, ¿e recepcjê myœli niemieckiego filozofa w Polsce, której kulminacja
przypad³a na prze³om XIX i XX w., mocno wspomaga³a legenda najpopularniejszego filozofa w Europie, choæ w pewnych krêgach towarzyszy³a jej
tak¿e s³awa „adwokata diab³a”10. Niektórzy bowiem, przede wszystkim we
wczeœniejszej fazie recepcji, nak³adali autorowi Œwiata jako woli i wyobra¿enia swoist¹ maskê Asmodeusza, szatana z ¿ydowskich apokryfów — zagorza³ego wroga nowo¿eñców. Oto niczym o Asmodeuszu pisano o Schopenhauerze na ³amach „Biblioteki Warszawskiej” w 1879 r.: „Ilekroæ widzi
gody weselne, rzuca kl¹twê niebacznym nowo¿eñcom. Wed³ug niego,
ma³¿eñstwo jest zbrodni¹, mno¿y bowiem na przysz³oœæ liczbê ofiar. Ta
apologia nicestwa znalaz³a dziœ zwolenników swoich. W Berlinie zawi¹za³a
siê sekta schopenhauerystów, która postanowi³a wprowadziæ w czyn teorie
filozofa nihilisty”11.
W Polsce nie brakowa³o zwolenników zarówno schopenhauerowskiej
filozofii, jak i tylko cierpiêtniczej pozy, owego manifestacyjnego, aktorskiego wrêcz hedonizmu cierpienia, który jego filozofia, chc¹c nie chc¹c, firmowa³a. Oprócz krêgu literatów ¿ywo dyskutuj¹cych nad tematem metafizyki
p³ci w literaturze12, istnia³a rzesza bezimiennych czytelników i wielbicieli
jego filozofii, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci ludzi m³odych13.
9

J. Tuczyñski, Schopenhauer a M³oda Polska, Gdynia 1986, s. 69.
Zob. F. Paulsen, Schopenhauer, Hamlet, Mefistofeles, z 2. wyd. t³um. J. Kasprowicz, Lwów 1905, s. 51.
11
Cyt za: J. Tuczyñski, Schopenhauer..., s. 69.
12
Tam¿e, s. 65–75.
13
Wszak nie przez przypadek Nietzsche napisa³, ¿e: „K a ¿ d a f i l o z o f i a j e s t f i l o z o f i ¹ p e w n e g o o k r e s u ¿ y c i a. — Wiek ¿ycia, w którym filozof znalaz³ sw¹ naukê, rozlega siê w niej — i nie mo¿e on
zapobiec temu, choæby nie wiem jak czu³ siê wy¿szym nad czas i chwilê. Tak filozofia Schopenhauera nie
przestaje byæ odbiciem wrz¹cej i melancholijnej m ³ o d o œ c i — nie jest to sposób myœlenia dla ludzi starszych”; cyt. za: F. Nietzsche, Wêdrowiec i jego cieñ, t³um. K. Drzewiecki, Kraków 2003, s. 97. Z kolei Tadeusz
Boy–¯eleñski (ur. 1874) z¿ycie siê z filozofi¹ Schopenhauera w³asnego pokolenia t³umaczy³ nastêpuj¹co:
„Œwiat by³ dla nas m³odych zbyt smutny. Nie znano ani dancingu, ani motocykla, ani flirtu. (...) by³a tylko
szko³a (z grek¹) i na wypoczynek ksi¹¿ka. Tote¿ dla inteligentnego m³odzieñca najskrajniejszy pesymizm

10
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Wiele pogl¹dów na mi³oœæ i kobiecoœæ dzieli³ z Schopenhauerem drugi
wielki autorytet europejskich i polskich modernistów — Fryderyk Nietzsche (1844–1900), który równoczeœnie polemizowa³ z nim w wielu szczegó³ach. I mimo ¿e pogl¹dy Nietzschego w kwestiach zwi¹zanych z mi³oœci¹
i kobiet¹ ewoluowa³y, w modernizmie nawi¹zywano tylko do póŸniejszych
wypowiedzi filozofa, tych, w których nie ukrywa³ satysfakcji ze spo³ecznego
obracania wniwecz romantycznego mitu mi³oœci i kultu kobiety, dostrzegaj¹c za nimi tylko dowody poddania siê wielkiej mistyfikacji, bêd¹cej œwiadectwem przemyœlnoœci kobiety. Kobieta bowiem, stwarzaj¹c niegdyœ ów
mit i kult, chcia³a, zdaniem Nietzschego, zapewniæ swej p³ci dominacjê nad
mê¿czyzn¹.
Wystarczy przypomnieæ, ¿e w Poza dobrem i z³em (1886), a tak¿e w pracach Ludzkie, arcyludzkie (1878), Jutrzenka (1880–1881) i Ecce homo
(1888) Nietzsche kwestionowa³ mo¿liwoœæ mi³osnego zwi¹zku ufundowanego na równoœci obu p³ci. W wydanym w 1879 r. Wêdrowcu i jego cieniu pisa³ o konfliktorodnej naturze mi³oœci: „Ka¿da wielka mi³oœæ zawiera okrutn¹ myœl zniszczenia przedmiotu mi³oœci, a¿eby raz na zawsze zosta³ wyjêty
spod w³adzy gry odmiany: albowiem odmiana jest dla mi³oœci straszniejsza
ni¿ zniszczenie”14. W Ecce homo mówi³: „Mi³oœæ to w œrodkach swych wojna, w istocie swej œmiertelna nienawiœæ p³ci”15. Równoczeœnie przedstawia³
kobietê jako istotê kochaj¹c¹ rozkosz triumfu, skupion¹ niemal wy³¹cznie
na wabieniu mêskich ofiar — instrumentów umo¿liwiaj¹cych jej zaspokojenie w³asnej pró¿noœci. W jednym z aforyzmów napisa³: „W cichoœci kobiety zawsze intryguj¹ przeciw wy¿szemu duchowi swych mê¿ów; chc¹ go
o ca³¹ przysz³oœæ oszukaæ, gwoli teraŸniejszoœci bez bólu i w wygodzie”16.
Szczególnie mocno podkreœla³ niszczycielsk¹ moc kobiety w nienawiœci,
nawi¹zuj¹c tym samym do archetypu kobiety niebezpiecznej mœcicielki.
Na gruncie polskim powtarzano wielokrotnie owe nieprzyjazne kobietom myœli Nietzschego (³atwe i efektowne w powielaniu, bo formu³owane
przewa¿nie w formie aforyzmów), nie opatruj¹c ich komentarzami zdra-

by³ obowi¹zuj¹cy. ¯ycie by³o tymi kwaœnymi winogronami, o których mówi³o siê co tylko mo¿na z³ego. Parerga und Paralipomena Schopenhauera le¿a³y wówczas stale przy moim ³ó¿ku”; T. Boy–¯eleñski, Ojciec,
„Kurier Poranny” 1923, nr 191.
14
F. Nietzsche, Wêdrowiec i jego cieñ, wyd. pol. Kraków 2003, s. 99.
15
Tego¿, Ecce homo. Jak siê staje — kim siê jest, t³um. L. Staff, pos³owie S. £ojek, Kraków 2003, s. 38.
16
Tego¿, Ludzkie, arcyludzkie, t³um. K. Drzewiecki, Warszawa 1991, s. 348; por. tego¿, Jutrzenka, t³um.
S. Wyrzykowski, Kraków 1912, s. 164.
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dzaj¹cymi, ¿e niemieckiemu filozofowi owe efektowne „mizoginistyczne”
aforyzmy s³u¿y³y m.in. jako element strategii walki z prób¹ polityzacji
i emancypacji kobiet. Ten rys filozofii wyraŸnie zauwa¿a siê we wspó³czesnych badaniach nad mizoginizmem Nietzschego17.
Ardens (Józef Koterbski) uzna³ Nietzschego w 1905 r. na ³amach „Biblioteki Warszawskiej”18 za g³ównego wroga kobiet, obok Przybyszewskiego, Strindberga i Weiningera. Ten ostatni uchodzi za najwiêkszego ofiarnika spoœród modernistycznych mizoginów, który — jak napisa³a Gabriela
Matuszek19 (zastrzegaj¹c, ¿e dokonuje pewnego uproszczenia) — pope³ni³
samobójstwo, by dokonaæ negacji kobiety (kobiety w sobie, jak powiadali z³oœliwi interpretatorzy) i zapewniæ nieœmiertelnoœæ swemu dzie³u, zatytu³owanemu w wersji oryginalnej Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung (1903). Otto Weininger jako autor tej osobliwej ksi¹¿ki,
bêd¹cej poprawion¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej z filozofii, obronionej
rok wczeœniej na Uniwersytecie Wiedeñskim, okaza³ siê uczniem i Schopenhauera, i Nietzschego, i Möbiusa (który podobno zarzuca³ mu nawet
plagiat), ale tak¿e Strindberga20. Sam Weininger nie zapomnia³ natomiast
wymieniæ jako swych nauczycieli Arystotelesa oraz Tertuliana i Orygenesa,
a nawet Friedricha de la Motte Fouqué, autora opowiadania Undine,
w którym wykreowa³ tytu³ow¹ postaæ nieczu³ej i bezdusznej zwodzicielki21.
Œwiat widzia³ Weininger niczym scenê œredniowiecznego moralitetu, na
którym toczy siê walka pomiêdzy kobiecym z³em (omotuj¹cym, opl¹tuj¹cym, œci¹gaj¹cym w nicoœæ) i mêskim dobrem, walka wszczêta za spraw¹
niegdysiejszej „rajskiej uleg³oœci” mê¿czyzny i jego odwiecznie, w ka¿dym
pokoleniu, odradzaj¹cej siê winy. Kobiecoœæ Weininger uto¿samia³ z bytem
nieœwiadomym, alogicznym, amoralnym, determinowanym popêdami, niszczycielskim. Pisa³ wprost: „Czysty mê¿czyzna jest wizerunkiem Boga,
czegoœ, co absolutnie jest, kobieta, tak¿e w mê¿czyŸnie, jest symbolem ni17

Zob. D. D. Gilmore, Mizoginia, t³um. J. Margañski, Kraków 2003, s. 166.
Ardens [J. Koterbski], Wrogowie kobiety (Nietzsche — Przybyszewski — Strindberg —Weininger), „Biblioteka Warszawska” 1905, t. 4.
19
G. Matuszek, Kultura contra natura? O mizoginizmie minionego fin de sièclu, [w:] W krêgu M³odej Polski.
Prace ofiarowane Marii Podrazie–Kwiatkowskiej, Kraków 2001, s. 47. O wp³ywie Weiningera na wspó³czesnych pisa³a m.in. Gra¿yna Kunigiel, która we wstêpie do 2. polskiego wydania jego ksi¹¿ki (1994) sporz¹dzi³a imponuj¹c¹ listê jego wielbicieli. ZnaleŸli siê na niej m.in.: Georg Simmel, Henri Bergson, Ludwig
Wittgenstein, Oswald Spengler, James Joyce, Sigmund Freud, Hermann Broch, Georg Trakl.
20
Szerzej na ten temat pisze Lech Sokó³; zob. tego¿, Metafizyka p³ci: Strindberg, Weininger i Witkacy, „Pamiêtnik Literacki” LXXVI, 1985, z. 4.
21
Postaci obecnej tak¿e w operze romantycznej (E. T. A. Hoffmann, Ludwig Spohr, Gustav A. Lortzing).
18
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coœci. (....) Znaczeniem kobiety jest zatem byæ bez znaczenia. Reprezentuje ona nicoœæ, biegun przeciwleg³y bóstwu. (....) I tym siê t³umaczy owa najg³êbsza obawa mê¿czyzny: obawa przed kobiet¹, to jest obawa przed niedorzecznoœci¹, obawa przed kusz¹c¹ otch³ani¹ nicoœci”22.
Pod wp³ywem modernistycznej psychologii mi³oœci
Poza pismami modnych filozofów, rozprawami naukowymi i paranaukowymi wymienionych wczeœniej autorów, eksponuj¹cymi materialn¹,
cielesno–p³ciow¹ stronê kobiecoœci, obawê przed potêg¹ naturalnej si³y
tkwi¹cej w kobiecie wzmacnia³y modernistyczne psychologie mi³oœci, np.
g³oœna tak¿e w Polsce Mi³oœæ Maksa Nordaua23. Jej autor demitologizuj¹c
romantyczne wzorce mi³oœci (wskazuj¹c na ich „papierowoœæ”, tj. literacki
rodowód i mo¿liwoœæ realizacji jedynie w œwiecie fikcji), dokona³ równoczeœnie swoistej mitologizacji kobiecego „centrum p³ciowego”, absolutnie
determinuj¹cego przedstawicielki p³ci ¿eñskiej. Pisa³ np.: „Je¿eli spotka
swój idea³, to wyrzec siê go jest dla niej prawie niepodobieñstwem, wzruszenie, jakiego doznaje przy silnym pobudzeniu swego centrum p³ciowego,
ruguje z jej umys³u wszystkie inne wra¿enia; wtedy nie mo¿e ona myœleæ
o niczym innym, jak tylko o mi³oœci, poœwiêca w³asn¹ wolê, rozs¹dek i wyobraŸniê na s³u¿enie tej mi³oœci i nie pozwala sobie nawet na zastanowienie, w celu przeciwstawienia swemu poci¹gowi s³usznych przeczeñ” 24.
Charakterystyczne, ¿e nawet kobiec¹ modê z prze³omu XIX i XX w.,
eksponuj¹c¹ obfitoœæ biustów i bioder, wê¿owoœæ talii, przy równoczesnym
nakazie skrywania twarzy pod makija¿em, czo³a („siedziby myœli”25) pod
„firank¹ w³osów”, oka („najg³êbszego wyrazu i odzwierciedlanie ducha”)
pod lornetk¹ szylkretow¹ albo woalk¹, interpretowali niektórzy przedstawiciele nurtu psychologii mi³oœci26 jako manifestacjê przywi¹zania do tego,
co zmys³owe, animalne, pierwotne. Z drugiej strony — owo sztuczne rozszerzanie i powiêkszanie kobiecej postaci odbierali jako œrodki potêguj¹ce
jej pewnoœæ siebie i zarozumia³oœæ.

22
23
24
25
26

O. Weininger, P³eæ i charakter, t³um. O. Ortwin, £ódŸ 1911, s. 393–394.
M. Nordau, Mi³oœæ, z wyd. 12. t³um. W. L., Warszawa 1903.
Tam¿e, s. 19.
To i kolejne sformu³owania pochodz¹ ze s³ownika epoki.
Zob. M. Wolff, Zwyrodnienie kobiety wspó³czesnej, Warszawa 1896, s. 162–163.

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

O modernistycznej demonizacji mi³oœci i kobiecoœci 155

Przy obecnoœci histeryczek i „pogromczyñ mê¿czyzn”
Swoistym polem obserwacyjnym dla modernistów, dostarczaj¹cym argumentów na rzecz tezy o w³aœciwych przedstawicielkom p³ci ¿eñskiej pierwotnoœci, amoralnoœci i pró¿noœci by³a intensywna obecnoœæ kobiet diagnozowanych wspó³czeœnie, ale tak¿e póŸniej, jako osobowoœci histeryczne. Jedn¹ z najbardziej hipnotyzuj¹cych w tym gronie by³a niew¹tpliwie
Dagny Juel–Przybyszewska, która naznaczy³a swoj¹ obecnoœci¹ biografie
(w niektórych przypadkach tak¿e twórcze): Stanis³awa Przybyszewskiego,
Edvarda Muncha, Augusta Strindberga, Bengta Lidforssa, Tadeusza Boya–¯eleñskiego, Wincentego–Koraba Brzozowskiego, Stanis³awa Brzozowskiego i W³adys³awa Emeryka.
By³a ona ¿ywym dowodem istnienia kobiecoœci transgresyjnej, której
przedstawicielki w spektakularny sposób — m.in. przez burzliwe ¿ycie erotyczne — przekracza³y granice, jakie wyznaczy³a im kultura. Dopiero psychoanaliza27 zdjê³a z nich odium kobiet fatalnych i nierz¹dnych Messalin.
Histeryczkami Messalinami straszy³ wspó³czesnych m.in. Richard von
Krafft–Ebing. Ten neurolog, psychiatra i pionier seksuologii pisa³ w 1886 r.
w ksi¹¿ce przet³umaczonej na jêzyk polski w 1908 r.: „Bardzo czêsto ¿ycie
p³ciowe histeryczek jest chorobliwie podniecone. Skutkiem tego mo¿e byæ
najwstrêtniejsza prostytucja nawet u mê¿atek. (...) Nader czêsto chorobliwie wzmo¿ony popêd p³ciowy «usposobione ku temu dziewczêta» zmienia
w Messaliny. Po¿¹dliwoœæ czêsto ujawnia siê w kokieterii, wyzywaj¹cym
stroju, albo nawet w gonieniu za mê¿czyznami, przekraczaj¹cym granice
przyzwoitoœci i dobrego smaku”28.
Do szerszego nadania rozg³osu typowi kobiety zmys³owej, ekstrawaganckiej, wyzwolonej z obyczajowych rygorów, z rozmys³em aran¿uj¹cej
i niszcz¹cej swoje romanse, mi³ostki i mi³oœci przyczyni³y siê te¿ legendy
niektórych aktorek, a zw³aszcza Sarah Bernhardt (1844–1923). Jej legenda, przedstawiona swego czasu plastycznie przez Danutê Walczewsk¹29,

27
W psychoanalitycznych interpretacjach modernistycznej histerii kobiet, w których nadal histeriê wi¹¿e
siê m.in. z burzliwym ¿yciem erotycznym, przedstawia siê j¹ jako nieœwiadom¹ odmowê uczestniczenia kobiet wra¿liwych, ambitnych, inteligentnych w kulturze, która spycha³a je do ról wy³¹cznie pañ domu. Zob.
P. Dybel, Urwane œcie¿ki. Przybyszewski — Freud — Lacan, Kraków 2000, s. 56–59.
28
Cyt za: R. Krafft–Ebing, Zboczenia umys³owe na tle zaburzeñ p³ciowych. Psychopathia sexualis, t³um.
A. Fabian, Warszawa 1908, s. 210.
29
D. Walczewska, Legenda Sary Bernhardt, [w:] Wœród mitów teatralnych M³odej Polski, red. I. S³awiñska,
M. B. Stykowa, Kraków 1983.
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w latach 1880–1910 kwit³a równie¿ w Polsce. Podtrzymywa³a j¹ wtedy prasa, a jej popularnoœæ ros³a tak¿e dziêki wystêpom Bernhardt na ziemiach
polskich (1882, 1892, 1909). Legenda aktorki przyczynia³a siê do popularyzacji, g³ównie wœród ¿eñskiej czêœci publicznoœci, wzorca kobiety
w pe³ni samodzielnej, ekspansywnej seksualnie, a nawet agresywnej.
Rozpowszechniony przez ni¹ typ nowej kobiety, pokryty swoistym „werniksem” powabu, natychmiast podchwyci³a i póŸniej intensywnie eksploatowa³a sztuka przedstawieniowa, w tym w coraz wiêkszym stopniu sztuka
popularna (tj. od 1901 r. kabaret i w dwudziestoleciu miêdzywojennym
kino).
W lêku przed emancypacj¹ i jej nastêpstwami
Wyobra¿enia o kobiecej nieprzewidywalnoœci, aktywnoœci i agresywnoœci na wszystkich polach hiperbolizowa³ tak¿e lêk modernistów przed feminizmem, nie zawsze œwiadomy, znajduj¹cy ujœcie przede wszystkim w fabrykowaniu ró¿norodnych wizji kobiecoœci z³owrogiej, bezlitosnej, amoralnej,
pró¿nej. O lêku przed emancypacj¹ kobiet jako przyczynie ich intelektualnej i moralnej degradacji, naznaczania charakterystycznymi s³aboœciami,
takimi jak: emocjonalnoœæ, niesta³oœæ, alogicznoœæ, przekonuj¹co mówi³a
m.in. Ute Frevert30, odwo³uj¹c siê do przyk³adów z historii Niemiec XIX
i XX w. Europejski modernizm do wachlarza owych wczeœniej eksponowanych s³aboœci kobiet dorzuci³ jeszcze ob³udê, sk³onnoœæ do fa³szu, gry, stwarzania pozorów, a przede wszystkim fataln¹ w skutkach dla mê¿czyzn aktywnoœæ i si³ê seksualn¹. Na gruncie polskim, na ³amach „Chimery”, Maria
Komornicka ju¿ w 1904 r. stwierdzi³a, ¿e ów katalog antykobiecych wmówieñ wyra¿a lêk „nadw¹tlonych panów”, którym „wypoczête niewolnice”
odbieraj¹ w³adzê31. Simone de Beauvoir w 1949 r. tak¿e wymienia³a feminizm jako istotn¹ przyczynê modernistycznego mizoginizmu. Napisa³a ona
m.in., ¿e wraz z rozwojem ruchu spo³ecznego i politycznego wyzwolenia
kobiet antyfeminiœci zaczêli pos³ugiwaæ siê „nie tylko, jak dawniej, religi¹, filozofi¹ i teologi¹, lecz równie¿ nauk¹: biologi¹, psychologi¹

30
U. Frevert, „Nasze pañstwo jest p³ci mêskiej”, [w:] M¹¿ i niewiasta. Niewiasta i m¹¿. O ró¿nicach p³ci w czasach nowoczesnych, t³um. A. Kopacki, Warszawa 1997.
31
M. Komornicka, Z ksiêgi m¹droœci tymczasowej, „Chimera” 1904, t. 7, s. 340; zob. tej¿e, Utwory poetyckie
proz¹ i wierszem, oprac. M. Podraza–Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 266–267.
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eksperymentaln¹ i innymi. Co najwy¿ej godzono siê przyznaæ drugiej p³ci
«równoœæ w odrêbnoœci»”32.
Z pomoc¹ beletrystyki i sztuk przedstawieniowych
Typ kobiety nowej — zmys³owej, wyzwolonej z norm obyczajowych, aktywnej, ekspansywnej, a nawet agresywnej, sprzymierzonej z natur¹ w aktach zniewalania mê¿czyzn stan¹³ te¿ w centrum modernistycznej literatury
i sztuk przedstawieniowych, odbijaj¹c ogólne i indywidualne lêki, niepokoje i fascynacje, emituj¹c je w spo³eczn¹ przestrzeñ, intensyfikuj¹c, multiplikuj¹c, zara¿aj¹c nimi innych. Moraliœci tamtych czasów w³aœnie literaturze
i sztuce byli sk³onni przypisywaæ ca³¹ odpowiedzialnoœæ za sprofanowanie
mi³oœci i kobiecoœci33.
Na naszym gruncie typ kobiety nowej oraz temat tragicznego naznaczenia cz³owieka p³ci¹ i tragizm zakorzeniony w mi³oœci by³ obecny szczególnie
w twórczoœci Stanis³awa Przybyszewskiego, owego polskiego „ksiêcia ciemnoœci”. Tadeusz Boy–¯eleñski napisa³, ¿e to w³aœnie on pierwszy pochyli³
siê „nad wszystkimi przepaœciami ¿ycia, nad otch³ani¹ nieszczêœcia i zbrodni, nie jako pisarz, ale wrêcz jako cz³owiek, który ka¿de s³owo p³aci³ krwi¹
swoj¹ i — cudz¹”34 i któremu — dodajmy — uda³o siê zgromadziæ wokó³
siebie na prze³omie XIX i XX stulecia wierne grono wyznawców w Krakowie, Lwowie i Warszawie, odgrywaj¹cych swoisty „teatr dell’arte, z którego
co jakiœ czas wynoszono prawdziwe trupy”35.
Ten prozaik, dramatopisarz i publicysta, popularny te¿ w Niemczech,
Pradze i Wiedniu, by³ spokrewniony intelektualnie z Schopenhauerem
i Nietzschem oraz Strindbergiem (mimo i¿ od powinowactw duchowych
z tym ostatnim za¿arcie siê od¿egnywa³). By³ tak¿e czytelnikiem Weininge-

32
S. de Beauvoir, Druga p³eæ, t³um. G. Mycielska, M. Leœniewska, Warszawa 2002, s. 20. Na polskim gruncie feminizm i mizoginizm ³¹czy³y ze sob¹ m.in. badaczki literatury Maria Podraza–Kwiatkowska oraz Gabriela Matuszek (zob. M. Podraza–Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski, Kraków
1994, s. 277–283; G. Matuszek, Kultura contra natura?...). Ta ostatnia zwróci³a uwagê na swoist¹ konsolidacjê mê¿czyzn w obronie patriarchatu, który — w du¿ej mierze za R. de Gourmontem, autorem Fizyki mi³oœci — uwa¿ano za wy¿sz¹, a zatem lepsz¹ formê ni¿ matriarchat, z którym wielu ówczesnych uto¿samia³o
feminizm.
33
Zob. np.: M. Wolff, Zwyrodnienie kobiety...; A. Rauber, O mi³oœci. Studyum biologiczne poœwiêcone literaturze schy³ka wieku, Warszawa 1900; A. Karwat z Bardzkich, Jakie kobiety bohaterki daje nam obecny pr¹d
zmys³owy w powieœci i sztuce dramatycznej i ich wp³yw na spo³eczeñstwo, Poznañ 1912.
34
T. Boy–¯eleñski, Smutny szatan, [w:] tego¿, Znaszli ten kraj?..., Wroc³aw 1983, s. 211.
35
Tam¿e.
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ra36. Du¿y wp³yw na Stanis³awa Przybyszewskiego wywierali równie¿
wspó³czeœni mu artyœci, a zw³aszcza Félicien Rops, Edvard Munch, Gustav
A. Vigeland, po³¹czeni wspóln¹ obsesj¹ potêgi natury, popêdu p³ciowego
i kobiecoœci. Warto podkreœliæ, ¿e ogl¹d mi³oœci i kobiecoœci by³ ska¿ony
w twórczoœci Przybyszewskiego nie tylko niemiecko–skandynawskim pesymizmem p³ciowym, ale równie¿ — podobnie jak u Weiningera czy Strindberga — resentymentami œredniowiecza, owym spojrzeniem na kobietê jako narzêdzie w rêku Z³a, cielesn¹ przewodniczkê w drodze ku upadkowi
Duszy. Interesuj¹ce mo¿e siê wydaæ to, ¿e ten obecny ju¿ w œredniowieczu
konflikt pomiêdzy kultur¹ a natur¹, „mózgodusz¹” a p³ci¹ u Przybyszewskiego zrodzi³ siê nie tyle z lektur (choæ by³ czytelnikiem œredniowiecznych
doktorów37 i demonologów, takich jak Bodinus, Sinistrari, del Rio, Sprenger), ile wyp³yn¹³ ze œwiata jego dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci, z jednej
strony przesi¹kniêtego aur¹ ¿ycia religijnego, a z drugiej — wype³nianego
fantazjowaniem, z czasem coraz bardziej odwa¿nym erotycznie i coraz bardziej koliduj¹cym z katolickim sumieniem, coraz bardziej poci¹gaj¹cym
i przeklêtym, grzechorodnym.
Mi³oœæ — rozpêtanie natury, gor¹czki, szaleñstwa — ³¹czy³ autor Requiem aeternam z moralnym upadkiem, ale tak¿e z powstaniem relacji wzajemnego osaczania siê kochanków, poch³aniania, po¿erania, unicestwiania, relacji, w której kobieta jawi siê jako si³a potê¿niejsza. „Kobieta jest
dla Przybyszewskiego — informowa³ wspó³czesnych w 1904 r. Ardens
— przedstawicielk¹ jakichœ nieub³aganych, strasznych potêg, które wbrew
woli naszej ciskaj¹ nas tam, gdzie chc¹. (...) Tutaj spotyka siê Przybyszewski
z owymi przedstawicielami pesymizmu p³ciowego, jak Felicien Rops, Gustaw Vigeland, Edward Munch, którzy widz¹ w kobiecie straszliw¹ si³ê, po-

36
Podstawowe ró¿nice miêdzy metafizyk¹ p³ci Weiningera i Przybyszewskigo wy³o¿y³ Wojciech Gutowski,
zob. tego¿, Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³oœci, Kraków 1992, s. 63.
37
Œlad owych lektur jest œwietnie widoczny w dramatopisarstwie Przybyszewskiego. Oto w jednym z dramatów jego bohater mówi: „(...) kobieta — wiesz, to inny rodzaj cz³owieka, my — mê¿czyŸni tej psychologii
nie znamy — zupe³nie nie — my siê ustawicznie mylimy, bo s¹dzimy kobiety na podstawie naszej w³asnej
psychologii — ha, ha, ha — ten stary Adam w mê¿czyŸnie zawsze g³upi, och, jak on g³upi... My nie znamy kobiety... Trudno! Kobieta jest urodzon¹ zbrodniark¹... Ojcowie Koœcio³a to wiedzieli... Tertulian nazywa j¹ wrotami piek³a — co? — wrota piek³a — bajeczny aforyzm. Œw. Anzelm mówi, ¿e jest ³aŸni¹ szatañsk¹, w której diabe³ dusze mê¿czyzn k¹pie — ha, ha, ha. (...) A mi³oœæ jest strasznym nieszczêœciem, wielkim
nieszczêœciem — ha, ha, ha! By³ taki pan, ha, ha — spali³ oko³o tysi¹ca czarownic, Bodinus, Bodinus... M¹dry pan! Mówi³, ¿e mi³oœæ to stryczek, na którym szatan dusze mê¿czyzn do piek³a wlecze... ha, ha — powiedzia³ to trochê inaczej, ale to nie szkodzi...”. Cyt. za: S. Przybyszewski, Z³ote runo, [w:] tego¿, Wybór pism,
oprac. R. Taborski, Warszawa 1966, s. 212–213.
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budzaj¹c¹ zmys³y, co nieustannie œwiat w otch³añ brudu i zgnilizny str¹ca,
a w mi³oœci wielce kol¹cy ból, niemi³osiern¹ mêczarniê bytu”38.
Œwiat wykreowany przez Przybyszewskiego w jego literaturze i sztuce
dramatycznej jest zaludniony kobietami zmys³owymi, wyzwolonymi z rygorów moralnych, aktywnymi, mœcicielskimi, niszczycielskimi — rani¹cymi
mê¿czyzn, obezw³adniaj¹cymi, zatruwaj¹cymi poczuciem tragizmu istnienia. W Z³otym runie (1901) zawar³ Przybyszewski metaforê mi³osnej relacji
pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, która, jak lejtmotyw, przewija³a siê przez
ca³¹ jego twórczoœæ, choæ z czasem ju¿ z wyraŸnie mniejsz¹ wyrazistoœci¹
i intensywnoœci¹ (co znawcy jego biografii ka¿¹ doœæ jednoznacznie ³¹czyæ
z autocenzur¹ wymuszan¹ przez jego partnerkê — Jadwigê Kasprowiczow¹ b¹dŸ wrêcz dokonywan¹ przez ni¹ cenzur¹). Jeden z jego bohaterów
mówi: „Otó¿ roœnie sobie taki smuk³y, silny pieñ, energiczny, mocny... ot
— taki wielki pan! Ale tu¿ obok niego wyrasta drugi, smuk³y, wiotki, tuli siê
do niego, przyciska, przygarnia, omal nie wrasta w niego. Ale có¿ siê dzieje? Otó¿ temu s³abemu, wiotkiemu pniowi wyrastaj¹ ga³êzie — nie! Ramiona, chciwe, szatañskie ramiona. Obejmuj¹ go, w¿eraj¹ siê w ten silny,
energiczny pieñ — przytulaj¹ siê coraz mocniej, namiêtniej, wcinaj¹ siê
w skórê, przerastaj¹ j¹, przerzynaj¹ korê i ¿y³y — i ten pierwszy, ten silny
i mocny pieñ usycha. — Ha, ha — wystaw sobie! Taki martwy, usch³y pieñ
w objêciach bliŸniego, s³abego drzewa. Widzisz, widzisz — to jest symbol
mi³oœci — to stosunek mê¿czyzny do kobiety...”39.
Ów cytat mo¿na by traktowaæ niekoniecznie jako wypowiedŸ bêd¹c¹
autorskim porte–parole, gdyby nie jej liczne potwierdzenia, wypowiadane
przez pisarza nieukrytego ju¿ za mask¹ podmiotu lirycznego, narratora powieœci czy postaci dramatycznych.
Przybyszewski, pomimo bezustannej krytyki wspó³czesnych (wœród których byli m.in. Henryk Sienkiewicz, Kazimierz Zalewski, W³adys³aw Maleszewski), znalaz³ licznych sympatyków i naœladowców, sam bêd¹c jednym
38

Ardens, Wrogowie kobiety, s. 72. Dla wielu czytelników „Biblioteki Warszawskiej” owa uwaga Ardensa
nie by³a w niczym odkrywcza. Wszak mieli oni sposobnoœæ obcowaæ z metafizyk¹ p³ci Przybyszewskiego nie
tylko przez lekturê jego pism, ale i przez ogl¹danie g³oœnych inscenizacji jego dramatów, a zw³aszcza Dla
szczêœcia (pol. prapremiera 1899), Z³otego runa (prapremiera 1901) i Œniegu (prapremiera 1903), które
z jednej strony oœmieli³y innych do dyskusji na temat wzajemnych relacji p³ci, z drugiej zaœ wywo³a³y
gwa³town¹ krytykê i oskar¿enia o pesymizm, cynizm, niemoralnoœæ, zamach na rodzinê i chrzeœcijañstwo.
G³osy krytyczne szczególnie nasili³y siê po rozpisaniu przez „Kurier Teatralny” (1903, nr 12) Ankiety w sprawie repertuaru pesymistyczno–zmys³owego.
39
S. Przybyszewski, Z³ote runo, s. 169.
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z wielu g³osów w chórze wspó³czesnych kreatorów mitów nieszczêœliwej mi³oœci i zgubnej kobiecoœci40. Choæ z drugiej strony, tylko mi³oœæ i tylko kobieta by³a dla Przybyszewskiego, a w œlad za nim dla wielu mu wspó³czesnych, medium psychoanalitycznym i metafizycznym41.
Analiza niektórych tylko przyk³adów pogl¹dów i twórczoœci autorów
pocz¹tku XX w. dowodzi, ¿e w modernizmie kreowano w ró¿nych dyskursach obraz kobiecoœci nieuwznioœlaj¹cej, niepoci¹gaj¹cej mê¿czyzny
wzwy¿, ale zwodz¹cej go, oszukuj¹cej, zniewalaj¹cej i str¹caj¹cej w dó³,
w chaos, tragediê, w symboliczn¹, a nierzadko prawdziw¹ œmieræ. Nieprzypadkowo, jak zauwa¿y³ Wojciech Gutowski, który wyœmienicie przedstawi³
maski mi³oœci u¿ywane w m³odopolskiej literaturze42, jednym z ulubionych
wówczas symboli kobiecoœci by³a jesieñ — oszustka, zwodzicielka, swym
powabem znieczulaj¹ca bliskoœæ œmierci–zimy. Demoniczno–niszczycielsk¹ naturê kobiet modernistyczna sztuka przedstawieniowa sygnowa³a
symbolicznymi postaciami: fenickiej Astarte, hebrajskiej Lilith43, biblijnej
Ewy oraz Salome, Dalili, Judyty (œwiêtej przetransformowanej jeszcze
przez œredniowiecze w postaæ krwio¿erczej mœcicielki) czy historycznej
Kleopatry lub Messaliny.
Poza mitologiczno–historycznymi egzemplifikacjami imiennymi w m³odopolskiej literaturze i sztuce przedstawieniowej w opisach natury kobiecoœci odwo³ywano siê te¿ do postaci mitologicznych sfinksów, chimer, hydr,
postaci ¿ar³ocznej, zniewalaj¹cej flory, agresywnej fauny — modliszek, meduz, panter, tygrysic, lwic, sêpów44, a w koñcu — ¿eñskich wampirów. Jan

40

Zob. W. Jab³onowski, Chwila obecna. D¹¿noœci i usposobienia, Warszawa 1901, s. 76.
Zob. G. Borkowska, P³eæ jako skaza: Przybyszewski i Na³kowska, [w:] Nowa œwiadomoœæ p³ci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schy³ku stulecia, red. G. Ritz, Ch. Binswanger,
C. Scheide, Kraków 2000, s. 87.
42
W. Gutowski, Nagie dusze i maski...
43
Mitologia hebrajska podaje kilka wersji mitu o Lilith. Ona sama zajmuje istotne miejsce w kabale ¿ydowskiej i demonologii Talmudu. W VIII–X w. sta³a siê te¿ bohaterk¹ wielokrotnie cytowanego i przekszta³canego, w zale¿noœci od doraŸnych potrzeb, Alfabetu Ben Sira. W wiêkszoœci staro¿ytnych i œredniowiecznych ¿ydowskich tekstów o Lilith istnieje zgodnoœæ co do tego, ¿e by³a pierwsz¹ ¿on¹ Adama, pierwsz¹
kontestatork¹ jego myœlenia, pierwsz¹ kobiet¹, która w akcie buntu dobrowolnie opuœci³a Raj, skazuj¹c siê
tym samym na Adamowe i Bo¿e przekleñstwo, a póŸniej — przez decyzjê stania siê oblubienic¹ Samaela
i matk¹ jego dzieci, w tym Asmodeusza — pierwsz¹ maleficus, pierwsz¹, która zawar³a przymierze z szatanem. W polskim modernizmie znana by³a te¿ opowieœæ o Lilith str¹conej w piekieln¹ otch³añ za pychê
i uwiedzenie anio³ów Pana. Zob. A. Tytkowska, Lilith. O obecnoœci hebrajskiej bogini nocy i burzy w polskim
dramacie, [w:] ¯ydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, red. E. Udalska, przy wspó³pracy A. Tytkowskiej, Katowice 2004.
44
Co w du¿ej mierze by³o nawrotem do œredniowiecznych stereotypów i uprzedzeñ; zob. G. Bechtel, Cztery kobiety Boga: ladacznica, czarownica, œwiêta i g³upia gêœ, Warszawa 2001, s. 45.
41
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Bia³ostocki zauwa¿y³, ¿e to w³aœnie na prze³omie XIX i XX w. piêkna, uwodzicielska kobieta sta³a siê znakiem œmierci45.
Do wskrzeszania starych i tworzenia nowych obrazów–symboli kobiet
przera¿aj¹co–pora¿aj¹cych przyczynia³y siê tak¿e same kobiety, liczniej
i odwa¿niej ni¿ dot¹d decyduj¹c siê na rywalizacjê z mê¿czyznami, tak¿e na
polu sztuki oraz literatury, i przejmuj¹c od nich hiperboliczne, demoniczno–modliszkowate straszaki46. Œwietnym przyk³adem pisarki pos³uguj¹cej
siê „mêskim” jêzykiem w mówieniu o w³asnej p³ci jest niew¹tpliwie Ewa
£uskina, literatka z krêgu Przybyszewskiego.
Mimo prób wyrugowania owego niepokoj¹cego obrazu kobiecoœci
przez napiêtnowanie go w utworach krytycznoliterackich i w publicystyce,
a tak¿e przez stawianie nowych bohaterek przed s¹dem w pokazowych procesach, wzorowanych na procesach s¹dowych (casus Ewy Pobratyñskiej
z Dziejów grzechu ¯eromskiego, s¹dzonej w 1909 r. w Petersburgu i Warszawie), œlady modernistycznej demonizacji kobiecoœci by³y wyraŸnie widoczne w dwudziestoleciu miêdzywojennym na ró¿nych polach ¿ycia spo³ecznego, w ¿yciu codziennym, gdzie pos³ugiwano siê stereotypami wytworzonymi w trakcie modernistycznego odbr¹zowiania kobiecoœci, w literaturze, w sztuce i — bodaj najbujniej — w kulturze masowej.

45
46

J. Bia³ostocki, P³eæ œmierci, Gdañsk 1999, s. 40.
M. Podraza–Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika..., s. 282.
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Miêdzy „Trêdowat¹” a „Kobiet¹ samotn¹”:
obraz samotnej kobiety w filmie polskim

Miêdzy „Trêdowat¹” a „Kobiet¹ samotn¹”...

Tekst dotycz¹cy obrazu samotnoœci w kinie si³¹ rzeczy musi byæ tekstem
o bohaterze filmowym. Samotnoœæ zawsze jest samotnoœci¹ czyj¹œ — dotyczy przecie¿ niezdolnoœci lub niechêci jednostki do komunikowania siê
z innymi i ze œwiatem. Ma swój wymiar egzystencjalny, którego ukazanie
wymaga w kinie skomplikowanego protagonisty — osoby. Kiedy jednak
zajmujemy siê filmem raczej jako œwiadectwem spo³ecznym, kiedy s³u¿y on
za narzêdzie docierania do spo³ecznie definiowanych wzorców, do „obrazów”, zamiast „osoby” pojawia siê rola spo³eczna, ubrana w kostium stereotypu. Teksty kultury zreszt¹, nawet jeœli nie pos³uguj¹ siê stereotypem,
czêsto siê do niego odnosz¹ jako do domniemanej „normy spo³ecznej”.
W polskim kinie to napiêcie bywa jeszcze wzmacniane przez siln¹ w niej
obecnoœæ — zrodzonego w romantyzmie — w¹tku jednostki podporz¹dkowanej dobru wspólnemu i wartoœciom zbiorowym.
Widzialnoœæ stereotypu
W kontekœcie samotnoœci chodzi raczej o brak wyraŸnego przypisania
do roli, nieodgrywanie jej lub odgrywanie niew³aœciwe, ten brak bowiem
wizualizuje siê w przestrzeni spo³ecznej — przypomnijmy sobie zainteresowanie Claude’a Lévi–Straussa kawalerem Bororo, który wygl¹da³ jak chory. Jego samotnoœæ spo³eczna — czytaj: brak osoby, która dba³aby o jego
strój i posi³ki — sta³a siê widzialna. Widzialnoœæ, wygl¹d to sfera oddzia³ywania filmu, musi on pokazywaæ to, co wewnêtrzne — b¹dŸ w materii filmowej, b¹dŸ wprost, w ciele bohaterów.
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Koniecznoœæ widocznoœci prowadzi niekiedy zreszt¹ do jej nadmiaru;
ró¿ne cechy bohaterów czy œwiata staj¹ siê widoczne podwójnie (jak w podwójnej ekspozycji). W wielu narracjach kobieta, która zyskuje autonomiê,
wyswobadza siê z systemu ról, przekracza wzorce spo³eczne lub Ÿle siê
w nich czuje, niemal automatycznie, niejako z definicji staje siê „obca”.
W polskiej tradycji literackiej najlepiej oddaje to tytu³ powieœci Kuncewiczowej1. Kobiety emancypuj¹ce siê z siatki stereotypów wi¹¿¹cych je
w strukturze spo³ecznej staj¹ siê „cudzoziemkami”, co czêsto bywa wzmacniane przez etniczn¹ obcoœæ — etniczn¹, zatem zwykle widzialn¹2 — i prowadzi w konsekwencji do uto¿samienia: kobieta — obcy, obcy — kobieta3.
(Notabene: w popularnych narracjach science fiction amerykañskich i zachodnioeuropejskich to kobiety czêsto staj¹ siê potworami z kosmosu lub
monstrami). Cudzoziemka to ktoœ postawiony na zewn¹trz, nienale¿¹cy do
tego œwiata, odizolowany, pozbawiony elementarnej zdolnoœci rozumienia.
Podkreœlam to, poniewa¿ mêskie role „obcych” to czêsto role buntowników i outsiderów, przybyszów znik¹d, zawsze przecie¿ samotnych herosów,
którzy podejmuj¹ krytykê lub dzia³ania na rzecz zmiany spo³ecznej. Ich wyrzucenie na zewn¹trz u³atwia im ogl¹d spo³eczeñstwa, ale nie pozbawia
zdolnoœci do jego przekszta³cania.
Mówi¹c o obrazie, mówimy oczywiœcie nie tylko o widzialnoœci, ale o widzialnoœci definiowanej spo³ecznie i spo³ecznie rozpoznawanej. Okreœlaj¹
j¹ obrazy powtarzalne — figury czy wizualne s t e r e o t y p y. „Wzór stereotypów nie jest neutralny. Nie jest to jedynie sposób nak³adania porz¹dku
na cudownie pleni¹cy siê, zgie³kliwy chaos rzeczywistoœci. Nie jest to jedynie skrót. To wszystko to jednoczeœnie, a zarazem coœ wiêcej. To gwarancja
naszego szacunku do samych siebie; to projekcja na œwiat naszego poczucia
w³asnej wartoœci, naszej pozycji i naszych w³asnych praw”4.

1
M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka, pierwodruk 1936. Ten aspekt ksi¹¿ki Kuncewiczowej i szerzej — twórczoœci kobiet wydobywa Gra¿yna Borkowska; tej¿e, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
2
Jak w Sprawie Gorgonowej, re¿. Janusz Majewski, 1977, albo Ziemi obiecanej, re¿. Andrzej Wajda, 1977.
3
Por. na ten temat E. Ostrowska, Obcoœæ podwojona: obrazy kobiet ¿ydowskich w polskim kinie powojennym, [w:] Gender — Film — Media, red. E. H. Oleksy, E. Ostrowska, Kraków 2001.
4
To propozycja definicji Waltera Lippmana, jeszcze z 1922 r.; na jej analizie — i krytyce — opiera swoje badania stereotypów w kinie Richard Dyer; por. tego¿, The Matter of Images: Essays on Representations, London–New York 1993. Tam cytat z Lippmana na s. 11. Wydanie polskie tekstu Dyera — R. Dyer, Funkcja stereotypów, t³um. I. Kurz, „Kwartalnik Filmowy”, wiosna–lato 2005, nr 49–50, s. 239–245.
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Stereotyp zatem umo¿liwia komunikacjê, ale umo¿liwia j¹ w okreœlonych granicach, z jednej strony estetycznych („skrót”), z drugiej — spo³eczno-politycznych (porz¹dek mo¿e forsowaæ ta instancja, która dysponuje
odpowiedni¹ po temu si³¹). Jak w cytowanym tekœcie argumentuje dalej
Dyer, stereotypy nie tylko opisuj¹, ale te¿ projektuj¹ — w³aœnie dlatego,
¿e czyni¹ one niewidzialne widzialnym (niedostrzegalne ró¿nice miêdzy
np. alkoholikiem a niepij¹cym — dr¿enie r¹k, gejem a heteroseksualist¹
— zwiotczenie nadgarstka przek³adaj¹ na wyraŸny obraz, tym samym uwidaczniaj¹c granicê miêdzy „normalnym” widzem a „innym”, pokazuj¹ go
i naznaczaj¹ jako wyraŸnie odmiennego). Stereotyp to mit, z którego wyciek³a metafizyka — nie zakorzenia bowiem wizerunku w niczym poza spo³ecznym dyskursem i spo³ecznym tekstem; ale pozwala porz¹dkowaæ i kategoryzowaæ rzeczywistoœæ, ujmowaæ j¹ w czytelne ramy — i narzucaæ je jako
„naturalne” odbiorcom, sugeruj¹c, ¿e jest obrazem „pierwszym”.
Przedwojenny melodramat
Trwa³¹ struktur¹ polskiego kina przedwojennego by³a konwencja melodramatyczna. Forma opowieœci o mi³oœci, zrodzona jako narracja transgresyjna5, w popularnej formie melodramatu prowadzi³a do przekroczeñ
(np. ró¿nic klasowych) jedynie pozornych, w istocie konserwuj¹c œwiat nawet nie istniej¹cych, ale minionych wyobra¿eñ spo³ecznych. M³ode emancypantki miêdzywojennego filmu (panie in¿ynier i bizneswoman) romansowa³y w formie anachronicznej, w piosence i w przekomarzankach, podtrzymuj¹c sztywny uk³ad savoir–vivre’u i zatrzymanej w czasie niczym
w bursztynie feudalnej relacji (co piêknie obœmia³ i wydoby³ Witold Gombrowicz w powieœci Opêtani, parodii literatury popularnej).
„Jawny bana³ przeistoczy³ siê w mitologiê” w przypadku Trêdowatej Heleny Mniszkówny6. Tekst Trêdowatej okaza³ siê wzorcowy czy te¿ matrycowy
— co potwierdza zreszt¹ powodzenie jego filmowych wersji7. Skupiona na

5

D. de Rougemont, Mi³oœæ a œwiat kultury zachodniej, t³um. L. Eustachiewicz, Warszawa 1968; por. tego¿,
Mity o mi³oœci, t³um. M. ¯urowska, Warszawa 2002.
6
H. Minszkówna, Trêdowata, pierwodruk 1909; cyt. za: T. Walas, Pos³owie, [w:] H. Mniszek, Trêdowata,
Kraków 1972, s. 15.
7
W obu wersjach przedwojennych: niemej (re¿. Edward Puchalski, 1926, z Jadwig¹ Smosarsk¹) i dŸwiêkowej (re¿. Juliusz Gardan, z El¿biet¹ Barszczewsk¹, 1936), jak i powojennej (re¿. Jerzy Hoffman, 1976; tu rolê Stefci zagra³a El¿bieta Starostecka).
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mi³oœci (¿eby nie powiedzieæ — bêd¹ca mi³oœci¹8) fabu³a opiera siê na
napiêciu miêdzy potrzeb¹ bycia z ukochanym mê¿czyzn¹ a groŸb¹ wykluczenia spo³ecznego (naznaczenia „trêdowatoœci¹”). Utwór ustanawia archetypiczny wzór kobiecoœci budz¹cej wspó³czucie, ale te¿ silnie powi¹zanej z koniecznoœci¹ spo³ecznej akceptacji dla kobiecych wyborów i decyzji.
Z jednej strony film wyra¿a têsknotê do pe³ni, z drugiej fatalistyczne przeœwiadczenie, ¿e nie jest ona mo¿liwa — odrzucenie bohaterki przez œrodowisko oczywiœcie jest prezentowane jako niemoralne, zostaje napiêtnowane, ale w efekcie prowadzi do jej œmierci i musi zostaæ przyjête jako „los”.
Wielka narracja — mit — o mi³oœci nie mo¿e kobiecie zrekompensowaæ
braku akceptacji spo³ecznej (œciœlej, rekompensuje, ale zemsta to zza grobu; mi³oœæ przetrwa³a œmieræ, choæ przecie¿ równie trwa³e okaza³y siê konwencje spo³eczne). Utwierdzaj¹ tê strukturê narracyjne wizerunki aktorek,
które gra³y Stefciê Rudeck¹ — eteryczne, omdlewaj¹ce, czyste, niewinne.
W tle Trêdowatej zjawia siê te¿ inny stereotyp — ch³odne rywalki, motywowane jedynie chêci¹ z³apania mê¿a, co podkreœla jeszcze, ¿e bohaterka
kina przedwojennego najczêœciej bywa narzeczon¹, zakochan¹ dziewczyn¹
tu¿ przed œlubem lub ¿on¹. Zwrócona zatem jest w przysz³oœæ — ku mê¿czyŸnie, który nadejdzie (chyba ¿e gra osierocon¹ matkê, zgodnie ze wzorcem matki Polki). W tle zdarzaj¹ siê stare panny (ciotki lub kole¿anki). Szczególnie charakterystyczne s¹ tu epizody Mieczys³awy Æwikliñskiej,
w jej rolach wizualizuje siê „dziwacznoœæ” — lekka zidiocia³oœæ, zapominalskoœæ, wycofanie, brak powagi podkreœlany przez grasejowanie i opadaj¹cy monokl.
Niektóre z tych konwencji przedstawiania — stereotypów wizualnych
— przenosz¹ siê jeszcze w rzeczywistoœæ powojenn¹; chwilê trwa, zanim kino polskie nauczy siê nowoczesnego jêzyka. To nie znaczy jednak, ¿e wyraŸnie unowoczeœniaj¹ siê treœci tych przedstawieñ; niektóre ze stereotypów
i wzorców pozostaj¹ ¿ywotne znacznie d³u¿ej ni¿ nowoczesny prze³om, który nale¿a³oby datowaæ na okres odwil¿y w po³owie lat 50. Obraz siê oczywiœcie ró¿nicuje; wp³yw na to maj¹ zarówno rzeczywiste przemiany spo³eczne, jak te¿ transformacja kinematografii. Pewne w¹tki pozostaj¹ jednak
niezmienne.

8

Pisze o tym szczegó³owo Alina Madej; tej¿e, Mitologie i konwencje. O polskim filmie fabularnym dwudziestolecia miêdzywojennego, Kraków 1994.
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Kobieta na pomniku
Zacz¹æ wypada od wizerunku kobiety samotnej, ale jednak darzonej
szacunkiem, przedstawianej jako godna nosicielka wartoœci spo³ecznych,
czêœciej matka w³aœnie ni¿ np. ¿ona. Zosta³a opuszczona lub osamotniona
w wyniku „nieodwzajemnionej mi³oœci do Ojczyzny” jej syna (jak mówi
Maciek w Popiele i diamencie9). To raczej figura ni¿ stereotyp, mocno zakorzeniona w polskiej tradycji romantycznej — powo³ana przecie¿ poetyckim
gestem Adama Mickiewicza.
Polskie kino, kiedy opowiada³o o wojnie, przyjmowa³o raczej perspektywê „synów” — m³odych ch³opców podejmuj¹cych walkê. Trzeba jednak
podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ filmów szko³y polskiej powsta³a w czasie, kiedy temat wspó³czesny (który móg³by zostaæ opowiedziany z perspektywy matek
czy ¿on) by³ Ÿle widziany. Niemniej dyskurs filmów Munka czy Wajdy wpisywa³ siê raczej we wzorzec romantyczny i dyskusje wokó³ postaw conradowskich. W tym kontekœcie kobiety stanowi³y jedynie ozdobnik (co pierwszy re¿yser demonstrowa³ z w³aœciw¹ sobie ironi¹, a drugi — patosem10).
Polemiczny wobec tego ujêcia by³ film Wdowa11 — wpisywany w tzw.
nurt plebejski kina polskiego (w przeciwieñstwie do nurtu heroicznego).
Zbigniew Cybulski w komediowej roli zootechnika Wiêcka flirtowa³ tam
z tytu³ow¹ wdow¹ po oficerze Wojska Polskiego (niestety dla aktora, film
Kutza mia³ premierê ju¿ po sukcesie Popio³u i diamentu, który zdeterminowa³ wizerunek Maæka). Komediowoœæ sytuacji opiera³a siê na tym, ¿e wdowa by³a bardzo m³oda i wyraŸnie Ÿle siê czu³a w roli bohaterki patriotycznych piosenek dzieciêcych — ale te¿ mia³a k³opoty z jej przekroczeniem.
Grana przez Gra¿ynê Staniszewsk¹ „wdowa po Joczysie” ma œwiadomoœæ,
¿e stoi na piedestale (jako postaæ poboczna obok umieszczonego na szczycie mê¿a), a z niego nie mo¿na zbiec tanecznym krokiem.
Figura matki Polki z ca³¹ powag¹ wraca po 1981 r. — wyrazistoœæ podzia³ów politycznych i spo³ecznych (widoczna po dziœ dzieñ) sprzyja czytelnym podzia³om w ramach œwiata przedstawionego filmów (co charakterystyczne — czarno–bia³ym). Klasycznym wcieleniem tej figury jest £ucja

9

Popió³ i diament, re¿. Andrzej Wajda, 1958.
Bohater Zezowatego szczêœcia Munka (1959) przegl¹da siê w oku kobiet niczym w lustrze; bohaterki Kana³u Wajdy (1957) to ³¹czniczki — prezentuj¹c typy „dziewicy” i „z³ej kobiety odmienionej”, i prowadz¹
mê¿czyzn ku œmierci.
11
Nowela z Krzy¿a Walecznych, re¿. Kazimierz Kutz, 1959.

10
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Król, tytu³owa „matka Królów” z filmu Janusza Zaorskiego12 — w tê postaæ wpisane jest trwanie mimo up³ywu lat i mimo ciosów historii, heroizm
codziennoœci. Szorowanie pod³ogi — niezale¿nie od okolicznoœci i bez
wzglêdu na to dla kogo — okreœla to, co trwa³e i stabilne, gdy mê¿czyzn
miel¹ ko³a historii. Ale jednoczeœnie to w³aœnie tylko „kawa³ek pod³ogi”
wyznacza ca³y œwiat £ucji. W Wigilii ’8113 œwiat kobiet pozbawionych mê¿czyzn jest œwiatem kompletnej bezradnoœci — po wprowadzeniu stanu wojennego zosta³ internowany mê¿czyzna, zostaj¹ po nim nawet trzy matki:
¿ona, matka i babka oraz troska o to, „kto zabije karpia na œwiêta” (niezgodna z innym stereotypem, wedle którego zwykle robi¹ to kobiety). Samotnoœæ tych kobiet jest oswojona przez wartoœci zbiorowe, dobrze ³¹czy
siê z dyskursem wspólnotowym. To, co ³¹czy te bohaterki — to milczenie.
W nim wyra¿a siê (w nim widaæ, jeœli mo¿na tak powiedzieæ) ich godnoœæ,
a niekiedy ich bezradnoœæ — i, nale¿y dopowiedzieæ, ich po³o¿enie poza
g³ównym nurtem dyskursu (wa¿ne sprawy tocz¹ siê jednak miêdzy mê¿czyznami).
Utwory, które mia³yby siê odnosiæ do figury matki Polki polemicznie,
tak¿e podejmuj¹ ten ciê¿ar milczenia. Felicja, bohaterka Jak byæ kochan¹14, przedstawia siê jako „siostra samotnych i ¿ona owdowia³ych”, przywo³uj¹c inny wzorzec, Szekspirowskiej Ofelii, motyw poœwiêcenia i z³o¿enia
siê w ofierze. Felicja sk³ada to, co kobieta ma podobno najcenniejszego
— pozwala siê zgwa³ciæ niemieckiemu oficerowi, ¿eby ukryæ przechowywanego w mieszkaniu mê¿czyznê. Publicznie skazana jest na milczenie: najpierw ukrywa fakt, ¿e ukrywa, potem zostaje skazana za kolaboracjê z w³adzami niemieckimi (podejmuje pracê w niemieckim teatrze dla zyskania
pewnych papierów) i otrzymuje zakaz wystêpów. O tym wszystkim dowiadujemy siê po czêœci z tego, co nam pokazuje kamera, po czêœci z monologu
wewnêtrznego bohaterki, która prywatnie a¿ kipi od g³osów. Na zewn¹trz
Felicja zachowuje godn¹ postawê kobiety przyzwyczajonej do milczenia, ta
maska zaczyna nieco odstawaæ, gdy aktorka wychyla kolejne kieliszki koniaku. W polskim kinie picie alkoholu zwykle bywa znakiem k³opotów komunikacyjnych — dziêki alkoholowi mo¿na zacz¹æ mówiæ, do siebie lub do
innych. Ten gest bywa jednak zwykle zarezerwowany dla mê¿czyzn.

12
13
14

Matka Królów, re¿. Janusz Zaorski, 1984.
Wigilia ’81, re¿. Leszek Wosiñski, 1982.
Jak byæ kochan¹, re¿. Wojciech Jerzy Has, 1963.
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Oscylacja miêdzy publicznym milczeniem a prywatn¹ ekspresj¹ (o tyle
przewrotn¹, ¿e przecie¿ czyn bohaterki mia³ charakter „publiczny” — bohaterski) wpisana jest w inny jeszcze model. Felicja jest aktork¹, poznajemy j¹ w³aœnie jako Szekspirowsk¹ Ofeliê. PóŸniej, ju¿ metaforycznie, bierze na siebie rolê stra¿niczki, by wreszcie po wojnie odgrywaæ rolê dobrej,
choæ bogatej w ¿yciow¹ m¹droœæ ¿ony w radiowej telenoweli (echo powodzenia Matysiaków zapewne). W filmie Hasa podwa¿one zostaje zatem
podstawowe rozpisanie ról na scenie publicznej, jednak wartoœæ heroizmu
zostaje tu, jak siê zdaje, ocalona.
Najbardziej kompletn¹ — okrutn¹ i pozbawion¹ iluzji — dekonstrukcjê
kategorii ofiary i poœwiêcenia, a tak¿e figury matki Polki przeprowadza jednak Agnieszka Holland w filmie Kobieta samotna15. Diagnoza, jak¹ stawia
w swoim filmie, jest bezlitosna. Irena, listonoszka samotnie wychowuj¹ca
syna, robi, co mo¿e, ¿eby utrzymaæ siê na powierzchni. Jest sama, pozbawiona wsparcia rodziny, przyjació³, s¹siadów, a tak¿e „pleców”, poparcia
jakiejkolwiek organizacji (jest rok 1980 — niech to bêdzie partia albo Solidarnoœæ, cokolwiek). Jeœli mamy tu do czynienia z heroizmem, to heroizmem dnia codziennego; to jednak sformu³owanie w trybie warunkowym,
poniewa¿ temu heroizmowi na imiê udrêczenie. ¯yciowa dzielnoœæ zostaje
zdemaskowana przez t³o ohydne, trywialne, banalne — Holland obna¿a
swoich bohaterów jak bodaj nikt wczeœniej tego nie robi³ w polskim kinie,
pokazuje bohaterkê w sytuacjach intymnych, ale to nie tyle wo³anie o prywatnoœæ, ile demaskowanie œwiata, w którym prywatnoœæ (w istocie wolne,
autonomiczne „ja”) jest niemo¿liwa, zostaje zredukowana do najprostszych funkcji ¿yciowych, ukazuje ohydne, zwierzêce oblicze. Wysoki mit
godnej kobiecoœci, najlepiej ubranej na czarno, zostaje wcielony w prost¹ kobietê, która nie daje sobie z niczym rady, która nawet marzenia
— o ucieczce za granicê kupion¹ za skradzione pieni¹dze syren¹ — ma trywialne.
Jeszcze nie kobieta
Oczywiœcie, zanim kobieta stanie siê matk¹, a zw³aszcza matk¹ Polk¹,
bywa dziewczyn¹ — osob¹ jeszcze sprzed zaanga¿owania uczuciowego, na-

15
Kobieta samotna, re¿. Agnieszka Holland, 1981. Na polemiczny wobec dominuj¹cych wzorców charakter
tego filmu zwraca uwagê El¿bieta H. Oleksy w tekœcie „Wróbelek ze z³amanym skrzyd³em […] i kieliszek czystej”. Konstrukcje kobiecoœci w polskiej kulturze wizualnej, [w:] Gender —Film — Media, dz. cyt.
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rzeczon¹. Podlotki, nastolatki, dziewczêta zaludniaj¹ obficie œwiat polskich
filmów, zw³aszcza o tematyce wspó³czesnej. Wzorcow¹ rol¹ w tym kontekœcie jest bohaterka Ewa chce spaæ16 — wcielenie niewinnoœci i naiwnoœci, figura nastolatki o¿ywianej energi¹ „czystoœci” (jak¿e spragniona jej by³a poodwil¿owa Polska)17. Do tej roli zatrudniona zreszt¹ zosta³a osoba spoza
œrodowiska — Barbara Kwiatkowska wygra³a specjalny konkurs Zespo³u
Filmowego „Syrena” i tygodnika „Film”. W tej fabule spoza œwiata przedstawionego (konkurs zapocz¹tkowa³ inne akcje tego typu) skrywa siê oczywiœcie baœniowy wzorzec Kopciuszka, który zdobywa nagrodê (ksiêcia
i królestwo) za swe ciche cnoty (dobroæ, czystoœæ, szlachetnoœæ, naturalnoœæ
otwieraj¹c¹ siê na kontakty ze œwiatem przyrody; Kopciuszkowi przecie¿
pomagaj¹ zwierz¹tka).
Co jednak wa¿ne, „dziewczyna” czy te¿ „narzeczona” jest w istocie
aseksualna czy te¿ przedseksualna. Otwieraj¹ siê jej szeroko oczy na œwiat,
ale udaje jej siê ci¹gle zachowaæ spójny i trwa³y jego obraz. Dziêki takiemu
naiwnemu medium widz oczywiœcie widzi du¿o wiêcej. Istotow¹ niespójnoœæ œwiata przedstawionego najlepiej wyra¿a zakoñczenie filmu Chmielewskiego, gdy dekonstrukcji ulega filmowa rama opowieœci — poza któr¹
Pstry (milicjant, w tej roli Stanis³aw Mikulski), nieco niechc¹cy, wywozi lokalnych bandytów. Podobne doœwiadczenie — wykroczenia poza zastany
œwiat norm — nie staje siê jednak udzia³em bohaterki, w ¿aden sposób nie
dostêpuje ona inicjacji w mroczne sfery rzeczywistoœci. Kobieta mo¿e byæ
samotna, dopóki nie jest jeszcze kobiet¹.
W zgodzie z tym stereotypem seksualnoœæ kobiet w ogóle jest podejrzana — s¹ one zatem przedstawiane albo jako dziewice, albo kobiety zepsute
(inaczej ni¿ w przypadku mê¿czyzn, których seksualnoœæ pozostaje jednak
zintegrowana — albo poddana kontroli obowi¹zku wobec ojczyzny, ale to
ju¿ inna historia). Tak skonstruowan¹ figurê obna¿a film Janusza Kondratiuka Dziewczyny do wziêcia18. Co charakterystyczne, utwór Kondratiuka
w istocie opiera siê na podobnej konstrukcji co potem Kobieta samotna
Holland. Stereotyp zostaje zdekonstruowany przez rozbudowan¹ prezentacjê t³a — pieczo³owity, dopracowany w ka¿dym detalu pokaz trywialnoœci
i brzydoty ¿ycia codziennego: wnêtrz, strojów, brudu i mia³koœci.
16

Ewa chce spaæ, re¿. Tadeusz Chmielewski, 1958.
Smarkula (re¿. Leonard Buczkowski, 1963), Beata (re¿. Anna Soko³owska, 1964) czy liczne filmy z El¿biet¹ Czy¿ewsk¹.
18
Dziewczyny do wziêcia, re¿. Janusz Kondratiuk, 1972.
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Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ¿ywot narzeczonej jest niezwykle krótki — motyli. Za m¹¿ trzeba wyjœæ szybko, poniewa¿ w przeciwnym razie dziewczynie
grozi, ¿e stanie siê „kobiet¹ niezale¿n¹” (termin „stara panna” jest zarezerwowany dla ekranizacji powieœci XIX–wiecznych, ale „niezamê¿na” brzmi
bardzo podobnie) — czyli w istocie samotn¹.
Kobieta, która sprawia problemy
Kilkakrotnie ju¿ pisa³am o czêstej w polskim kinie obecnoœci negatywnie waloryzowanego (przedstawianego karykaturalnie lub jako zagro¿enie
dla mê¿czyzny) wizerunku kobiety niezale¿nej. Bêdzie ona zreszt¹ wyposa¿ona w charakterystyczne rekwizyty podkreœlaj¹ce w³adczoœæ — okulary
modliszki, które nosi Irena w Polowaniu na muchy Andrzeja Wajdy, ³uk ¿ony bohatera w Dziêciole Jerzego Gruzy czy kowbojski strój jednej z potencjalnych narzeczonych bohatera filmu Cz³owiek z M–319. Mog¹ byæ mê¿atkami, ale nawet wówczas zachowuj¹ siê tak, jakby m¹¿ do niczego nie by³
im potrzebny. To s¹ oczywiœcie przyk³ady pochodz¹ce z filmów pos³uguj¹cych siê konwencj¹ komediow¹, a nie próba przedstawienia polskiej rzeczywistoœci w konwencji realistycznej.
W tê wpasowywa³y siê filmy Barbary Sass20. Niezale¿nie od tego, ¿e jej
bohaterki grane s¹ przez bardzo ró¿ne aktorki (choæ pierwsze skrzypce gra
zwykle Dorota Staliñska) — i te¿ w œwiecie przedstawionym reprezentuj¹
ró¿ne typy spo³eczne — maj¹ pewne wspólne cechy: zdecydowane ruchy,
niekonwencjonalny strój (nosz¹ spodnie w dos³ownym i metaforycznym
sensie), czêsto du¿e czy wyraŸne okulary. Zdarzaj¹ siê aluzje do ich swobody seksualnej, ponadto namiêtnie pal¹ lub siêgaj¹ po alkohol — obie te
aktywnoœci zwykle rezerwowane s¹ przecie¿ dla mê¿czyzn (w filmie, rzecz
jasna).
Najbardziej charakterystyczn¹ przedstawicielk¹ tego typu jest Agnieszka, zagrana przez Krystynê Jandê w Cz³owieku z marmuru Andrzeja Wajdy.
Jej niezale¿na postawa wizualizuje siê ju¿ w pierwszej sekwencji filmu. Widzimy m³od¹ kobietê, która idzie zdecydowanym krokiem, w d¿insach, ze
sob¹ ma worek z ca³ym dobytkiem (omnia mea mecum porto). Podobnych
detali jest wiêcej — papieros, a tak¿e sposób palenia papierosa, jakby ka¿-

19

Polowanie na muchy, re¿. Andrzej Wajda, 1969; Dziêcio³, re¿. Jerzy Gruza, 1970; Cz³owiek z M–3, re¿.
Leon Jeannot, 1969.
20
Przede wszystkim Bez mi³oœci, 1980, Debiutantka, 1981 i Krzyk, 1982.
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dy by³ ostatni, nocowanie w samochodzie. Cz³owiek wolny, mo¿na rzec.
I w swojej niezale¿noœci docieraj¹cy tak¿e do autonomicznego myœlenia
politycznego. Pisano ju¿ wiele o tym21, jak Agnieszka wycisza siê i „uspokaja” w Cz³owieku z ¿elaza — kiedy zak³ada rodzinê i poddaje siê solidarnoœciowej (postromantycznej) retoryce; zbli¿a siê w istocie do roli matki Polki, wyraŸnie podporz¹dkowuj¹c sferê prywatn¹ i autonomiê indywidualn¹
sferze publicznej i dobru wspólnoty. Film Wajdy wydatnie siê zreszt¹ przyczyni³ do utrwalenia mitu Solidarnoœci jako mitu jednoœci narodowej
i wspólnoty w³aœnie (stanu rzadkiego w spo³eczeñstwach nowoczesnych).
Ciekawsze jest jednak to, ¿e wszystkie te cechy, tak wyraŸnie widoczne
w jêzyku cia³a postaci granych przez Jandê, poddane jedynie niewielkim retuszom, staj¹ siê znakami histerii, choroby, definiuj¹ bohaterki, które sprawiaj¹ k³opoty same sobie i swemu otoczeniu22. Ju¿ Agnieszka, ze swoj¹
wspó³czesn¹ ekspresj¹, wydawa³a siê inna; ta rola wprowadza³a i nowy jêzyk do polskiego aktorstwa, i nowy typ bohaterki. Szybko wyrodzi³ siê on
jednak w pewien stereotyp, w którym kobieta samotna lub usi³uj¹ca siê wyswobodziæ z niedobrego zwi¹zku albo próbuj¹ca samodzielnoœci zawodowej ponosi pora¿kê w³aœciwie na ka¿dym polu. Zanim jeszcze dojdzie do
tego koñca, widz wie i widzi, ¿e jest z ni¹ coœ nie tak, poniewa¿ trawi j¹ niepokój, widoczny w nerwowych ruchach i gestach.
Poza rolami Krystyny Jandy czy Doroty Staliñskiej mo¿na w tym kontekœcie przywo³aæ postaci kobiet zakochanych nieszczêœliwie — samotnych
albo zagro¿onych tym, ¿e zostan¹ samotne lada chwila23. Jak powiada chiñskie przys³owie, samotnoœæ to stan niemo¿noœci bycia, cz³owiek jest tylko
swoim odbiciem w oczach innych. Zwraca ono uwagê na to, ¿e samotnoœæ
bardzo czêsto nie polega na z³ych kontaktach z innymi, ale zaczyna siê od
niemo¿noœci zdefiniowania „ja” bez udzia³u drugiego cz³owieka. Cz³owiek
samotny rozpaczliwie przegl¹da siê w oczach innych, szuka potwierdzenia
istnienia w akceptacji przez innego. Ta sytuacja szczególnie trafnie opisuje
kobiece uzale¿nienie od mi³oœci, skupienie kobiet na uczuciu do mê¿czyzny i od niego uzale¿nianie swego bytu. Znów, podobna figura ma d³ug¹

21

Pisa³a o tym El¿bieta H. Oleksy w cytowanym ju¿ tekœcie. Por. tak¿e ksi¹¿kê Agnieszki Graff Œwiat bez
kobiet, Warszawa 2001.
22
Jak bohaterki filmów Kochankowie mojej mamy (re¿. Rados³aw Piwowarski, 1985), Stan posiadania (re¿.
Krzysztof Zanussi, 1989), Pestka (re¿. Krystyna Janda, 1995).
23
Niekochana (re¿. Janusz Nasfeter, 1966), Wszystko na sprzeda¿ (re¿. Andrzej Wajda, 1969), Za œcian¹
(re¿. Krzysztof Zanussi, 1971), Krótki film o mi³oœci (re¿. Krzysztof Kieœlowski, 1987).
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tradycjê literack¹ i wiele opisów „klinicznych” (np. Karen Horney). W filmie taka diagnoza stanu wewnêtrznego bohaterki przybiera formê choroby na mi³oœæ, histerii, nerwowego rozedrgania. Niepostrze¿enie, choæ dostrzegalnie (jesteœmy w kinie), kobieta niezale¿na (samotna) staje siê kobiet¹ chor¹. Gdyby to by³o za ma³o, ponosi dodatkowo pora¿kê w planie fabularnym.
Si³a hiperboli
Wspomina³am ju¿ wczeœniej niemal nieobecny w Polsce nurt kina science fiction. Skutecznie pos³u¿y³ siê t¹ formu³¹ Juliusz Machulski w Seksmisji
(1984). Piszê „formu³¹”, bo re¿yser raczej umownie odwo³uje siê do konwencji, tworz¹c metaforê œwiata totalnego w formie komediowej. Film Machulskiego spotka³ siê ju¿ z krytyk¹ feministyczn¹24. W koñcu do konstrukcji swojej metafory u¿y³ re¿yser wielu stereotypów antykobiecych, a oœmieszony œwiat totalny skonstruowa³ jako domniemany „œwiat bez mê¿czyzn”.
Wiele aktorek wystêpuje w tym filmie w karykaturalnych wersjach swoich
innych ról (np. Dorota Staliñska jako dziennikarka).
„Œwiat kobiet” w konstrukcji Machulskiego stanowi hiperbolizacjê stereotypów wczeœniej przywo³anych — plan œwiata zupe³nie bez mê¿czyzn
musi przecie¿ zostaæ uznany za absurdalny, zabawny, a „kobieta niezale¿na” zostaje wyraŸnie zredukowana do „kobiety bez mê¿czyzny” i oœmieszona; w istocie rzeczy myœli zreszt¹ przede wszystkim o tym, ¿eby nie byæ samotn¹ (chyba ¿e jest chora, co widaæ po sposobie, w jaki nerwowo zapala
papierosa).

24

Pisa³a o tym Agnieszka Graff w cytowanej ju¿ ksi¹¿ce.
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Lucynka i Paulinka radz¹ sobie same.
Wzorce kobiecoœci w tygodniku „Przekrój”
od lat 40. do 60. XX wieku
Lucynka i Paulinka radz¹ sobie same...

Kto Nie Przesadza, Ten Nie Wygl¹da.
Paulinka

Tygodnik ilustrowany „Przekrój” zacz¹³ siê ukazywaæ nied³ugo po wyzwoleniu, w kwietniu 1945 r. Dziêki wielkiej popularnoœci i masowemu nak³adowi1 szybko sta³ siê kulturowym fenomenem czy wrêcz instytucj¹ (wiadomo — otwiera³ Polskê na Zachód, umo¿liwia³ ciekawe debiuty, popularyzowa³, z jednej strony, sztukê awangardow¹, z drugiej — dobre maniery). Mniej natomiast pamiêta siê o tym, ¿e by³ tak¿e ¿urnalem. Rubrykê o modzie, z regu³y niepodpisywan¹, wymyœli³a i prowadzi³a Janina Ipohorska, póŸniej przy wspó³pracy Barbary Hoff, która przejê³a j¹ na prawie
pó³ wieku2.
Konkurencjê mia³ tu „Przekrój” niewielk¹, bo eksplozja prasy kobiecej nast¹pi³a w Polsce dopiero wraz z nastaniem wolnego rynku. „Przyjació³ka” (od 1948 r.) czy „Moda i ¯ycie Praktyczne” (1946–1949)3 by³y skie-

1

Numery œwi¹teczne miewa³y do 600 tys. nak³adu w latach 50., czyli ponad dziesiêciokrotnie wiêcej ni¿
przedwojenne tytu³y koncernu IKC.
2
Barbara Hoff (ur. 1932) wspó³pracowa³a z „Przekrojem” od 1954 r., do zespo³u redakcji wesz³a 5 lat póŸniej i prowadzi³a rubrykê „Mody” do 2002 r.
3
„Przyjació³ka” skierowana by³a, jak mo¿na s¹dziæ z nak³adu, tonu listów i artyku³ów, do najszerszych
rzesz czytelniczek, ze szczególnym uwzglêdnieniem robotnic (potwierdzi³y to statystyki). Zbli¿one w charakterze, choæ odrobinê bardziej elitarne pismo „Moda i ¯ycie Praktyczne” (od 1949 r. wychodzi³o jako
„Moda i ¯ycie”, od 1953 r. — jako tygodnik „Kobieta i ¯ycie”) nale¿a³o wraz z „Przekrojem” do „stajni”
wydawnictwa Czytelnik. Uderza podobieñstwo niektórych rozwi¹zañ graficznych, a tak¿e wspólnie (rów-
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rowane do ma³o wyrobionych czytelniczek, np. robotnic („Przekrój” mia³
raczej profil mieszczañsko–inteligencki, cokolwiek to znaczy³o po wojnie).
W latach 60. wychodzi³ elitarny, konsumerystyczny magazyn „Ty i ja”, który
zlikwidowano po ponad dekadzie. Wydaje siê, ¿e ¿urnal z prawdziwego
zdarzenia, a wiêc poœwiêcony stylowi ¿ycia, by³ z wielu powodów niemo¿liwy w Polsce Ludowej. Zagadnienie stylu ¿ycia móg³ za to podj¹æ homogeniczny magazyn, w którym — mówi¹c s³owami Edgara Morina — nastêpowa³ charakterystyczny dla kultury masowej „awans wartoœci kobiecych” (co
widaæ po rozwoju rubryki — od skromnej szpalty do dwóch stron w latach
1957–1962).
Pocz¹tki by³y trudne, bo tu¿ po wojnie tak b³aha tematyka jak moda wydawa³a siê niestosowna. W lipcu 1945 r. pojawi³ siê jednorazowo „K¹cik dla
pañ” z ¿artobliwym apelem: „Na mi³oœæ bosk¹, niewiasty, zajmijcie siê
czym innym! Nikt Wam przecie¿ nie broni ³adnie wygl¹daæ. Ale naprawdê
nie mo¿na za wiele czasu na to marnowaæ, kiedy jest tyle wa¿nych rzeczy do
zrobienia”.
Dopiero numer 22 przyniós³ pierwszy regularny felieton z cyklu „Moda”, swoisty manifest estetyki: „Kobieta powinna byæ ³adna. (...) «Przekrój» boli serce na myœl, ¿e któraœ z jego czytelniczek mog³aby sobie uszyæ
nietwarzow¹ sukniê. Dlatego w «Przekroju» bêdzie teraz moda. A wiêc nasza zasada: skromnie i estetycznie!”4.
Pierwsze rubryczki by³y istotnie skromne, z przedrukami z zagranicznych ¿urnali. Bohaterk¹ krótkich felietonów, opatrzonych dowcipnymi
mottami, zosta³a mecenasowa Rylska, kobieta a¿ do przesady elegancka.
Jej postaæ nios³a sprytn¹ ambiwalencjê: szykowna i pró¿na, zdecydowanie
reakcyjna (mecenas Rylski s³u¿y³ jej do kupowania lisów), mog³a budziæ

nolegle?) podejmowane akcje, jak walka z „cmok–nonsensem”. W 1946 r. ukazywa³ siê te¿ dwutygodnik Ligi Kobiet „Kobieta Dzisiejsza” (pod redakcj¹ Ireny Gumowskiej), w latach 1947–1949 jako nieregularnik
„Kobieta”, przejêty przez Janinê Broniewsk¹. W latach 1952–1953 Cepelia wydawa³a kwartalnik „Moda
i Sztuka”, silnie obci¹¿ony estetyk¹ ludow¹. Pismem najmniej zideologizowanym (bo poœwiêconym w zasadzie wy³¹cznie strojom) by³ miesiêcznik „Moda”, ukazuj¹cy siê od 1955 r. — co warto odnotowaæ jako ma³o
znany przejaw „odwil¿y”.
4
Warto porównaæ to z manifestem pierwszego numeru „Mody i ¯ycia Praktycznego”: „(...) Bêdziemy zaznajamiaæ nasze Czytelniczki z ostatnimi has³ami mody paryskiej, z jej sylwet¹, lini¹ i barw¹; choæ nie s¹dzimy, by w naszych odrêbnych warunkach atmosferycznych i gospodarczych nale¿a³o iœæ za ni¹ œlepo.
(...) Walcz¹c z szeregiem dzisiejszych trudnoœci, wynik³ych z 6–letniego spadku wojny, musimy tym bardziej
wytê¿yæ wszystkie si³y, aby z niczego niemal stworzyæ wiele, aby ze skromnych warunków ¿ycia wydobyæ
estetykê, wygodê i zadowolenie, aby ¿yæ piêknie i m¹drze” (1/1946). Redakcja „Przekroju” unika³a tak otwartych deklaracji, choæ realizowa³a te w³aœnie postulaty.
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w czytelniczkach ¿ywe aspiracje, a zarazem dawa³a siê w ka¿dej chwili
oœmieszyæ. Ten ironiczny zabieg pozwala³ odeprzeæ zarzuty, ¿e rubryka
propaguje luksus i paryskie trendy, a jednoczeœnie s³u¿y³ przemycaniu marzeñ.
Epoka mecenasowej Rylskiej, czyli druga po³owa lat 40.5, by³a okresem
wy³aniania siê form z powojennego chaosu. Kszta³towa³ siê na nowo model
kobiecoœci — z jednej strony czasy okupacji i deficyt mê¿czyzn zmusi³y wiele pañ do pracy, z drugiej zaœ przedwojenny typ kobiety jako „¿ony przy mê¿u” i ozdoby domu tkwi³ g³êboko w wyobra¿eniach i przyzwyczajeniach.
Motta rubryki odzwierciedlaj¹ owe zmagania wzorców: „Kobieta w biurze
jest promieniem s³oñca na puszczy” (obok — propozycje ubrañ biurowych), a potem: „Pani domu przy gospodarstwie powinna wygl¹daæ tak elegancko, ¿eby mo¿na j¹ wzi¹æ za prawdziw¹ pokojówkê” (i tu fasony fartuszków). Dowcip polega³, rzecz jasna, na tym, ¿e nie miewano ju¿ pokojówek. Motta w skondensowanej formie oddawa³y te¿ nasilaj¹ce siê d¹¿enia
emancypacyjne: „Kobieta jest jak gazeta — ¿eby ¿yæ, musi wychodziæ” (ni¿ej poszczególne „wydania”: ¿ona poranna, ¿ona wieczorna, ¿ona codzienna). ¯artowano te¿ z luksusu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w warunkach powojennej nêdzy, dotkliwej zw³aszcza dla warstw, które mia³y wiêcej do stracenia, ¿artobliwy wykwint mecenasowej Rylskiej by³ swoist¹ terapi¹.
Lata 40. silnie polaryzowa³y role mêskie i kobiece, nie wyodrêbniaj¹c
przy tym m³odzie¿y. „Przekrój” (72/1946) zamieœci³ raz modê stosown¹ dla
m³odych panien, ale powa¿n¹ i prezentowan¹ przez modelki ca³kiem doros³e, zreszt¹ na narodziny m³odzie¿y jako osobnej kategorii antropologicznej trzeba by³o czekaæ do po³owy lat 50. Do czytelnika zwracano siê: „jeœli
masz tyle lat co wszyscy”, a mecenasowa Rylska nie mia³a metryki.
Widaæ te¿ by³o radoœæ ze znów celebrowanej ró¿nicy p³ci, zepchniêtej
na dalszy plan przez wojnê. Ow¹ „odzyskan¹ ró¿nicê” podchwyci³a redakcja „Przekroju”, przedstawiaj¹c np. fotosy zachodnich gwiazd filmowych
z komentarzem, jak nale¿y „nosiæ” twarze mêskie, a jak — kobiece.
Jeœli przyj¹æ, ¿e ¿urnal ma z za³o¿enia nie tylko informowaæ czy doradzaæ (a w³aœnie poradnikiem — i powierniczk¹ — chcia³a byæ „Przyjació³ka”), lecz ¿e powinien spe³niaæ zadanie barometru trendów, „Przekrój”
5

Szczególnie dobry by³ dla „Przekroju” rok 1946, kiedy pismo zwiêkszy³o objêtoœæ z 16 do 24 stron.
W 1947 r. zapasy papieru sz³y na druk podrêczników i objêtoœæ trzeba by³o z powrotem ograniczyæ (przez
nastêpn¹ dekadê grubsze mia³y byæ jedynie numery œwi¹teczne na Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc), a rok
1950 przyniós³ kres z³otej epoce mecenasowej Rylskiej.
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by³ ¿urnalem najpe³niej: zamiast wykrojów zamieszcza³ komentarze. Wychwytywa³ i nazywa³ rozmaite tendencje kultury masowej. Jeden z reporta¿y „Mody”, opatrzony mottem „Demokracja siêga gwiazd”, przedstawia³
angielsk¹ aktorkê przy pracach domowych z komentarzem: „Wysz³a nagle
z mody «kobieta wamp» i wybieg³y z niej równie¿ wszystkie kobiety fatalne,
kobiety tajemnicze, kobiety inteligentne itp. Aspazje, Marleny i Pompadury” (78/1946).
„Przekrój” rozumia³ zatem proces, w którym identyfikacja bra³a górê
nad projekcj¹6. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e proces ten nie zachodzi³ jednakowo po obu stronach umacniaj¹cej siê w³aœnie ¿elaznej kurtyny. Paradoks
polega³ na tym, ¿e „prosty” tryb ¿ycia gwiazd, s³u¿¹cy zachodniej publicznoœci za p³aszczyznê identyfikacji, dla nas nierzadko pozostawa³ nadal
w sferze projekcji.
W zdecydowanie polskich realiach osadzone by³y za to felietony Magdaleny Samozwaniec z cyklu „Tylko dla kobiet”, piêtnuj¹ce „ponadczasowe” wady kobiece, ale i podpowiadaj¹ce, jak manipulowaæ mê¿em (w razie
zobojêtnienia ma³¿eñskiego autorka radzi³a podaæ wódkê i kie³basê). Adresatka cyklu by³a zatem, podobnie jak mecenasowa Rylska, mê¿atk¹. Warto przytoczyæ tekst o szabrowniczkach, zakoñczony zaskakuj¹co konserwatywnym mora³em: kto nosi w sobie jeszcze handlarkê wojenn¹, niech j¹
zwalczy, „inaczej — o kobiety! — zatracicie zupe³nie kobiecoœæ, która dawa³a wam mê¿czyzn, a co za tym idzie, dzieci, dom i czasem du¿o pogodnego szczêœcia!” (78/1946). Podstawowy dylemat kobiet po wojnie, s¹dz¹c
z tonu tych tekstów, sprowadza³ siê do tego, jak uporaæ siê z codziennymi
trudnoœciami (dro¿yzn¹, bied¹7, powszechnym rozpiciem, brakiem mieszkañ, mê¿czyzn i nylonowych poñczoch), a jednoczeœnie pozostaæ dam¹.
Samozwaniec zaleca³a dba³oœæ o elegancjê wewnêtrzn¹, czyli przymioty
charakteru, zdaj¹c sobie zreszt¹ sprawê z mocno nadw¹tlonej kategorii
„damy”. Jej teksty dokumentuj¹ upadek obyczajów, w ogromnej mierze
spowodowany wojn¹, ale tak¿e powojennymi przetasowaniami spo³ecznymi. Autorka nie mog³a nazwaæ tych przetasowañ po imieniu, za rozprzê¿e-

6

U¿ywam tych terminów za Edgarem Morinem, Duch czasu, t³um. A. Frybesowa, Kraków 1965. Podobne
rozpoznania znaleŸæ mo¿na u Rolanda Barthes’a, zob. tego¿, Mitologie, t³um. A. Dziadek, Warszawa 2000.
7
„Wszystko zmusza nas obecnie do daleko posuniêtych oszczêdnoœci. Kila — jako miara kupna — przesta³y prawie istnieæ, wszystko kupuje siê obecnie na deka. Tego prawie ¿aden m¹¿ nie potrafi zrozumieæ”
(MS, 56/1946).
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nie norm wini³a wiêc g³ównie okupacjê8, chocia¿ zdarza³o jej siê napisaæ, ¿e
nawet na pla¿y mo¿na odró¿niæ przekupkê od hrabiny.
Tymczasem rubryka poœwiêcona modzie, wierna ironicznej strategii, zamieszcza³a obrazki i podpisy ostentacyjnie wytworne, czasem na granicy
groteski. Fotografie i rysunki przedstawia³y ukwiecone kapelusze i wieczorowe toalety, a „ponadczasowe” motta g³osi³y: „Kobieta jest jak kwiat: nie
pali w³asnych papierosów i nie oddaje d³ugów, czego i kwiaty wszak nigdy
nie czyni¹”, albo „Kobieta na œledziu musi zab³ysn¹æ szczególnie oœlepiaj¹co, gdy¿ jest to jej ostatnia szansa w tym sezonie”. Efekt luksusu psu³a fatalna jakoœæ druku, w dodatku redakcja postanowi³a prezentowaæ równie¿
modê rodzim¹, czyli siermiê¿ne stroje na brzydkich, smutnych modelkach
(opatrzone mottami typu: „A czy znasz–ty, bracie m³ody, Twoje ziemie,
Twoje mody? Tak lansuje Wincenty Pol reprodukowane poni¿ej kubraczki
w stylu polskim”). Og³oszony w 1947 r. (nr 102) pierwszy konkurs dzia³u
„Mody” mia³ nagradzaæ „prostotê, pomys³owoœæ i dobry smak w doborze
ubiorów choæby bardzo skromnych i tanich”. W rezultacie rubryka pokazywa³a olœniewaj¹ce toalety, a obok zamieszcza³a np. fotografiê korpulentnej
laureatki w œrednim wieku, w kostiumie przerobionym z garnituru mê¿a.
W owym rozziewie miêdzy marzeniem a rzeczywistoœci¹, czyli miêdzy
przedrukami z Zachodu (³upem corocznej wyprawy Ipohorskiej i Eilego do
Pary¿a) a nieciekawym „produktem krajowym”, tym wyraŸniej widaæ by³o
to, co redakcja niejednokrotnie stara³a siê zatuszowaæ ¿artem: polsk¹ biedê. Odcinek pod has³em „Co kraj to obliczaj” nawo³ywa³ do oszczêdnoœci
(materia³y by³y na talony), a prezentacjê francuskich dzianin uzupe³nia³y
figlarne rady, jak wydziergaæ sukienkê z w³osiennego materaca lub sprutej
makatki z jeleniem.
W karnawale 1948 r. rubryka „Moda” nadal zamieszcza³a fotografie osza³amiaj¹cych kreacji, do których komentarze by³y ju¿ zdecydowanie
ostro¿niejsze: „Urocza gospodyni zabawy, p. mecenasowa Rylska, nie wyst¹pi³a we wspania³ej zagranicznej toalecie, kombinowanej z 2 rodzajów jedwabiu (na zdjêciu), lecz w sukni o podobnej linii, jednak rodzimego wyrobu i bardziej przystosowanej do stylu naszych skromnych miejscowych tañcówek” (145/1948).
8
„Dzisiejsze piêknotki, wyposzczone, wyg³odzone brakiem s³odyczy przez czas wojny, myœl¹ raczej o pomadce Wedla ni¿ o pomadce do ust Guerlaine’a, i wiêcej o ciastkach z kremem ni¿ o kremie na twarz. Jedz¹, pchaj¹ w siebie, ile siê da (...), a przy tym, co gorsza, pij¹” (alkoholem „Przekrój” zajmowa³ siê osobno,
warto tu jednak zauwa¿yæ prze³om obyczajowy: o piciu kobiet zaczyna siê po wojnie pisaæ otwarcie).
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Podczas gdy na Zachodzie lansowano s³ynn¹ kolekcjê „New Look”
Diora, widaæ by³o coraz wyraŸniej, ¿e w kraju socjalistycznym z nowych tendencji przyjm¹ siê jedynie fasony proste i funkcjonalne. Jeszcze w po³owie
1948 r. rubryka g³osi³a pochwa³ê elegancji („Kobieta jest jak fortepian, musi byæ strojona przynajmniej raz na sezon”), by w grudniu grzmieæ, ¿e „Kobieta pracy nie ma czasu na ci¹g³e przebieranie siê!” i zalecaæ skromne zestawy spódnic i sweterków „na ka¿d¹ porê dnia i nocy”. Po raz drugi, podobnie jak tu¿ po wojnie, sama racja bytu mody stanê³a pod znakiem zapytania, tym razem nie tylko z powodów materialnych, ale i ideologicznych:
dama mia³a ust¹piæ miejsca „kobiecie pracy”.
„Przekrój” z uporem, dopóki siê da³o, broni³ prawa do estetyki ¿ycia
codziennego. Na postulaty, by kobiety zamiast o „ga³gankach” myœla³y
o „wspó³zawodnictwie pracy i uœwiadomieniu klasowym”, odpowiada³ (to
akurat polemika Jerzego Waldorffa): „Postêp spo³eczny nie ma na celu wychowywania ludzi smutnych! (...) Idea³em uœwiadomionej klasowo robotnicy nie jest zahamowany, brudny flejtuch. (...) Kiedy otwieraj¹ siê po pracy
bramy naszych fabryk, dziewczêta wychodz¹ce na miasto powinny byæ jak
kwiaty!” (185/1948).
W numerze gwiazdkowym (193/1948) po raz pierwszy pojawi³y siê rozmaite projekty przerobienia starej toalety (przy czym redakcja ¿yczy³a czytelniczkom nowej).
Mecenasowa Rylska jako reakcyjna elegantka pojawia³a siê jednak coraz rzadziej, wreszcie numer 215 z 1949 r. na ponad dekadê otworzy³ erê
„Lucynki i Paulinki”, tandemu satyryczno–dydaktycznego. Rubryka „Moda” zmieni³a tytu³ na „Kobieta w Przekroju — moda, ma³¿eñstwo, praca,
dom”, a jej ton z „¿urnalowego” przeszed³ w poradnikowy. W przypadku felietonów o Lucynce i Paulince dydaktyzm dawa³ siê usprawiedliwiæ,
bo zamiast propagandy przemyca³ podstawy estetyki i dobrych manier,
a przede wszystkim zdrowy pragmatyzm — jeœli czegoœ uczy³ naprawdê, to
dystansu.
Wszystkie historyjki z serii „LiP” opiera³y siê na podobnym schemacie:
p³ocha i pró¿na Lucynka robi³a g³upstwa, trzeŸwa przyjació³ka udziela³a jej
rad, a humor chroni³ przed nadmiernym moralizatorstwem. Tematy fabu³ek by³y rozmaite: jak siê opalaæ, jak rozmawiaæ przez telefon, jak kibicowaæ na meczu, jak wrêczaæ prezenty. Sporo do myœlenia dawa³a scenka
w sto³ówce: podczas gdy Lucynka wdawa³a siê w dyskusjê z kelnerem, jakby
by³a w restauracji, Paulinka bez d¹sów zamawia³a obiad „popularny”.
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W tym samym czasie w rubryce zaczê³y siê pojawiaæ psychozabawy. Pocz¹tkowo unosi³ siê jeszcze nad nimi lekki duch mecenasowej Rylskiej
— ich tematyka, zgodnie z nazw¹ rubryki, obraca³a siê wokó³ takich spraw,
jak ma³¿eñstwo i dom, w mniejszym stopniu praca, a tytu³y g³osi³y: „Czy bêdzie dobrym mê¿em?”, „Czy umiesz byæ goœcinna?”, „Czy bêdziesz dobr¹
¿on¹?”. Pytania i komentarze k³ad³y nacisk na takt, uprzejmoœæ i zaradnoœæ, a przy okazji, co znamienne dla epoki przejœciowej u samych pocz¹tków stalinizmu, próbowa³y godziæ tendencje emancypacyjne z tradycyjnym modelem kobiecoœci (i tak wynika³o z nich, ¿e ¿ona idealna kontynuuje po œlubie pracê lub studia, ale s³ucha cierpliwie opowieœci mê¿a
z wojska, a dyplomatka umie z jednakowym wdziêkiem omotaæ mê¿a i szefa). Ankieta „Czy wierz¹ w Twoje niezmienne 28 lat?” radzi³a, jak bez nara¿ania siê na œmiesznoœæ byæ kobiet¹ nowoczesn¹. Ten duch modernizacyjny
nawi¹zywa³ nieco do liberalnych trendów miêdzywojennych — modelowa czytelniczka „Przekroju”, dziarska i promienna, by³aby nowym wcieleniem M³odziakowej, czytaj¹cej „Wiadomoœci Literackie” i magazyny koncernu IKC9.
A przecie¿ tematyki kobiecej nie dawa³o siê ju¿ zbyæ ¿artem — stawa³a
siê, jak wszystko dooko³a, kwesti¹ polityczn¹. Od koñca 1949 r. nast¹pi³y
dla „Przekroju” czasy smutne i nieciekawe. Prezentowano wy³¹cznie praktyczne fasony ubrañ, na jakieœ pó³ roku odesz³y Lucynka i Paulinka, zamiast
kociaków na ok³adki trafiali robotnicy, sportowcy i przaœne dziewoje. Liczne psychozabawy pozwala³y czytelniczkom sprawdziæ takie cechy, jak poczucie obowi¹zku, zdolnoœæ do inicjatywy (obok — recepta na przeróbkê zesz³orocznej sukienki), zaradnoœæ, punktualnoœæ, oszczêdnoœæ (czasu,
pieniêdzy, si³ i uczuæ), poczucie rzeczywistoœci [!]. Ankieta „Czy jesteœ kobiet¹ 40-go pó³wiecza?” pyta³a o umiejêtnoœæ obs³ugi windy, otwarcia puszki konserw, nastawienia budzika, przejœcia bez wypadku przez obrotowe
drzwi, zredagowania podania na maszynie. Test „Czy panujesz nad woreczkiem ³zowym” napomina³, ¿e „najg³êbsze wzruszenie mo¿na prze¿yæ z suchym okiem”. O polityce nie by³o ani s³owa (co najwy¿ej, ma³o konkretnie,
o chodzeniu na zebrania), za to z quizów wy³ania³ siê nowy typ kobiety:
œwietnie zorganizowanej, osch³ej i... samowystarczalnej.
9

Np. tygodnik „As”, wydawany przez koncern Mariana D¹browskiego od 1935 r., mia³ formu³ê magazynu
i zawiera³ m.in. dzia³ mody, rubrykê „Pani i jej dom” oraz dzia³ higieniczny „B¹dŸmy zawsze m³odzi”. Kierownikiem graficznym „Asa” by³ Janusz Maria Brzeski, d³ugoletni grafik „Przekroju”; patrz: A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.
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Pod koniec 1950 r. przywrócona do ³ask rubryka „LiP” zmieni³a tytu³
na nieznoœnie dydaktyczny „Lucynko, popraw siê”. Coraz praktyczniejsza
Paulinka, uzbrojona w notesik, nie marnowa³a czasu — w kolejce czy
na przystanku powtarza³a francuskie s³ówka lub przygotowywa³a referat.
Umia³a sama naprawiæ dzwonek i udowadnia³a Lucynce, ¿e kobiety w niczym nie ustêpuj¹ mê¿czyznom. Co mia³a zrobiæ jutro — zapisywa³a dziœ.
Namawia³a przyjació³kê do ascetycznych praktyk: gimnastyki, rannego
wstawania, lektury prasy codziennej. Trudno nie dostrzec w tych pouczeniach ironii: kiedy w jednej ze scenek m³ody ZMP–owiec strofuje Lucynkê,
¿e ta niedbale czyta gazety, przez co nie orientuje siê „w zasadniczych problemach wspó³czesnego ¿ycia”, w rezultacie miêdzy obojgiem dochodzi do
flirtu. Postaci obu przyjació³ek, groteskowo przerysowane, z jednej strony
modelowo nadawa³y siê do celów propagandowych, z drugiej zaœ oœmiesza³y absurdy ówczesnej obyczajowoœci. Inna sprawa, ¿e z dzisiejszej perspektywy nie zawsze ³atwo odró¿niæ drwinê od rzeczywistej agitacji. Nale¿y jednak doceniæ, ¿e przyjació³ki nie zapisa³y siê nigdy do partii ani Ligi Kobiet,
a zapytane o przekonania, okreœli³yby siê zapewne jako demokratki.
Tymczasem na „spo³ecznych” stronach „Przekroju” trwa³a, choæ z przerwami, debata o równouprawnieniu kobiet — o ile debata jest w³aœciwym
s³owem, bo nikt równouprawnienia otwarcie nie kwestionowa³. Ciekawsze
Ÿród³o wiedzy o tamtych latach stanowi marginalna rubryczka „Nasz dom”,
która mia³a s³u¿yæ modernizacji gospodarstwa domowego, a przegl¹dana
dziœ, okazuje siê przygnêbiaj¹cym dokumentem standardu ówczesnego ¿ycia. Czytamy tam, jak z braku ³azienki zamontowaæ wannê pod sto³em kuchennym, jak robiæ zupê z pokrzywy czy rodzynki z czereœni. Wy³ania siê
z tego swoista kultura ersatzu.
W 1951 r. Paulinka uczy³a Lucynkê dbaæ o zêby, p³ywaæ, æwiczyæ gracjê
z fili¿ank¹ na g³owie, ubieraæ siê co dzieñ inaczej, dysponuj¹c kilkoma sztukami ubrania, opanowywaæ nerwy. Radzi³a jej, by oblicza³a, ile minut zajmuj¹ jej gospodarskie czynnoœci i by pobija³a rekordy. Propagowa³a sporty
domowe: tenisa z ³apk¹ na muchy, polowanie na kurz, akrobatyczne mycie
okien. Jeden z odcinków traktowa³ o odpluskwianiu. Przyjació³ki szy³y sobie same i dba³y o czystoœæ, natomiast — co znamienne — w zasadzie nie
gotowa³y (co mog³o mieæ zwi¹zek z problemami rynkowymi, przypomnijmy, ¿e np. miêso by³o wówczas tematem tabu). Nic te¿ nie wiadomo o tym,
by by³y mê¿atkami — radzi³y sobie same.
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Nastêpny rok (1952) okaza³ siê rokiem zupe³nie bez karnawa³u, do znudzenia pokazywano modele „uniwersalne”, „praktyczne” i „na co dzieñ”.
Felietony o modzie, przez pewien czas ostatni bastion beztroski i swobody,
straci³y swój polot. Z pisma znik³y wdziêczne reklamy kosmetyków Anidy
i Floriny, a Paulinka zabrania³a Lucynce makija¿u: „Nie bêdziesz czerni³a
brwi (...). Nie bêdziesz szminkowaæ powiek” (uderza biblijna stylizacja tych
przykazañ).
Troska o estetykê w tych warunkach wymaga³a nie lada przebieg³oœci.
Paulinka krytykowa³a np. mieszczañski kryszta³ i radzi³a wstawiæ kwiaty
w s³oik po musztardzie. Jeœli rubryka pokazywa³a francuskie sukienki, to na
tle widoków z ¯egiestowa i Krynicy (w takich sytuacjach kola¿ s³u¿y³ jako
sabota¿).
Nastêpny rok przyniós³ dwie istotne zmiany: wprowadzenie trójkoloru10 i œmieræ Stalina. Nied³ugo po marcowym numerze ¿a³obnym, oczywiœcie czarno–bia³ym, dotychczas przeciwna kapeluszom Paulinka uszy³a sobie elegancki „pó³–kapelusik”. Do pisma wraca³ ostro¿nie ton romantyczny, z okazji wiosny pisano o niebezpieczeñstwie zakochania, a rubryka
„DSV”, która pochwala³a ju¿ pe³ne równouprawnienie i kobiece oœwiadczyny, z powrotem zaleca³a czytelniczkom powœci¹ganie inicjatywy.
By³o jasne, ¿e chocia¿ czêœæ postulatów przedwojennych libera³ek i sufra¿ystek ziœci³a siê w Polsce Ludowej (jak prawo do pracy czy do rozwodu),
¿ycie kobiety z lat 50. wcale nie wygl¹da³o na „u³atwione”. Na pracê na
dwóch etatach nie narzekano jeszcze otwarcie, zdobycze emancypacyjne
by³y zbyt œwie¿e, doskwiera³a za to bieda i problemy z zaopatrzeniem.
W 1954 r. „Przekrój” poruszy³ tak¿e inn¹ spo³eczn¹ bol¹czkê — zauwa¿ono, ¿e rozpadaj¹ siê ma³¿eñstwa, zw³aszcza m³ode (163/1954). Z listów czytelników wynika³o, ¿e czêst¹ tego przyczyn¹ (prócz zdrad, „chuligañstwa”,
niedobrania) bywa³a roz³¹ka: komisje przydzia³u czêsto zatrudnia³y ma³¿onków w ró¿nych czêœciach kraju. Obyczajowoœæ nie nad¹¿a³a za sytuacj¹ — rozwody, mimo legalizacji, budzi³y nadal spo³eczny opór i jeœli nie
chrzeœcijañskie, to obywatelskie zgorszenie. Tak czy owak, po latach przerwy wraca³a na ³amy „Przekroju” tematyka prywatna.

10
Dotychczas „Przekrój” ukazywa³ siê w postaci czarno–bia³ej, z jedn¹ barw¹ dodatkow¹ (inn¹ z numeru
na numer), która podkreœla³a tytu³y i o¿ywia³a szpalty, lecz by³a bezu¿yteczna, jeœli chodzi³o o oddanie kolorystyki modeli.
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Tymczasem Lucynka i Paulinka, wolne od problemów ma³¿eñskich, nosi³y w po³owie lat 50. trykoty z dekoltem, spódnice na halce, baletki i klipsy.
Odrzuci³y torebki, które „szalenie przeszkadza³y w chodzeniu pod rêkê”,
i kupowa³y w sklepach pañstwowych wzorzyste jedwabie. Wci¹¿ by³o biednie, co zdradza³a, jak zwykle, moda w wersji krajowej — rozmyty w druku
reporta¿ Barbary Hoff o studentce, która zestawia w kilku wariantach cztery sztuki garderoby, robi³ ¿a³osne wra¿enie, lecz rubryka wyraŸnie m³odnia³a, coraz czêœciej pisa³a o „ch³opcach i dziewczynach”.
Prze³omowym wydarzeniem i pierwszym wyraŸnym sygna³em odwil¿y
by³, rzecz jasna, warszawski Festiwal M³odzie¿y w sierpniu 1955 r. Objawienie siê m³odzie¿y na antypodach stylu oficjalnego zaostrzy³o konflikty pokoleniowe. Z przeprowadzonej przez „Przekrój” ankiety (605/1956) wynika³o, ¿e kontrowersje budzi³y klipsy i spodnie u dziewcz¹t (40% rodziców
opowiedzia³o siê przeciw), malowanie ust, czarne ubrania czy palenie papierosów (ze wzglêdów zdrowotnych i oszczêdnoœciowych, nie pojawi³ siê
ju¿ natomiast argument, ¿e to nie wypada). Rubryka „Moda” z jednej strony lansowa³a prawid³a elegancji („umiar, gust, starannoœæ na co dzieñ”),
z drugiej zaœ zachwyca³a siê nonszalancj¹ „rozczochranych” modelek
(ok³adkowy kociak ’56 móg³ byæ ju¿ np. potargan¹ Szwedk¹). Pokoleniowe
i stylistyczne rozwarstwienie nios³o nowe przes³anie, podsuwa³o mo¿liw¹
wielokodowoœæ gustów, ale tak¿e obyczajów i — w odleglejszym planie
— pogl¹dów.
Psychozabawy sta³y siê bardziej wyzwolone, pyta³y ju¿ np. „Czy ma³¿eñstwo zadowoli³o ciê pod wzglêdem uczuciowym i erotycznym?”. Numer
gwiazdkowy w 1956 r. przyniós³ nowe modele toalet karnawa³owych „na
boginkê”, a powrót strojów wieczorowych uzasadnia³ „przekrojowy” manifest elegancji. Redakcja t³umaczy³a, ¿e odœwiêtny strój „odrywa nas od
spraw codziennych”, „dodaje ducha i pewnoœci siebie”, skutkiem czego
„stajemy siê s y m p a t y c z n i”, a „w eleganckich rzeczach zachowujemy
siê elegancko”. Ten manifest by³ o tyle znamienny, ¿e autorki rubryki przemówi³y w nim wreszcie (jak siê zdaje) w³asnym g³osem: otwarcie stwierdzi³y, ¿e moda mo¿e i powinna odgrywaæ rolê cywilizacyjn¹, ³agodziæ obyczaje,
podnosiæ jakoœæ ¿ycia. Strój z praktycznego uniformu znów stawa³ siê kreacj¹, czyli narzêdziem autokreacji. Dawa³ jednostce margines wolnoœci,
dlatego per³y na dekolcie i trampki na bosych stopach by³y w gruncie rzeczy
emblematami tej samej rewolty.
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Nie dziwi zatem rodz¹ca siê w tym w³aœnie czasie popularnoœæ Brigitte
Bardot, gwiazdy ³¹cz¹cej oba nowe trendy, kobiecy i nonszalancki11, w jednym typie zmys³owej buntowniczki. Dwudziestodwuletnia wówczas aktorka by³a u progu kariery, lecz „Przekrój” zawczasu „odczyta³” jej typ urody
i w gwiazdce rozpozna³ ikonê, kwintesencjê kociaka, symbol nowych czasów12. Przez ca³y rok 1957 drukowa³ jej zdjêcia w cyklu „Najatrakcyjniejsza francuska aktorka filmowa w fotografii” i popularyzowa³ modê „na
Brygitê”.
Rok z Bardot otworzy³ drug¹ (po udanych latach 1946–1947) z³ot¹ erê
w dziejach magazynu. Rubryki kobiece po zwiêkszeniu objêtoœci pisma zajmowa³y odt¹d ca³e dwie strony i redagowano je na cztery rêce: autork¹ coraz bardziej filozoficznej „Lucynki i Paulinki” pozosta³a Janina Ipohorska
(podpisuj¹ca siê niekiedy jako Paulinka), natomiast w³aœciwy dzia³ mody
przejmowa³a stopniowo jej adeptka, Barbara Hoff, m³oda absolwentka historii sztuki.
Ankieta dzia³u mody „Czy jesteœ jak z pude³ka?” propagowa³a schludnoœæ w ubiorze i dba³oœæ o liniê (okreœlenia „dieta cud” u¿y³a po raz pierwszy Lucynka). Zwraca uwagê swoista zadziornoœæ nawet skromnych porad,
nacisk na szyk, choæby i prowizoryczny. Jak na ironiê, w tym samym numerze Barbara Hoff przedstawia³a polsk¹ modê campingow¹: dziewczynê
w trykotowym swetrze, uszytym z dwóch par mêskich kalesonów.
Ciekawe podsumowanie mody m³odzie¿owej przyniós³ w 1957 r. (649–
–651) humorystyczny przegl¹d 9 stylów i — w konsekwencji — a¿ 9 œrodowisk czy postaw. By³ zatem styl artystyczny, charakterystyczny dla „plastyczek”, styl aktywistów ZMP, styl „bebop”, styl abnegacki, styl sportowy, styl
solidny, styl bikiniarski, wreszcie styl filmowy. Ta przeœmiewcza nieco typologia uœwiadamia³a przede wszystkim jedno: moda przesta³a byæ dyktatem,

11
„Od kilku lat mo¿na zauwa¿yæ wzrost tendencji erotycznych w filmie (jak by³y okresy heroiczne, sentymentalne itp.), poszukuje siê aktorek lubie¿nych, leniwie zmys³owych. Brigitte Bardot (...) jest niewinna
w tym sensie, ¿e nie zdaje sobie sprawy z zakazów, które przekracza — jest nie tyle niemoralna, ile amoralna. Reprezentuje erotyzm, który siê nie maskuje. (...) Jej sukces jest sukcesem szczeroœci, zerwania z konwencj¹, nawet konwencj¹ zepsucia” — analizowa³ autor niepodpisanego tekstu Rozwa¿ania o powodzeniu
BB (Eile? Kamyczek?) dwa lata póŸniej (718/1959).
12
Warto zauwa¿yæ postêpuj¹c¹ erotyzacjê kociaka. W numerze 651/1957 „Przekrój” zamieœci³ kola¿ na ca³¹ stronê, przedstawiaj¹cy twarz blondynki, a na drugim planie jej sylwetkê w zadartej sukience (w pozie
Marilyn Monroe z filmu S³omiany wdowiec). Komentarz, ¿artobliwie nawi¹zuj¹cy do tego typu dopisków
przy tekstach, g³osi³: „To zdjêcie ogl¹da siê 10 minut”. Z kolei nr 623 w „Listach o filmie” pokaza³ nagi biust
Ulli Jacobson, odtwórczyni g³ównej roli w Ona tañczy³a jedno lato.

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

186 Justyna Jaworska

sta³a siê szyfrem dla wtajemniczonych, symbolicznym jêzykiem i kodem
spo³ecznego przyporz¹dkowania.
Nastêpne lata przynios³y wiêcej swobody. Na ok³adkach widnia³y piêkne dziewczyny, które niekiedy trafia³y potem na ekrany. Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e kreowano wzory, ale nie ikony: fotografowane przez Wojciecha Plewiñskiego kociaki na ok³adkach mia³y byæ „naturalne”, a nowa rubryka „Astrologia dla wszystkich” przybli¿a³a sylwetki gwiazd filmowych
w poufa³ej manierze. Czytelniczki nie by³y czêsto pewne, które z modnych
trendów mog¹ zastosowaæ do rodzimych realiów: pyta³y, czy pozwoliæ mê¿owi na bia³y garnitur („miasto powiatowe to nie Cannes” — odpowiada³a
redakcja). Projekcja miesza³a siê z identyfikacj¹13.
Nastrój euforii by³o wyraŸnie widaæ w modzie, która zdecydowanie
przyspieszy³a (lata 1957–1959 to fryzury bombki i kucyki, pastelowe kolory,
styl „Baby Doll”); warto zauwa¿yæ, ¿e ca³y ów „pseudonaiwny i pseudopensjonarski” trend, wymyœlony przecie¿ na Zachodzie, wprost idealnie odpowiada³ krótkotrwa³ej beztrosce odwil¿y.
U samego progu lat 60. pojawi³ siê styl konkurencyjny, tym razem stosowny do ka¿dego wieku — na „kobietê interesuj¹c¹”. Nale¿a³o mieæ kok,
kocie spojrzenie i minê „znudzonej primadonny” (tu za wzór „Przekrój”
podawa³ Mariê Callas), ewentualnie „myœl¹c¹ twarz”, strój w „zdech³ym”
kolorze i niewidoczny makija¿. Przy prostych fasonach znów liczy³y siê ³adne tkaniny, Barbara Hoff zarzuca³a wiêc apelami o nowe wzory Cepeliê
i Milanówek (sukienki karnawa³owe szyto z dostêpnych akurat na rynku
kraciastych materia³ów na parasolki). Czytelniczki w odpowiedzi na ankietê „obuwnicz¹” (redakcja pokaza³a propozycje krajowych modeli butów
i pyta³a o zdanie) pisa³y, ¿e nie chc¹ nosiæ „pêt”, „kopyt”, „kajdan”, „potworów”, i domaga³y siê zamszowych czó³enek. Lucynka z ulg¹ ¿egna³a halki. Dokona³a tak¿e podsumowania minionej dekady — jej zdaniem lata 50.
przynios³y kobietom takie zdobycze, jak plisowane spódniczki tergalowe
do prania, bezbolesne porody, d³ugopis („choæ trudno siê ubraæ w d³ugopis”), stoporajtki (rajstopy), relaks i „dietê cud”. Wiele wskazywa³o na to,
¿e czas szaleñstw w modzie dobiega koñca. Proroczo brzmi¹ s³owa, którymi

13

„Przekrój” nie dzia³a³ na wyobraŸniê czytelników naiwnie czy bezwiednie, przeciwnie, stara³ siê uprawiaæ i popularyzowaæ namys³ nad kultur¹, w 1958 r. drukowa³ m.in. teksty Rolanda Barthes’a z tomu Mitologie (oryg. Mythologies 1957) — rewolucyjne wówczas, a dziœ klasyczne analizy mitów kultury masowej.
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Barbara Hoff u progu lat 60. opisywa³a nadchodz¹cy styl p³aszczy zimowych — „ciemno i serio”.
Coraz czêœciej na ³amy rubryki powraca³y narzekania na zaopatrzenie
w sklepach. Wyzwanie tej sytuacji rzuci³a kolekcja w³asna „Przekroju”, czyli zal¹¿ek póŸniejszego „Hofflandu”. Pierwsza kolekcja (842/1961) prezentowa³a kretonowe sukienki wykoñczone czerwonym p³ótnem flagowym
(którego widocznie wówczas nie brakowa³o na rynku). Mija³ ostatni rok
z Lucynk¹ i Paulink¹. Coraz trudniej by³o pisaæ z radoœci¹ o modzie, pojawia³y siê tytu³y dramatyczne, np. „W co siê ubraæ na narty, jak nic siê nie
ma?”. Nasuwa siê pytanie, czy œwiadczy³o to o gwa³townym spadku stopy
¿yciowej, czy raczej o z³agodzeniu cenzury.
Rubryka „Moda” po ograniczeniu objêtoœci pisma w 1963 r. skurczy³a
siê do po³owy strony i straci³a wiele z dawnej fantazji. I chyba najwiêkszym
po¿ytkiem, jaki wyci¹gnê³y czytelniczki z tych dwóch dekad z Janin¹ Ipohorsk¹, a potem tak¿e Barbar¹ Hoff, by³a lekcja nie tyle nawet samodzielnoœci, ile autoironii.
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Prostytucja w miastach polskich
w XVI–XVIII wieku
Prostytucja w miastach polskich...

Celem niniejszego tekstu by³a próba scharakteryzowania zbiorowoœci
prostytutek w Rzeczypospolitej w pocz¹tkach epoki nowo¿ytnej (XVI–
–XVIII w.). Wa¿ne dla tytu³owego zagadnienia œrodowisko organizatorów
nierz¹du (strêczyciele, sutenerzy, handlarze ¿ywym towarem), z racji wymogów objêtoœciowych artyku³u, musia³o zostaæ natomiast potraktowane
w sposób bardzo skrótowy.
Nie wnikaj¹c w trwaj¹ce od lat spory terminologiczne, usi³uj¹ce precyzyjnie zdefiniowaæ prostytutkê oraz ludzi czerpi¹cych zyski z cudzego nierz¹du (sutenerzy, strêczyciele), za podstawowe wyró¿niki prostytuowania
siê nale¿y przyj¹æ: odp³atnoœæ (niekoniecznie w pieni¹dzu), wieloœæ partnerów i bezwyborowoœæ. Przy takim za³o¿eniu pewne trudnoœci w œcis³ym zakwalifikowaniu do badanej zbiorowoœci dotycz¹ z jednej strony grupy kurtyzan (wybór jednego partnera na d³u¿szy czas), z drugiej zaœ kobiet okazjonalnie trudni¹cych siê omawian¹ profesj¹. Mimo tych zastrze¿eñ obie te
kategorie bêd¹ uwzglêdnione w dalszych analizach.
Problemem utrudniaj¹cym wyodrêbnienie przedstawicielek badanej
grupy zawodowej jest staropolska terminologia; w Ÿród³ach, obok doœæ jednoznacznych okreœleñ: „murwa”, „ma³pa”, „meretrix” czy „femina de lupanari”1, wystêpuj¹ bowiem tak¿e mniej precyzyjne, typu: „nierz¹dnica”,
„wszetecznica”, „luŸna bia³og³owa” czy „niepoczciwa bia³og³owa”. Mog¹
1

Por. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: AP Poznañ), Acta Criminalia (dalej: AC) I 644, k. 37,
57–57v; AC I 664, k. 48v; W. Maisel, Poznañskie prawo karne do koñca XVI wieku, Poznañ 1963, s. 249;
A. Stapiñski, Prostytucja w Polsce w XIV–XVIII wieku, „Przegl¹d Dermatologiczny” LXXI, 1984, nr 6,
s. 616.
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one odnosiæ siê równie¿ (przy surowoœci ówczesnych obyczajów i spo³ecznym potêpieniu swobody seksualnej) do kobiet niebêd¹cych prostytutkami, lecz tylko o swobodniejszych obyczajach (m.in. ¿yj¹cych w konkubinatach, cudzo³o¿nic itp.). Podobnie rzecz siê ma z organizatorami nierz¹du.
Okreœlenia „zwodnica” czy „rajfurka” dotyczyæ mog¹ zarówno strêczycielek do nierz¹du, jak te¿ osób zajmuj¹cych siê anga¿owaniem m³odych
dziewcz¹t do s³u¿by domowej.
Fakt, i¿ wczesnonowo¿ytna prostytucja by³a przede wszystkim zjawiskiem miejskim, sprawia, ¿e g³ównym polem obserwacji badawczej sta³y siê
du¿e i œrednie miasta polskie: Warszawa, Kraków, Poznañ, Lwów, Lublin,
Gdañsk, Toruñ, Elbl¹g, Piotrków i Kalisz. Wszystkie one w XVI–XVIII w.
liczy³y od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy sta³ych mieszkañców; do wiêkszoœci z nich — z racji zjazdów szlacheckich, s¹dów czy jarmarków — przybywa³o te¿ okresowo du¿o osób z zewn¹trz. ród³a staropolskie natomiast
nic prawie nie mówi¹ o prostytucji wiejskiej i ma³omiasteczkowej; trochê
lepiej jest udokumentowana tzw. prostytucja wêdrowna, zwi¹zana m.in.
z przemieszczaniem siê oddzia³ów wojskowych czy wêdrówkami prostytutek w poszukiwaniu klientów.
Stan zachowania archiwaliów powoduje, ¿e w artykule przewa¿a opis;
ze zrozumia³ych wzglêdów ograniczono natomiast komparatystykê (do terenów Rzeczypospolitej). Tam, gdzie by³o to mo¿liwe, podjêto pewne próby szacunków i obliczeñ, maj¹cych jednak wy³¹cznie orientacyjny charakter.
Baza Ÿród³owa do badania tytu³owego zagadnienia jest bardzo rozproszona. Najwiêcej informacji o prostytucji i sutenerstwie znaleŸæ mo¿na
w miejskich ksiêgach s¹dowych, zw³aszcza w tzw. aktach kryminalnych (istniej¹ m.in. dla Lublina, Poznania, Lwowa i Krakowa, warszawskie — uleg³y, niestety, zniszczeniu), w aktach s¹du marsza³kowskiego (Warszawa)
oraz w materia³ach urzêdów porz¹dkowych (m.in. Krakowa). Poza tym do
wykorzystania s¹ w tym wzglêdzie: ksiêgi wójtowsko–³awnicze, ró¿ne Ÿród³a normatywne (zw³aszcza miejskie wilkierze i statuty cechowe), rachunki
dochodów i wydatków miejskich, akta w³asne tzw. domów pracy przymusowej, traktaty medyczne i moralizatorskie, relacje, pamiêtniki, kroniki i diariusze oraz literatura piêkna (m.in. unikatowe tzw. Przewodniki warszawskie z 1779 r.2).
2
Przewodniki warszawskie 1779, teksty ustali³ i opracowa³ E. Rabowicz, „Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Dodatek do prac historycznoliterackich”, nr 8–9, Gdañsk 1985.
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Polska historiografia badanego zagadnienia jest dosyæ uboga: brakuje
np. nowoczesnego ujêcia syntetycznego (istnieje tylko mocno przestarza³a
i dotycz¹ca w³aœciwie XIX i pocz¹tków XX w. rozprawka Wac³awa Zaleskiego3), które w czêœci jedynie mog¹ zast¹piæ artyku³y pióra m.in. Andrzeja Karpiñskiego4, niektórych badaczy staropolskiego œrodowiska przestêpczego i przestêpczoœci5 oraz ludzi luŸnych6, a tak¿e prace z serii ¯ycie Codzienne7. Nieco informacji o interesuj¹cym nas zagadnieniu znaleŸæ mo¿na te¿ w niektórych studiach z zakresu historii obyczajów, w pracach z historii medycyny (zw³aszcza dotycz¹cych chorób wenerycznych), w artyku³ach o domach pracy przymusowej, w syntezach dziejów poszczególnych
miast oraz w rozprawach o prawie staropolskim8.

3

W. Zaleski, Z dziejów prostytucji w Warszawie, Warszawa 1923.
A. Karpiñski, Krakowski pó³œwiatek w XVI–XVII i w 1 po³owie XVIII wieku (uwagi o œrodowisku krakowskich prostytutek i sutenerów), [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczañstwa w œredniowieczu, t. 1, Studia Polonica Historiae Urbanae, t. 1, Toruñ 1996, s. 237–259; tego¿, Prostytucja w du¿ych miastach polskich w XVI
i XVII w. (Kraków, Lublin, Poznañ, Warszawa), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” XXXVI, 1988,
nr 2, s. 277–304; tego¿, Prostytutki, z³odziejki, czarownice. Z badañ nad kobiec¹ przestêpczoœci¹ w Poznaniu
w drugiej po³owie XVI i w XVII wieku, „Kronika Miasta Poznania” 1993, nr 1–2, s. 110–132.
5
Por. m.in. D. Kaczor, Przestêpczoœæ kryminalna i wymiar sprawiedliwoœci w Gdañsku w XVI–XVIII wieku,
Gdañsk 2005; M. Kamler, Œwiat przestêpczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Warszawa 1991; W. Maisel, Poznañskie prawo...; tego¿, S¹downictwo miasta Poznania do koñca XVI wieku, Poznañ 1961; J. Kracik, M. Ro¿ek,
Hultaje, z³oczyñcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie spo³ecznym w XVII–XVIII wieku, Kraków
1986; M. Miko³ajczyk, Przestêpstwo i kara w prawie miast Polski po³udniowej XVI–XVIII wieku, Katowice
1998; H. Zaremska, Niegodne rzemios³o. Kat w spo³ecznoœci Polski XIV–XVI wieku, Warszawa 1986. Zob. te¿
M. Karpiñska, Z³odzieje, agenci, policyjni stra¿nicy. Przestêpstwa pospolite w Warszawie 1815–1830, Warszawa 1999.
6
Zob. np. B. Baranowski, Ludzie goœciñca w XVII–XVIII w., £ódŸ 1986; M. Franèiæ, Ludzie luŸni w osiemnastowiecznym Krakowie, Wroc³aw 1967; S. Grodziski, Ludzie luŸni. Studium z historii pañstwa i prawa polskiego, Kraków 1961.
7
Por. A. Berdecka, I. Turnau, ¯ycie codzienne w Warszawie okresu Oœwiecenia, Warszawa 1969; M. Bogucka, ¯ycie codzienne w Gdañsku XVI–XVII w., Warszawa 1967; J. Lileyko, ¯ycie codzienne w Warszawie za
Wazów, Warszawa 1984; L. Sieciechowiczowa, ¯ycie codzienne w renesansowym Poznaniu, Warszawa 1976.
8
Zob. m.in. J. Bieniarzówna, J. Ma³ecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1984;
M. Bogucka, Dom Pracy Przymusowej w Gdañsku w XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
XXXIV, 1986, nr 2, s. 265–267; tej¿e, Dzieje Warszawy 1526–1720, [w:] Dzieje Warszawy, t. 2, Warszawa w latach 1526–1795, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1984, s. 9–241; J. S. Bystroñ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 1–2, Warszawa 1934; F. Giedroyæ, Prostytutki jako Ÿród³o chorób wenerycznych, Warszawa 1892; tego¿, Rys historyczny szpitala œw. £azarza w Warszawie, Warszawa 1897; D. Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa che³miñskiego z XVI wieku, Toruñ 1992; D. Kaczor, Dom poprawy (Zuchthaus)
w Gdañsku w XVII–XVIII w., „Rocznik Gdañski” LVI, 1996; K. Konarski, Warszawa w pierwszym jej sto³ecznym okresie, Warszawa 1970; Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, £ódŸ 1975; R. £aszewski, Wiejskie prawo
karne w Polsce XVII–XVIII wieku, Toruñ 1988; M. Miko³ajczyk, Krakowski dom poprawy. Z badañ nad dziejami wiêziennictwa w osiemnastowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno–Historyczne” L, 1998, z. 1, s. 58–81;
J. Rafacz, Dom pracy przymusowej u schy³ku istnienia Rzeczypospolitej, „Przegl¹d Historyczny” XXX,
1932–1933, z. 1, s. 46–60; H. Suchowierski, Rozpoznawanie i leczenie chorób wenerycznych wed³ug „Przymiotu” Wojciecha Oczki, Kraków 1952.
4
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Zachodnioeuropejska literatura przedmiotu jest nieporównanie bogatsza: obok prac dotycz¹cych samej prostytucji obejmuje liczne studia o ¿yciu
rodzinnym i seksualnym oraz marginesie spo³ecznym i œwiecie przestêpczym9.
Przyczyny omawianego zjawiska, s³abo udokumentowane w zeznaniach
prostytutek z XVI–XVIII w., budzi³y i budz¹ nadal o¿ywion¹ dyskusjê.
Niew¹tpliwie wa¿n¹ rolê odgrywa³y tu czynniki ekonomiczne: polaryzacja
maj¹tkowa miejskich spo³ecznoœci oraz pauperyzacja niektórych grup ludnoœci, zwi¹zana z wojnami i klêskami elementarnymi. Przyczyn¹ prostytuowania siê mog³a te¿ byæ utrata pracy, d³ugotrwa³a choroba czy bardzo niskie kwalifikacje zawodowe. Nie sposób równie¿ pomin¹æ czynników natury obyczajowej, takich jak: ostracyzm œrodowiskowy (zw³aszcza w ma³ych
miasteczkach) wobec samotnych, niezamê¿nych matek czy kobiet ¿yj¹cych
w konkubinatach, uwiedzenie s³u¿¹cej przez pracodawcê oraz swoboda
seksualna panuj¹ca wœród tzw. ludzi luŸnych.
Droga do zawodowego nierz¹du mog³a byæ tak¿e wynikiem przestêpstwa: zgwa³cenia lub porwania przez ¿o³nierzy czy te¿ zmuszania do œwiadczenia p³atnych us³ug seksualnych przez sutenerów i strêczycieli (wœród
nich znajdowali siê niekiedy wyrodni rodzice). To ostatnie zjawisko dobrze
obrazuj¹ poni¿sze zeznania kilku ówczesnych prostytutek. „Rodem jestem
z miasta Petersburga z Moskwy, religii katolickiej, lat, sama nie wiem, wiele mam — stwierdzi³a np. przed warszawskim urzêdem marsza³kowskim
30 maja 1788 r. miejscowa z³odziejka recydywistka i prostytutka Anna Promochówna — do lat 15 by³am przy rodzicach, po tych¿e latach u³any królewskie wywiez³y mnie tu, do Warszawy, przy których u³anach by³am przez

9
Por. m.in. L. Adler, ¯ycie codzienne w domach publicznych w latach 1830–1930, Poznañ 1999; R. Canosa,
I. Colonello, Storia delle prostituzione in Italia, Roma 1989; F. S. Pierre Dufour, Historia prostytucji, t. 2–3,
Gdynia 1998; A. Farge, Vivre dans la rue au XVIIIe siècle, Paris 1979; A. Flexner, La prostitution en Europe,
Paris 1919; M. Foucault, Historia seksualnoœci, Warszawa 1995; M. Kurzel–Runtschneider, Córy Wenus.
Kurtyzany XVI–wiecznego Rzymu, Gdynia 1998; A. Graf, Lo scienzato e prostituta, due secole di studi sulla
prostituzione, Bari 1987; P. Larivaille, La vie quotidienne des courtisanes en Italie au temps de la Renaissance
(Rome et Venice, XVe et XVIe siècles), Paris 1975; M. E. Perry, Lost Women in Early Modern Seville, „Feminist
Studies” IV, 1978, z. 1; L. Lawner, Lives of the Courtesans, New York 1987; J. Rossiaud, Prostitution, jeunesse
et societe au XV siècle, „Annales ESC” XXXI, 1976, nr 2, s. 289–325; P. Schuster, Das Frauenhaus. Stadtische
Bordelle in Deutschland (1350–1600), Paderborn 1992; R. C. Trexler, La prostitution florentin au XVe siècle:
patronages, et clienteles, „Annales ESC” XXXVI, 1981, nr 6, s. 982–1015; L. L. Otis, Prostitution in Medieval
Society. The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago 1985.
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lat pó³tora za metresê”10. „Ta Dorota Wac³awowa [znana strêczycielka —
A. K.] wypusi³a by³a miê u mojej matki w Wolborzu — zeznawa³a z kolei
w 1613 r. pok¹tna warszawska prostytutka Zuzanna Brudkowiczówna
— aby miê da³a na s³u¿bê tu do Warszawy (...) po tym w kilka niedziel ze
mn¹ do miasta murowanego przysz³a (...) [i] zaprowadzi³a do kamienice
nowej u Bramy Nowomiejskiej (...) gdy wysz³a [uprzednio inkasuj¹c pieni¹dze klienta – przyp. A. K.] kaza³ miê sam pan zamkn¹æ (...) i da³ mi dwa
razy w gêbê mówi¹c: milcz¿e bom ja ciebie przep³aci³ dobrze, i wzi¹³ miê
gwa³tem na ³ó¿ko i sam miê rozebra³ i uczyni³ ze mn¹ co mu siê podoba³o,
i gdym poczê³a mgleæ, wzi¹wszy szklenicê piwa chlusn¹³ na miê i tak ca³¹
noc musia³am byæ u niego”11.
Ofiar¹ przemocy pad³a równie¿ nieletnia prostytutka Agnieszka Sarnecka z Radziwanowic, która tak oto opisywa³a przed krakowskim s¹dem
wydarzenie z 1741 r.: „Zwabie³a mnie wtedy do siebie [strêczycielka Agnieszka Wojciechowska – przyp. A. K.] i tak posz³am z ni¹ tu na Wiœln¹ ulicê.
Jak tydzieñ wyszed³ zamknê³a mnie z P[anem] Ignacym Starowiejskim,
który tam u niej czêsto bywa³ (...) co chcia³ czyni³ ze mn¹, chocia¿em krzycza³a, to mi on gêbê czapk¹ zatyka³ i ta Agnieszka, która miê zamknê³a
z nim, choæ s³ysza³a, jako za drzwiami sta³a, a nie wesz³a do izby, ani mnie
broni³a. Wiêcy jak dwie godziny mnie P[an] Starowiejski mordowa³, krzy¿e
mi rozbi³, po tym zawo³a³ tê Agnieszkê”12.
Wyczerpuj¹c charakterystykê przyczyn prostytuowania siê, wymieñmy
jeszcze system ówczesnych kar, zmuszaj¹cy m.in. do opuszczenia miejsca
zamieszkania, alkoholizm oraz dewiacje umys³owe lub seksualne (nimfomania). W niektórych przypadkach chêæ zorganizowania sobie ¿ycia u boku zamo¿nego klienta opiekuna mog³a równie¿ odgrywaæ wa¿n¹ rolê. Na
koniec przytoczyæ mo¿na pochodz¹c¹ z 1663 r. naiwn¹ i doœæ romantyczn¹
wizjê zasad rekrutacji podopiecznych do oficjalnych domów publicznych,
pióra cudzoziemskiego ¿o³nierza i podró¿nika, Hansa Christiana Holstena: „Istota tych domów jest taka: w ca³ej Polsce w najzacniejszych miastach
znajduj¹ siê takie uprzywilejowane przez króla domy. W tych mi³osiernych
10
Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Królestwa Polskiego (dalej:
AKP) 311, k. 40, p. 59; Z rontem marsza³kowskim przez Warszawê (zeznania oskar¿onych z lat 1787–1794),
oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 220. Por. M. Franèiæ, dz. cyt., s. 72.
11
AGAD, Stara Warszawa (dalej: SW) 544, k. 52–55.
12
Archiwum Pañstwowe w Krakowie (dalej: AP Kraków), Akta miasta Krakowa (dalej: AmK) 877, s. 44.
Por. AP Kraków, AmK 864, s. 280, 336; AmK 867, s. 4, 157; A. Karpiñski, Krakowski pó³œwiatek...,
s. 239–240.
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klasztorach przyjmuje siê i wychowuje dzieci z ulicy; s¹ one od m³odoœci
utrzymywane w piêknej czystoœci, dok³adnie k¹pane, a¿ dojd¹ do lat rozkwitu i naucz¹ siê byæ mi³e, przyjazne, delikatne i swawolne” 13.
W epoce przedstatystycznej brak podstaw do dok³adniejszych szacunków liczebnoœci prostytutek. Spowodowane jest to skal¹ pok¹tnego nierz¹du oraz wielk¹ mobilnoœci¹ przedstawicielek badanego œrodowiska.
W tej sytuacji mo¿na jedynie pokusiæ siê o zaprezentowanie wycinkowych
danych, mog¹cych daæ pewne wyobra¿enie o skali zawodowego nierz¹du.
I tak np. z zeznañ lubelskiego sutenera Aleksandra Wódki z 1645 r. wynika,
i¿ w tamtejszych nielegalnych zamtuzach prostytuowa³o siê wtedy co najmniej kilkadziesi¹t kobiet14, a staj¹ca przed poznañskim s¹dem w 1696 r.
prostytutka Barbara Józkowiczówna stwierdzi³a, ¿e: „Mnie tu wziêto [by³a
podejrzana o dokonanie dzieciobójstwa – przyp. A. K.], ¿e miê na oku miano, a inszych nie widz¹! By³ u pana mego jeden szlachcic (...) który powiada³, ¿e bêd¹c u trêbacza za Dominikany, u m³odego pana Knaura trafi³ tam
oœm dam [tj. prostytutek — przyp. A. K.] (...) z których ja ¿adnej nie znam
bo siê ony nie pokazuj¹ tylko jak w jamie siedz¹. Druga dama na Wodnej
ulicy, u malarkiej Kafiarskiej, Darchurka siê zowie. (...) Znowu podle ³aŸniej dwie damy (...) znowu w budzie na Wroc³awskiej ulicy pana Szwertmana, podle drewnianych jatek (...) ich te¿ tak siada piêæ (...) znowu u Paw³a
¯o³nierza (...) murwa te¿ jest ciê¿arna. U paniej Szwandrowiczowej jest
Agnieszka. (...) U paniej kuœnierki na Œwiêtos³awskiej ulicy jest te¿ tam dameczka. (...) W tej kamienicy jest tam drugi kuœnirz (...) ma te¿ galanto kurewkê Dorotkê”.
W cytowanych zeznaniach wymieniono 21 prostytutek, ale by³o ich zapewne o wiele wiêcej15. O liczebnoœci miejskich prostytutek poœrednio
œwiadczyæ te¿ mog¹ liczby nierz¹dnic jednoczeœnie skazywanych lub wypêdzanych z danego oœrodka miejskiego; w niektórych przypadkach — dochodzi³y one do kilkunastu16.
Dla drugiej po³owy XVI i XVII w. uda³o siê zebraæ bli¿sze informacje
Ÿród³owe o 171 córach Koryntu, prostytuuj¹cych siê w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Warszawie i Lwowie. Liczba ta nieco odbiega od wyliczeñ
13

H. Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655–1666, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1980, s. 86.
Archiwum Pañstwowe w Lublinie (dalej: AP Lublin), Acta Criminalia (dalej: AC) 142, s. 259.
AP Poznañ, AC I 647, k. 12v–13.
16
Por. m.in. AP Poznañ, AC I 641, k. 315–316; F. Giedroyæ, Rys historyczny..., s. 180; A. Stapiñski, dz. cyt.,
s. 618–619.
14
15
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Marcina Kamlera, który w trzech badanych miastach (Poznañ, Lublin,
Kraków) w XVI i w pierwszej po³owie XVII w. odnalaz³ co najmniej 180 zawodowych nierz¹dnic17. Z owych 171 prostytutek 113 dzia³a³o na terenie
Poznania, 29 — Krakowa, 15 — Lublina, 11 — Lwowa i zaledwie trzy —
Warszawy18. Proporcje te s¹ zupe³nie przypadkowe i wynikaj¹ ze stanu zachowania Ÿróde³.
Ogólna liczba prostytutek dzia³aj¹cych w Warszawie w latach 1779–
–1794 jest równie¿ praktycznie niemo¿liwa do ustalenia. Trudno bowiem
s¹dziæ, by np. w 1792 r. w prawie stutysiêcznym oœrodku miejskim (notabene okreœlanym jako „miasto rozpusty”) prostytuowa³o siê zaledwie 59 kobiet, co wynika³oby z analizy ówczesnego spisu ludnoœci19. O skali sto³ecznego nierz¹du wymowniej œwiadcz¹ fragmenty ówczesnych utworów literackich, relacji, zeznañ i pamiêtników. Oto np. opis mieszkañców podejrzanego dworku œw. Jerzego przy ulicy Œwiêtojerskiej z 1792 r.: „Zalewski
bez s³u¿by z ¿on¹, nierz¹dnic dwie, Politowiczowa ¿o³nierka, przy niej nierz¹dnic bia³og³ów trzy, Jaskulski lokaj z ¿on¹, córka jedna, nierz¹dnic dwie
— Arnol z ¿on¹, córek trzy, nierz¹dnic dwie — Franciszek Czechowicz
z ¿on¹, nierz¹dnic jedna — Kazimierz Poltowski z ¿on¹, nierz¹dnic jedna,
Jan Blan¿e lokaj z ¿on¹, córka jedna, nierz¹dnica jedna”20.
Niewiele lepiej wygl¹da³a w po³owie XVIII w. sytuacja na terenie jurydyki Wielopole (rejon pomiêdzy póŸniejszymi ulicami Grzybowsk¹, Graniczn¹, ¯abi¹, Elektoraln¹ i Ciep³¹), skoro pok¹tna prostytutka Katarzyna
Boimszczanka zezna³a wtedy, i¿ „na tym Wielopolu, gdzie tylko szynk jest,
to po trzy, po cztery mieszka takich nas, aby lepszy odbyt [wiêcej klientów
— przyp. A. K.] mieli”21. Z kolei z relacji Inflantczyka Fryderyka Schultza
z lat 1791–1793 wynika³o, i¿ „na parterze przy Trêbackiej we wszystkich
niemal domach mieszcz¹ siê szynki i domy publiczne, a w ka¿dym z nich
tych nieszczêœliwych istot po trzy do czterech, wœród ostatniego pospólstwa
i brudu [przebywa — przyp. A. K.]”22, we fragmencie zaœ obscenicznego
tzw. Suplementu z Przewodników warszawskich 1779 jego domniemany autor, sekretarz królewski Antoni Kossakowski, napisa³:
17

M. Kamler, dz. cyt., s. 106.
A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 281.
A. Berdecka, I. Turnau, dz. cyt., s. 62; M. Karpiñska, dz. cyt., s. 64.
20
Przewodniki warszawskie, s. 79.
21
Cyt. za: J. S. Bystroñ, Warszawa, Warszawa 1977, s. 92.
22
F. Schulz, Podró¿e Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, [w:] Polska stanis³awowska oczami cudzoziemców, t. 2, oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1963, s. 539.
18

19
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„Rzucam na stronê i nocne jebanki,
Co po ulicach w³ócz¹ siê ich kupy.
Nie wszczynam o nich ni najmniejszej wzmianki (...)
Bo ich jest mnóstwo, gdybyœ stawi³ szyki,
Z ka¿dej ulicy bra³byœ ich na bryki”23.

Sumuj¹c: w œwietle danych z Przewodników warszawskich 1779 oraz z innych Ÿróde³ liczbê pok¹tnych zawodowych nierz¹dnic, pracuj¹cych indywidualnie lub w tajnych lupanarach mo¿na szacowaæ w Warszawie epoki stanis³awowskiej na co najmniej kilkaset.
Pochodzenie spo³eczne i terytorialne miejskich prostytutek by³o bardzo zró¿nicowane. Z bli¿ej znanej grupy 171 staropolskich „murw” z XVI–
–XVII w. oko³o 20% pochodzi³o ze wsi, pozosta³e zaœ g³ównie z rodzin rêkodzielniczych (córki i ¿ony m.in. krawców, piekarzy, szewców, cieœli, kotlarzy, szmuklerzy itp.) z wiêkszych i mniejszych miast24. Wœród prostytutek zdarza³y siê równie¿ szlachcianki; w Poznaniu prostytuowa³y siê wtedy
m.in.: Ma³gorzata Chraplewska (1562), Barbara Konarska (1604) i Jadwiga Dziekciñska (1623)25.
Znacznie wiêcej przedstawicielek szlacheckich familii odnotowuj¹
w kategoriach kurtyzan i utrzymanek Przewodniki warszawskie 1779, wymieniaj¹c wiele staroœcin, podczaszyn, chor¹¿yn oraz ¿on wy¿szych oficerów26.
To¿ Ÿród³o i relacje cudzoziemców wskazuj¹ tak¿e na znaczny odsetek
cudzoziemek (W³oszek, Francuzek i Wêgierek) wœród najwy¿szej kategorii
cór Koryntu. Wspomniany ju¿ Fryderyk Schulz tak np. pisze o tym ostatnim
zjawisku w 1791 r.: „St¹d wiêksza czêœæ tej klasy panien [luksusowe metresy
— przyp. A. K.] sk³ada siê z obcego pochodzenia kobiet, g³ównie Francuzek, W³oszek (ma³o Niemek), które do Polski przybywaj¹ zamówione jako
garderobiane, modystki, bony lub aktorki”27.

23

Przewodniki warszawskie, s. 66.
A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 282.
AP Poznañ, AC I 639, k. 58–58v; AC I 640, k. 81; AC I 641, k. 315–316; AC I 645, k. 209–213v; AC I 662,
k. 119–122; A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie polskim w drugiej po³owie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995,
s. 335. Por. B. Baranowski, dz. cyt., s. 224–225.
26
Przewodniki warszawskie, s. 30, 32, 34, 36 n.
27
F. Schulz, dz. cyt., s. 531–532.
24

25
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Do omawianych miast dociera³y jednak najliczniej kobiety nierz¹dne
ze wsi i miasteczek po³o¿onych na terenie danej prowincji. Przyk³adowo
— w Poznaniu prostytuowa³y siê w drugiej po³owie XVI i w pierwszej
XVII w. dziewczêta pochodz¹ce z Wronek, Gniezna, Kalisza, Grodziska,
K³odawy, Sieradza, Jarocina, Konina, Szamotu³, Pyzdr i S³upcy28. Wœród
typowych prostytutek zdarza³y siê równie¿ (choæ znacznie rzadziej) kobiety
przybywaj¹ce z odleglejszych okolic, a nawet z zagranicy. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o córach Koryntu pochodz¹cych z miejscowych familii.
Znaczny odsetek staropolskich prostytutek mia³ za sob¹ okresow¹ pracê w charakterze s³u¿¹cej, szynkarki lub wyrobnicy (szwaczki, praczki). Na
90 kobiet, których wczeœniejszy lub równoczeœnie wykonywany zawód uda³o siê ustaliæ, blisko 60% trudni³o siê s³u¿b¹ w domu lub gospodzie (notabene by³y to najczêœciej krótkotrwa³e, kwartalne zatrudnienia). Wyszynk alkoholu sprzyja³ zreszt¹ pok¹tnemu procederowi, o czym œwiadcz¹ wzmianki typu: „By³am u niej za szynkarkê i za damê [tj. prostytutkê — przyp.
A. K.] i com odebra³a od kogo tom jej da³a” oraz utwory tzw. literatury
sowizdrzalskiej29. Wiele prostytutek trudni³o siê te¿ drobnym handlem obnoœnym lub wêdrownym, a tak¿e znachorstwem i ¿ebractwem. To ostatnie
zjawisko zaobserwowa³ m.in. Jan Dzwonowski, tak charakteryzuj¹c jedn¹
z bohaterek swej Peregrynacji dziadowskiej — niejak¹ Stypê:
„A jam œwiadoma oko³o mi³oœci
Sk¹d mam oprócz ja³mu¿ny dostatek ¿ywnoœci.
(...)
A nu¿ co przywiodê do jakiego pana,
Jeœli dostaæ nie mogê, zydê siê i sama,
Umiem ja dogodziæ i wielkiemu panu.
Diab³a on wie kim jestem, zw³aszcza po pijanu”30.

Powszechnoœæ prostytuowania siê ¿ebraczek zaobserwowa³ te¿ Bronis³aw Geremek. Wskaza³ nawet specjalne kategorie bab chodz¹cych po
proœbie, które albo udawa³y, ¿e by³y nierz¹dnicami i chc¹ siê poprawiæ (np.

28

A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 282.
Literatura mieszczañska w Polsce od koñca XVI do koñca XVII wieku, oprac. K. Budzyk, H. Budzykowa,
J. Lewañski, t. 2, Warszawa 1954, s. 67–68; J. Bieniarzówna, Z dawnego Krakowa. Szkice i obrazki z XVII wieku, Kraków 1957, s. 63; J. S. Bystroñ, Warszawa, s. 75.
30
Literatura mieszczañska..., t. 2, s. 269–270.
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tzw. sundfegerin), albo te¿ ³¹czy³y oba zakazane procedery (tzw. landre,
autem–monts i doxies31).
W XVIII w. wiele prostytutek rekrutowa³o siê tak¿e ze œrodowisk ówczesnych tancerek i aktorek. Autor Suplementu z Przewodników warszawskich tak pisa³:
„Mijam ja jeszcze i komedyjantki —
Niech trzeci w tym doka¿e sztuki,
¯e zliczy z nazwisk te zwinne amantki.
Dla mnie doœæ wiedzieæ, ¿e to wszystko t³uki
Ka¿d¹ z ³atwoœci¹ kto zechce, schêdo¿y
Skoro jej tylko pieniêdzy po³o¿y”32.

O wykszta³ceniu miejskich prostytutek nie da siê nic powiedzieæ. Wiêkszoœæ z nich, podobnie jak wiêkszoœæ ówczesnych kobiet z biedoty i pospólstwa, by³a analfabetkami. Pewien poziom intelektualny mog³y natomiast
prezentowaæ, bêd¹ce czêsto damami do towarzystwa, XVIII–wieczne metresy zamo¿nych szlachciców.
W badanym œrodowisku przewa¿a³y kobiety niezamê¿ne, np. na blisko
100 lepiej znanych prostytutek z XVI–XVII w. — panny stanowi³y oko³o
3/4. Wiele z nich by³o sierotami lub pó³sierotami, wiele pozostawa³o w konkubinatach. Prostytuowa³y siê oczywiœcie tak¿e mê¿atki i wdowy; œwiadcz¹
o tym zarówno wilkierze miejskie i statuty cechowe, jak te¿ informacje zawarte m.in. w Przewodnikach warszawskich33.
Niewiele wiadomo o dzieciach publicznych dziewek; mo¿na podejrzewaæ, ¿e czêœæ z nich z pewnoœci¹ jakoœ pozbywa³a siê niechcianych pociech
(sztuczne spêdzanie p³odu, podrzucanie noworodków, dzieciobójstwa), innym dzieci s³u¿y³y niekiedy w uprawianiu zawodu (¿ebraczki z dzieæmi,
dziecko jako alibi przy pok¹tnym prostytuowaniu siê). Niezwykle rzadko
31

B. Geremek, Œwiat opery ¿ebraczej. Obraz w³óczêgów i nêdzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku, Warszawa 1989, s. 53, 71, 101.
32
Przewodniki warszawskie, s. 66.
33
Wœród warszawskich prostytutek ich autorzy wymienili m.in.: owdowia³¹ szewcow¹ Ga³asiewiczow¹
vel Pa³aszewiczow¹, mê¿atkê Œliwiñsk¹, rozwiedzion¹ staroœcinê zahorsk¹ Stanis³awow¹ Snarsk¹ (z domu
H³askównê), ¿onê dzier¿awcy starostwa czerskiego ¯uchowsk¹ vel ¯ochowsk¹, kuchmistrzow¹ Flekejsztejnow¹, wdowê Machnick¹, rozwiedzion¹ z fryzjerem Zofiê Czarneck¹ z Nowego Miasta oraz mê¿atki: Jeziersk¹, Mariê £êczyck¹, Kunegundê Rudnick¹ i Zieliñsk¹ (tam¿e, s. 30, 32, 35, 36, 38, 48, 53). Por. te¿:
B. Groicki, Artyku³y prawa magdeburskiego, wyd. K. Koranyi, Warszawa 1954, s. 17, 154–155; Prawa, przywileje i statuty miasta Krakowa, t. 2, wyd. F. Piekosiñski, Kraków 1890, cz. 2, s. 767, 776, 849, 944.
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odnotowywano chrzty tych dzieci w ksiêgach metrykalnych. Maria Sierocka–Poœpiech wykaza³a na przyk³ad, i¿ w warszawskiej parafii œw. Jana w latach 1584–1688, na 16 tysiêcy metryk ochrzczonych noworodków, tylko 7
dotyczy³o dzieci zawodowych nierz¹dnic34. Znamy te¿ przypadki zmuszania przez eksprostytutki trudni¹ce siê strêczycielstwem swych nieletnich
córek, krewnych lub wychowanic do uprawiania nierz¹du35.
Trudno ustaliæ przeciêtny wiek miejskich prostytutek, choæ mo¿na przypuszczaæ, i¿ by³y one raczej m³ode (atut urody czy dziewictwa). W wielu przypadkach prostytuowaæ zaczyna³y siê nawet bardzo m³odziutkie
dziewczêta (10–14 lat), bêd¹ce zwykle ofiarami rajfurek. I tak np. zeznaj¹cy przed krakowskim s¹dem sutener Jan Kucharz z Podlasia stwierdzi³
w 1598 r.: „Za którim ekscesem zwodzie³ ma³e dzieweczki od miasta do
miasta wespo³ek z ¿on¹ swoj¹ [Katarzyn¹ z Wieliczki — przyp. A. K.]”36,
a nieletnia ofiara kaliskiej sutenerki Krzysztofowej Góreckiej, Jadwiga ze
wsi Tyniec, oœwiadczy³a w 1616 r.: „Ale nie tylko mnie samy to uczyni³a, ale
i inszym, które zwodzi³a ró¿nym ludziom, mianowicie (...) Hankê Moskiewkê lat ze 12 maj¹c¹”37. Bardzo wczesne rozpoczêcie prostytuowania
siê figurantki z baletu teatralnego w Warszawie, niejakiej Anny Smalskiej
(Szmalskiej), konstatuje te¿ poni¿szy obsceniczny fragment Przewodników
warszawskich:
„Ju¿ piêtnasty rok w kurewskim szeregu
Annetka Szmalska, a teraz w balecie;
Ju¿ przepêdzi³a dziesiêæ razy w biegu
34
M.in. w 1636 r. El¿bieta „de lupanarum” ochrzci³a syna Franciszka „ex ignoto patre”, zaœ w latach
1650–1651 inna prostytutka, Anna, odda³a do chrztu 2 nieœlubnych synów (M. Sierocka–Poœpiech, Podrzutki i dzieci nieœlubne w Starej Warszawie w XVII w. (skala zjawiska), [w:] Nêdza i dostatek na ziemiach polskich
od œredniowiecza po XX wiek. Materia³y sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20–22 maja 1991 r., red.
J. Sztety³³o, Warszawa 1992, s. 78–79). W latach 70. XVIII w. nieœlubne dzieci mia³y te¿ prostytuuj¹ce siê
w Warszawie: ¯uchowska vel ¯ochowska, wdowa Romanowska, Engelmanowa, NN Katarzyna i NN szynkarka (Przewodniki warszawskie, s. 32, 51, 56, 59, 61). Por. J. S. Bystroñ, Warszawa, s. 92; M. Franèiæ, dz. cyt.,
s. 186.
35
Do takich praktyk przyzna³y siê m.in. dzia³aj¹ce we Lwowie: Katarzyna Krzysztofka (1621) i wdowa Anna Matiaszowa (1641), krakowskie „zwodnice”: Anna Dziewulska vel Œwiderska (1689) i niejaka Wnorowska (1694) oraz grasuj¹ce w Poznaniu: Jadwiga z Koœciana (1567), Anna Strycharzówna (1581), niejaka Sobotarzowa (1574), Anna Szczêsna Cieœlina (1573–1574) oraz El¿bieta Malowana (1588) — A. Karpiñski,
Wbrew prawu i moralnoœci. Dziecko jako ofiara przemocy, agresji i deprawacji w miastach polskich
w XVI–XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrza³ego. Dzieci i m³odzie¿ w Polsce, cz. 1, Od œredniowiecza
do wieku XVIII, Warszawa 2002, s. 250.
36
AP Kraków, AC 865, k. 140.
37
Cyt. za: B. Baranowski, dz. cyt., s. 224–225.
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Francê, lecz teraz jest ju¿ zdrowa przecie.
(...)
W dziesiêciu leciech panieñstwa straci³a,
Za cztery z³ote wzi¹³ j¹ Murzyn Gi³o
[Murzyn Ledou z dworu króla Stanis³awa Augusta — Guillaume].
Potem hajduków, lokajów tam si³a”38.

Ale prostytucj¹ trudni³y siê równie¿ kobiety 30– i 40–letnie, maj¹ce kilkunastoletnie dzieci (Anna Cieœlina — 1574 r.) czy 20–letni sta¿ pracy
(Jadwiga z Dolska — 1631 r.)39.
Przechodz¹c do próby przedstawienia typologii prostytutek, stwierdziæ
nale¿y, i¿ nieco inaczej wygl¹da³a ona w XVI–XVII ni¿ w drugiej po³owie
XVIII w. W pierwszym z omawianych okresów bli¿ej znane kobiety lekkich
obyczajów w oko³o 10% prostytuowa³y siê w legalnych, katowskich domach
publicznych, a 55% trudni³o siê zawodowo pok¹tnym nierz¹dem (praca
w nielegalnych lupanarach lub pod nadzorem indywidualnych sutenerów,
samodzielna dzia³alnoœæ na w³asny rachunek, proceder uprawiany na ulicy). Natomiast pozosta³e — to prostytutki okazjonalne, œwiadcz¹ce doraŸnie p³atne us³ugi seksualne40.
Z kolei z obserwacji poczynionych w koñcu epoki stanis³awowskiej
przez wspomnianego ju¿ Fryderyka Schulza wynika, i¿ w ówczesnej Warszawie rozró¿niano wtedy a¿ 5 kategorii zawodowych nierz¹dnic. Dwie najwy¿sze z nich tak oto scharakteryzowa³ on w latach 1791–1793: „Pierwsz¹
klasê stanowi¹ dziewczêta utrzymywane, które siê zaprzedaj¹ za mieszkanie, wy¿ywienie, ubranie i pensjê dostarczan¹ przez swych przyjació³, (...)
wymaga siê wiêc od nich, oprócz piêknoœci i powierzchownoœci, ukszta³cenia, uczucia, smaku w ubraniu, weso³oœci. (...) Druga klasa panien mieszka
o w³asnym koszcie i rachuje na znajomych i odwiedziny. Wybieraj¹ one
zwykle lokal na Krakowskim Przedmieœciu. (...) S¹ tu domy niektóre i piêtra ca³e po domach, które od lat wielu dla tego rodzaju mieszkanek wy³¹cznie zdaj¹ siê przeznaczane. (...) Niektóre z tych pañ, i te s¹ najprzyzwoitsze,
nie przyjmuj¹ osób nieznajomych, tylko polecane przez przyjació³, poœredników itp. Siedz¹ one, po wiêkszej czêœci dosyæ smakownie poubierane, ca38
Przewodniki warszawskie, s. 40. Por. z przyp. 36–38: A. Karpiñski, Wbrew prawu i moralnoœci..., s. 250;
Z rontem marsza³kowskim..., s. 220.
39
AP Poznañ, AC I 639, k. 110, 11v–112v; AC I 666, k. 18v.
40
Por. A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 283–284.
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³y prawie dzieñ w oknach, udaj¹c, ¿e s¹ niezmiernie jak¹œ kobiec¹ robótk¹
zajête. (...) Chêtnie staj¹ siê utrzymankami”.
O kolejnej kategorii prostytutek mia³ ju¿ wspomniany autor du¿o gorsze mniemanie, skoro we wspomnieniach zanotowa³: „Klasa tancerek pozbawiona wszelkiej swobody, zostaje pod w³adz¹ i nadzorem tak zwanych
gospodyñ. Nie mog¹ one rozporz¹dzaæ sob¹ i przyjmowaæ mê¿czyzn lub
odwiedzaæ ich bez zezwolenia swej pani. A ¿e zawsze s¹ w d³ugach, te czyni¹ je zawis³ymi. (...) Dla zachowania pozoru przyzwoitszego podobna rodzina wywiesza zwykle szyld kapeluszniczy, modniarski, kawiarni lub winiarni”.
Jeszcze ni¿ej od nich umieœci³ dwie kolejne grupy prostytuuj¹cych siê
kobiet: „Czwarta i pi¹ta klasa dziewcz¹t — pisa³ — sk³ada siê ze s³ug w licznych szynkach piwa i wódki po Warszawie rozsianych. S¹ ulice niektóre ca³e zape³nione domami na szynki przeznaczonymi. (...) Domy tych ulic s¹
mo¿e fizycznie najnêdzniejsze, a moralnie najzepsutsze jakie w œwiecie
znaleŸæ mo¿na. Zbiera siê tu sam mêt spo³ecznoœci. (...) Domy po wiêkszej
czêœci s¹ budami drewnianymi, jako tako z kloców zbitymi, stoj¹cymi wpoœród b³ota, podobnie jak za Ogrodem Saskim Czapskich dworki [chodzi
o plac ¯elaznej Bramy przy ul. ¯abiej — przyp. A. K.], albo drewniane sza³asy o jednej izbie i alkierzu oddzielonym od niej brudn¹ firank¹” 41.
Natomiast wed³ug nadwornego chirurga królewskiego Franciszka Leopolda Lafontaine’a i jego przyjaciela, równie¿ lekarza, Jana Józefa Kauscha na samym dnie znajdowa³a siê jeszcze inna kategoria prostytutek
— ulicznice: „Istnieje jeszcze poœledniejsza klasa dziewcz¹t — konstatowali w swej korespondencji — jednak¿e upad³y one tak nisko, ¿e opisanie tego
by³oby równie niemo¿liwe jak wstrêtne. Te uwijaj¹ siê po piwiarniach i winiarniach, a w czasie ciemnych nocy krêc¹ siê po ulicach. Ka¿da brama s³u¿y im za o³tarz zwierzêcej rozkoszy, na której op³acenie wystarczy kieliszek
wódki. Czciciele tego o³tarza, podobnie jak jego kap³anki, nale¿¹ do najni¿szej warstwy plebsu”42.
Próbuj¹c porównaæ typologiê miejskich prostytutek w Rzeczypospolitej
w XVI–XVII i w drugiej po³owie XVIII w., stwierdziæ nale¿y — bêd¹cy wynikiem wprowadzenia pewnej reglamentacji — zanik kategorii podopiecznych „mistrzów sprawiedliwoœci” oraz pojawienie siê w epoce stanis³a41
42

F. Schulz, dz. cyt., s. 531–540. Por. Polska stanis³awowska w oczach cudzoziemców..., t. 2, s. 290–291.
Polska stanis³awowska w oczach cudzoziemców..., t. 2, s. 291.
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wowskiej luksusowych metres i utrzymanek, nieuchwytnych zupe³nie we
wczeœniejszych przekazach Ÿród³owych.
Rywalizacjê miêdzy prostytutkami ró¿nych kategorii, zw³aszcza podopiecznymi katowskich zamtuzów i pok¹tnymi nierz¹dnicami, dobrze uwidaczniaj¹ dwa przyk³ady z okresu staropolskiego. Oto s¹dzona w Poznaniu
pok¹tna prostytutka Anna Cichopkówna z Brzeœcia Kujawskiego ¿ali³a siê
w 1581 r., i¿ „gdy sz³a podle z³ego domu [katowski dom publiczny — przyp.
A. K.] tam¿e j¹ jedna nierz¹dnica zawo³a³a, (...) zwlek³y j¹ [tamtejsze prostytutki — przyp. A. K.] z szat a¿ na koszulê i pobra³a jej katowa wszystko,
(...) wziê³a jej te¿ starsza pas, a katowa jej w³osy ur¿nê³a”43. Jeszcze smutniej skoñczy³a siê podobna przygoda dla krakowskiej prostytutki Zofii
Wiêc³awskiej z Bochni, która w 1604 r. zezna³a, ¿e „przymusi³ j¹ [s³uga
miejski Marcin R¹czka — przyp. A. K.] iœæ do z³ego domu, (...) tam¿e przywiodszy kaza³ jej w³osy ur¿n¹æ, miot³ê przeci¹wszy siekierk¹, nadzia³awszy
prêtów, posiek³ j¹ onemi z drugiemi niewiastami od wierzchu g³owy a¿ do
nóg tak barzo, ¿e nie masz dla niej po³o¿yæ na zdrowym ciele, (...) nadto
odar³ j¹ ze wszystkiego i nago wypchn¹³ z onego domu. (...) Niewiasty bi³y
j¹ dlatego aby siê nie w³óczê³a”44.
Oficjalne domy publiczne, w Ÿród³ach okreœlane jako: „rycerskie domy”, „z³e domy” lub zamtuzy, wystêpowa³y we wszystkich wiêkszych miastach Rzeczypospolitej. Prowadzony przez kata dom publiczny w Warszawie mieœci³ siê np. w XVI–XVII w. ko³o bramy przy ulicy Rycerskiej, w Krakowie zaœ katowski burdel w XV w. znajdowa³ siê w okolicach Bramy
Grodzkiej, w koñcu XVI w. w Wie¿y Katowskiej, po³o¿onej u wylotu ulicy
œw. Marka, oko³o 1604 r. przy Nowej Bramie (u wylotu ulicy Siennej),
a w drugiej po³owie XVII w. — w pobli¿u klasztoru Reformatów, przy wylocie ulicy Szczepañskiej lub Psiej45. Natomiast we wczesnonowo¿ytnym
Lwowie prowadzony przez „mistrza sprawiedliwoœci” lupanar od 1571 r.
funkcjonowa³ w tzw. Wie¿y Z³oczyñców, a w ówczesnym Poznaniu g³ówny
dom publiczny zlokalizowany by³ w pobli¿u Baszty Katowskiej przy ulicy
WoŸnej, a jego filie na przedmieœciu œw. Marcina i na Komandorii46. Okry-

43

AP Poznañ, AC I 639, k. 204v; W. Maisel, S¹downictwo..., s. 233–234.
AP Kraków, AC 864, k. 318; A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 284.
Por. A. Karpiñski, Krakowski pó³œwiatek..., s. 244; J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 74, 150; W. Zaleski,
dz. cyt., s. 3; H. Zaremska, dz. cyt., s. 28.
46
A. Karpiñski, Prostytutki, z³odziejki, czarownice..., s. 115; tego¿, Przestêpczoœæ we Lwowie w koñcu XVI
i w XVII wieku, „Przegl¹d Historyczny” LXXXVII, 1996, z. 4, s. 762; W. Maisel, Poznañskie prawo..., s. 250;
44

45

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

Prostytucja w miastach polskich... 205

te nies³aw¹ oficjalne zamtuzy mieœci³y siê zatem poza rynkami i g³ównymi
ulicami, w pobli¿u murów miejskich lub na niezbyt odleg³ych przedmieœciach.
Zarz¹dzane przez sutenerów nielegalne domy publiczne by³y na ogó³
doœæ liczne i rozproszone. Dla drugiej po³owy XVI i XVII w. uda³o siê odnaleŸæ informacje o 52 przybytkach tego typu, z których 15 dzia³a³o w Krakowie, 12 w Lublinie, 12 w Poznaniu, 7 we Lwowie i 6 w Warszawie47. Tylko
w oko³o 50% mo¿na powiedzieæ coœ bli¿szego o ich lokalizacji. Lupanary te
mieœci³y siê tak¿e na peryferiach w³aœciwego miasta: na odleg³ych przedmieœciach lub za miejskimi murami. I tak np. w Lublinie tamtejsze nielegalne domy publiczne z lat 1626–1645 (z wyj¹tkiem lokalu prowadzonego
przez Ludwika W³ocha, który znajdowa³ siê przy ulicy Szpitalnej) istnia³y
na Czechówce (Czechowie) i Czwartku oraz w okolicach cerkwi, a w Warszawie podobne przybytki po³o¿one by³y w koñcu XVI i w pierwszej po³owie XVII w. przy ulicach: D³ugiej, Rycerskiej i Podwalu oraz na terenie
Nowego Miasta, a po „potopie” szwedzkim — równie¿ na Powiœlu (plac
Zielony, ulica Tamka)48.
Z kolei ówczesne krakowskie zamtuzy znajdowa³y siê m.in. przy ulicy
Szpitalnej, za Bram¹ Miko³ajsk¹, na Podzamczu, ko³o klasztoru Reformatów, w Smoczej Jamie pod Wawelem oraz przy ulicy ¯ydowskiej na Kazimierzu, poznañskie burdele — na Muszej Górze, Stanis³awowie oraz przy
ulicy Wroc³awskiej, a lwowskie lupanary na przedmieœciu Halickim i pod
Wysokim Zamkiem49. Wiêkszoœæ gdañskich nielegalnych domów publicznych mieœci³a siê natomiast przy ulicach Zbytki i Ró¿anej, w po³udniowej
czêœci G³ównego Miasta50.
Du¿e zmiany w liczbie i lokalizacji prywatnych zamtuzów w miastach
polskich przyniós³ wiek XVIII (zw³aszcza jego druga po³owa). Szczególnie
widoczne by³o to w Warszawie, która w epoce stanis³awowskiej cieszy³a siê,
jak wiadomo, w czêœci zas³u¿on¹ opini¹ g³ównego siedliska nierz¹du i rozpusty w Rzeczypospolitej. Oto parê opinii zaczerpniêtych z ówczesnych
J. Wiesio³owski, Socjotopografia póŸnoœredniowiecznego Poznania, Warszawa–Poznañ 1982, s. 166, 229–
–230.
47
Pe³en wykaz tych przybytków zob. A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie polskim..., s. 338–340.
48
A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 285–286.
49
Ukraiñskie Pañstwowe Archiwum Historyczne we Lwowie (dalej: UPAH Lwów), Akta miasta Lwowa
(dalej: AmLw) 305, s. 149; AmLw 313, s. 45; AP Lublin, AmL 142, s. 410; A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 286.
50
M. Bogucka, ¯yæ w dawnym Gdañsku, Warszawa 1997, s. 138; Historia Gdañska, t. 1, do roku 1454, red.
E. Cieœlak, Gdañsk 1978, s. 506.
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Ÿróde³ narracyjnych: „S³awne naprzód bezwstydn¹ lubie¿noœci¹ Nalewki
i Trêbacka ulice w Warszawie dziœ ju¿ [1790 r.] na ich miejsce ta sama stolica zamieniona w Nalewki, a kraj ca³y w rozwolnion¹ Warszawê. Rzadki albowiem dom w tej rezydencji królów, gdzie by nie by³o wszetecznych niewiast na publiczny wystawionych handel.
W Warszawie (...) podobnie jak i w innych stolicach Europy nie braknie
tu ladacznic, (...) trafiaj¹ siê te¿ istoty wszelkiej narodowoœci handluj¹ce
swymi wdziêkami. (...) Dziewcz¹t na utrzymaniu jest tutaj mnóstwo. (...)
Inna grupa kobiet, która siê przyznaje do s³u¿by pod chor¹gwi¹ Venus Vulgivaga, to kobiety b¹dŸ pracuj¹ce na w³asny rachunek, b¹dŸ pozostaj¹ce
pod opiek¹ jakiejœ rajfurki. (...) Kolor skóry, mowa nie stanowi¹ dla nich
przeszkody, krótko mówi¹c, nie ma dla nich trudnoœci, których by nie potrafi³y pokonaæ”51.
W œwietle ró¿norodnych materia³ów wypada skonstatowaæ fakt funkcjonowania wówczas w stolicy przynajmniej dwudziestu kilku domów publicznych, zlokalizowanych g³ównie na wspomnianych ju¿ Nalewkach i Trêbackiej oraz na Grzybowie, Wielopolu, W¹skim Dunaju, Bednarskiej,
Œwiêtojerskiej, ¯abiej, Wa³owej i w okolicach Ogrodu Saskiego. Sto³eczne
lupanary mieœci³y siê równie¿ w posesjach po³o¿onych przy Nowym Œwiecie, Marsza³kowskiej, Senatorskiej, Królewskiej i Miodowej52. Du¿o mniej
mo¿na powiedzieæ o lokalizacji tej kategorii przybytków w XVIII–wiecznym Krakowie; jeden z nich znajdowa³ siê wtedy przy Wiœlnej Bramie, dru-

51

K. Konarski, dz. cyt., s. 277; Polska stanis³awowska w oczach cudzoziemców..., t. 2, s. 290–291.
Znakomitym Ÿród³em umo¿liwiaj¹cym odtworzenie topografii ówczesnych warszawskich lupanarów s¹
Przewodniki warszawskie. Na ich podstawie uda³o siê ustaliæ po³o¿enie 14 domów publicznych, tj.: Reginy
Mareckiej (Nowolipki róg Nalewek), NN Wojciecha (kamienica Barankiewicza przy Trêbackiej), M¹towej
(Marsza³kowska), niejakiej Przekszcianki (przy pa³acu Brühla), podczaszyny Dêbskiej (Nowy Œwiat), Lizy
Szynder (Krochmalna na Grzybowie), Ho³ubków (Senatorska, róg Podbielañskiej), wdowy Romanowskiej
(Bednarska), ¿ony majora Leymana (Miodowa), wdowy Ledwañskiej (przy pa³acu Saskim), w kamienicy
Zakrzewskich (Freta), w tzw. Dworze œw. Jerzego (Œwiêtojerska), £azuckiej (Rynek Nowego Miasta)
i NN miecznikównej (W¹ski Dunaj) — tam¿e, s. 6–7, 9, 29–79. Wyj¹tkowo z³¹ s³awê mia³y wtedy tzw. dworki
(w rzeczywistoœci drewniane budy) genera³a Czapskiego, które znajdowa³y siê za ¯elazn¹ Bram¹ i Ogrodem Saskim (J. S. Bystroñ, Warszawa, s. 131; S. Milewski, Sekrety starych wiêzieñ, Warszawa 1984, s. 34).
Por.: J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, wyd. Wroc³aw 1951, s. 305; A. Berdecka, I. Turnau, dz. cyt., s. 62–63; K. Konarski, dz. cyt., s. 278. Lokalizacja warszawskich burdeli uleg³a pewnej zmianie
w pocz¹tkach XIX w. Z badañ M. Karpiñskiej wynika, i¿ w latach 1821–1830 funkcjonowa³o w stolicy co
najmniej 39 koncesjonowanych domów publicznych, z których 7 mieœci³o siê przy Furmañskiej, 5 przy Rycerskiej, 4 przy Brzozowej, po 3 przy Dunaju i Piekarskiej oraz po 2 przy Mostowej, Trêbackiej, Œlepej i Go³êbiej. Wskazywa³oby to na powstanie nowego centrum zawodowego nierz¹du na Powiœlu (tej¿e, dz. cyt.,
s. 53, 61).
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gi za Bram¹ Grodzk¹, trzeci — w pobli¿u klasztoru Norbertanek, czwarty
zaœ w Piwnicy Œwidnickiej pod ratuszem53.
Niektóre nielegalne domy publiczne cieszy³y siê w tamtych czasach ponadlokaln¹ s³aw¹. Œwiadczy o tym m.in. poni¿szy wiersz Andrzeja Morsztyna, wyliczaj¹cy najs³ynniejsze z nich:
„Kto nowicjat odprawi³ w Lublinie
Na Czwartku, co wie jakie gospodynie
W warszawskiej Baszcie, na Mostkach we Lwowie
Co za szynk w Smoczej Jamie przy Krakowie”54.

Inny wiersz anonimowego autora traktowa³ z kolei o znanym tajnym lupanarze warszawskim epoki stanis³awowskiej, tzw. ³azienkach, nale¿¹cych
do kasztelana ³ukowskiego Jacka Jezierskiego, które znajdowa³y siê nad
Wis³¹, przy ulicy Bednarskiej (pracowa³y w nich tzw. kasztelanki):
„Przy wiœlanym moœcie,
Traktuj¹ franc¹ goœcie;
Za Sasa by³ kapitanem
Dziœ ostatnim kasztelanem”55.

Z zachowanych Ÿróde³ wynika, i¿ w legalnych i nielegalnych domach publicznych pracowa³o przewa¿nie od dwóch do piêciu prostytutek; czasami
bywa³o ich wiêcej — do 10. „Skoro wieczór bywa ich siedm, oœm i dziesiêæ
w sukniach i kieckach, tam pij¹, hucz¹ i jedz¹” — czytamy np. w zeznaniach
dotycz¹cych kaliskiego domu publicznego Doroty Góreckiej z 1616 r.56

53

A. Karpiñski, Krakowski pó³œwiatek..., s. 245; J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 27, 159–163.
Cyt. za: H. Gawarecki, O dawnym Lublinie. Szkice z przesz³oœci miasta, Lublin 1974, s. 267.
55
Cyt. za: A. Berdecka, I. Turnau, dz. cyt., s. 62. Znaczn¹ popularnoœci¹ musia³ siê te¿ cieszyæ w stanis³awowskiej Warszawie lupanar M¹towej, o którym kr¹¿y³y wierszyki w rodzaju: „Tutaj ma dawne miejsce
dawna kurwa owa /Na Marsza³kowskiej co mieszka ulicy /I nazywa siê po mê¿u M¹towa /S³awna kuplerka
w tutejszej stolicy” (Przewodniki warszawskie, s. 35).
56
Cyt. za: B. Baranowski, O hultajach, wiedŸmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII–XVIII wieku,
£ódŸ 1963, s. 297. Z kolei podró¿uj¹cy po Rzeczypospolitej Hans Chrystian Holsten w swym pamiêtniku
odnotowa³ w 1663 r.: „Owe matrony [sutenerki — przyp. A. K.] ci¹gn¹ z tymi lalkami [tj. prostytutkami
— przyp. A. K.] na najs³ynniejsze jarmarki, trybuna³y lub id¹ za dworem. Ka¿da matrona ma piêtnaœcie do
dwudziestu takich oswojonych zwierz¹tek ze sob¹, zajmuj¹c najznaczniejsze domy, mebluj¹c je i tapetuj¹c
jak najlepiej” (tego¿, dz. cyt., s. 86). Por. m.in. AP Lublin, AC 139, k. 276–277; AP Kraków, AC 867,
s. 269–270; AP Poznañ, AC I 639, k. 263–265v; J. S. Bystroñ, Warszawa, s. 92; Przewodniki warszawskie, s. 29.
54
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Czas istnienia konkretnego domu publicznego trudno jest okreœliæ;
z zeznañ kilku lubelskich sutenerów (Katarzyna Brzeska, Zofia Godlewska
alias Kasprowa Kuglarka) z lat 1642–1645 wynika jednak, ¿e swym procederem trudnili siê oni niekiedy przez 7–10 lat 57.
Miejscami pok¹tnego nierz¹du by³y te¿ liczne szynki, gospody i karczmy (w których prostytuowa³y siê zatrudnione tam s³u¿¹ce oraz niewiasty
doprowadzane przez strêczycieli), a tak¿e miejskie ³aŸnie. Wiele cór Koryntu p³atne us³ugi seksualne œwiadczy³o te¿ we w³asnych domach (kurtyzany) czy wynajêtych mieszkaniach (zamo¿niejsze, samodzielne prostytutki);
stoj¹ce najni¿ej w swoistej hierarchii zawodowej bezdomne ulicznice oddawa³y siê natomiast przygodnym partnerom byle gdzie: w pustkach nadrzecznych, bramach, ogrodach lub wprost na ulicy. To ostatnie zjawisko potwierdzaj¹ zeznania s¹dowe kilku poznañskich prostytutek w rodzaju:
„da³ jej grosz ¿eby sz³a z nim [Agnieszka Józefka z Korbielewa w 1575 r.
— przyp. A. K.] i zawiód³ j¹ w ogród ku m³ynowi za Wronieck¹ Bram¹, tam
ze sob¹ grzech nieczysty sprawowali”; „w pi¹tek przesz³y o trzeci godzinie
w noc, (...) wzi¹wszy pieni¹dze, (...) jedny szlachecki osobie, z którym mia³a
sprawê na gnoju pod górk¹, sz³a do Duranowski [poznañska prostytutka,
¯ydówka Dorota w 1595 r. — przyp. A. K.]” czy: „S³a iskaæ siê, a ten ¯yd
szed³ za ni¹ [Agnieszka z Sieradza w 1604 r. — przyp. A. K.] i gdy ju¿ be³a za ogrodami j¹³ ni mówiæ aby mu be³a powolna i da³ jej jeden grosz i sz³a
z nim nad rzekê, tam¿e po³o¿ywszy siê z niem mia³ z ni¹ cielesny uczynek”58.
Warunki uprawiania nierz¹du przez poznañskie ulicznice niewiele siê
ró¿ni³y od tych, w jakich w koñcu XVIII w. pracowa³y warszawskie
„¿o³nierki”. „W tych ciasnych komorach, wprost na ulicê wychodz¹cych
— konstatowa³ w 1792 r. Fryderyk Schulz — zabawiaj¹ siê proœci ¿o³nierze,
stró¿e, ¿ebractwo wódk¹, gr¹ i ¿artami z potwornymi kobietami, które czêsto w jednej tylko koszuli i spódnicy w tych jamach d³ugie lata spêdzaj¹”59.
Koniecznoœæ sta³ego poszukiwania klientów, których nie zawsze mog³y
zapewniæ niezbyt du¿e populacje miejskie, sprawia³, i¿ w Rzeczypospolitej
XVI–XVIII w. indywidualna i zbiorowa prostytucja wêdrowna by³a doœæ
rozpowszechniona. Materia³y lubelskie z XVII w. wskazuj¹ np. na specy57

AP Lublin, AC 142, s. 345, 395.
AP Poznañ, AC I 639, k. 129v; AC I 640, k. 185v; AC I 662, k. 131. Por. A. Karpiñski, Prostytutki, z³odziejki, czarownice..., s. 116.
59
F. Schulz, dz. cyt., s. 539–540. Por. J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 167.
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ficzne objazdy prowincjonalne, organizowane przez energiczniejszych w³aœcicieli tamtejszych domów publicznych, którzy odwiedzali m.in. ma³opolskie i ruskie jarmarki (Satanów, Jaros³aw, Zas³aw, Konstantynów)60. Niektórzy z nich (Aleksander Wódka, Anna Oœnicka) ze swymi podopiecznymi bywali równie¿ w Warszawie i Piotrkowie61. Do stolicy zje¿d¿a³ te¿ na
okres sejmów personel krakowskiego zamtuza, kierowanego przez niejakiego Rokickiego, a na trybuna³ piotrkowski wozi³a swe prostytutki wspomniana ju¿ kaliska sutenerka Dorota Górecka62.
Wiele prostytutek wêdrowa³o samotnie lub w towarzystwie przygodnie
poznanych ludzi luŸnych. W poszukiwaniu klientów przemieszcza³y siê najczêœciej w obrêbie jednej prowincji, kolejno odwiedzaj¹c lokalne jarmarki
i sejmiki. Bywa³y jednak i dalsze wyprawy, które potwierdzaj¹ m.in. zeznania Zofii Ga³êziówny z £ekna i Doroty Dorszówny. Pierwsza z wymienionych w latach 70. XVI w. zjeŸdzi³a ca³¹ Wielkopolskê i Prusy Królewskie,
druga, w po³owie tego stulecia, stwierdzi³a przed poznañskim s¹dem, ¿e
„w domu niepoczciwym [tj. burdelu — przyp. A. K.] w Krakowie, we Lwowie, w Przemyœlu, na Kazimierzu, w Kaliszu, w Poznaniu (...) w Brzeœciu
be³a”63. Z kolei znana prostytutka warszawska lat 70. XVIII w. Anna (Anetka) Szmalska swój proceder uprawia³a wczeœniej m.in. w Toruniu, Królewcu, Rydze i Wilnie64.
Nie³atwo ustaliæ przeciêtny czas trudnienia siê nierz¹dem, choæ w œwietle znanych przyk³adów wydaje siê, i¿ w przypadku zawodowych cór Koryntu niekiedy móg³ trwaæ po kilka, a nawet kilkanaœcie lat. Przyk³adowo: Zofia Ga³êziówna (Poznañ) prostytuowa³a siê co najmniej 10 lat, Ma³gorzata Chraplewska (Poznañ) — 15 lat, Eleonora Leœniewska (Warszawa)
— 8 lat, a Anna Szmalska (Warszawa) — 15 lat65.
Z us³ug prostytutek korzystali w³aœciwie przedstawiciele wszystkich ówczesnych grup spo³ecznych i zawodowych, zw³aszcza m³odzi, samotni mê¿-
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AP Lublin, AC 141, k. 45–46v; AC 142, s. 232, 345–346, 397–398.
AP Lublin, AC 142, s. 258, 389.
W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum), cz. 1, wyd. W. Dworzaczek,
J. Bartyœ, Z. Kuchowicz, Wroc³aw 1958, s. 450, nr 1707; B. Baranowski, Ludzie goœciñca..., s. 223–224. Por.
z przyp. 60–62: H. Ch. Holsten, dz. cyt., s. 86.
63
AP Poznañ, AC I 638, k. 130; B. Baranowski, Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu, Lublin–£ódŸ 1951,
s. 13–17. Por. A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 288.
64
Przewodniki warszawskie, s. 40–41.
65
AP Poznañ, AC I 639, k. 58–58v, 158–159; B. Baranowski, Najdawniejsze procesy..., s. 13; Przewodniki
warszawskie, s. 40; Z rontem marsza³kowskim..., s. 171–173.
61
62
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czyŸni, czêsto zmieniaj¹cy miejsce pobytu i d³ugo przebywaj¹cy poza rodzinnym domem.
Byli wœród nich tak¿e magnaci i zamo¿ni szlachcice, którzy, np. w epoce
stanis³awowskiej, czêsto korzystali z „p³atnej mi³oœci”. „W wy¿szym towarzystwie wesz³o prawie w obyczaj — zauwa¿a Fryderyk Schulz — ¿e ludzie
zamê¿ni, wdowcy i kawalerowie szukaj¹ rozrywek w tych stosunkach i liczba utrzymywanych w czasie sejmu [luksusowych prostytutek — przyp.
A. K.] lub wiêkszych zjazdów szlachty jest bardzo znaczna, a by³aby jeszcze
wiêksza, gdyby panie zamê¿ne oprócz mê¿ów nie mia³y ulubieñców, u których zastêpuj¹ miejsce i spe³niaj¹ obowi¹zki tych panienek” 66.
Z us³ug prostytutek korzystali te¿ niejednokrotnie szeregowi ksiê¿a
œwieccy i zakonni, rzadziej — pra³aci, opaci itp.67 Wœród klientów wielu by³o równie¿ ludzi stale podró¿uj¹cych po kraju (kupcy, drobni handlarze,
woŸnice, furmani, flisacy). Z kolei majstrzy cechowi doœæ rzadko korzystali
z us³ug cór Koryntu; nie mo¿na tego natomiast powiedzieæ o czeladnikach,
którzy obok s³ug ró¿nej proweniencji (szlacheccy, dworscy, domowi) tworzyli jedn¹ z najpowa¿niejszych grup ich klienteli68.
Z us³ug miejskich prostytutek masowo korzystali te¿ ró¿ni cudzoziemcy
przebywaj¹cy w Rzeczypospolitej, a klientel¹ wêdrownych i stacjonarnych
tzw. dragonek czy ¿o³nierek byli ¿o³nierze i oficerowie69. Tradycyjn¹ zbiorowoœci¹, w której ceniono sobie wysoko us³ugi prostytutek, byli w³óczêdzy, ¿ebracy oraz zawodowi z³odzieje, paserzy i meliniarze. Natomiast sto-

66
F. Schulz, dz. cyt., s. 531–532. W okresie wczeœniejszym z us³ug cór Koryntu korzystali równie¿ przedstawiciele zamo¿nej szlachty oraz m³odzi magnaci. Potwierdza to m.in. g³oœna sprawa stracenia w Warszawie
w 1634 r. wojewodzica mazowieckiego Jana Kossobudzkiego, który w czasie obrad sejmowych porani³
w jednym z nowomiejskich domów publicznych wojewodzica nowogrodzkiego Sapiehê (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 390, s. 226–227). Por. A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 288.
67
Por. A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 288.
68
Przyk³adem mo¿e tu byæ m.in. uczeñ kupiecki z Warszawy Chrystian Brzeski, który ukrad³ swemu pracodawcy „dezabilków dwie pary i darowa³ je u podczaszyny na Trêbackiej ulicy jedn¹ parê w kwiatki dla nierz¹dnicy Tekli (...) drug¹ zaœ parê dezabilków da³em nierz¹dnicy na Krakowskim Przedmieœciu u rêkawicznika, naprzeciw pana Kabrego, wpodle tureckiego sklepu” (cyt. za: A. Berdecka, I. Turnau, dz. cyt., s. 61).
Por. A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 289.
69
Próbuj¹c ograniczyæ dzia³alnoœæ „¿o³nierek”, w³adze hetmañskie wydawa³y w XVII w. artyku³y podobne
do poni¿szego, który stanowi³, i¿ „¿adna ma³pa albo wszetecznica jawnie nie ma byæ pod regimentem cierpiana, tak w ci¹gnieniu [tj. w czasie marszu — przyp. A. K.] jako w stanowisku [tj. wojskowym obozie
— przyp. A. K.]” — Polskie ustawy i artyku³y wojskowe od XV do XVII wieku, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1937,
s. 286. O prostytucji w wojsku zob. te¿.: B. Geremek, dz. cyt., s. 252; J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 163,
165–166; W. Nekanda Trepka, dz. cyt., cz. 1, s. 338; Przewodniki warszawskie, s. 34, 37, 51–52, 64; Z rontem
marsza³kowskim..., s. 255–257.
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sunkowo niewielk¹ czêœæ ich klienteli stanowili ch³opi pañszczyŸniani oraz
— co dziwne — uczniowie i studenci.
W badanym okresie, zw³aszcza w drugiej po³owie XVIII w., mo¿na mówiæ o pewnej specjalizacji miejskich dziewek. Co prawda by³y one w stanie,
nawet te stoj¹ce najwy¿ej w lokalnej hierarchii, oddaæ siê ka¿demu mê¿czyŸnie, mia³y jednak ulubione grupy i kategorie seksualnych partnerów.
O przedstawicieli szlachty i duchowieñstwa zabiega³y zarówno niektóre
strêczycielki, zmuszaj¹ce do prostytuowania siê swe córki czy wychowanice, jak te¿ liczne samodzielne prostytutki pok¹tne, szukaj¹ce zamo¿nych
protektorów lub klientów. Na szlacheck¹ klientelê nastawia³y siê równie¿
niektóre „lepsze” XVII–wieczne domy publiczne (np. warszawski zamtuz
niejakiej Blasikowej i krakowski lupanar Anny Dziewulskiej vel Œwiderskiej)70. O specjalizacji „¿o³nierek” ju¿ pisano; inne ubo¿sze ladacznice ryzykowa³y niekiedy szczególnie zabronione i niebezpieczne kontakty seksualne z ¯ydami71.
Podstawowe dochody przedstawicielek omawianej grupy stanowi³y pieniê¿ne salaria, pobierane za œwiadczone us³ugi. Odnalezione wzmianki
o poborach m.in. 22 poznañskich prostytutek z lat 1567–169672 i warszawskich nierz¹dnic z lat 70. XVIII w. wskazuj¹ co prawda na wielkoœæ tych honorariów, nie daj¹ jednak mo¿liwoœci oszacowania przeciêtnego tygodniowego, miesiêcznego czy rocznego zarobku. Nie wiemy bowiem, czy jednorazowa zap³ata by³a zwyk³¹ czy specjaln¹ sum¹, uzyskan¹ za pojedyncz¹ czy
wielokrotn¹ us³ugê; wykluczyæ nie mo¿na równie¿ pewnej konfabulacji zeznañ czy celowego podawania nieprawdziwych kwot.
Niezale¿nie od powy¿szych zastrze¿eñ w oczy rzuca siê ogromna rozpiêtoœæ deklarowanych zarobków, które w przypadku poznanianek mia³y
wahaæ siê od ekwiwalentu oko³o 1 g srebra do równowartoœci ponad 1,5 kg
tego kruszczu (1: 1500). Nawet po odrzuceniu skrajnych wartoœci proporcje pomiêdzy lepiej i gorzej zarabiaj¹cymi prostytutkami maj¹ siê tu w przybli¿eniu jak 1: 50 czy 1: 6073. Ta wielka dyferencjacja odpowiada³a z pewnoœci¹ hierarchii badanego œrodowiska, w którym nastawione na bogatsz¹
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Por. AP Kraków, AC 867, s. 269–270; F. Giedroyæ, Rys historyczny..., s. 204.
Np. AP Kraków, AC 865, s. 139–140; Akta kryminalne Kazimierza (dalej: AC K) 270, s. 51–52; AP Poznañ, AC I 639, k. 29, 110, 220v; AC I 641, k. 288, 293; AC I 645, k. 79v–80v; Przewodniki warszawskie, s. 57,
62.
72
Por. zestawienie XIV, [w:] A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie polskim..., s. 342.
73
Tam¿e, s. 342–343. Por. A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 290–291.
71
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klientelê okazjonalne córy Koryntu sta³y znacznie wy¿ej od pok¹tnych nierz¹dnic oraz pracownic nielegalnych zamtuzów. O ile te pierwsze mog³y niekiedy liczyæ na jednorazowy zarobek przekraczaj¹cy wartoœæ nawet
100 g srebra, o tyle drugie zadowala³y siê zwykle sumami oscyluj¹cymi wokó³ ekwiwalentu kilkunastu–kilkudziesiêciu gramów srebra. W najgorszej
sytuacji znajdowa³y siê w Poznaniu podopieczne katowskich lupanarów
oraz ulicznice; ich pobory osi¹ga³y maksymalnie wartoœæ kilku gramów
srebra74.
Co w praktyce oznacza³y omawiane pobory? W ich œwietle poznañskie
prostytutki jawi¹ siê jako grupa doœæ zamo¿na, zarabiaj¹ca jednorazowo
kilkadziesi¹t razy wiêcej, ni¿ wynosi³a wtedy dniówka robotnika niewykwalifikowanego75. Z drugiej strony nie mo¿na jednak zapominaæ o jednostkowym charakterze uzyskanych przez nie wy¿szych kwot, o koniecznoœci dzielenia siê zarobionymi pieniêdzmi z sutenerami oraz o potrzebie op³acania
kosztów mieszkania, wy¿ywienia itp.
Wœród 17 warszawskich prostytutek z 1779 r., których pobory podaj¹
autorzy Przewodników, dyferencjacja jest równie¿ ogromna (1 : 360). Po
odrzuceniu skrajnych kwot ulega ona ponad trzykrotnemu zmniejszeniu
(1 : 100)76. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, i¿ w omawianym Ÿródle nie
uwzglêdniono poborów warszawskich ulicznic, które by³y zwykle kilkakrotnie ni¿sze od najmniejszych analizowanych tu sum77. Dane dotycz¹ce zarobków prostytutek z innych miast s¹ nieliczne i na ogó³ nieporównywalne.
Jedynie dla Krakowa (1684–1694) ustalono proporcjê pomiêdzy najlepiej
i najgorzej zarabiaj¹cymi kobietami publicznymi jak 1 : 14 78.
Podobnie bardzo zró¿nicowana by³a sytuacja mieszkaniowa miejskich
cór Koryntu. O ile najzamo¿niejsze mog³y bez wiêkszych trudnoœci wynaj¹æ
luksusowe domy czy mieszkania, o tyle wiêkszoœæ pozosta³ych musia³a ko74

Przyk³adowo: NN Agnieszka w 1567 r. pobiera³a od swych klientów od 1 do 8 gr (0,8–6,1 g srebra), Agnieszka Józefka w 1575 r. — 1 gr (0,8 g srebra), Agnieszka z Sieradza w 1604 r. — 1 gr (0,6 g srebra), zaœ Marianna z Krotoszyna w 1682 r. — 6 gr (0,8 g srebra) — AP Poznañ, AC I 639, k. 44, 129v; AC I 662, k. 131;
AC I 645, k. 79–80.
75
Por. A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie polskim..., s. 342.
76
Obliczenia w³asne na podstawie: Przewodniki warszawskie, s. 28–29, 32–34, 36, 46, 50, 54, 56, 59, 61–63,
65–66. O wiele wy¿sze mog³y byæ pobory ówczesnych kurtyzan, które np. wed³ug F. Schulza mia³y oko³o
1792 r. siêgaæ nawet 100–300 dukatów miesiêcznie (tj. od 7 200 do 21 600 srebrnych groszy — obliczenia
w³asne A. K.) — tego¿, s. 535, 538.
77
77 Niektóre warszawskie ulicznice sprzedawa³y siê wtedy za zaledwie kilka groszy lub kieliszek gorza³ki (por. Przewodniki warszawskie, s. 66; Polska stanis³awowska..., t. 2, s. 291).
78
A. Karpiñski, Krakowski pó³œwiatek..., s. 249.
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rzystaæ z lokali udostêpnianych przez rozmaitych sutenerów lub strêczycieli. Dach nad g³ow¹ mia³y te¿ zapewniony podopieczne legalnych i nielegalnych zamtuzów; w najgorszej sytuacji znajdowa³y siê natomiast bezdomne,
wêdrowne prostytutki, gnie¿d¿¹ce siê w komorach, prymitywnych budkach
z drewna lub koczuj¹ce w podmiejskich ogrodach i pod koœcio³ami. „Odpowiedzia³a [jedna z ulicznic lubelskich w 1631 r. — przyp. A. K.], i¿em nie
mia³a ¿adnej gospody alem sypia³a na gnojach, po wa³ach”; „(...) mu rzek³a [nagabywana przez klienta uliczna prostytutka z Poznania w 1604 r.
— przyp. A. K.] a gdzie mam mieszkaæ, leda gdzie siê po³o¿ê pod p³otem, li
gdzie, li i tam œpiê”79.
Na maj¹tek kobiet lekkich obyczajów nieco œwiat³a rzucaj¹ inwentarze
pozostawionych przez nie ruchomoœci. Najczêœciej zawieraj¹ one informacje o pojedynczych sztukach odzie¿y lub poœcieli, rzadziej — o jakiejœ
gotówce, kosztownoœciach, dro¿szych szatach itp.80 Potwierdza to relatywne ubóstwo wiêkszoœci przedstawicielek omawianej zbiorowoœci i raz jeszcze wskazuje, ¿e fakt otrzymania od lepszego klienta wiêkszej kwoty pieniêdzy nie zmienia³ na trwa³e pozycji maj¹tkowej obdarowanej. Z drugiej
strony, ¿yj¹c niejako ponad stan, niektóre warszawskie prostytutki ubiera³y
siê na tyle wytwornie, ¿e zwraca³o to uwagê postronnych obserwatorów.
Œwiadcz¹ o tym m.in. opisy wygl¹du dwóch znanych prostytutek warszawskich z lat 70. XVIII w.:
„To byæ musi Marysia [£azêcka — pok¹tna, luksusowa prostytutka,
przyp. A. K.] w tym czepku gazowym
Co ma kurtkê z³otymi galonki obszyt¹,
Ona, jak widzê, jest co dzieñ z mantem nowym,
Krêci siê, tê ma wadê, ¿e jest nieu¿yt¹
Gdy dukata nie widzi; – –
Któ¿ to jest ta w pudermantlu wstêga przepasana?
Ma kapelusz na g³owie dziwacznie w³o¿ony.
(...)
To zapewne byæ musi panna Podczaszyny [Dêbskiej — w³aœcicielki znanego lupanaru, przyp. A. K.]”81.

79
80
81

AP Lublin, AC 140, k. 312v; AP Poznañ, AC I 662, k. 131.
A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 292.
Przewodniki warszawskie, s. 82, 93.
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Rola prostytucji w rozprzestrzenianiu chorób wenerycznych jest bezdyskusyjna. Przekonanie o tym znalaz³o m.in. odbicie w staropolskich traktatach medycznych, uznaj¹cych kontakty z kobietami lekkich obyczajów za
wysoce niebezpieczne. Fakt, ¿e prostytutki s¹ nosicielkami rze¿¹czki i ki³y,
dostrzega³ np. znany medyk królewski z XVI w., Wojciech Oczko, pisz¹c:
„I przeto¿ mówiê, mieszaj¹c siê z nierz¹dnic¹ (...), co siê z wszetecznikami
tr¹c francê dosta³a, (...) jako oto prêdko j¹dra, pod niemi drugie mniejsze,
meaty ¿y³y, arterie, po tym i czêœci przedniejsze zapali a zarazi (...) do tego
i¿ jest plugaw¹ a nie czêsto siê przez lenistwo albo chudobê p³ócze, oto
pendent cz³owiekowi zara¿a, który szoruj¹c siê, ex attritione, fricatione,
przy tamtych wewn¹trz brodawkach odrze, albo z zacieczenia ropy tak¹¿
splugawi, ¿e wnet albo które z nich, albo czasem wszytki przypadki nieborak odnosi”.
Autor Przymiotu... atakowa³ równie¿ ostro ówczesne wierzenia ludowe,
dotycz¹ce rzekomo leczniczych w³aœciwoœci powtórnych stosunków z prostytutkami82.
Zwi¹zek prostytucji z syfilisem dostrzegali te¿ twórcy literatury sowizdrzalskiej. Jeden z nich tak opisywa³ to zjawisko w satyrycznym dialogu
strêczycielki, z potencjalnym klientem podopiecznej:
„Zwodnica:
Wiesz tu panie na ulicy,
Jeszcze prawie dwie dziewicy.
Talara by nie ¿a³owaæ
Pewnie bêdziecie dziêkowaæ.
Dworzanin:
Nic by nam o talar nie sz³o
Ale owo wiêc nie œmieszno
Kiedy na ³bie rosn¹ guzy
Co je zowiecie francuzy”83.

Gwa³towne szerzenie siê chorób wenerycznych w Warszawie w epoce
stanis³awowskiej by³o tak powszechne, i¿ z pewn¹ przesad¹ wspomniany
ju¿ medyk francuski Franciszek Leopold Lafontaine twierdzi³, ¿e na ka¿de
10 przypadków ówczesnych zachorowañ 6 spowodowanych jest ki³¹, rze82
83

Cyt. za: H. Suchowierski, dz. cyt., s. 13, 64.
Cyt. za: J. S. Bystroñ, Dzieje obyczajów..., t. 1, s. 216.
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¿¹czk¹ lub wrzodem miêkkim (tzw. szankrem). Oto kilka jego spostrze¿eñ
na temat zwi¹zku chorób wenerycznych z prostytucj¹ i tragicznych nastêpstw powszechnej infekcji: „Niemo¿liwoœci¹ jest, aby wszystkie te
dziewczêta [pok¹tne prostytutki — przyp. A. K.], przy zupe³nym braku
urzêdowej kontroli, wczeœniej czy póŸniej nie zarazi³y siê syfilisem. Mimo
to czêœciowo z niedbalstwa, czêœciowo z biedy prowadz¹ dalej swój zarobkowy proceder, roznosz¹ zarazê, a same b¹dŸ nie u¿ywaj¹ ¿adnych œrodków ochronnych, b¹dŸ stosuj¹ co najwy¿ej poliatywy, pó³œrodki, dopóki
choroba nie osi¹gnie najwy¿szego stopnia z³oœliwoœci, nie zniszczy ich
wdziêków tak, ¿e zamiast przyci¹gaæ wielbicieli zaczn¹ wywo³ywaæ w nich
wstrêt i obrzydzenie. I tak koñcz¹ one wreszcie swoj¹ drogê ¿yciow¹, dos³ownie na kupie gnoju. (...) Na stu rekrutów w zesz³ym roku w Warszawie
przypada³o osiemdziesiêciu chorych wenerycznie. Choroba ta tutaj i we
wszystkich dzielnicach Polski nazywana jest powszechnie chorob¹ warszawsk¹ obok pospolicie w mowie potocznej u¿ywanej nazwy franca. (...)
Widywa³em czêsto dziewczynki jedno–, dwu–, trzyletnie i starsze, które
mia³y ju¿ wrodzone weneryczne bia³e up³awy. Kto nie ma tej choroby
z w³asnej winy, ten albo j¹ odziedziczy³, albo zarazi³ siê od mamki; albowiem œmia³o mo¿na liczyæ, ¿e na dwadzieœcia mamek piêtnaœcie jest zara¿onych”84.
W dramatycznym opisie Lafontaine’a chyba nie by³o wielkiej przesady,
skoro z danych zaczerpniêtych z Przewodników warszawskich wynika, i¿
oko³o 50% opisywanych w nich „lepszych” prostytutek przechodzi³o jedn¹
lub wiêcej chorób wenerycznych85. Niektóre z nich podobno ca³kowicie siê
wyleczy³y, inne — dla zabezpieczenia siê przed zara¿eniem — mia³y przed
stosunkiem dokonywaæ oglêdzin genitaliów swych klientów86.
Syfilis starano siê w tym czasie leczyæ przede wszystkim gwajakiem oraz
rtêci¹, co powodowa³o tylko okresow¹ poprawê stanu zdrowia. Prowadzi³o
te¿ niekiedy do powa¿nych zatruæ organizmu. Chorych wenerycznie przyjmowa³ w stolicy g³ównie szpital œw. £azarza; podobne zak³ady funkcjono84

Polska stanis³awowska..., t. 2, s. 291–292.
Obliczenia w³asne na podstawie: Przewodniki warszawskie, w ró¿nych miejscach.
Wœród tych, które mia³y wyleczyæ siê z ki³y lub rze¿¹czki, by³y m.in.: Anna Szmalska, Tekla Daszkiewiczówna, Kuleszanka z Bielina i niejaka Jezierska (Przewodniki warszawskie, s. 38, 40–43, 53, 65). Na stan
zdrowia swych klientów zwraca³y uwagê szczególnie prostytutki: Antosia Œwierczowska oraz metresa Józefka, niejaka zaœ Ho³ubska po stosunkach my³a siê octem, a Engelmanowa prewencyjnie za¿ywa³a jakieœ lekarstwa (tam¿e, s. 33, 37, 51, 62). Z drugiej strony wiele pok¹tnych, zara¿onych prostytutek kontynuowa³o
swe zajêcie.
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wa³y te¿ w pocz¹tkach epoki nowo¿ytnej w innych badanych miastach Rzeczypospolitej87.
Powa¿nym problemem dla przedstawicielek badanej zbiorowoœci by³
alkohol, z którym styka³y siê na co dzieñ. U³atwia³ on kontakty z przygodnymi partnerami, pozwala³ zapomnieæ o w³asnym upadku moralnym, podnosi³ rentownoœæ szynków i zamtuzów. Za³o¿yæ zatem mo¿na, i¿ niema³y
chyba odsetek kobiet lekkich obyczajów by³ od niego uzale¿niony; wiele te¿
z nich uprawia³o nierz¹d w czasie pijackich orgii88.
Stosunek staropolskiego spo³eczeñstwa do prostytucji a¿ do koñca
XV w. by³ doœæ liberalny. Tolerowano j¹, traktuj¹c jako mniejsze z³o ni¿
niekontrolowan¹ rozpustê, przez któr¹ rozumiano m.in. cudzo³óstwo, bigamiê i nieograniczon¹ swobodê seksualn¹. Sytuacja zmieni³a siê
w XVI w., kiedy to pod wp³ywem reformacji i reakcji katolickiej, a tak¿e
groŸnej epidemii ki³y czêstsze sta³y siê próby otwartej walki ze zjawiskiem
legalnego i pok¹tnego nierz¹du. I wtedy jednak (podobnie jak w XVII
i XVIII w.) kierunek represyjny nie wystêpowa³ samoistnie, lecz wspó³istnia³ z postaw¹ tolerancyjn¹, co powodowa³o du¿¹ niekonsekwencjê w prawodawstwie i praktyce postêpowania. Samej prostytucji nie uwa¿ano zreszt¹ za przestêpstwo, choæ zajmuj¹ce siê ni¹ kobiety dyskryminowano,
m.in. w zakresie zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz w niektórych kwestiach spadkowych89.
Za sam proceder karano przewa¿nie tylko prostytutki pok¹tne, skazuj¹c je zwykle na ch³ostê, po³¹czon¹ niekiedy z relegacj¹ z miasta lub wystawieniem na widok publiczny w tzw. klatce90. Natomiast w okresie czêstych
epidemii starano siê usun¹æ wszystkie kobiety lekkich obyczajów poza
miejskie mury oraz zamkn¹æ g³ówne siedliska nierz¹du: szynki, karczmy

87

A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 292; K. Konarski, dz. cyt., s. 250.
Por. AP Lublin, AC 140, k. 93v–94; AP Kraków, AC 864, s. 233; AC K 270, s. 51–52; AP Poznañ, AC
I 640, k. 159; AC I 641, k. 293–294; AC I 647, k. 15v; AC I 657, k. 23v–24; AC I 663, k. 51–51v; AC I 664,
k. 46v–48v.
89
A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 293–294. Z drugiej strony ograniczenia cywilnoprawne i proceduralne nie
sz³y w parze z pozbawieniem ochrony w sprawach karnych; za gwa³t na dziewce publicznej przewidywano
np. karê œmierci przez œciêcie (B. Groicki, Artyku³y..., s. 17; W. Maisel, Poznañskie prawo..., s. 249–250).
90
Por. m.in. J. Czechowicz, Praktyka kryminalna to jest wzór rozwa¿nego y porz¹dnego praw kryminalnych
s¹dzenia, Che³mno 1769, s. 129; D. Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa che³miñskiego z XVI wieku, Toruñ 1992, s. 107; H. Eile, Pracownicy miejscy w dawnej Warszawie, Warszawa 1939, s. 10–11; F. Giedroyæ, Rys historyczny..., s. 180; W. Maisel, Poznañskie prawo..., s. 250.
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i domy publiczne91. Jeœli daæ wiarê Wac³awowi Zaleskiemu, w Warszawie
w latach 1708–1709 prostytutki miano nawet zmuszaæ do grzebania zad¿umionych zw³ok92.
Próbuj¹c ograniczyæ skalê prostytucji, w³adze miejskie wydawa³y te¿
wilkierze zakazuj¹ce m.in. wynajmowania lokali podejrzanym osobom, publicznego pokazywania siê dziewek publicznych w pewnych porach dnia,
narzuca³y im te¿ obowi¹zek noszenia charakterystycznego stroju i oznakowania93. Pojedyncze wzmianki z Warszawy i Krakowa wskazuj¹ z kolei na
pewne próby rejestracji i reglamentacji prostytutek, podejmowane tam
w koñcu XVII w.94
Trudni¹ce siê „p³atn¹ mi³oœci¹” kobiety dyskryminowano równie¿ w ówczesnym systemie podatkowym. Wed³ug np. taryfy pog³ównego z 1498 r.
mia³y one p³aciæ po jednym groszu tygodniowo, tj. w skali rocznej wiêcej,
ni¿ zobowi¹zany by³ uiœciæ w³aœciciel wsi95. Próby obci¹¿ania finansowego
prostytutek na rzecz skarbu krytykowa³ m.in. XVII–wieczny kaznodzieja,
Szymon Starowolski, pisz¹c z niesmakiem: „Takiej niewstydliwej chciwoœci
ju¿ siê i w Polsce naszej narodzi³o i w miastach wiêkszych nie sromaj¹ siê
urzêdnicy od bia³ychg³ów ledajakich c³o tygodniowe wybieraæ, a gdy nie ma
co daæ abo siê nierz¹dem dalej bawiæ nie chce, chusty z niej zdzieraj¹, poœciel i co jeno mieæ ubóstwa swego mo¿e, gwa³tem zabieraj¹”96.

91
„Zamtuzy maj¹ byæ zburzone, z miast wszystek fraucymer nierz¹dny i niestatek wszeteczny ma byæ wypêdzony” — postulowa³ np. w 1591 r. Piotr Umiastowski, a lubelski magistrat w 1678 r. nakazywa³: „Idem
ob grassantem pestem obviando periculis (quod Deus avertat) pestilentiae consenserunt, quatemus quaevis personae suspectae ac prostitutae, tum et meretrices abhinc e domibus et mansionibus ex civitate et suburbiis atque fundis expellantur” (Lauda miejskie lubelskie z XVII wieku, wyd. J. Riabinin, Lublin 1935,
s. 145; P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu na czwory ksiêgi roz³o¿one, Kraków 1591, k. 41v). Por.
A. Karpiñski, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaŸnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII
wieku i ich nastêpstwa demograficzne, spo³eczno–ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 113.
92
A. Karpiñski, W walce z niewidzialnym wrogiem..., s. 6.
93
Np. w Poznaniu nie mog³y one pokazywaæ siê na ulicach miasta po godzinie 22 (A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 295). Z kolei w Gdañsku zabraniano tamtejszym zawodowym nierz¹dnicom wchodzenia do domów
czeladnych, noszenia drogich futer i z³otej bi¿uterii; zobowi¹zane by³y te¿ do uczestniczenia w gaszeniu po¿arów (M. Bogucka, ¯yæ w dawnym Gdañsku, s. 138; Historia Gdañska, t. 1, s. 607).
94
Por. wzmianki typu: „Kurw¹ by³a i w regestr wpisana by³a tak¿e z inszymi” (cyt. za: F. Giedroyæ, Rys historyczny..., s. 167. Por. AP Kraków, AC 867, s. 274). W drugiej po³owie XVIII w. rejestrowanie kobiet lekkich obyczajów sta³o siê praktyk¹ (J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 168).
95
A. Wyczañski, Uwarstwienie spo³eczne w Polsce XVI wieku. Studia, Wroc³aw 1977, s. 246.
96
Cyt. za: J. S. Bystroñ, Dzieje obyczajów..., t. 1, s. 216. Sytuacja nie zmieni³a siê a¿ do koñca XVIII w., skoro przedstawicieli ówczesnej jurysdykcji marsza³kowskiej w Warszawie obwiniano, i¿ „zamiast dopilnowania w swej funkcji obowi¹zków nie tylko nierz¹dnie bawi¹ce siê w Warszawie kobiety obdzierali do ostatniej
koszuli i st¹d intraty na wzór jakiegoœ podatku dla siebie miewali” (Z rontem marsza³kowskim..., s. 22).
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Prewencyjny charakter cechowa³ z kolei niektóre formy ówczesnej filantropii. Chc¹c np. uchroniæ od deprawacji i pok¹tnego prostytuowania siê niezamo¿ne dziewczêta z rzemieœlniczych rodzin i s³u¿¹ce domowe,
tworzono dla nich w XVI–XVIII w. specjalne fundacje posagowe — tzw.
skrzynki œw. Miko³aja, które mia³y u³atwiæ im korzystne zam¹¿pójœcie97.
Z inicjatyw¹ za³o¿enia zak³adu dla prostytutek, pragn¹cych zerwaæ z procederem i prowadziæ uczciwe ¿ycie, wyst¹pi³a w 1649 r. królowa Ludwika Maria Gonzaga98. Jej nowatorski na gruncie polskim projekt doczeka³ siê jednak realizacji dopiero w XIX w.
Nienajlepsze warunki materialne, wyniszczaj¹cy tryb ¿ycia, liczne konflikty z prawem, a zw³aszcza niskie miejsce w hierarchii spo³ecznej sprawia³y, ¿e rzadko kiedy prostytutki mog³y liczyæ na trwa³¹ poprawê swego po³o¿enia. Szansê tak¹ dawa³o im g³ównie korzystne zam¹¿pójœcie lub d³ugotrwa³y konkubinat. Przyk³adami mog¹ tu byæ m.in. niejaka Zaleszczanka
z Warszawy, która w 1637 r. zosta³a ¿on¹ szlachcica Misiowskiego, podopieczne krakowskiej sutenerki Zió³kowskiej, które u schy³ku XVII w.
równie¿ wysz³y za m¹¿ za przedstawicieli szlachty, a tak¿e niektóre luksusowe kurtyzany i utrzymanki, wymienione przez autorów Przewodników warszawskich99. Z kobietami uprawiaj¹cymi prostytucjê ¿enili siê te¿ niekiedy
¿o³nierze oraz zawodowi sutenerzy; ci ostatni uzyskiwali t¹ drog¹ obeznane
z „fachem” pomocnice100.
Sk¹din¹d jednak trudno przypuszczaæ, by wiêkszoœæ zawodowych nierz¹dnic serio myœla³a o porzuceniu swej profesji na rzecz uczciwej pracy. Tylko jedna z bli¿ej nam znanych XVI– i XVII–wiecznych prostytutek
— Jadwiga Dziekciñska z Poznania — zdoby³a siê bowiem na krytyczn¹
ocenê swego dotychczasowego postêpowania i stwierdzi³a w 1623 r.: „Jednak ja teraz tego [tj. uprawiania pok¹tnego nierz¹du — przyp. A. K.] ¿a³ujê
i mam sw¹ wolê poprawiæ [siê — przyp. A. K.] i z tego grzechu powstaæ”101.

97
A. Karpiñski, Fundacje posagowe w du¿ych miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik
Historyczny” CV, 1998, nr 1, s. 3–20; tego¿, Wileñska skrzynka œw. Miko³aja z XVII wieku i jej podopieczne,
[w:] Ca³a historia to dzieje ludzi... Studia z historii spo³ecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczañskiemu w 80-t¹ rocznicê urodzin i 55-lecie pracy naukowej, red. C. Kuklo, Bia³ystok 2004, s. 219–227.
98
Portofolio królowej Maryi Ludwiki, wyd. E. Raczyñski, Poznañ 1844, s. 63–64.
99
Por. AP Kraków, AC 870, s. 93; W. Nekanda Trepka, dz. cyt., cz. 1, s. 338, nr 1273; Przewodniki warszawskie, w ró¿nych miejscach. Por. F. Schulz, dz. cyt., s. 538.
100
Por. M. Kamler, dz. cyt., s. 96; A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 296; W. Nekanda Trepka, dz. cyt., cz. 1,
s. 338.
101
AP Poznañ, AC I 641, k. 316.
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W tej sytuacji dyskryminacja obyczajowa i finansowa, niezdrowy styl ¿ycia, ubóstwo, choroby weneryczne, nadu¿ywanie alkoholu, nara¿enie na
przemoc ze strony mê¿czyzn oraz o¿ywione kontakty ze œrodowiskiem
przestêpczym — stawa³y siê przyczynami szybszej lub wolniejszej degradacji wiêkszoœci prostytutek, które spada³y do coraz ni¿szych kategorii, by
ostatecznie zakoñczyæ ¿ycie na ulicy czy w przytu³ku.
Z przedstawicielkami badanej grupy zawodowej œciœle zwi¹zane by³o
œrodowisko organizatorów nierz¹du; poniewa¿ jego szczegó³owe omówienie zajê³oby zbyt wiele miejsca, w niniejszym tekœcie wypada ograniczyæ siê
jedynie do kilku ogólnych uwag o tej zbiorowoœci. I tak wiadomo, ¿e wœród
bli¿ej znanych strêczycieli i sutenerów ponad 60% stanowi³y kobiety, co
wynika³o m.in. z faktu zmonopolizowania przez nie miejskiego poœrednictwa pracy. W przeciwieñstwie do prostytutek organizatorki nierz¹du by³y
te¿ przewa¿nie osobami w œrednim wieku, ¿yj¹cymi na ogó³ w legalnych
zwi¹zkach ma³¿eñskich.
Sutenerki i sutenerzy stosowali ró¿ne techniki w uprawianiu zakazanego przez prawo procederu. Niektórzy z nich jedynie doprowadzali swe podopieczne do klientów, inni wynajmowali córom Koryntu komory czy mieszkania, jeszcze inni — starali siê zwi¹zaæ je ze sob¹ na sta³e. Na terenie danego miasta dzia³ali niekiedy w dobrze zorganizowanych grupach; zdarza³y
siê nawet ponadlokalne powi¹zania.
Niema³e zarobki osi¹gane z sutenerstwa (op³aty od prostytutek i ich
klientów) stanowi³y jedynie pewn¹ czêœæ wszystkich dochodów w³aœcicieli
domów publicznych i strêczycielek; ich wp³ywy powiêksza³y percepty p³yn¹ce m.in. z rzemios³a, handlu, wyszynku oraz paserstwa i meliniarstwa.
Podobnie jak wœród prostytutek, pozycja maj¹tkowa sutenerów by³a doœæ
zró¿nicowana, wielu z nich osi¹ga³o pewien poziom zamo¿noœci.
Gros miejskich organizatorów nierz¹du utrzymywa³o te¿ sta³e kontakty z zawodowymi kryminalistami; cechowa³a ich te¿ na ogó³ wielka bezwzglêdnoœæ w stosunku do podopiecznych102.
Prostytutki i organizatorki nierz¹du nale¿a³y do grup wyj¹tkowo kryminogennych. Wed³ug Marcina Kamlera w Krakowie, Lublinie i Poznaniu
w drugiej po³owie XVI i w pierwszej XVII w. stanowi³y one odpowiednio: 7,2%, 17,8% i 29,9% ogó³u tamtejszych profesjonalnych przestêpczyñ.
W sumie w tych trzech miastach na oko³o 400 zawodowych kryminalistek
102
Obszerniejsze wiadomoœci o œrodowisku miejskich strêczycielek i sutenerów znaleŸæ mo¿na m.in.
w: A. Karpiñski, Krakowski pó³œwiatek..., s. 253–255; tego¿, Prostytucja..., s. 297–299; tego¿, Prostytutki, z³odziejki, czarownice..., s. 117–118.
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kobiety lekkich obyczajów to 13,9%, a strêczycielki — 6,3% wszystkich
pods¹dnych103. Z naszych w³asnych wyliczeñ, opartych na analizie przestêpstw pope³nionych w XVI–XVII w. przez 85 prostytutek i 60 strêczycielek oraz sutenerek, wynika z kolei, i¿ przewa¿a³y tu wystêpki przeciw mieniu, które sta³y siê udzia³em blisko 60% kobiet z omawianej zbiorowoœci.
O ile jednak prostytutki znacznie czêœciej dopuszcza³y siê kradzie¿y
(47,2%) ni¿ paserstwa i meliniarstwa (3,5%), o tyle wœród organizatorek
nierz¹du mo¿na zaobserwowaæ lekk¹ przewagê tych ostatnich przestêpstw
nad z³odziejstwem (odpowiednio: obwinione o kradzie¿ — 28,3%, o poplecznictwo — 33,5%)104. Ofiar¹ prostytutek–z³odziejek padali przede
wszystkim ich klienci, a obrabowanie nietrzeŸwego na ogó³ goœcia domu
publicznego traktowane by³o przez wiele z nich jako naturalne zakoñczenie kontraktu105.
Przedstawicielki obu grup czêsto oskar¿ano te¿ o cudzo³óstwo i inne
wystêpki przeciw moralnoœci; stosunkowo rzadko zarzucano im natomiast
czary, zabójstwo, spêdzenie p³odu i dzieciobójstwo106. Sk¹din¹d nie nale¿y
zapominaæ o zjawisku tzw. zbiegu przestêpstw; w latach 1561–1631 co najmniej kilkanaœcie prostytutek recydywistek z Poznania, Lublina i Krakowa
stawa³o przed miejskim wymiarem sprawiedliwoœci po 3–5 razy, odpowiadaj¹c m.in. za kradzie¿e, paserstwo, cudzo³óstwo i strêczycielstwo107.
S¹dzenie konkretnej osoby za wiele wystêpków zwiêksza³o prawdopodobieñstwo wydania surowszego wyroku. Na 120 prostytutek i sutenerek

103

M. Kamler, dz. cyt., s. 50.
A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie..., s. 349–350 (tabela XIX). Kradzie¿e stanowi³y równie¿ gros przestêpstw pope³nianych przez prostytutki warszawskie w drugiej po³owie XVIII w. (por. Z rontem marsza³kowskim..., s. 84, 172–173, 220–221, 255–257; Przewodniki warszawskie, s. 32, 36 n.).
105
Fakt, i¿ niektórzy sutenerzy wrêcz zmuszali swe podopieczne do okradania œpi¹cych klientów, potwierdzaj¹ m.in. zeznania pracowniczki jednego z nielegalnych lubelskich lupanarów, Zofii Czerneckiej ze Zwolenia, która w 1639 r. stwierdzi³a przed s¹dem, i¿ jej pracodawczyni, niejaka Grotowa, dawa³a jej prawdziwe
lekcje kradzie¿y: „¯e kiedy podle mnie [tj. Grotowej — przyp. A. K.] siedzia³ ch³op, tedym podle niego kieszenie w garœæ, jak na nic zebra³a i cokolwiek z niej by³o, tedym to wybra³a, ani¿elim z nim posz³a grzeszyæ”.
Nauka ta nie posz³a w las, skoro w tym¿e roku lubelska z³odziejka Katarzyna Ma³aszczyñska zezna³a: „Sama oczyma swoimi widzia³am, kiedy Zoœka [Czernecka — przyp. A. K.] jednemu wziê³a dziewiêæ talarów,
a drugiemu piêæ i te pieni¹dze wszytkie odda³a panu Grotowi” (AP Lublin, AC 141, k. 51v, 53).
106
Por. B. Baranowski, Sprawy obyczajowe w s¹downictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, £ódŸ
1955, s. 101; B. Groicki, Artyku³y..., s. 113, 157; A. Karpiñski, Prostytucja..., s. 300–301.
107
A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie..., s. 352 (zestawienie XV). Z kolei wœród prostytutek–z³odziejek recydywistek prawdziw¹ rekordzistk¹ by³a XVIII–wieczna krakowska nierz¹dnica Magdalena Otwinowska
z Delastowic. W 1778 r. zosta³a uwiêziona za kradzie¿ na krakowskim ratuszu po raz dwunasty (M. Francic,
dz. cyt., s. 186; J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 164). Por. dla Warszawy: Z rontem marsza³kowskim...,
s. 220–221, 255–257.
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z Poznania, Lublina i Krakowa z lat 1550–1699 na ch³ostê (czêsto po³¹czon¹ z relegacj¹ z miasta) skazano ³¹cznie 75% kobiet publicznych i ponad
3/5 organizatorek nierz¹du. Kara œmierci spotka³a natomiast oko³o 15%
wszystkich s¹dzonych nierz¹dnic oraz oko³o 1/3 sutenerek i strêczycielek.
W tym ostatnim przypadku surowe werdykty wynika³y jednak g³ównie
z wieloletniego sta¿u przestêpczego pods¹dnych i zbiegu pope³nionych
przez nie wystêpków108. W stosunku do pozosta³ych skazanych zastosowano kary pokuty publicznej, robót przymusowych i uwiêzienia. W XVIII w.
sposób karania przedstawicielek omawianej zbiorowoœci nieco siê zmieni³;
mniej z nich skazywano na œmieræ, ch³ostê i relegacjê, wiêcej zaœ na osadzenie w tzw. domach pracy przymusowej109.
Reasumuj¹c, raz jeszcze warto podkreœliæ znaczenie, jakie w omawianej
zbiorowoœci mia³y kobiety. Ca³kowicie zmonopolizowa³y dziedzinê „p³atnej mi³oœci” (odnalezione przypadki prostytucji mêskiej maj¹ charakter incydentalny), przewa¿a³y równie¿ wœród jej organizatorów. To one zwykle
strêczy³y do nierz¹du oraz bezpoœrednio kierowa³y legalnymi i tajnymi domami publicznymi. Na uwagê zas³uguje te¿ du¿a mobilnoœæ zawodowa
miejskich cór Koryntu oraz ich szerokie kontakty z miejscowym marginesem spo³ecznym i œrodowiskiem przestêpczym.
A¿ do drugiej po³owy XVIII w. przebadany materia³ Ÿród³owy nie wykaza³ wyraŸniejszych odrêbnoœci lokalnych w którymkolwiek z analizowanych oœrodków miejskich. W ¿adnym z nich nie wytworzy³a siê te¿ osobna
dzielnica prostytucji, co sta³o siê m.in. jedn¹ z przyczyn du¿ej ruchliwoœci
prostytutek i organizatorów nierz¹du, bardziej jednak o lokalnym ni¿ ogólnopolskim charakterze. Powa¿ne zmiany zasz³y dopiero w epoce stanis³awowskiej, kiedy to Warszawa sta³a siê wyró¿niaj¹cym siê w Rzeczypospolitej skupiskiem kobiet publicznych i sutenerów. W tym¿e okresie zacz¹³ siê
te¿ zmieniaæ doœæ stabilny przez poprzednie 200 lat stosunek spo³eczeñstwa i w³adz do prostytucji (wprowadzenie rejestracji kobiet lekkich obyczajów i badañ kontrolnych, osadzanie nierz¹dnic w domach pracy przymusowej); równie¿ wtedy pojawi³y siê nieznane wczeœniej luksusowe prostytutki — kurtyzany.
108

A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie polskim..., s. 351 (tabela XX).
Por. m.in. D. Kaczor, Przestêpczoœæ..., s. 340 n.; E. Kaczyñska, Cz³owiek przed s¹dem. Spo³eczne aspekty
przestêpczoœci w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1982, s. 33; J. Kracik, M. Ro¿ek, dz. cyt., s. 141;
Z. Kropid³owski, Formy opieki nad ubogimi w Gdañsku od XVI do XVIII wieku, Gdañsk 1992, s. 130–131;
Przewodniki warszawskie, s. 36.
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Mimo wskazanych zmian nale¿y te¿ skonstatowaæ trwa³oœæ wielu komponentów omawianego zjawiska, z których czêœæ zachowa³a aktualnoœæ do
dzisiaj. Nale¿¹ do nich m.in.: motywacja do prostytuowania siê, warunki
wykonywania omawianej profesji, du¿a ruchliwoœæ terytorialna prostytutek, ich uzale¿nienie od sutenerów, zagro¿enie chorobami wenerycznymi
i alkoholizmem, silne powi¹zanie ze œwiatem przestêpczym, pope³nianie
ró¿nych przestêpstw kryminalnych (zw³aszcza kradzie¿y) i brak w³asnych
korporacji zawodowych.
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Andrzej Szwarc

Spory o granice pornografii
— XIX i pocz¹tek XX wieku

Spory o granice pornografii...

Odwieczne kontrowersje wokó³ tego, co moralne i niemoralne, przyzwoite i nieprzyzwoite, dopuszczalne i niedopuszczalne do eksponowania
i rozpowszechniania, zadziwiaj¹co rzadko stawa³y siê przedmiotem badañ
polskich historyków XIX i XX w. Problematykê tê pozostawiano specjalistom — etykom i historykom filozofii, reprezentuj¹cym zreszt¹ ró¿ne szko³y myœlenia i ró¿ny stopieñ przyzwolenia na zewnêtrzne manifestowanie
seksualnoœci — od skrajnego rygoryzmu do daleko posuniêtego permisywizmu. Z rzadka siêgali po ni¹ prawnicy — gdy chodzi o polsk¹ literaturê,
warto wymieniæ pog³êbione studium o pornografii pióra Mariana Filara
z 1974 r., którego znaczn¹ czêœæ zajmuj¹ rozwa¿ania o kulturowych kontekstach stosunku do obscenów i daremnych, choæ wielokrotnie ponawianych
próbach zdefiniowania zakresu penalizacji przekazów uznawanych za pornograficzne1. Nieco czêœciej problematyka ta przyci¹ga³a uwagê historyków literatury, zw³aszcza teatru. Studiuj¹c ¿ycie literackie prze³omu XIX
i XX stulecia, nie mogli pomin¹æ obyczajowych skandali, konfliktów miêdzy bij¹cymi na alarm konserwatystami, którzy wo³ali g³oœno o zgorszeniu,
rui i porubstwie, a zwolennikami pogl¹du, ¿e pisarzom i autorom sztuk teatralnych przys³uguje pe³na swoboda wyra¿ania treœci szokuj¹cych tzw. szerok¹ publicznoœæ, zw³aszcza gdy porusza siê istotne problemy spo³eczne,
atakuje podwójn¹ moralnoœæ, pruderiê, hipokryzjê i szkodliwe tabu2. Doœæ
schematycznie wykreœlano przy tym linie dziel¹ce obydwa obozy, nie do1
2

M. Filar, Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruñ 1977.
Por. np. R. Taborski, ¯ycie literackie m³odopolskiej Warszawy, Warszawa 1974.
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strzegaj¹c, jak siê zdaje, ¿e wyroki potêpienia dla frywolnych pism i rysunków, szczególnie tych, które mia³y przekraczaæ granice dobrego smaku,
formu³owali nie tylko rygoryœci — obroñcy systemu tradycyjnych pogl¹dów
i postaw, zwi¹zani przewa¿nie z Koœcio³em katolickim — lecz tak¿e niektórzy zwolennicy odmiennych ideowych opcji, liberalnych czy lewicowych
wartoœci i rzecznicy obyczajowych reform.
W pracach historyków literatury znajdziemy w ka¿dym razie dokumentacjê batalii wydawanych przez samozwañczych stró¿ów moralnoœci dzie³om Stanis³awa Przybyszewskiego, niektórym utworom Stefana ¯eromskiego i Gabrieli Zapolskiej3. Takie same reakcje wywo³ywa³a ekspozycja
niektórych obrazów, np. Sza³u W³adys³awa Podkowiñskiego. PóŸniejsi komentatorzy snuj¹ doœæ ogólnikowe refleksje na temat proweniencji atakuj¹cych i ich argumentacji, a swe sympatie doœæ wyraŸnie umieszczaj¹ po
stronie atakowanych. Tymczasem polemiki z pocz¹tku XX w. dobrze ukazuj¹ zró¿nicowany odbiór spo³eczny dzie³ prze³amuj¹cych obyczajowe tabu; szafowanie wobec nich okreœleniem „pornograficzne” ujawnia³o siê
w wielu wypowiedziach, co pozwala na uchwycenie sposobu rozumienia
owego terminu przez niektórych przynajmniej autorów takich krytyk. Tak
czy inaczej, chodzi o utwory znane i dostêpne dzisiejszym badaczom, które
bywa³y przeœladowane przez cenzurê rosyjsk¹, austriack¹ i prusk¹, choæ nigdy zgodnie i konsekwentnie. Gorzej wygl¹da sprawa z udokumentowaniem i analiz¹ g³osów odnosz¹cych siê do ró¿nego rodzaju druków, pism
ulotnych, rycin i fotografii pocztówkowych, funkcjonuj¹cych w nielegalnym
lub na wpó³ legalnym obiegu. O ich istnieniu mo¿na siê dowiedzieæ z drugiej rêki, przy czym z oczywistych wzglêdów publicyœci, w tym moraliœci
zwalczaj¹cy takie przekazy, nie opisuj¹ ich w sposób szczegó³owy, daj¹c jedynie upust oburzeniu i ¿¹daj¹c surowych kar dla sprawców zgorszenia.
Nawo³ywania ulicznych sprzedawców, witryny ksiêgarni i lady straganów
z ksi¹¿kami, czêsto znajduj¹ce siê w s¹siedztwie dworców kolejowych, reklama sklepowa i prasowa, operuj¹ca wizerunkami roznegli¿owanych kobiet i „sproœnymi” tekstami, nieprzyzwoite napisy i rysunki na murach
i w toaletach publicznych — wszystko to sk³ada³o siê na swoisty pejza¿ semiotyczny du¿ego miasta4. Wyprowadza³ on z równowagi i pobudza³ do
3

Zob. J. Czachowska, Gabriela Zapolska, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska
w okresie realizmu i naturalizmu, t. 4, Warszawa 1971, s. 181 nn.; tej¿e, Gabriela Zapolska. Studium biobibliograficzne, Kraków 1966.
4
A. Pyrz, Odezwa do rodziców i kierowników m³odzie¿y w kwestii uœwiadomienia, Warszawa 1907, s. 18 nn.;
A. Konopka, O zapobie¿eniu pornografii…, Kraków 1911, s. 14, 16 i in.
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sprzeciwu nie tylko pruderyjnych moralistów i rzeczników mentalnoœci
wiktoriañskiej, rozpowszechnionej w drugiej po³owie XIX w. (zdajê tu sobie sprawê z relatywizmu i nieostroœci tych okreœleñ), lecz tak¿e lekarzy
i dzia³aczy towarzystw higienicznych, publicystów zajmuj¹cych siê problematyk¹ spo³eczn¹, wychowawców dzieci i m³odzie¿y itp. W ostrym tonie
wystêpowali oczywiœcie aktywiœci katoliccy, w tym przede wszystkim duchowni5.
O stosunku w³adz do sygnalizowanych tu zjawisk wiadomo niewiele
— co z pewnoœci¹ nale¿y uznaæ za powa¿ne niedopatrzenie badaczy przesz³oœci. Kwestie obyczajowe niezbyt interesowa³y historyków, którzy uznawali je chyba za drugorzêdne i naznaczone piêtnem sensacji, a wiêc niegodne refleksji prawdziwego uczonego. Dla przyk³adu: w znakomitych pracach
El¿biety Kaczyñskiej o przestêpczoœci w Królestwie Polskim przestêpstwa
czy wykroczenia obyczajowe nie zosta³y w³aœciwie w ogóle omówione; ich
œlady znajdziemy w niektórych tabelach statystycznych ilustruj¹cych politykê karania; ze wzglêdu na k³opoty Ÿród³owe trudno stwierdziæ, czy chodzi
o gwa³t, morderstwo na tle seksualnym, czy przypadki najszerzej rozumianego „publicznego zgorszenia”6. Faktograficzne ksi¹¿ki Zenona Kmiecika
o prasie warszawskiej pomijaj¹ aspekt erotycznej swobody s³owa i rysunku
lub jej braku7. Na inteligentne uwagi odnoœnie do tej problematyki natrafiamy dopiero w monografii Marka Tobery o periodycznych wydawnictwach satyrycznych; autor konstatuje, ¿e niektóre z nich w odwa¿nych wierszach, a zw³aszcza rysunkach, przekracza³y p³ynne granice tego, co akceptowa³a cenzura, i miewa³y z ni¹ k³opoty. Niektóre, np. „Kogut”, mia³y oscylowaæ wokó³ granicy pornografii8. Kwestie te nie nale¿¹ jednak do g³ównych tematów ksi¹¿ki. Na pró¿no by³oby te¿ szukaæ w owej pracy dok³adniejszej analizy cenzorskich decyzji odnoœnie do spraw obyczajowych, seksu i erotyzmu. Grzegorza Kucharczyka i Henryka Ba³abucha, autorów
dwóch fundamentalnych ksi¹¿ek na temat cenzury i kontroli nad pras¹
5

Por. wypowiedzi w tomie Pornografia. G³osy polskie w najwa¿niejszej sprawie moralnoœci spo³ecznej, Lwów
[1910] — tu wypowiedzi kilku ksiê¿y, m.in. katolickiego arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego.
6
E. Kaczyñska, Cz³owiek przed s¹dem. Spo³eczne aspekty przestêpczoœci w Królestwie Polskim (1815–1914),
Warszawa 1994, s. 25 nn., gdzie mowa o tendencjach do stopniowej depenalizacji przestêpstw obyczajowych.
7
Z. Kmiecik, Prasa polska w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1980; tego¿, Prasa warszawska w latach
1908–1918, Warszawa 1981.
8
M. Tobera, „Weso³e gazetki”. Prasa satyryczno–humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905–1914,
Warszawa–£ódŸ 1988, s. 154–155.
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w zaborach rosyjskim i pruskim, opublikowanych w 2001 r., kwestie te
w ogóle nie interesuj¹, chocia¿ obaj wykorzystuj¹ akta, w których znajduj¹
one odzwierciedlenie9. Odmiennie potraktowa³a problem Mariola Szyd³owska w wydanej kilka lat wczeœniej ksi¹¿ce o cenzurze teatralnej w Galicji. Jej praca zawiera nie tylko informacje o ingerencjach cenzorów zwi¹zanych z treœciami erotycznymi w wystawianych w Krakowie i Lwowie dramatach, komediach i farsach, ale równie¿ prezentuje ich pogl¹dy i argumentacjê oraz omawia zewnêtrzne naciski na podjêcie b¹dŸ to restrykcyjnych,
b¹dŸ liberalniejszych decyzji10.
Granice sfer tego, co dozwolone i zakazane w publikacjach zwi¹zanych
z seksem i erotyzmem na ziemiach polskich w koñcu XIX i na pocz¹tku
XX w., zaczêli te¿ niedawno penetrowaæ badacze i badaczki dziejów kobiet i problematyki feminizmu, m.in. w poprzednim tomie niniejszej serii
znaleŸæ mo¿na artyku³y Anny Landau, Jolanty Sikorskiej–Kuleszy, Bo¿eny
Urbanek i Magdaleny Gawin, prezentuj¹ce dyskurs wokó³ popularyzacji
wiedzy o seksie, uœwiadamiania i wychowania seksualnego dzieci i m³odzie¿y, publicystyki na temat prostytucji i chorób wenerycznych itd.11 Ich autorki stwierdza³y, na ogó³ ubocznie, ¿e ju¿ samo poruszanie tych tematów niejednokrotnie wywo³ywa³o szok i oskar¿enia o pornografiê. Z kolei zwolennicy oœwiaty seksualnej, g³ównie lekarze, przyrodnicy i higieniœci, zwykle
wyznawcy scjentystycznego œwiatopogl¹du, otwarcie, a niekiedy wrêcz brutalnie mówi¹c i pisz¹c o sprawach seksu, dystansowali siê bardzo wyraŸnie
od pornograficznych przekazów sensu stricto i gorliwie dowodzili ich szkodliwoœci.
Magdalena Gawin, autorka nowatorskiej monografii o historii polskiego ruchu eugenicznego, s³usznie zwróci³a uwagê na znaczenie opinii o po9
G. Kucharczyk, Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815–1914, Poznañ 2001; H. Ba³abuch,
Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach
1865–1915, Lublin 2001; zob. te¿ artyku³y Wies³awa Cabana i Witolda Molika o cenzurze rosyjskiej i pruskiej, zamieszczone w tomie Granice wolnoœci s³owa. Materia³y konferencji naukowej Kielce 4–5 maja 1995,
red. G. Miernik, Kielce–Warszawa 1999.
10
M. Szyd³owska, Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej 1860–1918, Kraków 1995.
11
Zob. A. Landau–Czajka, Przygotowanie do ma³¿eñstwa wed³ug wybranych poradników z XIX i XX wieku,
[w:] Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno-kulturowe aspekty seksualnoœci. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red.
A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004, s. 3–23; J. Sikorska–Kulesza, „Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?”
Pocz¹tki dyskusji o wychowaniu seksualnym dzieci i m³odzie¿y na ziemiach polskich, tam¿e, s. 25–41;
M. Cwetsch–Wyszomirska, W drodze ku „ma³¿eñstwu doskona³emu”. Ma³¿eñstwo na pocz¹tku XX wieku
w œwietle „Czystoœci” i „Kosmetyki”, tam¿e, s. 43–53; B. Urbanek, Poradniki medyczne o seksualnoœci kobiet
i mê¿czyzn w XIX wieku, tam¿e, s. 61–72; M. Gawin, Seksualnoœæ i prokreacja w polskiej publicystyce eugenicznej 1905–1939, tam¿e, s. 73–85.
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stêpuj¹cej degeneracji rodzaju ludzkiego dla aktywizacji tych krêgów. Obserwacja ciemnych stron cywilizacji miejsko–przemys³owej, ciasnoty, brudu, wysokich wskaŸników przestêpczoœci, alarmistyczne komentarze do
statystyk obrazuj¹cych rozpowszechnianie siê chorób, zw³aszcza dziedzicznych, a przy tym poczucie misji, charakterystyczne dla radykalnej inteligencji o pozytywistycznych jeszcze korzeniach — wszystko to sprzyja³o organizowaniu siê do walki z plagami spo³ecznymi. Dla tych, którzy odrzucali socjalistyczne diagnozy i recepty lub nie do koñca w nie wierzyli, by³a to m.in.
walka z prostytucj¹ i chorobami wenerycznymi12. Z innych pobudek przystêpowali do niej niektórzy konserwatyœci i dzia³acze katoliccy. Przejmowa³o ich groz¹ naruszanie tego, co uznawali za naturalny ³ad moralny: upadek
autorytetów, poszerzanie siê marginesu obyczajowej swobody czy, jak to
nazywali, rozwi¹z³oœci wœród zamo¿niejszych i ubo¿szych warstw spo³eczeñstwa. Rozpaczliwie starali siê przeciwstawiæ widocznemu w ostatnim
trzydziestoleciu XIX w. przesuwaniu siê granic pomiêdzy tym, co przyzwoite a nieprzyzwoite w literaturze. Czêsto operowali jêzykiem religijnego
fundamentalizmu, w którym pojêcia „zgorszenie” i „grzech” mia³y byæ
oczywiste i nie podlegaæ dyskusji. W swych deklaracjach odrzucali na ogó³
wszelkie pogl¹dy podejrzewane o akceptacjê relatywizmu, zmiany czy postêpu w sferze moralnoœci. Chêtnie natomiast przy³¹czali siê do chóru
ostrzegaj¹cego przed degeneracj¹, a prostytucjê i choroby weneryczne
przyjmowali za jeden z jej przejawów. Ze zjawiskami tymi stara³ siê wreszcie walczyæ w¹t³y na ziemiach polskich u progu XX stulecia ruch feministyczny. Sk³ócony z tradycjonalistami w kwestii miejsca i roli kobiety w rodzinie i spo³eczeñstwie, inaczej ni¿ wielu „higienistów” podchodz¹cy do
kwestii seksualnoœci, „nierz¹d” uznawa³ przede wszystkim za wytwór patriarchalnego, zdominowanego przez mê¿czyzn uk³adu si³ spo³ecznych. To
oni w³aœnie dla zadowolenia swych ¿¹dz mieli pobudzaæ lub wrêcz ewokowaæ kobiecy erotyzm13. Prostytutki i w ogóle „kobiety upad³e” postrzegano,
jak wiadomo, w ko³ach feministycznych wy³¹cznie jako ofiary ich klientów
(odmienne stanowisko Zofii Na³kowskiej wywo³a³o burzê protestów)14.
Dla œrodowisk tych likwidacja nierz¹du, w któr¹, jak siê zdaje, wierzy³y, anga¿uj¹c siê w ruch abolicjonistyczny, by³aby w pierwszym rzêdzie kwesti¹
12

M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego, Warszawa 2003, s. 56 nn.
J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W krêgu ofiary i poœwiêcenia, Warszawa 1995,
s. 235 nn.
14
Tam¿e, s. 238–239.
13
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wyzwolenia kobiety (w podobny sposób radykalna lewica pragnê³a widzieæ
prostytucjê jako przejaw ucisku proletariatu przez bur¿uazjê, który zniknie
po zmianie stosunków spo³ecznych i odrzuceniu podwójnej mieszczañskiej
moralnoœci). Sprawy zdrowotne stawiali na pierwszym planie przyrodnicy,
higieniœci i lekarze z ich wczesnoeugeniczn¹ mentalnoœci¹ (oba krêgi przenika³y siê zreszt¹; wystarczy przypomnieæ takie postacie, jak Teodora
Mêczkowska czy Kazimiera Bujwidowa). Trosk¹ o zdrowie jako argumentem nie gardzi³y tak¿e ko³a konserwatywno–katolickie, ale stosowa³y go
w drugiej kolejnoœci, po przes³ankach natury religijnej i etycznej. Charakterystyczny jednak by³ jêzyk perswazji: bardzo czêsto mówiono bowiem
i pisano o „chorobach duszy”, „moralnym brudzie” czy „tr¹dzie”, stosuj¹c
w tych metaforach w³aœnie jêzyk medycyny i higieny.
Jak wiêc widzimy, z prostytucj¹ i chorobami wenerycznymi pragnêli
zmagaæ siê niemal wszyscy. Ubocznym, w sumie drugorzêdnym frontem tej
kampanii sta³a siê akcja antypornograficzna, bêd¹ca tematem niniejszego
artyku³u; choæ niekiedy toczono j¹ samodzielnie, rzadko ograniczano siê
do stanowiska, ¿e pornografia jest z³em samym w sobie, a jej zwalczanie nie
wymaga dodatkowych uzasadnieñ. Dla mniej lub bardziej konsekwentnych
wyznawców scjentystycznego, przyrodniczego œwiatopogl¹du by³o rzecz¹
jasn¹, ¿e budzi ona szkodliwe dla zdrowia po¿¹danie seksualne. Szczególne
zagro¿enie stanowiæ mia³o to dla m³odzie¿y, której zalecano jak najd³u¿sz¹
wstrzemiêŸliwoœæ — a droga do niej wiod³a przez wystrzeganie siê myœli
o seksie15. Czytanie budz¹cych „lubie¿noœæ” tekstów prowadzi³o wprost do
zgubnego, w co œwiêcie wierzono, onanizmu albo stanowi³o zachêtê do korzystania z us³ug prostytutek16. Rozumowanie to starano siê podbudowaæ
wynikami badañ naukowych, wykorzystuj¹c m.in. znan¹ ankietê o ¿yciu
seksualnym warszawskiej m³odzie¿y akademickiej z 1903 r.17, chocia¿ jej
wyniki wskazywa³y na bardzo s³ab¹ korelacjê miêdzy pobudzeniem seksualnym przez lekturê lub ogl¹danie obrazków a nawi¹zywaniem kontaktów
z „nierz¹dnicami”18.

15

Por. np. A. Wróblewski, O moralnoœci p³ciowej, „Czystoœæ” I, 1905, nr 1, z 20 czerwca, s. 12 nn.; A. Axer,
W sprawie szerzenia czystoœci obyczajów wœród m³odzie¿y, tam¿e, II, 1906, nr 13–14, z 1 stycznia.
16
„Czystoœæ” II, 1906, nr 18, z 1 marca, s. 238 (wypowiedŸ Józefa Nusbauma).
17
Tam¿e II, 1906, nr 13–14, z 1 stycznia, i nastêpne; por. M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ..., s. 81–82.
18
Por. ¯ycie p³ciowe warszawskiej m³odzie¿y akademickiej wed³ug ankiety z roku 1903, oprac. T. J. £azowski,
K. Siwicki, „Zdrowie” 1906, z. 1, s. 31.
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Do tej pory drogi œrodowisk o ró¿nej inspiracji ideowej, skupionych
w formalnych i nieformalnych stowarzyszeniach oraz wokó³ redakcji gazet
i czasopism, by³y, powtórzmy, podobne. Co prawda powy¿szy pogl¹d bywa³
kwestionowany przez tych, którzy twierdzili, i¿ seksualne wy¿ycie siê m³odzie¿y mêskiej jest po¿¹dane, a nawet konieczne, ale „nowoczeœni” lekarze
i higieniœci odrzucali te tezy z oburzeniem, katoliccy publicyœci zaœ i dzia³acze konsekwentnie zalecali b³ogos³awione skutki czystoœci i celibatu.
W znacznej czêœci wypowiadali siê natomiast przeciwko wychowaniu seksualnemu, uto¿samiaj¹c mówienie i pisanie o „tych rzeczach” z pornografi¹. Wbrew oponentom twierdzili, ¿e nawet ch³odny i pos³uguj¹cy siê naukow¹ terminologi¹ wyk³ad wiedzie m³odzie¿ do owego nienaturalnego
i przedwczesnego podniecenia, ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami. Lepiej zatem m³odych ch³opców i dziewczêta izolowaæ jak najd³u¿ej od œwiata seksu19.
W pierwszych latach XX w. dyskurs wokó³ pornografii wyraŸnie siê nasila. Samo s³owo funkcjonuje w publicznym obiegu od niedawna, chyba od
pocz¹tku trzeciej tercji XIX stulecia. Nie wystêpuje jeszcze u Lindego ani
w tzw. wileñskim s³owniku jêzyka polskiego sprzed powstania styczniowego; brak go w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda z lat 60. Pojawia siê
dopiero w s³owniku Kar³owicza i Kryñskiego (odnoœny tom datowany jest
na rok 1908 i okreœla pornografiê jako „pisma i obrazy treœci lubie¿nej”)20.
Wczeœniej oczywiœcie zaczynaj¹ go u¿ywaæ publicyœci i pisarze (m.in. Stefan
¯eromski w Syzyfowych pracach, gdzie mo¿na znaleŸæ uboczn¹ wzmiankê,
¿e Marcin Borowicz i jego koledzy czytywali ukradkiem „pornograficzne
powieœci”). Jak siê zdaje, wyra¿enie to przeniknê³o do polszczyzny z jêzyka
francuskiego. Uprzednio pisywano o tekstach lub rysunkach obscenicznych lub sproœnych, co chyba w mniejszym stopniu wywo³ywa³o pejoratywne skojarzenia i emocjonalne odczucia. Nie przyjê³o siê natomiast, bêd¹ce kalk¹ z jêzyka niemieckiego, okreœlenie „pisma [czy ryciny] nierz¹dne”, choæ tak w³aœnie t³umaczono odnoœne fragmenty kodeksu karnego
II Rzeszy, oznajmiaj¹cego o penalizacji podobnych tekstów i przedstawieñ21. W polszczyŸnie „nierz¹dne” pozosta³y tylko czyny.
19

A. Pyrz, dz. cyt., s. 23–25.
S³ownik jêzyka polskiego, t. 4, oprac. A. Kryñski, W. NiedŸwiedzki, Warszawa 1908, s. 702.
21
J. Macko, Prostytucja. Nierz¹d — choroby weneryczne — handel ¿ywym towarem — pornografia, Warszawa
1927, s. 445.

20
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Ju¿ sama kariera pojêcia „pornografia” jest poœrednim dowodem wzrostu liczby antypornograficznych wyst¹pieñ, kampanii i krucjat. Zdaje siê
tak¿e dowodziæ inwazji erotyzmu w przestrzeni publicznej. Pojêcia tego nie
u¿ywaj¹ przecie¿ z w³asnej inicjatywy rzecznicy obyczajowej swobody i daleko posuniêtej tolerancji dla obrazu i s³owa. Ale i m³odopolscy pisarze czy
dziennikarze z frywolnych pism broni¹c siê przed zarzutami ze strony rygorystów, siêgaj¹ po ten termin, staraj¹c siê zawêziæ jego pole semantyczne.
Te w³aœnie spory chcia³bym pokrótce przedstawiæ.
W maju 1908 r. odby³ siê w Pary¿u miêdzynarodowy kongres antypornograficzny. Zorganizowali go g³ównie przedstawiciele organizacji prowadz¹cych walkê z „handlem ¿ywym towarem” z kilkunastu krajów europejskich, zachêceni najwidoczniej powodzeniem dotychczasowych wysi³ków.
Wczeœniejsze doœwiadczenia znalaz³y wyraz w koñcowej rezolucji, domagaj¹cej siê od rz¹dów zawarcia miêdzynarodowej konwencji, która okreœli³aby zasady wspólnego zwalczania transgranicznego obrotu wydawnictwami,
rycinami i fotografiami pornograficznymi, dokona³a przegl¹du narodowych ustawodawstw i w miarê mo¿liwoœci rozpoczê³a proces ich ujednolicania22. W istocie uda³o siê doprowadziæ do takiej konferencji, która obradowa³a, równie¿ w Pary¿u, od 18 kwietnia do 4 maja 1910 r. Przewodniczy³
jej znany francuski inicjator miêdzynarodowych akcji wymierzonych w prostytucjê i handel ¿ywym towarem, senator René Berenger (1830–1915).
Dyplomaci z 14 krajów europejskich oraz USA i Brazylii uzgodnili i parafowali projekt konwencji przewiduj¹cej karanie produkcji, handlu i dystrybucji pism, wizerunków oraz przedmiotów „uw³aczaj¹cych dobrym obyczajom”. Zakaz mia³ obj¹æ tak¿e „handel niepubliczny”. Przewidywano, ¿e
strony uk³adu zorganizuj¹ podleg³e swym rz¹dom biura œledz¹ce wytwarzanie i obrót materia³ami pornograficznymi, upowa¿nione do wzajemnego
porozumiewania siê i informowania o podejmowanych krokach, zw³aszcza
zaœ próbach przemytu przez granice23. Proces ratyfikacji konwencji by³ powolny i w³aœciwie do I wojny œwiatowej trudno mówiæ o wprowadzeniu jej
w ¿ycie. Sta³a siê natomiast podstaw¹ miêdzynarodowego porozumienia
zawartego pod auspicjami Ligi Narodów w 1923 r.24
22
Conference internationale relative a la repression de la circulation des publications obscenes, Paris 1910,
s. 11–12.
23
Tam¿e, s. 138 nn.
24
J. Macko, dz. cyt., s. 431 nn.; por. M. Filar, dz. cyt., s. 25–26.
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Uczestnicy konferencji z 1910 r. w ogóle nie dyskutowali nad kwesti¹
definicji i granic pornografii, uznaj¹c jak gdyby milcz¹co, ¿e jest to sprawa
oczywista, a zarazem zarezerwowana dla s¹dów poszczególnych pañstw (co
mog³o prowadziæ do sporów). W trakcie rozwa¿ania projektu konwencji
wspomniano natomiast o kinie, podkreœlaj¹c, ¿e stanowi groŸny œrodek
rozpowszechniania niemoralnych treœci; choæ w tekœcie konwencji nie wymieniono go wprost, mia³ go dotyczyæ artyku³, w którym mowa by³a o „wizerunkach i przedstawieniach”.
O obydwu „kongresach antypornograficznych” informowa³a, choæ
oszczêdnie, codzienna prasa warszawska. Nie natrafi³em na obszerniejsze
komentarze. Równie¿ doœæ liczne polskie wypowiedzi antypornograficzne
nie zawieraj¹ ¿adnych nawi¹zañ do obu spotkañ, w których udzia³ wziêli,
rzecz jasna, dyplomaci pañstw zaborczych. Któryœ z paryskich kongresów
mia³ natomiast, zdaniem filologa Henryka U³aszyna, interesuj¹cego siê jêzykiem ulicy, zainspirowaæ obsceniczne dowcipy, operuj¹ce rzekomymi nazwiskami delegatów25.
Kwestia, co nale¿y uznaæ za pornografiê, a co nie, by³a ju¿ wówczas od
dawna ¿ywo dyskutowana. Temat by³ oczywiœcie stary jak œwiat, ale powraca³ przy okazji sporów o utwory literackie ze œmia³ymi scenami erotycznymi, poruszaj¹ce przy tym problemy wczeœniej nieobecne w publicznym dyskursie. Nieobyczajnoœæ zarzucano ju¿ pozytywistom, z racji ich d¹¿eñ do
szczerego przedstawiania trudnych zagadnieñ spo³ecznych, szczególnie zaœ
drastycznych skutków ubóstwa i nêdzy. Jeszcze w 1872 r. na ³amach „Przegl¹du Tygodniowego” kwestiê tê poruszy³ Piotr Chmielowski w artykule
Niemoralnoœæ w literaturze. Zgodnie z kanonem pozytywistycznego œwiatopogl¹du pisa³: „Sztuka (…) przedstawiaæ winna, jakie jest naprawdê ¿ycie
w spo³eczeñstwie”. Przeciwnikom poruszania kwestii uchodz¹cych za nieprzyzwoite, oburzaj¹cych siê m.in. na dzie³a Micha³a Ba³uckiego i Teodora
Tomasza Je¿a (notabene w myœl póŸniejszych standardów zupe³nie niewinne), zarzuci³ pruderiê, fa³sz i ob³udê. W imiê artystycznej wolnoœci powo³a³ siê na arcydzie³a literatury œwiatowej, m.in. utwory Homera, Dantego
i Szekspira, zawieraj¹ce, zdaniem samozwañczych „stró¿ów moralnoœci”,
fragmenty niedopuszczalne. Odrzuci³ ich diagnozy, obwiniaj¹ce sztukê
o upadek obyczajów: „Nie fizyka — twierdzi³ — nie fizjologia, nie malowanie scen drastycznych a œmia³ych sta³o siê powodem moralnego znikczem25

Archiwum PAN w Warszawie, Materia³y Henryka U³aszyna, sygn. III–162.
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nienia naszego”. Spróbowa³ te¿ wyznaczyæ granicê miêdzy treœciami i formami wypowiedzi zas³uguj¹cymi na aprobatê i na potêpienie: „Niemoralnoœæ w literaturze jest w³aœciwie tylko sprzecznoœæ przekonania wewnêtrznego z wypowiedzeniem zewnêtrznym, lubowanie siê w scenach wstrêtnych, obrzydliwych, œmietnikowych dla samej ich plastyki, spekulowanie na
zmys³owoœci ludzkiej bez innego celu wy¿szego, bez ¿adnej tendencji”26.
Wedle typologii przedstawionej przez Mariana Filara stanowisko takie nale¿y zaliczyæ do „grupy teorii subiektywno–moralistycznych”, oceniaj¹cych
budz¹ce w¹tpliwoœci przekazy g³ównie z punktu widzenia intencji ich twórców. Jedn¹ z ich konkretyzacji jest „teoria estetyczna”, uznaj¹ca za obsceniczne takie prezentacje, w których ostre sceny erotyczne maj¹ charakter
kiczu27. W wypowiedzi Chmielowskiego dostrzec te¿ mo¿na jako ukryte
kryterium oceny spo³eczn¹ u¿ytecznoœæ przekazu artystycznego, zgodnie
z zasadami pozytywistycznej etyki, okreœlanymi przez specjalistów jako eudajmonistyczny utylitaryzm28.
Ów subiektywizm ujawni siê wyraŸnie, gdy prowokuj¹ce w ówczesnym
odbiorze spo³ecznym fragmenty dzie³ naturalistów i modernistów wywo³aj¹ chór oburzenia i potêpienia. W jego szeregach przedstawiciele pokolenia pozytywistów oraz reprezentanci radykalnej inteligencji nie wysuwali
siê mo¿e na czo³o, ale byli wyraŸnie widoczni, choæ ton nadawa³y raczej ko³a konserwatywno–katolickie. Obie grupy, mimo ¿e wyznawa³y odmienn¹
aksjologiê, zgadza³y siê co do niektórych diagnoz i ocen, choæ zwykle inaczej rozk³ada³y akcenty.
By³o to widoczne ju¿ w trakcie sporów o wczesne utwory Gabrieli Zapolskiej z lat 80. XIX w. Jednym z krytyków atakuj¹cych jej powieœæ Ma³aszka by³ redaktor „G³osu”, Jan Ludwik Pop³awski, autor znanego sloganu
o sztandarze ze spódnicy, wypowiedzianego w 1885 r. Z jego opini¹ czêœciowo wspó³brzmia³ g³os uwa¿anego za rzecznika obskurantyzmu Teodora
Jeske–Choiñskiego, który dwa lata póŸniej, po premierze Kaœki Kariatydy,
zarzuca³ pisarce zajmowanie siê „wszelkimi brudami i fizjologi¹”29. Polemiki tego typu, towarzysz¹ce Zapolskiej w³aœciwie przez ca³¹ jej karierê pi26

P. Chmielowski, Niemoralnoœæ w literaturze, „Przegl¹d Tygodniowy” 1872, nr 1–2 (cyt. za: tego¿, Pisma
krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, t. 1, Warszawa 1962, s. 61, 67, 69).
27
M. Filar, dz. cyt., s. 30, 43.
28
H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. 2, Warszawa 1980, s. 15.
29
J. Czachowska, Gabriela Zapolska, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, t. 4, Warszawa 1971,
s. 147–149, 184.
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sarsk¹ i artystyczn¹, s¹ bardzo dobrze udokumentowane i dok³adna ich
prezentacja mija³aby siê z celem. Zwróæmy jednak uwagê, ¿e w latach 80.
zarzut pornografii siê nie pojawia, co wydaje siê spowodowane faktem, i¿
s³owo to nie zosta³o jeszcze spopularyzowane.
Z punktu widzenia wychowawcy o pornograficznych, czy tylko œmia³ych
erotycznie utworach literackich pisa³ w 1886 r. Jan W³adys³aw Dawid, dostrzegaj¹c w nich zagro¿enie dla dorastaj¹cej m³odzie¿y30, a tak¿e jedn¹ z
przyczyn przestêpczoœci nieletnich. Formu³owa³ tu pogl¹d pojawiaj¹cy siê
ju¿ wczeœniej, który niebawem mia³ siê staæ najistotniejszym chyba argumentem aktywistów walcz¹cych z pornografi¹. Jego bli¿sze rozwa¿anie
prowadzi³o jednak do sporów miêdzy zwolennikami liberalnego i bardziej
rygorystycznego podejœcia do kwestii obyczajowych. Sz³o mianowicie
o doœæ fundamentaln¹ kwestiê: czy obscena s¹ z³em samym w sobie i jako
takie powinny byæ bezwzglêdnie zakazane i zwalczane, czy te¿ szkodliwe s¹
wy³¹cznie dla ma³oletnich, których nale¿y przed nimi chroniæ? I znów maksymalistów mo¿na by³o znaleŸæ po obu stronach ideowych barykad — choæ
libera³ów w obozie konserwatywno–katolickim znaleŸæ by³oby trudno.
W 1905 r. Jan Baudouin de Courtenay wyda³ w Krakowie broszurê zatytu³owan¹ Krzewiciele zgorszenia. Jak wiadomo, ten wybitny filolog, wolnomyœliciel i zawodowy niejako nonkonformista czêsto prezentowa³ pogl¹dy
nietypowe, wyra¿aj¹ce osobiste zasady moralne, a jego wypowiedzi cechowa³a ostroœæ sformu³owañ. Tak by³o i tym razem. Baudouin de Courtenay
zaatakowa³ wspó³czesn¹ mu literaturê, która wywo³uje wra¿enie, „jak gdyby dane spo³eczeñstwo by³o stadem zuchwa³ych samców i rozwydrzonych
samic”. Tendencji takiej dopatrywa³ siê g³ównie w dzie³ach nale¿¹cych do
nurtu „modernistycznego” i „dekadenckiego”; niektóre z nich, jego zdaniem, „muska³y dziedzinê pornografii”. Konkretyzuj¹c zarzuty, negatywnie oceni³ wp³ywy Émile’a Zoli, wspomnia³ o twórczoœci Przybyszewskiego
oraz rosyjskiego pisarza Leonida Andrejewa, wreszcie skrytykowa³ ¯eromskiego za Popio³y (omawiany tekst powsta³ jeszcze przed Dziejami grzechu,
które odegra³y, jak wiadomo, rolê kija w³o¿onego w mrowisko). Sformu³owa³ przy tym opiniê, jakiej nie napotka³em w innych moralistycznych wyst¹pieniach z tej epoki. Uzna³ mianowicie, ¿e szczególnie szkodliwe jest po³¹czenie wybuja³ego erotyzmu ze scenami przemocy oraz gwa³tu, które nazwa³ „krwio¿erczo–lubie¿nymi” lub „lubie¿no–krwio¿erczymi”. S¹dzi³ zre30

J. W. Dawid, O zarazie moralnej. Studium psychologiczno–spo³eczne, Warszawa 1886.
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szt¹, ¿e epatowanie przemoc¹ nale¿y zwalczaæ równie¿ wówczas, gdy wystêpuje bez seksualnego kontekstu.
Autor Krzewicieli zgorszenia odrzuca³ koncepcjê artystycznej swobody
i prawa do literackiej analizy ponurych zakamarków ludzkiej psychiki
i wstydliwych problemów spo³ecznych. Negatywne oddzia³ywanie pobudzaj¹cych seksualnie treœci na przeciêtnego czytelnika przewa¿a³o, jego
zdaniem, szalê. Wed³ug typologii Mariana Filara wystêpowa³ tu, nieœwiadomie rzecz jasna, jako zwolennik stanowiska obiektywno–pragmatycznego, a w jego ramach — grupy teorii ochronnych31. W konkluzji swej broszury pisa³ bowiem: „Na co siê zda ca³a walka z onanizmem, z wyuzdaniem
m³odzie¿y i staruszków, z prostytucj¹, z zamachami na czeœæ kobiec¹, je¿eli
rozwielmo¿niona proza i beletrystyka, wch³aniana gor¹czkowo, a rozpalaj¹ca wyobraŸniê i podniecaj¹ca nerwy, pcha do tego wszystkiego z ca³¹ si³¹
i rozpêdem nieuniknionej fatalnoœci i (…) krzewi zdziczenie” 32.
Rok 1905, w którym ukaza³a siê broszura Baudouina de Courtenay,
przyniós³ wyraŸny wzrost liczby antypornograficznych wyst¹pieñ i inicjatyw, zw³aszcza w Galicji. W³aœnie wówczas powsta³o wspomniane ju¿ pismo
„Czystoœæ” (por. przyp. 11), które walkê z wszelkimi formami manifestowania seksualnoœci uzna³o za jeden ze swych g³ównych celów. WstrzemiêŸliwoœæ p³ciow¹ wœród m³odego pokolenia pragnê³y upowszechniaæ œwieckie stowarzyszenie Etos i katolickie Eleusis, dzia³aj¹ce g³ównie wœród studentów. Propagowano te¿, chyba bez wiêkszych sukcesów, kó³ka etyczne
w gimnazjach. W czerwcu 1905 r. we Lwowie utworzono Towarzystwo
Ochrony M³odzie¿y, które za g³ówny cel uzna³o „wytêpienie pornografii
(…), usuwanie i wytêpienie pokus czyhaj¹cych na ulicach miast na m³odzie¿”33. Skierowa³o ono m.in. do namiestnictwa petycjê domagaj¹c¹ siê
zaostrzenia ustawodawstwa chroni¹cego moralnoœæ publiczn¹ (m.in. cenzury, zw³aszcza pism humorystycznych, wyjêcia spraw tego typu spod jurysdykcji s¹dów przysiêg³ych i przekazanie go s¹dom karnym). Wzywano tak¿e policjê, by nêka³a osoby handluj¹ce obscenami. Zapowiadano równie¿
bojkot ksiêgarni, kramów, sklepów i lokali gastronomicznych, które podobne pisma lub rysunki oferuj¹ na sprzeda¿ b¹dŸ eksponuj¹34. Na ³amach
31

M. Filar, dz. cyt., s. 48 nn.
J. Baudouin de Courtenay, Krzewiciele zgorszenia, Kraków 1905, s. 29, 30, 32, 36, 66–67.
33
Towarzystwo Ochrony M³odzie¿y, „Czystoœæ” 1905, nr 4, z 20 czerwca, s. 31.
34
I Sprawozdanie Wydz. Tow. „Ochrona M³odzie¿y” za czas od 29 czerwca do 31 paŸdziernika 1905, tam¿e
1905, nr 10, z 1 listopada, s. 119–120.
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„Czystoœci” atakowano jako pornograficzne galicyjskie pismo „Œwiat P³ciowy”, które ukrywa³o swoje intencje pod p³aszczykiem popularyzacji wiedzy
o seksualnoœci, oraz s³yn¹cego z silnie zabarwionych erotyzmem dowcipów
i rysunków satyrycznego „Bociana”. Do walki z nimi u¿yto, co charakterystyczne, opinii zebranych wœród lekarzy i profesorów medycyny Uniwersytetu Lwowskiego, którzy jako specjaliœci doœæ zgodnie potêpili oba periodyki, co nada³o owej akcji rangê naukowoœci35. Wiêkszoœæ ankietowanych
wychodzi³a z pozycji, które, w œlad za Filarem, zaliczamy do teorii ochronnych. Przewa¿nie podzielali te¿ przekonanie, które wyrazi³ dr Józef Nusbaum, twierdz¹c, ¿e „wszelkie myœlenie o stosunkach p³ciowych nasuwa z koniecznoœci wyobra¿enia szkodliwe, rozwija lubie¿noœæ, zatruwa dusze”36.
Kampania ta nie zosta³a uwieñczona sukcesem, skoro oba potêpiane
pisma ukazywa³y siê nadal — „Œwiat P³ciowy” do 1909 r., kiedy to przesta³
wychodziæ, chyba ze wzglêdu na nieop³acalnoœæ, „Bocian” natomiast, atakowany jeszcze wielokrotnie przez przeciwników pornografii, przetrwa³
nawet I wojnê œwiatow¹37. Czytaj¹c bij¹ce na alarm wypowiedzi, mo¿na nabraæ przekonania, ¿e w³adze administracyjne i policyjne ignorowa³y tego
rodzaju „moralne zagro¿enia”. Oczywiœcie, by³oby to pomy³k¹. W rosyjskim, pruskim i austriackim ustawodawstwie karnym istnia³y przepisy nakazuj¹ce penalizacjê rozpowszechniania niemoralnych druków, rycin
i przedstawieñ; grozi³y za to kary pieniê¿ne oraz pozbawienia wolnoœci, nawet do 2 lat38. Na stra¿y moralnoœci sta³a te¿ cenzura, w zaborze pruskim
i austriackim w zasadzie represyjna (ale odnoœnie np. do widowisk teatralnych — prewencyjna i wra¿liwa na indywidualne b¹dŸ zbiorowe manifestacje oburzenia czy zgorszenia)39. W pocz¹tku XX stulecia w Krakowie
cenzorskie konfiskaty z powo³aniem siê na „obyczajowy” paragraf 516 kodeksu karnego stanowi³y oko³o 12% wszystkich ingerencji40. Niezwykle surowe, przynajmniej do 1905 r., bywa³y decyzje Warszawskiego Komitetu
35

Tam¿e 1906, nr 18, z 1 marca, s. 237–238. Por. M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ..., s. 79.
„Czystoœæ” 1906, nr 18, z 1 marca, s. 230.
37
Jerzy Myœliñski okreœli³ to pismo jako „poœwiêcone (…) wy³¹cznie satyrze i humorowi obyczajowemu,
ma³o wybrednemu” (tego¿, Studia nad polsk¹ pras¹ spo³eczno–polityczn¹ w zachodniej Galicji 1905–1914,
Warszawa 1970, s. 139).
38
J. Macko, dz. cyt., s. 445–447.
39
M. Szyd³owska, dz. cyt., s. 182–207 (rozdz. Cenzura obyczajowa).
40
A. Garlicki, Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie 1900–1914, „Przegl¹d Historyczny” LIV, 1963, z. 3;
por. te¿ J. Myœliñski, dz. cyt., s. 30.
36
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Cenzury, który potrafi³ za¿¹daæ przeróbki libretta Walkirii Richarda Wagnera ze wzglêdu na plastyczne przedstawienie „wiêzów zmys³owej mi³oœci
³¹cz¹cej brata z siostr¹”, a jeszcze jesieni¹ 1905 r. zakaza³ wystawiania Salome Oscara Wilde’a z uwagi na „zmys³ow¹ mi³oœæ Salome do œw. Jana
Chrzciciela”41. Ale ów rewolucyjny rok stanowi³, jak wiadomo, prze³om.
Manifest paŸdziernikowy likwidowa³ w zasadzie cenzurê prewencyjn¹
w cesarstwie rosyjskim i choæ po wzmocnieniu pozycji w³adz carskich zaczê³a siê ona w nowych formach odradzaæ, nigdy nie wróci³a do dawnej potêgi42. Zreszt¹ w latach 1905–1907 policja i s¹dy mia³y pilniejsze sprawy ni¿
zajmowanie siê kwestiami obyczajowymi. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wydarzenia tych lat w Warszawie, £odzi i gdzie indziej sprzyja³y rozluŸnieniu
norm w tym zakresie, czemu nie mog³y przeciwdzia³aæ manifestowane tu
i ówdzie przejawy rewolucyjnego puryzmu moralnego. Wed³ug niektórych
przekazów rozluŸnienie obyczajów utrzymywa³o siê i póŸniej, jako naturalna reakcja na napiêcie czasów zagro¿enia i przemocy czy element œwiadomej polityki w³adz carskich, oskar¿anych o tolerowanie wszelkiej „rozpusty” dla os³abiania woli oporu. Wypada zgodziæ siê z opiniami kompetentnych badaczy, ¿e próby zmierzenia jakiegoœ abstrakcyjnego „poziomu moralnego spo³eczeñstwa”, m.in. przez badanie poziomu przestêpczoœci, nie
maj¹ racji bytu43. Przytoczmy jednak dwie subiektywne opinie na ten temat, odnalezione przez Marka Toberê. Wed³ug konserwatysty Zdzis³awa
Dêbickiego to w³aœnie rewolucja sta³a siê w Królestwie przyczyn¹ upadku obyczajów. Wedle sympatyzuj¹cego z socjalistami Wilhelma Feldmana
spowodowa³ to dopiero zanik rewolucyjnego etosu po triumfie reakcji.
Obie wypowiedzi ³¹czy, jak widaæ, zgodna ocena rzeczywistoœci44.
W porewolucyjnych latach oprócz z³agodzenia cenzury (co sta³o siê widoczne równie¿ w Galicji) nale¿y odnotowaæ dalszy rozwój fotografii i kina
oraz ogródkowych scenek z erotycznym repertuarem i wystêpów kabaretowych, które, jak wiadomo, równie¿ przejmowa³y zgroz¹ stra¿ników moral41

Akta cenzury. Fragmenty protoko³ów Warszawskiego Komitetu Cenzury, oprac. H. Secomska, Warszawa
1966, k. 26, 29.
42
Por. M. Tobera, „Weso³e gazetki”..., s. 39 nn.; tego¿, Cenzura prasy w Cesarstwie Rosyjskim na prze³omie
XIX i XX wieku, [w:] Piœmiennictwo — Systemy kontroli — Obiegi alternatywne, t. 1, red. K. Kostecki, A. Brodzka, Warszawa 1992, s. 211.
43
E. Kaczyñska, Cz³owiek przed s¹dem. Spo³eczne aspekty przestêpczoœci w Królestwie Polskim (1815–1914),
Warszawa 1994, s. 23 nn.
44
Por. Z. Dêbicki, Kryzys inteligencji polskiej, Warszawa [1918], s. 78; W. Feldman, Wspó³czesna literatura
polska 1864–1923, wyd. 7, Kraków b. d., s. 395. Omówienie w: M. Tobera, „Weso³e gazetki”..., s. 268–270.
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noœci. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ wrogowie pornografii mieli z czym walczyæ.
Odnoszê jednak wra¿enie, i¿ na prze³omie pierwszego i drugiego dziesiêciolecia XX w. zaktywizowali siê ci z nich, którzy zwi¹zani byli z Koœcio³em
katolickim i wyznawali konserwatywny system wartoœci. Natomiast g³osy
moralistów inspirowanych ró¿nymi systemami etyki œwieckiej i rozmaitymi
wersjami œwiatopogl¹du scjentystycznego zaczê³y byæ s³abiej s³yszalne.
W Galicji istotn¹ rolê w antypornograficznych bataliach zaczê³a odgrywaæ sodalicja mariañska. To stowarzyszenie œwieckich pod œcis³¹ koœcieln¹
kuratel¹ powsta³o w drugiej po³owie XVI w. z inicjatywy zakonu jezuitów.
Burzliwe losy tego zgromadzenia w XVIII i pocz¹tkach XIX w. znacznie
os³abi³y sodalicjê, ale wraz z odrodzeniem siê jezuitów w Galicji w drugiej
po³owie XIX stulecia równie¿ i ona zosta³a restytuowana i zaczê³a siê rozwijaæ. Szczególnym zainteresowaniem, z myœl¹ o rozszerzeniu wp³ywów,
objêto starsze klasy gimnazjalne i œrodowiska studenckie, m.in. we Lwowie,
poprzez katechetów oraz duszpasterstwo akademickie. W 1902 r. zaczêto
wydawaæ pismo „Sodalis Marianus”; w 1905 r. odby³ siê we Lwowie pierwszy kongres mariañski. Swój cel sodalicja okreœla³a i okreœla nadal jako
„formowanie [swych cz³onków] na dojrza³ych chrzeœcijan” i „powo³anie do
apostolstwa w œwiecie”. Powinni to czyniæ, uczestnicz¹c w ¿yciu publicznym, spo³ecznym, kulturalnym i ekonomicznym45. Istotnym elementem
formacji duchowej sodalisów jest poznanie i wewnêtrzne prze¿ycie cnót
Najœwiêtszej Marii Panny, zw³aszcza w œwietle dogmatu o Niepokalanym
Poczêciu, og³oszonego w 1854 r. Sk³adane przez nich przyrzeczenia nie s¹
to¿same ze œlubami zakonnymi; o ile te pierwsze zawieraj¹ obietnicê ca³kowitej czystoœci (w znaczeniu powstrzymania siê od wszelkiej aktywnoœci
seksualnej), o tyle drugie, choæ tak¿e operuj¹ pojêciem czystoœci myœli,
s³ów i uczynków, dopuszczaj¹ ograniczone do funkcji prokreacyjnych ¿ycie
p³ciowe w ma³¿eñstwie.
W³aœnie cz³onkowie lwowskiej sodalicji powo³ali w 1909 r. do ¿ycia Towarzystwo im. Piotra Skargi, które jako g³ówne zadanie postawi³o sobie
dba³oœæ o polski jêzyk i literaturê. Organizacja ta by³a wiêc jak gdyby nieco
mniej zwi¹zana z Koœcio³em, a cele jej mo¿na by³o przedstawiaæ jako nie
tylko religijne, lecz równie¿ patriotyczne. O jej pracach donosi³ nie tylko
„Sodalis Marianus”, ale i prasa œwiecka. Od pocz¹tku w³¹czono siê do wal45
A. Laszuk, Historia sodalicji, „Per Mariam ad Jesum”, nr 43, paŸdziernik–grudzieñ 2000. Zob. te¿ strona
internetowa wspó³czesnej polskiej Sodalicji Mariañskiej.
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ki z prostytucj¹ i oczywiœcie pornografi¹, co sta³o siê jednym z pierwszoplanowych, jeœli nie naczelnym zadaniem. Podczas dyskusji nad odczytem wyg³oszonym na zebraniu mêskiej sekcji lwowskiej sodalicji uchwalono odezwê zatytu³owan¹ „Precz z pornografi¹” i rzucono pomys³ rozpisania ankiety na ten temat. Nie chodzi³o o odpowiedzi na pytania, tylko o rozwiniêcie indywidualnych opinii. Inwokacja zachêcaj¹ca do wypowiedzi mia³a
formê apelu m³odzie¿y, podpisanego przez 27 studentów kilku uczelni ze
stolicy Galicji; co najmniej dwóch jego sygnatariuszy, Stefan Bry³a i Eugeniusz Kwiatkowski, mia³o póŸniej zyskaæ uznanie i s³awê. Oœwiadczenie to
zawiera³o m.in. tezê, ¿e „pornografia wyprawia za dni naszych istne orgie”,
„ku jej poparciu a szkodzie narodowej sztuka, handel i przemys³ poda³y sobie zgodnie rêce, nawet literatura i prasa”. Wszystkich, a zw³aszcza rówieœników, wzywano do opamiêtania i przy³¹czenia siê do antypornograficznej
akcji46.
Ankieta w jakiœ sposób wpisywa³a siê w coraz czêstsze w pierwszych latach XX w. amatorskie próby zbierania danych statystycznych, badania
opinii publicznej oraz uzyskiwania przy tej okazji propagandowych efektów (wspomnijmy tylko ankietê o ¿yciu p³ciowym warszawskiej m³odzie¿y
akademickiej z 1903 r. czy przeprowadzone z inicjatywy Henryka Sienkiewicza zbieranie opinii znanych Europejczyków o pruskiej polityce wobec
Polaków, szczególnie zaœ o ustawie wyw³aszczeniowej). Literaci i uczeni,
politycy i artyœci od pewnego czasu przyzwyczaili siê, ¿e s¹ pytani o zdanie
w ró¿nych sprawach i ¿e oczekuje siê od nich poparcia, tak¿e w przypadku
apelów o zbieranie sk³adek na rozmaite szlachetne cele47. Jeœli wierzyæ organizatorom, na tysi¹c wys³anych zaproszeñ otrzymano dok³adnie 100 odpowiedzi. Ale za to jakich! Na liœcie respondentów znaleŸli siê m.in.: Boles³aw Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa i Zygmunt Mi³kowski
(Teodor Tomasz Je¿), a tak¿e Maria Rodziewiczówna. By³ lwowski arcybiskup Józef Bilczewski, polscy pos³owie do austriackich i pruskich cia³
przedstawicielskich oraz sejmu galicyjskiego, doœæ liczni profesorowie
(m.in. Józef Kallenbach, Juliusz Kleiner, Adam Szel¹gowski, Stanis³aw
46
Pornografia. G³osy polskie w najwa¿niejszej sprawie moralnoœci spo³ecznej, Lwów [1910], przedmowa
(nlb.).
47
Wed³ug niekompletnych danych tylko w latach 1903–1909 Henryk Sienkiewicz odpowiada³ na 14 ankiet,
odezw i apeli, ³¹cznie z tymi, których sam by³ inicjatorem. Zob. H. Sienkiewicz, Dzie³a, red. J. Krzy¿anowski, t. 58, Bibliografia, Warszawa 1953, s. 123 nn. Sk¹din¹d brak tu informacji o jego drukowanej odpowiedzi na ankietê „antypornograficzn¹”.
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Tarnowski i Marian Zdziechowski). Byli te¿ lekarze i prawnicy, nauczyciele
gimnazjalni. Kilka zdañ nades³a³a ksiê¿na Jadwiga Adamowa Sapie¿yna,
kilka stron — Cecylia Plater–Zyberkówna. Najliczniejsz¹, bo ponad
30–osobow¹ grupê stanowili pisarze i dziennikarze, choæ bez twórców, których mo¿na by w jakikolwiek sposób skojarzyæ z naturalizmem czy M³od¹
Polsk¹. Przewa¿a³y, rzecz jasna, osoby i osobistoœci o konserwatywnych pogl¹dach i prawicowych sympatiach, w tym dwóch patentowanych antysemitów: Szczepan Jeleñski i Teodor Jeske–Choiñski, ale brak by³o raczej prominentnych dzia³aczy narodowej demokracji. Zdarzali siê pojedynczy
umiarkowani libera³owie, a nawet pozostaj¹cy w konflikcie z Koœcio³em
wolnomyœliciele, jak znany z nienawiœci do pornografii i wszelkich na³ogów
Benedykt Dybowski48.
Wypowiedzi respondentów wydano we Lwowie nak³adem Towarzystwa
im. Piotra Skargi w starannej oprawie graficznej, pod wspólnym tytu³em
Pornografia. G³osy polskie w najwa¿niejszej sprawie spo³ecznej. Edycja znana
jest historykom literatury i nielicznym badaczom problematyki obscenów,
ale uznawano j¹ za niereprezentatywny przejaw pruderii i „smutne œwiadectwo obyczajowego i kulturalnego zacofania”, niegodne staranniejszej
analizy49. Wbrew temu stanowisku warto jednak poœwiêciæ jej nieco uwagi.
Kilkanaœcie tekstów nie zawiera³o bezpoœrednich odniesieñ do tematu.
Niektórzy „ludzie pióra” przys³ali po prostu swój wiersz lub kilka aforyzmów do kolejnej ksiêgi zbiorowej. Inni ograniczali siê do ogólnikowych
wyrazów poparcia i sympatii dla „m³odzie¿y”, zachêcaj¹c j¹ do wytrwania
w zbo¿nym dziele. Wiêkszoœæ jednak pisa³a „na temat”. Sienkiewicz pokusi³ siê o definicjê pornografii, stwierdzaj¹c doœæ rozs¹dnie, ¿e „opis lub obraz nagoœci sk¹panej w s³oñcu i powietrzu nie jest pornografi¹. Natomiast
jest ni¹ podpatrywanie nagoœci przez dziurkê od klucza”50. Prus porównywa³ j¹ z chorob¹, zw³aszcza syfilisem (ten ostatni pomys³ powróci³ jeszcze
w kilku dalszych wypowiedziach). Inni woleli z kolei zestawienie z trucizn¹51. Popularne by³y epitety takie jak „zwierzêce ¿¹dze”. Czêœciej jeszcze

48
Pornografia. G³osy polskie..., nlb: spis respondentów uwzglêdniaj¹cy ich profesjê, stanowisko, pozycjê
spo³eczn¹ itp.
49
S. Morawski, Sztuka i pornografia, „Studia Socjologiczne” 1965, z. 4, s. 226; por. w tym samym duchu
M. Filar, dz. cyt., s. 28.
50
Pornografia. G³osy polskie..., s. 49–50 (wypowiedŸ Henryka Sienkiewicza).
51
Tam¿e, s. 39–40 (wypowiedŸ Boles³awa Prusa).
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kojarzono jednak obscena z brudem i rynsztokiem, a lubowanie siê pornografi¹ — z alkoholizmem i narkomani¹52. Ubolewano nad sprzedajnoœci¹
autorów, wydawców i ksiêgarzy. Uderzano tak¿e, i to czêsto, w tony swoistego patriotyzmu i etnocentryzmu. Pornografia mia³a byæ umyœlnie tolerowana przez zaborców, szczególnie niemieckich, oczywiœcie po to, by u³atwiæ dzie³o zag³ady polskoœci (motyw ten widoczny by³ np. w odpowiedziach
ziemianina i cz³onka Ko³a Polskiego w Berlinie Kazimierza Ch³apowskiego, Wiktora Gomulickiego, Józefa Kallenbacha, Stanis³awa Niewiadomskiego i Jana Stelli–Sawickiego oraz nauczyciela z Krakowa Boles³awa Wicherkiewicza). Zdaniem innych, sprzyjali jej nie tyle wrogowie narodu, ile
religii — albo jednego i drugiego równoczeœnie. W tym kontekœcie zaskakuje nieco pomijanie czêstego w ko³ach prawicowych oskar¿ania ¯ydów
o szerzenie pornografii. Nawet Jeleñski i Jeske–Choiñski nie poruszyli
swego ulubionego motywu. Pojawi³ siê on wy³¹cznie w wypowiedzi ziemianina z Królestwa, Ignacego Popiela — i to nie wprost, lecz w formie a¿ nadto przejrzystej aluzji, gdzie mowa w jednym zdaniu o „wydawcach tanich
a brudnych ksi¹¿ek” i „handlarzach ¿ywym towarem”, którymi s¹ „stokroæ
gorsi nieprzyjaciele nasi ni¿ wszystkie zaborcze rz¹dy i narody”53.
Sporo by³o przypadków potêpiania m³odopolskiej literatury jako skrajnie niemoralnej. Stanowi¹ one jak gdyby ci¹g dalszy ankiety „Kuriera Teatralnego” z 1903 r., w której na 31 wypowiedzi 18 potêpia³o literaturê „pornograficzno–zmys³ow¹”, a Sienkiewicz przy tej w³aœnie okazji rzuci³ swój
s³ynny zwrot o „rui i porubstwie”54. Teraz znak równoœci miêdzy modernizmem a pornografi¹ stawia³ m.in. Zygmunt Mi³kowski. Andrzej Mazanowski gromi³ Dzieje grzechu ¯eromskiego i erotyki Kazimierza Tetmajera, Boles³aw Anc i Stanis³aw Tarnowski — Przybyszewskiego i ¯eromskiego.
Dla lwowskiego nauczyciela W³adys³awa Michalskiego najgorszy by³
wspó³czesny teatr — „pomocnik deprawacji”, a szczególnie — „królowa
bezwstydu — operetka”. Ubolewa³ on, ¿e osobê g³oœno protestuj¹c¹ na
przedstawieniu Profesji pani Warren George’a Bernarda Shawa ukarano
policyjn¹ grzywn¹55. Kilku innych autorów poprzestawa³o na ogólnikach.
Notabene kwestia „sztuka a pornografia” poruszana by³a doœæ czêsto, nie52

Tam¿e, s. 16 (wypowiedŸ Benedykta Dybowskiego, ³¹cz¹ca pornografiê z alkoholizmem). Lekarz Wincenty Szyszko twierdzi³, ¿e „alkohol, kobiety i karty (…) oto trzy manowce dla m³odzie¿y” (s. 53).
53
Tam¿e, s. 34–35.
54
Zob. R. Taborski, dz. cyt., s. 61.
55
Pornografia. G³osy polskie..., s. 46–47.
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kiedy w tonie mniej lub wiêcej liberalnym. Walery Garbowiñski z Wilna
wskazywa³, ¿e „nie jest to ka¿dy przejaw erotyzmu w literaturze”, broni³ te¿
powa¿nych prac o „sprawach, zagadnieniach i tajemnicach ¿ycia p³ciowego”56. Paru respondentów rozwija³o pogl¹d nazwany przez Mariana Filara
„teori¹ estetycznej puryfikacji”. Ignacy £yskowski twierdzi³ np., ¿e „artysta
ma prawo wyra¿ania prawdy”. Profesor Politechniki Maksymilian Thullie
ostrzega³ przed uznawaniem za pornografiê ka¿dej nagoœci w sztuce. Nawet Tarnowski przyznawa³, ¿e sproœne i rubaszne utwory Wac³awa Potockiego czy Stanis³awa Trembeckiego to nie pornografia — zw³aszcza ¿e poeci ich nie rozpowszechniali57. Literat, dziennikarz, dramaturg oraz wieloletni cenzor galicyjski Adam Krechowiecki snu³ refleksje o odpowiedzialnoœci pisarza i artysty. Tylko dwie wypowiedzi wyraŸnie odzwierciedla³y
dystans do ca³ej kampanii i œwiadomoœæ konsekwencji, które niesie relatywizm i subiektywizm okreœlenia „pornografia”. Józef Nusbaum–Hilarowicz pisa³, ¿e „trudno [j¹] okreœliæ œciœle (…), bo co dla jednego szczytem
pornografii, dla innego nie zas³uguje wcale na tak¹ nazwê”. Adam Szel¹gowski stwierdza³ wprost, i¿ boi siê s³owa „pornografia”, gdy¿ „s¹ wyrazy
jakby stworzone dla obmowy ludzkiej. Ile¿ one szkody wyrz¹dzaj¹ dzie³om
i twórcom!”58.
W kilku przypadkach znajdujemy próby poszukiwania remedium na
pornografiê i jej skutki. Lekarze stoj¹ konsekwentnie na stanowisku,
¿e seksualna ekscytacja jest nader szkodliwa: m³odzie¿y radz¹ uprawianie
sportu, szczególnie gimnastyki, zimne k¹piele i wycieczki krajoznawcze
oraz, oczywiœcie, unikanie wszelkich podniet. Dzia³acze spo³eczni, w tym
katoliccy, snuj¹ plany zak³adania nowych stowarzyszeñ na rzecz ochrony moralnoœci i aktywizacji ju¿ istniej¹cych. Ten ostatni apel podjê³o,
i owszem, Towarzystwo im. Piotra Skargi oraz sodalisi. Na Kongresie Mariañskim w Przemyœlu, który odby³ siê w sierpniu 1911 r., Adam Konopka,
jeden z referentów, chwali³ siê przedstawionym powy¿ej zbiorem wypowiedzi jako wielkim sukcesem obu stowarzyszeñ, mimo ¿e kilka opinii, które
z oburzeniem odrzuca³, nie wypad³o po jego myœli59. Kreœli³ te¿ plany dalszej walki; mia³a byæ ona totalna i bezlitosna. Powinna zacz¹æ siê na szczeblu rodziny, od eliminacji wszelkiego moralnego brudu oraz sk³aniania
56

Tam¿e, s. 17–18.
Tam¿e, s. 30, 56, 54. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê te¿ Edward Bogdanowicz (s. 6).
58
Tam¿e, s. 37, 53.
59
A. Konopka, O zapobie¿eniu pornografii. Referat wyg³oszony na II Kongresie Mariañskim w Przemyœlu
w dniu 27 sierpnia 1911 roku, Kraków b. d., s. 15.
57
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dzieci i m³odzie¿y do jak najczêstszego przystêpowania do komunii œwiêtej.
Szko³y mia³yby organizowaæ rekolekcje. M³odzie¿ musi byæ objêta zakazem
uczêszczania do lokali publicznych, kawiarni, restauracji itp. Nale¿y g³oœno
protestowaæ przeciw próbom uœwiadamiania m³odzie¿y, m.in. przez lekarzy szkolnych, bo „nasi dziadowie i ojcowie nie mieli specjalnych uœwiadamiaczów, jednak umieli bohatersko walczyæ z przeciwnoœciami w ¿yciu”60.
Konieczny by³by bojkot sklepów, wystaw i punktów kolporta¿u prasy upowszechniaj¹cych pornografiê. Konopka zaleca³ rewizje policyjne, nacisk na
sejm (do którego ju¿ 16 paŸdziernika 1909 r. grupa pos³ów wnios³a stosown¹ interpelacjê). Szczyci³ siê, ¿e nale¿¹ca do lwowskiej sodalicji m³odzie¿
akademicka utworzy³a ko³o prelegentów, gotowych szerzyæ wiedzê o zgubnych skutkach pornografii i rozpusty; to samo grono wyda³o now¹ odezwê,
zatytu³owan¹ Precz z kabaretem!61.
W relacjonowanych opiniach oraz has³ach rzucanych przez polskich
wrogów pornografii z pocz¹tków XX w. daremnie by³oby szukaæ niektórych w¹tków pojawiaj¹cych siê w póŸniejszych refleksjach na ten temat, takich jak powodowane przez odbiór pornograficznych pism i wizerunków
wyzwalanie konsumpcyjnego i egoistycznego stosunku do seksu, jego depersonalizacja i dehumanizacja62. By³o to konsekwencj¹ przekonania, ¿e
seks jest w³aœciwie z³em samym w sobie. Natomiast zmniejsza³a siê chyba
popularnoœæ pogl¹du uto¿samiaj¹cego pornografiê z przedstawianiem nagoœci, choæ wskazywano, ¿e takie w³aœnie s¹ skojarzenia przeciêtnych, niewykszta³conych odbiorców. Wielu inteligentów, a nawet intelektualistów,
szczególnie reprezentantów starszego pokolenia, nadal uto¿samia³o z pornografi¹ zarówno dzie³a literackie wysokiej próby, jak i kiczowate romanse
czy sprzedawane pok¹tnie pocztówki63, obsceniczne dowcipy i aluzje. Wydaje siê jednak, ¿e mimo prób ofensywy ze strony kó³ konserwatywno–katolickich publicznoœæ przyzwyczaja³a siê stopniowo do m³odopolskiego
erotyzmu i prowokacji obyczajowych. £atwiej przyjmowano co prawda to,
co ukazywa³o siê drukiem ni¿ sztuki teatralne. Interesuj¹ca by³a np. reakcja
60

Tam¿e, s. 8–9.
Tam¿e, s. 16.
62
M. Filar, dz. cyt., s. 93–94.
63
Z ich powodu oburza³a siê w 1910 r. „Gazeta S¹dowa Warszawska”; zob. S. Milewski, Ciemne sprawy
dawnych warszawiaków, Warszawa 1982, s. 109. Pod tym wzglêdem niewiele siê chyba zmieni³o, skoro bardzo podobne wyrazy oburzenia mo¿na odnotowaæ w latach poprzednich; por. np. Z. Srebrny, Sprawy seksualne w higienie szkolnej (odczyt na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, 12 VI 1905),
„Zdrowie” 1905, z. 8, s. 640: „W oknach wystawowych mamy czêsto tytu³y ksi¹¿ek pornograficznych lub obrazki sproœne”.
61
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na powieœæ O czym siê nie mówi Zapolskiej z 1909 r., traktuj¹c¹ o ubogiej
dziewczynie, która zosta³a prostytutk¹ g³ównie z winy swego otoczenia.
Doœæ pozytywnie i bez zwyk³ych oskar¿eñ o wywo³ywanie zgorszenia ocenili ten utwór nawet tacy krytycy, jak Jeske–Choiñski i Józef Weyssenhoff.
Odmienne zdanie przedstawi³a na ³amach „Steru” Kazimiera Bujwidowa,
podnosz¹c szkodliwoœæ tezy o wszechmocy popêdu seksualnego, rodz¹cej
nadmierny permisywizm — mimo ¿e Zapolska demaskowa³a te¿ zwalczany
przez abolicjonistyczny „Ster” system reglamentacji. Pismo zamieœci³o jednak polemikê prezentuj¹c¹ odmienny punkt widzenia64. W 1912 r. gor¹ce
spory wywo³a³a sztuka Zapolskiej Kobieta bez skazy, ale wówczas „Ster”
jednoznacznie wzi¹³ w obronê pisarkê atakowan¹ przez konserwatystów,
którzy m.in. zorganizowali w Kielcach protesty przeciw wystawieniu tego
dramatu. W satyrycznych „Kolcach” ukaza³y siê przy tej okazji wiersze i rysunki wyœmiewaj¹ce pruderiê i walkê z pornografi¹65. Nie odstraszy³o to
naturalnie zwolenników tej walki. Niestrudzony Teodor Jeske–Choiñski
jeszcze w 1914 r. wyda³ ksi¹¿kê Seksualizm w powieœci polskiej, w której zebra³, w rozszerzonych przewa¿nie wersjach, swe dawniejsze napastliwe artyku³y krytyczne o utworach Przybyszewskiego, Zapolskiej i ¯eromskiego.
Powy¿sza trójka czêsto, jak widaæ, by³a traktowana jednakowo i omawiana
wspólnie — z konserwatywno–katolickiego punktu widzenia ma³o co ró¿ni³o owych „gorszycieli”. A przecie¿ Zapolska potrafi³a w liœcie prywatnym
tak skomentowaæ Przybyszewskiego: „A na Boga ¿ywego, czy¿ nic ju¿ nie
ma na œwiecie, tylko pewna czêœæ cia³a kobiety? (a toæ to nie literatura nagiej duszy, ale nale¿y zmieniæ… literê)”66. Publicznie jednak przyznawa³a
mu wielkoœæ67.
Nasuwa siê wiêc na koniec pytanie, w jakim stopniu odnoszono pornografiê do kobiet, na ile traktowano j¹ jako obrazê ich godnoœci, zniewolenie
i uprzedmiotowienie? Akcenty takie widaæ w wypowiedziach z krêgu feministycznego, a tak¿e wœród innych promotorów walki z handlem „¿ywym
towarem”, prostytucj¹ i sutenerstwem. Przewa¿a³y jednak zdecydowanie
opinie podnosz¹ce szkodliwoœæ pornografii dla m³odzie¿y mêskiej, ona te¿
64

K. Bujwidowa, „O czym siê nie mówi”, „Ster” 1909, nr 7/8, s. 287–294; A. Langner, „O czym siê nie mówi”
Zapolskiej (w odpowiedzi na krytykê p. Bujwidowej), tam¿e, nr 11/12, s. 393–398; por. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Studium..., s. 418.
65
„Kolce” 1912, nr 9, s. 4; tam¿e, nr 17, s. 5; por. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Studium..., s. 449.
66
G. Zapolska do Ludwika Szczepañskiego, ok. 2 II 1899, Biblioteka Ossolineum rkps 12 215 II, cyt. za:
J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Studium..., s. 188.
67
Tam¿e.
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wy³¹cznie mia³a jej unikaæ i przeciwstawiaæ siê temu zjawisku. Wydaje siê,
¿e nawet najodwa¿niejsi bojownicy, niezale¿nie od tego, czy wychodzili od
konserwatywnych, czy te¿ „postêpowych” pryncypiów, wzdragali siê przed
wci¹ganiem do akcji dziewcz¹t lub m³odych kobiet. Dzia³a³o tutaj nadal silne tabu.
W³aœciwie jeden tylko g³os Cecylii Plater–Zyberkówny, zamieszczony
w zbiorowym wydawnictwie lwowskim, a nastêpnie w szerszej wersji przedrukowany w osobnej broszurze68, wy³amywa³ siê z tej regu³y. Po pierwsze:
by³a to jedyna tak obszerna i analityczna wypowiedŸ na temat pornografii
autorstwa kobiety z konserwatywnego obozu. Po drugie: choæ niema³o by³o
tu frazesów o brudzie moralnym, abstrakcyjnych rozwa¿añ o istocie z³a
i zgubnym wp³ywie nowoczesnej literatury, pojawia³y siê te¿ oryginalne
przemyœlenia. Zdaniem autorki czytanie dzie³ uznanych przez ni¹ za pornograficzne powodowa³o, ¿e „nie tylko nie wierzy siê w mo¿liwoœæ cnoty,
ale sam¹ cnotê uwa¿a za ob³udê, faryzeizm lub nawet za zamaskowany wystêpek”. Skutki powinny zwróciæ uwagê kobiet, gdy¿ do tych skutków nale¿¹ „demoralizacja, uwiedzenie dziewczêcia, wiaro³omstwo ma³¿eñskie,
rozwody, separacje i anulacje ma³¿eñskie”69. Zreszt¹, jej zdaniem, pornograficzne ksi¹¿ki mia³y byæ groŸniejsze dla kobiet ni¿ dla mê¿czyzn, jako ¿e
kobiety s¹ bardziej wra¿liwe70. Plater–Zyberkówna wskazywa³a te¿ na fatalne skutki zdrowotne ekscytacji seksualnej, wymieniaj¹c m.in. „histeriê,
idiotyzm, ob³¹kanie, epilepsjê, neurasteniê i choroby weneryczne”. Podkreœla³a szkodliwoœæ „zepsucia” dla „biednej gawiedzi ulicznej, bezdomnych uczniów, terminatorów i przysz³ych ladacznic ulicznych”. Zauwa¿my,
¿e troska o m³odzie¿ spoza „warstw oœwieconych” nader rzadko pojawia³a
siê w antypornograficznych eksklamacjach; ich autorzy mieli na uwadze
przede wszystkim uczniów gimnazjów i studentów, a wiêc zdecydowan¹
mniejszoœæ spo³eczeñstwa.
W omawianej broszurze stanowisko rygorystyczne s¹siadowa³o z przekonaniem, ¿e tradycyjne metody walki ze „zgorszeniem” nie s¹ skuteczne.
Katolicka publicystka odrzuca³a argumentacjê stronników swobody artystycznej, a wiêc teoriê estetycznej puryfikacji przekazu o silnych konotacjach erotycznych. Polemizowa³a te¿ ze stanowiskiem, ¿e pornograficzne
68
69
70

[C. Plater–Zyberkówna], Wolno? Czy nie wolno?, Warszawa b. d. [1910?].
Tam¿e, s. 11, 13.
Tam¿e, s. 23.
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treœci powinny byæ dozwolone dla osób doros³ych. Z drugiej strony dystansowa³a siê od niektórych postulatów z krêgu sodalicji mariañskiej. Wyra¿a³a przekonanie, i¿ antypornograficzna kampania prasowa mo¿e pobudzaæ
ciekawoœæ i stanowiæ reklamê dla autorów, ksiêgarzy i wydawców zarabiaj¹cych na pornografii. Równie¿ g³oœna akcja bojkotu mog³aby obróciæ siê
na ich korzyœæ, jednaj¹c sympatiê rzekomym ofiarom nagonki. Nie wierzy³a
tak¿e w dobroczynny skutek kar i zaostrzania prawa, choæ popiera³a stosowanie surowej cenzury. WyraŸnie jednak obawia³a siê syndromu „zakazanego owocu”. Proponowa³a, by przede wszystkim „z³o dobrem zwyciê¿aæ”,
zaszczepiaæ od dzieciñstwa poczucie wstydu, kszta³ciæ m³odzie¿ w duchu
katolickiej moralnoœci, a autorów niemoralnych ksi¹¿ek staraæ siê „nawracaæ taktownym i pe³nym mi³oœci postêpowaniem”. By³ to program pozytywny, z wyraŸnym dystansem wobec przewa¿aj¹cej wœród moralistów postawy
„domoros³ego Savonaroli”71. Stosuj¹c zaœ do pogl¹dów Plater–Zyberkówny typologiê proponowan¹ przez Filara, stwierdziæ nale¿y, ¿e stanowi³y one
eklektyczny melan¿ kilku teorii z obu g³ównych grup — subiektywno–moralistycznej i obiektywno–pragmatycznej. Dominowa³o uleganie „teorii
niebezpieczeñstwa moralnego” i „teorii zgorszenia”, choæ widoczny by³ te¿
wp³yw „teorii antyseksualnej” i „teorii interesu spo³ecznego”.
Jak mieliœmy okazjê siê przekonaæ, terminowi „pornografia” na pocz¹tku XX w. odpowiada³y ró¿ne pola semantyczne. Z pozoru czêstsze
i g³oœniejsze by³y wypowiedzi tych, którzy z oburzeniem zaliczali tu wszelkie manifestacje seksualnoœci w literaturze i sztuce. Sk¹din¹d ich protesty,
przewa¿nie daremne, choæ w konkretnych przypadkach czasami skuteczne, œwiadcz¹ o zawê¿aniu siê granic omawianego pojêcia. Zarówno rzekoma, jak i prawdziwa pornografia by³y bardzo odporne na kampanie prowadzone przez rygorystycznych moralistów z ostatnich lat przed I wojn¹
œwiatow¹.

71

Tam¿e, s. 18, 9, 27, 31–34.
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„Trzech masz wrogów,
którzy czyhaj¹ na zabicie twej duszy...”.
Zagro¿enia moralne w ujêciu polskich
poradników i prasy dla s³u¿by domowej
na prze³omie XIX i XX wieku
„Trzech masz wrogów, którzy czyhaj¹ na zabicie twej duszy...”

S³u¿ba domowa na prze³omie XIX i XX w. tworzy³a najwiêksz¹ grupê
zawodow¹ wœród pracuj¹cych kobiet i stanowi³a wysoki odsetek ogólnej
liczby mieszkañców polskich miast. Warunki pracy i bytu s³u¿¹cych zale¿a³y
od woli pracodawców i zamo¿noœci domu, w którym przebywali i pracowali. Czyni³o ich to grup¹ mobiln¹ spo³ecznie, plasuj¹c¹ siê pomiêdzy plebsem miejskim i drobnomieszczañstwem. Jedn¹ z istotniejszych bol¹czek
s³u¿by by³ nienormowany czas pracy, siêgaj¹cy czêsto 14–18 godzin na dobê. Poza krótkim „wychodnym” w niedzielê, udzielanie wolnego w tygodniu nie by³o ówczeœnie przyjête, nie gwarantowa³o tego równie¿ prawodawstwo. S³u¿¹cym kobietom ustawicznie towarzyszy³o ryzyko zarówno
utraty miejsca pracy i bezdomnoœci, jak te¿ niechcianej ci¹¿y. Skazane by³y
w wiêkszoœci przypadków na przymusowe staropanieñstwo. Ani d³ugoletnia s³u¿ba, ani nabyte w trakcie pracy doœwiadczenie nie stanowi³y zabezpieczenia na staroœæ; mog³a je daæ wy³¹cznie w³asna zapobiegliwoœæ:
oszczêdnoœæ lub w porê zawarte ma³¿eñstwo1.
1

W literaturze przedmiotu sytuacjê ¿eñskiej s³u¿by domowej na ziemiach polskich prze³omu XIX i XX w.
charakteryzuj¹ m.in.: W. Mêdrzecki, M³odzie¿ wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002; A. Jakubczyk, Zgromadzenie S³ug Jezusa w spo³eczeñstwie polskim w latach
1884–1939, Warszawa–Lublin 2001; A. Zarawska, Krakowskie s³u¿¹ce na prze³omie XIX i XX wieku, „Rocz-
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Stosunkowa ³atwoœæ podjêcia pracy w charakterze pomocy domowej
nale¿a³a do podstawowych zalet tego zajêcia. Odgrywa³a niebagateln¹ rolê
w kontekœcie przemian modernizacyjnych, którym podlega³o ówczesne
spo³eczeñstwo polskie, w tym powi¹zanego z owymi przemianami zjawiska
wzmo¿onej migracji zarobkowej kobiet. W mieœcie istnia³o du¿e i szybko
rosn¹ce zapotrzebowanie na s³u¿¹ce, o posadê nie by³o wiêc trudno. Chêtnie te¿ przyjmowano dziewczêta œwie¿o przyby³e ze wsi, jako pojêtne i nie
„zepsute”, o niewygórowanych wymaganiach bytowych i finansowych2. Zajêcie s³u¿¹cej pozornie wydawa³o siê stosunkowo bezpiecznym i ³atwym zawodem, wymaga³o wszak jedynie prowadzenia domu. Z drugiej strony ¿eñska s³u¿ba domowa stanowi³a najs³abszy element ówczesnej struktury spo³ecznej nie tylko z powodu p³ci, ale i z racji pochodzenia spo³ecznego, braku wykszta³cenia oraz wyobcowania i samotnoœci w œrodowisku miejskim.
Zatem niejako w samym jej po³o¿eniu warunkowanym przez te czynniki
kry³o siê najwiêksze zagro¿enie. Najlepiej oddaj¹ jego skalê s³owa, jakie
kierowa³ do s³u¿¹cych Kazimierz Riedl w swoim kilkukrotnie wznawianym
poradniku. Przeczytaæ tam mo¿na: „Trzech masz wrogów, którzy czyhaj¹
na zabicie twej duszy: szatana (...), œwiat, tj. z³ych ludzi obojej p³ci, którzy
ciê ci¹gn¹ i namawiaj¹ do z³ego i lekkiego ¿ycia (...), i w³asne twe cia³o, które bêd¹c m³ode i w kwiecie wieku, pragnie u¿ywaæ rozkoszy”3. Cytat ten
zdaje siê mieæ znaczenie uniwersalne, gdy¿ ogarnia w ca³oœæ zarówno warunki zewnêtrzne (pokusy miejskiego ¿ycia oraz ludzi i sytuacje spo³eczne
gro¿¹ce upadkiem), jak i nios¹ce zagro¿enie cechy dziewcz¹t s³u¿¹cych
(ich m³odoœæ i naiwnoœæ, cia³o maj¹ce swoje potrzeby).
O wprowadzeniu kwestii s³u¿¹cych do dyskursu publicznego zadecydowa³o kilka czynników. Na zainteresowanie s³u¿b¹ domow¹ wp³yn¹³ zauwa¿alny wzrost liczebnoœci tej warstwy zawodowej, jednej z bardziej upoœledzonych spo³ecznie. W warstwie ideowej zawa¿y³o na tym niew¹tpliwie powstanie samodzielnego ruchu feministycznego, który rozpatrywa³ tê problematykê przede wszystkim w kontekœcie walki z prostytucj¹4. Drugie œrodowisko to inspirowani encyklik¹ „Rerum novarum” Leona XIII z 1891 r.
nik Krakowski” LIX, 1993, s. 93–98; A. ¯arnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974; C. Walewska, Warunki bytu i pracy s³u¿by domowej w Polsce, „Ekonomista” XXIV, 1924, t. 1,
s. 61–84; tej¿e, S³u¿ba domowa w prawodawstwie obcem i naszem, „Ekonomista” XXV, 1925, t. 1, s. 170–185.
2
W. Mêdrzecki, dz. cyt., s. 111–112.
3
K. Riedl, Pami¹tka dla dziewcz¹t s³u¿¹cych osobliwie po miastach, Kraków 1906, s. 5–6.
4
Por. T. Mêczkowska, S³u¿¹ce a prostytucja, Warszawa 1906, s. 18, cytowane wy¿ej artyku³y C. Walewskiej.
Dyskurs feministyczny w takim kontekœcie analizuje J. Sikorska–Kulesza, Z³o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004.
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przedstawiciele instytucji koœcielnych i stowarzyszeñ katolickich. Na prze³omie XIX i XX w. odnotowaæ mo¿na znaczny — w porównaniu do dekad
wczeœniejszych — wzrost liczby poradników dla s³u¿by5. W tym okresie zaczêto wydawaæ równie¿ przeznaczon¹ dla niej prasê. Szczególn¹ uwagê
zwracaj¹ takie tytu³y, jak „Przyjaciel S³ug” — ukazuj¹ce siê w Krakowie od
1897 r. pierwsze pismo periodyczne dla s³u¿¹cych, oraz wydawane nieco
póŸniej w Warszawie „Pracownica Polska” czy poznañska „Gazeta dla Kobiet. Miesiêcznik Ilustrowany”. Ostatnia z wymienionych adresowana by³a
do szerszego krêgu kobiet pracuj¹cych, w tym równie¿ do s³u¿by domowej.
Wspomniane pisma wydawane by³y w³aœnie przez przedstawicieli œrodowisk katolickich. „Przyjaciel S³ug” by³ pismem Stowarzyszenia S³ug Katolickich pod wezwaniem œw. Zyty, za³o¿onego w Krakowie w 1898 r. „Pracownica Polska”, wydawana w Warszawie w latach 1908–1920 oraz 1922–
–1939 (w 1914 r. przemianowana na „Pracownicê Katolick¹”), stanowi³a organ Stowarzyszenia S³ug Katolickich, jedynej zawodowej organizacji
s³u¿by ¿eñskiej w Królestwie. Poznañska „Gazeta dla Kobiet” (1909–1938)
by³a kontynuacj¹ pisma „Pracownica” (1907–1908). Oba periodyki by³y organami katolickiego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Kobiet Pracuj¹cych, w sk³ad
którego wchodzi³o Towarzystwo Katolickiej S³u¿by ¯eñskiej w Poznaniu,
za³o¿one w 1907 r.6
Rzecz¹ interesuj¹c¹ wydaje siê przeœledzenie, w jaki sposób poradniki
i prasa prze³omu wieków podejmowa³y kwestiê s³u¿by domowej i jak siê do
niej odnosi³y. Jaki wzorzec idealnej s³u¿¹cej propagowa³y? Wszak w analizie problemu s³u¿¹cych skupia³y siê — jak w soczewce — wszystkie bol¹czki ówczesnej epoki g³êbokich przemian spo³ecznych. Bêd¹ to zatem: mobilnoœæ spo³eczna i jej skutki, sytuacja kobiet na rynku pracy i prostytucja.
Co wiêcej, specyfika zawodu s³u¿¹cej, tj. wyobcowanie, bêd¹ce skutkiem
migracji, oraz podleg³oœæ plasowa³y j¹ w „grupie ryzyka”. Zawczasu warto
te¿ poœwiêciæ kilka uwag obranej przez autorów formie przekazu treœci
oraz celom, jakie sobie stawiali, gdy¿ u³atwi to odpowiedŸ na postawione
wy¿ej pytania. Warstwa s³u¿¹cych by³a uwa¿ana za jedn¹ z grup spo³ecz5

A. Kwiatkowski, S³uga. Kilka uwagi godnych pytañ, Warszawa 1893; J. Dubicka, Poradnik dla s³ug, Warszawa 1897; J. Strokowa, Panie i s³ugi, Poznañ 1897; A. Dziewicka, Praktyczne wskazówki dla dziewcz¹t s³u¿¹cych, Kraków 1899; K. Riedl, Pami¹tka dla dziewcz¹t s³u¿¹cych osobliwie po miastach, wyd. 3, Kraków
1906; Dobra s³u¿¹ca czyli co powinnam wiedzieæ o s³u¿bie i na s³u¿bie? Poradnik dla s³u¿¹cych, Poznañ 1909.
6
Zob. szerzej Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce 1818–1937. Materia³y do historii czasopism, Warszawa 1938, s. 98, 212–213; J. Franke, Wokó³ buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905–
–1918, Warszawa 2000, s. 118–131.
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nych bardziej opornych na zabiegi czytelnicze, g³ównie z powodu powszechnego analfabetyzmu. Wa¿ne by³o te¿ to, ¿e niewielki odsetek umiej¹cych
czytaæ dysponowa³ znikom¹ iloœci¹ wolnego czasu. Jak siê wydaje, œwiadomoœæ tych ograniczeñ sk³ania³a twórców do nadawania pismom i poradnikom formy uproszczonej, nawet jak na ówczesne realia wydawnicze, choæ
charakterystycznej dla ca³ego ówczesnego piœmiennictwa „dla ludu”. Dominowa³y w owej prasie dla s³u¿¹cych scenki z ¿ycia s³u¿by (autentyczne
i fikcyjne), ¿ywoty œwiêtych, krótkie opowiadania z wyeksponowanym mora³em. Wp³yw wywiera³ tu, o czym nale¿y pamiêtaæ, charakterystyczny dla
œrodowisk katolickich patriarchalizm, w jego duchu pisane by³y równie¿
poradniki. Przyjmowa³y one stosunkowo jednorodn¹ optykê. Zgodnie dostrzega³y przede wszystkim koniecznoœæ edukacji moralnej s³u¿¹cych, zawodow¹ przesuwaj¹c na dalszy plan lub ca³kowicie bagatelizuj¹c. Dominowa³y treœci wychowawcze, chêtnie odnoszono siê do zagadnieñ takich, jak
polecane wzorce zachowania i wygl¹du, wymagania dotycz¹ce grzecznoœci,
pracowitoœci i uczciwoœci. Poniewa¿ w dotarciu do s³u¿¹cych du¿¹ rolê wyznaczano pracodawcom7, nieliczne oceny krytyczne postêpowania „pañ
domu” czy konstatacja trudnych warunków pracy zdominowane by³y przez
opisy najczêœciej spotykanych przywar s³u¿¹cych oraz zalecenia cierpliwoœci w duchu ewangelicznym. Charakterystyczn¹ cech¹ analizowanych publikacji by³o to, ¿e respektowa³y wymagania i kryteria oceny pracodawców
czy patronów licznych stowarzyszeñ s³ug, ignoruj¹c przypuszczalne spontaniczne zainteresowania ostatecznych odbiorczyñ8. Bardziej by³y adekwatne do oczekiwañ „wzorowych” pañ domu, poszukuj¹cych dobrych wzorców dla s³u¿by, ni¿ do potrzeb samych s³u¿¹cych. Celem poradników tak
naprawdê by³o przygotowaæ s³u¿¹ce do ¿ycia i pracy w mieœcie, wyposa¿yæ
w „pancerz moralny”, uwra¿liwiæ na te kwestie. Tylko „s³u¿¹ca chrzeœcijañska” — jak odczytaæ mo¿emy intencje twórców poradników i prasy — bêdzie w stanie podo³aæ ryzyku takiej pracy. Moralnoœæ katolicka mia³a je niejako „zaimpregnowaæ” przeciw pokusom ¿ycia miejskiego i zakusom „bezbo¿nych” ludzi.

7

Najbardziej powszechnym zabiegiem by³o g³oœne czytanie i prenumerowanie prasy dla s³u¿¹cych przez
ich pracodawców, por. Moje s³u¿by. Dziennik Marcysi. Poprawiony z rêkopisu przez C. Walewsk¹, Warszawa
1906, s. 55–56; „Przyjaciel S³ug” 1897 [numer okazowy], s. 13–14.
8
Por. A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983, s. 413, gdzie autorka uwagi te odnosi do ca³oœci publikacji „dla ludu”.
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Za³o¿enia te skutkowa³y dwojako: omawiana prasa i poradniki w ma³ym stopniu stanowi³y fachow¹ pomoc w zajêciach zwi¹zanych z gospodarstwem domowym, rzadko te¿ informowa³y o takich pragmatycznych kwestiach, jak np. prawne sposoby rozwi¹zywania konfliktów z pracodawcami. Spoœród analizowanych poradników tylko nieliczne dawa³y praktyczne wskazówki przydatne w pracy domowej9. O priorytetowym traktowaniu obowi¹zków „chrzeœcijañskiej s³u¿¹cej” w sprawach wiary najdobitniej
œwiadczy to, ¿e zalecano jej dba³oœæ o wype³nianie obowi¹zków religijnych
nawet kosztem otrzymywania z tego tytu³u mniejszych zarobków10.
„Przyjaciel S³ug” najwiêcej miejsca na swych ³amach u¿ycza³ w³aœnie tematyce religijnej. Nawet zamieszczone jednorazowo praktyczne porady
dla kucharek, pokojówek i piastunek przybra³y postaæ dekalogu11. Uderza
te¿ szczególny konserwatyzm pisma, przejawiaj¹cy siê w przedrukowywaniu fragmentów poradników dla s³u¿¹cych nawet sprzed blisko 40 lat, bez
ingerencji w styl i treœæ12. W zwi¹zku z deklaracj¹, i¿ pismo broniæ mia³o
„interesów s³ug”, zamieszczano informacje o dzia³alnoœci powo³ywanych
na terenie Galicji stowarzyszeñ katolickich dla s³ug i ich akcjach o charakterze interwencyjnym13. Wydawana w Warszawie „Pracownica Polska”
upowszechnia³a na swych ³amach wzór dobrej s³u¿¹cej, pracowitej i gorliwej katoliczki, pokornej wobec losu i pos³usznej wobec prze³o¿onych. ¯yciorys œw. Zyty, przedstawiany i powielany fabularnie na jej ³amach, odgrywa³ rolê wzoru osobowego dobrej s³u¿¹cej, która powinna obowi¹zki zawodowe ³¹czyæ z moralnym i religijnym pos³annictwem14. Poznañska „Pracownica” i „Gazeta dla Kobiet”, choæ ró¿ni³y siê od wy¿ej wymienionych
tak pod wzglêdem stylistyki, jak i bardziej nowoczesnej formu³y15, równie¿
stawia³y sobie za cel pouczaæ o obowi¹zkach „spo³ecznych, oœwiatowych,
moralnych i religijnych” kobiet pracuj¹cych wzglêdem siebie i spo³eczeñ9

A. Dziewicka, Praktyczne wskazówki...; Dobra s³u¿¹ca...
K. Riedl, dz. cyt., s. 13–14.
11
Zob. Dziesiêæ przykazañ dla pokojówek, „Przyjaciel S³ug” 1898, nr 5, s. 9; Dziesiêæ przykazañ dla piastunek, tam¿e, s. 10; Wskazówki dla kucharek, tam¿e, nr 6, s. 11; poza tym w ka¿dym z numerów miesiêcznika
tzw. porady gospodarskie i przepisy kucharskie stanowi³y zaledwie u³amek treœci.
12
By³y to poradniki W. Wielog³owskiego, Kucharki. Obrazek z obyczajów domownictwa miejskiego, Kraków
1858 oraz C. J. Bussona, Rady dla s³u¿¹cych, Kraków 1878.
13
Por. szerzej zdanie sprawy z dzia³alnoœci krakowskiego Stowarzyszenia S³ug Katolickich, A. Dziewicka,
Do naszych Przyjació³ek, „Przyjaciel S³ug” 1904, nr 7, s. 99–104.
14
J. Franke, dz. cyt., s. 123, 131.
15
Pismo publikowa³o wiadomoœci z zakresu higieny popularnej (dzia³ „Sprawy zdrowotne”), informacje
z dziedziny „gospodarstwa kobiecego” i dawa³o porady prawne.
10
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stwa16. „Pracownica” nie poœwiêca³a zatem uwagi kwestiom doskonalenia
zawodowego przysz³ych s³u¿¹cych. Periodyk wprost zalicza³ pracê s³u¿by
domowej do zawodów, które „nie wymagaj¹ wstêpnej nauki zawodowej”,
odpowiednich dla dziewcz¹t, chc¹cych „zaraz zarabiaæ i byæ pomoc¹ rodziny”17. Stosowne umiejêtnoœci dziewczêta nabywaæ mia³y w trakcie wykonywania pracy, któr¹ uznano za „najwiêcej odpowiadaj¹c¹ usposobieniu kobiety” i „przydatn¹ na ca³e ¿ycie”. Cen¹ za taki tryb nabywania doœwiadczeñ powinny byæ niskie dochody w pierwszych latach s³u¿by18.
„Idealna s³u¿¹ca”, która jawi³a siê na stronach poradników i prasy, by³a
uleg³a i moralna. Autorów w daleko mniejszym stopniu interesowa³a, upraszczaj¹c, s³u¿¹ca lepiej lub gorzej sprz¹taj¹ca czy kucharka respektuj¹ca
zasady racjonalnego ¿ywienia. Mamy te¿ do czynienia ze stereotypowym,
patriarchalnym z ducha podejœciem do problemu s³u¿by domowej. Wydaje
siê, ¿e nie zak³adano w omawianych wydawnictwach potrzeby dog³êbnej
analizy ich sytuacji. To odró¿nia³o œrodowiska katolickie od feministycznych bodaj najbardziej; tylko te ostatnie wprowadzi³y do dyskursu publicznego problem prostytucji, jako organicznie powi¹zany z kwesti¹ s³u¿by domowej. Brak autentycznej diagnozy w omawianych poradnikach i prasie
objawia³ siê przypisywaniem dziewczêtom „grzechu”, specyficzn¹ wizj¹ ich
potrzeb oraz przesadnym podkreœlaniem walorów zawodu s³u¿¹cej. S³u¿¹ce z natury mia³y byæ grzeszne. M³odoœæ, niedoœwiadczenie, grzeszne cia³o i uroda nara¿a³y je na demoralizacjê, gdy¿ „jest to prawdziwe nieszczêœcie dla s³u¿¹cej, jeœli jest bardzo piêkna, bo na tak¹ najwiêcej niegodziwi
ludzie czyhaj¹”. Nakazywano zatem s³u¿¹cym: „Ubieraj siê schludnie, ale
skromnie i bój siê, by przez ciebie kto do grzechu nie by³ pobudzony,
bo oprócz w³asnego jeszcze cudzy grzech weŸmiesz na swoje sumienie”19.
Uœwiadamiano dziewczêta, aby „okien sypialni w nocy nie otwieraæ nikomu, choæby mówi³ tak piêknie jak archanio³...”20. Demaskowano s³u¿¹ce
„rozpustne”, które „owszem lubuj¹ siê w s³odkim chwilowo gruchaniu,
pcha je namiêtnoœæ, lubi¹ szeptaæ, ¿artowaæ, same nawet czêstokroæ do
zguby prowadz¹. Rozpustna s³uga jest strasznym wrogiem domu. Mizdrzy

16
17
18
19
20

„Pracownica” II, 1908, nr 1.
Na prze³omie, tam¿e, nr 8, s. 29, nr 10, s. 37–38.
W sprawie wyboru zawodu dla dziewcz¹t, „Gazeta dla Kobiet” 1911, nr 6, s. 43.
K. Riedl, dz. cyt., s. 5–6, 9–10.
Powieszona s³uga, „Przyjaciel S³ug” 1897, s. 13 (wyj¹tek z kroniki kryminalnej).
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siê do gospodarza, lub do dzieci jego”21. Z podanych wy¿ej wzglêdów równie¿ pragnienia s³u¿¹cych prezentowano w sposób skrajnie schematyczny.
S³u¿¹ca „wyobra¿a [sobie] siebie szczêœliw¹ «na swój sposób»: wystrojon¹, kochan¹ przez jakiego urwisa, rozbawion¹ na tañcach” — stwierdza³
A. Kwiatkowski. W wariancie „pozytywnym” dobra s³u¿¹ca pragnê³a jedynie „k¹ta wolnego, dobrego s³owa i chwili dla siebie wy³¹cznie”, zasadniczo
w celu dope³nienia obowi¹zków religijnych22. Brakowa³o natomiast w poradnikach i prasie wzmianek o potrzebie d³u¿szego snu, lepszych miejsc do
spania, mniej wyniszczaj¹cych warunków pracy, bardziej zró¿nicowanego
wy¿ywienia oraz zapewnienia pracy i dachu nad g³ow¹ w miesi¹cach letnich, gdy pañstwo wyje¿d¿ali na wakacje. Przede wszystkim takie bol¹czki
znajdziemy we wspomnieniach s³u¿¹cych23. Tymczasem dla wiêkszej czêœci
opinii publicznej (pracodawców), podobnie jak dla autorów analizowanej
publicystyki, s³u¿ba w miejskich domach by³a traktowana jako niekwestionowany awans spo³eczny. Do takiego zatrudnienia popycha³o wszak g³ównie „ubóstwo i nieznajomoœæ innej pracy”24. Z tego powodu polecano m³odym dziewczêtom pracê s³u¿¹cej, jako z wielu wzglêdów korzystniejsz¹ od
pracy fabrycznej25.
W tym kontekœcie niezwykle interesuj¹c¹ kategoriê badawcz¹ stanowi¹
powszechnie obecne w omawianych publikacjach rozwa¿ania o niebezpieczeñstwach moralnych, zagra¿aj¹cych s³u¿¹cym w ich codziennej pracy i ¿yciu. Analiza owych zagro¿eñ by³a sta³ym elementem retoryki uprawianej
przez autorów poradników i artyku³ów prasowych. Po ich rozpatrzeniu
uzyskujemy informacje, choæ podbudowane stereotypami, o realiach miejskich i pracy najemnej w domach. Masowy nap³yw m³odych dziewcz¹t
sprzyja³ patologiom. Alarmuj¹c o zagro¿eniach, poradniki i publicystyka
prasowa stara³y siê przeto ostrzec i pobudziæ do refleksji osoby poszukuj¹ce takiego zatrudnienia. W czym zatem dostrzegano najczêœciej niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹ce m³odym s³u¿¹cym? Nale¿a³o do nich w pierwszym
rzêdzie nastawanie na „niewinnoœæ” pracownic domowych i ich „upadek”
21

A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 43–44.
Tam¿e, s. 24–25, 38–39.
Por. Moje s³u¿by. Dziennik Marcysi...; J. Witowska, Ludzie i nieludzie. Ze wspomnieñ s³u¿¹cej, Warszawa
1951.
24
A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 9.
25
Do jej atutów zaliczono sta³y popyt na s³u¿¹ce, wy¿sz¹ pensjê, zapewnione mieszkanie, ustawiczny ruch,
urozmaicenie w pracy, dobre wy¿ywienie, mo¿liwoœæ przygotowania siê do „¿ycia familijnego”, ochronê ze
strony pracodawców, zob. Na prze³omie, „Pracownica” 1908, nr 9, s. 34.
22
23
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z winy pracodawców. Bardzo czêsto wymieniano je wraz z innym zagro¿eniem, a mianowicie z niemo¿noœci¹ lub utrudnianiem wykonywania praktyk religijnych. Instruowano s³u¿¹ce: „Zmieniajcie tylko wtedy s³u¿bê, jeœli
znajdujecie siê w domu niepobo¿nym, gdzie wam nie wolno wype³niaæ
przepisów wiary œwiêtej i gdzie wasza cnota na szwank jest nara¿ona”26.
Kry³a siê za tym w gruncie rzeczy stereotypowa teza, ¿e w chrzeœcijañskiej,
prawdziwie pobo¿nej rodzinie do tak szokuj¹cych faktów nie mog³o dochodziæ. W nie³atwej sprawie wykorzystywania seksualnego poradniki w zawoalowany sposób stara³y siê uczuliæ czytelniczki na niebezpieczeñstwo gro¿¹ce im ze strony pracodawców lub cz³onków ich rodziny (w przypadku np.
szukania doœwiadczeñ przez dojrzewaj¹cych m³odzieñców), kategorycznie
nakazuj¹c czujnoœæ i obronê. „Wolno ci siê broniæ i z oburzeniem odtr¹ciæ od siebie takiego, który ciê kusi do grzechu lub chce ciê pozbawiæ
niewinnoœci” — przekonywano na ³amach „Przyjaciela S³ug”27. „Czuwaj
nieustannie, abyœ najpiêkniejszej i prawdziwej ozdoby twej, tj. dziewiczej
czystoœci nie utraci³a — czytamy w poradniku Riedla. — Nie wstêpuj wiêc
w tak¹ s³u¿bê i nie zostawaj w takim obowi¹zku, gdzie jest niebezpieczeñstwo dla twej cnoty”28. Gdyby pracodawca pozwala³ sobie wobec s³u¿¹cej na poufa³oœci, za najlepszy œrodek uwa¿ano opuszczenie miejsca pracy29. Zgodnie z kodeksem prawa cywilnego (przepisami dotycz¹cymi prawa
s³u¿bowego), obowi¹zuj¹cego w zaborze pruskim — o czym informowa³a „Pracownica” — wszystko, co mog³o byæ dla s³u¿¹cej powodem utraty
„trzech dóbr najwa¿niejszych, tj. zdrowia, moralnoœci i religii”, by³o bezsprzecznie wa¿n¹ przyczyn¹ do natychmiastowego opuszczenia s³u¿by. Pismo nakazywa³o te¿ walczyæ z fa³szywym wstydem, informowaæ pracodawczynie o prawdziwych powodach rezygnacji z pracy, nawet kosztem zaszokowania pani domu30.
Zadziwiaj¹ce jest, ¿e poradniki nie udziela³y informacji, co zrobiæ, gdy
nieszczêœcie stanie siê faktem, pomija³y milczeniem przypadki wyrzucania
26

Rady dla dziewcz¹t, zostaj¹cych w obowi¹zkach, „Przyjaciel S³ug” 1904, nr 4, s. 56–58. Wspomniane „niepobo¿ne domy” to w przewa¿aj¹cej mierze domy wyznawców judaizmu, ale te¿ katolików, wymuszaj¹cych
na s³u¿bie zaniedbywanie religijnych obowi¹zków wskutek nadmiaru pracy. S³u¿¹ce przestrzegano jednak,
aby gorliwoœæ w æwiczeniach religijnych nie kolidowa³a z obowi¹zkami.
27
Ks. S. N, £agodnoœæ, „Przyjaciel S³ug” 1901, nr 7, s. 99.
28
K. Riedl, dz. cyt., s. 10–11.
29
Do wyj¹tków nale¿a³y rady skrajne, typu — by naœladowaæ „przyk³ady œwiêtych dziewic, co wola³y ¿ycie
po³o¿yæ ni¿ cnotê utraciæ”, tam¿e, s. 11.
30
Kiedy mo¿e s³u¿¹ca opuœciæ s³u¿bê bez poprzedniego wypowiedzenia?, „Pracownica” 1908, nr 17, s. 66–67.
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na bruk wykorzystanych lub ciê¿arnych s³u¿¹cych. Mo¿na to wyt³umaczyæ
tym, ¿e „kobiety upad³e” nie mieœci³y siê ju¿ w obszarze zainteresowañ
wspomnianych stowarzyszeñ katolickich i autorów poradników. Jedynie
w prasie, tytu³em przestrogi raczej ni¿ w zamiarze szukania rozwi¹zañ
problemu, opisywano kwestiê nieœlubnych dzieci i „zadziwiaj¹cej liczby
upad³ych s³u¿¹cych”31. W odró¿nieniu jednak od œrodowisk feministycznych, które upatrywa³y przyczyn prostytucji w braku pracy i systemie patriarchalnym, wed³ug czasopism katolickich powodem upadku kobiet
„wielkomiejskich” by³a rzekomo „z³a wola, czyli sk³onnoœæ do nieczystoœci”, która mia³a byæ czêsto „smutn¹ spuœcizn¹, odziedziczon¹ po rodzicach”, a tak¿e „lekkomyœlnoœæ i ³atwowiernoœæ dziewczyn” i pêd do wyjœcia
za m¹¿ za wszelk¹ cenê. Podwa¿a³y one argument o biedzie jako czynniku sprawczym nierz¹du. Jak oceniano, „ze wszystkich upad³ych dziewcz¹t
w Berlinie, które odda³y siê zawodowo ¿yciu hañbi¹cemu, by³o w 1901 r.
60% s³u¿¹cych. A przecie¿ s³u¿¹ca nie ma biedy. Wiêc nie bieda, lecz lekkomyœlnoœæ jest przewa¿nie przyczyn¹ z³a”32.
Ró¿nicê widaæ te¿ w tym, ¿e alarmuj¹c s³u¿¹ce, autorzy omawianych publikacji zarazem jednak zgodnie i dyskretnie przemilczali okolicznoœci
i sposoby deprawowania s³u¿¹cych w miejscu pracy. Co innego znajdujemy
w pismach czo³owych przedstawicielek nurtu feministycznego. Na przyk³ad
Teodora Mêczkowska, dzia³aczka ruchu abolicjonistycznego, ju¿ w 1906 r.
odwa¿nie postawi³a tê kwestiê, zdejmuj¹c ze s³u¿¹cych ciê¿ar odpowiedzialnoœci. W odró¿nieniu od enigmatycznoœci poradników katolickich
wprost zwróci³a uwagê na fakt, ¿e ¿ony pozostawia³y mê¿ów w towarzystwie m³odocianych s³u¿¹cych, wyje¿d¿aj¹c na letnie wakacje. Zjawisko to
musia³o byæ nierzadkie, skoro pisa³a, ¿e „ka¿dy z nas wie, ¿e mnóstwo pañ
wyje¿d¿a na lato, pozostawiaj¹c w domu mê¿ów, braci, dla których 16-letnia m³oda dziewczyna bêdzie zawsze po¿¹dan¹ zdobycz¹”. Jeszcze dosadniej w tym kontekœcie mówi³a o przypadkach zara¿ania s³u¿¹cych chorobami wenerycznymi i o zwyczaju pracodawców, „niestety u nas bardzo rozpowszechnionym, wracania do domu póŸno i przez kuchniê”. Informowa³a
te¿ o nagminnym procederze wypowiadania pracy w miesi¹cach letnich
31

Kobiety pracuj¹ce jako matki nieœlubne, „Pracownica” 1908, nr 22, s. 89–90. Przyk³adowo, co roku w Poznaniu problem ten mia³ dotyczyæ blisko 300 s³u¿¹cych. Statystyki niemieckie wskazywa³y tendencjê podobn¹: najwiêcej matek nieœlubnych by³o wœród s³u¿¹cych, ojcowie nale¿eli przewa¿nie do zamo¿niejszych sfer.
32
Co sprowadza kobietê z drogi cnoty, „Pracownica” 1908, nr 14, s. 53.
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(w ramach podratowania bud¿etu w œredniozamo¿nych domach), który
w rezultacie stawia³ s³u¿¹ce w niezwykle trudnej sytuacji33. W badaniu wymykaj¹cej siê prostym opisom sfery ówczesnej seksualnoœci uwzglêdniæ nale¿y koniecznie relacje pracodawca — s³u¿¹ca — pracodawczyni. Nasuwa
siê pytanie, czy panie domu zdawa³y sobie sprawê ze skutków pozostawiania mê¿ów (lub synów) w towarzystwie m³odocianych s³u¿¹cych? Czy zatem pracodawczynie decydowa³y siê na to z tego samego powodu, dla którego polecano kobietom przymykaæ oko na mêsk¹ aktywnoœæ pozadomow¹
i korzystanie z us³ug prostytutek? Niepisana, obowi¹zuj¹ca kobiety i mê¿czyzn zasada nakazywa³a, „aby wszelkie instynkty, którymi mê¿czyŸni mieli
siê jakoby od «œwiêtych» kobiet ró¿niæ, zaspokajane by³y poza moralnie doskona³ym domostwem”34. To wszystko, podobnie jak wczeœniejsze uwagi
o przypisywanej s³u¿¹cym winie i grzesznoœci, sk³ania do postawienia tezy, ¿e s³u¿¹c¹ traktowano jako prostytutkê, akceptowano mo¿liwe konsekwencje jej pozostawiania w domu na czas letni i ¿e pracodawczynie by³y
tego œwiadome. Tym bardziej ¿e ¿eñska s³u¿ba domowa, z racji m³odego
z regu³y wieku i samotnoœci, na co zwraca uwagê Jolanta Sikorska–Kulesza,
niejako predestynowana by³a do prowadzenia pozama³¿eñskiego ¿ycia seksualnego35. S³u¿¹ca uznawana by³a, jak ju¿ wspomniano, za istotê z natury
grzeszn¹ lub przynajmniej „naturalnie” pozbawion¹ wstydu. „Nie pope³nimy chyba b³êdu twierdz¹c, ¿e ogó³ mê¿czyzn traktuje s³u¿¹c¹ zupe³nie inaczej, ni¿ w ogóle ka¿d¹ kobietê — pisa³a Teodora Mêczkowska. — Przy rozbieraniu i ubieraniu pana lub panicza s³u¿¹ca bywa nieraz powo³ywana do
drobnych us³ug; nie ma ona wstêpu wzbronionego, gdy pan lub panicz k³ad¹ siê do snu; nieraz zmuszona jest œci¹gaæ im buty, przypinaæ ko³nierzyki
itp. I stosunki tego rodzaju tak siê utar³y, ¿e dziœ rozporz¹dzenie, nie pozostaj¹ce z niemi w zgodzie, poci¹ga za sob¹ niek³amane zdziwienie ze strony
s³u¿¹cej, czêsto nawet bywa pytanie, dlaczego w tej s³u¿bie ma byæ tak, kiedy gdzie indziej by³o inaczej i by³o dobrze. Wymagania tego rodzaju zostaj¹
zaliczone do szeregu kaprysów nowej pani, którym nolens volens poddaæ siê
trzeba”36. Takie dopuszczanie jej do „mêskiej sfery intymnoœci” œwiadczy
wymownie o pewnym przyzwoleniu pracodawczyni, którego istnienie Teo33

T. Mêczkowska, dz. cyt., s. 18, 20–21. Jak wygl¹da³o takie przeczekiwanie, obrazuj¹ zapiski warszawskiej
s³u¿¹cej, por. Moje s³u¿by. Dziennik Marcysi..., s. 18 n.
34
T. Szlendak, Architektonika romansu. O spo³ecznej naturze mi³oœci erotycznej, Warszawa 2002, s. 69.
35
J. Sikorska–Kulesza, dz. cyt., s. 290.
36
T. Mêczkowska, dz. cyt., s. 20–21.
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dora Mêczkowska wyraŸnie sugeruje. By³by to zatem jeszcze jeden drastyczny przyk³ad funkcjonowania „podwójnych standardów moralnoœci”.
Niebezpieczne dla s³u¿¹cej mia³o byæ sprzeczne z zaleceniami poradników pozostawanie w podejrzanych moralnie miejscach37. W tym kontekœcie poradniki i prasa operuj¹ kategori¹ „z³ych pracodawców” czy „z³ych
domów”, gdzie s³u¿¹cej daje siê z³e przyk³ady (przez zdrady ma³¿eñskie)
i j¹ sam¹ nak³ania do grzechu38. Szczególn¹ kategori¹ „z³ych domów”, eksponowan¹ w poradnikach katolickich pozostawa³y domy ¿ydowskie — jako
„bezbo¿ne”. Rezultatem takiej oceny by³ postulat separacji narodowoœciowej. Obok ponawianego zakazu najmowania siê u pracodawców ¯ydów39 odradzano te¿ bowiem nabywanie towarów u sklepikarzy tej narodowoœci. Krañcowo negatywnemu wizerunkowi domu ¿ydowskiego przeciwstawiony zostaje polski dom katolicki40. W tekstach literackich, licznie publikowanych na ³amach „Pracownicy Polskiej”, ze szczególn¹ konsekwencj¹ prezentowano charakterystykê polskiego pracodawcy jako najlepszego opiekuna i dobroczyñcy swych s³ug41. Podobne zakazy i pochwa³ê
polskiego domu znaleŸæ mo¿na na ³amach „Gazety dla Kobiet” czy „Przyjaciela S³ug”.
Kolejnym zagro¿eniem, eksponowanym w poradnikach i prasie, by³y
nieuczciwe machinacje biur i osób zajmuj¹cych siê poœrednictwem pracy
oraz „handel dziewczêtami”. Przedmiotem szczególnej troski autorów poradników i artyku³ów prasowych by³y s³u¿¹ce, które znajdowa³y siê w sytuacji „przejœciowej”, czyli dziewczêta poszukuj¹ce kolejnej posady, zw³aszcza
zaœ te, które po raz pierwszy przybywa³y w tym celu do miasta. Jak argumentowano, „niedoœwiadczenie i brak rozs¹dku nara¿a je na to, ¿e nie
umiej¹ siê oprzeæ sid³om po wielkich miastach nastawionym, a nie ma kto
by je o tym niebezpieczeñstwie na czas ostrzeg³”42. Rolê tê usi³owa³y ode37

Por. A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 17. „W dobrem tedy ugruntowane dziewczêta unikaj¹ z³ych gospodarzów, uwa¿aj¹c dla siebie za hañbê, lub za niebezpieczeñstwo, przyjêcia u nich s³u¿by”.
38
Tam¿e, s. 22; S³uga — wspó³wychowawczyni¹ (Pogadanka o s³ugach i paniach), „Gazeta dla Kobiet”
1913, s. 44. Informacje o takich doœwiadczeniach, por. Moje s³u¿by. Dziennik Marcysi..., s. 20 n.
39
Por. J. Witowska, Ludzie i nieludzie..., s. 62–63, gdzie znajduje siê informacja, œwiadcz¹ca o powszechnoœci tego tabu: „Pani (...) nie pozwala³a mi tak¿e rozmawiaæ z kole¿ank¹, która s³u¿y³a w ¿ydowskiej rodzinie”.
40
Zob. np. analiza J. Frankego „Pracownicy Polskiej”, tego¿, dz. cyt., s. 129–130. Autor zwraca uwagê, ¿e
pismo eksploruje dwa g³ówne zagro¿enia: handel ¿ydowski i emigracjê zarobkow¹, w której negatywn¹ rolê
odgrywaj¹ nieuczciwi ¿ydowscy poœrednicy.
41
Tam¿e, s. 124.
42
S³uga — wspó³wychowawczyni¹..., „Gazeta dla Kobiet” 1913, s. 44.
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graæ poradniki i prasa, przestrzegaj¹c przed korzystaniem z us³ug niepewnych „strêczycielek”, przed rozmaitymi oszustami spotykanymi na dworcach czy przed „handlarzami kobiet”. Zadanie wydawa³o siê pilne, gdy¿
— jak mo¿na przypuszczaæ — zetkniêcie siê m³odych wiejskich dziewcz¹t
z dobrze ubranymi, skropionymi wod¹ koloñsk¹ mê¿czyznami, którzy
zamiast strofowaæ, prawi¹ komplementy, musia³o byæ szokiem. W prasie
czêsto powraca³ temat tzw. handlu ¿ywym towarem. Korespondowa³o to
zreszt¹ z du¿ym ówczeœnie zainteresowaniem opinii publicznej kwesti¹
miêdzynarodowego handlu kobietami, eksponowan¹ w prasie feministycznej43.
Towarzyszy³y temu apele zniechêcaj¹ce do emigracji zarobkowej w celu
podjêcia pracy s³u¿¹cej. Szczególne niebezpieczeñstwo dostrzegano w migracjach za granicê, gdzie nie siêga³y wp³ywy polskich stowarzyszeñ katolickich. Ostrzegano na ³amach „Pracownicy” przed poszukiwaniem pracy bez
przygotowania i bez ¿adnych znajomoœci, za poœrednictwem nieznanych
biur i anonsów umieszczanych w gazetach. Odradzano korzystanie z opieki
„strêczycieli”, którzy wysy³aj¹ s³u¿¹c¹ za granicê bez podania dok³adnego
adresu przysz³ego chlebodawcy, a tak¿e zwracano uwagê na niebezpieczeñstwo gro¿¹ce ze strony oszustów matrymonialnych44. Przestrzegano
przed „agentami domów nierz¹du”, którzy m.in. obietnic¹ ma³¿eñstwa
werbuj¹ dziewczêta na Œl¹sku i w Królestwie, ale, co ciekawe, poznañska
prasa pisa³a, ¿e to Galicja g³ównie dostarcza im „towaru”45. Pogl¹d taki formu³owano byæ mo¿e ze wzglêdu na przeludnienie i przys³owiow¹ nêdzê galicyjsk¹. Jaka pozostawa³a zatem droga bezpiecznego zdobycia pracy?
Przede wszystkim nale¿a³o korzystaæ z poœrednictwa stowarzyszeñ s³ug
i natychmiast po przybyciu do nowego miasta udawaæ siê do otwieranych
pod ich patronatem schronisk46. Zawsze te¿ polecano szczer¹ modlitwê.
Jak radzi³ Kazimierz Riedl: „Nie wystawaj po ulicach, ani siê nie wa³êsaj,
ale jak poczciwe s³ugi czyni¹, idŸ do koœcio³a i poleæ siê Boskiej Opatrznoœci (...), wyspowiadaj siê szczerze i szukaj s³u¿by” 47.

43

J. Sikorska–Kulesza, dz. cyt., s. 315–316.
Coœkolwiek o handlu dziewczêtami, „Pracownica” 1908, nr 7, s. 26–27; Na wielkie niebezpieczeñstwo,
„Pracownica” 1908, nr 23, s. 93–94.
45
Tam¿e, s. 26. Por. te¿ Handel dziewczêtami, tam¿e, 1908, nr 12, s. 47.
46
W schronisku, „Przyjaciel S³ug” 1902, nr 10, s. 149–155.
47
K. Riedl, dz. cyt., s. 14.
44
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Poradniki i prasa generalnie odnosi³y siê z trosk¹ do planów matrymonialnych dziewcz¹t s³u¿¹cych, doradzaj¹c daleko posuniêt¹ ostro¿noœæ.
W jakimœ sensie rozumia³y, ¿e by³o ono dla s³u¿¹cej jedyn¹ dostêpn¹ drog¹
do samodzielnoœci i mog³o j¹ „wyswobodziæ z jej zale¿nego stanowiska”48,
lecz z drugiej strony plany te (w sensie pragnienia posiadania mê¿a, prób
jego poszukiwania) wystêpuj¹ na kartach katolickich poradników tylko
w kontekœcie zagro¿eñ i s¹ obwarowane licznymi zakazami i ostrze¿eniami.
Apelowano, by nie wychodziæ za m¹¿ za wszelk¹ cenê, pod wp³ywem postêpowania innych kole¿anek, lecz by najpierw „s³uchaæ ksiêdza”, nie wierzyæ,
¿e wybranek poprawi siê po œlubie, nie polegaæ tylko na jego mi³ym wygl¹dzie49. W razie dokonania z³ego wyboru (zaufania oszustowi lub nieodpowiedniemu cz³owiekowi) ma³¿eñstwo wiod³o prost¹ drog¹ do degradacji. Bardzo sugestywny jej opis znaleŸæ mog³y czytelniczki w poradniku
A. Kwiatkowskiego z 1893 r. „Nieuczciwi ch³opcy strasznie wyzyskuj¹ ³atwowiern¹, niedo³ê¿n¹ dziewczynê. Traci dla nich pieni¹dze, zaniedbuje
obowi¹zek, a na koniec — wypêdzaj¹ ze s³u¿by. Gdyby jednak na tym siê
skoñczy³o! Ulega s³odkim s³owom kawalera, ¿e siê z ni¹ o¿eni, daje siê
uwieœæ, zostaje nieszczêœliw¹ matk¹, poniewiera siê w ¿ydowskich domach
jako mamka, zatraca wstyd, umiera w niej cz³owiek, zostaje zwierzê, bo wyzute ze szlachetniejszych uczuæ, ambicji; traci wiarê we wszystko, w sam¹
siebie nawet i w uczciwoœæ ludzk¹... Ginie!”50. Interesuj¹ce, ¿e autor nie
waha³ siê mimo to stan¹æ w obronie wybranków, ods¹dzanych od czci i wiary. Tradycyjnie i w tym przypadku win¹ obarcza³ dziewczynê51. Zasadniczo
nie odradzaj¹c s³u¿¹cym ma³¿eñstwa, katolickie poradniki nie u³atwia³y do
niego drogi, brak w nich bowiem pozytywnych przyk³adów, jak mê¿a zdobyæ i gdzie go znaleŸæ. W³aœciwie mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e „idealna” s³u¿¹ca jest osob¹ samotn¹. Zauwa¿my, ¿e by³ to model zakamuflowany, otwarcie o tym nie pisano, zapewne nie chc¹c odbieraæ m³odym dziewczêtom z³udzeñ. By unikn¹æ smutnego losu, wszelkie znajomoœci z mê¿czyznami ob³udnie radzono zawieraæ za wiedz¹ rodziny, opiekunów lub pracodawców s³u¿¹cej i tylko wtedy, „je¿eli s¹ pewne widoki, ¿e nast¹pi ma³¿eñ-

48

Na prze³omie, „Pracownica” 1908, nr 10, s. 37.
Coœ te¿ oko mieæ musi, „Przyjaciel S³ug” 1902, nr 9, s. 138–139, K. Riedl, dz. cyt., s. 12–13.
A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 42–43.
51
Tam¿e, s. 43–44. Autor pyta³ retorycznie: „Dlaczegó¿ tylko mê¿czyzna [jest] obowi¹zany do panowania
nad sob¹, do uczciwoœci? Albo¿ ona nie mo¿e odepchn¹æ, nie mo¿e zerwaæ znajomoœci, gdy z³y jej koniec
przewiduje?”.
49

50
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stwo”52. W rzeczywistoœci by³ to dla pracodawców model bardzo wygodny,
gwarantuj¹cy bez¿ennoœæ s³u¿by domowej.
W tym kontekœcie nie dziwi, ¿e kontakty towarzyskie i rozrywki równie¿
przedstawiano jako Ÿród³o powa¿nego zagro¿enia dla moralnoœci s³u¿¹cej.
Do demoralizacji prowadzi³y „z³e znajomoœci”, czyli kontakty z osobami,
które „maj¹c wstrêt do pracy i sprzykrzywszy sobie s³u¿bê trudn¹ i ciê¿k¹,
wol¹ ¿ycie wygodne”53. Z tego wzglêdu uczciwa i przyzwoita s³u¿¹ca powinna, w myœl zaleceñ poradników, „zrêcznie unikaæ goni¹cych za ni¹ wietrznic” i nie zawieraæ nieodpowiednich przyjaŸni. Poradniki ubolewa³y jednak, ¿e praca w mieœcie mia³a, niestety, stwarzaæ rozliczne ku temu okazje.
„Pocz¹tkuj¹ca w s³u¿bie dziewczyna zbiega do nich chêtnie, bo i j¹ zaczynaj¹ «swêdziæ» z³e sk³onnoœci [do plotkarstwa], a oprzeæ siê im nie potrafi, gdy¿, niestety, nikt jej tej sztuki nie uczy³, ani zachêca³”54. Skutki to zaniedbywanie pracy, wys³uchiwanie nieprzyzwoitych rozmów, oddawanie
siê zdro¿nym wyobra¿eniom...
Powa¿nym zagro¿eniem dla m³odych dziewcz¹t by³a równie¿ próba naœladowania stylu ¿ycia i rozrywek pracodawców, nawet jeœli z natury rzeczy
zjawisko to wystêpowa³o w w¹skim zakresie. Zakazy w tej materii, poniek¹d zrozumia³e, nie uwzglêdnia³y faktu, ¿e dla s³u¿¹cej miejsce pracy by³o
podstawowym polem obserwacji i nauki w kwestii po¿¹danych sposobów
spêdzania czasu wolnego55. Poradniki tymczasem radz¹ czas ten zagospodarowaæ modlitw¹. Z innych zajêæ ich w¹ski asortyment dopuszcza³ towarzystwo uczciwych i pobo¿nych kole¿anek, spotkania wype³nione ¿artami
i rozmowami o tym, „co je cieszy lub smuci” (plotkowanie jednak odradzano, nakazuj¹c dyskrecjê w sprawach domu56). Zalecano „dobrze u¿yæ œwie¿ego powietrza”, ale z zastrze¿eniem, aby spacerowaæ w przyzwoitym towarzystwie i tak zachowywaæ siê na ulicy, „a¿eby siê nikt nie oœmieli³ was zaczepiæ”. W domu radzono czytaæ „ksi¹¿kê pobo¿n¹, czy pouczaj¹c¹, [któr¹]

52
Rady dla dziewcz¹t, zostaj¹cych w obowi¹zkach, „Przyjaciel S³ug” 1904, nr 4, s. 56–58. Rzadko kiedy udawa³o siê s³u¿¹cym zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. Wymowna w tym wzglêdzie jest statystyka spisowa z 1897 r.,
która ujawnia, ¿e u schy³ku XIX w. w Królestwie Polskim a¿ 95,5% s³u¿¹cych pozbawionych by³o mo¿liwoœci za³o¿enia w³asnej rodziny i zmuszonych do ¿ycia w samotnoœci, por. A. ¯arnowska, Klasa robotnicza...,
s. 233.
53
K. Riedl, dz. cyt., s. 6.
54
A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 23–25.
55
Por. T. Mêczkowska, dz. cyt., s. 14–15. Interesuj¹ce uwagi o nowoœci, jak¹ by³ czas wolny dla m³odzie¿y
wiejskiej, osiedlaj¹cej siê w mieœcie, por. W. Mêdrzecki, dz. cyt., s. 121.
56
Rady dla dziewcz¹t zostaj¹cych w obowi¹zkach, „Przyjaciel S³ug” 1904, nr 4, s. 56–58.
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dostaniecie w stowarzyszeniu, albo od ksiêdza” — by³a to „rozrywka i æwiczenie w czytaniu”. Udzia³ w zabawie weselnej tak¿e szczegó³owo uregulowano. Ubiór mia³ byæ „gustowny”. Jednoczeœnie piêtnowano wydawanie
zaoszczêdzonych pieniêdzy na szykowne stroje, np. „Przyjaciel S³ug” zaleca³, by s³u¿¹ca ubiera³a siê w „perkalow¹ spódniczkê, skromn¹ we³nian¹
sukienkê”, a w³osy zdobi³a „kawa³kiem jasnej wst¹¿ki”. Niedopuszczalne
by³o podbieranie odzie¿y z szafy pani domu. Zabawa powinna siê odbywaæ
w porz¹dnym miejscu („uczciwa s³uga nie pójdzie nigdy na wesele, które
siê w ¿ydowskim lokalu odbywa”) i uczciwym towarzystwie. A poniewa¿ taniec to „rozrywka bardzo mi³a dla m³odych dziewcz¹t, ale bardzo zdradliwa”, polecano wiêc tañczyæ „w miarê”, nie piæ zimnej wody, nie stawaæ
w przeci¹gach i „nie dobijaæ do ostatniego”, ale iœæ w porê do domu, aby
nazajutrz sumiennie wype³niaæ obowi¹zki. S³owem, musia³a byæ „rozrywka
s³ugi w pierwszym rzêdzie uczciw¹, aby jej nie przynios³a szkody na duszy;
rozs¹dn¹, aby nie niszczy³a zdrowia i tania, aby nie marnowa³a grosza”57.
Osobnym problemem by³ stosunek do oszczêdzania. Z jednej strony rzekomo powszechn¹ u s³u¿by „lekk¹ rêkê” do wydawania pieniêdzy t³umaczono
bied¹ wyniesion¹ z rodzinnego domu58, z drugiej jednak piêtnowano uwa¿ane ju¿ za zbytek, a przecie¿ w gruncie rzeczy skromne pragnienia s³u¿¹cej, która „to chce mieæ kolczyki, pierœcionek, fartuszek, wst¹¿eczki; to
[iœæ] na spacer w niedzielê, na karuzelê, pierniki lub ³ódkê, to [mieæ] dla kawalera na fundê w ogródku”59. S³u¿¹cym wskazywano lepsze, „bardziej
moralne” sposoby wydawania pieniêdzy. Doradzano finansowe wspomaganie bliskich, a gdy nie istnia³a taka koniecznoœæ, sk³adanie zarobionych
sum w kasie oszczêdnoœci, by uzbieraæ œrodki na posag lub na wypadek choroby. Apelowano te¿ do sumienia s³u¿¹cych, by nie zapomina³y o „ubogich
sierotach i wdowach dzieæmi obarczonych”60.
Opuszczanie s³u¿by „z byle powodu” — czyli bez dostatecznego uzasadnienia — by³o kolejnym zagro¿eniem, opisywanym w katolickich poradnikach i prasie. Skutkowaæ mia³o brakiem dobrej „historii zatrudnienia”
w ksi¹¿eczce s³u¿bowej i trafianiem do coraz gorszych domów, np. ¿ydowskich. Taka charakterystyczna sekwencja wydarzeñ, wielokrotnie przedstawiana w omawianym piœmiennictwie, gwarantowaæ mia³a upadek moralny
57
58
59
60

A. Dziewicka, Jakie rozrywki przystoj¹ poczciwej s³udze?, „Przyjaciel S³ug” 1903, nr 4, s. 53–55.
S³uga — wspó³wychowawczyni¹..., „Gazeta dla Kobiet” 1913, s. 44.
A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 39.
K. Riedl, dz. cyt., s. 15–16.
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s³u¿¹cej. Dlatego, poza wczeœniej wspomnianym niebezpieczeñstwem molestowania przez „bezbo¿nych” pracodawców, poradniki i prasa radzi³y
trwaæ na s³u¿bie. Wszelkie inne negatywne zachowania gospodarzy nie
usprawiedliwia³y jej porzucenia. Uczono natomiast, by nie prowokowaæ
awantur brakiem grzecznoœci i pos³uszeñstwa. Przyznaj¹c, ¿e „gospodynie
s¹ czêstokroæ bardzo k³ótliwe, cierpkie, traktuj¹ s³ugê jako coœ ni¿szego
od cz³owieka”, doradzano „milczenie, które jest najskuteczniejszym lekarstwem”61. Na pocieszenie wystarczyæ mia³a „chrzeœcijañska pokora”, na
podobieñstwo œw. Zyty. „Je¿eli Ciê Pani strofuje niesprawiedliwie, przyjmij
to jako umartwienie, a bêdziesz mia³a zas³ugê przed Bogiem, je¿eli zaœ
sprawiedliwie — objaœniano w „Przyjacielu S³ug” — toæ s³uszna, abyœ spokojnie, bez szemrania wys³ucha³a, co ci pañstwo powiedz¹”62. Z tej przyczyny starano siê w poradnikach poskromiæ stereotypowo przypisywane s³u¿¹cym przyzwyczajenia, wulgarny jêzyk i „prostackie” maniery, nauczyæ je
kulturalnego odnoszenia siê do pracodawców63. Ale z drugiej strony, argumentów dla nakazu pos³uszeñstwa szukano, g³osz¹c tezê o rzekomo „naturalnej” uleg³oœci i przyzwyczajeniu s³u¿¹cej do pewnej odwiecznej hierarchii. Rola córki w rodzinie wiejskiej, jak wyjaœnia³ w poradniku A. Kwiatkowski, by³a trudniejsza ni¿ syna; pracowa³a ciê¿ej od niego, musia³a us³ugiwaæ ca³ej rodzinie64. Z tych wskazówek wy³ania siê zatem obraz pe³en
sprzecznoœci: s³u¿¹cej krn¹brnej, a jednoczeœnie „naturalnie” uleg³ej.
W istocie odmawiano s³u¿¹cym prawa do jakiegokolwiek sprzeciwu w przypadku nieuprzejmoœci czy arogancji pracodawców65.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie analizowane poradniki
dla s³u¿by unikaj¹c hierarchizowania zagro¿eñ, zrównywa³y w skutkach
molestowanie s³u¿¹cych przez pracodawców, „handel dziewczêtami”, emigracjê zarobkow¹, pracê „u ¯ydów”, niespe³nianie obowi¹zków religijnych, naiwnoœæ, mniej lub bardziej uœwiadomion¹ seksualnoœæ, umi³owanie

61

A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 37–38.
Rady dla dziewcz¹t, zostaj¹cych w obowi¹zkach, „Przyjaciel S³ug” 1904, nr 4, s. 56–58. Por. te¿ K. Riedl,
dz. cyt., s. 8.
63
A. Dziewicka, Praktyczne wskazówki..., s. 3–5, 8. „Uprzejma dziewczyna s³u¿¹ca nigdy zbyt g³oœno nie
mówi, lecz pó³g³osem”. Por. te¿ A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 37–38. „Je¿eli s³uga jest k³ótliwa, cierpka, gniewa siê za to, ¿e gospodyni wyznacza robotê, ¿e zagl¹da do garnków, ¿e do porz¹dku znagla, to któ¿ zechce j¹
d³u¿ej trzymaæ u siebie?”.
64
A. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 8.
65
Na prze³omie XIX i XX w. prawodawstwo w ka¿dym z zaborów akcentowa³o zale¿noœæ s³ugi od pracodawców, a obowi¹zuj¹cy w omawianym okresie w Galicji „Regulamin s³ug” zezwala³ nawet, w przypadku
„niepos³uszeñstwa” oraz „nieprzyzwoitego” i „niemoralnego” prowadzenia siê s³u¿¹cej, na stosowanie kar
cielesnych, A. Zarawska, dz. cyt., s. 95.
62
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„³atwego ¿ycia” i inne, rzekomo wygórowane pragnienia i ambicje samych
s³u¿¹cych. Wiejskie pochodzenie, m³ody wiek, brak doœwiadczenia wiêkszoœci dziewcz¹t, zale¿noœæ od organizuj¹cych ca³oœæ ich ¿ycia pracodawców dzia³a³y na ich niekorzyœæ, czyni¹c z nich ³atwe ofiary. Choæ poradniki
potwierdza³y ów stan rzeczy, mimo to chêtnie sk³ada³y gros odpowiedzialnoœci za „upadek” na ich barki. Równoczeœnie bagatelizowa³y kwestiê
trudnych warunków pracy s³u¿¹cych czy potrzebê fachowego dokszta³cania. Zgodnie milcza³y o takich zjawiskach, jak wyrzucanie ich na bruk bez
zabezpieczenia, przy najmniejszym „¿yciowym b³êdzie”, lub dla zaoszczêdzenia niewielkiej sumy z domowego bud¿etu. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e katolickie poradniki i prasa by³y w zamiarze kszta³towania wzorca „idealnej s³u¿¹cej” niezwykle konsekwentne. Ostrze krytyki by³o w nich
mocno wymierzone w s³u¿bê, nader zaœ dyskretnie — w panie i panów. Najwiêkszym problemem dla s³u¿¹cej by³a... ona sama, ze swoj¹ m³odoœci¹
i naiwnoœci¹, marzeniami i potrzebami. Lekarstwem na to mia³o byæ integralne przyjêcie moralnoœci katolickiej, która s³u¿¹c¹, wyposa¿on¹ w tak¹
broñ, ukszta³towan¹ na podobieñstwo hagiograficznych wzorców, chroni³aby przed wszelkimi zagro¿eniami. Poradniki i prasa jedynie fikcyjnie reprezentowa³y i broni³y interesów s³u¿¹cych. W rzeczywistoœci w zakamuflowany sposób opowiada³y siê po stronie pracodawców, nawet je¿eli mia³y im
du¿o do zarzucenia. Pomimo to prasa i poradniki dla s³u¿by domowej s¹
oczywiœcie wa¿nym Ÿród³em do badania rozmaitych przejawów ¿ycia wielkomiejskiego prze³omu XIX i XX w., w tym zmian w relacjach miêdzy kobietami i mê¿czyznami oraz przemian rodziny w procesie modernizacji.
Jakoœæ i kszta³t dyskursu o zagro¿eniach moralnych w ¿yciu i pracy s³u¿¹cych, widocznego w prasie i poradnikach prze³omu wieków, by³y wynikiem kilku czynników. Wymieñmy: zdominowanie tej dziedziny poradnictwa dla ludu przez œrodowiska katolickie, ówczesn¹ ocenê pracy i pozycji spo³ecznej s³u¿¹cych jako „naturalnie ni¿szych”, antagonizmy religijne
i narodowoœciowe, niechêæ do krytyki polskich pracodawców, powolne dopiero przenikanie do œwiadomoœci spo³ecznej inteligenckich œrodowisk kobiecych z postulatami poprawy warunków pracy i sytuacji tej warstwy, z krytyk¹ anachronicznego ustawodawstwa, a w sferze stosunków seksualnych
— z prób¹ prze³amywania tabu, biernoœci kobiet i sprzeciwem wobec zjawiska „podwójnej moralnoœci”.
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„Panika moralna” w polskim wydaniu.
Dewiacje seksualne i wizerunki przestêpczoœci
¿ydowskiej na pocz¹tku XX wieku
„Panika moralna” w polskim wydaniu...

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e demonizacja ¯yda jest g³ówn¹ cech¹ antysemityzmu, zarówno w jego odmianie nowoczesnej, jak i wczeœniejszej. W epoce wspó³czesnej ta demonizacja przybiera³a ró¿ne kszta³ty, wœród nich
szczególnie wyrazisty by³ wizerunek ¯yda jako niebezpiecznego zbrodniarza. Wed³ug antysemitów w Polsce pocz¹tku XX w. nie by³o takiej zbrodni,
do której ¯yd nie by³by zdolny. Do starych wizerunków ¯ydów jako lichwiarzy, oszustów i z³odziei — nie mówi¹c ju¿ o odwiecznym diabolicznym
obrazie morderców rytualnych — nowoczeœni antysemici dodali nowe stereotypy i fantazje, w których obci¹¿ali ¯ydów odpowiedzialnoœci¹ za prostytucjê, handel kobietami, pornografiê, kradzie¿e i rozboje, paserstwo,
krzywoprzysiêstwa, malwersacje, sprzeniewierzenia, fa³szowanie waluty,
kanciarstwo, okrucieñstwo wobec zwierz¹t i inne przestêpstwa.
Jeszcze w koñcu XX w. na stereotyp ¿ydowskiego zbrodniarza sk³ada³a siê czêœæ antysemickiego repertuaru sprzed 100 lat, chocia¿ jego przekszta³canie — zainicjowane w latach miêdzywojennych i zakoñczone po
II wojnie œwiatowej (a wiêc w okresie, kiedy panuj¹cy stereotyp zosta³ po³¹czony z wyobra¿eniem „¿ydokomuny”) — pozbawi³o ten ju¿ nowy polityczny wizerunek wielu jego pierwotnych treœci1. „¯yd zbrodniarz”,

1
W wywiadzie Aliny Ca³ej z 1984 r. z mieszkañcem Strzy¿owa jej rozmówca, okreœlaj¹cy siê jako antysemita, stwierdzi³: „Co oni [¯ydzi] ze sob¹ przynieœli do Polski? Tylko z³odziejstwo i komunizm”; zob. A. Ca³a,
Wizerunek ¯yda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1987, s. 60.
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chocia¿ jeszcze demonizowany, teraz zosta³ powi¹zany najpierw z rzeczywistymi i urojonymi niebezpieczeñstwami gro¿¹cymi Polsce ze strony komunizmu, a póŸniej z odczuwanymi schorzeniami okresu PRL–u 2.
Fakt, ¿e takie stereotypy ¿ydowskiej przestêpczoœci mog³y w ogóle pojawiæ siê w obiegu spo³ecznym, wi¹za³ siê w du¿ej mierze z pocz¹tkiem kapitalistycznych przeobra¿eñ, z przemian¹ spo³eczeñstwa agrarnego w spo³eczeñstwo industrialne w koñcu XIX w. Przemiana ta, niekiedy brutalna,
o¿ywi³a archaiczne lêki, szczególnie wœród inteligencji polskiej, kszta³tuj¹cej siê na ziemiach polskich jeszcze u progu nowoczesnej epoki przemys³owej. W percepcji wielu Polaków ten nowy œwiat by³ obszarem moralnego zepsucia, ciemnoœci, poniewa¿ wszystko, co go symbolizowa³o, ³¹czono
z miastem i jedn¹ z jego najbardziej odczuwanych cech, czyli z przestêpstwem3. Istotnie, wed³ug wspó³czesnych socjologów i kryminologów wyolbrzymianie ci¹gle rosn¹cych wskaŸników przestêpczoœci w zwyrodnia³ym
œrodowisku miejskim przybiera charakter „paniki moralnej”. Skoro zaœ ¯ydzi stanowili w Polsce znaczn¹ czêœæ ludnoœci miejskiej, ta panika moralna
ostatecznie kierowa³a siê ku tym, którzy ju¿ odgrywali spo³eczn¹ rolê obcych i odmiennych.
* * *
U schy³ku XIX w. œwiat nowoczesny postrzegany ju¿ by³ jako œwiat
mroczny, zw³aszcza w jego g³ównej enklawie, czyli w mieœcie. Taki pesymizm cywilizacyjny nie ogranicza³ siê do rodz¹cej siê wówczas radykalnej
prawicy. Nawet literatura liberalnego pozytywizmu traktowa³a miasto w latach 70. i 80. ambiwalentnie; szczególnie Warszawa by³a opisywana, na
przemian, raz jako centrum postêpu i cywilizacji, kiedy indziej zaœ jako sie-

2

Upadek PRL–u w 1989 r. mia³ ma³e znaczenie w tym wzglêdzie, np. w koñcu 2001 r. firma kolporta¿owa
„Ruch” sprzedawa³a ksi¹¿eczkê pod tytu³em Polski Holokaust. Dokumentacja ¿ydowskich zbrodni w dziejach
Polski, cz. 4 i 5 [!], Warszawa 2001, która po³¹czy³a przestêpczoœæ ¿ydowsk¹ z w³adz¹ polityczn¹ w Polsce
postkomunistyczej jako „wspó³czesn¹ ¯ydokomun¹” z „olbrzymimi œrodkami finansowymi do swojej dyspozycji,” a g³ównym jej agentem mia³ byæ „prezydent oszust” Aleksander Kwaœniewski.
3
Sposób, w jaki œwiat nowoczesnoœci by³ postrzegany w szerokich ko³ach polskiej inteligencji, jest tematem ksi¹¿ki Jerzego Jedlickiego, Œwiat zwyrodnia³y: Lêki i wyroki krytyków nowoczesnoœci, Warszawa 2000.
Szczególnie istotny dla mojego referatu jest rozdzia³ Proces przeciwko miastu, s. 83–112. „Oskar¿enie miasta i jego obrona — wed³ug Jedlickiego — by³y tu [w Polsce] fragmentem procesu bardziej rozleg³ego: wyboru narodowoœci przeciwko kosmopolityzmowi, tradycji przeciwko zbyt pospiesznej modernizacji ¿ycia
i obyczaju wedle zachodnich wzorów”, tam¿e, s. 90.
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dziba niemoralnoœci i z³a4. Jednak przez modernistów, np. w twórczoœci Gabrieli Zapolskiej dwie dekady póŸniej, miasto praktycznie zosta³o
przedstawione jako wiêzienie, labirynt i potwór, który poch³ania swe ofiary, niszcz¹c je fizycznie i moralnie5.
Sama Zapolska deklarowa³a siê jako przeciwniczka antysemityzmu, ale
jej wizjê miasta jako siedliska ciemnoœci i przestêpstwa podziela³a coraz
bardziej radykalna i nacjonalistyczna prasa popularna, która wielkomiejsk¹ przestêpczoœæ wyolbrzymia³a do katastrofalnych rozmiarów przez pomys³owe skojarzenia z biologicznymi, medycznymi i meteorologicznymi
metaforami plag, epidemii i potopów6. Samo pojawienie siê takiej „katastrofalnej” retoryki w polskiej dyskusji na temat przestêpczoœci w przededniu I wojny œwiatowej prowadzi do zasadniczego pytania: czy Polska na
pocz¹tku XX w. doœwiadczy³a „paniki moralnej”?
Teoria „paniki moralnej,” sformu³owana pierwotnie przez socjologów
angielskich Stanleya Cohena i Stuarta Halla w latach 70., a przyjêta jako
narzêdzie pojêciowe przez kryminologów ju¿ w latach 90., przyda³a siê
ostatnio dla zaakcentowania rozmiarów publicznego niepokoju i reakcji na
odczuwany wzrost specyficznych przestêpstw w poszczególnych okresach
historycznych. Pojêcie „paniki moralnej” sugeruje, ¿e publiczny oddŸwiêk
jest nieproporcjonalnie wiêkszy od rzeczywistej skali problemu i wyolbrzymiony przez hiperbole mediów masowych7. Fala nieracjonalnego strachu
mo¿e te¿ wyst¹piæ, wed³ug teoretyka „paniki moralnej” Philipa Jenkinsa,
wówczas gdy przedstawiciele mediów oraz „eksperci” publiczni bêd¹ mówiæ jednym g³osem o wskaŸnikach, diagnozach, problemach i rozwi¹za-

4
Jednak z³o miasta odmalowane w literaturze pozytywizmu by³o, wed³ug jednej z badaczek, „raczej prywatne ni¿ spo³eczne”; zob. E. Ihnatowicz, Miasto kryminalne?, [w:] Miasto, kultura, literatura. Wiek XIX, red.
J. Data, Gdañsk 1993, s. 113–124.
5
Miasto Zapolskiej, wed³ug Ireny Gubernat, by³o Ÿród³em ludzkiej deprawacji — moralnej degeneracji,
upadku i hañby swoich mieszkañców, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Bohaterom prozy pozytywistycznej pozwala³ przetrwaæ w mieœcie szlachetny i dobry charakter, natomiast miasto Zapolskiej
wypluje takich ludzi z powodu ich s³aboœci; zob. I. Gubernat, Miasto Zapolskiej, [w:] Miasto, kultura...,
s. 213–225.
6
Zob. np. Plaga z³odziejstwa, „Gazeta Warszawska” 1912, nr 41, z 10 sierpnia, s. 2; Ciê¿ka plaga, „Kurier
Warszawski” 1912, nr 24, z 24 stycznia, s. 1–2; PowódŸ zbrodni, „Kurier Warszawski” 1912, nr 240, z 30 sierpnia, s. 1–2.
7
Wed³ug Cohena media masowe s¹ „szczególnie wa¿nym nosicielem i twórc¹ panik moralnych” w spo³eczeñstwach przemys³owych, „ju¿ od dawna dzia³a³y jako agenci oburzenia moralnego”, mog¹ te¿ dramatyzowaæ problemy, nag³aœniaj¹c „sensacyjne przestêpstwa, skandale, dziwaczne zdarzenia, i niezwyk³e postêpki”; zob. S. Cohen, Deviance and Moral Panics, [w:] The Sociology of Crime and Deviance: Selected Issues, red. S. Caffrey, Kent 1995, s. 213–214.
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niach, podkreœlaæ „nowoœæ” jakiejœ szczególnej dewiacji oraz u¿ywaæ metafor medycznych i biologicznych na okreœlenie predyspozycji do czynów
zbrodniczych8. Oczywiœcie nie ka¿dy niepokój, lêk, alarm na szerok¹ spo³eczn¹ skalê czy poczucie zagro¿enia zwi¹zane z przestêpstwem mo¿na nazwaæ „panik¹ moraln¹”, jednak¿e dyskurs publiczny w Warszawie i innych
polskich miastach w przededniu I wojny œwiatowej na pewno zawiera³ wiele
znamiennych dla tego pojêcia treœci.
Jednym z takich elementów jest wzrost lêków przed seksualnymi wykroczeniami i przestêpstwami, które z kolei s¹ œciœle zwi¹zane ze zgroz¹, jak¹ budz¹ wyobra¿enia o dewiacjach i postaciach psychopatów i zboczeñców. Ponadto twierdzenia o zagro¿eniach seksualnych s¹ czêsto sposobem wyra¿ania nieokreœlonych obaw z powodu radykalnych zmian w definiowaniu ról obojga p³ci i w podziale obowi¹zków rodzinnych9. Faktem jest
bowiem, ¿e kolejne przypadki „paniki moralnej” u schy³ku XIX i na pocz¹tku XX w. w wiêkszoœci krajów cywilizacji zachodniej by³y wywo³ane,
przynajmniej czêœciowo, zmianami demograficznymi oraz spadkiem wskaŸnika urodzeñ w ma³¿eñstwach, co z kolei wi¹zano z powa¿nymi „grzechami moralnymi” (np. z praktyk¹ œwiadomego macierzyñstwa oraz stosowaniem œrodków antykoncepcyjnych).
Takie lêki silnie dawa³y o sobie znaæ w spo³eczeñstwach wieloetnicznych, jak w Polsce, gdzie grupa dominuj¹ca czu³a siê z jednej strony zagro¿ona demograficznym wtargniêciem „innych” grup, z drugiej zaœ rosn¹c¹
i zauwa¿aln¹ aktywnoœci¹ zawodow¹ wykszta³conych kobiet w ramach w³asnej spo³ecznoœci10. W odczuciu wielu Polaków (i nie tylko Polaków!) powstanie na prze³omie ubieg³ego wieku ruchu kobiet wykszta³conych nie tylko podwa¿a³o istniej¹ce role przynale¿ne ka¿dej z p³ci, a tym samym ³ad
spo³eczny, ale tak¿e symbolizowa³o œwiadome ograniczenie p³odnoœci i, co
najwa¿niejsze, stwarza³o widmo narodowego i rasowego samobójstwa. To
zaœ prowadzi nas do nastêpnej, a wed³ug Ericha Goode’a i Nachmana
8
Ph. Jenkins, Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America, New Haven 1998,
s. 6, 21.
9
Tam¿e, s. 16; zob. tak¿e jego pracê Intimate Enemies: Moral Panics in Contemporary Great Britain (New
York 1992), dotycz¹c¹ dyskusji na temat „paniki moralnej” w Wielkiej Brytanii w latach 80., której przyczyn¹ by³y zasadne oskar¿enia o molestowanie seksualne dzieci w sektach seksualnych i w szatañskich kultach.
10
O roli aktywnoœci zawodowej kobiet wœród czynników wywo³uj¹cych wczesne przypadki „paniki moralnej” w etnicznie mieszanej Australii, zob. A. Mackinnon, Love and Freedom: Professional Women and the
Reshaping of Personal Life, Cambridge 1997, s. 12–15, 21.
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Ben–Yehudy g³ównej na ogó³ cechy „paniki moralnej”, szczególnie istotnej
w przypadku Polski na prze³omie XIX i XX w., a mianowicie do przekonania, ¿e nadchodzi czas, gdy pozornie moralny œwiat og³osi wy³onienie siê
wrogiego mu œwiata demoralizacji i wezwie do kampanii przeciw „arcywrogom, którzy dzia³aj¹ na rzecz utrwalenia tego zboczonego, heretyckiego
œwiata”11.
W tym œwietle mo¿emy lepiej zrozumieæ szerok¹ dyskusjê, jaka toczy³a siê w Polsce w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. na temat prostytucji, która uosabia³a wszelkie mo¿liwe zagro¿enia spo³ecznego chaosu ukryte
w seksualnoœci ludzkiej, a tym bardziej w osobie wyemancypowanej kobiety12. Ponadto, zdaniem publicystów warszawskich na prze³omie wieków,
w³aœnie g³ównie prostytucja sta³a siê symbolem wszelkich kryminalnych
wystêpków miasta. Wed³ug historyka Stanis³awa Milewskiego: „[mówiono,
¿e] kradzie¿, rozbój, a nawet morderstwo, sprzeniewierzenie i przekupstwo
wyrasta³y w jej cieniu. (...) Doprowadzi³a do skompromitowania organów
w³adzy i policji. Rozwinê³a bez granic — gangrenê miasta. Doprowadzi³a
do upadku moralnego kobiet i do tego, ¿e sta³y siê one ³upem handlarzy ¿ywym towarem”13. W wyobraŸni tych publicystów, którzy wiele przejêli od
pierwszego pokolenia polskich feministek, zjawisko prostytucji urasta³o do
rozmiarów ca³kowicie fantastycznych14. Gdyby szacunki liczby prostytutek
w Warszawie odpowiada³y rzeczywistoœci, musia³oby to oznaczaæ, ¿e co
trzecia kobieta w Warszawie miêdzy 20. a 35. rokiem ¿ycia praktykowa³a
prostytucjê. Mog³o to wspó³zawodniczyæ tylko z wizerunkiem Warszawy jako centralnym miejscem spotkañ „handlarzy ¿ywym towarem”, którzy rze-

11

E. Goode, N. Ben–Yehuda, Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Oxford 1994, s. 200.
Na temat wzglêdnie podobnej dyskusji w Niemczech w tym samym okresie zob. J. C. Fout, Sexual Politics
in Wilhelmine Germany: The Male Gender Crisis, Moral Purity, and Homophobia, [w:] Forbidden History: The
State, Society and the Regulation of Sexuality in Modern Europe: Essays from the Journal of the History of Sexuality, red. J. C. Fout, Chicago 1992, s. 259–292.
13
S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982, s. 100.
14
Wed³ug George’a L. Mossego to, co zaczê³o siê jako kampania w ca³ej Europie przeciw pañstwowej kontroli prostytutek, ich z³emu traktowaniu i eksploatacji, sta³o siê czêœci¹ feministycznej walki o godnoœæ i prawa kobiet. Jednak gdy ta kampania wykroczy³a poza postulat obalenia kontroli i rozwinê³a siê w akcjê przeciw samej prostytucji, kontekst feministyczny znikn¹³, na czo³o natomiast wysunê³a siê krucjata w obronie
czystoœci moralnej: „Przejœcie od obrony praw kobiet do krucjaty przeciwko wszystkim postaciom wystêpku
— dowodzi Mosse — pomog³o pogodziæ ruch feministyczny zarówno z istniej¹cym porz¹dkiem moralnym,
jak i nacjonalizmem”; zob. G. L. Mosse, Nationalism and Sexuality in Modern Europe, New York 1985,
s. 100–111.
12
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komo co roku zaopatrywali domy publiczne na ca³ym œwiecie w kilkanaœcie
tysiêcy kobiet z Królestwa i Galicji15.
Dom publiczny wyobra¿ano wiêc sobie jako g³ówn¹ sceneriê przestêpczoœci miejskiej. Ju¿ na pocz¹tku XX w. ¯ydzi — w roli wiecznie „obcych”
w kulturze polskiej — byli coraz czêœciej obarczani odpowiedzialnoœci¹
za „przemys³” prostytucji i „szerzenie zdeprawowania”, nie mówi¹c ju¿
o „handlu ¿ywym towarem.” Skojarzenie ¯yda z prostytutk¹ by³o zjawiskiem doœæ powszechnym w Europie nowoczesnej, wed³ug Sandera Gilmana, poniewa¿ wierzono, ¿e ¯ydów i prostytutki ³¹czy wspólny interes, mianowicie „zamiana seksu na pieni¹dze, a pieniêdzy na seks”16. Ponadto zarówno ¯ydów, jak i prostytutki wi¹zano w opinii publicznej z szerzeniem
siê chorób wenerycznych, zw³aszcza syfilisu, który wywo³ywa³ wielki strach
na pocz¹tku XX w. Ostatecznie skojarzenie ¯yda z „handlem ¿ywym towarem”, szczególnie z porywaniem dziewcz¹t chrzeœcijañskich w ramach eksportu do zagranicznych domów publicznych, przypomina nieustanne diaboliczne oskar¿enia o porywanie dzieci chrzeœcijañskich w celu wykorzystania ich krwi w aktach rytualnego ludo¿erstwa17.
W kontekœcie polskim antysemici wykorzystali rozpowszechnione ju¿
obawy przed prostytucj¹ i handlem seksem, aby przedstawiæ ¯yda w podwójnej roli: nosiciela „plagi” przestêpczoœci miejskiej oraz g³ównego Ÿród³a perwersji moralnej i seksualnej. Wed³ug George’a L. Mossego, anomalie
seksualne, przypisywane ¯ydom przez wspó³czesne spo³eczeñstwa europejskie, mia³y byæ czynnikiem odpowiedzialnym za „znaczn¹ czêœæ ich domniemanej przestêpczoœci”18. Nie dziwi zatem, ¿e prasa antysemicka ³¹czy³a ¯ydów tak¿e z „eksplozj¹” pornografii przed I wojn¹ œwiatow¹ w Warszawie i w innych wielkich miastach polskich19. W Polsce jednak, tak jak

15

J. Sikorska–Kulesza, Prostitution in Congress Poland, „Acta Poloniae Historica” 2001, t. 83, s. 127–131.
S. Gilman, The Jew’s Body, New York 1991, s. 122.
17
Zdaniem Gavina Langmuira antysemityzm, œredniowieczny czy te¿ „nowoczesny”, w swoich werbalizowanych definicjach nie mieœci³ siê w ramach dokonuj¹cych siê w ci¹gu wieków zmian retoryki, ale siêga³
do demonicznych oskar¿eñ o czyny potworne. Jego tezê mo¿na czêœciowo odnieœæ do „nowoczesnego” skojarzenia ¯ydów z „handlem ¿ywym towarem”; zob. G. Langmuir, Toward a Definition of Antisemitism, Berkeley 1990. Pod tym wzglêdem interesuj¹cym zjawiskiem by³a „panika moralna” w koñcu lat 80. w Wielkiej
Brytanii, która szczególnie zatrwo¿y³a spo³ecznoœci ¿ydowskie, obawiaj¹ce siê odrodzenia antysemickiego
syndromu mordu rytualnego w histerii, jaka wybuch³a w tym czasie wokó³ domniemanego seksualnego wykorzystania dzieci w szajkach pedofilów i w kultach satanistycznych; zob. P. Jenkins, Intimate Enemies...,
s. 171–172.
18
G. L. Mosse, Nationalism and Sexuality..., s. 147.
19
S. Milewski, Ciemne sprawy..., s. 78, 108–109, 113.
16
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i gdzie indziej w nowoczesnej Europie, „pornografiê” czêsto wi¹zano z popularyzacj¹ literatury ruchu œwiadomego macierzyñstwa. Powszechnie
w tym okresie wierzono, ¿e to ¯ydzi wynaleŸli œrodki antykoncepcyjne,
a zw³aszcza kondom; poniewa¿ zaœ kondom u¿ywany by³ nie tylko jako œrodek antykoncepcyjny, lecz równie¿ jako zabezpieczenie przed chorob¹ weneryczn¹, kojarzono go czêsto z „¿ydowskim” domem publicznym i ze swoistymi przestêpstwami, które st¹d wynika³y. Tak wiêc „Rola,” tygodnik dumny ze swojej czo³owej pozycji wœród antysemickich publikacji masowych
w Polsce, zaapelowa³ do prasy polskiej, by przesta³a udostêpniaæ swe ³amy
na reklamy œrodków antykoncepcyjnych, gdy¿ dystrybutorami tych „haniebnych urz¹dzeñ” s¹ „wy³¹cznie ¯ydzi”, zachêcaj¹cy do „rozpusty kryminalnej”20.
W tym miejscu trzeba postawiæ pytanie, czy oskar¿enia ¯ydów o „niemoralnoœæ”, a szczególnie skojarzenie ¯ydów z prostytucj¹, zawiera³y
„ziarno prawdy”, czy by³y po prostu fantazjami antysemitów?21 Faktem
jest, ¿e ¯ydzi odegrali znaczn¹ rolê w zak³adaniu legalnie usankcjonowanych domów publicznych w Królestwie i Galicji, skoro np. ju¿ w 1874 r.
2/3 wszystkich w³aœcicieli legalnych domów publicznych w Warszawie by³o
pochodzenia ¿ydowskiego22. A¿ do 1905 r. w³aœcicielami wiêkszoœci domów
publicznych w Warszawie byli jeszcze ¯ydzi. Mimo to udzia³ ¯ydów w prostytucji wzglêdnie szybko obni¿a³ siê przed 1905 r., a tendencja ta utrzyma³a siê w nastêpnych latach. Czêœciowo by³o to zwi¹zane ze wzrostem nielegalnej prostytucji na niekorzyœæ domów zarejestrowanych oraz z nap³ywem
migrantów polskich na prze³omie wieków do nielegalnie wykonywanego
zawodu 23. A zatem w przededniu I wojny œwiatowej prostytucja nielegalna
by³a ju¿ kilkakrotnie wiêksza od zarejestrowanej, a ¿ydowski udzia³ w szyb-

20

Og³oszenia ¿yda–optyka, „Rola” 1912, nr 29, z 20 lipca, s. 529.
Wed³ug Langmuira „ziarno prawdy” w oskar¿eniach wrogich wobec ¯ydów odró¿nia prost¹ ksenofobiê
od antysemityzmu; G. Langmuir, Toward a Definition..., s. 341–349. Inni naukowcy, jak Helen Fein, ksenofobiczn¹ wrogoœæ wobec ¯ydów ³¹cz¹ z diabolicznymi oskar¿eniami ujêtymi w szerszej definicji antysemityzmu; zob. H. Fein, Dimensions of Antisemitism: Attitudes, Collective Accusations, and Actions, [w:] The Persisting Question: Sociological Perspectives and Social Contexts of Antisemitism, red. H. Fein, Berlin–New
York 1987, s. 67–85.
22
S. Milewski, Ciemne sprawy..., s. 78.
23
I. Farbarowicz, ¯yciorys w³asny przestêpcy, £ódŸ 1989, s. 208 oraz tego¿, ¯ywe grobowce, £ódŸ 1990,
s. 135–138; zob. tak¿e raport Wydzia³u Gospodarstwa Miejskiego rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, który zawiera dane o 2 512 prostytutkach „kontrolowanych” w Królestwie Polskim oraz informacje o 1 795 kobietach aresztowanych za prostytucjê nielegaln¹; Statystyka prostytucji, „Wiedza” 1910,
nr 30, z 24 lipca, s. 122.
21
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ko rosn¹cej liczbie bezprawnie wykonuj¹cych ten zawód by³ mniejszy ni¿
odsetek ¿ydowskiej ludnoœci miejskiej24.
To nie powstrzyma³o prasy antysemickiej, szczególnie przed I wojn¹, od
oskar¿eñ g³osz¹cych, ¿e prostytucja w Polsce, legalna czy nielegalna, jest
opanowana przez ¯ydów, którzy zatem byli odpowiedzialni za wszelkie
przestêpstwa kryminalne zwi¹zane z tym „przemys³em”. Takie twierdzenia
znajdowa³y uzasadnienie w statystykach z lat 70., obejmuj¹cych domy publiczne i prostytutki zarejestrowane. W podobny sposób antysemici dowodzili, ¿e globalny „handel ¿ywym towarem” by³ „praktycznie monopolem
¿ydowskim”, lekcewa¿yli natomiast œwiadectwa, i¿ ¿ydowskie dziewczyny by³y g³ównymi ofiarami œrodowiska handlarzy seksu, które charakteryzowa³a bardzo zró¿nicowana struktura etniczna, podobnie jak w ogóle ca³y
podziemny œwiat kryminalny25.
Jak ju¿ wspomnieliœmy, czyny przypisywane kryminalnemu œrodowisku
¿ydowskiemu przez prasê antysemick¹ w latach przed I wojn¹ œwiatow¹ nie
ogranicza³y siê do prostytucji i „handlu ¿ywem towarem”. ¯ydzi byli tak¿e
napiêtnowani jako ci, którzy trudni¹ siê pornografi¹. Co wiêcej, gdy w retoryce antysemickiej okresu miêdzywojennego kojarzenie ¯ydów z prostytucj¹ wydawa³o siê s³abn¹æ, umocni³ siê wizerunek przedstawiciela tej nacji
upowszechniaj¹cego pornografiê: ¯yd mia³ infekowaæ spo³eczeñstwo w³asnym „brudem moralnym” nie tylko przez sprzeda¿ znaczków i pocztówek,
ale tak¿e za poœrednictwem literatury, kina, sztuk piêknych, teatru, mody,
dansingu i muzyki popularnej, czyli tych dziedzin, jakie rzekomo opanowali ¯ydzi. „Przyznajmy siê otwarcie — pisa³ wspó³pracownik „Przegl¹du Katolickiego” w 1936 r. — rozszerzenie z³a i zdeprawowania by³o i w dalszym
ci¹gu jest przewa¿nie dzie³em ¯ydów”, którzy „czerpi¹ olbrzymie zyski

24

Np. wœród prostytutek zarejestrowanych w £odzi udzia³ ¯ydówek spad³ z 35,7% do 29,8% w latach
1902–1904. Wœród prostytutek nielegalnych, zaaresztowanych przez policjê ³ódzk¹ w latach 20., by³o 20,9%
¯ydówek; zob. E. Rosset, Prostytucja i choroby weneryczne w £odzi, £ódŸ 1931, s. 9–10.
25
Kiedy polskie feministki, które same wyolbrzymi³y skalê „handlu ¿ywym towarem”, próbowa³y zwróciæ
na tê sprawê uwagê opinii publicznej, „Przegl¹d Katolicki” oskar¿y³ je o „obci¹¿enie narodu polskiego odpowiedzialnoœci¹ za handel kobietami, gdy wszyscy wiedz¹, ¿e tê haniebn¹ praktykê prowadz¹ wy³¹cznie
¯ydzi”; zob. Spychanie win ¿ydowskich na polsk¹ g³owê, „Przegl¹d Katolicki” 1914, nr 10, z 7 marca, s. 156.
Twierdzeniem, ¿e ¿ydowski handel kobietami polskimi „stanowi jeszcze jeden aspekt kwestii ¿ydowskiej
w Polsce”, „Kurier Warszawski” dowodzi³, ¿e podjête przez polskie feministki próby stosowania nacisku
moralnego na „handlarzy ¿ywym towarem” bêd¹ w sposób nieunikniony zawodziæ, poniewa¿ „wszyscy s¹
¯ydami, równie nam dalecy jak Hotentoci”; „Kurier Warszawski” 1913, nr 330, z 29 listopada. Klasyczn¹
deklaracjê polskiego stanowiska feministycznego w sprawie handlu kobietami zob. M. Turzyma, Handel kobietami, [w:] Glos kobiet w kwestyi kobiecej, red. M. Turzyma, K. Bujwidowa, Kraków 1903, s. 143–162.
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z handlu pornografi¹ (...) nieograniczeni przez sêdziów liberalnych”26. Wed³ug „Myœli Niepodleg³ej” nie tylko prostytucja, „handel ¿ywym towarem”
i pornografia, ale tak¿e rozwód, poligamia, seks przedœlubny, kazirodztwo
i sodomia by³y to w³aœciwe ¯ydom formy rozpusty, wszystkie wywodz¹ce siê
rzekomo z ich nieetycznego kodeksu moralnego27.
Ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ pos³ugiwano siê argumentem szerzonej rzekomo przez ¯ydów moralnej i kryminalnej deprawacji, by ¿¹daæ likwidacji
wp³ywów ¿ydowskich w kulturze, a tak¿e izolacji, segregacji i usuniêcia
¯ydów ze spo³eczeñstwa polskiego. Wielokrotny wspó³pracownik „Przegl¹du Katolickiego”, ks. S. Pop³awski, ostrzega³, ¿e kobiety polskie ryzykuj¹ „kontaminacjê moraln¹”, czytaj¹c utwory ¿ydowskich autorek28. Ju¿ w
nastêpnych dziesiêcioleciach, w latach 30., rzekomy zwi¹zek miêdzy „panowaniem erotyzmu” w polskiej literaturze a kulturowymi wp³ywami ¿ydowskimi tak mocno zaw³adn¹³ umys³ami antysemitów, ¿e projekty, by
w szko³ach pañstwowych zakazaæ u¿ywania wszelkich podrêczników i lektur, których autorami s¹ ¯ydzi, zdawa³y siê oczywiste29. Zdaniem Jerzego
Bondrowskiego, oddzielenie ¯ydów od chrzeœcijan w pañstwowym systemie szkolnym stanowi³o kwestiê obrony moralnoœci publicznej, poniewa¿
m³odzi ¯ydzi „z natury swej” byli g³ównymi „kolekcjonerami pornografii”
jako „synowie oszustów, w³aœcicieli knajp i lokali nocnych oraz handlarzy
¿ywym towarem”30. Adam Romer poszed³ nawet dalej w swoim projekcie
stopniowej, ale przymusowej emigracji „licznych t³umów ¿ydowskich”, które utrzymuj¹ siê z „deprawacji moralnej,” czyli z „pornografii, strêczycielstwa, dansingów oraz innych œrodków eksploatacji s³aboœci ludzkiej”31.
Prasa antysemicka na pocz¹tku XX w. przypadki seksualnych odchyleñ
od normy wœród ¯ydów ³¹czy³a z zarzutem ogólnej ich perwersji moralnej,
która — mówi¹c s³owami „Myœli Niepodleg³ej” — „pozwoli na wszystko”32.
Dla redaktora tego miesiêcznika, Andrzeja Niemojewskiego, przestêp-

26

Spartanin, Na marginesie walki z pornografi¹, „Przegl¹d Katolicki” 1936, nr 30, z 26 lipca, s. 514–515.
Kobieta w Talmudzie, „Myœl Niepodleg³a” 1914, nr 265, styczeñ, s. 28.
Ks. S. Pop³awski, ¯ydówka dla Polek, „Przegl¹d Katolicki” 1914, nr 8, z 21 lutego, s. 114–117.
29
J. Sz. Rogala, O wprowadzenie kwestii ¿ydowskiej na tory realne, „Przegl¹d Katolicki” 1939, nr 22,
z 28 maja, s. 343–345.
30
J. Bondrowski, ¯ydzi we wspomnieniach, „Kultura” 1937, nr 28, z 11 lipca, s. 5.
31
A. Romer, Zagadnienie kolonialne a sprawa ¿ydowska, „Przegl¹d Katolicki” 1936, nr 36, z wrzeœnia,
s. 615–616.
32
Etyka ¯yda w stosunku do goja i jego urz¹dzeñ spo³ecznych, „Myœl Niepodleg³a” 1913, nr 260, listopad,
s. 1499–1500.
27

28
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czoœæ ¿ydowska w okresie nowoczesnym bezpoœrednio wywodzi³a siê z kodeksu moralnego zawartego w Talmudzie, ksiêdze „po prostu zbrodniczej,
w któr¹ œlepo wierzy³y ¿ydowskie rzesze plebejskie”, a która pozostaje w sprzecznoœci z kodeksami karnymi „wszystkich narodów cywilizowanych”. Talmud, wed³ug Niemojewskiego, zawiera³ instrukcje „bezpoœrednio czy poœrednio aprobuj¹ce ka¿dy rodzaj postêpowania niemoralnego
i zbrodniczego”, ³¹cznie z morderstwem, kryminalnym podziemiem, oszustwem, fa³szerstwem, „handlem ¿ywym towarem”, szanta¿em, „chuligañstwem”, znies³awieniem i zatruwaniem ¿ywego inwentarza 33.
Przed I wojn¹ œwiatow¹ „antytalmudyzm” Niemojewskiego wi¹za³ siê
z jeszcze starsz¹ tradycj¹ „oœwieconej” polskiej krytyki i potêpienia Talmudu jako Ÿród³a ¿ydowskiego „zabobonu” i „zacofania”. Po wojnie jednak
Niemojewski nie dowodzi³ ju¿, ¿e ¯yd zbrodniarz jest produktem Talmudu,
lecz raczej, ¿e to Talmud stanowi³ rezultat przestêpczoœci ¿ydowskiej34.
A zatem przestêpczoœæ postrzegano teraz jako cechê biologicznie i rasowo
wrodzon¹ ¯ydom, co g³osi³ „Przegl¹d Katolicki” ju¿ przed I wojn¹, gdy do
„przestêpstw charakterystycznych temu narodowi”, obok spisu zwyk³ych
zboczeñ i wystêpków seksualnych, zaliczy³ lichwê, przemyt, przewodzenie bandyckim szajkom, spekulacjê, koniokradztwo i paserstwo. Argument
biologiczny i rasowy wykorzystywano tak¿e jako wyjaœnienie „solidarnoœci
spo³ecznej œrodowiska ¿ydowskiego z organizacjami kryminalnymi” z powodu „braku wszelkich skrupu³ów, jakiejkolwiek etyki...” 35.
St¹d prowadzi³ tylko ma³y krok do „logicznego” wniosku — ¿e ka¿dy ¯yd jest zara¿ony przestêpczoœci¹, a ca³e œrodowisko ¿ydowskie, przez
sam fakt swego istnienia — jest kryminogenne. Konstruowanie negatywnego wizerunku symbolicznego œwiata moralnego z³a i kampania przeciw
arcywrogom, którzy rzekomo ten œwiat uosabiali (co wed³ug Goode’a i Ben–Yehudy stanowi³o ostateczn¹ konsekwencjê „paniki moralnej”), doczeka³o siê teraz realizacji. Nie dziwi wiêc, ¿e na pocz¹tku XX w.
w Polsce wymyœlony straszak „¯yda zbrodniarza” wystêpowa³ w roli potwora i zboczeñca. W ten sposób ¯ydzi stawali siê „narzêdziem szatana,” jak

33
Jako przyk³ad pogl¹dów Niemojewskiego o Talmudzie zob. Kodeks z³odziejski a szlachetni, „Myœl Niepodleg³a” 1914, nr 266, styczeñ, s. 49–58; jednak praktycznie wszystkie jego wzmianki o ¯ydach w miesiêczniku po 1912 r. zawieraj¹ potêpienie Talmudu.
34
A. Hertz, The Jews in Polish Culture, t³um. R. Lourie, Evanston 1988, s. 204.
35
Z najnowszej literatury o ¯ydach, „Przegl¹d Katolicki” 1913, nr 8, z 22 lutego, s. 114–120 oraz Etyka ¿ydowska, „Przegl¹d Katolicki” 1913, nr 47, z 22 listopada, s. 748–749.
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stwierdza³ pewien katolicki „teolog” w 1938 r.36, daj¹c do zrozumienia, ¿e
ju¿ siê zaczyna apokaliptyczna walka miêdzy dobrem a z³em. To samo mo¿na powiedzieæ o moralnym bilansie ludobójstwa.
* * *
Wizerunek „¯yda zbrodniarza”, podsycany panuj¹cym wœród inteligencji miejskiej przesadnym strachem przed przestêpczoœci¹, a w istocie rzeczy
zrodzony z „paniki moralnej”, konstruowali na prze³omie XIX i XX w. publicyœci wywodz¹cy siê z radykalnej prawicy. W pismach tej orientacji krystalizowa³ siê zespó³ nienawistnych, wrogich i jednolicie negatywnych wobec
¯ydów postaw, które ewoluowa³y od ksenofobii do demonizmu. Demoniczne wizerunki ¯ydów zawsze by³y elementem sk³adowym definicji antysemityzmu. Jego uformowanie siê na pocz¹tku XX w. ³¹czy³o poniek¹d wczeœniejsze oskar¿enia ¯ydów o morderstwa rytualne i zatruwanie studni z „nowoczesnymi” stereotypami ¯ydów jako dewiantów seksualnych, handlarzy
¿ywym towarem i „trucicieli” moralnoœci spo³ecznej. W tym samym czasie
przedstawianie prostytucji jako „przemys³u” ¿ydowskiego oraz elementu
przestêpczoœci miejskiej pozwoli³o antysemitom na dokonanie dalszego logicznego nadu¿ycia, a mianowicie na skojarzenie z ¯ydami przestêpczoœci jako takiej, a tym samym na wysuniêcie oskar¿enia — ¿e kulturowo,
a w koñcu i rasowo ¯ydom przyrodzona jest wszelka niemoralnoœæ.
Stereotyp przypisuj¹cy kryminogennoœæ spo³ecznoœciom ¿ydowskim jako ich cechê uniwersaln¹ zawiera³ jednoznaczne i z³owieszcze implikacje.
Aby zwalczyæ „plagê” przestêpczoœci i jej skutki, zgubne dla polskiego spo³eczeñstwa, ¯yd, moralnie zepsuty ze swej natury, musi byæ z tego spo³eczeñstwa wyeliminowany, tym bardziej ¿e jako ¯yd zbrodniarz sta³ siê
w okresie miêdzywojennym podstaw¹ mitu o ¿ydokomunie. Fakt, ¿e nasilona propaganda stereotypu ¯yda zbrodniarza w prasie polskiej zbieg³a
siê ze stopniowym, a w koñcu zdecydowanym spadkiem przestêpstw kryminalnych wœród ¯ydów w pierwszych czterech dekadach XX w., stanowi
ju¿ temat na osobny referat. Tym niemniej, konflikt miêdzy stereotypem
przestêpczoœci ¿ydowskiej a rzeczywistymi zachowaniami spo³eczeñstwa
¿ydowskiego, które by³o bardziej praworz¹dne od polskiego, jest tylko jednym z wielu momentów magicznych w nowoczesnej historii antysemityzmu
w Polsce.
36

Dr M. Skrudnik, ród³a lucyferianizmu masonerii, „Przegl¹d Katolicki” 1938, nr 35, z 11 wrzeœnia,
s. 568–569.
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„W niewoli cia³a i ducha”
— organizacje kobiece wobec problematyki
seksualnoœci na pocz¹tku XX wieku
„W niewoli cia³a i ducha”...

Idea zasadniczej reformy obyczajów i instytucji zwi¹zanych z intymnymi relacjami miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ wœród celów autorek pierwszej
fali feminizmu na ziemiach polskich zajmuje wprawdzie miejsce na ogó³
ostatnie, ale, s¹dz¹c po tym, ile mu poœwiêcono uwagi, i po ³adunku emocji
— nie mniej wa¿ne ni¿ likwidacja upoœledzenia prawnego i ekonomicznego kobiet. Najogólniej rzecz bior¹c, chodzi³o o ujednolicenie norm moralnych w stosunku do obu p³ci. Prostytucja i handel kobietami, stan ówczesnego ma³¿eñstwa, tzw. podwójna moralnoœæ, a w dalszym planie takie zjawiska, jak wolne zwi¹zki (¿ycie „na wiarê”), problem kobiet uwiedzionych
i upad³ych, nieœlubne dzieci, wreszcie „staropanieñstwo” — wszystkie te tematy by³y stale obecne na ³amach programowych pism feministycznych
— krakowskiego „Nowego S³owa” (1902–1907) i warszawskiego „Steru”
(1907–1914). Podjêcie tych kwestii i ich odwa¿na prezentacja przez skupione wokó³ tych pism dzia³aczki kobiece œwiadcz¹ o odrêbnoœci nurtu feministycznego w ramach polskiego ruchu kobiecego, okreœlaj¹ te¿ jego postêpowoœæ i radykalizm.
Zaanga¿owanie w rozwi¹zywanie wymienionych kwestii, szczególnie
zaœ walka z prostytucj¹, uwik³a³o feministki w rozwa¿ania o moralnoœci seksualnej (tzw. podwójna moralnoœæ), o istocie mi³oœci, zwi¹zku seksualnoœci
i ma³¿eñstwa, o roli, jak¹ odgrywa³a mi³oœæ w ¿yciu obu p³ci, a zw³aszcza jej
wp³ywie na po³o¿enie kobiet. Problematykê tê w³¹czy³y do programu wyzwolenia kobiet i projektów przysz³ych relacji miêdzy mê¿czyznami a ko-
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bietami najbardziej opiniotwórcze feministki: Paulina Kuczalska–Reinschmitt, Maria Wiœniewska (Turzyma), Kazimiera Bujwidowa, Teodora
Mêczkowska, Justyna Budziñska–Tylicska, a tak¿e Iza Moszczeñska.
Pierwsza praca na temat zagadnieñ etyczno–obyczajowych w ruchu feministycznym ukaza³a siê w koñcu lat 80. XX w.1, zanim jeszcze rozpoczêto
w Polsce nowoczesne badania nad ruchem równouprawnienia kobiet. Natomiast sam w¹tek seksualnoœci, tak wa¿ny zw³aszcza w studiach gender, sta³
siê przedmiotem zainteresowania dopiero w ostatnich latach. Propozycje interpretacji przedstawili: Jerzy Franke w swej historii prasy kobiecej2,
Aneta Górnicka–Boratyñska w ksi¹¿ce o ideach emancypacyjnych na ziemiach polskich w okresie zaborów i w latach miêdzywojennych3 oraz badaczka niemiecka Natali Stegman (autorka jedynego dotychczas pe³niejszego opracowania historycznego poœwiêconego pocz¹tkom polskiego feminizmu4) w szkicu opublikowanym w zbiorze studiów (g³ównie literaturoznawczych) dotycz¹cych œwiadomoœci p³ci w modernizmie5. O problematyce seksualnoœci w kontekœcie prostytucji pisa³a te¿ autorka niniejszego
szkicu6.
Niniejszy artyku³, który po czêœci sumuje istniej¹cy stan wiedzy, jest
prób¹ odpowiedzi na pytanie o rolê problematyki seksualnoœci w polskim
ruchu feministycznym z pocz¹tku XX w. Dotyczy zatem oceny mi³oœci zmys³owej oraz oceny instytucji spo³ecznych, które tworzy³y ramy dla zwi¹zków
intymnych (ma³¿eñstwo, prostytucja, wolny zwi¹zek). Podstawê rozwa¿añ
stanowi¹ ksi¹¿ki i publicystyka wybitnych dzia³aczek, skupionych wokó³
1
A. Paw³owska, Kwestie etyczno–obyczajowe w prasie kobiecej prze³omu XIX i XX wieku (na ³amach „Steru”
i „Nowego S³owa”), „Studia Historyczne” XXX, 1987, z. 4 (119), s. 571–587.
2
J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W krêgu ofiary i poœwiêcenia, Warszawa 1999,
s. 234–240.
3
A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001. Zob.
równie¿: tej¿e, Chcemy ca³ego ¿ycia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa
1999.
4
N. Stegmann, Die Töchter der geschlagenen Helden „Frauenfrage”, Feminismus und Frauen Bewegung
in Polen 1863–1919, Wiesbaden 2000.
5
Tej¿e, 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, Ch. Binswanger,
C. Scheide, Kraków 2000, s. 33–49.
6
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, Warszawa 2003, s. 119–126.
Natomiast o walce ruchu kobiecego, zw³aszcza feministek, z reglamentacj¹ prostytucji i sam¹ prostytucj¹
zob. J. Sikorska–Kulesza, Z³o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004,
s. 301–348.
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„Nowego S³owa” prowadzonego przez Mariê Turzymê i warszawskiego
„Steru” Pauliny Kuczalskiej–Reinschmidt — sztandarowych pism feministycznych, bêd¹cych tub¹ ruchu. W odniesieniu do opinii i proponowanych
postaw kobiet wobec seksualnoœci s¹ to Ÿród³a wiarygodne i miarodajne,
istotne jest bowiem to, co funkcjonowa³o w komunikacji spo³ecznej. Natomiast odpowiedŸ na pytanie o genezê pogl¹dów poszczególnych autorek
wymaga³aby ju¿ wyjœcia poza wykorzystywane dot¹d Ÿród³a i siêgniêcia
zw³aszcza do korespondencji prywatnej.
Prostytucja i ma³¿eñstwo — poni¿enie i brak mi³oœci
Dwa elementy myœli feministycznej odnosz¹ce siê do sfery seksualnoœci
mo¿na uznaæ za sta³e i niebudz¹ce w¹tpliwoœci. Pierwszy dotyczy oceny
obyczajów seksualnych — jako z³ych i siej¹cych wokó³ nieszczêœcie, drugi
— œciœle zwi¹zany z poprzednim — sprowadza siê do pejoratywnej oceny
relacji uczuciowych miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Relacje te okreœla siê jako
„zatratê” i „sponiewieranie” mi³oœci, sprowadzenie jej do „materialnej
transakcji”, co dotyczy nie tylko prostytucji, ale tak¿e ma³¿eñstwa. Obie te
opinie s¹ punktem wyjœcia programu odnowy moralnej, który w najszerszym zakresie zaprezentowa³y postêpowe aktywistki ruchu kobiecego po
1905 r., sprzymierzaj¹c siê z nurtami abolicjonistycznymi, higienicznym
i ró¿nymi ruchami moralizatorskimi, w ramach szeroko rozumianego ruchu reformy ¿ycia (w tym ruch etyczny7).
Podstawowa i najprostsza konstatacja publicystek „Nowego S³owa”
i „Steru” odnosz¹ca siê do seksualnoœci sprowadza³a siê do otwartego, publicznego twierdzenia, ¿e mê¿czyŸni powszechnie prowadz¹ ¿ycie seksualne przed i poza ma³¿eñstwem. Dla feministek by³o to zjawisko wszechobecne, typowe zarówno dla doros³ych mê¿czyzn, jak i m³odych ch³opców8,
ludzi stanu wolnego, jak i statecznych ojców rodzin. Krytyk¹ objê³y zatem mê¿czyzn w ogóle, nie okreœlaj¹c ich przynale¿noœci spo³ecznej, ale
kontekst wypowiedzi (oskar¿anie o demoralizacjê i upadek kobiet z ludu
— prostytutek, s³u¿¹cych) wskazuje na mê¿czyzn z warstw oœwieconych,
z których siê wywodzi³y i do których nale¿a³y dzia³aczki kobiece. Bardzo
7

O krakowskich i lwowskich organizacjach etycznych Ethos, Eleusis, Towarzystwie Ochrony M³odzie¿y,
kó³kach uczniowskich zob. A. Paw³owska, Kwiestie etyczno–obyczajowe, s. 576.
8
Opinie te wzmacnia³y wyniki badañ ankietowych na temat ¿ycia seksualnego m³odzie¿y gimnazjalnej
i studenckiej. T. J. £azowski, K. Siwicki, ¯ycie p³ciowe warszawskiej m³odzie¿y akademickiej wed³ug ankiety z
roku 1903, Warszawa 1906.
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rzadko w krytyce feministycznej w roli partnerek seksualnych pojawiaj¹ siê
kobiety zamê¿ne o równorzêdnym statusie spo³ecznym.
Zapewne nie dla wszystkich czytelniczek, poza bardzo m³odymi, opinie
te stanowi³y odkrycie. Feministki wyrzuca³y niekiedy samym kobietom, i¿
akceptuj¹ obyczaje seksualne swych synów lub mê¿ów i uznaj¹ je za naturalne („zawsze tak by³o”), a nawet niezbêdne. Niemniej podjêcie tej problematyki oraz sprzeciw wobec dalszego tolerowania istniej¹cego modelu ¿ycia nale¿y uznaæ za akt odwagi, zw³aszcza ¿e zajmowano siê ni¹ konsekwentnie, bez ogródek opisuj¹c sedno sprawy.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e diagnoza stanu moralnego cywilizacji nie by³a
przedmiotem osobnych rozwa¿añ feministek. Wypowiadane przez nie
ogólne s¹dy o „moralnej nêdzy”, „zgniliŸnie”, „prze¿arciu brudem” czy
„zwyrodnieniu poczucia moralnego” uzasadnia³y postulat walki z prostytucj¹ i podwójn¹ moralnoœci¹. By³y przedstawiane jako oczywiste, dostêpne codziennej obserwacji czytelniczek i czytelników. Nie te s³owa jednak,
lecz opis i ocena skali krzywd, nieszczêœæ i zagro¿eñ, do jakich prowadzi³o
pozbawione po¿¹danych hamulców zaspokajanie przez mê¿czyzn popêdu
p³ciowego (czyli w ówczesnym jêzyku rozpusta), by³y miar¹ opinii feministek o charakterze mêskiej seksualnoœci i jej realizacji. Pisa³y wiêc o wp³ywie ogromnego popytu na rozwój prostytucji oraz skazywaniu uwiedzionych dziewcz¹t (np. ze s³u¿by) na prostytucjê, o dyskryminacji nieœlubnych
dzieci i o skutkach „wnoszenia” do rodzin mêskiego „kapita³u” w postaci
chorób wenerycznych.
Z czasem ta diagnoza stawa³a siê coraz bardziej krytyczna. Pisarka
i dzia³aczka spo³eczna Maria Turzyma pisa³a w wydanej w 1906 r. ksi¹¿ce
Wyzwalaj¹ca siê kobieta o „powszechnym rozpasaniu obyczajowym mê¿czyzn” jako o chorobie wieku. Ocenia³a: „Co do obecnego stanu obyczajowego, nikt chyba nie zaprzeczy, ¿e pod wzglêdem zwyrodnienia p³ciowego,
stoi on na samej krawêdzi, poza któr¹ grozi ju¿ chyba ludzkoœci pe³na zag³ada”9. Autorki „Steru” opisywa³y ówczesn¹ obyczajowoœæ s³owami: „rozwi¹z³oœæ obyczajowa”, „bez³ad p³ciowy”, „lubie¿noœæ, nadmierny, chorobliwy rozwój p³ciowoœci”, „chorobliwie rozbudzone popêdy seksualne”, „niepohamowane niczym namiêtnoœci zmys³ów”. Rosn¹cy w sferze jêzyka radykalizm niekoniecznie jednak musia³ odzwierciedlaæ rzeczywiste narastanie poczucia zagro¿enia. Równie dobrze mo¿na go interpretowaæ jako kon9

M. Turzyma, Wyzwalaj¹ca siê kobieta, Warszawa 1906, s. 125.
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sekwencjê zaanga¿owania ruchu feministycznego w energiczn¹ walkê
(g³ównie za pomoc¹ perswazji) z prostytucj¹ (a œciœlej — popytem na ni¹),
co wyraŸnie widaæ od 1905 r. Sk³oni³ do tego majowy pogrom domów publicznych i walki uliczne, które toczy³ zrewolucjonizowany t³um z sutenerami na ulicach Warszawy, oraz rozwój miêdzynarodowych akcji spo³ecznych
i inicjatyw pañstwowych (tak¿e pañstw zaborczych), wymierzonych przeciw
handlowi kobietami w celach nierz¹du (tzw. handel ¿ywym towarem).
Antyprostytucyjny program zak³ada³ m.in. wychowanie seksualne nastawione na odsuniêcie w czasie rozpoczêcia ¿ycia p³ciowego, promocjê
wstrzemiêŸliwoœci seksualnej i pe³nej ascezy do chwili zawarcia sta³ego
zwi¹zku. I choæ propagatorzy wychowania seksualnego zastrzegali siê, ¿e
nie chc¹ straszyæ m³odzie¿y skutkami chorób wenerycznych (nagminnie
³¹czonych z prostytucj¹ i swobodnym ¿yciem seksualnym), w praktyce
— straszyli. Perswazyjnoœæ wypowiedzi zaostrza³a s¹dy, nara¿aj¹c zreszt¹
feministki nie tylko na wrogoœæ, ale — co gorsza — na œmiesznoœæ. W „Nowym S³owie” problem ¿ycia p³ciowego przedstawia³ zw³aszcza wydawany
od wrzeœnia 1905 r. dodatek zatytu³owany „Czystoœæ”, poœwiêcony walce
z prostytucj¹ i odrodzeniu moralnemu m³odzie¿y, póŸniej przekszta³cony w
samodzielny organ ruchu etycznego, redagowany przez Augustyna Wróblewskiego10. Z kolei „Ster” najwiêcej miejsca poœwiêci³ prostytucji w 1909
i 1914 r., kiedy Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet Polskich (którego pismo by³o prasowym organem) zorganizowa³ kampaniê maj¹c¹ w 1909 r.
poprzeæ dyskutowany w Dumie projekt zmian w kodeksie karnym (zaostrzenie kar za strêczycielstwo i wprowadzenie wieku ochronnego dla kobiet do 21 lat, jako prawne instrumenty walki z handlem kobietami),
a w 1914 r. wniosek 44 pos³ów ¿¹daj¹cy zniesienia reglamentacji prostytucji
(zamkniêcia domów publicznych, likwidacji nadzoru policyjno–lekarskiego)11. „Sterniczki”, co warto podkreœliæ, staraj¹c siê wywrzeæ nacisk na polskich pos³ów w Dumie i organizuj¹c opiniê publiczn¹ w proteœcie przeciw
reglamentacji, wykorzysta³y mo¿liwoœci, jakie po 1905 r. stworzy³y przemiany ustrojowe w cesarstwie rosyjskim.
Potêpienie obyczajów seksualnych przez feministki nie zawsze odnosi³o siê tylko do mê¿czyzn. Maria Turzyma pisa³a w 1903 r. o koniecznoœci
10
Zob. programowy tekst: A. Wróblewski, O moralnoœci p³ciowej (Referat na konferencji m³odzie¿y akademickiej w styczniu 1905 roku w Krakowie), „Czystoœæ” 1905, nry: 1, 2, 3, dodatek do „Nowego S³owa” 1905,
nry: 12, 13, 14–15.
11
Wiêcej o tym zob. J. Sikorska–Kulesza, Z³o tolerowane..., s. 310–313.
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wyzwolenia mi³oœci tak¿e od „rozpusty kobiet”, czyli, jak to oglêdnie ujê³a,
od przelotnych flirtów i ob³udnych przyjaŸni12. W „Sterze” pojawia³y siê
wzmianki o „poligamii naszych monogamicznych zwi¹zków, uprawianej
czêsto w obrêbie jednego i tego samego domowego ogniska”, „wspó³¿yciu
we troje”, „strêczeniu w³asnych ¿on”13. Przyjmowano wiêc tak¿e argumenty mêskiego i mizoginicznego (tak silnego w ówczesnej kulturze) dyskursu,
eksponuj¹cego tezê o rozwi¹z³oœci kobiet. W 1905 r. w dodatku do „Nowego S³owa” A. Baumfeld poœwiêci³ artyku³ sprawie pozornej niewinnoœci panien, oddziela³ jednak niedotrzymywanie obowi¹zuj¹cej jako norma czystoœci przedœlubnej i namiêtnoœæ z mi³oœci od zachowania „pó³–dziewic, za
chytrych na to, a¿eby przed œlubem porodziæ dziecko”14. Oba pisma potêpia³y, rzekomo powszechn¹ w ¿yciu towarzyskim, zmys³owoœæ, która
przejawia³a siê w stroju kobiecym15 oraz we flircie — z pozoru niewinnej
zabawie.
„Czystoœæ” ostrzega³a, i¿ flirt wprowadza atmosferê napiêcia erotycznego w codziennym ¿yciu, wywo³uje podniecenie zmys³ów, zaostrza ¿¹dze,
rozbudza w m³odzie¿y p³ci obojga przedwczesne i nienormalne popêdy
p³ciowe, jest niebezpieczn¹ gr¹ zmys³ów. Ch³opiec „po tej delikatnej przek¹sce salonowej [mowa o flircie] uk³ada menu uczty w lupanarze” albo te¿
„nasyca g³ód mi³oœci kosztem dziewczyny z ludu”. Dziewczyna op³aca
napiêcie zwi¹zane z flirtem chorobami panieñskimi, m.in. zaburzeniami
w dzia³alnoœci organów p³ciowych, „rozpowszechnieniem zboczeñ instynktu p³ciowego wœród m³odzie¿y ¿eñskiej”16. Co wa¿niejsze, zw³aszcza z perspektywy dzia³aczek ruchu równouprawnienia kobiet, flirtowanie odci¹ga³o dziewczêta od pracy umys³owej, powa¿nych myœli i powa¿nych zajêæ. By³o zreszt¹ niejako naturaln¹ konsekwencj¹ ograniczenia celu ¿ycia kobiet

12
M. Turzyma, Mê¿na niewiasta. W mi³oœci, „Nowe S³owo” 1903, nr 21. Podobnie, choæ bardziej miêdzy
wierszami, zob. Je¿yna, Nasza kobieta, „Nowe S³owo” 1902, nr 11. Zauwa¿ano tak¿e niekiedy pewn¹ ³atwoœæ oddawania siê prostytucji u kobiet z klas ludowych, co t³umaczono zaniedbaniem wychowania moralnego ludu.
13
Z. Lamprecht (Orsyd), O prostytucji w ma³¿eñstwie, „Ster” 1905, nr 1.
14
A. Baumfeld, O czystoœci uwag kilka, „Czystoœæ” 1905, nr 3, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nry
14–15.
15
Zob. o stroju kobiecym podniecaj¹cym mêski erotyzm: S. Miklaszewski, Strój jako czynnik poni¿enia kobiety, „Ster”1907, nry 1, 3.
16
T. J. £., O rzeczy... niewinnej, „Czystoœæ” 1905, nr 7, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 18. Podobnie
o flircie jako rozpuœcie moralnej „Czystoœæ” 1905, nr 6, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 17. Równie¿
czêst¹ obecnoœæ zamê¿nych niewiast zdradzaj¹cych mê¿ów lub traktuj¹cych ma³¿eñstwo tylko jako sposób
na awans finansowy i towarzyski odnotowaæ mo¿na w prasie satyrycznej.
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do roli ¿ony i matki, a wiêc wychowywania dziewcz¹t do pozyskania mê¿a,
jak napisa³a Kuczalska — do „nêcenia mê¿czyzny i zdobywania go sexusem”17.
Tego rodzaju wypowiedzi wynika³y g³ównie z propagowania programu
czystoœci p³ciowej, rozwija³y praktyczne rady, jak zapanowaæ w ¿yciu codziennym nad zmys³ami, jak nie dopuœciæ do ich rozbudzenia. Pozostaje
jednak faktem, ¿e ich wymowa deprecjonowa³a sferê seksualnoœci w ¿yciu
cz³owieka, tworz¹c wokó³ niej aurê z³a.
Znacznie rzadziej ni¿ rozpusta i prostytucja, w zasadzie jedynie w tekstach traktuj¹cych o celach i programie wychowania seksualnego, pojawia³
siê inny przejaw „zwyrodnienia p³ciowego” — „nadu¿ywanie si³ p³ciowych
œrodkami nienormalnymi”18, czyli onanizm, uwa¿any ówczeœnie, tak¿e
przez oficjaln¹ medycynê, za chorobê i Ÿród³o ró¿nych zmian somatycznych i psychicznych. Natomiast dyskutowany publicznie na zachodzie Europy problem homoseksualizmu nadal nale¿a³ do tematów stanowi¹cych
ca³kowite tabu.
Poza rozwa¿aniami pozostawiamy nieistotny w tym miejscu problem,
o ile ten obraz „ludzkiego cmentarzyska”19, prezentowany jako oczywisty
i powszechnie odczuwany, odzwierciedla³ rzeczywistoœæ. Wypada przypomnieæ, i¿ opinie o rozpasaniu seksualnym i jego niebezpiecznych skutkach
dla ludzkoœci nie by³y ani odkryciem, ani szczególn¹ w³asnoœci¹ postêpowego ruchu kobiecego. Ogólna krytyka rzekomego upadku moralnego, przypisywanego ówczesnej cywilizacji, ostrze¿enia przed jego nastêpstwami,
nawo³ywanie do walki z alkoholizmem, prostytucj¹, chorobami wenerycznymi by³y obecne w polskiej prasie od koñca XIX w. Ruch kobiecy rozwin¹³
j¹ wed³ug w³asnej wra¿liwoœci i w swoim interesie, sprowadzaj¹c g³ównie
do problemu moralnoœci seksualnej i k³ad¹c nacisk na rozwi¹z³oœæ seksualn¹ mê¿czyzn.
Feministki widzia³y g³ówne Ÿród³o z³a w zwyczajowo obowi¹zuj¹cej
normie tzw. podwójnej moralnoœci, czyli prawie mê¿czyzn do ¿ycia seksualnego przed oraz poza ma³¿eñstwem, a w stosunku do panien i mê¿atek

17

P. Kuczalska–Reinschmitt, O biernej Ewie. Z okazji ¯eromskiego „Dziejów grzechu”, „Ster” 1908, nr 4–6.
Jak w opublikowanym w „Czystoœci” doniesieniu z Warszawy o organizacjach szkolnych i akademickich
propaguj¹cych zdrowe i moralne ¿ycie. Za „nienormalny stan p³ciowoœci” m³odzie¿y warszawskiej wini siê
system szkolny, sytuacjê polityczn¹, denerwuj¹c¹ „pedagogiê”: H. R., „Zdrowie m³odzie¿y”, „Czystoœæ”
1905, nr 5, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 17.
19
Tak S. Starski, Upadek moralny a odrodzenie (Garœæ myœli i uczuæ), „Nowe S³owo” 1905, nr 12.
18
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obowi¹zku cnotliwoœci i wiernoœci20. Ró¿ne miary przyzwolenia na zakres
swobody seksualnej dla obu p³ci, a co za tym idzie — dwie miary oceny
zachowania kobiet i mê¿czyzn, rodzi³y bardzo negatywne i ró¿norodne
skutki.
Ukazywano zwi¹zek podwójnego standardu moralnoœci z rozwojem
prostytucji, instytucji stworzonej przez mê¿czyzn dla utrzymania „rozdzia³u miêdzy ¿eñsk¹ cnot¹ a mêsk¹ swobod¹”. To mê¿czyŸni, korzystaj¹c ze
swojej przewagi, zamknêli kobietê w okowach ma³¿eñstwa, narzucili jej
monogamiê dla zapewnienia legalnoœci w³asnego potomstwa, dla w³asnej
zaœ przyjemnoœci utrzymywali prostytucjê21.
Podwójna moralnoœæ skazywa³a kobiety, które nie zdo³a³y sprostaæ stawianym im wymaganiom czystoœci, na hañbê, poni¿enie, towarzyskie wykluczenie. Iza Moszczeñska22, niezale¿na dzia³aczka spo³eczna, wielokrotnie wypowiada³a siê na temat podwójnej moralnoœci, podkreœlaj¹c, i¿ czêœæ
kobiet skazana jest na drogê upadku z powodów obiektywnych — nêdzy
materialnej i braku pracy. Zwróci³a równie¿ uwagê na fakt pogorszenia sytuacji kobiet w konfrontacji z opini¹ publiczn¹, zwiêkszona mobilnoœæ ¿yciowa i samodzielnoœæ kobiet oraz oderwanie od rodziny nara¿aj¹ je bowiem na wiêksz¹ jeszcze bezbronnoœæ w przeciwstawianiu siê opinii publicznej23. Iza Moszczeñska uwa¿a³a tak¿e, ¿e narzucona kobiecie moralnoœæ i œcigaj¹ca najdrobniejsze objawy uczuæ opinia publiczna nie dawa³y
szansy na rozwiniêcie siê prawdziwego uczucia. Pisa³a: „W œwiecie kobiecym drobiazgowa konwencjonalnoœæ i formalistyczna przyzwoitoœæ jest dla
mi³oœci zabójcza”, w rezultacie „dla znacznej wiêkszoœci tak zwanych uczciwych kobiet mi³oœæ jest niemal wykluczon¹ z ¿ycia”24.

20
„Kobiety nie maj¹ prawa rozpusty, mog¹ korzystaæ z dojrza³oœci p³ciowej w ma³¿eñstwie” — Precz z prostytucj¹ i nierz¹dem!, „Czystoœæ” 1905, nr 1, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 12.
21
I. Moszczeñska, Mê¿czyzna i kobieta, [w:] Chcemy ca³ego ¿ycia..., s. 253.
22
Tej¿e, Podwójna moralnoœæ, „Nowe S³owo” 1903, nr 5; tej¿e, Podwójna moralnoœæ. Kobiety upad³e, „Krytyka” VII, 1905, z. VIII–IX; tej¿e, Podwójna moralnoœæ, „Krytyka” VII, 1905, z. X; tej¿e, Podwójna moralnoœæ. Panowie stworzenia, „Krytyka” VIII, 1906, z. II. Zob. obszerne cytaty w: A. Paw³owska, Kwestie etyczno–obyczajowe.., s. 572.
23
I. Moszczeñska, Kobieta i opinia, „Nowe S³owo” 1903, nr 13. I tu tak¿e lewicowa, demaskuj¹ca ob³udê
feministka podkreœla, i¿ opinia publiczna „znêca siê g³ównie nad bezbronnymi”, najbiedniejszymi. Rozwinê³a ten problem w artykule Podwójna moralnoœæ. Kobiety m¹dre, „Krytyka” VIII, 1906, z. I.
24
Tej¿e, Mê¿czyzna i kobieta, s. 259, 258.
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W krytyce podwójnej moralnoœci feministkom nie chodzi³o o nadanie
kobietom swobody przys³uguj¹cej mê¿czyznom25. Wiêkszoœæ feministek
nie krytykowa³a ograniczenia kobiecych mo¿liwoœci ekspresji seksualnej.
Problem stanowi³o uznanie „prowadzenia siê” za jedyne kryterium oceny
kobiety, co odbierano jako jej poni¿enie i œwiadectwo uprzedmiotowienia.
Nie tylko w prostytucji, lecz tak¿e w ma³¿eñstwie, niezale¿nie od tego, czy
mowa by³a o macierzyñstwie, czy o mi³oœci erotycznej, feministki widzia³y
sprowadzenie kobiety do jednego wymiaru — czysto biologicznego, a wiêc
gorszego. Moszczeñska pisa³a: „Porz¹dna, uczciwa kobieta jest to taka,
która przed œlubem nie kocha³a nikogo (...). Poza tym mo¿e byæ leniw¹ lub
pracowit¹, ³agodn¹ lub z³oœliw¹, rozrzutn¹ lub sk¹p¹, póki nie ma kochanków zawsze w równej mierze na miano uczciwej kobiety zas³uguje”26.
A w kolejnym artykule dodawa³a: „¯adna kobieca zas³uga, ¿adna najcenniejsza nawet przez kobietê wykonana praca nie ma takiej wartoœci, jak jej
moralnoœæ”27. Podobny pogl¹d na podwójn¹ moralnoœæ prezentowa³a Zofia Rygier–Na³kowska. Na zjeŸdzie kobiet w 1907 r. mówi³a, i¿ „wyzwolenie
kobiety musi daæ nowe zupe³nie kryterium klasyfikacji, nowy cenzus etyczny”, zupe³nie niezwi¹zany z jej ¿yciem erotycznym 28.
Tak wiêc jedynym polem dopuszczonej przez opiniê spo³eczn¹ realizacji kobiecej seksualnoœci by³ zwi¹zek ma³¿eñski. Feministki przedstawia³y
ówczesne ma³¿eñstwo jako Ÿród³o nieszczêœcia i poni¿enia dla kobiety.
Przyczyn¹ by³o ich zdaniem oderwanie ma³¿eñstwa od mi³oœci, godzenie
siê na — jak to ujê³a Turzyma — zwi¹zek „bezmi³osny”. Opisywa³y go jako
przedmiot brutalnej transakcji handlowej, przyrównywanej nawet do prostytucji. Ju¿ w pierwszym numerze „Ster” zamieœci³ artyku³ zatytu³owany

25
W pierwszym numerze dodatku do „Nowego S³owa” pojawi³a siê propozycja zniesienia „przesadnej
pogardy dla chwilowego upadku kobiet i zwiêkszenia tolerancji dla ¿ycia «na wiarê»”, o ile „opiera siê
istotnie na stosunku rodzinnym i na prawdziwej mi³oœci i je¿eli tem samem stoi daleko wy¿ej od wielu
ma³¿eñstw legalnych” — Precz z prostytucj¹ i nierz¹dem!, „Czystoœæ” 1905, nr 1, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 12.
26
I. Moszczeñska, Podwójna moralnoœæ, „Krytyka” VII, 1905, z. X. „Porz¹dnym i uczciwym mê¿czyzna mo¿e byæ i bez wzglêdu na iloœæ zrywanych i zawi¹zywanych stosunków mi³osnych, i bez wzglêdu na ich nastêpstwa”. „Mê¿czyzna upad³y to ten, który ma dziurawe buty, albo gdy pope³ni defraudacjê, która siê wyda i której nikt z krewnych nie pokryje”; tej¿e, Podwójna moralnoœæ, „Nowe S³owo” 1903,
nr 5.
27
Tej¿e, Podwójna moralnoœæ. Panowie sumienia, „Krytyka” VIII, 1906, z. II.
28
Z. Rygier–Na³kowska, Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego. Przemówienie wyg³oszone na zjeŸdzie kobiet, [w:] Chcemy ca³ego ¿ycia..., s. 326.
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prowokacyjnie O prostytucji w ma³¿eñstwie29, w którym okreœlono zwi¹zek
ma³¿eñski jako „monogamiczn¹ prostytucjê dla maj¹tku lub interesu”. Autorka uœwiadamia³a kobietom, ¿e s¹ „p³atnymi na³o¿nicami swoich mê¿ów”, chocia¿ przyzna³a, ¿e obie p³cie sprzedaj¹ swoj¹ mi³oœæ na œlubnym
kobiercu30. W takim ma³¿eñstwie kobieta doœwiadcza seksu jako przymusu, bez rozkoszy, nawet ze wstrêtem31. U¿ywaj¹c wiêc dzisiejszego jêzyka
i oczekiwañ wobec seksu, ma³¿eñstwo nie dawa³o satysfakcji seksualnej
¿adnej ze stron. Podwójna moralnoœæ pozwala³a jednak mê¿czyŸnie rekompensowaæ tê stratê, jeœli mo¿na tak okreœliæ, w domu publicznym32.
Wspomniane publicystki formu³owa³y wiêc tezê o braku mi³oœci w ¿yciu
kobiety. Mi³oœæ zosta³a przez kobiety zinstrumentalizowana — twierdzi³y
— a przez mê¿czyzn ca³kowicie zaprzepaszczona. Kobiety „u¿ywaj¹ [jej] za
narzêdzie do zaspokojenia swych ¿yciowych potrzeb lub swych ¿yciowych
ambicji”, „w œwiecie mêskim u¿ywanie jest jej sponiewieraniem i zaprzeczeniem” — konstatuje Moszczeñska33.
Projekt odrodzenia mi³oœci i nowego idea³u erotycznego
Has³em ruchu feministycznego by³a jedna moralnoœæ dla obu p³ci. Mê¿czyŸni powinni przyj¹æ rygorystyczny standard, obowi¹zuj¹cy dot¹d kobiety
— ascezê przedœlubn¹ i wiernoœæ w „nowym ma³¿eñstwie”. Publicystyka feministyczna nawo³ywa³a do opanowania po¿¹dliwoœci i ograniczenia seksualnoœci, najlepiej tylko dla celów prokreacji. Jeszcze w tekstach „Czystoœci”, zwi¹zanej z „Nowym S³owem”, uzasadnieniem mi³oœci fizycznej jest
d¹¿enie do posiadania dzieci. Jest to oczywiste dla organizacji m³odzie¿y
chrzeœcijañskiej34, ale i dla œwieckiego krakowskiego Ethosu. Statut tej organizacji t³umaczy: „Stosunki p³ciowe maj¹ na celu wytwarzanie potom-

29

Z. Lamprecht, O prostytucji w ma³¿eñstwie, „Ster” 1907, nr 1. Podobnie zob. A. Baumfeld, O czystoœci kilka uwag, „Czystoœæ” 1905, nr 3, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 15 (pisze: „£o¿nice, gdzie zimnym
uœciskiem ma³¿eñstwa ³¹cz¹ siê kariera i bezwstyd wygody spo³ecznej”).
30
Podobnie oceni³ lewicowy publicysta: „Nasze stosunki seksualne, nawet te uœwiêcone sakramentem,
spad³y do poziomu prostytucji” — B. Hertz, Wulkan przysz³oœci, „Przegl¹d Spo³eczny” 1907, nry 9, 10.
31
Czêsto by³y to zwi¹zki o du¿ej ró¿nicy wieku, co mo¿e tak¿e t³umaczyæ krytykowan¹ przez feministki postawê akceptacji czêœci kobiet dla podwójnego ¿ycia ich mê¿ów.
32
K. Kelles–Krauz, Pó³œrodki, „Nowe S³owo” 1902, nr 19.
33
I. Moszczeñska, Mê¿czyzna i kobieta, s. 259. Szerzej o tym aspekcie kobiecoœci w artykule Podwójna moralnoœæ. Kobiety m¹dre.
34
„Rozkosz wynikaj¹ca z fizycznego zespolenia p³ci jest tylko nagrod¹ za ofiarê p³odnoœci i ciê¿ary st¹d
wynikaj¹ce: jest przywilejem tych, co przyjmuj¹ na siebie obowi¹zki ojcostwa i macierzyñstwa”; Pocz¹tki
Eleusis, „Czystoœæ” 1905, nr 2, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 13–14.
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stwa i s¹ w³aœciwe tylko w d³u¿szem po¿yciu wspólnem, opartem na prawdziwej mi³oœci wzajemnej i na stosunku rodzinnym”35. W „Sterze” Julia
Blay i Justyna Budziñska–Tylicka pisz¹ o œwiadomym „chcianym” macierzyñstwie, o potrzebie ograniczenia liczby posiadanych dzieci. Abstynencja
seksualna dawa³a pewn¹ gwarancjê unikniêcia ci¹¿y, czy jednak o takie metody autorkom chodzi³o?
Higieniczne ¿ycie mia³o pomóc w realizacji programu wstrzemiêŸliwoœci (konkretne wskazówki dotycz¹ce szko³y, wypoczynku, pracy), a opanowaniu zmys³owoœci s³u¿yæ mia³a m.in. szko³a koedukacyjna. Wspólna nauka i jednakowe wychowywanie dziewcz¹t i ch³opców mia³y wytwarzaæ stosunki kole¿eñskie, pozwoliæ dostrzec w dziewczêtach cz³owieka, a nie
obiekt seksualny i — jak to ujê³a Moszczeñska — „rozbroiæ obustronnie”36.
Organizacje etyczne usi³owa³y podnieœæ morale m³odzie¿y. Zobowi¹zywa³y
j¹ do abstynencji seksualnej, widz¹c w „rozpuœcie” Ÿród³o nie tylko chorób
wenerycznych, ale gnuœnoœci i utraty moralnoœci.
Argumentacja feministek, podobnie jak higienistów, lekarzy, abolicjonistów (zwolenników zniesienia reglamentacji prostytucji), opiera³a siê na
powtarzanym przez medyczne autorytety pogl¹dzie (który chciano teraz
zaszczepiæ m³odzie¿y), ¿e wstrzemiêŸliwoœæ seksualna nie jest szkodliwa.
Usi³owano wiêc zmieniæ powszechne dotychczas przekonanie — któremu
m.in. prostytucja zawdziêcza³a ¿ywotnoœæ — ¿e dojrza³oœæ p³ciowa wymaga
sta³ego zaspokajania (czyli: seks to zdrowie). Przedstawiano ten pogl¹d jako fa³szywy, jako przes¹d; przekonywano, ¿e asceza seksualna jest nie tylko
mo¿liwa, ale zdrowa, co zaœ najwa¿niejsze — zabezpiecza przed chorobami
wenerycznymi i nie krzywdzi innych (w tym kontekœcie przypominano los
prostytutek i kobiet upad³ych). WstrzemiêŸliwoœæ p³ciowa by³a has³em wielu œrodowisk, które tworzy³y organizacje, stowarzyszenia religijne i œwieckie — higieniczne, abolicjonistyczne, etyczne (np. z inspiracji Augustyna
Wróblewskiego), wpisuj¹ce siê w ruch protestu przeciw istniej¹cym obyczajom i demoralizacji, ruch na rzecz programu reformy ¿ycia i odnowy
moralnej.
Feministyczny program wstrzemiêŸliwoœci p³ciowej zosta³ zaatakowany
na II ZjeŸdzie Kobiet Polskich w 1907 r. przez reprezentantkê m³odszej ge35

„Czystoœæ” 1905, nr 2, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 13–14.
I. Moszczeñska, W sprawie koedukacji; T. Mêczkowska, Szko³y mieszane, Warszawa 1906; R. Centnerszwerowa, O reformie wychowania kobiet, „Nowe S³owo” 1905, nr 19 (pogl¹dy wypowiedziane na I ZjeŸdzie
Kobiet w Krakowie jesieni¹ 1905 r.).
36
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neracji kobiet, wspomnian¹ ju¿ wy¿ej Zofiê Na³kowsk¹. Pisarka skrytykowa³a idea³ czystoœci jako kolejne kajdany nak³adane kobiecie, i to przez same kobiety, widz¹c zreszt¹ Ÿród³a tego mitu w mêskim ruchu higienicznym:
„[dzia³alnoœci etycznej] nie mo¿emy sprowadzaæ do tego, byœmy siê sta³y infirmerikami dla zdegenerowanych, zmêczonych przesytem mê¿czyzn i ze
wzglêdów higienicznych polecamy im czystoœæ obyczajow¹. Jest to rzecz lekarza, a nie kobiety” — pisa³a37. Demoralizacjê ludzkoœci pisarka t³umaczy³a narzuconym skrêpowaniem seksualnym, a nie nazbyt swobodnym
¿yciem.
Na³kowska odczytywa³a pogl¹dy feministek w sprawach relacji intymnych jako zdeterminowane wymogami zdrowia. Nawi¹zuj¹c zapewne do
pomys³ów przedma³¿eñskich badañ lekarskich, jakie niekiedy proponowa³y autorki „Steru”, pisarka mówi³a: „Poœwiêciæ mamy wszelkie indywidualne d¹¿enia erotyczne dla dobra dzieci. T¹ drog¹ — odrzucaj¹c z ¿ycia ca³e
piêkno — ca³y poryw i ¿ywio³ uczucia, czynimy ze œwiata jedn¹ wielk¹ stajniê racjonalnej hodowli zwierz¹t ludzkich”. W istocie nie tylko wyœmia³a
program czystoœci, wskaza³a na jego opresyjnoœæ, ale jakby zanegowa³a prawo ówczesnego pokolenia dzia³aczek feministycznych do wypowiadania siê
w imieniu ogó³u kobiet. Zarzuci³a im brak wiedzy na temat rzeczywistych
pragnieñ m³odych kobiet, które „chc¹ ca³ego ¿ycia”, wolnoœci indywidualnej, dla których mi³oœæ jako psychiczny œwiat kobiety to prze¿ytek mijaj¹cego okresu, „wolnego, œwiadomego, nie skrêpowanego najbardziej nawet z³otymi ³añcuchami ¿ycia”38. Wyst¹pienie Na³kowskiej wywo³a³o, jak
wiadomo, skandal. Maria Turzyma, która w swych tekstach raczej afirmowa³a ¿ycie seksualne, skomentowa³a je jako „¿¹danie prawa zupe³nej swobody w mi³oœci bez nara¿ania siê na przeœladowania i pogardê — nawet
prawa do oddawania siê prostytucji”39.
Dzia³aczki zwi¹zane z „Nowym S³owem” i „Sterem” nie odrzuca³y kobiecoœci i mi³oœci, ale proponowa³y „wy¿szy idea³ erotyczny”. ¯ycie intymne powinno byæ wyrazem mi³oœci, czymœ wiêcej ni¿ aktem fizycznym, inaczej jest rozpust¹. Nie zawsze mówiono o rozpoczynaniu go i realizowaniu w ma³¿eñstwie, czasami o „sta³ym zwi¹zku rodzinnym” albo po prostu
o „prawdziwej, powa¿nej mi³oœci”. W 1903 r. na ³amach „Nowego S³owa”
37

Z. Rygier–Na³kowska, Uwagi o etycznych zadaniach...
Tam¿e.
M. Turzyma, O mi³oœci. Jeszcze w sprawie referatu p. Rygier–Na³kowskiej, „Krytyka” X, 1908, z. XI.
W „Sterze” dyskutowa³y z referatem M. Czasnowska, J. Olszewska, K. Ostachowicz, K. Bujwidowa.
38

39
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Turzyma pisa³a, i¿ celem ruchu kobiecego jest „odrodzenie mi³oœci”,
w 1907 r. na wiecu etycznym mówi³a o koniecznoœci „przywrócenia mi³oœci
dostojnoœci”40. Mia³a na myœli zachowanie wiernoœci („Mieæ sta³oœæ i odwagê w jedynej swojej mi³oœci”) oraz wyzwolenie jej od pieni¹dza, ob³udy,
rozpusty41.
Idea³em Kuczalskiej by³a mi³oœæ okreœlona jako „zintelektualizowana
i podnios³a”, „nowy, szlachetniejszy typ idea³u erotycznego”. Nie kwestionowa³a znaczenia mi³oœci erotycznej, ale ostrzega³a, ¿e „to tylko chwilowe z³udzenie szczêœcia, którym natura d¹¿y do osi¹gniêcia dobra gatunku”
(ideologia reprodukcji42). Intymny zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety nale¿a³o
oprzeæ na trwalszych podstawach ni¿ namiêtnoœæ. Kuczalska i jej towarzyszki proponowa³y ma³¿eñstwo zawierane z mi³oœci, opartej przede wszystkim na przyjaŸni, wspólnych zainteresowaniach, wspólnej pracy (Kuczalska szczególnie akcentowa³a zaanga¿owanie spo³eczne), w którym kobieta
bêdzie towarzyszk¹ ¿ycia mê¿czyzny43. Autorka dzieli³a siê swoim rozumieniem sensu ¿ycia, widz¹c ten sens przede wszystkim w pracy dla innych. Pomijaj¹c obiektywny walor tego s¹du, kreowanie takiej hierarchii celów ¿yciowych przez dzia³aczki kobiece, które chcia³y wci¹gn¹æ ¿eñsk¹ czêœæ spo³eczeñstwa do budowania ¿ycia spo³ecznego na równi z mê¿czyznami, wydaje siê zrozumia³e.
„Uszlachetnione” ma³¿eñstwo powinna cechowaæ „bezinteresownoœæ
uczuæ”, „wspólnoœæ celów duchowych”, „przyjaŸñ”. Zrywaj¹c z tradycj¹
ma³¿eñstw aran¿owanych, feministki wpisywa³y siê w widoczny od pocz¹tku XIX w. trend propagowania utopii idealnego ma³¿eñstwa „z mi³oœci”44. W feministycznej wizji przysz³ego spo³eczeñstwa, sk³adaj¹cego siê
z równych, niezale¿nych finansowo, bo pracuj¹cych kobiet i mê¿czyzn, bêdzie mo¿na sobie „pozwoliæ” na zwi¹zek oparty na mi³oœci. Tyle ¿e nieza40
Turzyma wyg³osi³a referat „O dostojnoœci mi³oœci”; zob. Kronika, „Nowe S³owo” 1907, nr 11. „Monogamia obustronna jest najdoskonalsz¹ form¹ rodziny, jest wyraŸnem d¹¿eniem ludzkoœci, które przejawia siê
têsknot¹ ka¿dej uczciwej jednostki ludzkiej do wymarzonej, jedynej mi³oœci” — Wyzwalaj¹ca siê kobieta,
s. 125.
41
M. Turzyma, „Mê¿na niewiasta”. W mi³oœci, „Nowe S³owo” 1903, nr 21. W 1905 r. powtórzy³a swe pogl¹dy na ZjeŸdzie Kobiet Polskich w referacie „Ma³¿eñstwo i prostytucja”, „Nowe S³owo” 1905, nr 18.
42
N. Luhman, Semantyka mi³oœci. O kodowaniu intymnoœci, Warszawa 2003, s. 178.
43
Jest to purytañska wizja „towarzyszy ¿ycia”. „W ma³¿eñstwie nie widzi siê nierealistycznie wyolbrzymionego œwiata idealnego, ani te¿ miejsca dla trwa³ej realizacji namiêtnych uczuæ, natomiast upatruje siê w nim
podstawê porozumienia i wspólnych poczynañ we wszystkich wa¿nych kwestiach” — N. Luhman, Semantyka mi³oœci..., s. 187.
44
Zob. tam¿e, s. 158–191.
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le¿noœæ ekonomiczna kobiet by³a chyba bardziej utopijna (jeœli odnieœæ j¹
do ca³ego spo³eczeñstwa) ni¿ — wprawdzie „darmowy”, ale równie deficytowy towar — trwa³a mi³oœæ.
Bujwidowa pisa³a o „wy¿szym ideale erotycznym” jako celu, Moszczeñska o „nowym mê¿czyŸnie” i „nowej kobiecie”. W przysz³oœci, kiedy kobieta stanie siê jednostk¹ samoistn¹ i twórcz¹, „dojrzeje nowy typ kobiecy,
który zapewne niezmiernie daleko odbiegnie od szablonu konwencjonalnej kobiecoœci dzisiejszej, lecz uwydatni mo¿e w wy¿szej jeszcze mierze rysy
naturalnej odrêbnoœci i bêdzie nie mniej kobiecym”45. Nowy idea³ erotyczny mo¿na wiêc chyba rozumieæ jako po³¹czenie prawdziwej mi³oœci, erotyzmu i ma³¿eñstwa (na zaakceptowanie nieformalnego zwi¹zku spo³eczeñstwo nie by³o, jak ocenia³a jedna z autorek „Steru”, jeszcze gotowe46). To
jednoczeœnie, jak chyba mo¿na odczytaæ z podtekstu, mi³oœæ oparta na szacunku, wspólnych idea³ach, rozs¹dku, a nie fascynacji erotycznej.
Dlaczego jednak dzia³aczki z krêgu ZRKP i obu pism feministycznych
nie chcia³y liberalizacji zachowañ seksualnych, pozostawienia ich ca³kowicie do decyzji jednostki, poza ocen¹ i kontrol¹ spo³eczn¹, jak proponowa³a Na³kowska? Idea³ ascezy seksualnej jest zrozumia³y w kontekœcie wizji
œwiata, w której seks kojarzy³ siê z poni¿eniem i ubezw³asnowolnieniem kobiet, nieszczêœciem prostytucji, chorobami wenerycznymi, postêpuj¹c¹ degeneracj¹ i upadkiem cywilizacji. Walka z prostytucj¹ i jej skutkami opiera³a siê na ukazywaniu z³a, jakie przynosi „rozpasanie” seksualne mê¿czyzn,
tak wiêc restrykcyjne pogl¹dy feministek wydaj¹ siê logiczne. Ogromn¹ rolê w argumentacji i rozumowaniu feministek oraz wszystkich moralizatorów odegra³y motywy natury medycznej. Znane jest zjawisko psychozy strachu w kulturze europejskiej z powodu wad dziedzicznych i skutków chorób
wenerycznych oraz degeneracji rasy. Polskie feministki tak¿e uleg³y tej psychozie. By³a ona, jak pisze Alain Corbin47, œwiadomie podsycana przez
doœæ bezradnych w obliczu skali zachorowañ i braku skutecznego leku
przedstawicieli profesji medycznej, którzy chcieli w ten sposób wymusiæ
ostro¿noœæ i przenieœæ na jednostkê odpowiedzialnoœæ za w³asne zdrowie.

45

I. Moszczeñska, Mê¿czyzna i kobieta, s. 263.
J. Olszewska, Moralnoœæ jutra, „Ster” 1911, nry 8 i 9.
A. Corbin, L’hérédosyphilis ou l’impossible rédemption. Contribution à l’histoire de l’hérédité morbide,
[w:] tego¿, Le temps, le désir et l’horreur. Essais sur le dix–neuvième siécle, Paris 1991, s. 141–169.
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Alarmowano, i¿ w rozpuœcie m³odzie¿ traci³a zdrowie48. Feministki straszy³y konsekwencjami — i to projektowanymi na pokolenia — syfilisu, który
mê¿owie z domów publicznych przynosili do ma³¿eñskich sypialni. W ich
ujêciu choroba (a uwa¿ano, ¿e prawie ka¿dy mê¿czyzna w koñcu siê zara¿a)49 by³a „wyrokiem zag³ady podpisanym nieraz na kilka pokoleñ”. Przedstawiano to tak, jakby ludzkoœæ dosz³a w swych zachowaniach seksualnych
do granicy, poza któr¹ czeka j¹ ju¿ tylko „ostateczna zag³ada”, st¹d postulat
wprowadzenia obowi¹zkowych œwiadectw zdrowia przed zawarciem œlubu.
W tej atmosferze obraduj¹ce w Krakowie uczestniczki Zjazdu Kobiet ucieka³y siê nawet do argumentacji w kategoriach interesu narodowego. Ró¿a
Centnerszwerowa mówi³a do uczestniczek (nale¿¹cych do ró¿nych orientacji ideowych), i¿ celem wychowania jest „wyhodowanie czystego, zdrowszego fizycznie i moralnie pokolenia”50. By³ to tak¿e jêzyk higienistów, abolicjonistów, moralistów, widz¹cych w ówczesnej cywilizacji zagro¿enie dla jej
dalszego rozwoju.
Przesad¹ jest jednak, jak chce Natali Stegman, przypisywanie pierwszoplanowego znaczenia w¹tkowi zdrowia narodu w uprawianej przez Polki krytyce prostytucji51. Do równie wa¿nych, obok chorób, skutków prostytucji Turzyma zalicza³a np. tak¿e negatywne konsekwencje w sferze relacji
uczuciowych mêsko–damskich: „Tam idzie i tam zostawia poszanowanie
dla kobiety, czeœæ dla mi³oœci, dar odczuwania i dawania ogromnej, piêknej
rozkoszy, jak¹ daje posiadanie siê wzajemne dwojga czystych i uczciwych
istot. Tam idzie i mi³oœæ nasza, tak mu jest potem bezbarwn¹, przesadn¹
i niezrozumia³¹, ¿e powraca tam znowu od ramion naszych zimnych i bezmi³osnych, bo nie odczuwaj¹cych wzajemnej czystej mi³oœci”52. Z kolei Teodora Mêczkowska pisa³a w swej programowej ksi¹¿ce Ruch kobiecy. Idea³y
48
„Czystoœæ” przedrukowa³a fragmenty broszury katolickiego zwi¹zku etycznego Eleusis. Czytamy tam:
„Rozpusta to wydatek si³ i zdrowia najwiêkszy, groŸba chorób najstraszniejszych, mro¿¹cych krew, rozk³adaj¹cych mózg, niszcz¹cych nerwy. Ile¿ tych ¿ywych upiorów spotykamy, co nosz¹ piêtno lubie¿noœci pal¹cej na twarzy” — Pocz¹tki Eleusis, „Czystoœæ” 1905, nr 1, dodatek do „Nowego S³owa” 1905, nr 12. Jako
„kwestiê mêsk¹” i postulat odrodzenia p³ci mêskiej przedstawi³a problem fizycznego upadku i zwyrodnienia mê¿czyzn Moszczeñska (I. Moszczeñska, Mê¿czyzna i kobieta, s. 260–261). Na ten temat zob. A. Górnicka–Boratyñska, Stañmy siê sob¹..., s. 72.
49
Turzyma pisa³a, powo³uj¹c siê na medyczne autorytety, ¿e 70% chorób kobiecych pochodzi³o od mê¿ów,
9 na 10 mê¿ów wchodzi³o do zwi¹zku ma³¿eñskiego z chorob¹, jak siê nale¿y domyœlaæ — weneryczn¹, któr¹
nabyli, prowadz¹c wolne ¿ycie seksualne do œlubu, rzadko bowiem kto, jak uwa¿ano, kultywowa³ „przymusowy celibat”; M. Turzyma, Ma³¿eñstwo i macierzyñstwo. II, „Nowe S³owo” 1902, nr 11.
50
R. Centnerszwerowa, O reformie wychowania kobiet, „Nowe S³owo” 1905, nr 19.
51
N. Stegmann, Paradygmaty nauk przyrodniczych...
52
M. Turzyma, Wyzwalaj¹ca siê kobieta, s. 54.
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etyczno–spo³eczne...: „Na takie oportunistyczne, ubli¿aj¹ce godnoœci ludzkiej stanowisko nie godz¹ siê kobiety. Walcz¹ one nie ze skutkami, jakie
prostytucja sprowadza, lecz z sam¹ prostytucj¹, jako ohyd¹ i barbarzyñstwem. Wszystkie stowarzyszenia kobiece domagaj¹ siê przede wszystkim
zupe³nego zniesienia reglamentacji, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e dozór nad
prostytucj¹ jest sam przez siê niemoralny”53.
Nie kwestie zdrowotne by³y dla feministek g³ównym powodem uznania
problematyki seksualnej za „najtragiczniejszy dzia³ kwestii kobiecej”, za
zagadnienie „rozpaczne, mo¿e nawet najtragiczniejsze”, „nabrzmia³e od
tysiêcy lat ³zami miliardów kobiet”54. Nie chodzi³o, jak by³a ju¿ o tym mowa, o docenienie kobiecej seksualnoœci, o prawo do wolnoœci i satysfakcji
erotycznej. Obyczajowoœci seksualnej feministki nadawa³y bardziej spo³eczny wymiar. Opiniotwórcze dzia³aczki: Moszczeñska, Bujwidowa, Kuczalska, Turzyma (niezale¿nie od tego, czy ocenia³y mi³oœæ jako iluzjê i deprecjonowa³y erotykê — jak Kuczalska, czy dostrzega³y w niej Ÿród³o rozkoszy — jak Turzyma) przedstawia³y seksualnoœæ jako Ÿród³o i symbol zniewolenia kobiety, sprowadza³a bowiem jej ¿ycie do jednego wymiaru — biologicznego. W tym sensie kobiety by³y ofiarami swojej p³ciowoœci.
Maria Turzyma w tekœcie Potrójne wiêzy kobiety pisa³a, i¿ najmocniej
ogranicza kobietê (bez wzglêdu na to, czy chodzi o cnotliw¹ ma³¿onkê, kobietê dzikiego szczepu, czy sprzedajn¹ dziewczynê) mi³oœæ do mê¿czyzny.
„Pierwotn¹ przyczyn¹ zale¿noœci kobiety od mê¿czyzny by³a i bodaj, ¿e bêdzie bardzo jeszcze d³ugo, a mo¿e i zawsze w pewnym stopniu, jej mi³oœæ
dla niego i wynikaj¹ce z niej macierzyñstwo, które komplikuje instynkt mi³osny kobiety w zupe³nie odmienny sposób ni¿ to ma miejsce z erotycznymi
porywami mê¿czyzny”. Wynikaj¹c¹ z instynktu macierzyñskiego gotowoœæ
do poœwiêceñ i ca³kowitego podporz¹dkowania w³asnej osoby kobieta, wed³ug pisarki, przenosi tak¿e na mê¿czyznê, staj¹c siê zak³adniczk¹ swojej
„innej mi³oœci”, „wybuja³oœci uczucia, która ka¿e wyzbyæ siê siebie”. „Jarzmem, które ducha kobiety uciska i wolnoœæ jego ca³kowicie ubezw³adnia,
jest dogmat: ¿e kobieta nie jest sama dla siebie celem. Kobieta jest stworzona dla mê¿czyzny”. Uratowaæ j¹ z tej niewoli mo¿e tylko „takie wzmo¿enie woli, ¿eby potrafi³a opanowaæ ni¹ pragnienie mi³oœci i mi³oœæ sam¹”,
53

T. Mêczkowska, Ruch kobiecy. Idea³y etyczno–spo³eczne ruchu kobiecego, Warszawa 1907, s. 25.
„Kwestia kobieca i dziedzina seksualna, u nas zw³aszcza, ma w sobie tyle tragizmu, tyle zastyg³ego bólu,
¿e nale¿y siê do niej zbli¿aæ z uczuciem powagi i lêku” — J. Olszewska, Moralnoœæ jutra; tak¿e np. S. Poraj,
Warto przeczytaæ, „Ster” 1907, nr 6.
54
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bowiem, jak dalej pisa³a, pierwszym prawem i obowi¹zkiem kobiety, jak
ka¿dej jednostki ludzkiej, jest jej indywidualny rozwój55. W samoœwiadomoœci i wewnêtrznej pracy le¿a³ wiêc klucz do wyzwolenia.
Z kolei Moszczeñska t³umaczy³a pozycjê kobiety rozwojem historycznym. W 1903 r. opisa³a — za Charlotte Perkins, której ksi¹¿ka Dziecko w³aœnie siê ukaza³a po polsku — proces, zapocz¹tkowany w ustroju rodowym,
który doprowadzi³ kobietê do tego, i¿ sta³a siê „wy³¹cznie istot¹ p³ciow¹
(sexual being)”56.
Równie¿ Kazimiera Bujwidowa przyczyn upoœledzenia kobiety upatrywa³a w ustroju spo³ecznym. Bujwidowa, która w ostrzejszych s³owach
przedstawia³a „zatracenie siê kobiety w mi³oœci”, prowadz¹ce do jej „odcz³owieczenia” i „tylko doskonalenia samicy w sobie”, oskar¿a³a mê¿czyzn
o narzucenie kobiecie si³¹ jej roli, o sprowadzenie jej wartoœci do jednego
wymiaru — matki i obiektu rozkoszy57.
Przytoczone opinie t³umacz¹ jedno ze Ÿróde³ deprecjonowania przez
wiêkszoœæ feministek mi³oœci zmys³owej. Mo¿na tak¿e zaryzykowaæ tezê, i¿
pierwsze pokolenie feministek, z których wprawdzie wiele doœæ wczeœnie
wyzwoli³o siê spod kontroli rodziny, mentalnie nie oswobodzi³o siê z ograniczeñ wychowania, spychaj¹cego w niebyt sprawy seksu (dotyczy³o to
zw³aszcza wychowania dziewcz¹t). Nie sprzyja³o to w doros³ym ¿yciu postawie szukania radoœci w mi³oœci erotycznej. Mo¿e to czêœciowo t³umaczy
strach przed mêsk¹ seksualnoœci¹, ujawniaj¹cy siê, wed³ug interpretacji Jerzego Franke, u Kuczalskiej i w jej krêgu. Mo¿na siê tak¿e zastanowiæ nad
obecnoœci¹ swego rodzaju „kompleksu kobiecoœci” wœród pierwszych feministek. Im bardziej oskar¿ano mê¿czyzn o postrzeganie kobiety jedynie poprzez jej seksualnoœæ, tym bardziej j¹ odrzucano.

55

M. Turzyma, Wyzwalaj¹ca siê kobieta, s. 52. Podobnie pisa³a Bujwidowa w tekœcie Stañmy siê sob¹.
„Zwolniona od trudów i walki, przykuta do miejsca i skazana na ¿ywot niewolniczy, zw¹tla³a fizycznie,
zatraci³a si³ê miêœni i szybkoœæ ruchów, zdrobnia³a, wydelikatnia³a, a rozwija³a w dalszym ci¹gu tylko te swoje fizyczne i psychiczne cechy, które dla niej by³y jedynym narzêdziem do zdobywania i zabezpieczenia swej
materialnej egzystencji, tj. te, które do niej nêci³y i przywi¹zywa³y mê¿czyznê. Jej funkcje p³ciowe sta³y siê
zarazem broni¹ w walce ekonomicznej, dlatego te¿ nabra³y dla niej pierwszorzêdnego znaczenia i skutkiem
przystosowania do warunków doprowadzi³y j¹ do zwyrodnienia w kierunku p³ciowym” — I. Moszczeñska,
Mê¿czyzna i kobieta, s. 252. W innym miejscu tego tekstu podsumowuje: „Osobista zale¿noœæ kobiety
od mê¿czyzny uczyni³a jej naczelnym zadaniem ¿yciowym podniecanie jego zmys³ów i opanowanie ich”
(s. 256).
57
Por. K. Bujwidowa, O czym siê nie mówi, „Ster” 1909, nr 7–8; tej¿e, Stañmy siê sob¹, U Ÿróde³ kwestii kobiecej, oba teksty przedrukowane w: Chcemy ca³ego ¿ycia..., s. 290–319.
56
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¯adnej z feministek nie mo¿na zarzuciæ, i¿ zniechêca³a do ma³¿eñstwa.
Chodzi³o im o uwolnienie kobiet z „pu³apki ma³¿eñstwa” — strachu przed
pozycj¹ „starej panny”, o uwolnienie ich potencja³u twórczego, który nawet
nie mia³ szansy ujawniæ siê w atmosferze wychowywania do ma³¿eñstwa jako jedynej szansy ¿yciowej kobiety.
Feministki prze³amywa³y tabu milczenia, otwieraj¹c drogê do mówienia przynajmniej o najbardziej bolesnych przejawach ówczesnego obyczaju, tak¿e przez same kobiety, i to mówienia bez uciekania siê do eufemizmów. Definiowanie kobiety wy³¹cznie przez jej seksualnoœæ oraz rolê matki i ¿ony wymusza³o na ruchu feministycznym odniesienie siê do stanu tych
instytucji i miejsca w nich kobiet. Uznano, ¿e zajmowa³y pozycjê ofiar, tak¿e w dziedzinie ¿ycia p³ciowego. Sta³o to w ra¿¹cej sprzecznoœci z idea³ami
sprawiedliwoœci i oficjalnej moralnoœci. Feministki d¹¿y³y, jak pisa³a Turzyma, do wyzwolenia kobiet z wiêzów cia³a i ducha, uwolnienia siê od presji
wyjœcia za m¹¿ za wszelk¹ cenê, prawa do zwi¹zku opartego na trwa³ym
uczuciu. Podjêta przy okazji krytyki zjawiska prostytucji, kryzysu ówczesnego ma³¿eñstwa i podwójnej moralnoœci problematyka ¿ycia erotycznego,
tak istotna dla oceny pozycji kobiety i mo¿liwoœci jej wyjœcia poza kr¹g rodziny, by³a silnie z tymi zjawiskami zwi¹zana.
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W trosce o zdrowie moralne spo³eczeñstwa
— organizacje kobiece wobec prostytucji
w dwudziestoleciu miêdzywojennym
W trosce o zdrowie moralne spo³eczeñstwa...

Prostytucja, jej spo³eczne uwarunkowania i metody walki z nierz¹dem
znalaz³y siê w krêgu zainteresowañ polskiego ruchu kobiecego od chwili jego powstania na prze³omie XIX i XX w. Problematykê tê podjê³y pierwsze
pisma feministyczne: lwowski „Ster” (1895–1897) i krakowskie „Nowe S³owo” (1902–1907), a przede wszystkim wychodz¹cy w Warszawie „Ster”
(1907–1914), organ prasowy za³o¿onego w 1907 r. Zwi¹zku Równouprawnienia Kobiet Polskich1. Postawi³y one w centrum uwagi polskiej opinii
publicznej problem prostytucji i budowania nowej moralnoœci seksualnej.
Upowszechnia³y równie¿ idee tzw. nowego ruchu abolicjonistycznego2. Jego zwolennicy podwa¿ali istniej¹cy system tolerowania przez pañstwo prostytucji przez stworzenie tzw. reglamentacji. Polega³a ona na koncesjonowaniu i opodatkowaniu domów publicznych oraz obowi¹zkowej rejestracji
prostytutek, które by³y poddawane przymusowym badaniom i leczeniu3.
Abolicjoniœci domagali siê przede wszystkim ca³kowitego zlikwidowania
prostytucji, któr¹ traktowali jako z³o moralne, przemoc i wyzysk wobec ko1
A. Paw³owska, Kwestie etyczno–obyczajowe w prasie kobiecej prze³omu XIX i XX wieku (na ³amach „Steru”
i „Nowego S³owa”), „Studia Historyczne” 1987, z. 4; 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, Warszawa 2003.
2
Na temat genezy ruchu abolicjonistycznego i jego recepcji na ziemiach polskich zob. J. Sikorska–Kulesza,
Z³o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004, s. 301 n.
3
System ten pierwsi wprowadzili na prze³omie XVIII i XIX w. Prusacy, wiêcej o reglamentacji, tam¿e,
s. 29–212. Zob. te¿ P. Dufour, Historia prostytucji od czasów najdawniejszych do XX w., t. 3, Gdynia 1998,
s. 281–291.
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biet. Dowodzili, ¿e reglamentacja oznacza w rzeczywistoœci akceptacjê nierz¹du, a pañstwo sprowadza prostytutkê do roli towaru, którym handluje.
Wniosek o zniesienie reglamentacji z³o¿y³ równie¿ pierwszy w historii
ruchu kobiecego na ziemiach polskich Zjazd Kobiet, który odby³ siê w Krakowie w 1905 r. Wiele znanych dzia³aczek feministycznych zaanga¿owa³o
siê w walkê z nierz¹dem i chorobami wenerycznymi, prowadzon¹ pod szyldem rozwijaj¹cego siê na ziemiach polskich na pocz¹tku XX w. ruchu eugenicznego4.
Wybuch I wojny œwiatowej oraz zwi¹zane z tym dramatyczne pogorszenie warunków bytowania ludnoœci polskiej spowodowa³y, ¿e istniej¹ce na
ziemiach polskich organizacje kobiece koncentrowa³y siê na równolegle
prowadzonych akcjach niepodleg³oœciowej i samopomocowej. Jednak nasilaj¹cy siê gwa³townie wzrost zachorowañ na choroby weneryczne oraz
rozprzestrzeniaj¹ce siê zjawisko prostytucji, bêd¹ce wynikiem zarówno migracji i postêpuj¹cej w tym okresie pauperyzacji spo³eczeñstwa, jak te¿ masowego stacjonowania ¿o³nierzy, które powodowa³o coraz bardziej widoczne rozluŸnienie rygorów seksualnych, zmusi³y stowarzyszenia kobiece
w Galicji do wspólnego wyst¹pienia. W memoriale skierowanym wiosn¹
1916 r. do austriackiego ministra spraw wewnêtrznych wyrazi³y g³êbokie
zaniepokojenie wzrostem zaka¿eñ chorobami wenerycznymi. Dlatego te¿
uznaj¹c, ¿e jednym z g³ównych sposobów (choæ — jak zaznaczono — nie jedynym) zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu siê chorób, gro¿¹cych
wybuchem epidemii, mog³aby byæ „racjonalna i na szerok¹ skalê podjêta
walka z prostytucj¹”, podpisane pod listem organizacje kobiece domaga³y
siê m.in. utworzenia w szpitalach oddzia³ów „dla leczenia, obserwacji i zatrudniania wenerycznie chorych kobiet”. W oddzia³ach tych dokonywano
by izolacji chorych wenerycznie, „zw³aszcza prostytutek — nawet od innych chorych wenerycznie, np. mê¿atek zara¿onych przez mê¿ów”, osób
zara¿onych „drog¹ przypadkow¹”, a tak¿e m³odych dziewcz¹t, „nieœwiadomych jeszcze zgubnych skutków prostytucji”. Wobec d³ugotrwa³ego leczenia proponowano zak³adanie przy oddzia³ach szpitalnych domów pracy,
które da³yby chorym mo¿liwoœæ wyuczenia zawodu, jak te¿ pokrycia czêœci
kosztów kuracji. Memoria³ zawiera³ wa¿ny postulat, aby „posady lekarzy
4

W sk³ad utworzonego w 1905 r. Towarzystwa Czystoœci Obyczajów wesz³y m.in.: Iza Moszczeñska, Zofia
Daszyñska–Goliñska, Teodora Mêczkowska, Justyna Budziñska–Tylicka i Kazimiera Bujwidowa. Wiêcej
na ten temat zob. M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880–1952), Warszawa 2003, s. 66, 84.
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przy takich oddzia³ach nadawaæ w pierwszym rzêdzie kobietom lekarzom”.
Koñczy³ siê spo³ecznie „pewnym” i „udowodnionym statystycznie” wskazaniem, „¿e nêdza popycha kobiety w przepaœæ prostytucji i ¿e danie im mo¿noœci pracy zawodowej i skromnego chocia¿by zarobku, z pewnoœci¹ niejedn¹ istotê powstrzyma na drodze wystêpku”5.
U progu niepodleg³oœci nasili³y siê w ruchu kobiecym ¿¹dania zniesienia domów publicznych oraz reglamentacji. ¯¹dania te po³¹czono z programem zrównania praw kobiet i mê¿czyzn, dostrzegaj¹c w nierównoœci
p³ci jedno z zasadniczych Ÿróde³ prostytucji. Taki postulat wysun¹³ obraduj¹cy we wrzeœniu 1917 r. w Warszawie Zjazd Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, w którym, obok przedstawicielek Zwi¹zku Równouprawnienia Kobiet Polskich i zwi¹zanej z pi³sudczykowsk¹ lewic¹ Ligi Kobiet Polskich,
wziê³y udzia³ delegatki Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek i Stowarzyszenia S³ug Katolickich6. W grudniu 1918 r. z ¿¹daniem niedopuszczenia do reglamentacji prostytucji w pañstwie polskim wyst¹pi³ zjazd Ligi Kobiet Polskich Królestwa, Galicji i Œl¹ska. Walkê z nierz¹dem zapowiedzia³
równie¿ w deklaracji wyborczej Komitet Wyborczy Kobiet Postêpowych,
którym kierowa³a znana dzia³aczka feministyczna Justyna Budziñska–Tylicka7. Z kolei prawicowa Narodowa Organizacja Kobiet akcentowa³a
w swoim programie wyborczym zarówno obronê interesów kobiecych w ¿yciu rodzinnym i publicznym, jak i koniecznoœæ ochrony wartoœci moralnych
oraz ochrony rodziny przed „wszelkim wp³ywem rozk³adowym”, daj¹c tym
samym wyraz przekonaniu, ¿e tylko „zdrowa rodzina daje zdrowe spo³eczeñstwo”8.
Uzyskane w wolnej Polsce równouprawnienie polityczne kobiet przedstawicielki œrodowisk kobiecych postanowi³y wykorzystaæ do realizacji swoich postulatów w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Zagadnienie walki
5

Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, Archiwum Ligi Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego we Lwowie z lat 1915–1938, sygn. 140229/III, k. 219–221. Pod memoria³em podpisa³y siê m.in.:
Krakowskie Ko³o Pañ Towarzystwa Szko³y Ludowej, Czytelnia Kobiet im. S³owackiego, Ko³o Pañ Stra¿y
Polskiej, Ko³o Artystek Malarek, Liga Kobiet Trwa³ego Pokoju, Sekcja Nauczycielek Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Stowarzyszenie Urzêdniczek, Zwi¹zek Pracy Kobiet, Szwalnia dla Dotkniêtych Wojn¹, Spó³ka Handlowa Chrzeœcijañska i Sekcja Samarytanina Polskiego.
6
Zob. Uchwa³y Zjazdu Kobiet Polskich, [w:] Pamiêtnik Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie w r. 1917, red.
J. Budziñska–Tylicka, Warszawa 1918, s. 153.
7
„Kobieta w Sejmie”, nr 1, 10 I 1919; Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet Królestwa, Galicji i Œl¹ska, „Na
posterunku” 1918, nr 34, z 1 grudnia, s. 8.
8
Kobieta w Sejmie. Dzia³alnoœæ pos³anek Narodowej Organizacji Kobiet. Zarys sprawozdania za lata 1919–
–1927, Warszawa 1928, s. 6–7.
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z nierz¹dem i systemem reglamentacyjnym zajmowa³o w nich miejsce naczelne. Kobiety liczy³y na wprowadzenie do Sejmu licznej reprezentacji
w³asnej, która bêdzie zdolna wp³yn¹æ na zmianê obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa. „Kobiety w obecnej przedwyborczej chwili — apelowa³a w 1919 r.
W³adys³awa Weychert–Szymanowska — powinny siê zastanowiæ nad tym,
co maj¹ do wniesienia w Sejmie i kto ich ¿¹dania poniesie”. Podkreœli³a, ¿e
spraw¹, która najbardziej ró¿ni kobiety i mê¿czyzn, jest stosunek do reglamentacji prostytucji. Dla mê¿czyzn bowiem problem prostytucji mia³ wy³¹cznie charakter utylitarny, dla kobiet zaœ by³ to problem moralny. „Ka¿dy
rozumie — dowodzi³a publicystka — ¿e dopóki sprzeda¿ cia³a kobiecego
jest spraw¹, któr¹ toleruje zarówno pañstwo, jak spo³eczeñstwo, dopóty
godnoœæ kobiety jako taka jest zagro¿ona”. W³adys³awa Weychert–Szymanowska ubolewa³a, ¿e kobieta „mimo prawa g³osu do Sejmu nie jest istot¹
wspó³rzêdn¹, lecz podrzêdn¹”. Dlatego te¿ w imieniu swojego œrodowiska
zapowiada³a, ¿e „z moralnego punktu widzenia my kobiety (...) musimy domagaæ siê w Sejmie, by m³ode pañstwo polskie nie plami³o siê sankcjonowaniem rozpusty. Nie zgadzamy siê z tym jednak — zastrzega³a — i z punktu widzenia utylitarnego. (...) Nale¿y niew¹tpliwie walczyæ z chorobami
wenerycznymi — podkreœli³a Weychert–Szymanowska — lecz innymi drogami. Kontroli sanitarnej musz¹ podlegaæ zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni. Mocna kontrola nad mê¿czyznami ograniczy³a [bowiem] choroby weneryczne w armii niemieckiej, mimo potwornych warunków, jakie stwarza
wojna. Têdy wiêc droga, a nie przez wy³¹czn¹ kontrolê nad kobietami”9.
W podobnym tonie wypowiada³a siê znana dzia³aczka feministyczna Kazimiera Bujwidowa w odezwie wyborczej do kobiet wiejskich, zatytu³owanej
„Do czego potrzebne s¹ kobiety w Sejmie”. Wskazuj¹c na zjawisko prostytucji, pyta³a: „Dlaczego rz¹d daje pozwolenie (...) na domy rozpusty? Dlaczego hañba spada tylko na nierz¹dn¹ dziewczynê, dlaczego tylko j¹ wyrzucaj¹ ze spo³eczeñstwa, a mê¿czyzn, bez których przecie¿ by sama do hañby
nie dosz³a — nikt nigdzie nie piêtnuje i nikt o moralnoœæ nie pyta?”. I odpowiada³a: „Bo kobiet nie ma tam, gdzie krajem rz¹dz¹”10.
W Sejmie Ustawodawczym prostytucja by³a kwesti¹, która jednoczy³a
parlamentarzystki, mimo dziel¹cych je ró¿nic ideowo–politycznych. Spra9

W. Weychert–Szymanowska, W sprawie reglamentacji prostytucji, „Kobieta w Sejmie” 1919, nr 3, z 25 stycznia.
K. Bujwidowa, Do czego potrzebne s¹ kobiety w Sejmie, [w:] Do kobiet wiejskich w chwili dzisiejszej, Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Liga Kobiet Polskich, sygn. 14, k. 77–78.
10
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wê tê poruszy³a 13 maja 1919 r. podczas pierwszej debaty na temat podstaw
ustrojowych pañstwa Maria Moczyd³owska, pos³anka Klubu Narodowego
Zjednoczenia Ludowego, która w imieniu wszystkich kobiet zapowiedzia³a
walkê o likwidacjê reglamentacji11. Zniós³ j¹ reskrypt ministra spraw wewnêtrznych z 12 grudnia 1918 r. W lipcu nastêpnego roku wprowadzono
nowy system zwalczania nierz¹du, tzw. neoreglamentacyjny, który pozostawi³ przymusow¹ rejestracjê prostytutek. Mia³a ona jednak charakter wy³¹cznie sanitarny. Przewidywa³a ponadto pomoc pañstwa dla kobiet w powrocie do normalnego ¿ycia. Zarówno konserwatywne, jak i postêpowe œrodowiska kobiece uzna³y to zarz¹dzenie za swój sukces i zapowiedŸ
wprowadzenia w Polsce zasad abolicjonizmu. Jego zwolenniczki domaga³y
siê zamkniêcia domów publicznych, skutecznego œcigania i karania sutenerów, prowadzenia szerokiej akcji wychowawczo–spo³ecznej, a przede
wszystkim objêcia leczeniem wszystkich zara¿onych wenerycznie mê¿czyzn
i kobiet12. W przekonaniu, ¿e jest to pocz¹tek postulowanych przez nie reform, utwierdza³ je fakt, ¿e równoczeœnie pos³owie wezwali rz¹d do zg³oszenia pod obrady Sejmu projektu ustawy antywenerycznej, a w 1922 r.
zniesiono w Polsce domy publiczne. Jednak projekt ustawy antywenerycznej, odes³any do Komisji Zdrowia 19 stycznia 1921 r. i zast¹piony projektem Ministerstwa Opieki Spo³ecznej z 1932 r., utkwi³ w niej a¿ do koñca
II Rzeczypospolitej i — mimo uzyskania akceptacji m.in. Rady Opieki Spo³ecznej, Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi,
w sk³ad którego wchodzi³y liczne organizacje spo³eczne z Chrzeœcijañskim
Towarzystwem Ochrony Kobiet na czele, oraz najwiêkszej organizacji kobiecej, pi³sudczykowskiego Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet (ZPOK)
— nie wszed³ w ¿ycie.
Dla kobiet zajmuj¹cych siê problemem prostytucji losy projektu potwierdza³y tylko podzielane przez nie przekonanie, ¿e mê¿czyŸni chc¹ nadal utrzymania „smutnego przywileju nieodpowiedzialnoœci i bezkarnoœci

11

Sprawozdania Stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, pos. 37 z 13 V 1919, ³. 36.
W odró¿nieniu od zaleceñ Miêdzynarodowej Federacji Abolicjonistycznej, która opowiada³a siê za dobrowolnym leczeniem chorób wenerycznych, wœród polskich abolicjonistek dominowa³o przekonanie o koniecznoœci wprowadzenia leczenia obowi¹zkowego i przymusowego, co t³umaczono niskim stanem kultury
i znajomoœci higieny polskiego spo³eczeñstwa. Por.: H. Siemieñska, 47 Kongres Miêdzynarodowej Federacji
Abolicjonistycznej, „Praca Obywatelska” 1937, nr 17; tej¿e, Krzy¿owa droga niektórych ustaw, „Kobieta
Wspó³czesna” 1934, nr 7, z 18 lutego; I. Szyd³owska, O czym powinny pamiêtaæ nasze pos³anki, „Praca Obywatelska” 1931, nr 2, z 25 stycznia.
12
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(...) nawet za cenê tak wyraŸnej krzywdy spo³ecznej”13. Zaostrzono publiczne ataki, dowodz¹c, ¿e to „mê¿czyzna jest odbiorc¹ towaru wystawionego
na sprzeda¿. Mê¿czyzna nie mo¿e byæ czynnikiem powo³anym do têpienia
tego z³a. Stosunek jego do sprawy ca³ej nie jest nigdy, poza nielicznymi wyj¹tkami, bezinteresowny”14. Publicystki podkreœla³y, ¿e system neoreglamentacyjny, jakkolwiek bardziej liberalny, w zasadzie niewiele ró¿ni³ siê od
poprzedniego, gdy¿ nadal sankcjonowa³ istnienie podwójnego standardu
moralnego oraz zwalcza³ choroby weneryczne jednostronnie, nie wymagaj¹c od mê¿czyzn, korzystaj¹cych z us³ug prostytutek, poddawania siê badaniom lekarskim. W gruncie rzeczy sprowadza³ siê wiêc do walki z prostytutk¹, a nie ze zjawiskiem prostytucji.
Znaczna czêœæ wypowiedzi na ³amach pism kobiecych odnosi³a siê wiêc
krytycznie do stosunku pañstwa wobec prostytucji. G³os w tej sprawie zabiera³y przede wszystkim feministki oraz dzia³aczki organizacji postêpowych. Wed³ug nich tym, co najbardziej charakteryzowa³o podejœcie organów pañstwowych do tego problemu, by³ tytu³ „o nadzorze nad nierz¹dem”
wspomnianego ju¿ rozporz¹dzenia z 1922 r., które znosi³o domy publiczne.
„Termin ten — konstatowa³a znana dzia³aczka ZPOK Irena Szyd³owska —
jest odzwierciedleniem naszego ustawodawstwa w tym kierunku, [¿e] nierz¹d siê nadzoruje, czyli tym samym toleruje, a nie zwalcza”15.
Próbowano odwo³ywaæ siê do argumentów prawnych. Przekonywano,
¿e istniej¹cy system neoreglamentacyjny pozostawa³ w ra¿¹cej sprzecznoœci z zasad¹ równouprawnienia p³ci, przyjêt¹ w konstytucji: w imiê zdrowotnoœci wprowadza³ wy³¹cznie œciganie kobiet uprawiaj¹cych nierz¹d, podczas gdy ich klienci mogli bezkarnie roznosiæ choroby weneryczne, co by³o istotnym ograniczeniem i prawem wyj¹tkowym stosowanym do kobiet.
Z drugiej strony system sprzyja³ rozpowszechnianiu zara¿eñ. Rzekome gwarancje zdrowia kontrolowanych prostytutek stwarza³y bowiem mê¿czyznom korzystaj¹cym z ich us³ug z³udne poczucie bezpieczeñstwa. Tym
samym pañstwo wprowadza³o w b³¹d opiniê publiczn¹ i os³abia³o si³ê jej reakcji16.

13

H. Siemieñska, Krzy¿owa droga niektórych ustaw, „Kobieta Wspó³czesna” 1934, nr 2, z 18 lutego.
H. Ceysingerówna, Za ma³o policjantek!, „Praca Obywatelska” 1928, nr 2, z 28 grudnia; I. Szyd³owska,
Parê uwag o handlu kobietami i dzieæmi. (Artyku³ dyskusyjny), tam¿e, 1930, nr 11, z 20 lipca.
15
Tam¿e; zob. te¿ tej¿e, Mê¿czyzna musi wiedzieæ, „Praca Obywatelska”, kwiecieñ 1930, nr 6.
16
H. Siemieñska, Jak ul¿yæ doli prostytutki, tam¿e, 1937, nr 18, z 30 wrzeœnia; I. Szyd³owska, O czym powinny
pamiêtaæ nasze pos³anki, tam¿e, 1931, nr 2, z 25 stycznia.
14
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Nie tylko istnienie neoreglamentacji prostytucji, bêd¹cej form¹ legalizacji tego zjawiska przez pañstwo, œwiadczy³o — zdaniem dzia³aczek
— o braku rzeczywistej woli zwalczania nierz¹du. Wskazywa³y na to równie¿ dzieje policji kobiecej, utworzonej decyzj¹ ministra spraw wewnêtrznych w styczniu 1925 r. Wed³ug pierwotnego za³o¿enia nieumundurowane
funkcjonariuszki mia³y zast¹piæ mê¿czyzn w brygadach sanitarno–obyczajowych, zaj¹æ siê sprawami zwi¹zanymi z tzw. handlem ¿ywym towarem, sutenerstwem, strêczycielstwem, rozpowszechnianiem pornografii oraz dzia³aniami prewencyjnymi, obejmuj¹cymi m.in. patrole na dworcach kolejowych i w biurach poœrednictwa pracy, jak te¿ wspó³pracê z organizacjami
spo³ecznymi. Powo³anie kobiet do zwalczania prostytucji prawicowe i lewicowe œrodowiska kobiece uzna³y za krok we w³aœciwym kierunku, poniewa¿ — jak pisa³a publicystka „Gazety dla Kobiet”, organu prasowego Katolickiego Zwi¹zku Kobiet — „nie mê¿czyzna, lecz kobieta jest narzêdziem
odpowiednim do walki z hañb¹ kobiet”, dlatego „wszelkie sprawy czysto
kobiece, delikatnej natury, badane, prowadzone” byæ powinny „przez kobiety na s¹dzie i policji”17. Po czterech latach funkcjonowania ustawy z planowanych 50 policjantek pracowa³o jednak zaledwie 17. Wzbudzi³o to powszechne oburzenie opinii kobiecej. Protesty domagaj¹ce siê zwiêkszenia
liczby policjantek wystosowa³y w 1929 r. m.in. Wydzia³ Kobiecy ZPOK
i I Zjazd Misji Dworcowych Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi. W parlamencie przeznaczenia wiêkszych funduszy na ten
cel domaga³a siê pos³anka Eugenia Waœniewska18. Akcja protestacyjna zakoñczy³a siê sukcesem — w 1930 r. zorganizowany zosta³ nowy kurs policji
kobiecej, który ukoñczy³o 36 kobiet (kolejne uruchomiono w 1935 i 1936 r.),
natomiast w 1935 r. utworzono w Komendzie G³ównej Referat Policji Kobiecej, jako komórkê koordynuj¹c¹ pracê policji kobiecej w ca³ej Polsce19.
Analizuj¹c spo³eczne uwarunkowania prostytucji, przedstawicielki
œwiata kobiecego wskazywa³y przede wszystkim na czynniki ekonomiczne:
kryzys gospodarczy, pauperyzacjê wsi, bezrobocie i panuj¹c¹ nêdzê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pogl¹d, wed³ug którego prostytucja jest zjawiskiem spo17

Tragedia matki!, „Gazeta dla Kobiet” 1929, nr 2.
Sprawozdania Stenograficzne..., pos. 44 z 4 II 1929, ³. 12–14.
Zob. m.in.: Na nowych drogach. W Urzêdzie Sanitarno–Obyczajowym (wywiad z dr. Schayerem), „Kobieta
Wspó³czesna” 1927, nr 13, z 26 czerwca; H. C[eysingerówna], Nasze postulaty w sprawie policji kobiecej, tam¿e, 1927, nr 36, z 4 grudnia; tej¿e, Za ma³o policjantek!, „Praca Obywatelska” 1928, nr 2, z 28 grudnia;
H. Siemieñska, Policja kobieca, tam¿e, 1930, nr 8, z 8 maja; Policja Kobieca w Polsce, „Kobiety w Pracy”
1938, nr 7–8.
18

19
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³ecznym, zwi¹zanym œciœle z ustrojem kapitalistycznym, dominowa³ w publicystyce kobiecej tego okresu. „Ktokolwiek wnikliwie bada zagadnienia
racjonalnej ochrony kobiet, ten wie — dowodzi³a w radiowym wyst¹pieniu
znana dzia³aczka ruchu abolicyjnego Halina Siemieñska — ¿e dopiero
brak pracy jest tym decyduj¹cym faktem, który w 98 procentach stanowi
o upadku kobiety. «Bezrobocie kobiet» ma tym samym bardziej upiorne konsekwencje (...), ani¿eli bezrobocie mê¿czyzn. Bezrobociu towarzyszy [bowiem] (...) objaw podró¿y masowych. Tysi¹ce dziewcz¹t nie mog¹c
w miejscu rodzinnym znaleŸæ pracy, wyruszaj¹ w œwiat za zarobkiem i, znalaz³szy siê w obcym miejscu, bez pomocy i oparcia o dom i przyjació³, zniechêcone i zrozpaczone nieudanymi próbami znalezienia pracy — ostatecznie staj¹ siê ofiarami ulicy20”. Publicystki wskazywa³y równie¿ na dokonuj¹c¹ siê zmianê tradycyjnego podzia³u ról w rodzinie, która wymaga³a od
kobiet podjêcia pracy zarobkowej. Niejednokrotnie te¿ znalezienie zatrudnienia nie gwarantowa³o im dostatecznych œrodków na utrzymanie, dlatego
te¿, aby prze¿yæ, zmuszone by³y do szukania zarobku w nierz¹dzie.
Czujnoœæ, zdaniem publicystek, powinny te¿ wzbudzaæ nowe zawody
dostêpne dla dziewcz¹t, szczególnie niewymagaj¹ce przygotowania zawodowego. Do profesji sprzyjaj¹cych prostytucji zaliczono zw³aszcza tzw. zawody uliczne — kwiaciarek oraz sprzedawczyñ gazet i papierosów, a ze sfery us³ug — kelnerek i fordanserek.
Na pocz¹tku lat 30. dzia³aczki kobiece zwróci³y równie¿ uwagê na pojawienie siê nowej kategorii wykszta³conych prostytutek, rekrutuj¹cych siê
spoœród spauperyzowanej inteligencji, co by³o rezultatem nie tylko panuj¹cego kryzysu gospodarczego, ale tak¿e redukcji zamê¿nych urzêdniczek
i nauczycielek21. Alarmowa³y te¿ o wzroœcie liczby kobiet zatrzymywanych
w stanie nietrzeŸwym. Inny zauwa¿alny problem stanowi³o zjawisko prostytucji nieletnich. Tu czynnikami by³y przede wszystkim patologie rodzinne:
alkoholizm rodziców, przemoc wobec dzieci, pozostawianie ich bez opieki, ucieczki z domów, nieodpowiednie wychowanie, nêdza oraz literatura
o treœci erotycznej22.

20
H. Siemieñska, Opieka spo³eczna nad dziewczêtami (odczyt wyg³oszony w Dziale Kobiecym Polskiego Radia, 20 IV 1933 r.), tam¿e, 1933, nr 9, z 15 maja.
21
C. H., Nêdza kobiet z inteligencji, tam¿e, 1932, nr 24, z 30 grudnia.
22
Nie ufaj nieznajomym!, „Gazeta dla Kobiet” 1928, nr 7; H. Ceysingerówna, Nierz¹d nieletnich, „Praca
Obywatelska” 1931, nr 10, z 25 maja; S. Paleolog, Spo³eczne przyczyny prostytucji, „Kobieta Wspó³czesna”
1934, nr 20, z 20 maja; W. Woytowicz–Grabiñska, Czyj upadek moralny?, tam¿e, 1934, nr 6, z 11 lutego.

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

W trosce o zdrowie moralne spo³eczeñstwa... 303

Wœród postulatów dotycz¹cych zahamowania prostytucji przedstawicielki œwiata kobiecego na pierwsze miejsce wysunê³y ¿¹danie poprawy
ekonomicznego bytu kobiet. Ka¿da kobieta powinna, ich zdaniem, wchodziæ w ¿ycie doskonale przygotowana do pracy zawodowej. Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y rozwijaæ szkolnictwo zawodowe dla dziewcz¹t i stworzyæ im
mo¿liwoœæ sta³ego podnoszenia kwalifikacji. Sytuacjê kobiet na rynku pracy poprawi³oby równie¿ uruchomienie nowych ga³êzi przemys³u, które mog³yby wch³on¹æ chêtne do pracy kobiety, podniesienie g³odowych zarobków robotnic oraz wiêksza aktywnoœæ proletariatu ¿eñskiego w zwi¹zkach
zawodowych. Ze swej strony natomiast dzia³aczki organizacji kobiecych
deklarowa³y pomoc w poszukiwaniu pracy i opiekê nad kobiet¹ podró¿uj¹c¹.
Szczególnie du¿o miejsca poœwiêci³y problemowi s³u¿¹cych. Zwróci³y
bowiem uwagê na fakt, ¿e z tej grupy zawodowej rekrutowa³ siê najwiêkszy
procent prostytutek23. Wœród przyczyn tego zjawiska wymieniano przede
wszystkim anachronizm pogl¹du o ni¿szoœci s³u¿by domowej wœród ogó³u pozosta³ych pracowników, co poci¹ga³o za sob¹ brak wymogów dotycz¹cych kwalifikacji. W konsekwencji zatrudniano bardzo m³ode dziewczêta, prawie dzieci, niedoœwiadczone, pochodz¹ce przewa¿nie ze wsi lub ma³ych miasteczek, które by³y bezbronne wobec pokus i zagro¿eñ wielkiego miasta. Autorki artyku³ów poœwiêconych temu problemowi podkreœla³y
tak¿e niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z samego typu s³u¿by domowej i op³akanych nieraz warunków pracy24. Aby ograniczyæ zjawisko wystêpowania
prostytucji w tej grupie zawodowej, nale¿a³o, ich zdaniem, w pierwszym
rzêdzie domagaæ siê prawnego unormowania warunków pracy s³u¿by domowej, zrównuj¹cego j¹ w prawach z innymi grupami zawodowymi. Nale¿a³o równie¿ otoczyæ specjaln¹ trosk¹ sprawê wykszta³cenia s³u¿¹cych
przez organizowanie kursów, szkó³ i internatów w tych œrodowiskach, dok¹d kierowa³a siê znaczna emigracja sta³a b¹dŸ sezonowa, jak te¿ w du¿ych
aglomeracjach miejskich. Osobny problem stanowi³y komercyjne biura poœrednictwa pracy, oferuj¹ce s³u¿¹cym pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
Dzia³aczki spo³eczne domaga³y siê wy³¹czenia spod kompetencji tych biur
23
W 1900 r. ze s³u¿¹cych rekrutowa³o siê oko³o 50% prostytutek w Królestwie i oko³o 60% w Galicji,
T. Mêczkowska, S³u¿¹ce a prostytucja, Warszawa 1906, s. 7–8.
24
Zob. m.in. tam¿e; H. Peyserówna, Bezrobocie i jego nastêpstwa (ze specjalnym uwzglêdnieniem woj. ³ódzkiego), tam¿e, 1933, nr 11, z 15 czerwca; S. Paleolog, Spo³eczne przyczyny prostytucji. Czêœæ II, „Kobieta
Wspó³czesna” 1934, nr 21, z 27 maja.
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s³u¿by domowej i zast¹pienia ich przez biura prowadzone przez organizacje spo³eczne i opiekuñcze, obejmuj¹ce dzia³alnoœci¹ nie tylko poœrednictwo, ale i sta³¹ kontrolê „materialnych i moralnych” warunków pracy ju¿
zatrudnionych dziewcz¹t25.
Poza tym, w przekonaniu, ¿e istnienie prostytucji by³o Ÿród³em, ale i wyrazem powszechnej demoralizacji mê¿czyzn oraz pob³a¿liwoœci kobiet, odpowiedzialnych za biern¹ postawê, ¿¹da³y podniesienia norm moralnych
i etycznych spo³eczeñstwa. O ile jednak w kwestii ekonomicznych i spo³ecznych przyczyn prostytucji, jak i negatywnych skutków pornografii panowa³a
zgoda miêdzy organizacjami kobiecymi, o tyle kontrowersje dotyczy³y roli
szko³y w edukacji seksualnej m³odzie¿y. Organizacje prawicowe sprzeciwia³y siê koedukacji, a tak¿e „ze wzglêdów psychologicznych i religijnych
zbiorowemu wtajemniczaniu w ¿ycie p³ciowe w szkole”. Uwa¿ano, ¿e powinno siê ono odbywaæ indywidualnie, a g³ówn¹ rolê nale¿y przypisaæ
w tym wzglêdzie rodzicom. Szko³a mia³a byæ jedynie „dope³nieniem rodziny w nauczaniu i wychowaniu”26.
Przedstawicielki organizacji postêpowych dostrzega³y natomiast koniecznoœæ nowego podejœcia do sfery seksualnej. Zdaniem publicystek temu celowi mia³o s³u¿yæ przede wszystkim wychowanie m³odzie¿y w duchu
jednakowej moralnoœci i zdrowego, opartego nie na zakazach, lecz na pozytywnych wartoœciach podejœcia do ¿ycia seksualnego. Zadanie to mog³a
wype³niæ jedynie koedukacyjna szko³a, poniewa¿, jak pisano, „wspólne po¿ycie w pracuj¹cej gromadzie od lat najm³odszych ch³opca i dziewczynki”
wykluczy „wszelkie samcze i samicze po¿¹dania. Bliskoœæ, a jednoczeœnie
istniej¹cy od dzieciñstwa stosunek kole¿eñski, spowodowaæ musz¹ trwa³e
ustosunkowanie siê mê¿czyzny do kobiety nie jako istoty przeznaczonej do
zaspokojenia jego po¿¹dañ, lecz jako do istoty ludzkiej, do towarzysza pracy, czy jako do szczerego przyjaciela”. Równie¿ wspólne lekcje przyrody
i higieny „naucz¹ naturalnego podejœcia do zagadnieñ ¿ycia p³ciowego”,
a „wspólne dyskusje w klasach wy¿szych na tematy spo³eczne prostytucji,
nieœlubnego potomstwa itp. wytworz¹ atmosferê zupe³nej szczeroœci”27.

25
H. Siemieñska, Niebezpieczeñstwa moralne zwi¹zane z zawodem s³u¿by domowej, „Praca Obywatelska”
1938, nr 1, z 15 stycznia.
26
Polskie Kobiece Stowarzyszenia i Zwi¹zki Wspó³pracy Miêdzynarodowej Kobiet, oprac. J. Be³cikowski, Warszawa 1939, s. 93; Kobieta w Sejmie.., s. 5.
27
M. Kubaszewska, Aktualne zagadnienia kobiece (referat wyg³oszony na Walnym ZjeŸdzie ZPOK), tam¿e,
1934, nr 2, z 31 stycznia; A. Szel¹gowska, Przed kongresem miêdzynarodowej walki z handlem kobietami
i dzieæmi, tam¿e, 1930, nr 12, z 20 sierpnia; H. Siemieñska, Opieka spo³eczna...
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Publicystki postêpowej prasy kobiecej postulowa³y tak¿e prowadzenie
wœród m³odzie¿y oraz wœród œrodowisk najbardziej zagro¿onych prostytucj¹ szerokiej akcji informacyjnej na temat niebezpieczeñstw czyhaj¹cych
w wielkich miastach na m³ode kobiety. Aby przeciwdzia³aæ nierz¹dowi nieletnich, nale¿a³o natomiast roztoczyæ opiekê nad dzieæmi nieœlubnymi i zaniedbanymi, nad samotnymi matkami, a tak¿e uruchomiæ biura poradnictwa pedagogicznego, w których mog³yby znaleŸæ fachow¹ pomoc i porady
dotycz¹ce rozwi¹zywania konfliktów z dzieæmi. Zalecano te¿ tworzenie
schronisk i domów pracy dla prostytutek, które chcia³yby powróciæ na drogê uczciwego ¿ycia.
Realizacj¹ tych postulatów mia³y siê zaj¹æ organizacje spo³eczne, szczególnie kobiece. Ich rola i odpowiedzialnoœæ za walkê z prostytucj¹ by³a tym
wiêksza, ¿e — jak zauwa¿ano — w instytucjach pañstwowych i samorz¹dowych kierownicze stanowiska zajmuj¹ w wiêkszoœci przypadków mê¿czyŸni
i dlatego wiele spraw zwi¹zanych z nierz¹dem jest przez nich traktowane
z lekcewa¿eniem. Nie znaczy to jednak, ¿e zwalniano pañstwo z obowi¹zku
podjêcia dzia³añ w tym kierunku: „Pañstwo mówi, czego czyniæ nie wolno”,
podczas gdy „instytucje spo³eczne ucz¹, jak postêpowaæ nale¿y i nios¹ pomoc doraŸn¹ a bezpoœredni¹”28 — pisa³a publicystka „Pracy Obywatelskiej”, organu prasowego ZPOK. Dlatego te¿ dzia³aczki ruchu kobiecego
podkreœla³y koniecznoœæ skoordynowania dzia³alnoœci czynników rz¹dowych i instytucji spo³ecznych, a przede wszystkim opracowania jednolitego programu dzia³ania, obejmuj¹cego ca³okszta³t racjonalnej opieki nad
dziewczêtami i m³odymi kobietami.
Prób¹ takiego racjonalnego ujêcia, zorientowania siê w rzeczywistych
rozmiarach prostytucji i formach walki z tym zjawiskiem by³a ankieta przeprowadzona przez Wydzia³ Spraw Kobiecych ZPOK w styczniu 1929 r.29
Zwi¹zek liczy³ w tym okresie oko³o 31 tysiêcy osób, skupionych w 360 oddzia³ach.
Ankieta, zatytu³owana „W sprawie walki z nierz¹dem”, zawiera³a pytania dotycz¹ce istnienia stowarzyszeñ kobiecych zajmuj¹cych siê opiek¹ nad
m³odzie¿¹ ¿eñsk¹ i zapobiegaj¹cych nierz¹dowi, funkcjonowania misji
dworcowych, domów pracy i zak³adów wychowawczych dla „zb³¹kanych”
kobiet. Pytano o liczbê kobiet bezrobotnych, emigruj¹cych w poszukiwaniu
28
29

H. £ukaszewiczowa, Pañstwo a organizacje spo³eczne, „Praca Obywatelska” 1929, nr 8.
Ankieta nr 2. W sprawie walki z nierz¹dem, tam¿e, 1929, nr 28.
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pracy i oddaj¹cych siê ¿ebractwu, jak te¿ o liczbê prostytutek. Zamierzano
stwierdziæ, co sk³ania kobiety do oddawania siê nierz¹dowi oraz z jakich
warstw spo³ecznych i zawodów rekrutuje siê przewa¿aj¹ca liczba prostytutek. Autorki ankiety z Wydzia³u Spraw Kobiecych ZPOK interesowa³y siê
równie¿ „spraw¹ nadzoru nad nierz¹dem i walk¹ z chorobami wenerycznymi”. Dlatego te¿ pyta³y o funkcjonowanie urzêdów sanitarno–obyczajowych i komisji obywatelskich, rozpatruj¹cych sprawy kobiet zatrzymanych
przez policjê pod zarzutem uprawiania nierz¹du. Interesowa³a je kwestia
zamykania domów publicznych oraz hoteli wynajmuj¹cych pokoje „na godziny”, jak te¿ nadu¿ycia ze strony „czynników powo³anych do walki z nierz¹dem”.
Kolejna grupa pytañ dotyczy³a patologii zwi¹zanych z tym zjawiskiem.
Interesowano siê przede wszystkim liczb¹ nieletnich prostytutek, pytano
o przypadki gwa³tów i uwiedzeñ nieletnich dziewcz¹t, o to, czy sprawcy tych
czynów zostali poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci i jakie otrzymali kary. Interesowano siê tak¿e problemem rozpowszechniania narkotyków oraz szerzenia treœci pornograficznych. W ankiecie znalaz³y siê pytania o skalê tego
zjawiska, o to, kto stanowi najwiêkszy procent odbiorców, oraz o przestrzeganie przez w³aœcicieli kin obowi¹zku stosowania cenzury obyczajowej
i niewpuszczania m³odzie¿y na filmy dla niej niedozwolone. Autorki chcia³y równie¿ poznaæ opiniê uczestniczek ankiety na temat œrodków stosowanych w walce z nierz¹dem i tzw. handlem ¿ywym towarem, jak te¿ ewentualnej potrzeby powo³ania na miejscu policji kobiecej.
Z nades³anych odpowiedzi jednoznacznie wynika³o, ¿e w Polsce walka
z nierz¹dem praktycznie prowadzona by³a tylko w wiêkszych miastach,
gdzie funkcjonowa³y urzêdy sanitarno–obyczajowe. Nigdzie natomiast nie
wdro¿ono programu resocjalizacji prostytutek pragn¹cych wróciæ do normalnego ¿ycia. Ankieta pokaza³a równie¿, ¿e w wiêkszym stopniu ni¿ dostrzeganie samego zjawiska istnia³o wœród cz³onkiñ poczucie zagro¿enia
prostytucj¹. Dlatego domagano siê przede wszystkim prowadzenia szerokich akcji profilaktycznych, uœwiadamiaj¹cych dziewczêta o gro¿¹cych im
niebezpieczeñstwach, roztoczenia opieki na s³u¿¹cymi oraz tworzenia
miejsc pracy. Cz³onkinie ZPOK chêtnie widzia³yby te¿ w swoich miejscowoœciach funkcjonariuszki policji kobiecej 30.

30

AAN, zespó³: J i Z. Moraczewskich, sygn. 71/III–6, k. 44.
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Ankieta, gdyby siê powiod³a, mog³aby dostarczyæ niezwykle bogatego
materia³u dotycz¹cego prostytucji i stanowiæ punkt wyjœcia do opracowania
przez organizacje kobiece postulowanego programu zwalczania nierz¹du
w skali ca³ego kraju. Niestety, odpowiedzia³o na ni¹ zaledwie 40 oddzia³ów
(z ogólnej liczby 360). Niska frekwencja wskaza³a natomiast na bardzo
wa¿ny problem zwi¹zany z nierz¹dem, a mianowicie biernoœæ mas kobiecych wobec tego zjawiska i niechêæ do aktywnego anga¿owania siê w jego zwalczanie. Dyskusje na temat prostytucji toczy³y siê bowiem wœród
w¹skiego grona postêpowych dzia³aczek kobiecych i — jak siê wydaje
— w niewielkim stopniu wp³ywa³y na prze³amanie bariery wstydu kobiet,
które unika³y poruszania spraw zwi¹zanych z seksualnoœci¹ i erotyk¹. „Jakiœ dziwny brak zainteresowania — narzeka³a w 1931 r. publicystka „Pracy
Obywatelskiej” — jakiœ fa³szywy wstyd, czy w ogóle zasadniczo fa³szywy
stosunek moralny i uczuciowy do tej klêski, sprawia, ¿e nawet w bardzo ruchliwych i czynnych oddzia³ach Zwi¹zku nie tworzy siê wcale referatów kobiecych, a je¿eli nawet referat taki powstaje, to zdobywa siê co najwy¿ej na
poradniê prawn¹, do której nikt nie uczêszcza, a nie wykazuje najmniejszego zainteresowania tym, co stanowi, nies³ychan¹ jak na te czasy, hañbê
kobiety”31.
Ankieta przynios³a jednak pewne zmiany w tej dziedzinie. Cztery lata
póŸniej, w 1933 r., Wydzia³ Spraw Kobiecych ZPOK móg³ siê ju¿ pochwaliæ
dzia³alnoœci¹ czterech œwietlic dla s³u¿¹cych (w Krakowie, Bia³ej, Kielcach
i Bydgoszczy), schroniskiem dla s³u¿¹cych w Drohobyczu, Domem Pracy
Dobrowolnej dla prostytutek w Warszawie oraz Domem Kobiet we Lwowie. Ponadto w stolicy, w lokalu Zwi¹zku, pod nazw¹ Instytut Higieny Kobiecej otwarta zosta³a poradnia lekarska, udzielaj¹ca porad w zakresie chorób kobiecych i regulacji urodzeñ. Poza tym cz³onkinie ZPOK w Krakowie
i Warszawie opiekowa³y siê prostytutkami nierejestrowanymi, a we W³oc³awku, Stanis³awowie i Sosnowcu roztoczy³y opiekê nad kobietami przebywaj¹cymi w tamtejszych wiêzieniach. Pewien sukces przynios³a równie¿ akcja dotycz¹ca zwiêkszenia udzia³u kobiet w komisjach sanitarno–obyczajowych. W 1933 r. delegatki Zwi¹zku pracowa³y ju¿ w komisjach we Lwowie,
£odzi, Pabianicach i Olkuszu32.

31

H. Ceysingerówna, Nierz¹d nieletnich....
Zob. Sprawozdanie III Zjazdu Referentek Wydzia³u Spraw Kobiecych: tej¿e, Po ZjeŸdzie, „Praca Obywatelska” 1933, nr 4.
32
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Inicjatywy ZPOK uzupe³nia³y dzia³alnoœæ katolickich stowarzyszeñ kobiecych, które podobn¹ aktywnoœæ prowadzi³y ju¿ od dawna. Do codziennej wspó³pracy obu nurtów ruchu kobiecego — prawicowego i lewicowego
— dochodzi³o jednak bardzo rzadko. Decydowa³y o tym nie tylko wzajemne uprzedzenia, rywalizacja o wp³ywy w œrodowisku kobiecym, ale tak¿e
— w przypadku stowarzyszeñ lewicowych — obawy przed zmajoryzowaniem przez bardziej doœwiadczone i aktywne w pracy spo³ecznej organizacje prawicowe. Tak by³o np. w 1929 r., gdy Narodowa Organizacja Kobiet
zaprosi³a ZPOK do wspó³pracy w prowadzeniu misji dworcowych. Przedstawicielki ZPOK zdawa³y sobie sprawê, ¿e w gronie organizacji zajmuj¹cych siê tego rodzaju dzia³alnoœci¹ lewicowy ZPOK znalaz³by siê w mniejszoœci33. Ochron¹ dziewcz¹t i m³odych kobiet przed zejœciem z „uczciwej
drogi” oraz pomoc¹ tzw. kobietom upad³ym zajmowa³o siê bowiem wiele
stowarzyszeñ katolickich, np. Chrzeœcijañskie Towarzystwo Ochrony Kobiet (CTOK), za³o¿one w 1901 r., które prowadzi³o schroniska, sale zajêæ,
bursy, szko³y zawodowe oraz misje dworcowe. Oddzia³y organizacji znajdowa³y siê m.in. w Czêstochowie, Grodnie, Kaliszu, Katowicach i Lublinie.
W 1923 r. CTOK za³o¿y³o Narodowy Komitet do Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi34. W pracê tê w³¹czy³o siê równie¿ Zgromadzenie S³ug Jezusa, wystêpuj¹ce wobec pañstwa jako Stowarzyszenie „Opieka nad Dziewczêtami”, które dzia³a³o w Gdyni, Krakowie i Poznaniu, gdzie wspó³pracowa³o z Katolickim Towarzystwem Opieki Dworcowej, od 1927 r. dzia³aj¹cym pod szyldem Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. W Poznaniu Zgromadzenie prowadzi³o tzw. Goœcinê, przy której zorganizowano
hotelik, internat i kursy zawodowe, jak te¿ Schronisko Opieki Dworcowej. Natomiast w Krakowie w latach 1933–1936 cz³onkinie Stowarzyszenia
„Opieka nad Dziewczêtami” pracowa³y w schronisku Towarzystwa Opieki
nad WiêŸniami „Patronat”, którego prezesk¹ by³a hr. Ró¿a £ubieñska.
G³ównym celem schroniska, zwanego Domem Pracy dla Kobiet, a poszerzonego w 1934 r. o Pogotowie Opiekuñcze dla Dziewcz¹t, by³o otoczenie
opiek¹ kobiet wychodz¹cych z wiêzieñ i niemaj¹cych œrodków utrzymania35. W Krakowie misja dworcowa prowadzona by³a od 1912 r. przez
Opiekê nad M³odymi Dziewczêtami, bêd¹c¹ sekcj¹ Katolickiego Zwi¹zku
33

Biblioteka Narodowa, zespó³ J. i Z. Moraczewskich, sygn. tym. 121, k. 41–42.
A. Jakubczyk, Zgromadzenie S³ug Jezusa w spo³eczeñstwie polskim w latach 1884–1939, Warszawa 2001,
s. 340 n.
35
Tam¿e, s. 350–353.
34
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Kobiet, która tak¿e prowadzi³a schronisko36. Przy placówkach funkcjonowa³y biura poœrednictwa pracy. Dzia³ania prewencyjne prowadzi³y równie¿
ewangelickie i ¿ydowskie towarzystwa ochrony kobiet.
Podejmowane inicjatywy by³y kropl¹ w morzu potrzeb. Mimo ¿e wiêkszoœæ stowarzyszeñ kobiecych z trudem ponosi³a ciê¿ar finansowy takich
przedsiêwziêæ, na pomoc ze strony pañstwa nie mog³y jednak liczyæ. Frustracjê œrodowisk kobiecych pog³êbia³o przekonanie, ¿e pañstwo nie
w³¹czy³o siê aktywnie do walki z nierz¹dem. Dyskusjê na ten temat podj¹³
I Kongres Spo³eczno–Obywatelskiej Pracy Kobiet, który odby³ siê w Warszawie 25–30 czerwca 1938 r.37 Wziê³o w nim udzia³ 17 organizacji kobiecych, m.in. Ko³o Polek, Rodzina Wojskowa, Rodzina Policyjna, G³ówna
Kwatera Harcerek Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Kobiet
z Wy¿szym Wykszta³ceniem oraz stowarzyszenia Czerwonego i Bia³ego
Krzy¿a. Komisja ds. Walki z Nierz¹dem, zorganizowana przez Rodzinê Policyjn¹ przy wspó³pracy ZPOK, Policji Kobiecej, Polskiego Komitetu Walki
z Handlem Kobietami i Dzieæmi oraz S¹du dla Nieletnich, debatowa³a
w czterech podkomisjach: pracy ustawodawczej, pracy policyjnej kobiet,
pracy spo³ecznej i pracy w dziedzinie walki z chorobami wenerycznymi. Podczas obrad wyg³oszone zosta³y cztery referaty: Wandy Kamieñskiej
„Stan ustawodawstwa w Polsce w zakresie Walki z Nierz¹dem”, Stanis³awy
Paleolog „Walka policji kobiecej z nierz¹dem”, Haliny Siemieñskiej „Dzia³alnoœæ rehabilitacyjna kobiet polskich w zakresie walki z nierz¹dem” oraz
dr Marii Czarnoty–Bojarskiej „Walka o zdrowie kobiety i jej potomstwo
w œwietle ustawy przeciwwenerycznej”, a jej uczestniczki zwiedzi³y m.in.
dom ss. magdalenek, izbê zatrzymañ, dom dziewcz¹t na Okêciu i misjê
dworcow¹.
Wynikiem tych dyskusji by³y uchwa³y, które mo¿na by uznaæ za powtórzenie postulatów wysuwanych pod adresem pañstwa przez ró¿ne œrodowiska kobiece przez ca³e dwudziestolecie, a œwiadcz¹cych o tym, jak niewiele
pod tym wzglêdem zmieni³o siê w Polsce. Podobnie jak u progu niepodleg³oœci, równie¿ w 1938 r. domagano siê zast¹pienia nieskutecznego systemu neoreglamentacyjnego systemem abolicyjnym oraz niezw³ocznego
wprowadzenia w ¿ycie ustaw o zwalczaniu nierz¹du i chorób wenerycz-

36

Tam¿e, s. 342–343.
„Kobieta w Pracy” 1938, nr 5–6; zob. te¿ uchwa³y Komisji ds. Walki z Nierz¹dem, „Praca Obywatelska”
1938, nr 13, z 15 lipca.
37
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nych. Podkreœlono te¿, ¿e dotychczasowa praca w Polsce w dziedzinie prewencji i rehabilitacji prostytutek by³a prowadzona „fragmentarycznie i bezprogramowo”, dlatego te¿ ¿¹dano opracowania programu obejmuj¹cego
ca³okszta³t potrzeb walki z nierz¹dem oraz skoordynowania pracy czynników pañstwowych, samorz¹dowych i spo³ecznych w tym zakresie. Na realizacjê tych postulatów zabrak³o ju¿ czasu.
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Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej
w latach miêdzywojennych w Anglii
i w Polsce*
Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej...

Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej (The World League for Sexual Reform, dalej: ŒLRS), organizacja za³o¿ona przez niemieckiego seksuologa
Magnusa Hirschfelda, powsta³a w Kopenhadze w 1928 r. podczas kongresu
poœwiêconego zagadnieniom seksuologicznym. Przygotowania do za³o¿enia tej organizacji rozpoczê³y siê ju¿ w 1926 r., a pierwszy miêdzynarodowy
kongres z udzia³em lekarzy i spo³eczników poœwiêcony problematyce seksualnej zosta³ zorganizowany w Berlinie w 1921 r. Hirschfeld by³ jednym
z seksuologów niemieckich zaanga¿owanych w ruch reformy seksualnej,
a przede wszystkim w ruch na rzecz emancypacji homoseksualistów. W latach 20. na terenie Niemiec jednoczy³ ró¿ne homoseksualne organizacje,
które pod wspólnym szyldem wyst¹pi³y przeciw karalnoœci homoseksualizmu1.
ŒLRS by³a kolejn¹ prób¹ Hirschfelda zawi¹zania koalicji stowarzyszeñ,
tym razem o miêdzynarodowym charakterze, która kompleksowo zajê³aby
siê reform¹ seksualn¹. W jej prace zaanga¿owane by³y takie postacie, jak:
George Bernard Shaw, Charles Vicary Drysdale, Marie Stopes, Bertrand
Russell, Radclyiffe Hall, Aldous Huxley, Julian Huxley, Herbert G. Wells,
* Esej Ivana Croziera jest adaptacj¹ (ze skrótami) artyku³u All the World’s a Stage: Dora Russell, Norman
Haire, and the 1929 London World League for Sexual Reform Congress, opublikowanego w: „Journal of the
History of Sexuality” 2003, nr 12, s. 16–37.
1
Np. w 1920 r. za³o¿y³ Aktionskomitee, w 1925 r. Kartell für Reform des Sexualstrafrechts; por. R. Dose,
The World League for Sexul Reform: Some Possible Approaches, „Journal of the History of Sexuality” 2003,
nr 1, s. 9.
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August Forel, Havelock Ellis, Norman Haire i Dora Russell. Pod koniec
istnienia, ok. 1935 r., zrzesza³a ok. 190 tys. cz³onków z ca³ego œwiata. Do Ligi przyst¹pi³y znane organizacje niemieckie, jak: Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Regulacji Urodzeñ i Higieny Seksualnej (Deutscher Reichsverband für Geburteneregelung und Sexualhygiene), Towarzystwo dla
Ochrony Macierzyñstwa i Reformy Seksualnej (Bund für Mutterschutz
und Sexualreform), i angielskie, np.: Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologii
Seksu (British Society for the Sex Psychology), Liga na rzecz Ochrony Macierzyñstwa i Reformy Seksualnej (League for the Protection of Moterhood and Sex Reform). Pod auspicjami ŒLRS zorganizowano kongresy
w Londynie (1929), Wiedniu (1930) oraz Brnie (1932). Pozosta³e planowane spotkania, m.in. w Moskwie, Pary¿u oraz Stanach Zjednoczonych, nie
dosz³y do skutku.
W Wielkiej Brytanii od po³owy XIX stulecia kwestia reformy seksualnej nabiera³a coraz wiêkszego znaczenia. Od czasów George’a Drysdale’a zwolennicy kontroli urodzeñ podkreœlali kluczowe znaczenie wiedzy
o seksie dla zreformowania spo³eczeñstwa. Przes³anie to zosta³o równie¿
w³¹czone do postulatów feministycznych, m.in. przez Anne Besant, która
pragnê³a zapewniæ kobietom prawa seksualne, tj. prawo do satysfakcji seksualnej bez lêku przed nieplanowanym macierzyñstwem. Pod koniec wieku
ró¿ne grupy spo³eczne, np. Liga Neomaltuzjañska (Malthusian League),
a szczególnie Bractwo Nowego ¯ycia (Fellowship of the New Life), równie¿ k³ad³y nacisk na propagowanie wiedzy o seksualnoœci, postrzegaj¹c
ten postulat jako istotny element liberalizacji ¿ycia spo³ecznego w Wielkiej
Brytanii. Z tymi œrodowiskami kojarzone by³y nazwiska Havelocka Ellisa
czy Edwarda Carpentera, podczas gdy inni reformatorzy spo³eczni podejmuj¹c ideê Nowej Kobiety, d¹¿yli do zmiany dotychczasowego status quo
w projektach reformy seksualnej. W tym kontekœcie reformatorzy dyskutowali nad nastêpuj¹cymi problemami: wychowania seksualnego, kontroli
urodzeñ, aborcji, praw seksualnych (tj. prawa do satysfakcji seksualnej) kobiet i homoseksualistów, zarówno w aspekcie prawnym, jak i spo³ecznym2.
„Kipi¹cy kocio³” reformy seksualnej osi¹gn¹³ stan wrzenia w 1929 r.
podczas londyñskiego kongresu Œwiatowej Ligi Reformy Seksualnej. Liga
nie by³a organizacj¹ œciœle medyczn¹, chocia¿ swoje prace opiera³a na zdobyczach seksuologii i chocia¿ nale¿a³o do niej wielu lekarzy. By³a to raczej
2

Zob. m.in. L. Hall, Sex, Gender and Social Change since 1880, London 2000.
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organizacja d¹¿¹ca do zmiany spo³ecznych wyobra¿eñ o seksualnoœci. Esej
niniejszy ma na celu wyjaœniæ, jak to siê sta³o, ¿e ŒLRS zdo³a³a zorganizowaæ tak g³oœn¹ konferencjê w Wielkiej Brytanii w okresie miêdzywojennym, w spo³eczeñstwie raczej pruderyjnym. Bêdzie to wymaga³o poœwiêcenia pewnej uwagi osobom bior¹cym w niej udzia³, a tak¿e ideom, które by³y
propagowane w czasie jej trwania.
Do kwestii reformy seksualnej radykalni dzia³acze polityczni czêsto
podchodzili w odmienny sposób ni¿ seksuolodzy. Chocia¿ czasami dochodzi³o do wspó³pracy reprezentantów tych odmiennych stanowisk, wiele
kongresów ŒLRS zmienia³o siê w demonstracje otwartej wrogoœci. Londyñski kongres z 1929 r. jest pod tym wzglêdem szczególnie pouczaj¹cy, poniewa¿ jego organizatorzy — ginekolog Norman Haire (1892–1952) i reformatorka spo³eczna Dora Russell (1894–1986) — reprezentowali te dwa
ró¿ne nurty.
Norman Haire (prawdziwe nazwisko Zions) urodzi³ siê 21 stycznia
1892 r. w Sidney, pobiera³ nauki najpierw na Fort St. School, potem ukoñczy³ wydzia³ medycyny na Sidney University. W 1919 r. przeniós³ siê do
Londynu, zmieniaj¹c jeszcze na pok³adzie statku nazwisko: z Zions na Haire. Pocz¹tkowo Haire podj¹³ pracê w Hampstead General Hospital, potem otworzy³ w³asn¹ praktykê lekarsk¹. Nie by³ typowym przyk³adem lekarza pracuj¹cego w Anglii, pod wieloma wzglêdami zas³ugiwa³ na miano
outsidera, by³ bowiem Australijczykiem, ¯ydem, homoseksualist¹, zaprzysiêg³ym abstynentem, zajmuj¹cym siê tak ekscentryczn¹ dziedzin¹ medycyny jak seksuologia.
Dora Winifred Russell (z domu Black), ¿ona radykalnego filozofa
z Cambridge Bertranda Russella, urodzi³a siê 3 kwietnia 1894 r. w Thornton Heath (Croydon). Studiowa³a jêzyki nowo¿ytne w Sutton High School
i Girton College w Cambridge. Nastêpnie rozpoczê³a podyplomowe studia na Uniwersytecie Londyñskim, które jednak przerwa³a w 1917 r. Wysz³a za m¹¿ za Bertranda Russella w 1921 r., dwa miesi¹ce póŸniej urodzi³a
ich syna.
Russell przez ca³e swoje doros³e ¿ycie by³a zaanga¿owana w dzia³alnoœæ
lewicowych ruchów politycznych. Uczestniczy³a w misji pokojowej w Rosji
w 1920 r., sympatyzowa³a z komunizmem, startowa³a (bez powodzenia) do
parlamentu jako kandydatka Partii Pracy, anga¿owa³a siê w ruch feministyczny i ruch na rzecz kontroli urodzeñ i reformy seksualnej oraz reformy
szkolnictwa.
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Tej parze przywódców uda³o siê zgromadziæ podczas piêciodniowej
miêdzynarodowej konferencji zarówno lekarzy, jak i reformatorów spo³ecznych. Haire i Russell zorganizowali kongres, zjednali mu zwolenników, zebrali fundusze, negocjowali ze œrodowiskiem medycznym i pozyskali uczestników. Analiza materia³ów Ÿród³owych dotycz¹cych kongresu
ujawnia wzajemn¹ zale¿noœæ miêdzy wiedz¹ seksuologiczn¹ a radykalizmem politycznym, która by³a cech¹ charakterystyczn¹ ŒLRS.
Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej i Brytyjskie Towarzystwo Studiów
nad Psychologi¹ Seksu
Liga by³a jedn¹ z dwóch g³ównych organizacji dzia³aj¹cych na rzecz reformy seksualnej w Zjednoczonym Królestwie. By³a organizacj¹ polityczn¹
i — podobnie jak w przypadku wszystkich innych inicjatyw jej za³o¿yciela Magnusa Hirschfelda — d¹¿y³a do zmiany postrzegania seksualnoœci
w spo³eczeñstwie3. G³ówne kwestie poruszane przez ŒLRS to: reforma
ma³¿eñska, kontrola urodzeñ, „kwestia kobieca”, eugenika, tolerancja dla
samotnego macierzyñstwa i seksualnej ró¿norodnoœci, edukacja seksualna,
zapobieganie prostytucji i chorobom wenerycznym, „aberracje” seksualne,
prawne regulacje kwestii zwi¹zanych z seksualnoœci¹. Chocia¿ Liga opiera³a siê na zdobyczach seksuologii, wielu cz³onków jej angielskiej sekcji,
np. Naomi Mitchison, Stella Browne, Marie Stopes, Laurence Housman,
Bernard Shaw czy Ivor Montagu, nie mia³o wykszta³cenia medycznego.
Kontrastowa³o to wyraŸnie z dzia³aj¹c¹ w Niemczech organizacj¹ pod kierunkiem Alberta Molla p.n. Internationale Gessellschaft für Sexualforschung (INGESE), która k³ad³a nacisk na czysto naukowe podejœcie do
seksualnoœci. Niefachowoœæ by³a typowa zw³aszcza dla g³ównego rywala
ŒLRS, drugiej organizacji dzia³aj¹cej na rzecz reformy seksualnej w Wielkiej Brytanii — Brytyjskiego Towarzystwa Studiów nad Psychologi¹ Seksu
(dalej: BTSPS). Stowarzyszenie to odró¿nia³o od ŒLRS otwarte poparcie
dla homoseksualistów. To nieco starsze (bo za³o¿one w 1913 r.) Towarzystwo mia³o szczególnie radykalny program w kwestii wolnoœci seksualnej4. Pod wieloma wzglêdami BTSPS po³¹czy³o w ca³oœæ wszystkie w¹tki
XIX–wiecznego zainteresowania radykalizmem seksualnym — kontrolê
3

Zob. J. Steakley, Per scientiam ad justitiam: Magnus Hirschfeld and the Sexual Politics of Homosexuality,
[w:] Science and Homosexualities, red. V. Rosario, London 1997, s. 133–154.
4
L. Hall, Disinterested Enthusiasm for Sexual Misconduct: The British Society for the Study of Sex Psychology,
1913–1947, „Journal of Contemporary History” XXX, 1995, s. 665–686.
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urodzeñ, feminizm, homoseksualizm i seksuologiê. Wœród cz³onków za³o¿ycieli Towarzystwa znajdziemy George’a Ivesa, Edwarda Carpentera
i Laurence’a Housmana; inni cz³onkowie to: Stella Browne i Havelock Ellis. Marie Stopes, zwolenniczka kontroli urodzeñ, by³a zwi¹zana z t¹ grup¹,
ale do niej nie nale¿a³a.
Geneza kongresu z 1929 r.
Grunt pod londyñski kongres zosta³ przygotowany kilka lat wczeœniej,
kiedy Norman Haire i Dora Russell po raz pierwszy nawi¹zali ze sob¹ kontakt. Gdy Russell zaczê³a siê anga¿owaæ w dzia³alnoœæ na rzecz reformy
seksualnej, Haire napisa³ do niej list, w którym wyrazi³ zaniepokojenie dzia³alnoœci¹ Miêdzynarodowego Kongresu Badañ nad Seksualnoœci¹
w Berlinie (1926): „Widzia³em w³aœnie kilka ustêpów z dokumentów z Berlina, które sugeruj¹, ¿e Kongres móg³ ulec wp³ywom politycznym o charakterze reakcyjnym. Naturalnie nie jestem w stanie stwierdziæ, czy tak jest
rzeczywiœcie”5.
W kolejnym liœcie Haire napisa³: „Ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cego poparcia dla kontroli urodzeñ, mo¿liwe, ¿e zostanie przyjêta jakaœ rezolucja, która stanie siê podstaw¹ dla reakcyjnych ustaw w Niemczech, a to
stanie siê precedensem, który mo¿e doprowadziæ do podobnych rozwi¹zañ
w Anglii. Nie jestem alarmist¹, ale trzeba patrzeæ w przysz³oœæ. Myœlê zatem, ¿e my, którzy wierzymy w kontrolê urodzeñ, uznaj¹c j¹ za œrodek prowadz¹cy do polepszenia kondycji spo³eczeñstwa, powinniœmy zrobiæ
wszystko, aby wzi¹æ udzia³ w berliñskim kongresie”6. NajwyraŸniej zabiegi
Haire’a przynios³y oczekiwane rezultaty, w materia³ach z konferencji znalaz³ siê bowiem artyku³ Russell, promuj¹cy jej stanowisko w kwestii redefiniowania zasad relacji seksualnych, rozwi¹zywania ma³¿eñstw i ustalenia
nowych kryteriów dobrego rodzicielstwa7.
Russell nie wziê³a udzia³u w drugim kongresie ŒLRS w Kopenhadze (1928 r.) ze wzglêdu na niedyspozycjê po niedawnym porodzie, jak

5

Haire do Russell, 19 wrzeœnia 1926, teczka 6. Ca³a korespondencja Haire’a z Dor¹ Russell znajduje siê
w archiwach Dory Russell w Miêdzynarodowym Instytucie Historii Spo³ecznej (MIHS) w Amsterdamie.
6
Tam¿e.
7
D. Russell, Possible Results of Birth Control in Sexual and Parendtal [sic!] Morality, [w:] Verhandlungen
des 1. Internationalen Kongresses für Sexualforschung: Berlin, vom 10.–16. Oktober 1926, veranstaltet v. d. Int.
Gesellschaft für Sexualforschung, red. M. Marcuse, t. 1–5, Berlin–Köln 1927–1928, s. 183–189; nadbitka
w teczce 223, MIHS.
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i w zwi¹zku z wczeœniej podjêtymi zobowi¹zaniami dotycz¹cymi kwestii
równouprawnienia i edukacji kobiet8. Kiedy jednak w 1929 r. przyszed³
czas na przygotowanie kongresu w Londynie, mog³a rzuci³a siê w wir pracy
na ojczystej ziemi.
Organizacja londyñskiego kongresu ŒLRS w 1929 r. by³a zadaniem
skomplikowanym. Haire i Russell musieli znaleŸæ odpowiednie miejsce,
zapewniæ dla niego sponsorów.
Wybór Londynu na miejsce kongresu by³ krytykowany przez wielu jego
potencjalnych uczestników. Jednak¿e polityczne rozgrywki, które Haire
prowadzi³ ze swymi berliñskimi przyjació³mi, op³aci³y siê, Haire poinformowa³ bowiem Russell, ¿e „komitet roboczy ŒLRS ponownie rozwa¿y³
kwestiê miejsca kongresu i doszed³ do wniosku, ¿e nawet ma³y kongres
w Londynie bêdzie lepszy ni¿ wiêksza impreza gdzie indziej” 9.
Znalezienie sponsorów konferencji by³o wa¿n¹ czêœci¹ wstêpnych
planów. Tutaj Haire wysun¹³ siê na pierwszy plan, wykazuj¹c wielk¹ pomys³owoœæ. Uzgodni³ z wieloma ksiêgarzami, ¿e bêd¹ sprzedawaæ w holu
dzie³a o tematyce seksualnej. Jednak chocia¿ Haire’emu uda³o siê zdobyæ
dla kongresu fundusze i sponsorów, jego dzia³ania wymaga³y du¿o wysi³ku.
Jako cz³owiek z zewn¹trz musia³ polegaæ na w³asnych metodach dzia³ania
i pracowitoœci, a nie na kontaktach towarzyskich.
Nie zdaj¹c sobie sprawy z ró¿nych zakulisowych intryg, Haire opisywa³
Huxleyowi ideê ŒLRS w sposób bardzo dla niego pochlebny: „Deklaracja
programowa Ligi zostanie równie¿ poddana rewizji na oficjalnym spotkaniu, które odbêdzie siê podczas kongresu, ja zaœ zamierzam zaproponowaæ
pewne poprawki jêzykowe, dziêki którym, jak s¹dzê, cele Ligi zostan¹ wyra¿one lepiej, w formie, która bêdzie dla Anglików mniej ra¿¹ca. (...) Uwa¿am za sprawê podstawow¹, aby program Ligi zadowoli³ Pana, jako przedstawiciela najlepszego umiarkowanego (to jest ani ultrakonserwatywnego,
ani ekstremistycznego) podejœcia do reformy seksualnej”10.
Pod pewnymi wzglêdami zdobywanie poparcia dla kongresu udawa³o siê lepiej Dorze Russell ni¿ Haire’emu, a to dziêki licznym znajomoœciom jej mê¿a, który zwerbowa³ lorda Johna Maynarda Keynesa, Leonar-

8
9
10

Zob. korespondencjê z J. H. Leuenbachem, przywódc¹ duñskiej sekcji ŒLRS, teczka 407, MIHS.
Haire do Russell, 25 paŸdziernika 1928, teczka 407, MIHS.
Haire do Juliana Huxleya, 21 lutego 1929, w dokumentach Huxleya.
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da Woolfa i wspomnianego ju¿ Juliana Huxleya11. Przyjaciel Bertranda,
krytyk i historyk Lytton Strachey, pisywa³ do Dory bezpoœrednio12. Russell
powo³ywa³a siê na mê¿a równie¿ w korespondencji z Bernardem Shaw,
a tak¿e z antropologiem Bronis³awem Malinowskim, który z kolei zasugerowa³, ¿e nazwisko Russella bêdzie pomocne w pozyskaniu etnologa
Charlesa Gabriela Seligmana13. Jednak D. Russell, kontaktuj¹c siê z niektórymi wa¿nymi postaciami, bardzo pilnowa³a, by Haire nie mia³ o niczym
pojêcia14. Wydaje siê zatem, ¿e najwa¿niejsze osobistoœci wziê³y udzia³
w konferencji dziêki koneksjom Dory Russell, a nie wysi³kom Haire’a.
Ostatecznie kongres mia³ „gwiazdorsk¹ obsadê”. Referaty wyg³osi³a
grupa licz¹cych siê osobistoœci z Wielkiej Brytanii, w tym George Bernard
Shaw, Charles Vickery Drysdale, Marie Stopes, Ethel Mannin, Bertrand
Russell i Desmond McCarthy. Inne znakomitoœci, m.in. Radclyffe Hall, Aldous Huxley, Julian Huxley, Herbert George Wells, Margaret Sanger (która wkrótce potem wyst¹pi³a ze ŒLRS), August Forel i Havelock Ellis
(dwóch z trzech przewodnicz¹cych Ligi) oraz Zygmunt Freud, nie by³y
w stanie wzi¹æ w nim udzia³u, ale przekaza³y wyrazy poparcia dla jego celów15. Dora Russell podkreœla³a wysoki autorytet spo³eczny osób, które
wspiera³y kongres: „Gdyby ktoœ zapragn¹³ poznaæ wiod¹cych przedstawicieli postêpowej opinii w g³ównych krajach Europy w owym czasie, lista
uczestników by³aby wiarygodnym przewodnikiem”16. W tym sensie kongres odniós³ ogromny sukces. Reforma seksualna zosta³a przedstawiona
brytyjskiej opinii publicznej jako idea zjednoczonego frontu miêdzynarodowych intelektualistów spoza i ze œwiata medycyny.

11
J. M. Keynes do Bertranda Russella, 14 stycznia 1929, teczka 412; Leonard Woolf do Bertranda Russella, 14 stycznia 1929, teczka 412; Julian Huxley do Bertranda Russella, 21 stycznia 1929, teczka 411, MIHS.
12
Lytton Strachey do Dory Russell, 8 maja 1929, teczka 412, MIHS.
13
D. Russell do G. B. Shaw, 26 czerwca 1929, Bronis³aw Malinowski do D. Russell, 28 stycznia 1929, teczka
412, MIHS.
14
Malinowski do Russell, 28 stycznia 1929, teczka 412, MIHS.
15
Haire do Sanger, 4 paŸdziernika 1929, taœma 124, nr 266, Biblioteka Kongresu Amerykañskiego: „Przykro mi, ¿e uwa¿a Pani, i¿ musi wyst¹piæ ze ŒLRS, proszê o dog³êbne przemyœlenie tego kroku, zanim go Pani uczyni... Zdaje sobie Pani sprawê, jak s¹dzê, ¿e opuszczenie organizacji po tym, jak by³a Pani cz³onkiem
jej miêdzynarodowego komitetu, mo¿e wywo³aæ wra¿enie, i¿ nie pochwala jej Pani — chyba ¿e odchodz¹c,
wyraŸnie podkreœli Pani, ¿e istnieje jakaœ inna przyczyna”. Sanger jednak odesz³a. Aby przeœledziæ kontakty
Haire’a i Ellisa, zob. kopiê listu Haire’a do F. L. Cyona, zawart¹ w liœcie do Dory Russell z 30 sierpnia 1929,
teczka 407, MIHS; Françoise Lafitte–Cyon do Normana Haire’a, w: Haire do Dory Russell, 17 wrzeœnia
1929, teczka 407, MIHS; Ellis do Margaret Sanger, 9 sierpnia 1929, taœma 5, nr 171, Biblioteka Kongresu
Amerykañskiego.
16
D. Russell, The Tamarisk Tree, t. 1, London 1977, s. 217.
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W przygotowywanie programu londyñskiego spotkania zaanga¿owa³
siê przede wszystkim Norman Haire. Przeredagowa³ nawet oficjalny dziesiêciopunktowy program Ligi. Dziesiêæ filarów tworzy³o centraln¹ „platformê polityczn¹” ŒLRS:
1. Polityczne, ekonomiczne i seksualne równouprawnienie mê¿czyzn
i kobiet.
2. Uwolnienie ma³¿eñstwa (a szczególnie rozwodu) od obecnej tyranii
Koœcio³a i pañstwa.
3. Kontrola poczêæ, dziêki której prokreacja bêdzie podejmowana celowo i odpowiedzialnie.
4. Poprawa rasy przez wykorzystanie wiedzy z zakresu eugeniki.
5. Ochrona samotnej matki i nieœlubnego dziecka.
6. Racjonalne podejœcie do osób odbiegaj¹cych od seksualnej normy,
a w szczególnoœci homoseksualistów p³ci obojga.
7. Zapobieganie prostytucji i chorobom wenerycznym.
8. Zaburzenia seksualne powinny byæ traktowane jako zjawiska mniej
lub bardziej patologiczne, a nie — jak w przesz³oœci — przestêpstwa, wystêpki czy grzechy.
9. Tylko te zachowania seksualne mo¿na uznaæ za przestêpcze, które
naruszaj¹ prawa seksualne innej osoby; stosunki p³ciowe ludzi doros³ych
i odpowiedzialnych, podjête za obopóln¹ zgod¹, powinny byæ uwa¿ane za
ich prywatne sprawy.
10. Systematyczna edukacja seksualna17.
W tej formie — jak pisa³ Haire do Russell — postulaty te nie powinny
„uraziæ uczuæ angielskiej opinii publicznej”18.
Referaty wyg³oszone podczas kongresu rozwija³y piêæ g³ównych
w¹tków reformy seksualnej: eugenika, kontrola urodzeñ, reforma ma³¿eñstwa, cenzura i psychoanaliza. Pierwsze trzy kwestie by³y mocno ze sob¹
powi¹zane. Eugenika zajmowa³a centraln¹ pozycjê w publicystyce angielskiej, zarówno wœród naukowców, jak i laików, do jej przedstawicieli nale¿eli: Helene Stöcker i Kurt Bendix, M. B. „Binnie” Dunlop, który mówi³
o potrzebie ograniczania dzietnoœci w ogóle, a w szczególnoœci — wœród
17

Proceedings of the Third Sexual Reform Congress, red. N. Haire, London 1930, s. 590–591.
Haire do Dory Russell, n. d., teczka 407, MIHS. Aby poznaæ postulaty sformu³owane podczas spotkania
w Kopenhadze w 1928 r. zob. R. Dose, The World League for Sexual Reform: Some Possible Approaches,
„Journal for the History of Sexuality” XII, 2003, s. 1–15.

18
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biednych, a tak¿e Montagu David Eder, który zaj¹³ siê psychologicznym
wymiarem eugeniki19. Eder, sprzeciwiaj¹c siê pañstwowemu przymusowi
sterylizacji umys³owo opóŸnionych, podkreœla³, ¿e eugenika powinna byæ
oparta na naukowej wiedzy i wywa¿onych opiniach.
Wielu uczestników przedstawi³o referaty dotycz¹ce ró¿nych aspektów
antykoncepcji i kontroli urodzeñ. Oprócz Haire’a mówili o tym: Stella
Browne, Marie Stopes, Charles Vicary Drysdale, Naomi Mitchison, A. Gens
z Rosji, Ernst Gräfenberg i Hans Lehfeld z Niemiec, a tak¿e Hannah
M. Stone z Nowego Jorku. W ich argumentacji czêsto pojawia³y siê wyraŸne odwo³ania do eugeniki i reformy ma³¿eñstwa. Dyskusja w du¿ej czêœci
koncentrowa³a siê na pytaniu, czy jest dopuszczalne u¿ycie œrodków antykoncepcyjnych, i na eugenicznych, medycznych, psychologicznych i spo³ecznych korzyœciach z ich stosowania. Haire, w odró¿nieniu od Stopes,
Browne, Mitchison i innych „laików”, tj. nieprofesjonalnych dzia³aczy
spo³ecznych na rzecz reformy seksualnej, celowo mówi³ o czysto medycznych aspektach antykoncepcji. Mia³ nadziejê, ¿e dziêki temu opinie dzia³aczek spo³ecznych dotycz¹ce kontroli urodzeñ, na zasadzie kontrastu, wydadz¹ siê naiwn¹ krytyk¹ feministyczn¹, a nie racjonalnym wykorzystaniem
zdobyczy medycyny. Haire wierzy³, ¿e mo¿e zaoferowaæ lekarzom rady bardziej profesjonalne ni¿ „laicy” — niefachowi adwokaci antykoncepcji, swoje wypowiedzi uznawa³ za g³os nauki, w przeciwieñstwie do ¿arliwej feministycznej retoryki.
W dyskusji na temat ma³¿eñstwa i rozwodów zabrali g³os „laicy” — nieprofesjonalni reformatorzy spo³eczni oraz eksperci z ró¿nych dziedzin,
np. reformator prawa rozwodowego, duchowny anglikañski W. F. Geikie–
–Cobb, który mówi³ o angielskim prawie ma³¿eñskim, i lekarz Bernard
Hollander, który przedstawi³ problem chorób umys³owych i rozwodów,
podkreœlaj¹c eugeniczne aspekty faktu, i¿ choroba umys³owa ma³¿onka nie
wystarcza do udzielenia rozwodu. George Pitt–Rivers poruszy³ kwestiê fobii seksualnych w ma³¿eñstwie, narzekaj¹c jednoczeœnie na dyletanctwo
wiêkszoœci reformatorów w odniesieniu do dziedziny biologii i psychologii.
Dora Russell z kolei zaprezentowa³a w³asne refleksje nad ma³¿eñstwem
i wolnoœci¹. Ma³¿eñstwo — dowodzi³a — nie ma nic wspólnego z religi¹
czy zinstytucjonalizowan¹ moralnoœci¹. Jedynym fundamentem ma³¿eñstwa powinna byæ osobista uczciwoœæ i prawoœæ.
19

M. D. Eder, The Sterilization of the Unfit, [w:] Proceedings..., s. 193.
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Znany nowojorski wenerolog i urolog, Abraham Stone, mówi³ o higienie ma³¿eñskiej, dodaj¹c, ¿e wielu trudnoœci i problemów w sferze seksu
mo¿na unikn¹æ dziêki udzielonej na czas poradzie medycznej. To z kolei
poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ badañ przedma³¿eñskich i konsultacji wszystkich m³odych mê¿czyzn i kobiet, a tak¿e zapewnienia im odpowiednich porad z zakresu seksualnoœci i eugeniki. Magnus Hirschfeld k³ad³ nacisk
na samoœwiadomoœæ jako wa¿ny element dobrego ma³¿eñstwa, sugeruj¹c,
¿e porada profesjonalisty jest konieczna, by ludzie mogli podj¹æ w³aœciwe
decyzje.
Cenzura obyczajowa by³a centralnym zagadnieniem ka¿dego wyst¹pienia dotycz¹cego seksualnoœci. Dyskutowano zarówno nad tym, co stanowi
jej istotê, jak i nad œrodkami, którymi mo¿na j¹ zlikwidowaæ. Na kongresie
wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: H. F. Rubinsteina „Seks, cenzura i zdrowy rozs¹dek w Anglii”, Laurence’a Housmana „Seks i cenzura”, Johna van
Drutena „Seks i cenzura w teatrze”, Ivora Montagu „Cenzura seksualna
w filmach”, Marie Stopes „Naukowe rozwa¿ania o problemach populacyjnych i ograniczaniu wolnoœci ludnoœci” oraz George’a Ivesa „Pogl¹dy oparte na tabu”. Wœród prelegentów zabrak³o lekarzy, którzy nie doceniali
zbytnio tego problemu, chocia¿ prasa medyczna chwali³a zdroworozs¹dkowe propozycje zawarte w referatach. To w³aœnie krytykuj¹c cenzurê obyczajow¹, prelegenci spoza œrodowiska medycznego wnieœli znacz¹cy wk³ad
w to spotkanie.
Ostatnim tematem, który zainteresowa³ uczestników kongresu, by³a
psychoanaliza — wa¿ne, nowe pole badañ nad seksualnoœci¹ w Anglii i na
kontynencie. Kwestie z zakresu psychoanalizy podejmowano w wielu referatach, chocia¿ ich autorzy nie zawsze byli psychoanalitykami. Helene
Stöcker mówi³a o ma³¿eñstwie jako o problemie psychologicznym; Theodore J. Faithful podda³ krytyce teorie Freuda w referacie „Przystosowanie
do mêskoœci i kobiecoœci u dzieci”; równie¿ Haire i Peter Schmidt w swoich
wyst¹pieniach nawi¹zywali do Freuda20. Jednak¿e ¿aden psychoanalityk
o miêdzynarodowej renomie nie wykaza³ zainteresowania kongresem. Nieobecnoœæ Freuda, Ottona Ranka, Sandora Ferencziego i wielu innych psychoanalityków wypowiadaj¹cych siê w kwestii seksualnoœci mo¿na uznaæ za
rzecz niezwyk³¹. Inaczej przedstawia³a siê sytuacja podczas konkurencyj20
N. Haire, The Importance of Sexual Disorders, [w:] Proceedings..., s. 561; P. Schmidt, Six Hundred Rejuvenation Operations, [w:] tam¿e, s. 581.
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nego Kongresu Badañ nad Seksualnoœci¹ w 1930 r., na którym Ernest Jones wyg³osi³ referat na temat biologii i psychoanalizy, zapoznaj¹c nowych
s³uchaczy z niektórymi ideami Freuda21.
Relacje Haire’a ze œwiatem zinstytucjonalizowanej medycyny podczas
tego kongresu by³y doœæ osobliwe. Chocia¿ ŒLRS twierdzi³a, ¿e opiera siê
na wiedzy naukowej dotycz¹cej seksualnoœci, to w materia³ach kongresu
szczególnie rzuca³a siê w oczy nieobecnoœæ odwo³añ do badañ seksuologicznych. Co wiêcej, dwaj najwybitniejsi seksuolodzy tamtych czasów — Ellis i Forell, którzy przewodniczyli Lidze wraz z Hirschfeldem — w ogóle nie
wziêli w nim udzia³u. Referat dotycz¹cy seksuologii przedstawi³ Haire, ale
nie zaj¹³ siê t¹ problematyk¹ zbyt szczegó³owo, snu³ jedynie refleksje o znaczeniu edukacji seksualnej w ³agodzeniu patologii seksualnych 22.
Znamienny by³ brak wyk³adów na temat homoseksualizmu. Haire œwiadomie zignorowa³ tê centraln¹ kwestiê; byæ mo¿e by³a to swego rodzaju odpowiedŸ na krytykê Alberta Molla wymierzon¹ w Hirschfelda i ŒLRS po
berliñskim kongresie Miêdzynarodowego Towarzystwa Seksuologicznego
w 1926 r. Haire napisa³ do Russell, ¿e wed³ug Molla ŒLRS „nadmiernie interesuje siê tym, co nienormalne. To oczywiœcie nieprawda, ale tak czy
owak jest tak wiele kwestii budz¹cych ogólne i szersze zainteresowanie, ¿e
nie zdo³amy znaleŸæ miejsca w programie kongresu na dyskusje o homoseksualizmie czy innych zachowaniach odbiegaj¹cych od normy”23. Wyczulenie Haire’a na opinie Molla i jego próby prowadzenia mediacji miêdzy
dwiema rywalizuj¹cymi organizacjami seksuologicznymi w Niemczech widaæ w serii jego listów do Juliana Huxleya, w których podkreœla³ m.in., ¿e
charakterystyczn¹ cech¹ Œwiatowej Ligi Reformy Seksualnej jest to, ¿e nie
ogranicza ona dzia³alnoœci do jednego problemu z dziedziny seksualnoœci,
czy to normalnej, czy nienormalnej, ale nastawia siê na ca³oœæ problematyki
seksualnej”24.

21
E. Jones, Psycho–Analysis and Biology, [w:] Proceedings of the International Congress for Sex Research,
red. A. W. Greenwood, wyd. 2, London 1930.
22
N. Haire, The Importance of Sexual Disorders and Disharmonies in the Production of Ill–Health, [w:] Proceedings..., s. 561–563, 561.
23
Haire do Dory Russell, 21 lutego 1929, teczka 407, MIHS.
24
Haire do Juliana Huxleya, 21 lutego 1929, w dokumentach Huxleya.

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

322 Magdalena Gawin, Ivan Crozier

Haire i Russell: po kongresie
Po kongresie dosz³o do zakoñczenia wspó³pracy Russell i Haire’a.
G³ównym zarzewiem konfliktów by³y kwestie polityczne. Osobiste nieporozumienia w ³onie ŒLRS nasili³y siê bez w¹tpienia wskutek powszechnych
trudnoœci ekonomicznych lat 30. XX w., a tak¿e ogólnego rozpadu ŒLRS.
Przez lata Haire w³o¿y³ du¿o wysi³ku w funkcjonowanie Ligi. Kiedy zdecydowa³ siê wyprowadziæ z Londynu, nie móg³ ju¿ pomagaæ organizacji w tym
samym stopniu25. Jednak wyjazd Haire’a z Londynu nie by³ jedynym powodem rozpadu ŒLRS. Haire pisa³ do Russell: „Myœlê, ¿e nasze drogi siê
rozchodz¹. Nie ma sensu, abyœmy ukrywali przed sob¹ fakt, i¿ ka¿de z nas
ma bardzo odmienne spojrzenie na ¿ycie”. A dalej definiowa³ owe ró¿nice: „Ja jestem zainteresowany przede wszystkim reform¹ seksualn¹ i wolê trzymaæ siê z dala od dzia³alnoœci politycznej. (...). Pani z kolei jest polityczn¹ rewolucjonistk¹, dla której zainteresowanie reform¹ seksualn¹ jest
spraw¹ drugorzêdn¹”26. Haire z pewnoœci¹ uwa¿a³, ¿e Russell sprzeniewierzy³a siê celom Ligi. Pisa³: „Wokó³ Pani skupia siê pewna grupa cz³onków
brytyjskiego oddzia³u ŒLRS, którzy nie s¹ zadowoleni z pracy, jak¹ wykonaliœmy w ci¹gu ostatnich trzech lat, i którzy pragn¹ podporz¹dkowaæ kwestiê reformy seksualnej wzglêdom politycznym, poniewa¿ uwa¿aj¹, trafnie
lub b³êdnie, ¿e celów Ligi nie da siê osi¹gn¹æ bez rewolucji politycznej. Wed³ug mnie taka polityka nie jest zgodna z konstytucj¹ Ligi i jako przewodnicz¹cy bêdê siê jej z ca³ych si³ przeciwstawia³”27.
Haire prosi³ Russell, aby „przemyœla³a to wszystko i da³a znaæ, kiedy
mo¿na bêdzie zwo³aæ spotkanie rady”28. Niemniej jednak, w przeciwieñstwie do utarczek z innymi osobami, które mia³ na przestrzeni wielu lat,
niezadowolenie Haire’a nie przybra³o formy ataku ad personam, lecz zosta³o wyra¿one jako niezgodnoœæ w kwestii polityki. Zerwanie wspó³pracy nie
wywo³a³o osobistej wrogoœci. Wiele lat póŸniej w swojej biografii Russell
pisa³a o Haire’em bardzo pochlebnie: „Cudowny kolega (...) Norman, chocia¿ czêsto krytykowany, by³ bardzo lojalnym przyjacielem, g³êboko zaan-

25
26
27
28

Haire do Russell, 17 wrzeœnia 1929, teczka 407, MIHS.
Haire do Russell, 12 maja 1935, teczka 7, MIHS.
Tam¿e.
Tam¿e.
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ga¿owany w problematykê seksualnoœci. Mia³ w sobie zaraŸliw¹, radosn¹
¿ywotnoœæ”29.
Londyñski kongres ŒLRS by³ kluczowym wydarzeniem w ¿yciu zawodowym Normana Haire’a. Choæ w dzia³alnoœci politycznej Dory Russell nie
odegra³ tak fundamentalnej roli, by³ jednak wa¿ny w tym sensie, ¿e wskaza³
jej kierunek dalszych reform. Zarówno Haire, jak i Russell pokazali, ¿e s¹
zdecydowani na zmiany — Haire na polu medycyny, Russell na gruncie polityki spo³ecznej. Haire pragn¹³, by œrodowisko lekarskie zaanga¿owa³o siê
w ¿ycie kobiet. Dla niego reforma seksualna oznacza³a reformê o charakterze medycznym — by kwestie, takie jak kontrola urodzeñ, sta³y siê elementem normalnej praktyki medycznej. Russell z kolei pragnê³a zmieniaæ
spo³eczeñstwo przez agitacjê polityczn¹, której czêœci¹ by³a reforma seksualna.
Norman Haire wywar³ niewielki wp³yw na œrodowisko medyczne w Anglii, powróci³ wiêc do Sydney, gdzie pracowa³ a¿ do œmierci w 1952 r. Russell
¿y³a ponad 80 lat, oddana sprawie feminizmu, pokoju i reform spo³ecznych, do koñca aktywna w ró¿nych debatach politycznych. Po latach wspomina³a: „Zaanga¿owa³am siê we wspó³pracê z dr. Normanem Haire’em,
który zas³u¿y³ na to, aby o nim pamiêtaæ, i w ca³y ruch reformy seksualnej.
Mieliœmy Œwiatow¹ Ligê Reformy Seksualnej, dla której Norman i ja, wraz
z profesorem Jackiem Flügelem zorganizowaliœmy kongres w Londynie
w 1929 r. Na kongres ów, dziœ ju¿ zapomniany, przyby³o 350 delegatów z co
najmniej 25 krajów; ka¿dy kraj europejski, z wyj¹tkiem Portugalii, ale ³¹cznie ze Zwi¹zkiem Radzieckim, mia³ tam swoich przedstawicieli... Na liœcie
uczestników znaleŸæ mo¿na by³o praktycznie wszystkich Anglików i Angielki, którzy zas³ugiwali na miano awangardy intelektualnej; zapewne wielu z tych, którzy jeszcze ¿yj¹, by³oby zaskoczonych, gdyby im przypomnieæ,
¿e tam byli. Kongres ten przyj¹³ wiele rezolucji; niektóre z nich do dziœ nie
zosta³y wprowadzone w ¿ycie. Nasz¹ dobr¹ nowin¹, wówczas doœæ szybko
zyskuj¹c¹ zwolenników, by³o przekonanie, ¿e reforma seksualna i zrozumienie kwestii seksualnoœci mog³yby siê staæ fundamentem œwiata humanizmu, tolerancji i pokoju”30.

29
30

D. Russell, The Tamarisk Tree, t. 1, s. 218.
Tej¿e, The Long Campaign, [w:] The Dora Russell Reader, London 1983, s. 187.
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Dora Russell zdziwi³aby siê, s³ysz¹c, ¿e oprócz skwapliwie wymienionej
przez ni¹ Portugalii, krajem nieuczestnicz¹cym w obradach kongresu by³a
tak¿e Polska. Nie usz³o to jednak uwagi Tadeusza Boya–¯eleñskiego, który
w lipcowym numerze „Wiadomoœci Literackich” z 1931 r. odnotowa³: „Le¿¹ przede mn¹ dwa grube tomy sprawozdania z dwóch ostatnich kongresów Œwiatowej Ligi Reformy Seksualnej w Londynie i w Wiedniu. Mia³bym
ochotê o nich pomówiæ, ale widzê na twarzy niejednego czytelnika zdumienie. (...) Chcesz wiedzieæ, co to jest reforma seksualna? Spojrzyj dooko³a
siebie. ¯ycie przeprowadza j¹ co dzieñ. Sam powiedz, czy podobne jest do
tego, jakie by³o przed kilkunastu laty? IdŸ na pla¿ê, do kawiarni, spójrz na
taniec, na strój kobiecy, pos³uchaj rozmów (...). [Na kongresach — M. G.]
reprezentowane by³y wszystkie kraje, od Islandii po Japoniê; W³ochy Mussoliniego i Rosja sowiecka, Czechos³owacja i Hiszpania, Anglia i Niemcy.
Nie by³o tam — rzecz charakterystyczna — tylko Polski”31.
O dzia³alnoœci na polu spo³ecznym i obyczajowym Boya–¯eleñskiego
napisano bardzo wiele32. Jego nazwisko kojarzy siê z kampaniami publicystycznymi na rzecz zniesienia penalizacji aborcji, dostêpu do antykoncepcji, a tak¿e z ostr¹ krytyk¹ katolickiego tradycjonalistycznego duchowieñstwa, znan¹ przede wszystkim z tomiku felietonów Nasi okupanci. Zdecydowanie mniej znana jest historia powstania i funkcjonowania polskiego
oddzia³u Œwiatowej Ligi Reformy Seksualnej, instytucji, która dzia³a³a w latach 1933–1937.
Zanim przejdziemy do omówienia genezy samej instytucji, zatrzymajmy siê przez chwilê na diagnozie kultury obyczajowej w Polsce miêdzywojennej. Boy definiowa³ obyczajowoœæ jako pewien zespó³ norm zachowañ
utrwalonych przez kulturê, które dotycz¹ tak wzorców osobowych, jak i relacji pomiêdzy kobietami a mê¿czyznami. Uwa¿a³ równie¿, ¿e duchowieñstwo w Polsce wywiera szkodliwy wp³yw na ca³oœæ ¿ycia obyczajowego. Pomimo tego krytycznego s¹du Boy–¯eleñski nie przedstawia³ Polski jako
kraju purytañskich zasad czy kanonu sztywnych norm moralnych opisywanych przez brytyjskich reformatorów. ród³em tradycjonalizmu obyczajowego by³a raczej odziedziczona po zaborach martwota w sferze obyczajowej, przyt³aczaj¹ca dominacja polityki w ¿yciu publicznym.

31

„Wiadomoœci Literackie” (dalej: WL) 1931, nr 28, s. 1.
Por. A. Stawar, Tadeusz ¯eleñski–Boy, Warszawa 1958; J. Hen, B³azen — wielki m¹¿. Opowieœæ o Tadeuszu
Boyu–¯eleñskim, Warszawa 1998.
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Zdaniem Boya–¯eleñskiego wielk¹ rolê w reformowaniu seksualnoœci odgrywa³a literatura. Francuzi, powiada³, kszta³towali w³asn¹ obyczajowoœæ w cieniu dzie³ Moliera, Prousta, Balzaca i Stendhala. Polacy, wychowani na literaturze politycznej i spo³eczno–politycznej, która relacje miêdzy p³ciami spycha³a na dalszy plan, pozostali ignorantami w sprawach obyczajowych. Relegowanie erotyzmu, seksualnoœci z literatury w XIX stuleciu sprawi³o, ¿e nie wykszta³ci³ siê odpowiedni jêzyk, a z nim kultura, która
by³aby w stanie po nowemu opowiedzieæ o relacjach miêdzy p³ciami. Kiedy
w Londynie i Amsterdamie powstawa³y pierwsze przychodnie propaguj¹ce
metody kontroli urodzeñ, tworzone przez liberalnych neomaltuzjanistów,
w Warszawie absolutystyczne rz¹dy carskie nak³ada³y coraz to nowe ograniczenia na swobodê wypowiedzi i zrzeszeñ. „I na tym zaniedbanym gruncie, na gruncie nieprzeoranym przez pisarzy tym obficiej pleni³y siê ob³uda
i konwenans, którym zabiedzone i nieœmia³e spo³eczeñstwo nauczy³o siê
zbyt wiele poœwiêcaæ. (...) Dlatego — zaznacza³ Boy — chcia³em zwróciæ
uwagê na istnienie tej Ligi, której prace wszêdzie oprócz nas budz¹ naj¿ywsze zainteresowanie. I s¹dzê, ¿e oœrodek tej œwiatowej organizacji powinien powstaæ [u nas] jak najrychlej”33.
W taki sposób zaszczepiona zosta³a polskiemu czytelnikowi idea instytucji zajmuj¹cej siê reform¹ seksualn¹. Jakie by³y jej cechy charakterystyczne, kim byli jej twórcy, jakie stawiali sobie cele, a w koñcu — na ile pod
wzglêdem politycznym grupa ta zbli¿ona by³a do swojego brytyjskiego odpowiednika?
O zawi¹zaniu Ligi Reformy Obyczajowej dowiadujemy siê z kwietniowego numeru „Wiadomoœci Literackich” z 1933 r. W deklaracji za³o¿ycielskiej sygnatariusze powtarzali deklaracje ŒLRS dotycz¹ce propagowania kontroli urodzeñ, wychowania seksualnego dzieci, ochrony macierzyñstwa i dziecka, równouprawnienia kobiet w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, zwalczania chorób wenerycznych i prostytucji (m.in. przez zniesienie
systemu reglamentacji prostytucji), dodawali te¿ w³asne postulaty: wprowadzenia cywilnego ustawodawstwa ma³¿eñskiego, zniesienia penalizacji
zabiegów aborcyjnych i kary œmierci34.
Znamienne, ¿e w deklaracji nie by³o postulatu poprawy rasy przez dzia³ania eugeniczne, pojawi³y siê natomiast postulaty dotycz¹ce ma³¿eñstwa,
33
34

WL 1931, nr 28, s. 1.
WL 1933, nr 16, s. 1.
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które w brytyjskich dokumentach ŒLRS sformu³owane by³y inaczej. W protestanckiej Anglii reformatorzy nie musieli walczyæ ju¿ o œwieckie rozwody,
poniewa¿ zosta³y one wprowadzone w 1857 r., ale towarzysz¹ca im procedura rozwodowa odzwierciedla³a przez d³ugie lata podwójne standardy
moralne dla obu p³ci. Dla mê¿czyzny zdrada ma³¿eñska ¿ony by³a wystarczaj¹cym powodem, by móg³ uzyskaæ rozwód, od kobiety ¿¹dano dodatkowo przedstawienia dowodów pope³nienia przez mê¿a bigamii, zgwa³cenia,
sodomii, kazirodztwa, znêcania siê, porzucenia bez dania powodu 35.
Dlatego na londyñskim kongresie sformu³owano postulat uwolnienia
ma³¿eñstwa, a szczególnie rozwodu, „od tyranii Koœcio³a i pañstwa”. Do
równouprawnienia spo³ecznego i politycznego kobiet dodano te¿ postulat
zrównania prawa do satysfakcji seksualnej. O tym ostatnim polscy reformatorzy nie wspominali wcale. Brakowa³o tak¿e postulatów dotycz¹cych psychoanalizy, homoseksualizmu i rewizji pojêcia normy seksualnej. W punkcie 9. odezwy ŒLRS pisano wyraŸnie, ¿e: „Tylko te zachowania seksualne
mo¿na uznaæ za przestêpcze, która naruszaj¹ prawa innej osoby. Stosunki
p³ciowe ludzi doros³ych i odpowiedzialnych, podjête za obopóln¹ zgod¹,
nale¿y uznaæ za ich prywatne sprawy”36. Ró¿nice pomiêdzy polsk¹ a londyñsk¹ deklaracj¹ s¹ jeszcze bardziej widoczne, gdy zwrócimy uwagê na jêzyk polskich reformatorów. Jeszcze trzy lata wczeœniej w „Kurierze Porannym” referuj¹c pogl¹dy Normana Haire’a, Boy stosowa³ poprawn¹ nazwê:
Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej37. PóŸniej konsekwentnie unika³ s³owa
„seksualnoœæ”, a na jego miejsce wprowadza³ „obyczajowoœæ”. Nawet oficjalna nazwa organizacji: Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej (World League for Sexual Reform) zosta³a przez niego zmieniona na: Œwiatowa Liga
Reformy Obyczajowej38. Czy¿by w Polsce chciano reformowaæ seksualnoœæ bez seksualnoœci? OdpowiedŸ na to pytanie jest prosta — stosowanie
eufemizmów jêzykowych by³o sposobem oswajania polskiej publicznoœci
z ci¹gle jeszcze uznawan¹ wówczas w Polsce za wstydliw¹ i k³opotliw¹ problematyk¹ seksualnoœci. Kilka lat wczeœniej angielski termin birth control zamieniono na „¿ycie œwiadome”. Oba terminy znaczy³y dok³adnie to samo,

35
G. Himmelfarb, The Demoralization of Society. From Victorian Virtues to Modern Values, New York 1995,
s. 112–113.
36
por. I. Crozier, artyku³ niniejszy.
37
T. Boy–¯eleñski, Nieco pedagogii, „Kurier Poranny” 1930, nr 18, jak równie¿ tego¿, Œwiatowa Liga
Reformy Seksualnej, WL 1932, nr 28, s. 8.
38
Por. WL 1933, nr 16, s. 1.
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chodzi³o przecie¿ o propagowanie za ich pomoc¹ ograniczenia liczby potomstwa, ale has³o „¿yæ œwiadomie” brzmia³o ³agodniej od terminu „kontrolowaæ urodzenia”.
Niektóre z brakuj¹cych postulatów polskiego oddzia³u Ligi pojawiaj¹
siê w innych wyst¹pieniach literatów. W¹tek homoseksualizmu poruszy³
Boy dwukrotnie w felietonach Przedwioœnie i Literatura mniejszoœci seksualnych39. Zaj¹³ w nich nastêpuj¹ce stanowisko: „Je¿eli chcemy zrozumieæ
stan duszy prawdziwego (bo s¹ i fa³szywi) homoseksualisty, porównajmy go
ze stanem duszy normalnego obywatela, któremu mi³oœæ do kobiety grozi³aby ciê¿kimi karami. Otó¿ dla homoseksualisty sk³onnoœæ jego jest tak samo wrodzona, tak samo wszczepiona przez naturê (...), nieprzeparta. Istotnie musi byæ nieprzeparta, skoro kilkanaœcie wieków przeœladowañ, ogieñ
i ¿elazo, hañba i szyderstwo nie zdo³a³y jej wypleniæ. W ostatnim czasie nauka dostarcza coraz wiêcej argumentów na poparcie wrodzonego za³o¿enia homoseksualnego...”40.
W podobny sposób o homoseksualistach wypowiada³a siê Irena Krzywicka. W recenzji s³ynnej powieœci lesbijskiej Radclyffe Hall (nieobecnej
na Kongresie w Londynie w 1929 r.) ród³o samotnoœci (The Well of Loneliness, 1 wyd. 1928, wyd. pol. 1933) pisa³a: „Tematem jej jest inwersja p³ciowa. Nie chcê tego s³owa t³umaczyæ jako zboczenie. Zboczenie zawiera w sobie pojêcie chorobliwoœci. Jest to raczej przestawienie, odwrócenie instynktu. Ten przestawiony instynkt mo¿e byæ w swojej istocie zupe³nie normalny. Mañkuta nikt nie nazwie zboczeñcem. Czas wiêc, w zgodzie z zasadami
wspó³czesnej wiedzy, przestaæ uwa¿aæ tych «mañkutów p³ciowych» za degeneratów — i zrozumieæ, ilu têgich ludzi licz¹ poœród siebie”41.
Przez ca³y okres funkcjonowania polskiej Ligi brakowa³o refleksji na temat cenzury obyczajowej, która by³a przedmiotem referatów i o¿ywionej
debaty na kongresie ŒLRS w 1929 r. Co spowodowa³o milczenie polskich
reformatorów w tak wa¿nej sferze? Tematu cenzury obyczajowej w „Wiadomoœciach Literackich” nie poruszano, gdy¿ nie sposób by³o przy tej okazji zbyæ milczeniem problem cenzury politycznej. Œrodowisko „Wiadomoœci” utrzymywa³o bliskie stosunki towarzyskie z pi³sudczykami i wyraŸnie
nie chcia³o doprowadzaæ do jakichkolwiek zadra¿nieñ. Nawet w sprawie
tak spektakularnej jak proces brzeski redaktorzy pisma d³ugo zachowywali
39
40
41

WL 1930, nr 51/52.
Tam¿e.
I. Krzywicka, Przedmowa, [w:] R. Hall, ród³o samotnoœci, Warszawa 1933, s. 6.
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milczenie, a ich spóŸniony protest by³ bardzo ³agodny. Taki stosunek redaktorów „Wiadomoœci” do polityki doprowadzi³ do ostrego konfliktu z socjalistami. Ci ostatni zarzucili literatom, ¿e przeprowadzana przez nich reforma seksualna jest tematem zastêpczym, który odci¹ga uwagê publicznoœci
od zagadnieñ politycznych, kwestii ograniczania wolnoœci s³owa i swobód
demokratycznych przez rz¹dz¹c¹ sanacjê42.
PrzejdŸmy teraz do sygnatariuszy odezwy — deklaracji za³o¿ycielskiej.
Pierwsza deklaracja zosta³a podpisana przede wszystkim przez literatów
i lekarzy spo³eczników. Listê nazwisk otwiera³ Tadeusz Boy–¯eleñski, za
nim: Helena Boguszewska, Irena Krzywicka, Wanda Melcer, Maria Morska–Knasterowa, Anna Na³kowska (dodajmy, ¿e wszystkie inne publikacje
polskiej Ligi podpisywa³a nie Anna, a Zofia Na³kowska), Zygmunt Radliñski, Herman Rubinraut, Wincenty Rzymowski, Wac³aw Syruczek, Józef
Wasowski, Zofia ¯eleñska. W porównaniu z brytyjsk¹ organizacj¹ wœród
za³o¿ycieli polskiego oddzia³u Ligi brakowa³o przede wszystkim znanych
seksuologów, psychoanalityków, pedagogów i, ogólnie rzecz bior¹c, przedstawicieli œwiata nauki. Wœród wielkich nieobecnych wymieniæ mo¿na: seksuologa Adolfa Dryjskiego, znanego lekarza publicystê, zainteresowanego seksuologi¹ — Walentego Miklaszewskiego, freudystê Gustawa Bychowskiego czy specjalistê z zakresu pedagogiki, orêdownika wychowania
seksualnego dzieci i m³odzie¿y Micha³a Friedländera. Dodaæ trzeba, ¿e
w porównaniu ze œwiatem anglosaskim w omawianym okresie polska seksuologia znajdowa³a siê w powijakach. To równie¿ t³umaczy znikomy udzia³
naukowców w pracach polskiego oddzia³u Ligi.
W „¯yciu Œwiadomym”, dodatku do „Wiadomoœci Literackich”, publikowali artyku³y Magnus Hirschfeld43 oraz aktywny cz³onek ŒLRS, duñski
lekarz J. H. Leunbach44. Cz³onkowie polskiej Ligi polecali czytelnikom:
Moralnoœæ i ma³¿eñstwo Bertranda Russella, Ma³¿eñstwo kole¿eñskie oraz
Bunt m³odzie¿y Bena Lindseya.
O nawi¹zaniu kontaktów pomiêdzy kierownictwem ŒLRS a polskimi reformatorami kultury seksualnej œwiadczy uczestnictwo Hermana
Rubinrauta w miêdzynarodowym kongresie reformy seksualnej w Brnie
w 1932 r., a wiêc jeszcze przed oficjalnym za³o¿eniem polskiego oddzia³u
42
Wiêcej na ten temat: M. Gawin, „Wpadnij do Mieszczañskiej”. O konflikcie miêdzy socjalistami a „Wiadomoœciami Literackimi”, „Res Publica Nowa” 2000, nr 1–2, s. 38–43.
43
M. Hirschfeld, Zagadnienie wyja³awiania ludzi, WL 1932, nr 54, s. 15.
44
J. H. Leunbach, G³ód erotyczny u chorych umys³owo, WL 1932, nr 54, s. 8.
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Ligi45. Miejsce kongresu zosta³o wybrane nieprzypadkowo. W Brnie bowiem ¿y³ i pracowa³ zakonnik Gregor Mendel, który w latach 60. XIX w.
odkry³ prawo dziedziczenia, a 40 lat póŸniej zosta³ duchowym ojcem nowej
dziedziny wiedzy, genetyki. Widaæ po tym, ¿e reformatorom seksualnoœci
ze ŒLRS nie chodzi³o po prostu o zakwestionowanie i odrzucenie starych
konwenansów, ale o stworzenie nowej etyki seksualnej. Idealnym gruntem
dla jej rozwoju mia³a byæ nauka, m.in. genetyka, a tak¿e rozwijaj¹ca siê
równolegle eugenika. Dlatego te¿ zwolennicy reformy seksualnej, zwi¹zani
z zachodnioeuropejskim krêgiem kulturowym, w³¹czyli do swojego programu postulaty o charakterze rasowym i eugenicznym.
Rubinraut nie kry³ rozczarowania nieobecnoœci¹ na kongresie Margaret Sanger, Bertranda Russella, Georga Herberta Wellsa, którzy przes³ali
listy z ¿yczeniami owocnych obrad. Uczestnicy zwiedzili muzeum Mendla,
wyg³oszono te¿ referaty, z których obszerne sprawozdanie przedstawi³ Rubinraut w „Wiadomoœciach Literackich”46. Najwiêcej miejsca poœwiêci³
referatom Maksa Hodanna, J. H. Leunbacha oraz Normana Haire’a.
W 1934 r. w warszawskiej Lidze Reformy Obyczajowej pojawi³y siê powa¿ne konflikty. Tadeusz Boy–¯eleñski w liœcie do Ludwika Szczepañskiego, za³o¿yciela krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa, skar¿y³ siê na „sabota¿ w zarz¹dzie” Ligi, czego skutkiem by³o
ust¹pienie przez niego ze stanowiska prezesa47. Uskar¿a³ siê równie¿ na zakulisowe intrygi ludzi z najbli¿szego otoczenia. Wiele wskazuje na to (nie
zachowa³y siê wystarczaj¹ce dowody Ÿród³owe), ¿e w 1934 r. dokonano fuzji obu organizacji, w jej wyniku powsta³o Towarzystwo Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa i Reformy Obyczajów (TKŒMiRO), z siedzib¹
w Krakowie. Nowa organizacja od 1936 r. wydawa³a pismo zatytu³owane
„¯ycie Œwiadome”. Redaktorem naczelnym zosta³ bakteriolog prof. Odo
Bujwid, w sk³ad redakcji weszli lekarze: Zofia Œl¹czkowska, Mieczys³aw
Steinbach, Józef Kirschner, Justyna Budziñska–Tylicka, literaci: Tadeusz
Boy–¯eleñski, Irena Krzywicka, Emil Zegad³owicz, Leon Kruczkowski,
Pawe³ Hulka–Laskowski, Ludwik Szczepañski. I tym razem reprezentacja naukowców by³a nader skromna. Spiritus movens krakowskiej inicjatywy, dziennikarz Ludwik Szczepañski, znany by³ ze swych postêpowych
45

Por. WL 1932, nr 48, s. 8.
H. Rubinraut, Paragraf Sepsy, WL 1932, nr 54, s. 16.
Por. list nr 367 z 17 paŸdziernika 1934, [w:] T. Boy–¯eleñski, Listy, oprac. B. Winklowa, Warszawa 1972,
s. 416.
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pogl¹dów, ale te¿ ekscentrycznych zainteresowañ spirytyzmem; z profesjonaln¹ wiedz¹ seksuologiczn¹ mia³ niewiele wspólnego48. Pismo przetrwa³o
zaledwie rok, propagowa³o liberalizacjê instytucji ma³¿eñstwa, kontrolê urodzeñ oraz eugenikê. Publicyœci „¯ycia Œwiadomego”, wierz¹c w mo¿liwoœæ zreformowania spo³ecznego postrzegania seksualnoœci (widzianej
w szerokim spektrum problemów: ma³¿eñstwa, zwi¹zków homoseksualnych, regulacji p³odnoœci) i oparcie etyki seksualnej na naukowych podstawach, bez wiêkszych zastrze¿eñ poparli projekt ustawy eugenicznej,
opracowanej przez Polskie Towarzystwo Eugeniczne49. Zawiera³a ona wiele restrykcji, wymierzonych g³ównie w osoby dziedzicznie chore, pocz¹wszy
od obowi¹zkowych œwiadectw przedœlubnych (uniemo¿liwiaj¹ce w praktyce wstêpowanie w zwi¹zki ma³¿eñskie osobom cierpi¹cym na powa¿ne
schorzenia), a koñcz¹c na przymusowej sterylizacji. W Anglii, gdzie eugenika by³a z du¿o wiêksz¹ intensywnoœci¹ propagowana i firmowana przez
osobistoœci, takie jak Norman Haire, Carlos Paton Blacker czy przez oskar¿an¹ o rasistowskie uprzedzenia Margaret Sanger, œrodowisko zwolenników sztucznej selekcji w spo³eczeñstwie poprzesta³o na propozycjach dobrowolnej sterylizacji.
Œrodowisko skupione wokó³ „¯ycia Œwiadomego” by³o inicjatyw¹ lokaln¹, prawdopodobnie s³abo lub w ogóle niepowi¹zan¹ ze strukturami
ŒLRS. W tym czasie oddzia³ londyñski tej organizacji prze¿ywa³ powa¿ny
kryzys na skutek konfliktów ideologicznych. Przez czêœæ opisywanej grupy
reformatorów angielskich z Dor¹ Russell na czele, która sympatyzowa³a
z komunizmem, reforma seksualna traktowana by³a jako element szerszego projektu politycznego. Inni, jak Norman Haire, gotowi byli broniæ niezale¿noœci ruchu na rzecz reformy seksualnej i oddzielenia jej od polityki.
W Polsce natomiast, nawet w drugiej, krakowskiej fazie funkcjonowania stowarzyszenia, nie dosz³o do starcia dwóch najbardziej charakterystycznych dla angielskiego oddzia³u ŒLRS elementów — wiedzy seksuologicznej, której depozytariuszami by³a awangarda lekarska, i radykalizmu
spo³eczno–politycznego dzia³aczy spoza krêgu medycyny.
48
Ludwik Szczepañski krótko po zakoñczeniu II wojny œwiatowej próbowa³ reaktywowaæ dzia³alnoœæ
TKŒMiRO, która urywa siê po 1947 r. w epoce stalinizmu. Por. L. Szczepañski, Koniecznoœæ reformy seksualnej. Program reformy seksualnej w Polsce, Kraków 1946; tego¿, Mi³oœæ œwiadoma. Praktyczne sposoby zapobiegania ci¹¿y, Kraków 1947; tego¿, ¯ycie p³ciowe w pêtach i walka z nierz¹dem jako najgroŸniejsz¹ chorob¹
spo³eczn¹ w Polsce, Kraków 1946.
49
Na ten temat por. M. Gawin, Rasa i nowoczesnoœæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1954,
Warszawa 2003, s. 230–233.
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Polscy reformatorzy etyki seksualnej, choæ buntowali siê przeciw jednoznacznie negatywnej ocenie ZSRR, nie przejawiali komunistycznych sympatii. Wp³yw na to mia³o odmienne doœwiadczenie historyczne Polski, ¿ywa
pamiêæ o wojnie z 1920 r., ugruntowane przeœwiadczenie o fasadowoœci oficjalnej sowieckiej propagandy. Felietony Antoniego S³onimskiego z podró¿y po Rosji50, pe³ne ambiwalentnych s¹dów i wahania co do oceny komunistycznej rzeczywistoœci, ró¿ni³y siê jednak od entuzjastycznych obserwacji Bernarda Shaw czy Herberta George’a Wellsa. Jeden z numerów
„Wiadomoœci Literackich” z 1933 r. w ca³oœci poœwiêcono „kulturze rodz¹cego siê socjalizmu”51. Wywo³a³ on w polskiej prasie ostre, na ogó³ negatywne reakcje. Przeciwnicy ideowi reformatorów, nazywanych uprzednio „boyownikami”, ukuli nowy termin — „boyszewicy”, mylnie upatruj¹c
Ÿród³a reformy seksualnej w systemie spo³eczo–politycznym panuj¹cym
w ZSRR. Na temat ideowego nastawienia œrodowiska literatów trafnie wypowiedzia³ siê Ksawery Pruszyñski: „Mimo wszystko ludziom z «Wiadomoœci» jest Zachód bli¿szy od Wschodu i mimo wszystko ich orientacja kulturalna jest nasterowana na Pary¿ i na Londyn, i na Amerykê, i na Rzym,
a nie na Moskwê. W latach obecnych jest to w naszym œwiecie kulturalnym
nader cenne”52. Dodajmy, ¿e publicyœci „Wiadomoœci” dystansowali siê
wobec wszelkich radykalnych ruchów spo³eczno–politycznych.
Ostatnie numery „¯ycia Œwiadomego” ukaza³y siê na dwa lata przed
wojn¹. W obliczu nadci¹gaj¹cej katastrofy, dusznej atmosfery s¹siedztwa
dwóch totalitarnych pañstw, reformowanie seksualnoœci wydawa³o siê coraz bardziej — zbêdnym luksusem. Z drugiej strony okres dwudziestolecia,
nazywany przez Anglików the long weekend, w Polsce wydawa³ siê prawdziw¹ epok¹. To w dwudziestoleciu, w warunkach niepodleg³ego pañstwa, pojawi³a siê na szersz¹ skalê krytyka romantycznej wizji macierzyñstwa, a tak¿e pierwsze zinstytucjonalizowane formy kontroli urodzeñ, nast¹pi³ rozwój
wybitnej kobiecej twórczoœci prozatorskiej, która ukazywa³a uwik³anie kobiecoœci w relacje seksualne.

50

Por. A. S³onimski, Moja podró¿ do Rosji, wyd. 2, Warszawa 1997.
Por. WL 1933, nr 47, s. 1. Numer ten ukaza³ siê po podpisaniu przez Polskê i ZSRR konwencji londyñskiej (lipiec 1933 r.), ale — co wzburzy³o niektórych adwersarzy — numer czeka³ na druk ju¿ od roku, czyli
planowano jego wydanie, zanim zosta³y nawi¹zane dwustronne stosunki ZSRR–Polska.
52
K. Pruszyñski, W obronie „Wiadomoœci Literackich”, [w:] tego¿, Niezadowoleni i entuzjaœci. Publicystyka,
t. 1931–1939, Warszawa 1990, s. 170.
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Istnia³y niew¹tpliwie ró¿nice w reformowaniu seksualnoœci na Wyspach
Brytyjskich i w Polsce, gdzie reforma obyczajowa siêga³a najwy¿ej letnich
temperatur, a nigdy nie osi¹gnê³a „stanu wrzenia”. Istnia³y tak¿e ró¿nice
pokoleniowe, które sprawia³y, ¿e has³o reformy seksualnej w póŸnych latach 30., szczególnie w Polsce, trafia³o w spo³eczn¹ pustkê. Zjawisko to Witold Gombrowicz zdiagnozowa³ z powojennej perspektywy w nastêpuj¹cy
sposób: „Jeœli wiêc pokolenie, które wstêpowa³o w szranki tu¿ po pierwszej
wojnie œwiatowej, by³o sk¹pane w wielkiej rewolucji obyczajowej przez ni¹
zrodzonej, to nastêpne pokolenie czu³o oddech nowego kataklizmu. (...)
Ró¿nica pomiêdzy nami a Zachodem, jeœli idzie o ten proces wzrastaj¹cej
swobody obyczajowej, na tym chyba polega³a, ¿e w tamtych krajach, daj¹cych mimo wszystko wiêksze poczucie bezpieczeñstwa, by³ on bardziej
racjonalny. (...) M³odzi Anglicy czytali Wellsa, krytykowali dawne pojêcia
w imiê nowego œwiatopogl¹du, naukowego, ateistycznego, przyznaj¹cego
kobiecie prawo do wolnej mi³oœci — w Polsce to siê odbywa³o jakby samo
przez siê, dlatego ¿e nawet niedorostki gdzieœ tam, poza oficjaln¹, mocarstwow¹ retoryk¹, ³owi³y znaki tajemne nadci¹gaj¹cej tragedii. Boy ¯eleñski
co najwy¿ej niektórym, nielicznym dostarcza³ podmurowania rozumowego; reszta ho³dowa³a nowemu obyczajowi nie dla jakichœ racji i nie dlatego,
¿eby by³a pod wp³ywem stalinowskich czy hitlerowskich teorii, a raczej
prostu ze strachu przez Hitlerem i Stalinem”53.
Przez d³ugi czas historycy na ca³ym œwiecie uznawali Œwiatow¹ Ligê Reformy Seksualnej za zjawisko o marginalnym charakterze. Dopiero od niedawna historia tej formacji przyci¹gnê³a uwagê badaczy. Formacji, która
— dodajmy — w warunkach instytucjonalnych przetrwa³a zaledwie kilka
lat, nie wywar³a znacz¹cego wp³ywu intelektualnego, a której dorobek na
d³ugi czas zosta³ niemal kompletnie zapomniany.
Jakie s¹ zatem Ÿród³a popularnoœci tej formacji wspó³czeœnie? Jak
s³usznie podkreœli³ historyk Ralf Dose54, ŒLRS zajmowa³a siê kwesti¹ seksualnoœci, lecz nie w wycinkowym, w¹skim wymiarze, ale w ca³ym spektrum
problemów spo³eczno–politycznych. Formacja ta rozpoczê³a szerok¹
wspó³pracê miêdzynarodow¹ (kongres w Londynie w 1929 r.) w latach
wielkiego kryzysu. W tym czasie europejskie partie lewicowe poch³oniête
by³y krytyk¹ systemu kapitalistycznego i gor¹czkowym szukaniem dróg wyj53

W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. Wêdrówki po Argentynie, Warszawa 1990, s. 110–111.
The World League for Sexual Reform: Some Possible Approaches, „Journal of the History of Sexuality”
2003, t. 12, s. 1.
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œcia z ekonomicznej zapaœci. Natomiast centralnym punktem odniesienia
omawianej lewicowej formacji, jak¹ by³a ŒLRS, by³o nie zagadnienie redystrybucji dóbr i zwi¹zane z nim kwestie ekonomiczne, ale przede wszystkim reforma seksualna. Swobodny dostêp do œrodków antykoncepcyjnych,
laicyzacja ma³¿eñstwa, u³atwienie rozwodów, a w koñcu zapocz¹tkowanie dyskusji nad zmianami prawnymi dotycz¹cymi mniejszoœci seksualnych
— to wszystko sk³ada³o siê na g³ówny nurt debat. Zaistnienie tej formacji
ideowej uznaæ mo¿na za swoist¹ preegzystencjê nowej lewicy, która na Zachodzie pojawi³a siê na fali m³odzie¿owej rewolty w 1968 r. W dzisiejszych
czasach — problematyka, któr¹ zajmowa³a siê ŒLRS, poza wstydliwie skrywanym w¹tkiem eugeniki, nie tylko nie straci³a, ale zdecydowanie zyska³a na aktualnoœci. Szeroko pojêta wolnoœæ w sferze seksualnej, stosunek
spo³eczeñstwa do mniejszoœci seksualnych, kampanie na rzecz zrównania
w prawach zwi¹zków homoseksualnych z heteroseksualnymi — sta³y siê
trwa³ym komponentem wspó³czesnych debat publicznych.
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Wychowanie seksualne w epoce utrwalania
w³adzy sowieckiej — form¹ spo³ecznego
dyscyplinowania m³odzie¿y
Wychowanie seksualne...

„Kwestia seksu jest bardzo bolesna”, stwierdzi³ Niko³aj Siemaszko,
pierwszy komisarz ludowy ds. zdrowia publicznego w nowej Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Sowieckiej1. Analizuj¹c sytuacjê
w porewolucyjnym spo³eczeñstwie, Siemaszko skrytykowa³ rozpustê i chaos w ¿yciu seksualnym, u¿ala³ siê nad zdominowaniem codziennoœci przez
obsesje dotycz¹ce spraw seksualnych.
Choæ ogólnie uwa¿ano, ¿e prostytucja zosta³a „pokonana” przez rewolucjê, pojawi³a siê ona „ponownie”, osi¹gaj¹c rozmiary epidemii, m.in. ze
wzglêdu na niezwykle wysokie ówczeœnie bezrobocie wœród kobiet. W pierwszych porewolucyjnych latach lekarze notowali dramatyczny wzrost chorób
wenerycznych, impotencji, masturbacji i przypadków zwyrodnienia seksualnego, szczególnie wœród m³odzie¿y. Narzekano równie¿ na upowszechnienie siê literatury szerz¹cej w¹tpliwej jakoœci porady, wyk³ady publiczne
pobudzaj¹ce napiêcia seksualne oraz przyspieszone kuracje, w których na
szerok¹ skalê wykorzystywano leki zwi¹zane z seksem. Siemaszko doszed³
do przekonania, ¿e wy³¹cznie postêpowa medycyna mo¿e „uleczyæ” te
wszystkie choroby oraz umo¿liwiæ budowê spo³eczeñstwa socjalistycznego.
Tego typu obawy leg³y u podstaw stworzonego przez lekarzy rozwiniêtego programu powszechnej edukacji medycznej czy te¿ „oœwiaty seksual-

1

N. A. Siemaszko, Fizkultura i po³owoje wospitanije mo³odio¿y, [w:] Puti sowietskoj fizkultury, Moskwa 1926,
s. 57.
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nej”, który sta³ siê istotnym komponentem rewolucyjnego projektu transformacji ¿ycia spo³ecznego w latach 20. XX w.
Pierwotnie program zainicjowany zosta³ przez Komisariat Ludowy
ds. Zdrowia Publicznego (Narkomzdraw) jako narzêdzie walki z chorobami wenerycznymi i prostytucj¹. Ostatecznie zosta³ on rozszerzony na ca³oœæ
ludzkiej seksualnoœci, na wszystkie jej obszary i etapy, pocz¹wszy od okresu
dojrzewania, a koñcz¹c na schy³kowych latach reprodukcyjnych ¿ycia cz³owieka2.
W popularyzowaniu „zdrowego seksu” eliminacja wspomnianych wy¿ej
zachowañ dewiacyjnych i szkodliwych dla zdrowia nawyków by³a tylko czêœci¹ programu. Jak podkreœlali rzecznicy oœwiaty seksualnej w rewolucyjnej
Rosji, zdrowie seksualne mo¿na osi¹gn¹æ tylko przez indywidualny wysi³ek
dyscyplinowania w³asnego cia³a. Wychodz¹c z tego za³o¿enia, propagatorzy wychowania seksualnego przedstawili dwa typy indywidualnej dyscypliny, odpowiadaj¹ce dwóm modelom zdrowej i normalnej seksualnoœci.
Poradnictwo seksualne kierowane do m³odych ludzi zaleca³o samokontrolê cia³a, by zapobiegaæ przedwczesnemu rozbudzeniu seksualnemu oraz
wzmacniaæ spo³eczne i polityczne zaanga¿owanie m³odzie¿y. W stosunku
do doros³ych po³o¿ono akcent na ukierunkowywanie popêdu seksualnego
(libido) na p³odzenie wartoœciowego eugenicznie potomstwa. Ta medyczna wizja „seksualnej normalnoœci” mia³a dalekosiê¿ne konsekwencje, zarówno dla wychowania seksualnego, jak te¿ dla samych promuj¹cych j¹
lekarzy.
Przez promowanie tak „zubo¿onej” wizji akceptowalnej seksualnoœci
medyczni wychowawcy pomagali k³aœæ fundamenty pod model propaguj¹cy „seks pozbawiony seksu”, który z jeszcze wiêkszym naciskiem mia³ byæ
popularyzowany w latach 30.
W artykule tym koncentrujê siê na analizie poradnictwa seksualnego,
kierowanego do m³odzie¿y i nastawionego na dyscyplinowanie niedojrza³ego pod wzglêdem seksualnym cia³a.
Dla m³odych ludzi zdrowy seks oznaczaæ mia³ w gruncie rzeczy brak
seksu, poniewa¿ wszystkie formy tego typu ekspresji zosta³y uznane za
szkodliwe dla rozwijaj¹cego siê organizmu. Lekarze obiecywali, ¿e dziêki
stosowaniu wypracowanych przez nich zasad higieny m³odzi ludzie bêd¹
w stanie przezwyciê¿yæ seksualne anomalie, na które w sposób szczególny
2

F. L. Bernstein, The Dictatorship of Sex: Medical Advice for the Soviet Masses (w druku).
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byli nara¿eni. Edukacja zatem koncentrowa³a siê na kierowaniu seksualnej
energii m³odzie¿y na bardziej produktywne obszary ¿ycia spo³ecznego oraz
wpajaniu jej „w³aœciwego” zwi¹zku pomiêdzy indywidualn¹ seksualnoœci¹
a ¿yciem w kolektywie.
Sprzyja³o to sk¹din¹d przekonaniu, ¿e samotnicze praktyki onanistyczne nale¿y uwa¿aæ za najniebezpieczniejsze spoœród wszelkich zachowañ
uznawanych za dewiacyjne, ze wzglêdu na ich symboliczny wydŸwiêk — postawê antagonistyczn¹ wobec kolektywistycznego idea³u nowego pañstwa.
Dyscyplina seksualna i „zarz¹dzanie cia³em” (bodily economy)
Na pierwszy rzut oka polityka oœwiaty seksualnej w stosunku do starszej
m³odzie¿y i m³odych doros³ych wydaje siê zastanawiaj¹ca. Problemów, które rzekomo powstaj¹, gdy m³odym ludziom nie udaje siê wzi¹æ w karby seksualnych popêdów, nie da siê bowiem porównaæ z innymi socjoseksualnymi
bol¹czkami, te bowiem — jak mo¿na s¹dziæ na podstawie wielu przekazów
Ÿród³owych — sta³y siê plag¹ ówczesnej Rosji, zarówno z racji bezpoœrednich szkód, które powodowa³y, jak i zbiorowego lêku, który budzi³y. Nale¿y
z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa za³o¿yæ, ¿e przeciêtny obywatel sowiecki
móg³ uwa¿aæ syfilis i prostytucjê za jasne i wyczuwalne zagro¿enie dobra
wspólnego, podczas gdy masturbacja i wczesne zawieranie ma³¿eñstw,
jakkolwiek k³opotliwe, klasyfikowane by³y znacznie ni¿ej na skali nieszczêœæ nurtuj¹cych rewolucyjne spo³eczeñstwo, które oficjalnie wyrzek³o
siê wszelkich religijnych tradycji i nakazów obyczajowych.
Problem negatywnych przejawów seksualnoœci nastolatków i m³odzie¿y
odnosi³ siê nie tyle do ich zachowañ, ile do koncepcji seksualnoœci w wymiarze indywidualnym i spo³ecznym, jak¹ reprezentowali zwolennicy
wychowania seksualnego. Obiekcje wychowawców odrzucaj¹cych przedma³¿eñsk¹ seksualnoœæ jako anormaln¹ i szkodliw¹ nale¿y rozumieæ w kategoriach ideologicznych. Demonizowanie wszelkiego rodzaju przedma³¿eñskiej i pozama³¿eñskiej aktywnoœci seksualnej by³o logicznym rezultatem ich widocznego zainteresowania energi¹ cia³a oraz ukryt¹ akceptacj¹ pomys³u „zarz¹dzania cia³em” jako praktycznie zamkniêtym systemem.
Koncepcja ta, zak³adaj¹ca, i¿ zasoby cia³a s¹ ograniczone — z czego nale¿y zdawaæ sobie sprawê, by nimi rozs¹dnie i precyzyjnie gospodarowaæ
— choæ nigdy nie zosta³a jasno sprecyzowana, jest jednym z istotnych czynników determinuj¹cych niechêæ do seksualnoœci, widoczn¹ w rosyjskiej
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myœli filozoficzno–religijnej oraz w filozofuj¹cej literaturze schy³ku XIX
i pocz¹tków XX w.
W nader popularnej i wp³ywowej Filozofii wspólnej sprawy Niko³aja Fiodorowa (Filosofija obszczego die³a, opublikowana poœmiertnie w 1906 r.)
zawarta jest s³ynna sugestia, ¿e ludzkoœæ musi siê zrzeszaæ i ³¹czyæ, by osi¹gn¹æ „naukowe” zmartwychwstanie zmar³ych (echa tej idei kr¹¿y³y zreszt¹
wœród bolszewickich marzycieli jeszcze przez wiele lat po rewolucji) 3.
Warto odnotowaæ, ¿e urzeczywistnienie owego cudu mog³oby siê
— i mia³o — dokonaæ wy³¹cznie wówczas, gdyby ludzkoœæ zdo³a³a przezwyciê¿yæ przeszkody spowodowane przez seksualnoœæ i spontaniczn¹ reprodukcjê. Mimo ¿e u Fiodorowa mamy do czynienia z wybitnie religijnym
ogl¹dem œwiata, jego sprzeciw wobec seksu ma Ÿród³o nie tyle w moralnoœci i teologii, ile raczej wi¹¿e siê z przekonaniem o ograniczonych zasobach
energii cia³a, która nie jest w pe³ni odnawialna, tak samo jak nie s¹ nieograniczone nasze zdolnoœci poznawcze. Lew To³stoj, który zaznajomi³ siê ze
wspomnianym dzie³em jeszcze przed jego publikacj¹, ju¿ wczeœniej propagowa³ podobne podejœcie do gospodarowania zasobami cia³a; widaæ to
w argumentach u¿ytych w moralnym ataku wymierzonym w seks i ma³¿eñstwo w s³ynnej Sonacie Kreutzerowskiej z 1889 r. Obawy To³stoja dotyczy³y
nie tyle trwonienia energii, ile raczej nieumiarkowanego jej wykorzystywania. Pisarz argumentowa³, ¿e rola seksualnoœci w ¿yciu jednostki wzrasta
wskutek niew³aœciwego i nieumiarkowanego zu¿ycia energii we wszelkich
mo¿liwych formach, np. w wyniku spo¿ywania nadmiaru wyszukanych i pikantnych potraw, palenia tytoniu, erotycznie stymuluj¹cej muzyki (a ich
oddzia³ywanie wzmacnia siedz¹cy tryb ¿ycia)4.
Za myœl¹ Fiodorowa i To³stoja kryje siê charakterystyczne dla XIX stulecia podejœcie do problemu energii. Postrzegana jest we wszystkich swoich
formach jako zasadniczo identyczna i st¹d zamienna. Metafory energii by³y
istotnym orê¿em w dyskursywnym arsenale krucjat przeciw degeneracji,
rozk³adowi i rozpuœcie.
Podobne rozumowanie towarzyszy³o kampanii na rzecz seksualnej
wstrzemiêŸliwoœci. Jej uczestnicy wskazywali na fakt, ¿e mê¿czyŸni posia3
Na temat idei Fiodorowa porewolucyjnego „¿ycia pozagrobowego” zob. I. Masing–Delic, Abolishing
Death: A Salvation Myth of Russian Twentieth–Century Literature, Stanford 1992, s. 76–97; E. Borenstein,
Men Without Women: Masculinity and Revolution in Russian Fiction, 1917–1929, Durham 2000, s. 26–29.
4
Zob. D. Herman, Stricken by Infection: Art and Adultery in „Anna Karenina” and „Kreutzer Sonat”, „Slavic
Review” LVI, 1997, nr 1, s. 15–36.
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daj¹ ograniczony zapas nasienia, którego marnotrawienie prowadzi nie tylko do katastrofy reprodukcyjnej, ale równie¿ do indywidualnego wyczerpania tak fizycznego, jak i psychicznego5. Nawet jeœli klimat moralny rewolucyjnej Rosji ró¿ni³ siê zdecydowanie od epoki schy³ku caratu, obsesyjne zainteresowanie nowego re¿imu energi¹ — nieustanne zastanawianie siê,
sk¹d siê bierze, jak mo¿e zostaæ skanalizowana i okie³znana — zdradza
zbie¿noœæ przed– i porewolucyjnego sposobu myœlenia o „gospodarowaniu
zasobami cia³a”.
Uznano oczywiœcie, ¿e ca³a energia kraju musi zostaæ spo¿ytkowana dla
dobra budowy socjalizmu: jeœli ma byæ w³aœciwie wykorzystana, powinna
staæ siê motorem racjonalnego planu na rzecz postêpu i edukacji ca³ego narodu, a nie marnowaæ siê z samolubnych, indywidualnych powodów. Energia by³a najcenniejszym produktem seksualnoœci, potê¿nym antidotum na
nastroje wyczerpania ujawniaj¹ce siê we wspó³czesnym ¿yciu.
W rezultacie sowiecki dyskurs medyczny obejmowa³ dwa powi¹zane ze
sob¹ cele: potêpienie marnotrawienia energii seksualnej, któr¹ tak bezmyœlnie szafowano w niedawnej przesz³oœci, i wykorzystanie jej potencja³u
jako naturalnego impulsu dla budowy przysz³ego dobrobytu kraju. Jêzyk literatury dotycz¹cej edukacji seksualnej zosta³ zdominowany przez terminologiê odnosz¹c¹ siê do „marnowania energii”.
Jako negatywn¹ energiê definiowano energiê nieukierunkowan¹ lub
marnowan¹; seksualnoœæ mia³a najbardziej dewiacyjny charakter, kiedy
m³odzi marnowali energiê na przyjemnoœci zmys³owe, co nieuchronnie
prowadzi³o do wycofywania siê ze spo³ecznego zaanga¿owania6.
Poza tym, ¿e powszechnie i g³oœno interesowano siê energi¹ jako tak¹
i ewentualnoœci¹ jej wyczerpania, w edukacji seksualnej nieustannie podkreœlano groŸbê marnowania nasienia, wydzielin hormonalnych oraz innych „noœników” ró¿nych form energii. W tym kontekœcie jako zagro¿enie
interpretowano tak¿e rozmaite przejawy impotencji.
W pañstwie, którego pocz¹tki naznaczy³y wojna, g³ód, choroby
i gwa³towne ruchy spo³eczne, przy tworzeniu nowej wspólnoty ideologicz-

5

To XIX–wieczne pojêcie „nasienna gospodarka cia³em” interesowa³o wczeœniej wielu lekarzy w Europie
i Stanach Zjednoczonych; zob. G. J. Barker–Benfield, The Horrors of the Half–Known Life: Male Attitudes
toward Women and Sexuality in Nineteenth–Century America, New York–London 2000, zw³aszcza rozdzia³ 15.
6
A. Uspienskij, Po³owaja ¿izñ i jejo otk³onienija, Charkow 1926, s. 72; L. M. Wasilewskij, Po³owoje zdorowje,
Moskwa 1925, s. 8.
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ne znaczenie postulatu ochrony energii by³o nie do przecenienia. A zatem
ulegaj¹c erotycznej ekspresji, nale¿y oszczêdnie gospodarowaæ potencja³em seksualnym; mo¿na z niego korzystaæ wy³¹cznie pod okreœlonymi warunkami. Potencja³ ten powinien byæ wykorzystywany w kontaktach
ma³¿eñskich w celach reprodukcji, której spo³eczne znaczenie by³o oczywiste. W przeciwnym razie jedynym w³aœciwym ujœciem dla tej formy energii
winna byæ jej sublimacja (czyli przesuniêcie jej na obiekt zastêpczy), co pozwoli zachowaæ cenne zasoby energii dla potrzeb pañstwa i spo³eczeñstwa.
Sublimacja w ujêciu inspiratorów „seksualnej oœwiaty” by³a zatem ca³kowitym przeciwieñstwem znanego freudowskiego schematu sublimacji
i represji.
Je¿eli model Freuda by³ swego rodzaju silnikiem parowym (schwytana
w pu³apkê energia grozi wysadzeniem w powietrze ca³ego mechanizmu),
wychowawcy sowieccy zak³adali istnienie „cielesnej maszyny”, której g³ównym problemem by³ raczej brak ni¿ nadmiar paliwa, co zawsze grozi³o
spadkiem ciœnienia pary i niedostatkiem energii w chwili, gdy dysponenci
owej maszyny potrzebuj¹ jej najbardziej.
Dewiacje niepe³noletnich i ekscesy seksualne
Dla sowieckich wychowawców jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii, któr¹
nale¿a³o naukowo wyjaœniæ, by nastêpnie przekazaæ podopiecznym sposób
na jej rozwi¹zywanie, by³o ustalenie wieku bezpiecznej inicjacji seksualnej.
Ich zdaniem powinna ona przypadaæ na lata prawdziwej, pe³nej dojrza³oœci
p³ciowej, gdy jednostka osi¹ga zarówno cielesn¹, jak i spo³eczn¹ gotowoœæ
do odpowiedzialnego dzia³ania. Choæ rekomendowany wiek ró¿ni³ siê nieznacznie w ujêciu ró¿nych autorów, najczêœciej wyznaczano go pomiêdzy
20. a 22. rokiem ¿ycia u kobiet oraz 23. a 25. rokiem ¿ycia u mê¿czyzn. Lekarze i wychowawcy ostrzegali, ¿e podjêcie aktywnoœci seksualnej przed
osi¹gniêciem pe³nej dojrza³oœci powoduje, i¿ gruczo³y staj¹ siê nadmiernie
przeci¹¿one, mniej sprawne i szybko siê wyczerpuj¹. Dojrzewaj¹cy organizm nie otrzymuje dostatecznej dawki hormonów, by produkowaæ krew,
rozwijaæ tkankê mózgow¹, nerwy i koœci, niezbêdne do zapewnienia normalnego rozwoju fizycznego i umys³owego. W rezultacie dochodzi do zahamowañ wzrostu cia³a i kszta³towania siê psychiki7.

7

O. Fiejgin, Czto takoje normalnaja po³owaja ¿izñ, Leningrad 1927, s. 6.
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Jeœli normalny popêd seksualny powinien dawaæ o sobie znaæ dopiero
po osi¹gniêciu pe³nej dojrza³oœci cia³a, w jaki sposób twórcy poradników
i podrêczników wyjaœniali jego nienaturalnie wczesne przejawy? Win¹ za
przedwczesne pokwitanie, a nastêpnie za zbyt wczesne pojawienie siê popêdu seksualnego obarczali autorzy g³ównie œwiat zewnêtrzny8. Winowajcami byli wed³ug nich: wspó³czesne miasto z jego rozpasan¹ obyczajowoœci¹, „pikantne” ksi¹¿ki, rozmowy i anegdoty, kino i teatr, zdjêcia erotyczne, przyjêcia z tañcami i zalotami, pijañstwo i hazard oraz zaraŸliwy przyk³ad kolegów i kole¿anek. Wszystko to sprzyja³o przedwczesnemu rozbudzeniu seksualnemu i nieuchronnie sterowa³o myœlami jednostki w kierunku aktu p³ciowego9.
Autorzy poradników podkreœlali szkodliwoœæ warunków wspó³czesnego
¿ycia — uci¹¿liwe zagêszczenie ch³opskich i robotniczych domostw; dzielenie ³ó¿ek przez ch³opców i dziewczêta lub dzieci i doros³ych; uprawianie
seksu w obecnoœci dzieci — uznaj¹c je za szczególnie sprzyjaj¹ce przedwczesnemu rozbudzeniu zainteresowañ seksualnych10. W konsekwencji
nale¿a³o podj¹æ wszelkie mo¿liwe kroki, by chroniæ m³odzie¿ przed tymi
negatywnymi wp³ywami.
Zdaniem wspomnianych ekspertów przedwczesne rozbudzenie seksualne musi prowadziæ do zachowañ wysoce niepo¿¹danych z punktu widzenia tak jednostkowej, jak i zbiorowej higieny seksualnej. Wœród zagro¿eñ
wymieniano przede wszystkim seks przypadkowy lub ekscesy seksualne,
przedwczesne ma³¿eñstwo oraz masturbacjê.
W grupie objêtej obserwacj¹ lekarsk¹ D. £assa 40% m³odzie¿y poni¿ej
17. roku ¿ycia okreœla³o siê jako seksualnie aktywni (z tego tylko 11% m³odzie¿y pozostawa³o w sta³ych zwi¹zkach), 14% badanych swoje pierwsze
doœwiadczenia seksualne zdobywa³o w kontaktach z prostytutkami (w tym
przyk³adzie mowa jest o „m³odzie¿y” tylko w kontekœcie mê¿czyzn). £ass
dowodzi³, ¿e na skutek utrzymywania kontaktów z prostytutkami 25% m³odzie¿y studenckiej cierpi na choroby weneryczne 11.

8

M. A. Glezer, Po³owaja ¿izñ, Charkow 1929, s. 39; J. I. Kaminskij, Po³owaja ¿izñ i fiziczeskaja kultura, Odessa 1927 s. 23.
9
G. Rozenblum, Kakoje znaczenije imiejet brak dla zdorowja ljudiej, Charkow 1926, s. 20; W. Kaszkadamow, Gigiena pierioda po³owogo sozriewanija, „Gigiena i zdorowje raboczej siemi” 1923, nr 4, s. 10.
10
M. A. Glezer, dz. cyt., s. 39–40; W. Kaszkadamow, dz. cyt., s. 10.
11
D. I. £ass, Zdorowaja po³owaja ¿yzñ, Moskwa 1929, s. 15.
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W przypadkowych kontaktach seksualnych upatrywano przyczyn ró¿nych komplikacji zdrowotnych kobiet — w grupie wyraŸnie odró¿nianej
w literaturze od prostytutek. Uwa¿ano, ¿e uprawiaj¹c przypadkowy seks,
kobiety nara¿a³y siê na szczególne ryzyko infekcji wenerycznej, poniewa¿
mê¿czyŸni wykazuj¹ wiêksz¹ beztroskê wobec okazjonalnej partnerki ni¿
wobec ¿ony. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e jeszcze wówczas lekarze, higieniœci i wychowawcy postrzegali kobiety anga¿uj¹ce siê w przypadkowe zwi¹zki jako quasi–prostytutki, które nie zas³uguj¹ na uwagê poœwiêcan¹ mê¿atkom.
Oprócz chorób wenerycznych i fizycznego wyczerpania, które zagra¿a³y
równie¿ mê¿czyznom, kobiety by³y nara¿one na — ich zdaniem — dodatkow¹ komplikacjê, a mianowicie widmo niechcianej ci¹¿y, przeœladuj¹ce
je podczas ka¿dego stosunku i ostatecznie prowadz¹ce do rozwoju schorzeñ nerwowych.
W sowieckich poradnikach i podrêcznikach z tych lat prezentowany by³
pogl¹d przypisuj¹cy m³odym ludziom, którzy anga¿owali siê w przypadkowe kontakty fizyczne, brak dostatecznych hamulców i odpowiedniej si³y
woli, by powstrzymaæ siê przed ekscesami seksualnymi. Zgodnie z przekonaniem autorów analizowanych publikacji, bezwstydnoœæ i nadmierna aktywnoœæ seksualna wywo³ywa³y perturbacje w systemie nerwowym, os³abia³y pamiêæ i apetyt, zak³óca³y sen oraz niszczy³y zdolnoœæ i chêæ do pracy12.
Prezentowano opiniê, ¿e erotyczne wyuzdanie przyspiesza utratê „hormonu seksu” (a jego zasoby, podobnie jak w ogóle zasoby energii cielesnej,
uznawano za ograniczone i niepodlegaj¹ce odnowieniu przez odpowiednie
od¿ywianie siê i wypoczynek). Przestrzegaj¹c przed takimi zachowaniami,
wskazywano na ich skutki, wœród nich jako najbardziej po¿a³owania godne
wymieniano: przedwczesne starzenie siê, spadek erotycznej atrakcyjnoœci
i ograniczenie seksualnych mo¿liwoœci, a nawet bezp³odnoœæ13. Przestrzegano przy tym, ¿e gdy cia³o przyzwyczai siê do takich ekscesów, ¿¹da coraz
intensywniejszej i bardziej ró¿norodnej stymulacji, poszukuj¹c jej w winie,
tytoniu, a czasem nawet w narkotykach14. W ostatecznym rachunku uwa¿ano, ¿e intensywne uprawianie seksu powoduje poœrednio wiele innych
dewiacji cielesnych. Lekarze autorytatywnie prognozowali, ¿e mê¿czyŸni

12
13
14

L. M. Wasilewskij, dz. cyt., s. 28; B. A. Iwanowskij, dz. cyt., s. 21, 25.
J. I. Kaminskij, dz. cyt., s. 22.
L. M. Wasilewskij, dz. cyt., s. 28.
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cierpi¹cy na impotencjê w wyniku seksualnego wyuzdania, z czasem — by
osi¹gn¹æ podniecenie — bêd¹ uciekaæ siê do „perwersji” 15.
Dewiacja i wystêpek pope³niany w samotnoœci
W opinii cytowanych rzeczników wychowania seksualnego wczesne
rozbudzenie seksualne w sposób nieunikniony prowadzi do „najniebezpieczniejszego grzechu” w zachowaniach seksualnych, za jaki uznawano
masturbacjê16.
Mimo ¿e ówczesne naukowe opinie na temat d³ugofalowych skutków
tej „niew³aœciwej formy satysfakcji seksualnej”17 ró¿ni³y siê znacznie, to
jednak cytowani lekarze zgodnie oceniali jej szkodliwoœæ dla m³odego organizmu, stwierdzaj¹c fatalne skutki jej rozpowszechnienia i kwalifikuj¹c
j¹ ostatecznie do kategorii seksualnej anomalii. Taki medyczny autorytet
jak G. U¿anskij, powo³uj¹c siê na fakt, ¿e akt masturbacji wyklucza poczêcie, definiowa³ go „z punktu widzenia biologii, a tak¿e spo³eczeñstwa i pañstwa jako akt przeciwny naturze, to znaczy — jako nieprawid³owoœæ, anomaliê, chorobê”18.
Podrêczniki i poradniki, operuj¹c statystycznymi wynikami badañ, dotycz¹cych ró¿nego rodzaju zachowañ seksualnych studentów i m³odzie¿y,
umacnia³y i konkretyzowa³y przekonanie o ogromnym zasiêgu tego wystêpku. Wed³ug ustaleñ lekarki G. Rozenblum 80–90% wszystkich mê¿czyzn masturbowa³o siê okresowo; liczby odnosz¹ce siê do kobiet, choæ
nieznacznie ni¿sze, by³y jednak równie¿ wysokie19. Doktor L. Wasilewski,
obrazuj¹c zasiêg analizowanych zachowañ, podawa³ nawet wy¿sze liczby
— 90–95%, stwierdzaj¹c, ¿e najbardziej przera¿aj¹ca jest w³aœnie perwersyjnoœæ onanizmu20. Rozwa¿ania te nasuwa³y prosty wniosek o powszechnej naturze tego wystêpku21. Pomimo to, jak wykaza³a Laura Engelstein,
niektórzy eksperci medyczni sprzed rewolucji obstawali przy postrzeganiu
masturbacji jako zjawiska charakterystycznego dla klas zamo¿niejszych lub
15

G. Rozenblum, dz. cyt., s. 50.
J. I. Kaminskij, dz. cyt., s. 21–22.
L. M. Wasilewskij, dz. cyt., s. 17.
18
G. U¿anskij, Ob onanizmie, Saratow 1926, s. 4; por. L. J. Jakobzon, Onanizm s sowriemiennoj toczki zrienija, [w:] Woprosy po³a, Moskwa–Leningrad 1929, s. 6.
19
G. Rozenblum, dz. cyt., s. 19.
20
L. M. Wasilewskij, K zdorowomu po³owomu bytu, Moskwa 1926, s. 26.
21
Wspó³czesny badacz Thomas W. Laqueur postrzega³ masturbacjê jako „pierwsz¹, prawdziwie demokratyczn¹ seksulanoœæ” (w: Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation, New York 2003, s. 18).
16
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dla mieszkañców miast22. Jednak ju¿ w latach 20. wydawali siê podzielaæ
opiniê, ¿e wszystkie warstwy spo³eczeñstwa w równym stopniu by³y ska¿one
t¹ seksualn¹ anomali¹23.
„Triumfowanie onanizmu” wœród dojrzewaj¹cych p³ciowo ch³opców
i dziewcz¹t przypisywano brakowi synchronizacji pomiêdzy przedwczesnym pojawianiem siê poci¹gu seksualnego a znacznie póŸniejszym osi¹gniêciem wieku prawdziwej dojrza³oœci: seksualnej, a w zwi¹zku z tym
— i spo³ecznej24. Wed³ug innych interpretacji onanizm by³ rezultatem oddzia³ywania zarówno tego czynnika, tj. ogólnych wewnêtrznych dysproporcji w procesie dojrzewania, jak i s³abej woli jednostki25. Sk¹din¹d ówczeœni
lekarze zadbali te¿ o podkreœlenie spo³ecznych czynników sprzyjaj¹cych
owej — w ich ujêciu — seksualnej dewiacji. Na przyk³ad doktor M. Glezer
odpowiedzialnymi za ogromne rozpowszechnienie siê zjawiska masturbacji wœród m³odzie¿y wiejskiej (a szczególnie wœród pasterzy, którzy mieli
wiele wolnego czasu) czyni³ ogólne warunki ¿ycia w kraju, zw³aszcza zaœ
oskar¿a³ doros³ych, którzy przypuszczalnie bez ¿enady masturbowali siê
w obecnoœci dzieci. Równie¿ m³odzie¿ miejska nie by³a wolna od takich
wzorów. Tak np. M. Glezer win¹ za seksualne prowokowanie swoich uczniów, m.in. do masturbacji, obci¹¿a³ tak¿e majstrów w zrzeszeniach rzemieœlniczych26. Biernoœæ i siedz¹cy tryb ¿ycia, w po³¹czeniu z innymi podnietami docieraj¹cymi do m³odych ludzi, popycha³y ich tak¿e ku temu
„okropnemu zwyczajowi”27. Innymi „adeptami onanizmu”, zarówno nastolatkami, jak i ludŸmi doros³ymi, kierowa³ strach przed zaspokajaniem
po¿¹dania „w sposób naturalny”28. Mê¿czyŸni szukali jakiegoœ wyjœcia, ¿eby unikn¹æ kontaktu z prostytutkami i ryzyka infekcji; kobiety pragnê³y
uchroniæ siê przed konsekwencjami utraty dziewictwa29.

22
L. Engelstein, The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin–de–Siécle Russia, Ithaca
1992, s. 227–228, 237.
23
L. M. Wasilewskij, Po³owoje zdorowje, s. 17.
24
A. Uspienskij, dz. cyt., s. 94; O. Fiejgin, Wa¿niejszyje nienormalnosti, b. d. m., s. 28; L. J. Jakobzon, dz. cyt.,
Moskwa–Leningrad 1929, s. 7.
25
D. I. £ass, dz. cyt., s. 40.
26
M. A. Glezer, dz. cyt., s. 41.
27
B. A. Iwanowskij, dz. cyt., s. 24; B. W. Cukker, Woprosy po³owoj ¿yzni raboczej mo³odio¿y, Charkow 1927,
s. 19.
28
N. F. Altgauzen, A. J. £urie, E. P. Mielentiewa, Biesiedy s diewuszkami o matierinstwie i m³adienczestwie,
Moskwa–Leningrad 1929, s. 82–83.
29
B. W. Cukker, dz. cyt., s. 18; M. Z. Szpak, Po³owaja ¿yzñ ¿enszcziny, Odessa 1927, s. 22.
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Pogl¹d, ¿e masturbacja okrada organizm z hormonów niezbêdnych do
w³aœciwego rozwoju, to nie jedyna podstawa lêku przed zagro¿eniami, jaki
wychowawcy wpajali swym podopiecznym. Szczególny niepokój wzbudza³a
³atwoœæ, z jak¹ mo¿na by³o sprawiæ sobie satysfakcjê tak¹ „rozrywk¹”30.
W³aœnie ze wzglêdu na nieograniczon¹ dostêpnoœæ praktyki onanistyczne
tak ³atwo stawa³y siê przyzwyczajeniem, które mia³o powodowaæ skrajnie
negatywne konsekwencje dla jednostki i spo³eczeñstwa31. Psychologiczne
skutki takiego uzale¿nienia uchodzi³y za szczególnie dewastuj¹ce umys³
cz³owieka — jego si³a woli stopniowo s³ab³a.
Zwalczenie na³ogu onanizmu okazywa³o siê nadzwyczaj trudne, co jest
widoczne tak¿e w ujêciu statystycznym. Wedle badañ doktora D. £assa tylko 70% osób przyzwyczajonych do masturbacji by³o w stanie siê od niej
uwolniæ; nawet 8% tych, którzy zawarli ma³¿eñstwo, kontynuowa³o tê
praktykê32.
Omawiane publikacje kojarz¹ d³ugotrwa³¹ i intensywn¹ masturbacjê ze
znaczn¹ liczb¹ schorzeñ i nabytych u³omnoœci, takich jak ogólne os³abienie, pogorszenie pamiêci, koncentracji i apetytu, bezsennoœæ, nieœmia³oœæ,
p³ochliwoœæ, sk³onnoœæ do irytacji, depresyjnoœæ oraz ma³omównoœæ, a tak¿e impotencja i bezp³odnoœæ33. W przypadku kobiet chroniczna samostymulacja zak³ócaæ mia³a ich zdolnoœæ osi¹gania „normalnej” satysfakcji seksualnej (przypuszczalnie rozumiano pod tym stosunek waginalny z mê¿czyznami). Kobiety, które przedwczeœnie wyczerpa³y swoje gruczo³y drog¹ samozaspokojenia, powinny by³y spodziewaæ siê — jak sugerowano — tak¿e
wiêkszych trudnoœci w okresie ci¹¿y lub cierpieæ z powodu niesprecyzowanej bli¿ej, ale równie alarmuj¹cej „utraty psychicznych, seksualnych cech
typowych dla kobiety”34.
Twierdzenia tego rodzaju, wsparte autorytetem medycyny, nie wystêpowa³y wy³¹cznie w czasach w³adzy sowieckiej i nie tylko na podleg³ym jej terytorium. Wszystkie przyczyny oraz zgubne nastêpstwa masturbacji, ujawniane przez ówczesnych sowieckich wychowawców, mo¿na odnaleŸæ w wy-

30
I. G. Bur³akow, Kak do³¿ny ¿yt’ mu¿ s ¿enoju, Charkow 1929, s. 14; B. W. Cukker, dz. cyt., s. 19; G. U¿anskij, dz. cyt., s. 9.
31
G. U¿anskij, dz. cyt., s. 10–11.
32
D. I. £ass, dz. cyt., s. 18.
33
L. J. Jakobzon, dz. cyt., s. 121.
34
Tam¿e, s. 26; M. Z. Szpak, dz. cyt., s. 22.
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powiedziach ich poprzedników z czasów carskich czy te¿ zagranicznych kolegów35.
Medyczne prace sowieckie dotycz¹ce masturbacji wysuwa³y na czo³o
kwestie praktyczne — potrzebê utrzymania biologicznych si³ spo³eczeñstwa (propagowanie modelu zdrowego i sprawnego cia³a), którymi mog³oby dysponowaæ pañstwo36. Jednak tak¿e z innych wzglêdów postrzegano
onanizm jako wyj¹tkowo podstêpn¹ i niebezpieczn¹ formê seksualnej ekspresji. W pewnym sensie autoerotyzm stanowi³ powa¿niejsze zagro¿enie
ni¿ impotencja czy nawet akt p³ciowy, niezale¿nie od wszelkich ekscesów
seksualnych lub form dewiacji, jakie móg³ przybieraæ. Chodzi³o o zawarty
w nim element sprzeczny z kolektywistyczn¹ ide¹ nowego pañstwa i nastawiaj¹cy do niego wrogo. „Deprawacja w pojedynkê” staje siê zjawiskiem
powszechnym, a wirus samotnoœci stopniowo oddzia³uje na wszystkie inne
sfery ¿ycia masturbuj¹cej siê jednostki. Werdykt poradników i podrêczników s³u¿¹cych „seksualnej oœwiacie” spo³eczeñstwa by³ jednoznaczny: onaniœci staj¹ siê introwertykami, „d¹¿¹ do samotnoœci”, „unikaj¹ kontaktów
z innymi”, „uwielbiaj¹ byæ sami” i „zag³êbiaj¹ siê w swój w³asny, wewnêtrzny œwiat”37.
Wprawdzie w podobny sposób oskar¿ali onanizm reprezentanci œrodowisk medycznych w innych krajach, mimo ró¿nych uwarunkowañ historycznych, religijnych i narodowych38, jednak w Rosji sowieckiej zachowania te zosta³y poddane ideologizacji, przypisano im wrêcz wywrotowy charakter. Postrzegano je jako daleko groŸniejsze ni¿ zwyk³a fizyczna niedoskona³oœæ, skoro prowadzi³y do coraz powa¿niejszego zrywania wiêzi spo³ecznych. Sugerowano, ¿e takie fizyczne i psychiczne wyobcowanie doprowadzi w koñcu do politycznej alienacji na znaczn¹ skalê. Lekarz M. Wasilewskij podkreœla³, ¿e osoba onanizuj¹ca siê koncentruje wszystkie myœli na
w³asnym organie seksualnym i stale zawê¿a kr¹g swych zainteresowañ. „By
zaspokoiæ swoj¹ pasjê bez przeszkód, separuje siê od swoich towarzyszy
i generalnie od spo³eczeñstwa, staje siê samotnikiem, biernym i chorobli35
Literatura dotycz¹ca medycznych pogl¹dów na temat masturbacji jest ogromna. Zob. T. Laqueur, Solitary Sex... i Solitary Pleasures: The Historical, Literary, and Artistic Discourses of Autoeroticism, wyd. P. Bennett,
V. A. Rosario, t. 2, New York–London 1995, zw³. wstêpny esej historiograficzny.
36
B. Sigal, Po³owaja ¿yzñ naszej mo³odio¿y, „Gigiena i zdorowje raboczej siemi” 1924, nr 16 (32), s. 2;
U. G. U¿anskij, dz. cyt., s. 8.
37
U. G. U¿anskij, dz. cyt., s. 8; G. Rozenblum, dz. cyt., s. 19.
38
T. Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge (Mass) 1990, s. 229;
L. Engelstein, dz. cyt., s. 234–236.
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wie zamyœlonym. W rezultacie w sposób nieunikniony opóŸnia siê jego rozwój umys³owy, a poczucie wspólnoty (obszczestwiennosti) i kole¿eñstwa zaczynaj¹ w nim obumieraæ”39.
Antyspo³ecznej natury masturbacji upatrywano w jeszcze innym jej
aspekcie; chodzi³o mianowicie o „onanistyczn¹ infekcjê”, budz¹c¹ — paradoksalnie — jeszcze wiêkszy niepokój ni¿ sam onanizm. Wed³ug opinii medycznych autorytetów onanizm (oraz oczywiœcie zachowania przez niego
inspirowane) jest „zaraŸliwy”, co znacznie zwiêksza³o jego potencjaln¹
spo³eczn¹ szkodliwoœæ. Niektórzy autorzy podnosili oddzia³ywanie sugestii
werbalnej: fatalne skutki mia³y powodowaæ rady towarzyszy „bardziej doœwiadczonych w sprawach zaspokajania swoich seksualnych potrzeb”40, gdy
zalecali tê praktykê jako sposób „uzyskania satysfakcji, doœwiadczenia silnych seksualnych doznañ”, bez ryzyka infekcji wenerycznej 41.
Abstynencja jako rozwi¹zanie
Có¿ zatem uznawano za dostêpn¹ m³odym ludziom alternatywê dla masturbacji czy seksualnych ekscesów? Wczesne ma³¿eñstwa b¹dŸ d³ugotrwa³e monogamiczne zwi¹zki, rozpoczynane przed osi¹gniêciem wieku dojrza³oœci ma³¿eñskiej, równie¿ nie by³y akceptowane, tym bardziej ¿e wi¹za³y
siê z ryzykiem niechcianej ci¹¿y.
Zarówno zajœcie w ci¹¿ê, jak i jej przerwanie zosta³y zdefiniowane jako
czynniki niszcz¹ce zdrowie m³odej kobiety. Obowi¹zki niezwi¹zane z ci¹¿¹,
a zw³aszcza praca, nie tylko sta³yby siê znacznie trudniejsze i boleœniejsze
ze wzglêdu na niedojrza³oœæ dziewczêcego cia³a42, ale wzrastaj¹cy p³ód,
a póŸniej niemowlê odebra³yby matce substancje niezbêdne do sfinalizowania jej w³asnego rozwoju, wprowadzaj¹c j¹ w trwa³y stan anemii i wyczerpania43. Przerwanie ci¹¿y przedstawiano jako szczególnie traumatyczny
wstrz¹s dla cia³a m³odej kobiety, nawet jeœli zabieg ten zosta³by przeprowadzony w higienicznych warunkach i przez wykwalifikowanego lekarza.

39

L. M. Wasilewskij, Po³owoje zdorowje, s. 19–20.
O. Fiejgin, dz. cyt., s. 28.
N. F. Altgauzen, A. J. £urie, E. P. Mielentiewa, dz. cyt., s. 83.
42
S. A. Protoklitow, Czto do³¿na znat’ diewuszka, Moskwa–Leningrad 1930, s. 7; L. M. Wasilewskij, Gigiena
mo³odoj diewuszki, s. 10.
43
G. J. Bruk, Czto takoje po³owoje wleczenije, Moskwa–Leningrad 1929, s. 85; N. Doniczew, Zdorowaja
i niezdorowaja po³owaja ¿yzñ, Moskwa–Leningrad 1930, s. 44; M. Lemberg, Czto nieobchodimo znat’ o po³owom woprosie, Leningrad 1925, s. 36.
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Doktor A. Mendelson powo³ywa³ siê na „nowe badania”, dowodz¹c, ¿e
aborcja u m³odych kobiet w skrajnych przypadkach powodowa³a „odwrócenie rozwoju”, w trakcie którego organy seksualne zanika³y, a wydzieliny
hormonalne z macicy ca³kowicie ustawa³y, powoduj¹c nieodwracaln¹ bezp³odnoœæ44.
OdpowiedŸ na zarysowan¹ powy¿ej alternatywê by³a jednoznaczna
i ogranicza³a siê do zaleceñ abstynencji.
Dowodz¹c, ¿e sperma i komórki jajowe niedojrza³ych osobników wyró¿niaj¹ siê gorsz¹ jakoœci¹, lekarze i wychowawcy przekonywali, i¿ cia³o m³odej matki nie jest w stanie dostarczyæ wystarczaj¹cej iloœci po¿ywienia wzrastaj¹cemu p³odowi. W konsekwencji niedo¿ywione dzieci czêsto umiera³y,
a te, które przetrwa³y, charakteryzowano jako s³abe, mizerne i chorowite.
Dodaæ trzeba, ¿e w przedma³¿eñskiej powœci¹gliwoœci upatrywano po³owicznego jedynie rozwi¹zania trudnej kwestii seksu, która nurtowa³a ówczesn¹ Rosjê. Druga czêœæ owego, jak¿e wa¿nego programu — eugeniczne
ma³¿eñstwo — musia³a poczekaæ a¿ do pe³nej socjoseksualnej dojrza³oœci
partnerów. Abstynencjê okreœlano jako jedyn¹ niezawodn¹ drogê do zapobie¿enia chorobom, perspektywie patologicznej ci¹¿y oraz przedwczesnemu wyczerpaniu wydzielin gruczo³owych. Ale p³yn¹ce z niej korzyœci wykracza³y daleko poza profilaktyczne tylko po¿ytki. Najwy¿szej wartoœci abstynencji upatrywano bowiem w jej mocy dyscyplinowania cia³a. A w procesie seksualnego uœwiadamiania zdyscyplinowane cia³o automatycznie stawa³o siê cia³em uspo³ecznionym, poniewa¿ propaganda powstrzymywania
siê od seksu zaleca³a jednoczeœnie, by wraz z ideowym zaanga¿owaniem
w realizowanie projektu nowego rewolucyjnego pañstwa — rozwijaæ dba³oœæ o zdrowie osobiste i zdrowie spo³eczne.
Kusz¹c obietnic¹ generalnego podwy¿szenia jakoœci ¿ycia, jakie abstynencja seksualna mia³a daæ spo³eczeñstwu, doktor Go³omb pisa³: „Wartoœæ
abstynencji (...) nie ogranicza siê do jednostki. Korzyœci p³yn¹ce z tego sposobu ¿ycia rozci¹gaj¹ siê na ca³¹ rodzinê, spo³eczeñstwo i pañstwo”45.
Powi¹zanie zdrowia jednostki ze zdrowiem spo³eczeñstwa dodatkowo
wzmacnia³o si³ê argumentów wychowawców, którzy starali siê przeciwdzia³aæ kojarzeniu hase³ powœci¹gliwoœci seksualnej z ca³kowicie b³êdnymi koncepcjami i praktykami bur¿uazyjnymi. Has³a abstynencji seksualnej, ³¹czo44
A. Mendelson, Ranniaja po³owaja ¿yzñ ili wozdier¿anije, „Gigiena i zdorowje raboczej i kriestianskoj siemi” 1928, nr 4, s. 8.
45
J. D. Go³omb, Po³owaja ¿yzñ normalnaja i nienormalnaja, Odessa 1926, s. 30.
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ne z eugenicznymi potrzebami spo³eczeñstwa i pañstwa, ³atwiej traci³y
zwi¹zek z ostro krytykowanymi kategoriami indywidualnej moralnoœci.
Dowodzi³a tego np. doktor G. Rozenblum: „Nie ma niczego bur¿uazyjnego (mieszczanskogo) w ¿¹daniu seksualnej abstynencji. Jest to warunek
zdrowia i istnienia spo³eczeñstwa pe³nego energii. Spo³eczeñstwo i pañstwo ¿¹daj¹ od m³odzie¿y abstynencji seksualnej”46. W konkluzji, pos³uguj¹c siê propagandow¹ frazeologi¹, dowodzi³a, ¿e takie oficjalne wsparcie
idei powœci¹gliwoœci okaza³o siê mo¿liwe tylko w Zwi¹zku Sowieckim, po
upadku kapitalizmu i ob³udnego bur¿uazyjnego porz¹dku seksualnego,
który mu towarzyszy³.
Twórcom „postêpowej” edukacji seksualnej, którzy w szerokim zakresie oferowali doradztwo w sprawie przechodzenia do postawy abstynencji
i ³atwiejszego jej praktykowania, niew¹tpliwie marzy³a siê egzystencja
w pe³ni zorganizowana. Próbowali decydowaæ o tym, co nale¿y jeœæ, w co siê
ubieraæ i co czytaæ, jak spêdzaæ wolny czas i w jakim obracaæ siê towarzystwie. Eksperci od wychowania k³adli zatem zdecydowany nacisk na potrzebê stworzenia i stosowania w praktyce regularnego planu jednostkowej
i zbiorowej egzystencji; w jego ramach odpowiedni rozk³ad dnia, podzielonego na czas odpoczynku, snu i pracy, by³by szczegó³owo zaprogramowany,
a nastêpnie konsekwentnie realizowany 47.
Abstynentom rekomendowano spanie z rêkami na poœcieli (dla unikniêcia nieœwiadomej samostymulacji), w zimnym pokoju i na twardym materacu pod lekkim kocem, poniewa¿ ciep³e, a zw³aszcza delikatne ³ó¿ko
uwa¿ano za winowajcê wiêkszoœci nocnych erekcji; ciê¿kie koce, ³o¿a z pierzynami oraz poduszki uznawano równie¿ za szkodliwe48. Po przebudzeniu
nale¿a³o natychmiast wstawaæ, poniewa¿ przed³u¿ony pobyt w ³ó¿ku grozi³
rozleniwieniem, fantazjami seksualnymi i erotycznym pobudzeniem 49.
Lekarze, a zarazem popularyzatorzy wiedzy medycznej doradzali czytelnikom rozpoczynanie ka¿dego dnia wed³ug specjalnego re¿imu higienicznego, z zimn¹ k¹piel¹ oraz æwiczeniami fizycznymi; zalecali tak¿e unikanie za wszelk¹ cenê siedz¹cego trybu ¿ycia50, a tak¿e noszenia obcis³ych
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G. Rozenblum, dz. cyt., s. 24.
J. D. Go³omb, dz. cyt. s. 29; A. Mendelson, O prieduprie¿dienii dietskogo onanizma, „Gigiena i zdorowje”
1930, nr 24, s. 12.
48
D. I. £ass, dz. cyt., s. 23.
49
J. D. Go³omb, dz. cyt., s. 29; A. Uspienskij, O wriedie rannich po³owych snoszenij, Charkow 1927, s. 47.
50
D. I. £ass, dz. cyt., s. 22.
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gorsetów, ciasnych majtek oraz zbyt mocno przylegaj¹cej jedwabnej bielizny (m.in. zwalczano zaciskanie talii pasem, co wedle ró¿nych opinii prowadziæ mia³o do „zastoju krwi w dolnej czêœci brzucha i u³atwia³o pobudzenie seksualne”)51. Abstynenci winni byli zwracaæ szczególn¹ uwagê na funkcje trawienne: powinni jeœæ obiad trzy godziny przed snem, opró¿niaæ pêcherz przed pójœciem do ³ó¿ka oraz jeœæ miêso z umiarem (nie wiêcej ni¿
pó³ funta, raz dziennie, w czasie obiadu)52. Powinni powstrzymywaæ siê od
ob¿arstwa i unikaæ wszelkiego rodzaju „stymulatorów”, takich jak przyprawy (które, podobnie jak miêso, uwa¿ano za „dra¿ni¹ce mózg i zwiêkszaj¹ce
produkcjê wydzielin seksualnych”)53, kofeina, a zw³aszcza alkohol — uznano je za szczególnie niebezpieczne dla zmagaj¹cych siê z nawykiem masturbacji54.
W omawianych tu poradnikach i artyku³ach popularnonaukowych nalegano tak¿e na unikanie innych bodŸców zmys³owych, ostrzegaj¹c czytelników, by nie rozpalali wyobraŸni lektur¹ zawieraj¹c¹ treœci erotyczne, nie
opowiadali sobie niestosownych dowcipów ani „nie ogl¹dali obrazków pornograficznych”55. Powinni byli zrezygnowaæ z niew³aœciwych i podniecaj¹cych przedstawieñ teatralnych i filmów, nie ogl¹daæ stymuluj¹cych erotycznie dzie³ sztuki, a tak¿e trzymaæ siê z dala od miejsc, gdzie mo¿na natrafiæ na rozrywki „nakierowane na najni¿sze instynkty t³umu i niejednokrotnie aran¿owane w celu pobudzania podniecenia seksualnego”56. Na koniec
wreszcie — ujawniaj¹c, ¿e ich doradztwo ukierunkowane by³o na rzecz abstynencji mê¿czyzn — niektórzy autorzy dodawali, ¿e nale¿y koniecznie
stroniæ od szczególnego typu osób: „Unikaæ towarzystwa frywolnych lub
rozpustnych kobiet, które, czêœciowo z nieœwiadomej kokieterii, a czêœciowo ze œwiadomej kalkulacji, pobudzaj¹ mê¿czyzn i zwiêkszaj¹ ich po¿¹danie seksualne (w przeciwieñstwie do towarzystwa kobiet czystych, z powa¿nymi sk³onnoœciami intelektualnymi, które zachêcaj¹ do ¿ycia skromnego)”57.
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A. Uspienskij, Po³owaja ¿yzñ, s. 91; tego¿, O wriedie..., s. 47.
J. D. Go³omb, dz. cyt., s. 29; A. Uspienskij, Po³owaja ¿yzñ..., s. 91.
J. D. Go³omb, dz. cyt., s. 15.
54
A. Uspienskij, O wriedie..., s. 46; A. Mendelson, Krajnosti po³owoj ¿yzni, „Gigiena i zdorowje raboczej
siemi” 1923, nr 6, s. 3.
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L. M. Lemberg, dz. cyt., s. 34–35.
56
A. Mendelson, Krajnosti po³owoj ¿yzni, s. 3; J. D. Go³omb, Po³owaja ¿yzñ, s. 29; G. Fiejgin, dz. cyt.,
s. 12–13.
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A. Mendelson, Krajnosti..., s. 3; podobnie J. D. Go³omb, Po³owaja ¿yzñ, s. 15.
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Kultura fizyczna i wybawienie drog¹ sublimacji
O abstynencji mówiono, ¿e ma jeszcze jedn¹ cenn¹ zaletê: ³¹czy ochronê cia³a fizycznego z transformacj¹ „cia³a pañstwowego”. By wyjaœniæ ten
zwi¹zek, eksperci–wychowawcy powracali do kwestii energii i zu¿ytkowania jej we w³aœciwy i odpowiedni sposób. Doktor G. Bruk zilustrowa³ ten
problem za pomoc¹ jednej ze swych licznych metafor, pos³uguj¹c siê skojarzeniem miêdzy produkcj¹ a aktywnoœci¹ seksualn¹. Jego zdaniem, ka¿da
energia mo¿e byæ u¿yteczna lub szkodliwa w zale¿noœci od tego, jak jest
u¿ywana. Porohy Dniepru by³y niebezpieczne, przeszkadza³y bowiem w nawigacji po tej wielkiej rzece, niszcz¹c tratwy i barki. Jednak te same porohy,
po wybudowaniu na nich tamy, sta³y siê bardzo u¿yteczne, dostarczaj¹ bowiem taniej energii elektrycznej, która o¿ywia ogromne obszary, œluzy zaœ
czyni¹ z Dniepru rzekê sp³awn¹ do samego ujœcia. Tak samo jest z energi¹
seksualn¹; mo¿e powodowaæ szkody, mo¿e nawet byæ przyczyn¹ infekcji
wenerycznych lub samobójstw, ale wydatkowana na coœ innego, staje siê
bardzo u¿yteczna58.
Jak jednak nazwaæ transformacjê energii z jej „mniej cennych” form
w „bardziej wartoœciowe”? Czytelników informowano, ¿e „nauka okreœli³a
ten proces mianem «sublimacji»”59. W tym ujêciu, w analizowanym „nauczaniu o seksie”, koncepcjê Freuda wyraŸnie przekszta³cono na mod³ê sowieck¹. W teorii psychoanalizy sublimacja to si³a instynktu seksualnego,
skierowana ku bardziej „szlachetnym” (wysublimowanym) dziedzinom intelektualnej i twórczej aktywnoœci lub przeznaczona do wydatkowania przy
realizacji innych cennych spo³ecznie d¹¿eñ. W ówczesnej sowieckiej medycynie mamy do czynienia z odmienn¹ interpretacj¹ tej koncepcji, g³osz¹c¹,
¿e bardzo wa¿ne sk¹din¹d hormony eliminuj¹ libido jako Ÿród³o u¿ytecznej
energii. W ten sposób ostatecznym celem dyskursu edukacyjnego na temat
abstynencji p³ciowej by³a próba przekonania wychowywanych, by ocalili
produkowan¹ przez hormony energiê, nie marnowali jej na seksualne wybryki, lecz zu¿ytkowali w sposób bardziej efektywny60.
Przeniesienie sublimacji ze sfery psychicznej do fizycznej umo¿liwi³o
wychowawcom ostateczne dope³nienie ich koncepcji wyidealizowanej wizji
58

G. J. Bruk, dz. cyt., s. 89.
A. Mendelson, Ranniaja po³owaja ¿yzñ, „Gigiena i zdorowje raboczej i kriestianskoj siemi” 1928, nr 5,
s. 6.
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A. Timofiejew, Kuda do³¿na naprawlatsja po³owaja energia mo³odio¿y, Charkow 1927, s. 37.
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cia³a, które dzia³a z gotowoœci¹ do samokontroli, samopoœwiêcenia oraz
do zaanga¿owania spo³ecznego. Oczywiœcie w sowieckim ujêciu sublimacji
ta ostatnia kategoria aktywnoœci jednostki rokowa³a najwiêksze nadzieje.
O ile wiêc w interpretacji autorów poradników i podrêczników reprodukcjê traktowano jako seksualny, cielesny wyraz zobowi¹zania doros³ego
cz³owieka wobec nowego spo³eczeñstwa, to w przypadku m³odzie¿y funkcja ta mia³a byæ przejêta przez abstynencjê seksualn¹; sublimacja mia³a zapewniæ ich zaanga¿owanie w realizacjê rewolucyjnych przemian.
W jaki jednak sposób m³odzi mê¿czyŸni i kobiety mieli przekszta³caæ
swój potencja³ energii seksualnej, aby nie zagra¿a³o uwolnienie siê jej
w formach niew³aœciwych czy wrêcz zakazanych? Tyle energii, ile tylko
mo¿liwe, mia³o byæ przeznaczone na dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne, jednak lekarze przyznawali, ¿e praca w uspo³ecznionej gospodarce sama w sobie nie jest w stanie uchroniæ m³odych ludzi przed dewiacj¹.
Zdaniem autorów opracowañ medyczno–edukacyjnych — ubolewaj¹cych, jak wspomnieliœmy, nad wci¹¿ jeszcze zdeprawowan¹ natur¹
wspó³czesnego sowieckiego ¿ycia — szczególnie nagl¹ca stawa³a siê potrzeba stworzenia bardziej reaktywnej, bardziej pobudzaj¹cej metody
przekszta³cania energii. Nieprzypadkowo wiêc w edukacji seksualnej tak
wiele uwagi poœwiêcano promowaniu innej formy „rewolucyjnej sublimacji”, daj¹cej ró¿norodne korzyœci jednostce, kolektywowi i pañstwu, a mianowicie — kulturze fizycznej.
Kultura fizyczna, upowszechniana na szerok¹ skalê na prze³omie XIX
i XX w. w Europie i Stanach Zjednoczonych, propagowa³a postawê akcentuj¹c¹ harmonijny rozwój umys³u i cia³a przez pielêgnowanie organizmu
oraz przestrzeganie zasad higieny, k³ad¹c nacisk na wykorzystanie leczniczych zasobów natury: s³oñca, powietrza i wody61. We wczesnych latach porewolucyjnej Rosji krytykowano to podejœcie, zw³aszcza zaœ widowiskowe
sporty w stylu zachodnim i „bicie rekordów” (a zdarza³o siê, ¿e i indywidualne wspó³zawodnictwo, rzadziej zawody sportowe); przeciwstawiano mu
koncepcjê kultury fizycznej, uprawianej w œcis³ym zwi¹zku ze spo³ecznym
i politycznym zaanga¿owaniem.
Orêdownicy fizkultury twierdzili, ¿e pomaga ona w walce z bez³adn¹
seksualnoœci¹ na wielu ró¿nych poziomach. Dziêki wysi³kowi fizycznemu,
61
O historii kultury fizycznej zob. H. Green, Fit for America: Health, Fitness, Sport and American Society,
New York 1986.
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osoby uprawiaj¹ce æwiczenia fizyczne z ³atwoœci¹ pozbywaj¹ siê erotycznych myœli. Omawiani autorzy wskazywali przy tym na „dobrze znany fakt”,
¿e sportowcy zawsze powstrzymuj¹ siê od uprawiania seksu ju¿ w dniach
treningów przed wa¿nymi zawodami lub meczami. „Rozpusta” nie interesuje ich tak¿e po zawodach, poniewa¿ zwiêkszona aktywnoœæ miêœni redukuje czynnoœæ gruczo³ów p³ciowych, a w zwi¹zku z tym tak¿e intensywnoœæ
poci¹gu seksualnego.
Fizkultura by³a szczególnie ceniona przez ekspertów od edukacji seksualnej ze wzglêdu na rolê w zwalczaniu masturbacji62. Ze szczególnym przekonaniem dowodzili jej efektywnoœci w tej dziedzinie dwaj lekarze: J. Kaminski i A. Mendelson, powo³uj¹c siê na przyk³ady Norwegii i Szwecji. Ich
zdaniem, w rezultacie znacznego upowszechnienia w tych krajach edukacji
fizycznej oraz gromadnego udzia³u ludnoœci w uprawianiu sportu nie ma
tam „absolutnie ¿adnych onanistów”63.
Wnioski
Có¿ jednak wypada³oby czyniæ, gdyby te ró¿norodne recepty s³u¿¹ce
kontroli popêdu seksualnego u m³odzie¿y nie przynios³y po¿¹danego rezultatu? Wiêkszoœæ autorów nie bra³a pod uwagê takiej mo¿liwoœci, nieugiêcie stoj¹c na stanowisku, ¿e przedstawione powy¿ej strategie sublimacji zagwarantuj¹ po¿¹dane zachowania. Publikacje opisuj¹ce przypadki, które potwierdza³y, ¿e takie techniki dyscyplinowania nie zawsze by³y skuteczne, zdarza³y siê rzadko. Pisz¹c na temat „prawdy o seksualnoœci m³odych
ludzi” w popularnym czasopiœmie poœwiêconym higienie i profilaktyce medycznej „Put’ k zdorowju”, lekarz J. Lifszyc opublikowa³ w ca³oœci „najbardziej przejmuj¹cy” — jak stwierdza³ — i „najtrudniejszy” z wielu listów, jakie zosta³y nades³ane do redakcji64. Nadawcami by³o czterech m³odych
mê¿czyzn w wieku od 18 do 20 lat; wszyscy wywodzili siê z klasy robotniczej.
Zaprezentowali siê jako „modelowi” przedstawiciele m³odzie¿y i w przekonaniu autora artyku³u zapewne nimi byli: wszyscy, po 8 godzinach pracy,
uczêszczali do szko³y wieczorowej, ucz¹c siê matematyki, fizyki, nauk spo³ecznych i rysunku technicznego. Ka¿dy z nich by³ aktywnym cz³onkiem sowieckiego spo³eczeñstwa: dwóch nale¿a³o do Komsomo³u, wszyscy wype³niali ró¿nego rodzaju zobowi¹zania na rzecz zwi¹zku zawodowego, fa62
63
64

B. W. Cukker, dz. cyt., s. 37; B. A. Iwanowskij, dz. cyt., s. 37.
J. I. Kaminskij, dz. cyt., s. 28.
J. Lifszyc, Prawda o po³owoj ¿yzni mo³odio¿y, „Put’ k zdorowju” 1926, nr 7–8, s. 9.
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bryki i Komsomo³u. Niektórzy spoœród nich znajdowali jeszcze czas na kulturê fizyczn¹, w szczególnoœci koszykówkê, wioœlarstwo i lekk¹ atletykê.
Gdy tylko by³o to mo¿liwe, próbowali nawet czytaæ ksi¹¿ki i czasopisma,
gdy¿ jasno wynika³o z ich listu, ¿e wszyscy czterej byli ca³kiem nieŸle zaznajomieni z poradnictwem seksualnym oferowanym ich pokoleniu. Po wyliczeniu czynnoœci, które wype³nia³y im ca³y dzieñ, doszli do wniosku, ¿e „powinno siê okazaæ, i¿ ca³a nasza energia seksualna winna zostaæ przekszta³cona w energiê mentaln¹”. Wszelako owa tak bardzo po¿¹dana
transformacja nie nastêpowa³a. Wszyscy zaobserwowali, ¿e pozostawa³a
w nich znaczna czêœæ energii seksualnej, „domagaj¹c siê naturalnego jej
wykorzystania”. Przedyskutowawszy swe k³opoty, m³odzi mê¿czyŸni doszli
do wniosku, ¿e maj¹ trzy rozwi¹zania, z których ¿adne nie by³o do przyjêcia: ani seks ze znajom¹ kobiet¹, ani seks z prostytutk¹, ani masturbacja.
Pisz¹cy wyjaœnili, ¿e pierwsza ewentualnoœæ (uprawianie seksu, a póŸniej
zerwanie znajomoœci) by³a niew³aœciwa z powodów etycznych. Nie mieli
bowiem czasu, by siê z kimœ zwi¹zaæ na trwa³e, ani sposobnoœci, by zawrzeæ
odpowiednie znajomoœci; rozumieli ponadto, ¿e takie wspó³¿ycie mog³oby
zakoñczyæ siê ci¹¿¹, a nastêpnie koniecznoœci¹ utrzymywania dziecka, co
dalece wykracza³o poza ich mo¿liwoœci finansowe. Prostytucjê uwa¿ali za
wyjœcie równie niew³aœciwe, nie tylko ze wzglêdów etycznych, ale tak¿e dlatego, ¿e obawiali siê zara¿enia chorob¹ weneryczn¹ i nie mieli pieniêdzy na
p³atny seks. W koñcu odrzucili te¿ masturbacjê — ze wzglêdu na jej niszcz¹cy wp³yw na cia³o. Zwracaj¹c siê teraz do popularnego pisma o radê,
m³odzi ludzie wyrazili obawê, ¿e otrzymaj¹ „formalny, bezduszny list z zaleceniem uprawiania tej samej, starej fizkultury, zwiêkszenia intensywnoœci
pracy intelektualnej [co, jak zapewniali, ju¿ wykonywali] i z innymi równie
prymitywnymi pouczeniami seksualnego moralisty”. M³odzi mê¿czyŸni zakoñczyli swój list nastêpuj¹cym apelem: „Postawcie siê na naszym miejscu
i dajcie nam konkretne rozwi¹zanie, byœmy mogli siê wydobyæ z tego seksualnego «œlepego zau³ka». Kontynuowanie przekszta³cania energii seksualnej w energiê intelektualn¹ w przysz³oœci nie wchodzi w grê. Poza tym
— nie mamy ju¿ dok¹d pójœæ”.
Wydaje siê nieprawdopodobne, by robotnicy ci zostali choæ w najmniejszym stopniu usatysfakcjonowani odpowiedzi¹ doktora Lifszyca. Zacz¹³ on
od przypomnienia, ¿e tak naprawdê istnieje gotowe rozwi¹zanie dla ich dylematu — a jest nim œcie¿ka dyscypliny — i zacytowa³ w tym kontekœcie
stwierdzenie Lenina, ¿e „dyscyplina, nawet w mi³oœci, nie jest niewolnic-
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twem”. Dlaczego — zapytywa³ — oczekiwali, ¿e ka¿da potrzeba mo¿e byæ
natychmiast zaspokojona? „Cierpliwoœci, towarzysze — zaleca³. — Kult
po¿¹dania jest obcy proletariatowi, jest na wskroœ bur¿uazyjny”. Ich
uczestnictwo w æwiczeniach fizycznych i edukacji by³y godne pochwa³y, ale
co z ich siln¹ wol¹ i inteligencj¹? Cytowany autorytet wyjaœnia³, ¿e wszystko
to ma swoj¹ cenê: „Odmawialiœmy sobie du¿o i dalej odmawiamy. Odrobinê samozaparcia w kwestii ¿ycia seksualnego trudno zakwalifikowaæ do
najtrudniejszych ograniczeñ”.
Doktor Lifszyc dyscyplinowa³ m³odych ludzi nie dlatego, ¿e — jego zdaniem — wyolbrzymiali oni swój pozornie istotny, osobisty dyskomfort.
Przedstawiaj¹c poœwiêcenie dla s p r a w y jako najwznioœlejsz¹ cechê proletariatu, sugerowa³ przy tym, ¿e wszelkie przejawy lub sygna³y po¿¹dania
seksualnego u m³odych ludzi — nawet mimo ich deklaracji, ¿e pragn¹ w jakiœ sposób uwolniæ siê od tego po¿¹dania — s¹ gestem wrogim wobec interesów klasy robotniczej i same w sobie aktem kontrrewolucyjnym.
Do koñca 1931 r. dzia³ania na rzecz wychowania seksualnego w Rosji
sowieckiej zupe³nie zanik³y: deszcz artyku³ów, broszur i ksi¹¿ek usta³ niemal¿e z dnia na dzieñ. W œwietle dzisiejszej wiedzy o „rewolucji kulturalnej”, „wielkim prze³omie” i polityce konsolidacji stalinizmu, nie zaskakuje, ¿e zosta³y przerwane publiczne dyskusje na temat seksualnoœci — bez
wzglêdu na to, jak bardzo by³y wyzute z seksu.
Przyczyn¹ upadku edukacji seksualnej by³y po czêœci zmiany zachodz¹ce w œrodowiskach medycznych i naukowych. Wiadomo, ¿e ze stalinowskiego prze³omu i czystek ¿adna dyscyplina naukowa, ³¹cz¹ca sprawy biologii z kwestiami spo³ecznymi czy usi³uj¹ca rozszerzyæ prawa biologii na ludzi, nie wysz³a bez szwanku65.
Przyczyn zaprzestania edukacji seksualnej nale¿y siê doszukiwaæ tak¿e w niej samej. Przypomnijmy, jaki by³ punkt wyjœcia akcji bojowników
o „zwyciêskie rozstrzygniêcie kwestii p³ciowej”. Ich strategia walki o zdrowy seks przewidywa³a atak na dwóch frontach: bitwê „przeciwko wszystkiemu, co w jakikolwiek sposób sprzyja po¿¹daniu seksualnemu, oraz dostarczanie wra¿eñ i odczuæ, które zajm¹ miejsce doznañ seksualnych” 66.
Szturmowe tempo planów 5–letnich zdawa³o siê tym w³aœnie, co „zalecali lekarze”. Komplikacje zwi¹zane z poci¹giem seksualnym zaczêto zwal65
M. B. Adams, The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil and Russia, New York 1990,
s. 184.
66
A. Timofiejew, dz. cyt., s. 25, 27.
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czaæ za pomoc¹ metod prawnych, œrodków przymusu, drog¹ obowi¹zkowej
sublimacji, a przede wszystkim przez szybkie uprzemys³owienie kraju i kolektywizacjê rolnictwa.
Wy³¹czywszy niewielk¹ czêœæ energii seksualnej potrzebnej do reprodukcji, resztê jej miano ukierunkowaæ na budowanie pañstwa i kolektywistycznego spo³eczeñstwa. Oficjalnie nie istnia³ ju¿ bolesny problem spo³eczny, który mo¿na by rozwi¹zaæ za pomoc¹ intensywnej edukacji. Przypadki jakichkolwiek niew³aœciwych zachowañ seksualnych by³y „leczone”
przy u¿yciu takich œrodków, jak penalizacja prostytucji (wczesne lata 30.),
homoseksualizmu (1934) i aborcji (1936) 67.
Rozwa¿aj¹c udzia³ lekarzy w „wielkim prze³omie” i rolê, jak¹ odegrali
w pocz¹tkach stalinizmu, nale¿y zrezygnowaæ z prób uproszczonego kwalifikowania ich b¹dŸ jako ofiar pañstwa–molocha, b¹dŸ jako giermków Stalina. W niniejszym artykule i w innych wypowiedziach zakwestionowa³am
pogl¹d, i¿ wiedza o seksie, tworzona i propagowana przez inicjatorów
„oœwiaty seksualnej” w latach 20., w nastêpnej dekadzie u³atwi³a podjêcie
przez pañstwo sowieckie represyjnej polityki wobec seksu. W rzeczywistoœci zachowania promowane przez wychowawców seksualnych — „normalnoœæ” jako brak dewiacji, ograniczanie przejawów libido, abstynencja seksualna oraz troska o kolektyw kosztem jednostki — by³y uderzaj¹co podobne do dogmatów, które partia przyjê³a w tej dziedzinie w latach 30. A zatem
mo¿na stwierdziæ z pewn¹ ironi¹, ¿e „wielki sukces” lekarzy wystêpuj¹cych
w roli seksuologów w kodyfikowaniu i promowaniu tych zachowañ w poprzedniej dekadzie spowodowa³, ¿e stali siê zbyteczni, gdy przyœwiecaj¹cy
im system wartoœci zosta³ w³¹czony przez partiê do jej w³asnego programu
— a ten móg³ byæ wcielany w ¿ycie bez konkuruj¹cych ze sob¹ ekspertów
i bez jawnych odniesieñ do k³opotliwego tematu seksu.

67
Na temat prostytucji zob. R. Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism,
and Bolshevism, 1860–1930, Princeton 1978, s. 405; N. B. Lebina, M. W. Szkaroskij, Prostitucja w Pietierburgie, Moskwa 1994, s. 153–160. Na temat homoseksualizmu zob. D. Healey, Homosexual Desire in Revolutionary Russia, Chicago 2001, s. 185. Na temat aborcji zob. W. Z. Goldman, Women, the State and Revolution:
Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936, Cambridge 1993, s. 331.
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„Gdy bêdê na zaludnieniu,
pojmê córeczkê Tatara...”
Samotnoœæ i próby jej przezwyciê¿ania
w ¿yciu polskich zes³añców na Syberii
w okresie miêdzypowstaniowym

„Gdy bêdê na zaludnieniu, pojmê córeczkê Tatara...”...

Dobrym i wygodnym punktem wyjœcia poni¿szych rozwa¿añ mo¿e byæ
S³ownik Wiktorii Œliwowskiej1. Jeœli ograniczymy siê tylko do wymienionych w nim zes³añców w okresie od powstania listopadowego do manifestu
koronacyjnego z 1856 r., wy³¹czaj¹c tych, którzy wcieleni byli do wojska, jak
i osoby duchowne (obie grupy wymaga³yby osobnego potraktowania), nie
uwzglêdniaj¹c tych, którzy zes³ani byli do guberni europejskich (jest to grupa zes³añców potraktowanych „³agodniej”, odbywaj¹cych karê zwykle krócej i w odmiennych warunkach), oraz nie bior¹c pod uwagê tych, o których
wiedza nasza jest szcz¹tkowa (gdy nie znamy nawet ich przybli¿onego wieku), pozostanie grupa 547 zes³añców — wystarczaj¹ca, jak siê zdaje, by na
podstawie ich losów podj¹æ próbê zarysowania problematyki zasygnalizowanej w tytule niniejszego artyku³u.
Zacznijmy od tego, ¿e byli to ludzie m³odzi — przeciêtna ich wieku
w chwili pocz¹tku zes³ania wynosi³a niespe³na 31 lat. Oczywiœcie liczenie
œredniej wieku dla grupy ludzi, wœród których najm³odszy mia³ lat 13, a najstarszy 70, niewiele wyjaœnia. Powiedzmy wiêc, ¿e tych, co mieli lat 20
i mniej, by³o w tej grupie 74, w wieku 21–30 lat — 241, 31–40 lat — 142,
1

W. Œliwowska, Zes³añcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej po³owie XIX wieku. S³ownik biograficzny,
Warszawa 1998.
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41–50 lat — 64, 51–60 lat — 18 i wreszcie 61–70 lat — 8. Ludzi maj¹cych
w chwili zes³ania mniej ni¿ 40 lat jest 457, co stanowi 83,5% ca³oœci!
Z braku wystarczaj¹cej dokumentacji trudno jest oszacowaæ nawet
w przybli¿eniu œredni czas ich przebywania na zes³aniu. Niemal wszyscy
mogli powróciæ do kraju w wyniku amnestii cesarskiej, og³oszonej z okazji
manifestu koronacyjnego w 1856 r. Ci, którzy zostali skazani w wyniku powstania listopadowego czy te¿ w konsekwencji „zaliwszczyzny”, przebywali
na Syberii lat 20 i wiêcej, skazani w nastêpstwie kolejnych spisków, odpowiednio krócej.
Ten najczêœciej bardzo d³ugi czas zes³ania ka¿dego z nich dzieli siê na
dwie wyraŸnie ró¿ni¹ce siê czêœci. Najczêstszy wyrok, na jaki byli skazywani, stanowi³a kara katorgi — czêsto 20–letniej, niekiedy krótszej — zwykle
praktycznie skracanej w wyniku kolejnych amnestii lub te¿ zabiegów rodzin. Po odbyciu tej kary zes³añcy byli przenoszeni na „osiedlenie”. W wielu przypadkach przejœcie na ten formalnie ³agodniejszy sposób odbywania
kary oznacza³o w praktyce pogorszenie sytuacji zes³añca, nie tylko w sensie
materialnym — kator¿nicy, niezale¿nie od tego, czy faktycznie zatrudniani
byli przy jakichœ robotach, czy nie, otrzymywali miesiêcznie 2 ruble i 2 pudy
m¹ki, a przebywaj¹cy na osiedleniu musieli siê w zasadzie utrzymywaæ sami. Pogarsza³a siê równie¿ sytuacja osobista zes³añca. Kator¿nicy, skupieni
w miejscach odbywania robót wœród wielu innych takich jak oni, mogli nie
tylko liczyæ na ró¿nego typu pomoc ze strony kolegów, ale, co wa¿niejsze,
nie byli osamotnieni. Przeniesieni na osiedlenie, przebywaj¹c w wyznaczonych im przez w³adze miejscowoœciach, czêsto w niewielkich osadach wiejskich, wœród ludzi pod ka¿dym wzglêdem obcych, a czêsto i nieufnych, skazani byli na samotnoœæ, która by³a jednym z najwiêkszych ciê¿arów zes³ania.
Mo¿emy obserwowaæ wiele sposobów stosowanych przez polskich zes³añców syberyjskich na przezwyciê¿enie owej samotnoœci. Potrzeba gromadzenia siê, a nawet samoorganizowania przejawia³a siê w najró¿niejszy
sposób i w rozmaitych formach. Zes³ani cz³onkowie Stowarzyszenia Ludu
Polskiego przyjêli wrêcz jako obowi¹zuj¹c¹ zasadê, by „³¹czyæ siê, ile tylko
mo¿na, je¿eli w³adze pozwol¹, odwiedzaæ siê wzajemnie i zgromadzaæ siê
jak najczêœciej i dlatego ka¿dy by³ zobowi¹zany obchodziæ imieniny,
a wszyscy powinni byli na imieniny przybywaæ”2. Z tego, co wiemy, by³o to

2

J. Ruciñski, Konarszczyk. 1838–1878. Pamiêtniki zes³ania na Sybir, Lwów 1895, s. 98–99.
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skrupulatnie przestrzegane, i to nie tylko w dni imienin, wykorzystywano
te¿ wszelkie inne okazje. Tam, gdzie by³ koœció³ czy chocia¿by kaplica, zbierano siê w niedziele i œwiêta, a chocia¿ motyw religijny by³ tu najwa¿niejszy,
to przecie¿ nie jedyny. Podejmowano próby, by tam, gdzie nie ma koœcio³a,
zes³añcy zbierali siê na wspólne modlitwy. Aleksander Wê¿yk3 w niezmiernie interesuj¹cym memoriale (wagê tego tekstu dobrze zrozumia³ Agaton
Giller, któremu zawdziêczamy jego zachowanie) Uwagi nad potrzebami parafii zabajkalskiej, pisa³: „Rozproszenie jest g³ównym defektem naszej parafii, lecz dopiero przez przypatrzenie siê skutkom, wynikaj¹cym z tego
rozproszenia, mo¿na poznaæ ca³¹ rozci¹g³oœæ tej klêski. W spo³ecznoœci bowiem spoczywa dopiero rzeczywista si³a i nikt odosobniony nie jest dosyæ
mocnym, aby móg³ byæ bezpiecznym... Je¿eli wiêc w jakiej miejscowoœci zamieszkuje trzech katolików, niech ci uwa¿aj¹ siê za spo³ecznoœæ katolick¹...
Taka spo³ecznoœæ niechaj wprowadza u siebie obyczaj œwiêcenia œwi¹t przez
zbieranie siê na wspóln¹ modlitwê. (...) taki to obyczaj (...) staæ siê mo¿e zawi¹zkiem spo³ecznoœci katolickiej, w której dopiero tkwi moc i bezpieczeñstwo pojedynczych”.
¯e Wê¿ykowi chodzi nie tylko o kultywowanie wiary, widaæ wyraŸnie,
gdy mówi: „Matka Boska Czêstochowska uznana jest od dawnych czasów
za szczególn¹ Opiekunkê naszego plemienia, której ju¿ czêsto doznawaliœmy pomocy, niechaj wiêc parafianie, zaprowadzaj¹c u siebie obyczaj schodzenia siê na wspóln¹ modlitwê (...) uciekn¹ siê teraz w tej naszej potrzebie
do tego nieomylnego Ÿród³a, oddaj¹c te swoje intencje szczególnej opiece
Matki Boskiej Czêstochowskiej”4.
Mo¿liwie czêste spotykanie siê we w³asnym gronie, pod ró¿nymi pretekstami, niebudz¹cymi zaniepokojenia w³adz, pozwala³o przezwyciê¿aæ
choæ na chwilê têsknotê za krajem, zaspakaja³o potrzebê bycia wœród swoich. Szczególnie chêtnie zbierano siê tam, gdzie by³a kobieta Polka. Tak
o tym pisze Wiktoria Œliwowska: „Kobiety wnosi³y do krainy wygnania ciep³o domowego ogniska; miejsce kawalerskich wieczorów zajmowa³y rodzinne spotkania, z gwarem dzieciêcych g³osów, atmosfer¹ przypominaj¹c¹ ojczyznê. By³o ju¿ gdzie spêdzaæ œwiêta religijne i narodowe (...) ich

3

Tak Aleksander Wê¿yk, jak i pozostali ni¿ej wymienieni zes³añcy, maj¹ biogramy w cytowanym ju¿ s³owniku Wiktorii Œliwowskiej, gdzie mo¿na odszukaæ dalsze o nich informacje.
A. Wê¿yk, Uwagi nad potrzebami parafii zabajkalskiej, [w:] A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberii, t. 3, Lipsk 1867, s. 275–282.
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domy by³y prawdziw¹ przystani¹ dla rodaków”5. Oto co o takich spotkaniach i ich atmosferze pisa³ kronikarz zes³añców w Irkucku, Julian Sabiñski6: „Znów dzieñ i wieczór mi³em nacechowane wra¿eniem, zjednoczy³y
ca³e towarzystwo w mieszkaniu Roszkowskich na imieniny kochanej i czcigodnej naszej Antonilli7. By³y tam s³odkie, bez ¿adnego przymusu i udawania gawêdy: s³odkie, bo ze swoimi, o swoich i w swojej mowie, której nie razi³y obce uczucia, nie pstrzy³y cudze wyrazy, ani te¿ obce nie oniemia³y twarze. By³y spomnienia i narodowe œpiewy; by³y nawet i improwizacje wylane
z pe³nego serca a natchnione têsknot¹, przez któr¹ niekiedy przebija³ jakiœ
promyk lepszej, acz niepewnej i dalekiej przysz³oœci zbyt s³aby niestety, ¿eby móg³ z³udziæ nadziej¹, lecz jak¿e nie b³ogos³awiæ mu za to, ¿e na kilka
minut przynajmniej, sprowadzi³ zapomnienie doli obecnej?” 8.
Okazja do wizyty w takim prawdziwie „polskim domu”, w którym gospodyni¹ by³a Polka, ¿ona zes³añca, nie trafia³a siê czêsto — imieniny mija³y, œwiêta siê koñczy³y i trzeba by³o wracaæ do codziennych zmagañ z samotnoœci¹ i codziennych k³opotów materialnych, bytowych. Koœcio³ów czy kaplic na Syberii by³o ma³o, oddalone by³y od siebie nieraz tysi¹ce kilometrów. Prób¹ pokonania tego typu trudnoœci, i to skuteczn¹, by³y wspólne
gospodarstwa zes³añcze. Zbyt wiele miejsca zajê³oby opisywanie czy tylko
wymienianie wiêkszych lub skromniejszych zes³añczych wspólnych chat,
domów, gospodarstw b¹dŸ folwarków istniej¹cych w okresie miêdzypowstaniowym na Syberii. Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e najwiêkszy
by³ dom doktora Józefa Antoniego Beaupré w Wielkim Nerczyñskim Zawodzie, on te¿ odegra³ wœród innych siedzib najwa¿niejsz¹ rolê 9.
By³ on faktyczn¹ stolic¹ zes³añców polskich w kraju zabajkalskim, miejscem, w którym koncentrowa³o siê ich ¿ycie organizacyjne, kulturalne, na5
W. Œliwowska, Polskie zes³anki na Syberii w dobie miêdzypowstaniowej, „Miscellanea Historico–Archivistica”, t. 6, Warszawa–£ódŸ 1996, s. 186.
6
J. Trynkowski, A. Woltanowski, Julian Glaubicz Sabiñski (1797–1869) i jego „Dziennik”, „Ze skarbca kul–
tury” 1991, z. 51, s. 81.
7
O Antonilli Roszkowskiej zob. J. Trynkowski, A. Woltanowski, Antonilli Roszkowskiej „Modlitewnik sybe–
ryjski”, „W drodze” 1989, nr 2, s. 104–106.
8
J. G. Sabiñski, Dziewiêtnaœcie lat wyrwanych z mojego ¿ycia, czyli Dziennik mojej niewoli i wygnania
od r. 1838 do 1857 w³¹cznie, t. 3 1841–1857, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw, rkp. 14465/II,
k. 378 — 16 XII 1845 r.
9
J. Trynkowski, Chatka Antoniego. Komentarz do obrazka Obchód imienin Antoniego Beaupré w Nerczyñsku w 1855 r., opublikowanego w „Przegl¹dzie Wschodnim” I, 1991, z. 2, „Przegl¹d Wschodni” I, 1991,
z. 4, s. 877–884; ten¿e, Rachunki domu na Syberii, [w:] Gospodarka – Ludzie – W³adza. Studia historyczne
ofiarowane J. £ukasiewiczowi w 75. rocznicê urodzin, red. M. Kopczyñski, A. M¹czak, Warszawa 1998,
s. 217–231.
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ukowe i towarzyskie. To ten dom i jego niezwyk³y gospodarz pozwolili wielu wygnañcom prze¿yæ trudn¹ próbê zes³ania z godnoœci¹, a niekiedy nawet
z po¿ytkiem.
Niew¹tpliwie najwy¿sz¹ form¹ samoorganizacji zes³añców w okresie,
o którym mówimy, by³y ich organizacje samopomocowe — „ogó³y”, œwietnie dzia³aj¹ce w Syberii Wschodniej — na Zabajkalu i w Irkucku10, s³abiej
rozwiniête i doœæ anemiczne w Syberii Zachodniej. Odegra³y one z pewnoœci¹ wielce pozytywn¹ rolê w przezwyciê¿aniu samotnoœci zes³añców czy
w pokonywaniu innych trudnoœci, nie mog³y jednak swym zasiêgiem obj¹æ
wszystkich, nie mog³y te¿ zast¹piæ tego, za czym niemal wszyscy têsknili,
o czym marzyli, nie mog³y zast¹piæ rodziny, tego wszystkiego, co mieœci siê
w pojêciu „ciep³o domowego ogniska”.
Sytuacja rodzinna zes³añców by³a oczywiœcie ró¿na, lecz znów z powodu
braku kompletnych danych nie potrafimy przedstawiæ tego w liczbach. ¯enuj¹co banalnie zabrzmi stwierdzenie, ¿e byli wœród nich kawalerowie, ludzie ¿onaci, którzy pozostawili w kraju rodziny i nieraz liczne dzieci, byli
wdowcy, byli ci, którzy o œmierci ¿on dowiedzieli siê dopiero po jakimœ czasie pobytu na zes³aniu.
Do Jerzego Brynka, Tomasza Bu³haka, Erazma Kleczkowskiego, Stanis³awa Kozakiewicza, Henryka Krajewskiego, Joachima Leœniewicza, Seweryna Malinowskiego, Fryderyka Michalskiego, Wincentego Migurskiego, Antoniego Orzeszko, Adolfa Roszkowskiego, Justyniana Ruciñskiego,
Konstantego Ruszkowskiego, Waleriana Rz¹¿ewskiego, Wojciecha Umiñskiego, Cypriana W¹sowicza i Alojzego Wende, pokonuj¹c liczne trudnoœci
i przeszkody, przyjecha³y z kraju ¿ony. Dzieje tych dzielnych kobiet, losy
tych ma³¿eñstw zas³uguj¹ z pewnoœci¹ na osobne opracowanie. Listê tê nale¿y rozszerzyæ o ma³¿onków Mariannê i Wojciecha Karpiñskich, zes³anych
razem za pomoc udzielon¹ uczestnikom wyprawy Józefa Zaliwskiego. Dodaæ do tego trzeba cztery przypadki, gdy do zes³añców przyjecha³y z kraju
narzeczone, by ju¿ na Syberii wst¹piæ z nimi w zwi¹zki ma³¿eñskie. Do Karola Hildebrandta przyby³a Maria Baliñska (synowica pisarza Micha³a Baliñskiego), do Apollina Hoffmeistra przyjecha³a Heloiza Kurcjuszówna
(która bêdzie ju¿ póŸniej towarzyszyæ mê¿owi w jego kolejnym zes³aniu po

10

W. Œliwowska, J. Trynkowski, „Ogó³y” — organizacje samopomocowe polskich zes³añców we Wschodniej
Syberii, w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych XIX w., [w:] ¯ycie jest wszêdzie... Ruchy spo³eczne w Polsce
i Rosji do II wojny œwiatowej, red. A. Brus, Warszawa 2005, s. 147–182.
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powstaniu styczniowym i umrze na Syberii), za W³adys³awem Rabcewiczem pod¹¿y³a, mimo oporów rodziny, Katarzyna Niepokojczycka, a do
W³adys³awa Wiêckowskiego przyjecha³a Katarzyna Winnicka11. Wiemy jeszcze o pewnej liczbie ¿on zes³añców, które planowa³y przyjazd do mê¿ów,
ale plany te z ró¿nych przyczyn nie zosta³y zrealizowane (¿ony Jacka Go³yñskiego, Leopolda Jarzyny, Lucjana Michalskiego, Teofila Stojkowskiego...). Równie¿ nie wszystkie narzeczone umia³y pokonaæ piêtrz¹ce siê
przeszkody i zdobyæ siê na niebezpieczn¹ drogê na Syberiê, by po³¹czyæ siê
z ukochanymi. Tak by³o m.in. ze Stefani¹ Ginowsk¹, która mimo pocz¹tkowego zapa³u nie zdecydowa³a siê ostatecznie na podró¿ do swego narzeczonego, Adolfa Januszkiewicza12. Te wymienione wy¿ej 22 rodziny to w ogromnej liczbie zes³añców zjawisko zupe³nie wyj¹tkowe. Nale¿y przy tym s¹dziæ,
¿e w tej kwestii nasza wiedza jest kompletna. W³aœnie wyj¹tkowoœæ zjawiska, budz¹cego powszechne zainteresowanie, daje nam niemal gwarancjê,
¿e inne tego typu przypadki nie umknê³y naszej uwadze.
Przechodz¹c z katorgi na osiedlenie, zes³añcy odzyskiwali czêœæ praw,
których poprzednio byli pozbawieni, mogli teraz wstêpowaæ w zwi¹zki
ma³¿eñskie. Nie by³o to jednak proste. Niepisana „konstytucja” zes³añcza
zakazywa³a ma³¿eñstw z Rosjankami, kobietami prawos³awnymi, wynika to
jednoznacznie z wielu œwiadectw13. Agaton Giller wypowiada siê w tej sprawie kategorycznie: „(...) Odmawiamy szacunku publicznego tym rodakom,
którzy po¿enili siê z Moskiewkami. Oni pomagaj¹ rz¹dowi do wynarodowienia Polaków, niech siê wiêc nie dziwi¹, ¿e w sercu mamy dla nich pogardê. (...) Mi³oœæ ¿ony wypar³a im z serca potrzebê opierania siê zgubnym
wp³ywom rz¹du, mi³oœæ ¿ony zmusi³a ich poddaæ siê skutkom z³ego prawa
i namówi³a do skazania dzieci na stratê narodowoœci — niech siê wiêc jeszcze raz nie dziwi¹, ¿e straciliœmy dla nich uczucia rodaków, ¿e odsuwamy
siê od nich razem z szacunkiem. Wygnañcy polityczni, ¿eni¹c siê z Moskiewkami, podwójnie godni potêpienia, bo podwójnie przeniewierzyli siê,
11
Nie wymieniamy tu Anny Domaszewskiej z Lewickich, która przyjecha³a na Syberiê i wysz³a tu za m¹¿ za
Henryka Krajewskiego, œlub ten mia³ miejsce w 1858 r., ju¿ po manifeœcie koronacyjnym. Dla porz¹dku,
choæ wykracza to poza przyjête ramy tematu, trzeba wspomnieæ, ¿e do Piotra Cyryny, konarszczyka, zes³anego do Wschodniej Syberii, który na w³asn¹ proœbê zosta³ wcielony do Korpusu Kaukaskiego, przyjecha³a
ju¿ na Kaukaz narzeczona Julia, a do Ksawerego Stobnickiego, œciegieñczyka, wcielonego do Korpusu Syberyjskiego, przyby³a do Tomska narzeczona Katarzyna Rejter, która zmar³a wkrótce po œlubie.
12
J. Trynkowski, Ile ja wieków na ten list czeka³em... Listy Stefanii Ginowskiej do Adolfa Januszkiewicza,
„Blok–Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 1999 [2000], nr 12/13, s. 279–328.
13
Ten¿e, Kodeks etyczny zes³añca w œwietle pism Agatona Gillera, „Studia £om¿yñskie” XIV, 2004, s. 27–28.
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raz jako Polacy, drugi raz jako ludzie politycznego charakteru. Opinia wygnañców surowo karci³a kolegów, którzy tu ¿ony i rodziny szukali, którzy
otaczali siê innej wiary potomstwem”14.
Polek katoliczek na Syberii jednak nie by³o lub, œciœlej rzecz bior¹c, by³o bardzo ma³o. Jak siê zdaje, dobr¹ ilustracj¹ tego stanu rzeczy mo¿e byæ
spis parafian rzymskokatolickiej parafii nerczyñskiej w kraju zabajkalskim
z 1856 r.15 Na ogóln¹ liczbê 800 osób objêtych tym spisem wymienionych
jest 732 mê¿czyzn i zaledwie 68 kobiet (nie wszystkie by³y Polkami, czêœæ to
kobiety zes³ane za przestêpstwa pospolite, s¹ te¿ wœród nich kilkuletnie
dziewczynki — córki z katolickich ma³¿eñstw). Mo¿emy wymieniæ tylko kilka kobiet zes³anych na Syberiê za „przestêpstwa polityczne” (wiêcej by³o
tych, które, zamieszane w dzia³alnoœæ patriotyczn¹, zsy³ane by³y do guberni
europejskich lub zamykane w klasztorach „na pokutê”), prócz wy¿ej ju¿
wspomnianej Marianny Karpiñskiej, zes³anej razem z mê¿em, umiemy
wskazaæ tylko trzy skazane za udzia³ w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego:
Ewê Feliñsk¹, Józefê Rz¹¿ewsk¹ i Paulinê Wilczopolsk¹, z nich tylko ta
druga wysz³a na Syberii za m¹¿, ale nie za zes³añca, lecz za lekarza Ignacego Wakuliñskiego, pozosta³e dwie wytrwa³y — Feliñska w stanie wdowim,
a Wilczopolska panieñskim. By³a na zes³aniu jeszcze jedna Polka, Magdalena Sakowska, lecz niewiele o niej wiemy; jak siê zdaje, w czasie zes³ania
nie zmieni³a swego panieñskiego stanu.
Tylko kilku zes³añcom uda³o siê zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski z Polkami
katoliczkami. Stanis³aw Morzycki o¿eni³ siê z Jadwig¹ Wakuliñsk¹, urodzon¹ na Syberii córk¹ wspomnianych wy¿ej Ignacego i Józefy Wakuliñskich,
Karol Podlewski z Józef¹ Brynk, córk¹ zes³añca Jerzego Brynka, Karol Toliñski z Konstancj¹ Olêdzk¹, guwernantk¹ dzieci dekabrysty, ks. Siergieja
Trubeckiego, a Prawdymów Wyrzykowski z siostr¹ Teresy Bu³hakowej, ¿ony zes³añca. Do tej krótkiej listy dodaæ nale¿y Jana Musia³owicza, o¿enionego z Polk¹, o której nic nie umiemy powiedzieæ. Tu tak¿e wspomnieæ
trzeba Hilarego Webera, który poœlubi³ Szwedkê, Zofiê Craentlein, jak siê
zdaje katoliczkê16, oraz Karola Lachowskiego, którego ¿on¹ zosta³a nieja-

14

A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 1, s. 32.
Archiwum Historyczne w Miñsku (Nacyjalny Gistaryèny Archiv Belarusi — NGAB), zesp. 1781, inw. 26,
vol. 1045 (Ispovednaja rospis Nerèinskogo prichoda Zabajkalskoj oblasti za 1856 g.).
16
W rezultacie omy³ki Wiktoria Œliwowska ma³¿eñstwo to przypisa³a Paw³owi Wejsztortowi (Zes³añcy polscy..., s. 660; zob. A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 2, s. 97). 15 VI 1865 r. odby³ siê w koœciele ir-
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ka Rozalia, skazana i zes³ana z Wilna na Syberiê za przestêpstwa pospolite17. W sumie wiêc wiemy o zaledwie 29 „katolickich” ma³¿eñstwach zes³añczych w omawianym okresie na Syberii.
Jak siê zatem wydaje, wiêkszoœæ, choæ trudno powiedzieæ jak liczna,
trwa³a w tym stanie cywilnym (kawalerskim, wdowim, ma³¿eñskim), w jakim przyby³a na Syberiê. Oczywiœcie to „trwanie” by³o realizowane w sposób ogromnie zró¿nicowany. Pos³u¿my siê zaledwie kilkoma przyk³adami
opisanymi przez Agatona Gillera. Jan Iwaszkiewicz „mia³ wiêcej silnej woli
ni¿ niejeden z Polaków, bo nie szuka³ os³ody w niewoli przez o¿enienie siê
z Moskiewk¹ i umar³ kawalerem, wierny wierze i ojczyŸnie”18; Aleksander
Dalewski „mia³ obyczaje bez zmazy, gdy¿ w 33 roku ¿ycia by³ jak dziewica
niewinnym”19. Mo¿e nie a¿ tak skrajn¹ postawê zademonstrowa³ Aleksander Wê¿yk, ale i on zas³u¿y³ w oczach Gillera na najwy¿sz¹ pochwa³ê: „[Wê¿yk] stworzony by³ do dzia³ania, do wielkich celów... Bez pracy wy¿szej,
bezczynny (...) nie móg³ przyjœæ do siebie. (...) by³ na drodze upadku.
W chwili walki i niepokoju wewnêtrznego pozna³ przeœliczn¹ wiejsk¹
dziewczynê i ca³¹ dusz¹ przylgn¹³ do niej, pokocha³ j¹. Gdyby nie by³a Rosjank¹, by³by z ni¹ o¿eni³ siê, lecz jej wiara, która carowi s³u¿y za narzêdzie
wynaradawiaj¹ce, stanê³a naprzeciw jego mi³oœci. D³ugo z sob¹ walczy³,
d³ugo waha³ siê, a¿ wreszcie zwalczy³ mi³oœæ i rzuci³ j¹ na ofiarê uczuciom i zasadom polskim. Piêkny to by³ widok m³odzieñca, ogniem mi³oœci
zajêtego, szarpi¹cego siê jak lew z uczuciem i wreszcie dla wielkiej idei zadaj¹cego sobie dotkliw¹ ranê porzucenia i zapomnienia ulubionego przedmiotu”20.
Podobnie jak Giller jesteœmy pod wra¿eniem heroicznej wrêcz postawy
Aleksandra Wê¿yka, ale jednoczeœnie zastanawiamy siê nad losem owego
„ulubionego przedmiotu”, czyli zba³amuconej i porzuconej dziewczyny. Tu
dochodzimy do interesuj¹cej i istotnej sprawy. Jeœli tylko nie prowadzi³o to
do ma³¿eñstw mieszanych z Rosjankami, ¿ycie erotyczne zes³añców, choæ
z pewnoœci¹ nieraz towarzyszy³y mu okolicznoœci zas³uguj¹ce na naganê

kuckim chrzest obu wczeœniej urodzonych córek Webera (Gosudarstwiennyj Archiw Irkutskoj Oblasti
— GAIO, zesp. 297, inw. 1, vol. 5a, k. 34 v.).
17
W spisie parafian parafii nerczyñskiej za 1856 r. wymienieni s¹ oboje, tak Karol Lachowski, jak i jego ¿ona Rozalia (NGAB, zesp. 1781, inw. 26, vol. 1045, k. 2).
18
A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 3, s. 205.
19
Tam¿e, t. 2, s. 78.
20
Tam¿e, t. 1, s. 269.
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czy chocia¿by komentarz, jak s³usznie zauwa¿a Jerzy Fieæko, „przez Gillera
i innych zsy³kowych pisarzy objête zosta³o zmow¹ milczenia, podlega³o wewnêtrznej cenzurze. (...) Wydaje siê, i¿ nieformalne zwi¹zki z miejscow¹
p³ci¹ piêkn¹ nie powodowa³y stawiania pod moralnym prêgierzem wspólnoty zes³añczej”21.
O ¿yciu erotycznym zes³añców nie wiemy praktycznie nic. ród³a dokumentowe w sposób naturalny tej tematyki nie poruszaj¹, tak liczne pamiêtniki, pisane najczêœciej u schy³ku ¿ycia z myœl¹ o dzieciach, wnukach czy
w ogóle potomnych, sprawy te omijaj¹ z daleka22, w zachowanej korespondencji, w listach pisanych do rodziców czy pozosta³ych w kraju ¿on, nie ma
oczywiœcie na nie miejsca. Tylko bardzo rzadko, w listach do przyjació³, pojawiaj¹ siê tego typu informacje. Ignacy Orpiszewski (zes³aniec ze sprawy
zaliwszczyzny, który wytrwa³ 16 lat na wygnaniu w stanie kawalerskim, by
o¿eniæ siê dopiero po powrocie do kraju) w liœcie do Gustawa Zieliñskiego
pisze m.in.: „Nie potrzebujê Ci dok³adnie i historycznie opisywaæ mojej s³aboœci, albowiem pod opiek¹ «jenisejskich miedikow» dawno ju¿ odzyska³em zdrowie. ¯e przecie¿ niektóre od czasu do czasu pojawiaj¹ce siê zewnêtrzne oznaki, jakkolwiek ma³o wa¿ne, przekonywaj¹, ¿e z³e we mnie
nie jest wykorzenione do szczêtu i poniewa¿ zaraza weneryczna tak w tej
tutejszej okolicy jest upowszechnion¹, ¿e ostro¿ny nawet ulec jej mo¿e,
proszê Ciê wiêc o poœrednictwo do Twoich lekarzów — towarzyszy, a¿eby
byli ³askawi przys³aæ nam albo ksi¹¿kê opisuj¹c¹ najlepsze œrodki jej leczenia, albo przynajmniej swoje w tym wzglêdzie rady, chocia¿ ogólne, ale niew¹tpliwej wartoœci i dok³adnie oznaczone”23.
Tylko czasami dowiadujemy siê o obecnoœci jakichœ „gospodyñ”, domyœlamy siê spraw, które w ¿yciu zes³añców, najczêœciej m³odych, samotnych
mê¿czyzn, musia³y byæ doœæ czêste, choæ nie mówi siê o nich wprost. Charakterystyczne przy tym, ¿e Giller jest najwyraŸniej dobrze poinformowany
co do rozwi¹z³oœci miejscowych kobiet: „Syberiaczki w Daurii s¹ zalotne
i œmia³e, lubie¿ne, ale nie namiêtne; rzadko która mê¿atka nie ma kochan-

21

J. Fieæko, Rosja, Polska i misja zes³añców. Syberyjska twórczoœæ Agatona Gillera, Poznañ 1997, s. 217, 270.
Dotyczy to zw³aszcza pamiêtników zes³añców z okresu miêdzypowstaniowego; jak siê zdaje, w pamiêtnikach z czasów po powstaniu styczniowym tematyka ta wystêpuje czêœciej i œmielej. Czy¿byœmy mieli tu do
czynienia z pewn¹ ogólniejsz¹ zmian¹ obyczajow¹? Sprawa ta wymaga³aby szczegó³owych badañ, których
rezultaty mog³yby byæ interesuj¹ce.
23
J. Odrow¹¿–Pieni¹¿ek, Zatrzymany do ¿ycia. Listy literackie Ignacego Orpiszewskiego do Gustawa Zieliñskiego, „Blok–Notes Muzeum im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 1963, s. 83 (list z 9 VII 1840).
22
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ka. (...) umiej¹ zrêcznie podbiæ i opanowaæ mê¿czyznê, a dla sukni niejedna
honor poœwiêci”24.
W³aœciwie tylko jeden z zes³añców–pamiêtnikarzy z tego okresu, Rufin
Piotrowski, podj¹³ szerzej ten temat: „Posieleniec (...) naglony potrzeb¹
nieub³aganego prawa przyrodzonego, nie bêd¹c w stanie, mo¿e nawet nie
usi³uj¹c ¿yæ po zakonnemu, ¿yje po zwierzêcemu. I taki sposób ¿ycia jest
prawie ogólny i zwyk³y wszystkim posieleñcom, tak rosyjskim jako i polskim, z nielicznym wyj¹tkiem. Wielu z nich ¿yje z kobietami, rozumie siê
najprostszego nawet w Syberii stanu, bezœlubnie i maj¹ po kilkoro dzieci. Ja
sam zna³em kilku takich. Ci ludzie s¹ prawdziwie nieszczêœliwi i podwójnie
ukarani i cierpi¹cy. Chcieli moc prawa przyrodzonego os³abiæ brakiem aktu religijnego, uœwiêcaj¹cego to prawo, ale prawa natury s¹ nieub³agane
i równie œwiête, nie godzi siê ich bezkarnie, ani nawet mo¿na deptaæ i poniewieraæ (...)”25.
Pozostali, jeœli chcieli siê o¿eniæ, musieli towarzyszek ¿ycia poszukiwaæ
wœród prawos³awnych Rosjanek. Takich ma³¿eñstw, których surowo zabrania³a owa wspomniana wy¿ej niepisana zes³añcza konstytucja, by³o du¿o.
W omawianej grupie 547 zes³añców znaleŸliœmy 84 przypadki (ponad
15%!), a wiedza nasza z pewnoœci¹ nie jest tu kompletna. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e decyzja dotycz¹ca takiego w³aœnie ma³¿eñstwa nie musia³a byæ
zawsze bardzo dramatyczna, jak to przedstawia Giller czy inni zes³añcy–pamiêtnikarze. Wœród zes³añców, zw³aszcza ch³opów pochodz¹cych z kresów
wschodnich (uczestników powstania listopadowego czy zaliwszczyzny), by³a z pewnoœci¹ pewna liczba prawos³awnych. Z powodu niedostatku danych nie umiemy ich precyzyjnie wskazaæ, ale mamy prawo przypuszczaæ,
¿e dla niektórych z nich (Gierasim Bro¿atiuk, Jakub Panasiuk, Onufry
Wierzbiciuk) œlub w cerkwi by³ spraw¹ naturaln¹ i oczywist¹. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e dla wiêkszoœci ma³¿eñstwa, o których mówimy, by³y
spraw¹ trudnego wyboru, a nieraz i k³opotliwych nastêpstw. Z tego, co wiemy, zaledwie kilku zes³añcom uda³o siê „dobrze” o¿eniæ. Oczywiœcie owo
„dobrze” jest proporcjonalne z jednej strony do kondycji zes³añczej, z drugiej zaœ do mo¿liwoœci, jakie istnia³y na Syberii — i tak Aleksander Mirecki
o¿eni³ siê z córk¹ pu³kownika Czujki, Julian Roœciszewski z córk¹ tobolskiego kupca Mari¹ Kremlow¹, a Szymon Krzeczkowski z Katarzyn¹ (któ24
25

A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 1, s. 149–150.
Pamiêtniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego, t. 2, Poznañ 1861, s. 315–316.
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ra wkrótce zmar³a), siostr¹ D. Starcewa, najbogatszego kupca w Selengiñsku; to ostatnie ma³¿eñstwo wywo³a³o nawet pewne poruszenie miejscowej
opinii, pos¹dzaj¹cej Krzeczkowskiego, ¿e o¿eni³ siê wy³¹cznie dla pieniêdzy26. W zdecydowanej wiêkszoœci przypadków by³y to jednak ma³¿eñstwa,
które nie poprawi³y sytuacji materialnej zes³añców. Nie rozwijaj¹c tego
w¹tku (nie mamy tu zreszt¹ wiêkszej liczby szczegó³owych danych), wystarczy, jeœli siê ograniczymy do opinii zawartej w „Ksiêdze adresowej” podolsko–wo³yñskiego Komitetu Opieki nad Zes³añcami, dotycz¹cej Stanis³awa
Wasilewskiego, która mo¿e jednak odnosiæ siê do wielu jego kolegów:
„Cz³owiek w wieku, o¿eni³ siê, powiada, ¿eby mieæ s³ugê do gotowania jeœæ,
do prania bielizny. Gdyby to przynajmniej praæ i gotowaæ by³o co. A to podwójna nêdza”27.
Rodzi siê oczywiœcie pytanie, czy w licznym przecie¿ gronie zes³añców
mo¿na wyró¿niæ grupê tych, którzy wstêpowali w takie zwi¹zki czêœciej ni¿
inni. Rufin Piotrowski wyra¿aj¹c opiniê, ¿e Polakom osiedleñcom jest
szczególnie trudno „obarczaæ siê obowi¹zkami rodzinnymi (...) rzucaj¹cymi ciemn¹ pow³okê na ich uczucia do kraju”, pisze jednoczeœnie w swych
Pamiêtnikach: „Najszczêœliwszym z posieleñców jest cz³owiek prostego stanu; ten od razu wlewa siê w spo³eczeñstwo, do którego przyby³, ¿eni siê, ma
dzieci i ¿yje po bo¿emu. Inaczej siê rzecz ma z posieleñcami wy¿szego stanu
i ukszta³cenia”28.
Podobny pogl¹d znajdujemy we wspó³czesnej monografii Franciszka
Nowiñskiego: „Najczêœciej byli to ludzie pochodzenia nieszlacheckiego, im
bowiem stosunkowo naj³atwiej by³o prze³amaæ tradycyjne stereotypy spo³eczne i religijne”29. Brzmi to logicznie i przekonuj¹co, chyba jednak nie
w pe³ni odpowiada rzeczywistoœci. Spoœród owych 84 znanych przypadków
ma³¿eñstw z Sybiraczkami 17 przypada na zes³añców ch³opów, 13 mieszczan i a¿ 53 na osoby ze szlachty (w jednym przypadku nie uda³o siê ustaliæ przynale¿noœci stanowej). Jest to zbyt w¹t³a podstawa, by budowaæ jakiekolwiek pospieszne wnioski, wydaje siê jednak, ¿e problem jest bardziej z³o¿ony, ni¿ mog³oby siê wydawaæ i wymaga pog³êbionych badañ,
26
F. Nowiñski, Polacy na Syberii Wschodniej. Zes³añcy polityczni w okresie miêdzypowstaniowym, Gdañsk
1995, s. 285–286.
27
Biblioteka Narodowa, rkps akc. 8759, k. 58; zob. W. Œliwowska, Pierwsze organizacje pomocy dla wiêŸniów
i zes³añców syberyjskich w zaborze rosyjskim (oœrodek wo³yñsko–podolski pod patronatem Ksawery Grocholskiej i Ró¿y Sobañskiej), „Przegl¹d Historyczny” 1987, z. 3, s. 411–449.
28
Pamiêtniki... Rufina Piotrowskiego, t. 2, s. 314–315.
29
F. Nowiñski, Polacy na Syberii Wschodniej..., s. 322.
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uwzglêdniaj¹cych inne czynniki czy okolicznoœci. Zapewne nale¿a³oby braæ
pod uwagê wykszta³cenie interesuj¹cych nas osób, niestety, nie dysponujemy wystarczaj¹cymi informacjami, zreszt¹ i tu zapewne sytuacja okaza³aby
siê bardziej z³o¿ona — tylko dla przyk³adu powiedzmy, ¿e wspomniany
wy¿ej Szymon Krzeczkowski by³ mieszczaninem, ale i cz³owiekiem znakomicie wykszta³conym (ukoñczy³ Uniwersytet Moskiewski)... Mo¿na by
przypuszczaæ, ¿e wa¿nym czynnikiem powinien byæ stan cywilny zes³añca
— tych, którzy na Syberii znajdowali ¿ony, chcia³oby siê poszukiwaæ wœród
kawalerów czy wdowców, ale i tu spotykamy sytuacje, zapewne wyj¹tkowe,
ale te¿ i utrudniaj¹ce formu³owanie ogólniejszych wniosków.
Klemens Lipiecki, zes³any za udzia³ w powstaniu listopadowym, pozostawi³ w kraju ¿onê i syna, na zes³aniu w guberni tobolskiej o¿eni³ siê, mia³
córkê i syna, w 1858 r. wróci³ na rodzinne Podole do rodziny i ¿ony, pozostawiwszy w guberni tobolskiej syberyjsk¹ rodzinê30. Nie jedyny to tego typu przypadek, Julian Sabiñski notuje w swym Dzienniku: „Z pos³anych do
Petrowskiego Zak³adu, Mieczys³aw Zarêbski w kraju zostawi³ ¿onê, o której tu z naj¿ywszym spomina³ uczuciem, pewny ¿e ona wkrótce pospieszy
dzieliæ los jego. Ten¿e sam Zarêbski, pogardzaj¹c przedstawieniami przyjació³ i kolegów, nie zwa¿aj¹c na przestrogi obcych i miejscowej nawet
zwierzchnoœci, niedawno o¿eni³ siê z Sybiraczk¹, prost¹ i bezwstydn¹
dziewk¹. Wiadomoœæ ta zgorszy³a i najprzykrzejszem nas wszystkich przejê³a wra¿eniem. Bo dla wygnañca umiej¹cego czciæ œwiêtoœæ swych powinnoœci i zacnoœæ obecnego po³o¿enia, najdotkliwszym zaprawdê jest
ciosem, gdy widzi te powinnoœci zgwa³cone i splamion¹ tê zacnoœæ, przez
kogo ze sk³adaj¹cych szanowne grono, którego on z chlub¹ wyznaje siê
cz³onkiem”31.
Z kolei Franciszek Terlecki, który zostawi³ w kraju ¿onê i dzieci, jak pisze ten¿e Julian Sabiñski: „Wkrótce po o¿enieniu siê z Sybiraczk¹ i odstêpstwie od wiary, wpad³ w stan jakiejœ dziwnej melancholii, jakby wyraŸny
skutek zgryzoty i wyrzutów sumienia, które œciga³y go nieustannie, a na koniec, dotkniêty zosta³ zupe³nem ob³¹kaniem umys³u. Okropny przyk³ad,

30

Archiwum w Kamieñcu Podolskim, zesp. 228, inw. 1, vol. 3082, k. 15–17.
J. G. Sabiñski, Dziewiêtnaœcie lat..., Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw, rkps 14465/II, k. 895
— 3 XI 1849 r.
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tak dla tych wszystkich, co siê ju¿ dopuœcili zbrodni podobnej, jako te¿ dla
drugich pope³niæ j¹ zdolnych”32.
Wydaje siê, ¿e trudno by³oby budowaæ jakiekolwiek wnioski wynikaj¹ce
z faktu, ¿e wszyscy trzej (Lipiecki, Zarêbski, Terlecki) byli szlachcicami.
Mo¿emy rozumieæ oburzenie Sabiñskiego czy szerzej — opinii zes³añczej,
ale dla pe³nej oceny takich i podobnych zachowañ potrzebna by by³a
pe³niejsza i bardziej wszechstronna wiedza o wszelkich towarzysz¹cych
okolicznoœciach. Nale¿a³oby tu uwzglêdniæ postawê rodzin pozostawionych w kraju — jak wynika chocia¿by z zapisów cytowanej ju¿ wy¿ej „Ksiêgi
adresowej”, „zapomina³y” one nieraz o zes³añcach, nie tylko nie przysy³aj¹c im oczekiwanych pieniêdzy, ale i nie utrzymuj¹c z nimi korespondencyjnych kontaktów. Trzeba te¿ by³oby postawiæ pytanie, czy wieloletnie wygnanie nie przyczynia³o siê do rozbicia wielu ma³¿eñstw, do sytuacji, gdy
pozostawione w kraju ¿ony podejmowa³y próby „urz¹dzenia” swego ¿ycia
na nowo. Gdyby tak by³o, wieœci o takich przypadkach z pewnoœci¹ mog³yby
wp³ywaæ równie¿ na zachowania samych zes³añców. Jest to jednak temat
(los rodzin zes³añczych pozosta³ych w kraju) zupe³nie do tej pory niebadany, choæ z pewnoœci¹ na to zas³uguje. Wiemy na ten temat bardzo ma³o.
Wyrokowi zes³ania na katorgê towarzyszy³o zwykle — jako kara dodatkowa — pozbawienie praw stanu, szlachcic przestawa³ byæ szlachcicem, mieszczanin mieszczaninem, lekarz lekarzem (nie mia³ prawa wykonywania
zawodu), a ma³¿onek mê¿em. Podtrzymanie ma³¿eñstwa zale¿a³o wy³¹cznie od woli ¿ony. Oczywiœcie, wiêkszoœæ ¿on nie korzysta³a z tej mo¿liwoœci,
bo tego nie chcia³y, pewnie niekiedy nawet nie wiedzia³y o takiej mo¿liwoœci, i — co najwa¿niejsze — Koœció³ nie akceptowa³ takich praktyk, wreszcie by³a te¿ opinia publiczna, która ewentualne tego typu zdarzenia potêpia³a. Niekiedy jednak takie wypadki mia³y miejsce. Wiemy np. o ¿onie Benedykta Chodkiewicza, zes³anego za udzia³ w powstaniu listopadowym do
kopalñ nerczyñskich, która korzystaj¹c z przys³uguj¹cego jej prawa, wysz³a
po raz drugi za m¹¿ za niejakiego Zapolskiego. Karolina z Grabowskich,
¿ona Gaspra Maszkowskiego, jednego z liderów Stowarzyszenia Ludu Polskiego, pozostaj¹ca z nim w separacji jeszcze przed zes³aniem, skorzysta³a
z „okazji” i przechodz¹c na prawos³awie, wysz³a za swego plenipotenta Wyszomirskiego. Takich przypadków by³o zapewne wiêcej, ale ze wzglêdu na
32
J. G. Sabiñski, Dziewiêtnaœcie lat..., Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw, rkp. 14465/II, k. 731
— 19 VII 1848 r.
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ich gorsz¹cy charakter nie nadawano im rozg³osu. Wspomniany Gasper
Maszkowski w liœcie do Eustachego Iwanowskiego („Heleniusza”) pisz¹c
o zes³anym na Syberiê Wilhelmie Ho³owiñskim, dodaje: „Wiesz, ¿e ¿ona
jego wysz³a za m¹¿, gdy Wilhelma zes³ano — ale o tym fakcie jako nam
ubli¿aj¹cym nie trzeba wspominaæ — ¿adna Rosjanka, ¿ona dekabrysty, tego nie zrobi³a”33.
Wspomniano wy¿ej, ¿e tego typu zachowania ¿on pozosta³ych w kraju
mog³y wp³ywaæ na zes³añców, niejako u³atwiaj¹c im decyzjê co do „syberyjskiego” o¿enku — jest to oczywiœcie mo¿liwe czy prawdopodobne — ale
ani Chodkiewicz, ani Maszkowski czy Ho³owiñski z tej mo¿liwoœci nie skorzystali....
Ma³¿eñstwo z prawos³awn¹ Rosjank¹ — zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem — wymaga³o œlubu cerkiewnego i oznacza³o, ¿e urodzone z tego
zwi¹zku dzieci bêd¹ te¿ prawos³awne, nie oznacza³o jednak automatycznie,
¿e i ma³¿onek musi przejœæ na prawos³awie. Przegl¹daj¹c spis parafian parafii nerczyñskiej za 1856 r., czêsto trafiamy na nazwiska tych, o których
wiemy, ¿e w takie zwi¹zki weszli, s¹ jednak nadal katolikami — oczywiœcie,
ani ich ¿ony, ani dzieci nie figuruj¹ w tym spisie34. Owe ma³¿eñstwa, od których opinia zes³añcza siê odwraca³a, a i przez miejscowych nie by³y w pe³ni
akceptowane, znajdowa³y siê najczêœciej w sytuacji trudnej, prowadz¹cej
do najró¿niejszych konfliktów i napiêæ. Nowe zupe³nie i jeszcze trudniejsze
dylematy pojawi³y siê, gdy zaistnia³a mo¿liwoœæ powrotu do kraju, któr¹
otworzy³ manifest koronacyjny z 1856 r. i towarzysz¹ca mu amnestia.
Amnestia ta oznacza³a m.in. przywrócenie praw szlachectwa tym, którzy je
uprzednio utracili w wyniku skazuj¹cych na zes³anie wyroków. Wielu zes³añców, ¿yj¹cych do tej pory z Sybiraczkami w nieformalnych, choæ trwa³ych zwi¹zkach, rozpoczê³o w tym momencie zabiegi o ich legalizacjê. Chodzi³o g³ównie o to, by dzieci, które w takich zwi¹zkach siê urodzi³y, uzyska³y
przys³uguj¹ce ich ojcom prawa szlacheckie, ze wszystkimi towarzysz¹cymi

33

Biblioteka Jagielloñska, rkp. 5931, k. 71; list z 17 X 1879 r. Zob. J. Trynkowski, Dlaczego Gasper Maszkowski nie pozostawi³ wspomnieñ?, „Niepodleg³oœæ i Pamiêæ” III, 1966, nr 2 (6), s. 131.
NGAB, zesp. 1781, inw. 26, vol. 1045; m.in. Antoni Aksamitowski, Jan Anajski, Hieronim Holsztejn, Tomasz Jurecki, Apolinary Kredowicz (wiemy, ¿e mia³ wtedy ju¿ piêciu synów i dwie córki, których oczywiœcie
spis nie wymienia), Antoni Luboradzki (mia³ czwórkê dzieci, których spis nie wymienia), Eustachy Raczyñski (mia³ czwórkê niewymienionych w spisie dzieci), Jan Terlecki....
34
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tym prawom przywilejami. Wiele takich przypadków wymienia w swej monografii Franciszek Nowiñski35.
Najtrudniejsze, jak siê zdaje, decyzje zwi¹zane by³y z samym powrotem
do kraju. Obarczeni „syberyjskimi” rodzinami, w sytuacji, gdy czêsto nie
bardzo mieli dok¹d wracaæ, bowiem ich maj¹tki w kraju w rezultacie skazuj¹cych wyroków dawno ju¿ by³y skonfiskowane lub po³o¿y³a na nich rêkê
pozosta³a w kraju rodzina, ci najczêœciej ju¿ bardzo zaawansowani wiekiem
ludzie musieliby rozpoczynaæ ¿ycie na nowo, nie bêd¹c pewni, jak zostan¹
przyjêci — oni sami, a zw³aszcza ich ¿ony i dzieci.
Nawet ci, którzy nie byli obci¹¿eni prawos³awnymi ¿onami i dzieæmi,
znaleŸli siê po powrocie w sytuacji bardzo trudnej. Wojciech Umiñski, gdy
po 19 latach zes³ania wraca do ¯ytomierza z ¿on¹ towarzysz¹c¹ mu na Syberii, wraca do zupe³nie obcego miasta. Obcy wœród swoich, bez œrodków
utrzymania, pisze do opiekunki zes³añców, Ró¿y Sobañskiej, rozpaczliwy
list: „Znajomi dawniej poumierali jedni, drudzy zupe³nie przemienili siê
w uczuciach i mi³oœci bliŸniego. Których pozostawi³em dzieæmi, s¹ ju¿ ojcami familii i dla mnie s¹ ju¿ obcymi, których zna³em w dobrym bycie, dziœ s¹
ubogimi, a których zostawi³em w sytuacji lub nic nie maj¹cych, dziœ maj¹
krocie. W ogóle wszystko siê zmieni³o, nie tylko ludzie, ale nawet sama natura, gdy¿ i klimat jest zimniejszy ni¿ dawniej”36.
Jeszcze trzy lata póŸniej ten sam Wojciech Umiñski uskar¿a siê w liœcie
do Józefa Ignacego Kraszewskiego: „Cieszyliœmy siê, ¿e wracamy do Ojczystej Ziemi i nadziej¹ znalezienia ulgi choæ na ostatnie lata ¿ycia naszego,
lecz przeciwny los nas tu spotka³. (...) nie maj¹c ¿adnych sposobów dla zaspokojenia najpierwszych potrzeb ¿ycia, a nawet przytu³ku, tem samem
trafiliœmy na nierównie gorsze tu³actwo ni¿eli w obcym kraju gdzie mieliœmy wiêcej zapewnion¹ przysz³oœæ”37.
Niemal z regu³y w jeszcze gorszej sytuacji znajdowali siê ci, którzy wracali z ¿onami Rosjankami i urodzonymi na Syberii dzieæmi. Z pewnoœci¹
bywa³y przypadki i drastyczniejsze, i boleœniejsze od tego, co spotka³o Stanis³awa Kiersnowskiego, zes³anego za udzia³ w powstaniu listopadowym.
Oto co pisa³ w liœcie do biskupa miñskiego: „Najprzewielebniejszy Paste35

F. Nowiñski, Polacy na Syberii Wschodniej..., s. 322.
W. i R. Umiñscy do R. Sobañskiej, ¯ytomierz 19 I 1857 r., Biblioteka Jagielloñska, rkp. 6479/IV,
k. 154–155.
37
W. Umiñski do J. I. Kraszewskiego, ¯ytomierz 1860 r., Biblioteka Jagielloñska, rkp. 6481/IV k. 6–8. Zob.
J. Trynkowski, Polskie krajobrazy Sybiru, „Przegl¹d Wschodni” I, 1991, nr 2, s. 372–373.
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rzu! Po dwudziestu szeœciu latach pobytu mojego w Syberii w 1857 roku powróci³em do stron rodzinnych z ¿on¹ i córk¹, która w skutek przymusowego prawa ju¿ by³a ochrzczon¹ wed³ug obrz¹dku wschodniego. Nie znalaz³em wspó³czucia w rodakach, a tym bardziej u rodzeñstwa. O wydobyciu
mego funduszu pozosta³ego po œ. p. Ojcu moim musia³em procesowaæ siê
z rodzonym bratem. W 1860 roku, lutym miesi¹cu, jedyna córka moja Waleria, od urodzenia g³uchoniema, ukoñczy³a ¿ycie. W okolicy Milkiewiczach œ. p. Ojciec mój w 1831 roku, kupiwszy kawa³ ziemi, wespó³ z szlacht¹
tej¿e okolicy fundowa³ kaplicê rzymsko–katolickiego obrzêdu, gdzie po
œmierci zw³oki jego z³o¿ono, oraz Matki mojej i trzech sióstr. Zw³oki córki
mojej z³o¿one s¹ w tej¿e kaplicy obok grobów familijnych bez ¿adnego obrzêdu ze strony duchowieñstwa wschodniego, któren odby³ siê w mieœcie
Nowogródku w miejscu jej œmierci oddalonym o 10 werst od okolicy Milkiewicz. W tym roku umyœli³em wymurowaæ katakumbê nie ruszaj¹c
z miejsca zw³ok i przy³o¿yæ czuhunn¹ deskê z nadpisem: «Na tem miejscu
spoczywaj¹ zw³oki Walerii, Stanis³awa córki, Kiersnowskiej, urodzi³a siê
w Tobolsku 1848 roku lutego 14, umar³a w Nowogródku 1860 roku lutego
11». Za co ofiarowa³em w tej¿e kaplicy swoim kosztem zrobiæ now¹ pod³ogê, która jednak jest doœæ obszern¹, na co szlachta okoliczna najchêtniej siê
zgodzi³a, lecz wyrodny brat, któren znany jest z niespokojnego charakteru
w ca³em powiecie, a któren nad t¹ kaplic¹ ¿adnej w³adzy nie ma, gdy¿ za
nadu¿ycia i zdzierstwo, klucze od niego odebrane i z zarz¹dem oddane
szlachcicowi z okolicy Milkiewicz Janowi Kolendzie, zaprzecza mi tej roboty. Najwielebniejszy Pasterzu strapiony ojciec, znêkany wspó³obywatel,
udaje siê pod protekcjê Twoj¹ i prosi o pozwolenie zrobienia tej pami¹tki
nie tylko nad mogi³¹ córki swojej, ale nawet krajowej. Je¿eli zaœ to mi bêdzie wzbronione, bêdê prosi³ u przeœladowców moich o przeniesienie
zw³ok córki mojej na inne miejsce, gdzie mi nie bronno bêdzie zrobiæ tê pami¹tkê – ale w tê porê œmia³o rzeknê, ¿e w nadgrodê cierpieñ wygnania
i przeœladowañ, w³aœni ziomkowie popio³y nasze wyrzucaj¹ z grobów
przodków (...)”38.
Niestety, nie wiemy, jak siê zakoñczy³a ta sprawa, mo¿emy byæ jednak
pewni, ¿e podobnych by³o wiele.
Ze wspomnianych ju¿ wy¿ej 84 zes³añców, o których wiemy, ¿e poœlubili
Sybiraczki, 14 zmar³o na wygnaniu, a o losach 12 nic nie umiemy powie38

NGAB, zesp. 1781, inw. 32, vol. 133; list z 23 IX 1861 r.
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dzieæ. Z pozosta³ych 58 — 13 nie skorzysta³o z prawa powrotu i pozosta³o
na Syberii39, trzech kolejnych ju¿ po przybyciu do kraju prosi³o o prawo
powrotu na Syberiê — zgodê tak¹ otrzymali i na Syberiê wrócili40. W sumie
16 z tej grupy pozosta³o na Syberii... Wydaje siê, ¿e warto by³oby podj¹æ
osobn¹ pracê dotycz¹c¹ ich dalszych losów. Dla porz¹dku dodajmy, ¿e byli
jeszcze inni, którzy sk³adali proœby o prawo powrotu, lecz po namyœle z prawa tego nie skorzystali (m.in. Klemens Lipiecki, Eustachy Raczyñski), znamy te¿ jeden przypadek, gdy proœbie takiej odmówiono (Leonard Urbanowicz), ale nie znamy okolicznoœci tej odmowy.
Pozostali wrócili do kraju, z tym ¿e czêœæ z nich wróci³a bez rodzin. ¯ony
i dzieci niektórych zes³añców poumiera³y, niektórym ¿ony odmówi³y towarzyszenia do dalekiej Polski (tak m.in. post¹pi³a ¿ona Hieronima Holsztejna). Kalikst Jastrzêbski, maj¹cy na zes³aniu ¿onê i dwoje dzieci, powróci³
do kraju, jak wynika z dokumentów, jako kawaler... O losach tych, co wrócili z rodzinami, wiemy, niestety, bardzo ma³o. Szcz¹tkowe informacje pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e ich los by³ przewa¿nie bardzo nêdzny. Czêsto byli to ludzie w podesz³ym wieku, schorowani, skonfliktowani z krewnymi, do których wrócili, czêsto te¿ wystêpowali z podaniami do w³adz o zapomogi, których im sk¹po udzielano.
Los zes³añców syberyjskich po powrocie z wygnania (nie tylko tych z syberyjskimi rodzinami) to wa¿ny temat czekaj¹cy na swego badacza.

39
Jan Anajski, Kazimierz D¹bkowski, Dionizy Gruszecki, Antoni Jasiñski, Apolinary Kredowicz, Karol
Lachowski, Antoni Marcinkiewicz, Aleksander Moszyñski, Tomasz PrzeŸdziecki, Franciszek Rowiñski, Kalikst Stefañski, Franciszek Terlecki, Mieczys³aw Zarêbski.
40
Aleksander Denker, Kazimierz Mas³owski, Maciej Strekociñski.
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Franciszek Nowiñski

Nietypowe sytuacje i nietypowe zwi¹zki
— ma³¿eñstwa polskich zes³añców
z Sybiraczkami
Nietypowe sytuacje i nietypowe zwi¹zki...

W³¹czenie olbrzymich terenów za Uralem do imperium rosyjskiego
spowodowa³o skomplikowanie siê sytuacji ludnoœciowej na tym terenie.
Wraz z nap³ywem mieszkañców Rosji europejskiej (dobrowolne przesiedlenia, przymusowe zes³ania) zamieszkuj¹ca je ró¿norodna ludnoœæ tubylcza poddana zosta³a wp³ywowi nowej i obcej kultury, religii i systemu zarz¹dzania. Przemieszanie siê ludnoœci miejscowej i nap³ywowej doprowadzi³o z czasem do powstania nowej grupy mieszkañców tych ziem: obok
Nieñców (Samojedów), Chantów (Ostiaków), Mansów (Wogu³ów), Ewenków (Tunguzów), Jukagirów, Jakutów, Czukczów, Buriatów, Koriaków,
Kamczadali (Itelmenów) pojawi³ siê inny pod wzglêdem kulturowym mieszkaniec tych obszarów — Sybirak. Polacy przybywaj¹cy w XIX w. na zes³anie do wschodniej Syberii (ta czêœæ bêdzie nas szczególnie interesowaæ) stykali siê zarówno z Tunguzami, Buriatami, Oroczonami (tak nazywano Tunguzów nad Bajka³em, Witimem i Amurem), jak i szeroko rozumianymi Sybirakami1.
Samo pojêcie „Sybirak” w literaturze pamiêtnikarskiej, a tak¿e w naukowej, i w terminologii urzêdowej by³o i nadal jest u¿ywane w bardzo ró¿nych znaczeniach. W literaturze rosyjskiej stosowano tak¿e czêsto okreœlenie „sibirskij staro¿y³”, a chocia¿ dos³ownie oznacza to dawnego mieszkañ-

1

Z polskich pamiêtnikarzy najbardziej szczegó³owe dane o ludnoœci tych terenów z lat 50. XIX w. poda³
Agaton Giller — Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi przez..., t. 1, Lipsk 1867, s. 14–18.
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ca Syberii (autochtona), w jêzyku potocznym u¿ywano go równie¿ na okreœlenie zamieszkuj¹cej tu od d³u¿szego czasu ludnoœci nap³ywowej. Polscy
pamiêtnikarze u¿ywali tego okreœlenia zarówno do ca³ej ludnoœci zauralskiej, jak i do nap³ywowej, niekiedy tak¿e zamiennie. Z kontekstu ³atwo
mo¿na siê jednak domyœliæ, o kogo chodzi. O Sybirakach Agaton Giller pisa³, ¿e s¹ to „Moskale tu urodzeni”, ale tak¿e „dzieci zrodzone z ojca Polaka i matki Syberyaczki. (...) wyró¿niaj¹ siê od czystej rasy Moskalów poczciwoœci¹ i rzetelnoœci¹”2. W jego rozumieniu Sybirakami byli wiêc Rosjanie
urodzeni i mieszkaj¹cy za Uralem, niekoniecznie pochodz¹cy z mieszanych ma³¿eñstw z ludnoœci¹ autochtoniczn¹. Warto te¿ przy tej okazji dodaæ, ¿e samo pojêcie „Moskal” nie zawsze by³o u¿ywane w znaczeniu pejoratywnym, by³ to po prostu termin techniczny. Z dalszych wywodów Gillera
wyraŸnie widaæ, ¿e Sybirak to praktycznie Rosjanin, ale z wiêkszym polotem i fantazj¹, zas³uguje wiêc na wiêksz¹ sympatiê ni¿ Rosjanin z Europy.
Nie kry³ jednak niechêci do nich, pisz¹c: „(...) jedn¹ z najwybitniejszych
cech Syberyaka, jest chytroœæ i przebieg³oœæ. Je¿eli ma interes (...) k³ania siê
pokornie, wita, pyta o zdrowie i prowadzi rozmowê nie maj¹c¹ ¿adnego
zwi¹zku z interesem, dla którego przyszed³; rzuca s³odkie i pochlebne wyrazy, a dopiero po wyrozumieniu przychylnego usposobienia, odzywa siê
o interesie. (...) Je¿eli nie widzi szans, odczekuje do lepszego momentu kilka miesiêcy, bêd¹c nadal uprzejmym. Wobec cudzoziemców, a nawet Moskali, Syberyacy odgrywaj¹ rolê pokornych i g³upowatych ludzi. Nazywaj¹
siê wobec nich liudi tiomnyje, nigdie nie bywali i niczeho nieznajem. U was to
i liudi obrazowannyje i umnyje i czestnyje, a nie takije padlecy kak u nas. (...)
Bêdzie ci¹gle potakiwa³, wychwala³ twój kraj, obyczaj i rozum; a w duszy rad, ¿e ciê oszuka³ (...) ¿e ciê wyprowadzi³ w pole, dobrodusznoœæ zaœ
i ³atwowiernoœæ twoj¹ nazwie g³upstwem. My zdies jesteœmy ludŸmi ciemnymi, nieoœwieconymi, powtarzaj¹c zdanie takie: (...) U¿! jeta Sibir’ matuszk¹?!”3.
Ludwik Zielonka wyró¿nia³ dwa rodzaje Sybiraków. Pierwsi to Rosjanie wys³ani na te tereny w wyniku wyroku s¹dowego za przestêpstwa kryminalne, „Sybirak tak, jak siê sam publicznie wyra¿a, woli zabiæ cz³owieka, jak
zwierzê: ostatnie mo¿e daæ tylko skórê, u cz³owieka najlichsze ubranie zawsze coœ warte”. Autor podkreœli³ jednak wyraŸnie, ¿e mia³ na myœli inn¹
2
3

Tam¿e.
Tam¿e, s. 155–156.
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kategoriê zes³añców, pisz¹c: „Mówiê tutaj o Sybirakach, ale tylko o takich,
którzy albo sami, albo ich ojcowie lub dziadowie z Rosyi zostali zes³ani; bo
Sybiracy pokoleñ tamtejszych, to naród dobry, ³agodny i goœcinny, wielu
z nich znajduje siê jeszcze w swym pierwotnym stanie, jak Ostiacy, Samojedzi, Jakuty, Tunguzy, Ka³mucy, Buryaci; niektórzy z nich, jak Barabiñscy,
ca³kiem siê zmoskwicili”4.
Autor zawê¿a³ wiêc wyraŸnie pojêcie „Sybirak” do rosyjskich zes³añców
politycznych, z czym bez w¹tpienia trudno siê zgodziæ. Pominiêta zosta³a
znaczna liczbowo grupa ludnoœci nap³ywaj¹cej w drodze dobrowolnych
przesiedleñ i grupa wywodz¹ca siê z ma³¿eñstw Rosjan z autochtonami.
Z kolei brat Ludwika, Kornel, wysoko ceni³ wszystkich bez wyj¹tku Sybiraków, pisz¹c: „Podziwialiœmy czêsto rozs¹dek, dowcip i wrodzon¹ inteligencjê niektórych tamtejszych mieszkañców. Wszak to potomkowie zes³añców politycznych, ludzi w Rosyi najzdolniejszych, wolnomyœlnych, z polotem myœli i najinteligentniejszych”. Przyznawa³, ¿e nawet przestêpcy mieli pewne wrodzone zdolnoœci, takie jak spryt, przytomnoœæ, pomys³owoœæ5.
Niejako przy okazji Ludwik Zielonka podkreœli³, ¿e ludnoœæ autochtoniczna uleg³a ju¿ prawie ca³kowitej rusyfikacji. W ten sposób pojawi³ siê problem: kim w oczach polskich zes³añców byli Sybiracy i jaki powinien byæ stosunek do nich. Dominacja rosyjskiej kultury, jêzyka i religii spowodowa³a,
¿e dla przybywaj¹cych przymusowo na Syberiê w XIX w. Polaków nie by³o
istotnej ró¿nicy miêdzy etnicznym Rosjaninem, Sybirakiem czy zrusyfikowanym autochtonem. Dlatego prowadzi³o to czêsto do zamiennego u¿ywania tych okreœleñ.
Najwa¿niejszym zagadnieniem w tym kontekœcie sta³y siê naturalne relacje miêdzyludzkie, wœród nich kluczowe miejsce zajê³y mieszane ma³¿eñstwa. Zdecydowana wiêkszoœæ zes³añców polskich to mê¿czyŸni w m³odym
wieku, których naturalnym pragnieniem i celem by³o za³o¿enie rodziny.
Fakt, ¿e nikt z nich w³aœciwie nie wiedzia³, jak d³ugo pozostanie na wygnaniu, sprzyja³ poszukiwaniu partnerki ¿yciowej w³aœnie na Syberii. W pe³ni
zdawali sobie z tego sprawê ju¿ spiskowcy z lat 30. XIX w., czego wyrazem
mo¿e byæ trawestacja pieœni Bohdana Zaleskiego o Iwanie Mazepie. Znalaz³y siê w niej nastêpuj¹ce s³owa:

4
5

L. Jastrzêbiec–Zielonka, Wspomnienia z Syberyi od roku 1863–1869, Kraków 1906, s. 82–83.
K. Zielonka, Wspomnienia z powstania 1863 roku. Z ¿ycia na wygnaniu i w Syberyi, Lwów 1913, s. 114.
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„Polko! Nie twórz idea³u!
Wstecz nie p³yn¹ wody rzeki,
Twój kochanek zza Bajka³u
Nie powróci na wiek wieki.
Gdzieœ daleko wœród Buriatek
Znajdzie mi³oœæ i dostatek...”6.

W wierszu tym, nieco przekornym i z³oœliwym, wystêpuj¹ dwa wa¿ne
stwierdzenia. Autor by³ przekonany, ¿e czêœæ zes³añców prawdopodobnie
nie powróci ju¿ do stron rodzinnych, a ¿ony bêdzie szukaæ na dalekiej syberyjskiej ziemi. Celowo chyba tak¿e wymienia³ nazwê jednego z autochtonicznych plemion, nie chc¹c dopuszczaæ czy usprawiedliwiaæ myœli o zwi¹zkach z Rosjankami. Za³o¿enie rodziny poci¹gn¹æ mog³o sta³e zwi¹zanie siê
z Syberi¹, a w dalszej konsekwencji postêpuj¹c¹ stopniowo asymilacjê.
Stosunek zes³añców do ma³¿eñstw z Sybiraczkami by³ na ogó³ krytyczny. Dla Gillera ma³¿eñstwa z miejscowymi kobietami by³y zdrad¹ idea³ów,
o które walczyli Polacy, za wiernoœæ tym idea³om zostali tu przecie¿ zes³ani.
Rozumia³ oczywiœcie obiektywne warunki i to, ¿e takie decyzje wymusza³o
samo ¿ycie oraz obowi¹zuj¹ce prawodawstwo rosyjskie, ale nie móg³ siê
z tym pogodziæ. Próbowa³ ten problem zg³êbiæ i znaleŸæ jakieœ wyjœcie, trudno jednak by³o trafiæ na zadowalaj¹ce rozwi¹zanie. Pisa³ m.in.: „(...) wszyscy s¹ ludzie m³odzi, du¿o z nich ma ¿ony w Polsce, które do nich jad¹, wiêksza jednak liczba jest bez¿enna. W chacie, w gospodarstwie, potrzebna jest
kobieta, wiek zupe³nego rozwiniêcia si³ mêskich, wiek afektów potrzebuje
przedmiotu mi³oœci, a ¿eniæ siê nie mog¹ z rodaczkami, bo nie ma tu Polek
— musz¹ wiêc ¿eniæ siê z Rosyankami. O¿enek taki pozbawi ich potomstwo
wiary katolickiej, bo nietoleranckie prawo, zmuszaj¹ce dzieci urodzone
z ma³¿eñstwa, w którem jedna osoba jest panuj¹cej wiary, wychowywaæ
w wierze grecko–rosyjskiej”7.
Wydaje siê, ¿e nieprzypadkowo zosta³a tu zaakcentowana kwestia religii. W ówczesnej Rosji nie znano jeszcze pojêcia „obywatelstwo”, a wyznawana religia by³a niejako wyznacznikiem przynale¿noœci narodowej. Trzeba te¿ sprostowaæ stwierdzenie o du¿ej liczbie jad¹cych do zes³añców ¿on.
W rzeczywistoœci by³a ona raczej skromna i ograniczy³a siê do kilkunastu.

6
7

Cyt. za: M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928, s. 189.
A. Giller, dz. cyt., s. 19.
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W dalszym ci¹gu pamiêtników Giller wyrazi³ opiniê, ¿e: „(...) wszyscy
dobrze myœl¹cy o kraju Polacy, ¿enienie siê z Moskiewkami uwa¿aj¹ bardzo s³usznie za przekroczenie obowi¹zków narodowych. (...) Znaliœmy bardzo du¿o ma³¿eñstw, w których jedna osoba by³a schizmatyckiej wiary;
z ma³ym wyj¹tkiem wszystkie te dzieci nie posiada³y polskiej narodowoœci,
a czêsto w duszy by³y Moskalami. (...) Stu³a, która wi¹¿e rêce Polaka z Moskiewk¹, przywi¹zuje go do narodu moskiewskiego i wyci¹ga mu z serca
i krwi ¿ywio³y narodowe. Je¿eli ma³¿eñstwa mieszane nie bêd¹ œrodkiem
politycznym, je¿eli je rz¹d pozbawi charakteru wynaradawiaj¹cego, a wiarê
i narodowoœæ dzieci zostawi woli rodziców, i opinia co do ma³¿eñstw mieszanych zmieniæ siê musi”8.
Z powy¿szych s³ów wyraŸnie widaæ, ¿e ich autor najwiêksz¹ winê za ten
stan rzeczy przypisywa³ prawodawstwu pañstwowemu. Nie kierowa³a nim
nacjonalistyczna niechêæ do obcego narodu. Stwierdza³ jedynie, ¿e obowi¹zuj¹ce prawa prowadzi³y do tego samego celu co w Królestwie, a wiêc
do rusyfikacji, chocia¿ wprost tego nie wyrazi³.
Na poparcie swoich twierdzeñ Giller przytoczy³ wiele przyk³adów nieudanych ma³¿eñstw polskich zes³añców z Sybiraczkami, które pozna³ podczas wêdrówek po Zabajkalu. Wœród górników pracuj¹cych w karyjskich
kopalniach z³ota (Gazimurska) wymieni³: Wojciechowskich, Zieliñskich,
Domaszewskich, Sienkiewiczów, Brzozowskiego i Chi³kowskiego. Wiêkszoœæ z nich o¿eni³a siê z Sybiraczkami, zapomnieli ju¿ jêzyka polskiego,
zmienili religiê na prawos³awn¹ i oczywiœcie utracili polsk¹ œwiadomoœæ narodow¹. Wszyscy oni byli prawdopodobnie uczestnikami powstania koœciuszkowskiego. W Ku³tumie na cmentarzu pamiêtnikarz odwiedzi³ m.in.
grób starego s³u¿¹cego Piotra Moszyñskiego Onufrego Woro¿biuka (Woro¿bicki), aresztowanego i zes³anego do kopalni w zwi¹zku ze spiskiem
omskim. ¯on¹ jego by³a „leniwa Sybiraczka”, a on tak biedny, ¿e gdy zmar³
w 1851 r., koledzy musieli mu kupiæ ubranie do trumny. Inni Polacy z tej
miejscowoœci o¿enieni z Sybiraczkami to: A. Krusiñski, Micha³ Strzemienny, Stanis³aw Marciejewski i Krasicki. Dwaj pierwsi to ch³opi wziêci
w 1844 r. jako rekruci do wojska, dwaj ostatni byli powstañcami z 1831 r.,
te¿ skazanymi na s³u¿bê wojskow¹. Najbardziej tajemnicz¹ i nie najlepiej
ocenian¹ postaci¹ by³ w tym œrodowisku niejaki Marciejewski. ¯y³ z nich
tylko Strzemienny, Krasicki utopi³ siê, a Marciejewski by³ alkoholikiem
8

Tam¿e, s. 30–32.
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i zmar³ na apopleksjê jesieni¹ 1856 r. Nawet w tak du¿ym skupisku polskim
jak Zak³ad Nerczyñski znalaz³ siê jeden „odstêpca” — Maksymilian Parœnicki, by³y powstaniec, który o¿eni³ siê z Sybiraczk¹. Zmar³ w miejscowym
szpitalu wiosn¹ 1848 r., podobno „zwariowa³ ze zgryzoty”. Z Sybiraczkami
o¿enieni byli tak¿e Ignacy Ceyzik spod Wierchnieudinska i Fortunat Misiurewicz z Aleksandrowska. Pierwszy zas³yn¹³ z perfekcyjnego fa³szowania asygnat rosyjskich i zdolnoœci rzeŸbiarskich, drugi to powstaniec
z 1831 r. i uczestnik spisku omskiego. Wyj¹tkiem by³ mieszkaj¹cy w Górnej
Stanis³aw Wasilewski. Chocia¿ o¿eni³ siê ze „schyzmatyczk¹”, ze wzglêdu
na jego ciê¿k¹ sytuacjê materialn¹ koledzy nie zaprzestali udzielaæ mu pomocy. Z niewyjaœnionych bli¿ej powodów wiosn¹ 1856 r. pope³ni³ samobójstwo. Osobno potraktowa³ Giller ma³¿eñstwo Wincentego Ch³opickiego,
towarzysza Piotra Wysockiego, w Akatui. Ch³opicki i kilku innych zes³añców próbowali przygotowaæ Wysockiemu kolejn¹ ucieczkê. W³adze odkry³y te plany, za co grozi³a ponowna i znacznie surowsza kara. Gospodyni–Sybiraczka ukry³a jednak przed rewizj¹ dowody rzeczowe i w³adze nie mia³y
podstaw do aresztowania. Podobno z wdziêcznoœci Ch³opicki o¿eni³ siê
z ni¹ i nauczy³ j¹ nawet mówiæ po polsku.
Kilkanaœcie nazwisk przytoczonych powy¿ej nie wyczerpuje wszystkich
przypadków. Jaka by³a rzeczywista skala takich ma³¿eñstw, trudno powiedzieæ. By³y jednak skupiska licz¹ce nawet po kilkadziesi¹t tego rodzaju
zwi¹zków; typowym przyk³adem mog³a byæ pograniczna Kiachta, gdzie po
amnestii z 1856 r. pozosta³o oko³o 30 Polaków o¿enionych z miejscowymi
kobietami9.
W latach 50. XIX w. pojawi³a siê we wschodniej Syberii kolejna kategoria ludnoœci nap³ywowej — Kozacy zabajkalscy. Osadzano ich nad Amurem na mocy rozporz¹dzenia ministra wojny z 18 maja 1858 r.; mieli stanowiæ ochronê granicy od strony Chin. Najczêœciej byli to ¿o³nierze z syberyjskich garnizonów rosyjskich, niemaj¹cy nic wspólnego z kozaczyzn¹ ukraiñsk¹. Zes³any na Zabajkale za udzia³ w powstaniu styczniowym,
Benedykt Dybowski dopatrzy³ siê pewnego podobieñstwa tutejszych Kozaków do Buriatów zabajkalskich, tzw. bratskich. Bêd¹c lekarzem z wykszta³cenia, uwa¿a³, ¿e pierwsi osiedlani tu Kozacy brali za ¿ony Buriatki
i to dziêki nim kolejne pokolenia „nosz¹ na sobie cechy mieszañców”. Kozacy natomiast wierzyli, „¿e sama ziemia mongolizuje”, negowali zaœ rolê
9

Tam¿e, s. 175, 236–243, 280; t. 2, s. 20, 79, 110, 174; t. 3, s. 61–62, 217.
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ma³¿eñstw, t³umacz¹c to tym, ¿e „za ¿onê Buriatkê, trzeba p³aciæ drogo,
wymagany jest bowiem ka³ym, a pierwsi osiedleñcy chyba nie byli bogaci”10.
W pierwszych trzech latach realizacji planu osiedlania Kozaków ich
liczba wynios³a oko³o 14 tys. Wed³ug szacunków Gillera Polaków w tej zbiorowoœci mog³o byæ oko³o 2–2,5 tys. Niepokoi³ go fakt, ¿e wcielenie do ludnoœci kozackiej odbywa³o siê przez odgórne zarz¹dzenia i by³o rodzajem
powtórnego zes³ania. „[Nastêpowa³o to — F. N.] drog¹ prostego odkomenderowania, do czego ka¿da w³adza wojskowa nad podw³adnymi jej ¿o³nierzami ma prawo, pozbawiono i pozbawiaj¹ Polski kilka tysiêcy m³odych ludzi, skazuj¹c ich na zatracenie narodowoœci i wiary swojej i na wieczne oddalenie od ojczyzny (...) ci tymczasem, nie maj¹ nadziei powrotu, s¹ ciemni,
wiêc nie zajm¹ wybitniejszego stanowiska i skazani s¹ na najprzykrzejsz¹,
najuci¹¿liwsz¹, bo wojskow¹ zale¿noœæ”.
Bardzo s³usznie zauwa¿y³, ¿e: „Rz¹d przy osiedlaniu ich trzyma³ siê prawid³a rozpraszania, rozdzielania. Osiedlanie wiêkszemi grupami, mog³oby
siê przyczyniæ do trwa³oœci w mowie i w wierze polskiej, (...) nie pozwalaj¹c
im zgrupowaæ siê, przyczyni siê do prêdkiego ich wynarodowienia”11.
Z pomoc¹ ró¿nych argumentów nak³aniano tych „nowych Kozaków”
do zawierania ma³¿eñstw z miejscowymi kobietami. Mia³o to gwarantowaæ
trwa³oœæ akcji osiedleñczej i wi¹zaæ nowo przyby³ych na sta³e z tymi terenami. Odnosi³o siê to tak¿e do Polaków, którzy w ten sposób znaleŸli siê nad
Amurem. We fragmencie wspomnieñ z Kiachty Giller przytoczy³ dylematy
Janka, Kozaka z Kielecczyzny, przed podjêciem decyzji o ma³¿eñstwie. Oto
treœæ jego rozmyœlañ: „(...) ona Rosjanka, dzieci wiêc moje musz¹ byæ rosyjskie, a je¿eli kiedy siê wrócê, jak¿e siê tam z tak¹ ¿on¹ poka¿ê? Nie — nie
zawi¹¿ê sobie losu, nie chcê, aby moje dzieci tak nie chwali³y jak ja Pana
Boga — i postanowi³em siê nie ¿eniæ”12.
Bohater opowiadania, jak przysta³o na pozytywny wzorzec, podj¹³ wiêc
ostatecznie jedyn¹ s³uszn¹ decyzjê. Nie wiemy, ilu tak myœla³o. Sam autor
tych s³ów wiêkszoœæ polskich rekrutów uwa¿a³ za „straconych dla kraju, bo
tu siê ¿eni¹”, a przyœpiesza³a to ich „ciemnota”.
Pobyt na zes³aniu i kontakty z miejscow¹ ludnoœci¹ mog³y wygl¹daæ ró¿nie, wszystko zale¿a³o od konkretnych, lokalnych warunków. Wprawdzie
10

B. Dybowski, Pamiêtnik dra... od roku 1862 zacz¹wszy do roku 1878, Lwów 1930, s. 242.
A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 1, s. 18–21.
Tego¿, Kozak–Polak. Wspomnienie z Syberii, „Dziennik Literacki” 1865, nr 64, z 11 VIII, s. 510; por. szersz¹ wersjê opowiadania tego¿ autora: Kozak–Polak, [w:] Z wygnania, t. 2, Lwów 1870.
11
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Giller pisa³, maj¹c na myœli zes³añców z pierwszej po³owy XIX w., ¿e: „Syberyacy z pocz¹tku z niedowierzaniem, nieufnoœci¹, nienawiœci¹ i przeœladowaniem ich spotykali. (...) Powoli jednak Polacy wy¿szoœci¹ swej cywilizacji, rzetelnoœci¹, dobroci¹ i uczciwoœci¹, zupe³nie ich do siebie pozyskali.
Lepszy byt i coraz wiêksza wzglêdnoœæ w³adz tak¿e siê do tego przyczyni³a.
Zaczêto wygnañców szanowaæ i traktowaæ uczciwie. Ufnoœæ zast¹pi³a miejsce podejrzenia a garnienie siê do Polaków, zapraszanie ich do spó³ek handlowych, na nauczycielów by³y bardzo czêstemi”13.
Ta optymistyczna ocena stosunku ludnoœci syberyjskiej do Polaków nie
zawsze siê potwierdza³a, o czym mogli siê niejednokrotnie przekonaæ zes³añcy postyczniowi. Zamo¿noœæ przybyszów by³a czêsto przedmiotem zazdroœci tubylców, a nie wzorcem do naœladowania. Tote¿ ta nowa fala polskich wygnañców zmuszona by³a ponownie pokonaæ wiele trudnoœci, zanim zdoby³a sobie szacunek, zaufanie i przyjaŸñ Sybiraków. Obydwie strony nadal niewiele o sobie wiedzia³y, nie zna³y swoich tradycji i zwyczajów,
dopiero ich poznanie u³atwia³o zbli¿enie.
Kornelowi Zielonce i W³odzimierzowi Kompitowi jako miejsce osiedlenia wyznaczono gminê Ojok. Naczelnik gminy (go³owa) pierwszego skierowa³ do wsi Kujady, a jego kolegê do Je³owki. Wprawdzie we wsi gminnej
mieszka³o czterech Polaków: Dyonizy Henkel, Jan Kowalewski, Tadeusz
Rehberg i Raduszkiewicz, ale we wsiach, gdzie mieli zamieszkaæ nowo przybyli, nikogo z Polaków nie by³o. Przybycie do Kujady tak opisa³ Zielonka:
„Na wieœæ o przybyciu miate¿ników (powstañców) zebra³o siê ze wsi sporo
ludu, miêdzy tym i baby, których ciekawoœæ przypêdzi³a, aby nam przypatrzyæ siê. Ogl¹dano nas bez ceremonii, jak ogl¹da siê zwierzêta w mena¿eryi.
Ile¿ to uwag z³oœliwych i ironicznych i s³ów grubiañskich us³ysza³o siê”.
Mieszkañców wsi g³ównie dziwi³o to, „jak ta drañ (mizerota) porwa³a
siê na bia³ego cara (...) pomazañca Bo¿ego”. Pisarz gminny poinformowa³
ich o przydziale osiedleñca, trudno jednak by³o znaleŸæ dla niego miejsce
do zamieszkania. Ostatecznie zgodzi³ siê go wzi¹æ do siebie jakiœ trochê pijany ch³op, ale i w tym przypadku wynik³y pewne problemy. Sybirak mia³
w¹tpliwoœci, czy Polak jest chrzeœcijaninem, a gdy osiedleniec rozwia³ jego
obawy, poinformowa³ go o koniecznoœci „odpowiedniego zachowania siê”
w domu: „Jak przyjdziemy do chaty, abyœ odda³ pok³on obrazom, bo moja
baba nabo¿na”. Powitanie w domu gospodarza nie by³o zachêcaj¹ce: „A ty
13

Tego¿, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 1, s. 18.
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pijaku, drabie, swo³ocz mat’ twoju... znów przyprowadzasz mi brodiagê!
Won z nim, bo wam obu ³by porozbijam! Ale¿, matuszka, zaczekaj — s³odko ch³op przemawia — to nie brodiaga, jeno Polaczok... To jeszcze gorszy
— wrzeszczy baba — bo oni dzieci jedz¹”14.
Pomimo tak nieprzyjemnego pocz¹tku okaza³o siê, ¿e póŸniej nie by³o
wcale tak Ÿle.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e podobnie wygl¹da³y pierwsze dni pobytu Henryka Wiercieñskiego na osiedleniu w Biriusie15 (gmina Zalediejewo pod
Krasnojarskiem, 75 wiorst od miasta). W swoim pamiêtniku nie wspomina
co prawda o tak zabawnym powitaniu, ale w uwagach na temat wioski poruszy³ te same problemy. Podkreœli³, ¿e: „(...) wszed³szy do izby, zarówno
w³asnej jak i obcej, mieszkaniec tutejszy zwraca siê przede wszystkim (...)
twarz¹ do k¹ta z obrazami, oddaje im pok³onów kilka k³ad¹c jednoczeœnie
na siebie znak krzy¿a ukoœny (...) i dopiero po ukoñczeniu tej ceremonii wita obecnych w izbie”.
Podobnie jak w przypadku Zielonki, mieszkañcy wsi mieli w¹tpliwoœci
co do wyznania zes³añców: „Nie dowierzaj¹ nam w zupe³noœci, czy jesteœmy
chrzeœcijanami. (...) Stara babka czêsto nas o to zagaduje sil¹c siê podstêpnymi, w jej przekonaniu, pytaniami zdemaskowaæ nasz¹ wiarê w Chrystusa.
(...) zbi³o j¹ ostatecznie z tropu, gdy zobaczy³a w naszym rêku ksi¹¿kê do
nabo¿eñstwa z wizerunkiem Chrystusa na krzy¿u” 16.
Powy¿sze przyk³ady s¹ chyba wystarczaj¹co przekonuj¹cym dowodem
na to, ¿e wiele bezsensownych przes¹dów determinowa³o stosunki polsko–sybirackie. Ale obie strony by³y po prostu na siebie skazane. Dziêki temu dziel¹ce je bariery stosunkowo szybko prze³amywano. Nie zawsze akceptowali to Polacy, zw³aszcza ci, którzy byli przywi¹zani do tradycyjnej
moralnoœci. Cytowany ju¿ wielokrotnie Giller by³ zbulwersowany stanem
moralnym ludnoœci syberyjskiej. „Ju¿ kilkakrotnie pisa³em o obyczajach
i o demoralizacyi tutejszej. Zepsucie, jak zaraza, ogarnê³o ca³y kraj i nikogo ju¿ ono tutaj nie razi. Pewien cudzoziemiec o¿eni³ siê z Syberyaczk¹,
a przekonawszy siê, ¿e cnota jej by³a tylko pozorem, wymawia³ matce z³e

14

K. Zielonka, dz. cyt., s. 84, 87–88.
Andrzej Zaj¹czkowski, opracowuj¹c pamiêtnik Wiercieñskiego, nie by³ konsekwentny w u¿ywaniu nazwy wsi. Raz pisa³ j¹ przez dwa „ss”, innym razem przez jedno „s”. Wydaje siê, ¿e jej w³aœciwa nazwa to Biriusa, a wziê³a siê prawdopodobnie od rzeki Biriusy (Oki), która po po³¹czeniu z Czun¹ nosi³a nazwê Tasiejewa (wpada do Angary).
16
H. Wiercieñski, Pamiêtniki, przedmowa i oprac. A. Zaj¹czkowski, Lublin 1973, s. 271–272.
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wychowanie córki. Matka na te wymówki z uœmiechem mu odpowiedzia³a:
„Dziwne s¹ twoje wymagania i pretensye! Trzeba ci wiedzieæ, ¿e u nas w Syberyi, niewinne dziewczêta nie rodz¹ siê wcale”. I rzeczywiœcie, wstydliwa
i niewinna kobieta jest zjawiskiem. Obyczaje, wychowanie, sproœne mowy
rodziców i s¹siadów, popêdzaj¹ do zepsucia i utraty niewinnoœci”17.
W s¹dach na ten temat nie by³ odosobniony, ale nie wszyscy tak ostro
i zdecydowanie oceniali syberyjskie kobiety. Z obserwacji Kornela Zielonki wynika³o, ¿e ten swobodny sposób bycia m³odzie¿y bra³ siê z panuj¹cego
ogólnie przekonania, ¿e: „dziewczyna, gdy nie ma kawalera, jest bardzo
biedna; jest niejako w pogardzie nie tylko u obcych, ale i u rodziny swojej,
a co gorsze nawet i u rodziców swoich. (...) Podobnie bywa i z parobkami
— i ten musi mieæ amantkê, a odosobnienie piêtnowanem bywa na równi
z dziewczêtami”18.
Potwierdza³ to w ca³ej rozci¹g³oœci Wiercieñski na przyk³adzie obserwacji z Biriusy. W czasie zimowych zabaw „wolna mi³oœæ wœród m³odzie¿y tutejszej jest powszechna. Dziewczêta swobodne maj¹ tu obyczaje: od 15 roku ¿ycia ka¿da niemal ma kochanka, z którym w sta³ych pozostaje stosunkach. Nie razi to nikogo, bo jest to zwyczajem powszechnym. (...) Stosunek
taki miêdzy m³od¹ par¹ trwa po kilka lat, a po dojœciu dziewczyny do lat
dojrzalszych, utrwala siê bardzo czêsto zwi¹zkiem ma³¿eñskim”.
Pamiêtnikarz ten podkreœla, ¿e ch³opcy przez ca³y czas znajomoœci musieli kupowaæ swym dziewczynom chocia¿by drobne prezenty. Wspomina³
te¿, ¿e powszechnie stosowano korzeñ kar³owatego irysa jako œrodek antykoncepcyjny, dziêki czemu unikano niechcianej ci¹¿y. Nie lepiej z moralnoœci¹ bywa³o wœród doros³ych, chocia¿ „surowsz¹ nieco jest opinia publiczna w³oœcian tutejszych wzglêdem mê¿atek, ale bynajmniej nie despotyczna. Gdy m¹¿ spostrze¿e, ¿e ¿ona zanadto sobie pozwala i strofuje j¹
o to, ta z ca³¹ czelnoœci¹ odpowiada: «Bylebyœ ty mia³ dosyæ, to poza tym jestem swobodna!». Ale najbardziej pob³a¿liwy m¹¿ wymaga, ¿eby z tej swobody ¿oninej by³a jakaœ korzyœæ”.
Ca³y ten wywód Wiercieñski koñczy stwierdzeniem: „Takiej swobody
obyczajów nie spotyka siê chyba nigdzie wiêcej. T³umaczy siê to w czêœci
warunkami, wœród których wychowuj¹ siê tu pokolenia ca³e”19.

17
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19

A. Giller, Opisanie zabajkalskiej krainy..., t. 2, s. 189.
K. Zielonka, dz. cyt., s. 156–157.
H. Wiercieñski, dz. cyt., s. 290–291.
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W praktyce nawet najbardziej drastyczne oceny syberyjskich kobiet nie
powstrzymywa³y Polaków od nawi¹zywania z nimi kontaktów.
Przyznaæ jednak trzeba, ¿e szczególnie m³odzi i przystojni Polacy ³atwo
wpadali w oko miejscowym dziewczêtom. Odwo³amy siê znów do Kornela
Zielonki, który przytoczy³ opowieœæ o perypetiach swojego kolegi Kompita. Ju¿ po kilku dniach uciek³ on z Je³owki do Kujady, bo jak stwierdzi³:
„chc¹ mnie ¿eniæ”. Nastêpnie wyjaœni³, ¿e „z córk¹ gospodarza, gdzie mnie
zakwaterowano, (...) jeszcze dziœ nast¹piæ mia³y swadŸby — bo dziewczyna
tak siê mnie uczepi³a i p³acze i waryuje i sceny rodzicom wyrabia, ¿e na
uspokojenie jej na ten krok zdecydowali siê”.
Kompit by³ m³odym (mia³ 18 lat), przystojnym mê¿czyzn¹ i dlatego jego
mi³osne perypetie na tym siê nie skoñczy³y. Spodoba³ siê ¿onie kupca z Kujady, która w zamian za okazanie jej zainteresowania gotowa by³a wszystko
dawaæ na kredyt. Zielonka stanowczo sprzeciwi³ siê utrzymywaniu tych
kontaktów, bo ba³ siê k³opotów. Jego towarzysz nie zerwa³ ich jednak ostatecznie, bo „by³a inna pokusa nieprzeparta, ¿e nie móg³ siê jej oprzeæ, aby
czasem do swej «lubej», jak j¹ nazywa³, nie zagl¹dn¹æ. Jak¹¿ moc ma pokusa! Bo Kompit by³ rozs¹dny m³odzieniec i dobrze zdawa³ sobie sprawê ze
stosunku z Bitepa¿ow¹, a jednak ta tak go na arkanie trzyma³a, ¿e nie mia³
si³y zerwaæ go”20.
W tym przypadku nie chodzi³o raczej o ma³¿eñstwo, chocia¿ i tego wykluczyæ nie mo¿na. Potwierdza³o to natomiast w pe³ni tezê Gillera o moralnoœci Sybiraczek. Zreszt¹ nawet Zielonka, choæ stara³ siê zachowywaæ powœci¹gliwie, nie unikn¹³ podobnych propozycji. Okazj¹ by³o wiejskie wesele, na którym, zgodnie z miejscowym zwyczajem, zebra³a siê lokalna „inteligencja”. Jako pierwsza Zielonkê próbowa³a uwodziæ Sasza, córka popa
z Je³owki — ojca Pantelej[mona], któr¹ posadzono obok niego. Zaloty Saszy to bezceremonialne przytulanie siê, siadanie na kolanach i ca³owanie.
W pe³ni akceptowa³ to ojciec, mówi¹c: „przecie¿ naszym pos³annictwem
jest ludy pouczaæ i nasze idea³y w ich dusze wpajaæ, a kto siê do tej pracy
przyk³ada, ma zas³ugê przed Bogiem i carem. Dobrze robisz, Saszeñka, ¿e
Kornieli Antonowicza chcesz na dostojnego kawalera przerobiæ, a przy
piêknem liczku i m¹drej g³ówce sk³adnie ci to pójdzie”.
Zreszt¹ ona sama ju¿ wczeœniej zadeklarowa³a mu, ¿e „jeœli chcesz zostaæ porz¹dnym kawalerem, to ja z ciebie zrobiê, ale musisz do mnie na
20

K. Zielonka, dz. cyt., s. 103, 109.
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naukê przychodziæ”, która wed³ug jej zapewnieñ „nic nie kosztuje”. Sasza
mia³a jednak konkurentkê w osobie córki kupca, Flory. Jej macocha, siedz¹ca naprzeciw Zielonki, zabiegi w tym kierunku rozpoczê³a od dyskredytacji konkurentki pasierbicy: „Sasza, zauwa¿y³am, ju¿ was z³apa³a; lecz ¿e
uczu³am dla was sympatiê — jako «uczciwa» kobieta muszê przestrzec:
b¹dŸcie o–stro–¿ni!... aby ¿al po niewczasie nie nast¹pi³ — bo... ona”. Flora
natomiast zaprezentowa³a siê „wspania³ym z gracj¹ dygiem, czepiaj¹c koñcami paluszków sukienki, wed³ug ówczesnej tam mody przywita³a mnie
— a matka na zgrabny ten popis uœmiechnê³a siê i zarekomendowa³a mi
córeczkê: — Oto to — to jest rozkoszne i s³odkie dziecko! A ja, gratuluj¹c
matce takiego nabytku odzywam siê: — Rozkoszna — to widoczne, a czy
s³odka — tego nie wiem”.
Po tej wzajemnej prezentacji macocha zachêci³a ich do podtrzymania
znajomoœci dwuznacznym stwierdzeniem: „Zapoznajcie siê bli¿ej i bawcie
siê weso³o”. Nietrudno by³o zauwa¿yæ, ¿e Sasza by³a ³adniejsza, ale Flora
„za to ma lepiej w g³owie, jest skromniejsza, szykowniejsza, a ³adne, du¿e
oczy dodaj¹ jej wdziêku”. Zielonkê zaskoczy³o powodzenie u miejscowych
panien i próbowa³ dociec, w czym tkwi³a przyczyna. Okaza³o siê, ¿e „figlarny gospodarz domu puœci³ w kurs, ¿e jestem bardzo bogaty, (...) bo takiego
chêtnie ³apie siê. Ogólne tam by³o mniemanie, ¿e Polacy s¹ przewa¿nie zamo¿ni”21.
Nie by³a to jedyna próba wyswatania Zielonki. Ju¿ wczeœniej nawi¹za³
on kontakty handlowe z irkuckim kupcem Ilj¹ KuŸniecowem. Ciotka tego ostatniego, Nastazyja Nikityczna, planowa³a o¿eniæ polskiego zes³añca.
„Wspominam o tem i zapamiêta³em sobie te imiona, bo by³em zainteresowany w stosunku do starszej, gdy¿ ciotka KuŸniecowa chcia³a mnie ze swoj¹
siostrzenic¹ swataæ. Obie okr¹glutkie rumiane blondynki, z fio³kowemi
oczkami, dowcipne i bardzo weso³e, a przytem wcale niebrzydkie. (...) Broni³em siê od tego zamachu na moje kawalerstwo, a Nastazya Nikityczna sypa³a mi za to burê”.
Z kolei Ludwik Zielonka pisa³, ¿e pewien Sybirak ze wsi Panamarowa
(ko³o O³onek) — Popow wyda³ jedn¹ córkê za m¹¿ za urzêdnika w Irkucku,
„(...) dla drugiej zaœ, nieszpetnej blondynki, szuka³ Polaka, daj¹c jej w posa-

21

Tam¿e, s. 149–151, 153–154.
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gu 50 tysiêcy rubli gotówk¹, i to nie fabrykowanych. Jednak pomimo ogólnej biedy i znacznej liczby naszych, nie znalaz³ siê amator” 22.
W wielu przypadkach organizowano istne polowania na polskich kawalerów. Tak by³o m.in. z doktorem medycyny z Dorpatu, Marianem Sul¿yñskim, lekarzem domowym bogatego kupca Sybiriakowa w Kiachcie. Jego
jedyna córka chcia³a poœlubiæ Polaka, „lecz z powodu, ¿e siê nie da³ spoiæ,
zosta³ na koszu”23.
Zgodnie z p³yn¹cymi z wielu stron zaleceniami i sugestiami, najbardziej
po¿¹danymi kandydatkami na ¿ony dla Polaków by³y oczywiœcie Polki. Takie ma³¿eñstwo gwarantowa³o utrzymanie wyznania i wychowanie dzieci
w polskiej tradycji narodowej. Nie bez znaczenia by³ tak¿e fakt, ¿e takie
ma³¿eñstwa wraca³y prawie zawsze z Syberii do stron rodzinnych. Wœród
zes³añców by³y to albo zwi¹zki zawarte jeszcze przed przymusowym wyjazdem z kraju, albo w wyniku nielicznych przyjazdów narzeczonych z ojczyzny. W pierwszej po³owie XIX w. ogólna liczba „czysto” polskich rodzin
by³a niewielka, w drugiej po³owie stulecia nieco wzros³a, ale te¿ nie by³a imponuj¹ca. Decydowa³o o tym przynajmniej kilka czynników. Jednym z nich
by³a odleg³oœæ dziel¹ca miejsca zes³ania od stron rodzinnych i brak wiedzy
o warunkach ¿ycia na Syberii. Niebagateln¹ spraw¹ by³y koszty przejazdu,
utrudnienia czynione przez w³adze, m.in. koniecznoœæ pozostawienia dzieci, pozbawienie dotychczasowych praw i zrównanie pod tym wzglêdem
z zes³añcami. W przypadku narzeczonych czynnikiem takim bywa³ brak
zgody na wyjazd ze strony ich rodziców i fakt, ¿e ma³¿eñstwo mog³o byæ oficjalnie zawarte dopiero po przeniesieniu zes³añca na osiedlenie.
Niewiele by³o ¿on i narzeczonych, które zdecydowa³y siê pojechaæ na
zes³anie. Te nieliczne po przybyciu na miejsce tworzy³y polskie rodziny, nazywane domami polskimi. Wokó³ nich koncentrowa³o siê ¿ycie towarzyskie
i narodowe. W Zawodzie Nerczyñskim by³ to dom Katarzyny i W³adys³awa
Rabcewiczów — najbardziej znany, ale dodaæ tu trzeba tak¿e rodzinê Kazimiery i W³adys³awa Wiêckowskich, Kazimiery i Jerzego Brynka oraz Józefy
i Karola Podlewskich. W Irkucku taki dom tworzy³a rodzina Antonilli
i Adolfa Roszkowskich, Ludwiki i Joachima Leœniewiczów, a w pobliskim
Aleksandrowsku pod Irkuckiem — Ludwiki i Fryderyka Michalskich24.

22

Tam¿e, s. 147; L. Jastrzêbiec–Zielonka, dz. cyt., s. 189.
B. Dybowski, dz. cyt., s. 280.
Wiêcej odnoœnie do pierwszej po³owy XIX w. w pracy F. Nowiñskiego, Polacy na Syberii Wschodniej. Zes³añcy polityczni w okresie miêdzypowstaniowym, Gdañsk 1995, rozdzia³y III, V, VI, VII.
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Niewielkie by³y mo¿liwoœci poœlubienia Polki na Syberii, chyba wiêc
dlatego swego rodzaju sensacj¹ towarzysko–obyczajow¹ — w pozytywnym
znaczeniu — by³ œlub Katarzyny Niepokojczyckiej i W³adys³awa Rabcewicza. Odby³ siê on w irkuckim koœciele parafialnym w kwietniu 1846 r. By³a
to pierwsza taka uroczystoœæ w stolicy wschodniej Syberii, zapewne z tego
te¿ powodu wzbudzi³a du¿e zainteresowanie nie tylko Polaków, ale i Rosjan25. Natomiast charakter swoistego symbolu mia³y œluby wdów na Syberii. Henryk Krajewski o¿eni³ siê w 1858 r. w Irkucku z Ann¹ Domaszewsk¹,
wdow¹ po przywódcy tzw. Organizacji 1848 r. Z kolei Anna Gudziñska,
która zes³ana zosta³a na katorgê do Usola po powstaniu styczniowym, pozostawi³a w Warszawie mê¿a, który wkrótce zmar³. Gdy na zes³aniu ciê¿ko
zachorowa³a, poprosi³ j¹ o rêkê „jeden z najzamo¿niejszych i z najinteligentniejszych zes³añców w Usoli, August Tomkowit”. Œlub siê oczywiœcie
odby³, ale zes³anka nie wyzdrowia³a i wkrótce zmar³a26.
Po powstaniu styczniowym „Irkuck stawa³ siê miejscem sta³ego pobytu
skazanych do gub. irkuckiej na osiedlenie, których w drodze ³aski w mieœcie
zostawiano. (...) Pozatem by³ to punkt przejœciowy. (...) Z dwóch miejscowoœci, najbli¿ej od Irkucka po³o¿onych, pierwsza Usolje nad rzek¹ Angar¹
z warzelni¹ soli — gdzie familijnych umieszczano — by³a ju¿ po brzegi wype³niona, druga zaœ, Aleksandrowsk, by³a wy³¹cznie dla s³abowitych przeznaczona”27. Autor tych s³ów, August Iwañski, powa¿nie przesadza³
z twierdzeniem o mo¿liwoœci pozostania w Irkucku. Natomiast podirkuckie i nadbajkalskie miejscowoœci sta³y siê rzeczywiœcie powa¿nymi skupiskami zes³añców. Pozostanie np. w Usolu lub Aleksandrowsku by³o swoistym rajem. Liczba ma³¿eñstw we wspomnianych wy¿ej miejscowoœciach by³a p³ynna. Pocz¹tkowo wiêcej ich by³o w Usolu, póŸniej przenoszono siê do Irkucka, wreszcie, w miarê kolejnych u³askawieñ, opuszczano
i to miasto.
Józef Kalinowski w jednym z listów do rodziców pisa³, ¿e we wrzeœniu
1865 r. by³ w Usolu irkucki gubernator wojenny, a efekt tej wizyty to „doœæ
wa¿na zmiana zasz³a wskutek jego odwiedzin: pozwolono ¿onatym zamie-

25

J. Glaubicz–Sabiñski, Dziewiêtnaœcie lat wyrwanych z mojego ¿ycia, czyli dziennik z mojej niewoli i wygnania od roku 1838 do 1857 w³¹cznie, t. 3, cz. 4 1843–1857, Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, rkps. 14465 (mkr. Bibl. Nar., II 64644), k. 413–418, 423–424.
26
L. Jastrzêbiec–Zielonka, dz. cyt., s. 166; W. Œliwowska, Zes³añcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej
po³owie XIX w. S³ownik biograficzny, Warszawa 1998, s. 305.
27
A. Iwañski, Pamiêtniki 1832–1876, Warszawa 1928, s. 177.
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szkaæ w miasteczku”. Mieszka³o tam w tym czasie oko³o 20 rodzin, m.in.:
Bniñscy, Burzyñscy, Go³eccy, Krupscy, Lasoccy, £agowscy, £oziñscy, Potoccy, Siesiccy, Skawiñscy, Smoleñscy (Smoliñscy), Symonolewiczowie.
Przebywali oni na tzw. wolnych kwaterach prywatnych lub skarbowych,
a bogatsi kupowali nawet oddzielne domy. Z ¿onami przyjechali na zes³anie m.in.: De Croix, kapitan Jarocki i Rolke, Z³otkowski, Lipomann, Geniusz, Wolski. Z listów Kalinowskiego, mieszkaj¹cego w Irkucku od sierpnia 1868 do lipca 1872 r., dowiadujemy siê o kolejnych ma³¿eñstwach
przenosz¹cych siê tu z Usola, o wyje¿d¿aj¹cych rodzinach, a tak¿e o nowo
zawieranych zwi¹zkach. W ró¿nym czasie mieszkali tu m.in.: Czekotowscy,
Bartoszewicze, Dybowscy, Giedrojciowie, Jeleñscy, Juryñscy (chyba stali mieszkañcy Irkucka), Kisielewscy, Korbutowie, Zarzyccy. Znalaz³ siê
w tym gronie tak¿e syberyjski „recydywista” Micha³ Gruszecki z ¿on¹, zes³any ju¿ po raz drugi. Rodzina Smoleñskich uda³a siê na zes³anie z doros³¹
ju¿ córk¹, a nawet s³u¿¹c¹. Z t¹ ostatni¹ o¿eni³ siê na Syberii warszawski
stra¿ak Kiejsiewicz. Po pewnym czasie do hr. Micha³a Wielhorskiego przyjecha³a ¿ona, a Apolin Hofmeister oczekiwa³ przyjazdu ¿ony z dzieæmi i pani Domarackiej. Podobnie post¹pi³a narzeczona Aleksandra Oskierki z Litwy, panna Grabowska, ich œlub odby³ siê w 1866 r. w Usolu. Ju¿ w Irkucku
w 1867 r. mia³ miejsce œlub Bronis³awa Mackiewicza i Adeli Zawadzkiej
z Wilna. Rzadko, ale przyje¿d¿a³y i same panny, jak chocia¿by Gurowska
i Kirkor, a z ¿on¹ Hofmeistra siostry Helena i Józefa Podgórskie. W³aœnie
latem 1868 r. bra³ w mieœcie œlub Stanis³aw Olendzki z Helen¹. W maju
1871 r. wziêli tu cichy œlub Domaracka i Antoni Skaczkowski oraz Geniusz
i Byliñski, a Albin Malewski mia³ siê ¿eniæ z siostr¹ Wincentego Rudominy. W karnawale 1871 r. dr Sipniewski o¿eni³ siê z pann¹ Kwiatkowsk¹,
a Micha³ Kossowski z pani¹ Kwiatkowsk¹ (by³y to prawdopodobnie matka
i córka). Ludwik Zielonka, wracaj¹c w 1868 r. z zes³ania, w kazañskim wiêzieniu spotka³ kilka rodzin z dzieæmi, udaj¹cych siê na wygnanie, podobnie
by³o i w Moskwie. Podkreœli³, ¿e w tym ostatnim — moskiewskim — by³y g³ównie mê¿atki, „i to w wiêkszej liczbie”, a wczeœniej zatrzyma³ siê
tam wracaj¹cy z Syberii polski zes³aniec Woyno, z 16–letni¹ córk¹ Izabel¹
i synem28.

28
L. Jastrzêbiec–Zielonka, dz. cyt., s. 169, 170–171, 296; J. Kalinowski (o. Rafa³ od œw. Józefa OCD), Listy,
t. 1, cz. 1 1856–1872, wyd. Cz. Gil OCD, Lublin 1978, s. 165, 168, 174, 184, 194 i w ró¿nych miejscach.
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Jakub Gieysztor w drodze na zes³anie spotka³ rodzinê Mieczys³awa Siesickiego, a w Tomsku zetkn¹³ siê z lekarzem Piotrem Czekotowskim z ¿on¹
Michalin¹, Aleksandrem Chmielewskim z ¿on¹, ma³¿eñstwem Witkiewiczów. Na zes³anie z Antonim Jeleñskim jecha³a jego ¿ona, zostawiwszy
dzieci pod opiek¹ jakiejœ p. Fabianny. Gieysztor mia³ jej to za z³e, jak i to, ¿e
nie czeka³a na powrót Franciszka Dalewskiego, „nie posz³a za g³osem sumienia i serca. (...) Gdym na ni¹ nalega³, przedstawiaj¹c, ¿e prawdziwie
zacna Polka, czy to ¿ona, czy narzeczona, nie opuszcza w nieszczêœciu wybranego, ona to potwierdzi³a, lecz dodawa³a: — «Lêkam siê œmiesznoœci...
gdybym by³a m³odsza...» Takie to u nas dzikie pojêcia”29. Z czasem, a zw³aszcza po pierwszych u³askawieniach, sytuacja wiêŸniów zaczê³a siê polepszaæ i czêœæ z nich rzeczywiœcie znalaz³a siê w Irkucku. W koñcu 1868 r. Dybowski bywa³ ju¿ m.in. w mieszkaniu doktorostwa £agowskich, odwiedza³
rodzinê Macieja Smoleñskiego. Dobrym duchem i oparciem dla zes³añców
w mieœcie by³ w tym czasie urzêdnik do spraw wiêŸniów politycznych przy
generale–gubernatorze irkuckim — dyrektor Tier, jeden z dwóch synów
polskiego zes³añca politycznego. Ojciec jego o¿eni³ siê z Sybiraczk¹, która
wychowa³a dzieci ju¿ na Sybiraków. Jeden z braci ukoñczy³ studia w Akademii Górniczej w Petersburgu i by³ naczelnikiem w rz¹dowej kopalni z³ota
w górach za Ononem. Nie mówi³ ju¿ po polsku. Dybowski ocenia go sympatycznie, jako ¿yczliwego dla Polaków30.
O ile Irkuck by³ du¿ym centrum administracyjnym, przez które przewija³o siê wielu ludzi, to le¿¹cy nieco na uboczu Jenisiejsk w latach 60. XIX w.
sta³ siê skupiskiem lokalnym wygnañczej inteligencji. By³y tu tak¿e tradycyjne polskie domy. Du¿ym uznaniem cieszy³ siê lekarz Antoniewicz z Litwy, mieszkaj¹cy z m³od¹ ¿on¹ i maleñk¹ córeczk¹. Znany by³ dom pañstwa
P³ochockich, chocia¿ nie wiadomo, dlaczego Henryk Wiercieñski nazwa³
Plater–P³ochockiego aferzyst¹31. Na uwagê zas³ugiwa³ tak¿e dom pañstwa
Zdanowiczów. On by³ asesorem (zasiedatiel) s¹du krasnojarskiego i ju¿ na
Syberii o¿eni³ siê z nauczycielk¹ przyby³¹ tu z Polski. Polonia jenisiejska nazywa³a j¹ „siostr¹ Matki Boskiej”, z powodu opieki i pomocy, któr¹ okazywa³a wygnañcom. PóŸniejsza Zdanowiczowa trafi³a tam jako wychowawczyni dzieci pañstwa Borchów. Pan domu by³ pu³kownikiem ¿andarmerii
29
J. Gieysztor, Pamiêtniki z lat 1857–1865, poprzedzone wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona
oraz opatrzone przedmow¹ i przypisami, t. 2, Wilno 1921, s. 226–227, 234, 236, 242.
30
B. Dybowski, dz. cyt., s. 286.
31
H. Wiercieñski, dz. cyt.
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gubernialnej, ale chcia³ zapewniæ dzieciom polskie wychowanie. By³o tu
tak¿e kilka deportowanych rodzin z Litwy, którym utrzymanie zapewnia³y
kobiety. Prowadzi³y sto³ówki, wyrabia³y litewskie wêdliny na sprzeda¿. Podobnie by³o w Krasnojarsku, gdzie akuszerka z Warszawy, panna Beyl, poœlubi³a zes³anego tu by³ego oficera rosyjskiego Widawskiego. M¹¿ by³ Wo³yniakiem i stopniowo traci³ wzrok. Zarabia³a na utrzymanie swoje, mê¿a,
a nawet schorowanego szwagra, prowadz¹c dla miejscowej Polonii rodzaj
pensjonatu ze sto³ówk¹32.
Szczególn¹ uwagê mieszkañców tego miasta zwraca³a doktorowa Ró¿yñska, która przyjecha³a do mê¿a nieco póŸniej. Wiercieñski podkreœli³,
¿e wobec niej „towarzystwo miejscowe nie mog³o wyjœæ z podziwu, ¿e mê¿atka mo¿e byæ tak wstydliwa” i dodawa³, i¿ taka postawa i zachowanie siê
Polaków „nara¿a³o tu nas na wys³uchiwanie œpiewanego pod naszym adresem «duraleja»”. Nie omieszka³ te¿ podkreœliæ wzorowej postawy m³odzie¿y zes³añczej, dodaj¹c, ¿e „starsi i dojrzalsi nie zawsze rz¹dzili siê podobnymi skrupu³ami”. Przyznawa³, ¿e w œrodowisku w³aœcicieli kopalñ z³ota
kr¹¿y³y nawet podejrzenia o ba³amuceniu im ¿on przez m³odych Polaków.
Chodzi³o o to, ¿e w czasie sezonu wydobywczego mê¿owie wyje¿d¿ali
z miasta do swoich kopalñ, pozostawiaj¹c ¿ony same w domach. Nie do
nich jednak chyba odnosi³a siê uwaga mówi¹ca, i¿ pretensje o to „nie siêga³y g³êboko; gdy podejrzewany, ten trzeci, nie odmówi³ mê¿owi po¿yczki,
niedosz³a uraza zmienia³a siê w przyjaŸñ”. Wiercieñski s¹dzi³, ¿e „idea równouprawnienia mê¿czyzn i kobiet znajduje podatniejszy grunt wœród kolonistów rosyjskich na Syberii” ni¿ w Polsce, ale nie akceptowa³ tego „równouprawnienia obyczajowego”. I na marginesie tych rozwa¿añ wyg³osi³ jedyn¹ chyba pochwa³ê pod adresem Sybiraczek: „Gdy Sybiraczka przywi¹¿e
siê do kogo, trudno porównaæ to przywi¹zanie do tego, na jakie codziennie
patrzymy; trudno znaleŸæ wierniejsz¹ i ofiarniejsz¹ towarzyszkê ¿ycia, nie
tylko cia³em, ale myœl¹ i dusz¹ ca³¹”. Natomiast Polki „nie mog¹, nie umiej¹ zatraciæ tak doszczêtnie swego «ja», a¿eby roztopiæ siê zupe³nie w myœli,
woli, pragnieniach, a nawet fantazjach ukochanego”. Przyznaje, ¿e zna³ tylko jeden polski przyk³ad takiego oddania, chocia¿ dorzuca, ¿e to „«strzy¿e-

32

Tam¿e, s. 328, 338–340, 343–344.
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nie» dodaje pewnego pieprzyku w monotonii d³ugoletniego ma³¿eñskiego
po¿ycia”33.
Liczba Polek w stosunku do mê¿czyzn, którzy chcieli zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski, by³a ci¹gle ma³a. Józef Kalinowski zauwa¿y³ nawet, ¿e „u nas tu
jak tylko panna która doroœnie, czy te¿ jakim trafem jest woln¹, niechybnie
ju¿ bêdziemy j¹ widzieæ przy o³tarzu”. Partnerów ¿yciowych ³atwo znajdowa³y nie tylko panny, ale i wdowy, a nawet kobiety starsze wiekiem.
Ma³¿eñstwa z Sybiraczkami nadal siê jednak zdarza³y, chocia¿ nie na skalê
masow¹. Zes³aniec, który podejmowa³ tak¹ decyzjê, musia³ siê liczyæ z ró¿nymi sankcjami ze strony wspó³wygnañców. Najczêœciej zrywano z nim
kontakty towarzyskie, pozbawiano prawa korzystania z pomocy finansowej
udzielanej przez kasy samopomocowe i poddawano moralnemu potêpieniu. Mo¿na by³o, jak to robi³ Giller, propagowaæ w krêgu znajomych ideê
bez¿ennoœci lub rozsy³aæ do wiêkszych skupisk odezwê przypominaj¹c¹ zes³añcom obowi¹zki wobec Boga, ojczyzny i siebie samych, co próbowa³
urzeczywistniaæ Wiercieñski. Swoje dzia³ania uzasadnia³ chêci¹ utrzymania dobrej opinii o Polakach: „Pragnêliœmy bowiem utrzymaæ siê w opinii
ludnoœci miejscowej na tym stanowisku, jakie poprzednicy nasi w kraju tym
sobie wyrobili”. Efekt tego typu zabiegów trudny by³ raczej do oceny i bardziej mo¿na by³o liczyæ na oddoln¹ samodyscyplinê ni¿ na skutki owych napomnieñ. Sam zreszt¹ Wiercieñski stwierdzi³, ¿e „od czasu do czasu dochodzi³y wiadomoœci, ¿e ten siê rozpi³, on siê o¿eni³ z Sybiraczk¹, skazuj¹c tym
samym potomstwo na wynarodowienie”34.
„Skandali” zatem w sensie narodowym i obyczajowym nie udawa³o siê
unikn¹æ, jakkolwiek nie by³o ich a¿ tak wiele. Bardzo emocjonalnie, chocia¿ nie w tak moralizatorskim tonie, pisa³ o ma³¿eñstwach z Sybiraczkami
Julian Glaubicz–Sabiñski. W wiêkszoœci przypadków odnotowywa³ jedynie
fakty, ale w trzech nie móg³ powstrzymaæ siê od komentarza. Pierwszy casus dotyczy³ jego brata ciotecznego Eustachego Raczyñskiego. Autor
dziennika na pocz¹tku czerwca 1845 r. otrzyma³ od Piotra Borowskiego
list, „¿e Eustachy dopuœci³ siê najwiêkszej jak¹ tylko móg³ pope³niæ niedorzecznoœci, tyle znacz¹cej co zbrodnia przeciwko najœwiêtszym obowi¹z-

33
Tam¿e, s. 307, 359–361. Ten ruch emancypacyjny zauwa¿y³ tak¿e Józef Kalinowski w Irkucku, ale okreœli³
go mianem „donkiszoterii z jednej strony i pogwa³ceniem praw naturalnych z drugiej” — J. Kalinowski
(o. Rafa³ od œw. Józefa OCD), dz. cyt., t. 1, s. 312.
34
H. Wiercieñski, dz. cyt., s. 308–309; J. Kalinowski, dz. cyt., s. 279.

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

Nietypowe sytuacje i nietypowe zwi¹zki... 395

kom wiary, uczuæ narodowych i osobistej godnoœci, s³owem: o¿eni³ siê z Sybiraczk¹. Na Podole postanowi³ o tym nie pisaæ”. Nie wykluczono go jednak za to z zes³añczej spo³ecznoœci, a w kwietniu 1853 r. sam Borowski prosi³ Sabiñskiego o podjêcie starañ w celu przeniesienia go na osiedlenie.
Ma³¿eñstwo siê nie rozpad³o i w lipcu 1857 r. obydwoje wraz z czwórk¹
dzieci wyjechali na Podole. Jeszcze bardziej bulwersuj¹cy by³ dla pamiêtnikarza postêpek Mieczys³awa Zarêbskiego z Zak³adu Piotrowskiego.
W kraju pozostawi³ ¿onê, która by³a sk³onna przyjechaæ do niego. On jednak o¿eni³ siê, pomimo ostrze¿eñ kolegów i „zwierzchnoœci”, z „Sybiraczk¹, prost¹ i bezwstydn¹ dziewk¹. Wiadomoœæ ta zgorszy³a i najprzykrzejszem nas wszystkich przejê³a wra¿eniem. Bo dla wygnañca umiej¹cego czuæ œwiêtoœæ swych powinnoœci, i zacnoœæ obecnego po³o¿enia: najdotkliwszym zaprawdê jest ciosem, gdy widaæ te powinnoœci zgwa³cone, i splamion¹ tê zacnoœæ, przez kogo ze sk³adaj¹cych szanowne grono, którego on
z chlub¹ wyznaje siê cz³onkiem”. Po u³askawieniach z 1856 r. do kraju nie
powróci³. Trzeci przypadek dotyczy³ Ignacego Jachimowicza, który o¿eni³
siê z córk¹ irkuckiego urzêdnika Kokorina. Sabiñski skomentowa³ to nastêpuj¹co: „Oto jeszcze nowy przyk³ad, po³¹czenia siê naszego ziomka
z Sybiraczk¹, i wyrzeczenia siê swojej wiary dla dzieci maj¹cych byæ tego
zwi¹zku owocem”. Podobnie „lekkomyœlnie i nierozwa¿nie” zamierza³o
post¹piæ jeszcze kilku tutejszych urzêdników35.
Ksiêdza Józefa Dawidowicza w czasie jego pobytu w Tomsku zaniepokoi³ fakt, „¿e córka jednego z wygnañców zamierzy³a pójœæ za prawos³awnego. Na tê wieœæ ca³a wygnañcza dru¿yna siê poruszy³a do g³êbi i chc¹c
zgorszeniu zapobiec, zwróci³a siê do ks. Józefa, prosz¹c go, aby u¿y³ swego
wp³ywu na upamiêtanie nieszczêœliwej. Nie wiadomo, o ile jego interwencya by³a skuteczn¹, tyle tylko pewnego, i¿ narzeczony dowiedziawszy siê
o tem, zrobi³ formalny donos na ksiêdza, ¿e bez upowa¿nienia w³adzy za³o¿y³ szko³ê i uczy w niej dzieci wygnañców”. Skutek by³ taki, ¿e gubernator
wys³a³ go do oddalonego o 500 wiorst Kaiñska. Tam nadal uczy³ dzieci miejscowe, ale tylko katolików, i nawet przekona³ ¿andarma o s³usznoœci swego
postêpowania36. Jakie by³y dalsze losy tego zwi¹zku, nie wiadomo, ale skoro nie by³o przeszkód prawnych, prawdopodobnie ma³¿eñstwo zosta³o za-
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J. Glaubicz–Sabiñski, dz. cyt., k. 176, 297, 850, 895, 989, 1024; W. Œliwowska, dz. cyt., s. 224, 493, 707.
J. Sylwestrowicz, Z listów sybirskiego misyonarza X Józefa Sylwestra Dawidowicza przez M., Kraków 1901,
s. 72–74.
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warte. Natomiast do rangi prawdziwego skandalu obyczajowego, w oczach
Wiercieñskiego, uros³o postêpowanie jednego z zes³añców w podkrasnojarskim Kardaczynie. Nie wymieniony z nazwiska Polak dysponowa³ znaczn¹ sum¹ pieniêdzy i lubi³ utrzymywaæ przygodne kontakty z kobietami. Postêpowa³ w myœl przys³owia, g³osz¹cego, „¿e gdy dwanaœcie mostków oddziela mê¿a od ¿ony, odzyskuje on swobodê”. Jego chêæ nieodmawiania sobie niczego œwietnie uzupe³nia³a siê z mentalnoœci¹ tutejszej ludnoœci. „Sybirak, je¿eli nie jest nadmiernie chciwy, pragnie przecie¿ i umie wszêdzie
zarobiæ. Szczególnie upatruje Ÿróde³, sk¹d p³yn¹ pieni¹dze, a s³aboœci ludzkie umie wyzyskaæ”. Bogacz „wœród przystêpnych Sybiraczek mia³ powodzenie, a one niesk¹pe Ÿród³a dochodu”. Chciwoœæ miejscowych ch³opów
w koñcu wziê³a górê i postanowili wyci¹gn¹æ od niego od razu wiêksze pieni¹dze. Celowo podsuniêto mu umówion¹ kobietê, otoczono dom i w zamian za darowanie ¿ycia za¿¹dano 100 rubli37. Nie wiadomo, jakie by³y dalsze losy tego polskiego Casanovy, ale sam fakt by³ szeroko komentowany
przez lokaln¹ spo³ecznoœæ. Oczywiœcie, o ma³¿eñstwie w tym przypadku nie
mog³o nawet byæ mowy.
Powtórzmy: nie znamy i prawdopodobnie nigdy nie poznamy ani liczby
zawartych przez Polaków ma³¿eñstw z Sybiraczkami, ani liczby tych, którzy,
jak Raczyñski, zdecydowali siê z nimi powróciæ w strony rodzinne, oraz
tych, którzy pozostali za Uralem, asymiluj¹c siê dobrowolnie. Informacji
na ten pierwszy temat mo¿emy szukaæ wœród materia³ów archiwalnych, dotycz¹cych trybu zwalniania Polaków z zes³ania po 1856 i 1883 r. Dla lepszego zobrazowania problemu przytoczymy kilka przyk³adów. W lutym 1857 r.
osiedleñca z Piotrowskiego Zawodu Macieja Strekociñskiego powiadomiono o zezwoleniu na wyjazd w strony rodzinne. Okaza³o siê, ¿e tymczasem o¿eni³ siê on z kator¿niczk¹ Awdoti¹ Jacukow¹, z któr¹ mia³ czteroletni¹ córkê Felê. ¯ona by³a ch³opk¹ z guberni kurskiej, ukaran¹ za zamiar
uduszenia mê¿a, a karê odbywa³a od stycznia 1852 r. Ca³a rodzina wyjecha³a jednak ostatecznie do guberni warszawskiej. Zim¹ 1857 r. na dwa miesi¹ce do Czyty uda³ siê osiedleniec Tomasz Jurecki, a w nastêpnym roku wyjecha³ z ¿on¹ Sybiraczk¹ i trójk¹ ma³ych dzieci do Kalisza. W podobnej sytuacji by³ i Teofil Kownacki, i Józef Bombiñski. Pierwszy mia³ czwórkê dzieci, drugi dwójkê. Obydwaj z ca³ymi rodzinami w 1857 r. zdecydowali siê powróciæ do Królestwa. Ze spisu, zestawionego w kancelarii zabajkalskiego
37

H. Wiercieñski, dz. cyt., s. 307–308.
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gubernatora Korsakowa latem 1857 r., wiadomo, ¿e podobnie post¹pili:
Antoni Luboradzki (¿ona Helena i trzech synów), Piotr Jankowski z synem
(nie wiadomo, co z ¿on¹ Sybiraczk¹), Józef Berini (¿ona Matriona, trzech
synów i dwie córki), Andrzej Majewski z ¿on¹ Fieodosj¹, Kazimierz Mas³owski z ¿on¹ Mari¹ i córk¹ Dari¹, Józef Lityñski (¿ona Fieola z dwojgiem dzieci). Stanis³aw Nowakowski wyjecha³ do kraju z ¿on¹ Dari¹ i córk¹
Matrion¹, ale w drodze zmar³. Kobiety powróci³y wiêc w swoje strony rodzinne. Wyjecha³ tak¿e z Syberii wspomniany na pocz¹tku Wincenty Ch³opicki38.
Pomimo u³askawieñ czêœæ zes³añców z ró¿nych powodów pozostawa³a
na osiedleniu, np. Józef Fiedorowicz (w³aœc. nazwisko Fiedorow–Lwowski), okreœlony w Ÿród³ach „z polskich jeñców” po powstaniu listopadowym. O¿eniony z Sybiraczk¹ Akulin¹, z któr¹ mia³ dwoje dzieci, zdecydowa³ siê pozostaæ na Syberii. Apolinary Kredowicz, chocia¿ móg³ wróciæ
w strony rodzinne, zdecydowa³ siê z ca³¹ rodzin¹ (¿ona Marfa i piêciu synów) wyjechaæ nad Amur. Maksymilian Parsznicki, ¿onaty z Fast¹ (dwoje
dzieci), w 1859 r. przeniós³ siê z Zabajkala nad Amur. W obwodzie zabajkalskim, z nie do koñca wyjaœnionych powodów, przebywali z rodzinami
m.in. Ksawery Majewski i Wincenty Lipkiewicz. Z powodu przeszkód prawno–administracyjnych nie móg³ wyjechaæ Hilary Weber, który o¿eni³ siê
potajemnie z wdow¹ po lekarzu wojskowym, Szwedk¹ z pochodzenia. Chocia¿ zarówno on, jak i Ch³opicki byli powtórnie karani na zes³aniu, w³adze
ró¿nie ich potraktowa³y przy u³askawieniach. Warto w tym miejscu dodaæ,
¿e pewna liczba Polaków pozostawa³a w nieformalnych lub pó³legalnych
zwi¹zkach z Sybiraczkami. Powody takiego stanu rzeczy by³y ró¿ne, niekiedy wchodzi³y w grê wzglêdy formalnoprawne lub te¿ obyczajowo–narodowe. Najczêœciej jednak taki uk³ad bywa³ tymczasowy i wygodny dla obydwu
stron39.
Na podstawie powy¿szych przyk³adów nie mo¿na jednak wyci¹gn¹æ zbyt
daleko id¹cych wniosków czy uogólnieñ. Historyk, nie dysponuj¹c w miarê
ca³oœciowym materia³em, mo¿e jedynie sugerowaæ wystêpowanie takich
lub innych tendencji. Bez w¹tpienia, ma³¿eñstwa polsko–sybirackie nie by³y zjawiskiem masowym i dlatego nie mo¿na mówiæ o szeroko i dos³ownie
38
Gosudarstvennyj Arhiv Èitinskoj Obl’asti (dalej: GAÈO), zesp. 1 (p), inw. 1, vol. 64, k. 25; 44, 101–103,
107–112; W. Œliwowska, dz. cyt., s. 73, 96, 251, 338.
39
GAÈO, zesp. 1 (p), inw. 1, vol. 64, k. 207–209, 249, 872–881; zesp. 1 (obšè.), inw. 1, vol. 6767; R. Piotrowski, Pamiêtnik z pobytu na Syberii..., t. 2, Poznañ 1860, s. 312–315; W. Œliwowska, dz. cyt., s. 443–444.
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rozumianej asymilacji zes³añców na Syberii. D³ugi, niekiedy nawet ponaddwudziestoletni pobyt na tym terenie odciska³ jednak piêtno na zwyczajach, sposobie myœlenia i jêzyku Polaków. Julian Sabiñski, który, jak o nim
mówiono, „mimo ¿e ¿adnych szkó³ nie koñczy³, by³ cz³owiekiem wszechstronnie wykszta³conym, pog³êbiaj¹cym swoj¹ wiedzê rozleg³ymi lekturami”, próbowa³ dociec, jak du¿y wp³yw na jêzyk tego œrodowiska mia³ powszechnie przecie¿ u¿ywany jêzyk rosyjski. Tylko przez godzinê spisa³ oko³o stu s³ów rosyjskich u¿ywanych w mowie potocznej zes³añców. Ile ich bêdzie po kilkunastu latach pobytu — nie umia³ odpowiedzieæ40.
Zawarte z Sybiraczkami zwi¹zki musia³y w sposób oczywisty zaowocowaæ tymi konsekwencjami, przed którymi przestrzega³ Agaton Giller i podobnie myœl¹cy zes³añcy. By³o to tym bardziej nieuniknione, ¿e kobiety,
zajmuj¹ce siê domem i wychowaniem dzieci, nie by³y w stanie wychowaæ
ich w polskim duchu, co przyspiesza³o asymilacjê. Temu procesowi sprzyja³
te¿ naturalny brak kontaktów z Polsk¹. Nie spotykamy jednak oskar¿eñ
tych ludzi o renegactwo czy jak¹kolwiek antypolsk¹ dzia³alnoœæ. Wrêcz
przeciwnie, wielu z tych, co na Syberii pozostali, stara³o siê w miarê mo¿liwoœci pomagaæ kolejnym falom zes³añców z ziem polskich. Trzeba jednak
jeszcze raz mocno podkreœliæ, ¿e zjawisko to nie mia³o charakteru masowego, a odnosi³o siê jedynie do stosunkowo niewielkiego krêgu osób, zdecydowana wiêkszoœæ zes³añców, gdy tylko mog³a, wraca³a do stron rodzinnych.

40

J. Glaubicz–Sabiñski, dz. cyt., k. 591; W. Œliwowska, dz. cyt., s. 529.
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Wokó³ problemu ¿o³nierek
w armii carskiej w XIX wieku

Wokó³ problemu ¿o³nierek w armii carskiej...

Formu³uj¹c tytu³ niniejszego artyku³u, u¿yto jêzyka Ÿróde³, przede
wszystkim nale¿y wiêc wyjaœniæ, ¿e chodzi wy³¹cznie o sytuacjê ¿on ¿o³nierzy, którzy wywodzili siê z obszaru Królestwa Polskiego i zostali wcieleni do
armii carskiej. Nie podejmujê tej kwestii w odniesieniu do ca³ego imperium rosyjskiego, gdy¿ tak postawiona kwestia wymaga³aby odrêbnej kwerendy Ÿród³owej, przekraczaj¹cej mo¿liwoœci jednej osoby1.
Problem ¿o³nierek (rosyjskie so³datka) pojawia siê w 1832 r., czyli od
momentu, gdy mê¿czyzn z Królestwa Polskiego zaczêto wcielaæ do armii
rosyjskiej. Trudno w tej chwili obliczyæ, ilu poborowych w latach 1832–
–1914, to jest do wybuchu I wojny œwiatowej, przywdzia³o carski wojskowy
szynel. Wiadomo, ¿e w latach 1832–1855 wcielono do armii oko³o 190 tysiêcy m³odych mieszkañców Królestwa Polskiego (Polaków i ¯ydów). Co
roku dotyczy³o to przeciêtnie oko³o 7900 mê¿czyzn w wieku 20–35 lat.
Na lata 1856–1864 przypada³a przerwa, z jednej strony zwi¹zana
z reformami wojskowymi w Rosji, a z drugiej z sytuacj¹ polityczn¹ lat
1861–1864 w Królestwie Polskim. Z kolei w latach 1865–1873 wcielono do
wojska oko³o 119 tysiêcy m³odych mê¿czyzn, co stanowi³o przeciêtn¹ rocz-

1

W Wojskowo–Historycznym Archiwum Pañstwowym w Moskwie nie ma wyodrêbnionego zespo³u poœwiêconego kwestii ¿o³nierek. Informacji na ten temat nale¿a³oby szukaæ praktycznie w ka¿dym zespole,
co jest niemo¿liwe, bo w archiwum tym przechowuje siê ok. 3,5 miliona woluminów. Badania tego typu bêdzie mo¿na podj¹æ dopiero po sporz¹dzeniu tematycznych inwentarzy. Praca nad nimi jest obecnie mocno
zaawansowana. Por. Fondy Rossijskogo Voenno-Istorièeskogo Arhiva. Kratkij spravoènik, Moskva 2001,
s. 626–627.
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n¹ 13 200 osób2. Wydaje siê wiêc, ¿e mo¿na przyj¹æ, i¿ ta skala rocznego poboru z Królestwa Polskiego utrzyma³a siê do czasu I wojny œwiatowej.
Wszelkie przepisy o poborze rekrutów podkreœla³y, ¿e do armii nale¿y
wcielaæ mê¿czyzn g³ównie w wieku 20–22 lat. Ale rzeczywistoœæ by³a inna.
Mê¿czyŸni z tego przedzia³u wiekowego stanowili tzw. I kategoriê i praktycznie nie zdarzy³o siê nigdy, by wype³nili oni tzw. kontyngent wyznaczony
na dany rok. W gruncie rzeczy pobór do wojska prowadzono wœród mê¿czyzn w wieku 20–35 lat. Oczywiœcie, w tej kategorii znajdowa³o siê wielu
¿onatych, którzy od poboru winni byæ uwolnieni. Tak siê jednak nie dzia³o. W okresie miêdzypowstaniowym wœród oko³o 190 tysiêcy wcielonych
do armii 30–40% poborowych to mê¿czyŸni ¿onaci. Mo¿na oszacowaæ, ¿e
wskutek tego w Królestwie Polskim zosta³o oko³o 57–76 tysiêcy samotnych
kobiet, niejednokrotnie maj¹cych na wychowaniu dzieci. Trzeba rzecz jasna pamiêtaæ, ¿e liczba ta nie utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie, pocz¹wszy od 1832 r. Jest to rz¹d wielkoœci, o którym mo¿na mówiæ dopiero od pocz¹tku lat 50. Nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e nie znalaz³oby siê wsi, w której by
nie zamieszkiwa³a co najmniej jedna ¿o³nierka, bo te¿ a¿ w oko³o 80% kontyngent rekrutów wywodzi³ siê ze wsi.
Po reformach wojskowych Dymitrija Miliutina, zmniejszaj¹cych lata
s³u¿by wojskowej z 15 do 6–7 lat, obni¿y³ siê automatycznie wskaŸnik ¿onatych mê¿czyzn wcielonych do armii. Z bardzo wstêpnego sonda¿u wynika,
¿e wynosi³ on oko³o 20%. Oznacza to, ¿e ka¿dego roku oko³o 2 640 kobiet
by³o zmuszonych do rozstania siê ze swoimi mê¿ami. W zwi¹zku z tym, ¿e
czas s³u¿by by³ znacznie krótszy ni¿ poprzednio, liczba powracaj¹cych w rodzinne strony by³a daleko wiêksza, chocia¿ dzisiaj nie jestem w stanie operowaæ ¿adnymi danymi liczbowymi. Ogólnie rzecz bior¹c, los ¿o³nierek, poczynaj¹c od po³owy lat 60., by³ ³atwiejszy ni¿ w dobie miêdzypowstaniowej,
okres roz³¹ki by³ bowiem krótszy.
Poni¿ej spróbujê przedstawiæ niektóre kwestie zwi¹zane z sytuacj¹
¿o³nierek w latach miêdzypowstaniowych. Pewna grupa tych kobiet pod¹¿y³a za swoimi mê¿ami do miejsc ich s³u¿by wojskowej. Inicjatywy wychodzi³y z obydwu stron. Pierwsze informacje œwiadcz¹ce o przenoszeniu
siê ¿on ¿o³nierzy z Królestwa Polskiego w g³¹b imperium rosyjskiego pojawi³y siê w 1834 r. Zapewne to wtedy wiele kobiet uœwiadomi³o sobie, ¿e ich
2

W. Caban, S³u¿ba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873, Warszawa 2001,
s. 82–90.
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mê¿owie zostali wcieleni do wojska na 15–20 lat i w praktyce mog¹ siê ju¿
nigdy nie zobaczyæ. Zdaje siê, ¿e inicjatywa przeniesienia siê do Rosji wychodzi³a g³ównie od ¿on, których mê¿owie w czasie powstania listopadowego dostali siê do niewoli. Im to w³aœnie przypad³o ods³u¿enie w armii rosyjskiej a¿ 20 lat. Czas roz³¹ki by³ wiêc niewyobra¿alnie d³ugi. W latach póŸniejszych myœl tê podejmowa³y ¿ony, których mê¿owie trafili do armii w wyniku zwyk³ego poboru. Warto w tym miejscu odwo³aæ siê do konkretnych
przyk³adów. W 1834 r. Rozalia Faustyñska z województwa kaliskiego chcia³a siê wybraæ na wschód za swym mê¿em Wawrzyñcem. Ma³¿onkowie prze¿yli razem zaledwie dwa miesi¹ce. Faustyñski walczy³ w powstaniu listopadowym, ale dosta³ siê do niewoli i w konsekwencji czeka³a go 20–letnia
s³u¿ba. Faustyñska mieszka³a razem z córk¹, która urodzi³a siê ju¿ pod nieobecnoœæ ojca. Samotna kobieta trudni³a siê wyrobnictwem i nie by³a w stanie zapewniæ utrzymania sobie i dziecku. Ostatecznie Rozalia Faustyñska
nie wybra³a siê w podró¿, bo rozchorowa³a siê i prawdopodobnie zmar³a3.
W jeszcze gorszej sytuacji by³a Tekla Koz³owska, tak¿e wyrobnica wiejska z województwa kaliskiego. We wrzeœniu 1835 r. postanowi³a wyjechaæ
za swym mê¿em Wojciechem, który zosta³ wziêty „w rekruty” w wyniku jesiennego poboru 1834 r. Wczeœniej Koz³owska „¿y³a na wiarê” z Wojciechem Zalewskim i mia³a z nim dwoje dzieci. Zalewski zgin¹³ w czasie powstania listopadowego. W 1834 r. z Tekl¹ o¿eni³ siê w³aœnie Pawe³ Koz³owski. Na jesieni zosta³ wziêty do wojska, chocia¿ ¿ona by³a w ci¹¿y4.
W 1838 r. podjê³a starania o wyjazd 27–letnia Magdalena Nitecka. Mia³a jednak w¹tpliwoœci, czy m¹¿ j¹ przyjmie, bo dwoje ich dzieci zmar³o,
a ona pod nieobecnoœæ mê¿a urodzi³a trzecie. M¹¿, odbywaj¹cy s³u¿bê
w oddzia³ach kozaków syberyjskich, wykaza³ du¿¹ tolerancjê. Zezwoli³ na
przyjazd nie tylko ¿onie i jej dziecku, ale tak¿e siostrzenicy Magdaleny, która znajdowa³a siê bez ¿adnych œrodków do ¿ycia5.
Zanim w³adze wojskowe podjê³y decyzjê zezwalaj¹c¹ kobiecie na wyjazd, musia³y dysponowaæ pisemn¹ zgod¹ ze strony mê¿a. Oprócz zapewnienia sobie oficjalnego oœwiadczenia w³adzom chodzi³o o coœ wiêcej. Ba³agan, który panowa³ w czasie poboru rekrutów i w trakcie przydzielania
ich do odpowiednich garnizonów, móg³ sprawiæ, ¿e ¿onê wys³ano by wcale
3

Archiwum Pañstwowe w Kaliszu (dalej: APKal.), Naczelnik Wojenny Kaliski 1831–1866 (dalej: NWK),
sygn. 30, s. 7–8.
4
Tam¿e, s. 24–26.
5
Tam¿e, s. 172, 182.
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nie tam, gdzie stacjonowa³ jej m¹¿. Ponadto warto by³o siê upewniæ, czy ów
jeszcze ¿yje.
Czasami zdarza³o siê, ¿e ¿ony udawa³y siê z mê¿ami w drogê do Rosji
bezpoœrednio po przeprowadzeniu poboru. Tak by³o w 1838 r. w województwie kaliskim, sk¹d bezpoœrednio po poborze wraz z mê¿ami wyjecha³o
12 kobiet6. Nigdy póŸniej nie spotka³em siê z tego typu informacj¹. Byæ mo¿e w³adze Królestwa Polskiego przeprowadzi³y w tym roku specjaln¹ akcjê
zachêcaj¹c¹ ¿ony, aby pod¹¿a³y wraz z mê¿ami w g³¹b Rosji.
Niekiedy mamy do czynienia z sytuacj¹ odwrotn¹, gdy z inicjatyw¹ przyjazdu ¿ony wystêpuj¹ mê¿owie. Nieznany bli¿ej Zasikowski chcia³ na przyk³ad, by jego ¿ona Marianna przyby³a do miejsca jego s³u¿by. Ta odmówi³a
jednak, twierdz¹c, ¿e m¹¿ to ba³amut, który czêsto zagl¹da³ do kieliszka
i k³óci³ siê z ni¹. Trzeba zatem wzi¹æ pod uwagê ewentualnoœæ, ¿e Marianna
by³a zadowolona z wcielenia mê¿a do wojska. Taka sytuacja by³a jednak wyj¹tkowa. Na ogó³, je¿eli mê¿owie wystêpowali z inicjatyw¹ przyjazdu ¿ony
do Rosji, te wyra¿a³y natychmiast zgodê, bo liczy³y na poprawê warunków
¿yciowych. Tak by³o m.in. w przypadku Marianny Fabiañskiej z Rusocic
(powiat wieluñski). Po 11 latach roz³¹ki bezdzietna Marianna zdecydowa³a
siê wyjechaæ do mê¿a7.
Zdarza³o siê te¿, ¿e kiedy m¹¿ po ods³u¿eniu kilku lat otrzymywa³ urlop
dla poratowania zdrowia lub po prostu dlatego ¿e jego oddzia³ ulega³ reorganizacji, po przeanalizowaniu wspólnie z ¿on¹ wszelkich okolicznoœci
zwi¹zanych z opuszczeniem rodzinnej wsi czy miasteczka decydowa³ siê na
zabranie ma³¿onki do Rosji8. Podobne sytuacje nie by³y chyba zbyt czêste, bo te¿ rzadko w okresie miêdzypowstaniowym ¿o³nierze otrzymywali
urlopy.
W marcu 1835 r. w³adze Królestwa Polskiego wyda³y rozporz¹dzenie
reguluj¹ce sprawy zwi¹zane z przemieszczeniem siê ¿o³nierek w g³¹b imperium rosyjskiego; przede wszystkim koszty ca³ego transportu ponosi³ skarb
Królestwa Polskiego. Po przybyciu na miejsce wyp³acano im bezzwrotn¹
zapomogê na zagospodarowanie w wysokoœci 15 rubli srebrem. By³o to

6

Tam¿e, s. 234–235, 377.
Tam¿e, sygn. 32, knlb.
Uchwycenie skali tego zjawiska nie jest jednak mo¿liwe. W œwietle przepisów wojskowych tymczasowo
urlopowany meldowa³ siê u wójta lub burmistrza. Ich te¿ tylko powiadamia³, kiedy wraca³ do Rosji z ¿on¹
i dzieæmi. Niestety, akta miast, nie mówi¹c o aktach gmin z tego okresu, s¹ rzadkoœci¹. Trudno wiêc zorientowaæ siê, jak liczne by³y to przypadki.
7
8
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wiêcej ni¿ roczny ¿o³d podoficera. Je¿eli kobiety przybywa³y z dzieæmi, dodatkowo otrzymywa³y po 3 ruble 75 kopiejek na ka¿de dziecko9.
Sprzyjanie w³adz carskich temu swoistemu ³¹czeniu siê rodzin wynika³o
z prostego rachunku ekonomicznego. Chodzi³o o zaludnianie podbijanych
terytoriów. Do lat 80. XIX w. prowadzono podbój stepów kazachskich
i Kaukazu. Ka¿da grupa osadników przyby³ych z Królestwa Polskiego wyraŸnie wp³ywa³a na oblicze cywilizacyjne tych obszarów. Je¿eli wiêc wspomniana Magdalena Nitecka wybiera³a siê do swego mê¿a s³u¿¹cego w oddzia³ach kozaków syberyjskich, to w³adze bardzo szybko wyrazi³y zgodê, bo
wiedzia³y, ¿e Niteccy pozostan¹ ju¿ na Syberii.
Tymi samymi intencjami kierowano siê, umo¿liwiaj¹c ¿onom przybycie
do mê¿ów s³u¿¹cych w Kronsztadzie, Symferopolu czy innych miejscowoœciach, w których stacjonowa³a flota ba³tycka lub czarnomorska. S³u¿¹cy
w tzw. ekwipa¿ach mieszkañcy Królestwa Polskiego byli rzemieœlnikami.
Po przybyciu ¿on zostawali tu ju¿ na sta³e, zasilaj¹c szeregi specjalistów
pracuj¹cych przy budowie i naprawie statków.
Niew¹tpliwie przybycie ¿on odmienia³o rytm ¿ycia ¿o³nierzy, s³u¿ba stawa³a siê znoœniejsza, bo po ca³odziennych æwiczeniach wracali na noc, tak
jak podoficerowie i oficerowie, do swoich domów. Czas wolny przeznaczali
odt¹d na prace we w³asnym gospodarstwie domowym. Nie wyklucza³bym
równie¿ mo¿liwoœci, ¿e ci ludzie z chwil¹ przybycia ¿on otrzymywali czasowe lub nieograniczone urlopy i zajmowali siê g³ównie urz¹dzaniem rodziny
w nowej rzeczywistoœci. Natomiast do s³u¿by wojskowej byli powo³ywani albo tylko na æwiczenia, albo w czasie wojny10.
Ale przybycie ¿on mia³o niekiedy i negatywne skutki. Otó¿ zdarza³o siê,
¿e ¿ony podczas trwania wypraw wojennych, w których brali udzia³ ich mê¿owie, dopuszcza³y siê zdrady ma³¿eñskiej. Oto szczególnie drastyczna opinia na ten temat, zrodzona w garnizonie Mozdok na pó³nocnym Kaukazie.
Mateusz Gralewski odbywaj¹cy tam karn¹ s³u¿bê wojskow¹ w latach 40.
i 50. XIX w. pisa³ o tej kwestii, co nastêpuje: „Nêdza by³a zwykle pierwszym
parciem do niemoralnoœci kobiet. Niepoczuwanie siê ¿o³nierzy do godnoœci i chêci posiadania wygód ¿ycia by³y drugim powodem obojêtnego zapa9

Przepisy odnosz¹ce siê do czynnoœci Rz¹dów Gubernialnych i Naczelników Powiatowych. Wydzia³ Spraw
Wewnêtrznych i Duchownych, cz. 3, Wydzia³ Wojskowy, t. 1, O powinnoœci zaci¹gowej, Warszawa 1866,
s. 113–117.
10
Tak przynajmniej mo¿na by³oby wnosiæ z lektury niektórych postanowieñ w³adz carskich; por. Polnoe
sobranie zakonov Rossijskoj Imperii. Sobranie vtoroe, t. 10, 1836, nr 8083.
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trywania siê na bezwstyd ¿on swoich. Wszelako i namiêtnoœci gra³y swoj¹
rolê. K³ótnie i bójki bywa³y liczne, a osobliwie w porze zimowej, gdy czynne
bataliony wraca³y z ekspedycji. Corocznie wydarza³y siê zbrodnie okropne:
zabijano siê, zarzynano i truto. (...) Bez intryg mi³osnych prawie ani jeden
dom nie ocala³, dlatego ka¿da osada wojenna by³a gniazdem zdro¿noœci,
brudu i bezwstydu. (...) U sunnitów za przewinienia podobne istnia³o kamienowanie, kara okropna wzdrygaj¹ca duszê cz³owieka, ale kara, która
wyra¿a³a ich wygórowane pojêcie o obowi¹zkach czystoœci kobiety”11. W tej
sytuacji z inicjatywy Polaków odbywaj¹cych karn¹ s³u¿bê wojskow¹, a wiêc
osób o du¿ej œwiadomoœci narodowej, powo³ano bractwo religijne, którego
celem by³o szerzenie zasad moralnych i umacnianie wiary katolickiej. Bractwo to, zdaniem Gralewskiego, szybko osi¹gnê³o zamierzone cele12.
Podobnie jak w Mozdoku bywa³o w innych osadach na Kaukazie. Ten¿e
Gralewski powiada, ¿e zwykle w niedzielê po kilku ¿o³nierzy zbiera³o siê
u kobiety, której m¹¿ przebywa³ na wyprawie. Najpierw by³a wódka, muzyka i tañce, póŸniej zaœ oddawano siê rozpuœcie13.
Powtórzmy pytanie o skalê wyjazdu ¿on do mê¿ów s³u¿¹cych w imperium rosyjskim. Na podstawie zachowanych materia³ów z województwa kaliskiego wynika, ¿e w latach 30.–50. do Rosji wyje¿d¿a³y rocznie 3–4 kobiety. Wyj¹tkowy by³ rok 1838, w którym, jak wspomniano, decyzjê tê podjê³o
12 kobiet. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e skala zjawiska w pozosta³ych województwach
(guberniach) nie by³a wiêksza, czyli z ca³ego Królestwa Polskiego rocznie
wybiera³o siê w g³¹b imperium rosyjskiego kilkadziesi¹t kobiet. Nie przekracza³oby to wiêc 1,0% ogó³u ¿o³nierek.
Ten bardzo prowizoryczny szacunek jest zbie¿ny poniek¹d z podobn¹
ocen¹ Bohdana i Krzysztofa Baranowskich, dokonan¹ na podstawie relacji pamiêtnikarskich z Kaukazu. Otó¿ zdaniem tych autorów w po³owie
XIX w. przebywa³o tam 2 000 ¿o³nierek. Badacze ci wliczali jednak do tej
grupy równie¿ ¿ony podoficerów i oficerów14, których by³o niema³o, tym
bardziej ¿e w grê wchodzili Polacy i Polki z tzw. ziem zabranych.

11

M. Gralewski, Wspomnienia z 12–letniej niewoli, Lwów 1877, s. 163–164.
Tam¿e, s. 165.
Tam¿e, s. 88–90. Gralewski wspomina³ te¿, ¿e niektóre kobiety by³y „ozdob¹ p³ci niewieœciej” i ¿e „podnosi³y one imiê Polski w tych stronach”. Pamiêtnikarz w tym przypadku mia³ na myœli ¿ony oficerów lub
urzêdników, których by³o ca³kiem sporo w najwa¿niejszych oœrodkach miejskich Kaukazu.
14
B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków kaukaskie drogi, £ódŸ 1985, s. 56.
12

13

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

Wokó³ problemu ¿o³nierek w armii carskiej... 405

W gronie ¿o³nierek znajdowa³y siê te¿ ¯ydówki. Zdaje siê jednak, ¿e
liczba tych, które decydowa³y siê na po³¹czenie z mê¿em, by³a znacznie
mniejsza. Przyczyn by³o kilka, po pierwsze: ¯ydów do armii carskiej z obszaru Królestwa Polskiego zaczêto wcielaæ póŸniej, bo od 1843 r., po drugie: ich liczba by³a mniejsza, bo stanowili kilkanaœcie procent ogó³u mieszkañców, wreszcie, po trzecie: spo³ecznoœci ¿ydowskie stara³y siê przyjœæ
z pomoc¹ samotnym kobietom. By³ to efekt dzia³alnoœci tzw. rad opiekuñczych czy rad familijnych. Jednym s³owem — samotne ¯ydówki w wiêkszym stopniu znajdowa³y oparcie wœród swych pobratymców.
Pozosta³e kobiety nie decydowa³y siê na taki krok i samotnie boryka³y siê z trudnoœciami dnia codziennego. Losy tych, które bez s³u¿¹cych
w wojsku mê¿ów prowadzi³y gospodarstwo i wychowywa³y dzieci, nie³atwo jest przedstawiæ. Pe³niejsza prezentacja tego zagadnienia by³aby mo¿liwa jedynie wówczas, gdyby mo¿na by³o dysponowaæ aktami poszczególnych miast i gmin, i to w skali ca³ego Królestwa Polskiego. W³aœnie w tego typu Ÿród³ach znajdowa³y siê jednostkowe informacje o losach ¿o³nierek, rzecz jednak w tym, ¿e owe akta nie zachowa³y siê do naszych dni.
Z zebranych cz¹stkowych danych wynika, ¿e kobiety nie by³y w stanie
samotnie prowadziæ gospodarstw bez mê¿czyzn, którzy by pracowali na roli. Zwykle po kilku latach zabiegów pozwalaj¹cych na utrzymanie gospodarstwa w jako takim stanie, ¿o³nierki opuszcza³y je, powiêkszaj¹c kategoriê ludnoœci wiejskiej zwan¹ komornikami. Odwa¿niejsze decydowa³y siê
nawet na opuszczenie wsi i poszukiwanie œrodków do ¿ycia w mieœcie jako
wyrobnice i s³u¿¹ce15.
Inne rozwi¹zanie znalaz³a ¿ona Miko³aja Koz³owskiego z guberni radomskiej, której m¹¿ 20 lat s³u¿y³ w Gruzji. Nie mog¹c sobie poradziæ z gospodarstwem, za niewielk¹ kwotê odst¹pi³a dom w u¿ytkowanie ¯ydowi,
a pole wydzier¿awi³a. Kiedy Koz³owski powróci³, rozpocz¹³ starania o odebranie domu, niestety jednak, nie odzyska³ go16.
Samotne kobiety maj¹ce na wychowaniu dzieci zabiega³y u w³adz
o wcielenie synów do batalionów kantonistów. Zapewne nie zdawa³y sobie
sprawy, ¿e oddaj¹c swoich potomków do tych formacji, skazuj¹ ich na wynarodowienie, ch³opców tych bowiem po doroœniêciu kierowano do s³u¿by
15
Archiwum Pañstwowe w Radomiu (dalej: APR), Zarz¹d Dóbr Pañstwowych, sygn. 7265, knlb.;
sygn. 8816, k. 490.
16
APR, Urz¹d Naczelnika Wojennego Oddzia³u Radomskiego (dalej: UNWOR), sygn. 41, s. 171–172.

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

406 Wies³aw Caban

wojskowej. Zwykle zostawali podoficerami17. Gdy jednak grozi³a œmieræ
g³odowa, najpierw trzeba by³o myœleæ o przetrwaniu. Nie ma siê wiêc co
dziwiæ Zuzannie Kukulskiej, ¿e w 1846 r. a¿ dwukrotnie przynagla³a w³adze
wojskowe województwa kaliskiego, by zabra³y dwójkê jej synów do batalionów kantonistów18. Zuzanna po œmierci mê¿a, ¿o³nierza komendy inwalidnej X Okrêgu Stra¿y Wewnêtrznej, utrzymywa³a piêcioro dzieci z emerytury wynosz¹cej 56 rubli rocznie. Oddanie wiêc dwóch synów do kantonistów
pozwala³o przetrwaæ reszcie rodziny.
Zdaje siê, ¿e narzekania na niemoralne prowadzenie siê ¿o³nierek by³y
powszechne. Problem ten znalaz³ doœæ szerokie odbicie w Ÿród³ach z prze³omu lat 50. i 60., kiedy to w wyniku amnestii zwolniono ze s³u¿by wojskowej nawet tych, którzy znaleŸli siê w so³dackim szynelu jako jeñcy powstania listopadowego. W 1862 r. w Królestwie Polskim przebywa³o oko³o
26 300 dymisjonowanych i urlopowanych ¿o³nierzy. Na wielu z nich czeka³y
co prawda ¿ony, tyle tylko ¿e nie same, ale wraz z nieœlubnymi dzieæmi.
Wielu powracaj¹cych musia³o siê zgodziæ na tê sytuacjê, bo po prostu nie
mieli dok¹d iœæ. W chwilach za³amania urz¹dzali ¿onom awantury, o których wiedzia³a ca³a wieœ lub miasteczko. Tak postêpowa³ m.in. Maciej Frajerski z Kazanowa (powiat radomski). Upiwszy siê, bija³ ¿onê i jej dziecko,
odgra¿a³ siê, ¿e podpali miasteczko19.
Ale zdarza³o siê tak¿e, ¿e ma³¿onkowie w miarê szybko dochodzili do
porozumienia i dalej ¿yli w zgodzie. Takie wydarzenie opisa³ W³adys³aw
Reymont w Ch³opach. Powracaj¹cy z wojska Jasiek nie zd¹¿y³ jeszcze dojœæ
do wsi, a ju¿ dowiedzia³ siê, ¿e Tereska zdradza³a go z Mateuszem. Dla mê¿a spiesz¹cego do ¿ony z podarunkami by³ to ogromny cios. Nie pobi³ jej,
choæ w pierwszej chwili chwyci³ za topór. Ostatecznie przebaczy³ Teresce
i oboje udali siê z pielgrzymk¹ do Czêstochowy, by modliæ siê o szczêœliwe
dalsze po¿ycie ma³¿eñskie20.
Z przedstawionych informacji wynika niezbicie, ¿e los ¿o³nierek, zarówno tych, które samotnie pozosta³y w kraju, jak i tych, które pod¹¿y³y za
mê¿ami w g³¹b imperium rosyjskiego, by³ niezwykle ciê¿ki. Nie³atwo tu

17
Szerzej na temat szkó³ kantonistów zob. W. Caban, Kantoniœci z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1832–1856, „Kwartalnik Historyczny” CVI, 1999, nr 2, s. 3–13.
18
APKal., NWK, sygn. 22, s. 162.
19
APR, UNWOR, sygn. 44, s. 418–420.
20
W. S. Reymont, Ch³opi, Bydgoszcz 1990, t. 4, s. 269–291.
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o jakiekolwiek porównania, ale kto wie, czy nie trudniej by³o ¿yæ samotnej
kobiecie, niejednokrotnie wychowuj¹cej dzieci, ni¿ mê¿czyŸnie odbywaj¹cemu s³u¿bê wojskow¹ na Kaukazie lub Syberii. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e problem ¿o³nierek wymaga podjêcia odrêbnych badañ, nieprostych ze
wzglêdu na stan Ÿróde³.
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nie” i wojna...

P³eæ kulturowa, „doœwiadczenie” i wojna
— kilka metodologicznych uwag
o wykorzystaniu relacji wspomnieniowych1

P³eæ kulturowa, „doœwiadcze-

W moim tekœcie zamierzam zaprezentowaæ sposoby wykorzystania autobiografii i relacji pamiêtnikarskich kobiet, bêd¹cych Ÿród³ami do badania historii konstruowania „kobiecoœci” jako p³ci kulturowej (gender).
W swych badaniach analizujê genezê kulturow¹ oraz funkcjê ideologiczn¹ wspomnieñ pisanych przez kobiety, przedstawiaj¹c miejsce, jakie te
narracje zajmuj¹ z jednej strony — w dyskursie narodowym, a z drugiej
— w dyskursie emancypacyjnym. Wybrane teksty pos³u¿¹ mi do zrekonstruowania genealogii i kulturowego funkcjonowania doœwiadczenia walki
zbrojnej i kaŸni kobiet w Polsce (lub esencjalistycznie — jako dyskursywn¹ figurê ideologiczn¹ — „kobiety polskiej”). Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e dyskursy narodowe generalnie przejawiaj¹ tendencjê do ujednolicania kobiet jako kategorii spo³ecznej, ignoruj¹c ich ró¿norodnoœæ klasow¹, etniczn¹, pokoleniow¹, seksualn¹ i inne. Ta tendencja do esencjalizacji kobiet jako kategorii odbija siê na sposobie ujmowania ich doœwiadczeñ. W konsekwencji, tak¿e reprezentacja doœwiadczenia kobiet „narodowych” ulega esencjalizacji — ich doœwiadczenia zostaj¹ przedstawiane
jako transcendentne historycznie, spo³ecznie i pokoleniowo. Z tego punk1
Niniejszy tekst powsta³ na podstawie moich prac zwi¹zanych z szerszym projektem, poœwiêconym kobiecym doœwiadczeniom wojennym. Jednak nie powsta³by wcale, gdyby nie wyj¹tkowa ¿yczliwoœæ, szczodroœæ
i wsparcie Stanleya i Marty Garstka, dziêki ich fundacji Polish–American Fellowship mog³am pracowaæ
nad moim projektem na University of Notre Dame (USA) w 2003–2004 r. Dziêkujê tak¿e dr Krystynie
Stebnickiej z IH UW, mojej fellow w najszerszym znaczeniu, za jej cierpliwoœæ s³uchaczki, pasjê dyskutantki
i erudycjê uczonej.
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tu widzenia kategoria kobiet przekszta³ca siê w esencjalistyczn¹ figurê dyskursywn¹, np. „kobieta polska”, jak to ma miejsce w dyskursach narodowych oraz w tych, które równie¿ pos³uguj¹ siê esencjalizacj¹ p³ci jako strategi¹ dyskursywn¹. Wybrane narracje autobiograficzne analizujê tu z punktu widzenia konstrukcji kobiecoœci, to¿samoœci narodowej oraz doœwiadczenia walki w polskim kontekœcie kulturowym i politycznym XIX i pocz¹tku XX w. Pos³ugujê siê kategori¹ „kobiecoœæ” w rozumieniu zgodnym
z koncepcj¹ „p³ci kulturowej”, tj. ewoluuj¹cej historycznie konstrukcji kulturowej, warunkowanej politycznie, klasowo, religijnie, ideologicznie.
Analizowane Ÿród³a zosta³y tu ograniczone do tekstów, które powsta³y
w okresie miêdzywojennym2. W Ÿród³ach tych rozró¿niam dwie zasadnicze
p³aszczyzny analizy.
W warstwie faktograficznej relacje te traktujê jako zapis wydarzeñ,
w których uczestniczy³y autorki, a które mia³y miejsce w okresie wojennym
lub rewolucyjnym; ich relacje traktujê jako rekonstrukcjê ich „doœwiadczenia” w czasie, gdy dotychczasowy, utrwalony porz¹dek p³ci (rozumiany jako konstrukcje kulturowe) zosta³ zachwiany. Drug¹ p³aszczyznê stanowi ta
warstwa narracyjna relacji, która prezentuje œwiadomoœæ autorek, zapisan¹
post factum, w okresie restytucji porz¹dku patriarchalnego w spo³eczeñstwie odbudowuj¹cym niepodleg³¹ pañstwowoœæ.
W przeciwieñstwie do biografistyki, której funkcje kulturowe od wieków nie ulegaj¹ zasadniczym zmianom, tradycyjnie jest ona bowiem zapisem
niecodziennej historii ¿ycia, spe³niaj¹cym funkcje dydaktyczne i rozrywkowe, geneza autobiografii ma charakter subiektywny i apologetyczny3. Autobiografia jest publicznym wyznaniem. Autor, jako œwiadek i uczestnik opisywanych zdarzeñ, daje „wierne œwiadectwo prawdzie” w tym stopniu, w jakim uzasadnia swój subiektywizm w jej postrzeganiu. Autobiografia jest
2
Podstawê Ÿród³ow¹ moich badañ tworz¹ relacje pamiêtnikarskie kobiet, które w okresie 1905–1920 znalaz³y siê na „linii frontu”, to znaczy uczestniczy³y w konfrontacjach politycznych, charakteryzuj¹cych siê stosowaniem bezpoœredniej przemocy, m.in.: Zofia Nowosielska, W huraganie wojny. Pamiêtnik kobiety ¿o³nierza (Nowy Jork 1929), Aleksandra Pi³sudska, Wspomnienia (Londyn 1960), Wierna s³u¿ba. Wspomnienie
uczestniczek walk o niepodleg³oœæ 1910–1915, red. Aleksandra Pi³sudska (Warszawa 1927), Zofia Germanowa, Od Rarañczy do Marmaros–Sziget. Wspomnienia sanitarjuszki legjonów (Warszawa 1936), Julia Œwitalska–Fularska, Wspomnienia lekarki legionowej (Lwów 1937), Maria Paszkowska, Uwolnienie Pi³sudskiego.
Wspomnienia organizatorów ucieczki, Biblioteka Pamiêtników „Z niedawnej przesz³oœci”, nr 1 (Warszawa
1924), Maria Glinczanka, Oko w oko ze œmierci¹. Wspomnienia œ. p. Marii z Glinków Rose z kaŸni bolszewickiej (Poznañ 1938) i in.
3
W obrêb autobiografii w³¹czam pamiêtnikarstwo, poniewa¿ mo¿e byæ czêœciowym zapisem wydarzeñ,
w których bra³ udzia³ autor/autorka i nie musi aspirowaæ do rangi pe³nej i ostatecznej autokreacji.

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

P³eæ kulturowa, „doœwiadczenie” i wojna... 411

wiêc form¹ zapisu doœwiadczenia kulturowego, bêd¹cego udzia³em zarówno jednostki, jak i grup spo³ecznych, z którymi autor/autorka siê identyfikuje. Za Teres¹ De Lauretis i Joan Scott uwa¿am „doœwiadczenie” za historycznie uwarunkowany, kulturowo i spo³ecznie konstruowany fenomen, istniej¹cy niezale¿nie od osoby, która „doœwiadcza”, lecz kszta³tuj¹cy jej/jego
podmiotowoœæ i to¿samoœæ. Ujmujê „doœwiadczenie” tak¿e jako konstrukcjê
narracyjn¹, funkcjonuj¹c¹ w przestrzeni komunikacji spo³ecznej. W takim
ujêciu „doœwiadczenie” jest uwarunkowane równie¿ pozycj¹ danej osoby,
w porz¹dkach dyskursywnych — relacjach p³ci kulturowej na p³aszczyŸnie
ideologicznej, politycznej, spo³ecznej, kulturowej, religijnej itd. 4
Wszystkie badane teksty zosta³y napisane przez kobiety. Teoretycy autobiografii traktuj¹ relacje kobiet jako odmienny rodzaj tego gatunku historycznoliterackiego, bowiem sfera doœwiadczeñ, rodzaj obserwacji, formy narracyjne oraz okolicznoœci, w których kobiety decyduj¹ siê spisaæ
swoje doœwiadczenia, zasadniczo ró¿ni¹ siê od punktu widzenia mê¿czyzn.
Badacze autobiografii zwrócili uwagê na fakt, ¿e — historycznie rzecz ujmuj¹c — autobiografie kobiece lokowa³y siê na marginesie ca³oœci produkcji powstaj¹cych zapisów wspomnieniowych. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e proces emancypacji kobiet wp³ywa dynamizuj¹co na kobiety tak¿e w sferze
„produkcji” autobiografii i ¿e czasy wspó³czesne przynosz¹ wrêcz zalew autobiografii kobiecej. Wykorzystywanie autobiografii jako Ÿród³a historycznego jest w tradycyjnych badaniach historycznych swoistym poligonem metodologicznym. Historycy zwykli traktowaæ j¹ jako Ÿród³o bezpoœrednie,
dostarczaj¹ce cennych informacji od uczestników i obserwatorów zdarzeñ,
a tak¿e zapis „doœwiadczeñ” historycznych, czêsto konstytuuj¹cy „prawdê
historyczn¹”. Z drugiej strony patrz¹ na autobiografie podejrzliwie — jako
„ska¿one subiektywnoœci¹”. „Subiektywnoœæ” obejmuje tu szerokie spektrum: od pomy³ek i zafa³szowañ faktograficznych poczynaj¹c, na „subiektywizmie opinii autora” koñcz¹c. Ów „subiektywizm” wynika zwykle z niekoherencji pogl¹dów autora z przes³ankami ideologicznymi, na których historyk opiera „obiektywn¹” rekonstrukcjê historii. Gdy bada siê historiê relacji p³ci kulturowej w nierozdzielnym z ni¹ kontekœcie seksualnoœci5, która
wykracza zwykle poza zestawienia faktograficzne dotycz¹ce szeroko rozumianej polityki kontroli prokreacji oraz reglamentacji i represji wobec ak4
T. De Lauretis, Technology of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction, Bloomington 1987, s. 18;
J. W. Scott, Experience, [w:] Feminists Theorize the Politics, red. J. Butler, J. W. Scott, New York 1992, s. 28.
5
Seksualnoœæ jest tu traktowana jako zespó³ idei, norm oraz praktyk kulturowych, kszta³tuj¹cych relacje
p³ci i w³adzy w spo³eczeñstwie, za: Michelem Foucault...
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tywnoœci seksualnej, analiza Ÿród³owa autobiografii kobiet staje siê wyj¹tkowo niebezpiecznym polem badawczym.
W tym przypadku zasadniczy element badañ nad seksualnoœci¹ w relacjach osobistych jest rekonstrukcj¹ kategorii „kobiecoœci”, rozumianej jako odnosz¹cy siê do p³ci kulturowej zbiór cech i norm kulturowych i spo³ecznych, funkcjonuj¹cy w danym momencie historycznym (lub w danym
momencie ¿ycia osoby). Tak rozumiana „kobiecoœæ” stanowi istotny element to¿samoœci autorki autobiografii, bêd¹c uwarunkowana tak¿e jej przynale¿noœci¹ klasow¹, wyznaniem, pogl¹dami politycznymi itd. Seksualnoœæ,
jako okreœlona praktyka kulturowo–spo³eczna, jest elementem konstytuuj¹cym kobiecoœæ, a jej definiowanie zale¿y od doœwiadczenia historycznego
grup(y), z którymi kobieta siê identyfikuje (np. naród, religia, warstwa spo³eczna, grupa zawodowa, partia polityczna itd.). Sama autorka autobiografii zwykle niewiele mówi wprost o seksualnoœci, nie jest bowiem przyjête
ekspiacyjne ujawnianie sennych marzeñ, fantazji seksualnych i biologicznych form aktywnoœci seksualnej; za to zawsze odnosi siê do seksualnoœci,
przyjmuj¹c okreœlone postawy wobec i w relacjach p³ci kulturowych (przez
akceptacjê okreœlonego typu „kobiecoœci”). Seksualnoœæ (w szerszym rozumieniu) mo¿e wiêc zostaæ „odkodowana” przez analizê normy „kobiecoœci”, traktowanej jako doœwiadczenie dyskursywne i historycznie zmienne,
osadzone w okreœlonym kontekœcie polityczno–spo³ecznym.
W teoretycznej refleksji feministycznej nad kobiec¹ autobiografistyk¹ mo¿na wyró¿niæ trzy zasadnicze podejœcia. W Woman’s Consciousness,
Man’s World Sheila Rowbotham prezentuje formowanie siê kobiecoœci jako efekt zideologizowanej i zinstytucjonalizowanej œwiadomoœci zbiorowej
(collective consciousness)6. Nancy Chodorow w Psychoanalysis and Sociology of Gender proponuje podejœcie oparte na psychologii ró¿nic socjalizowania dziewcz¹t i ch³opców w rodzinie. W jej ujêciu dziewczynki definiuj¹
swoj¹ to¿samoœæ, identyfikuj¹c siê ze spo³ecznoœci¹ (rodzin¹), podczas gdy
ch³opcy prze¿ywaj¹ ten proces przez oddzielanie siê i odró¿nianie. W ten
sposób autorka t³umaczy m.in. sk³onnoœci spo³eczne kobiet i tendencje indywidualistyczne mê¿czyzn. Uwa¿a te¿, ¿e w procesie indywidualizacji kobiet jako centralna pozostaje relacja córki i matki7. Trzecia koncepcja wywodzi siê ze specyfiki doœwiadczenia postkolonialnego. W jej ramach kon6
7

S. Rowbotham, Woman’s Consciousness, Man’s World, Harmondsworth 1973.
Women, Autobiography, Theory: A. Reader, red. S. Smith, J. Watson, Madison 1998, s. 77.
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strukcja kobiecoœci jest ca³kowicie podporz¹dkowana œwiadomoœci politycznej i to¿samoœci kulturowej grupy opresjonowanej, z któr¹ kobieta siê
identyfikuje8.
Spoœród zaprezentowanych koncepcji podejœcie socjologiczne Nancy
Chodorow i postkolonialne wydaj¹ siê najbardziej przydatne do analizowania polskiego materia³u z okresu miêdzywojennego. Obie koncepcje k³ad¹
nacisk na kulturowe i polityczne elementy konstruowania „doœwiadczenia kobiecoœci”. Wypada tak¿e zaznaczyæ, ¿e wybrane przeze mnie relacje
kobiet powsta³y w okresie tworzenia siê nowego porz¹dku politycznego
— odbudowy pañstwowoœci polskiej, stanowi¹ wiêc retrospektywny zapis
œwiadomoœci autorek, ukszta³towanej w dobie zaborów. „Kobiecoœæ” bohaterek jest wiêc, jak s¹dzê, konstruowana jako odbicie narodowego idea³u
Polki patriotki, ukszta³towanego w XIX w. Idea³ ten jest oparty na licznych
kulturowych wzorcach „kobiety polskiej” — zaczerpniêtych z literatury
piêknej oraz popularnej, z ikonografii, historiografii, obyczaju domowego
oraz przekazywanej ustnie tradycji i zwyczajów. W konsekwencji sposób
konstruowania kobiecoœci autorek w ich osobistych relacjach musi zostaæ
potraktowany nie tyle jako zapis ich „prawdziwych” odczuæ i pogl¹dów na
temat w³asnej p³ci i kondycji kobiet w Polsce, ile raczej jako intertekstualny, upolityczniony zapis wcielania siê i odgrywania roli Polki patriotki walcz¹cej o niepodleg³oœæ ojczyzny.
Za takim podejœciem do materia³u wspomnieniowego przemawia równie¿ funkcja polityczna autobiografii kobiet „z linii frontu”. Tylko nieliczne
relacje kobiet, które uczestniczy³y w tego typu akcjach, zosta³y wydane.
Ich publikacja w okresie restytuowania porz¹dku patriarchalnego w spo³eczeñstwie II Rzeczypospolitej wykazuje, jakie typy wojskowego doœwiadczenia kobiecego lub inaczej — realizacje nietradycyjnych ról kobiet
w okresie zbrojnego kryzysu politycznego zosta³y pozytywnie zweryfikowane przez elity polityczne. Opublikowane i analizowane przeze mnie relacje
autobiograficzne potraktowano tu jako politycznie zaaprobowane wzorce
kulturowych zachowañ kobiecych w momentach kryzysowych, a ich upublicznienie mia³o cele dydaktyczne. Wszystkie teksty zosta³y opublikowane
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, a wiêc w okresie zasadniczych zmian politycznych i kulturowych w ¿yciu spo³ecznym. W odrodzonej
8

A. M. Burton, Dwelling in the Archive: Women Writing House, Home, and History in Late Colonial India,
New York 2003.
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Polsce kobiety uzyska³y pe³ne prawa obywatelskie i ten prze³omowy fakt
interpretowano jako wyraz uznania dla dzia³alnoœci patriotycznej kobiet
w czasie I wojny. Mobilizacja kobiet w spo³eczeñstwie polskim w owym czasie dokona³a siê na wielk¹ skalê, przejawiaj¹c siê we wszystkich dziedzinach dzia³alnoœci politycznej, g³ównie w sferze aktywnoœci organizacyjnej
i finansowej, a tak¿e — w mniejszym stopniu — w s³u¿bach medycznych
oraz wojskowych.
Wed³ug polskiej opinii publicznej kobiety polskie by³y zawsze politycznie zaanga¿owane w szeroko rozumian¹ dzia³alnoœæ narodowo–patriotyczn¹ i — co wa¿niejsze — elity polityczne propagowa³y i oczekiwa³y lojalnego
wsparcia politycznego ze strony Polek, konsekwentnie propaguj¹c afektowany idea³ Polki patriotki w dzia³aniach edukacyjnych na wszystkich szczeblach, z edukacj¹ domow¹ w³¹cznie. Dzia³alnoœæ patriotyczna kobiet nie ogranicza³a siê wiêc do wype³niania tradycyjnych funkcji matki Polki, tj. kulturowej i biologicznej reprodukcji narodu. W czasie powstañ wiele kobiet
wspiera³o polskie dzia³ania militarne organizacyjnie i materialnie, a w wyj¹tkowych przypadkach — tak¿e czynnie.
Na podkreœlenie zas³uguje jednak fakt, ¿e ani sytuacja, w jakiej nadano
Polakom prawa obywatelskie, nie by³a w owym momencie historycznym
wyj¹tkowa, ani argumentacja uzasadniaj¹ca ten fakt, a podkreœlaj¹ca lojalnoœæ narodow¹ kobiet — nie mia³a wyj¹tkowego charakteru. Przyznanie
praw politycznych wiêkszoœci Europejek po I wojnie œwiatowej uzasadniono w³aœnie tak¹ niezwyk³¹ mobilizacj¹ kobiet na tzw. froncie domowym,
dziêki której wspiera³y one wysi³ki militarne swoich „obroñców”9. Co wyró¿nia tu przypadek polski, to brak wyraŸnych sprzeciwów ze strony konserwatywnych ugrupowañ politycznych w stosunku do politycznej emancypacji kobiet. Jednak i przyczyny tego konserwatywnego „wsparcia” mo¿na
próbowaæ wyjaœniaæ, odwo³uj¹c siê do analogii w sytuacji krajów Europy Zachodniej, gdzie wojna spowodowa³a polaryzacjê stanowisk wewn¹trz
nurtów tak feministyczno–pacyfistycznego, jak i antyfeministyczno–prowojennych.
Wp³yw wielkiej wojny na kwestiê kobiec¹ by³ z³o¿ony i ambiwalentny.
W pierwszych latach wojny dosz³o do rozluŸnienia norm obyczajowych,
kulturowe wyznaczniki p³ci uleg³y g³êbokim redefinicjom, rozluŸni³a siê te¿
granica miêdzy tradycyjn¹ sfer¹ kobieco/prywatn¹ i mêsk¹/publiczn¹. Jed9

Gender, Citizenships and Subjectivities, red. K. Cannig, S. O. Rose, Oxford 2002.
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nak postêpuj¹ca mobilizacja kobiet na „froncie domowym” (jako koniecznoœæ wykonywania „mêskich” zajêæ, a co za tym idzie — aktywnego funkcjonowania w sferze publicznej), wzrastaj¹ca frustracja wojenna i towarzysz¹cy jej destrukcyjny wp³yw na kulturow¹ formacjê mêskoœci (przejawiaj¹cy siê m.in. we wzroœcie przemocy i agresywnoœci propagandowej zwróconej przeciw kobietom) oraz bezpoœrednie dzia³ania wojenne na terenach
mieszanych etnicznie doprowadzi³y do wzrostu nastrojów konserwatywnych, tradycjonalistycznych, a w efekcie do przewagi politycznych tendencji antyfeministycznych. W takich warunkach dosz³o do nieodwracalnych
koncesji politycznych na rzecz kobiet, lecz jednoczeœnie wzmacniaj¹ce swe
wp³ywy konserwatywne elity polityczne wyznaczy³y im role „stró¿ów moralnoœci”, czyni¹c je odpowiedzialnymi za biologiczn¹ odbudowê rodziny oraz
kulturow¹ restytucjê narodu, oczekuj¹c od nich powrotu na „front domowy”. Koniec wojny przyniós³ wiêc back–clash tzw. pierwszej fali feminizmu.
Kobiety uzyska³y pe³niê praw politycznych, lecz jednoczeœnie zosta³y
skorumpowane konserwatywnymi ideologiami i zepchniête do „sfery kobiecej”.
W tej sytuacji nie powinna dziwiæ ambiwalencja stosunku politycznych
elit miêdzywojennej Polski wobec kwestii kobiecej. Demobilizacja kobiet
w Polsce przedstawiana by³a raczej jako przywrócenie normalnoœci ni¿ decyzja o politycznym dyskryminowaniu kobiet w dostêpie do zawodowego
uczestnictwa w armii. Aleksy R¿ewski, wspominaj¹c pocz¹tki organizacji
polskiej administracji w £odzi tu¿ po wojnie, ironicznie wspomina o zdeterminowaniu i „niekobiecej” agresywnoœci rezerwistek, które domaga³y
siê od niego jako przedstawiciela nowej w³adzy, by odnalaz³ ich zaginionych podczas wojny mê¿ów albo udzieli³ im zaœwiadczenia rozwodowego10.
Zdesperowane kobiety ¿¹da³y zatem przywrócenia swego matrymonialnego status quo ante, widz¹c w tym jedyny sposób odzyskania „normalnego”
statusu, czyli bezpieczeñstwa materialnego i moralnego w zanarchizowanym spo³eczeñstwie. Wczorajsze bojowniczki narodowe przemieni³y siê
w hoggartowskie typy awanturniczych ¿on. Tak to przynajmniej widzia³
przedstawiciel w³adzy.
Przyk³adu nowego typu demobilizacji dostarcza historia by³ych organizacji kobiet–oficerów legionowych. Przysposobienie Kobiet do Obronnoœci Kraju (PKdOK) powsta³o w wyniku dzia³añ tych spoœród by³ych ¿o³nie10

A. R¿ewski, W walce z trójzaborcami o Polskê niepodleg³¹. Wspomnienia, £ódŸ 1931, s. 78–79.
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rek, które nie zgodzi³y siê na demobilizacjê. Bezskutecznie walczy³y o pozostanie w armii polskiej i — podobnie bez sukcesu — domaga³y siê obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej kobiet. Uzasadnia³y swoje postulaty w³aœnie
przyk³adami niedawnej i tak efektywnej czynnej s³u¿by wojskowej kobiet,
dla której „wolna Polska” wykazywa³a brak zainteresowania. Nie bez znaczenia jest tu fakt, ¿e po demobilizacji kobiet–oficerów i podoficerów praca szkoleniowa w wojskowych oddzia³ach kobiecych mog³a stworzyæ kobietom–¿o³nierzom mo¿liwoœæ pozostania w zawodzie, dostarczaj¹c Ÿród³a
utrzymania. Zdecydowany opór w³adz pañstwowych wobec projektu wprowadzenia powszechnego obowi¹zku wojskowego kobiet sk³oni³ grupê legionistek do utworzenia w³asnej paramilitarnej organizacji o statusie organizacji „kobiecej”. Do po³owy lat 30., w efekcie braku zainteresowania
urzêdów wojskowych, organizacja ta mia³a niewielki zasiêg oddzia³ywania
i boryka³a siê z powa¿nymi trudnoœciami finansowymi. Jej sytuacja uleg³a
radykalnej zmianie w 1935 r., w chwili pojawienia siê realnego zagro¿enia
nowym konfliktem wojennym. W ci¹gu czterech lat PKdOK z efemerydy
przekszta³ci³o siê w organizacjê masow¹11. By³ to efekt kolejnej i skutecznej
akcji mobilizacji kobiet na „froncie domowym” przez odwo³anie siê do
tradycyjnej retoryki „walcz¹cej Polki”. W chwili koniecznoœci politycznej
uznano wagê roli kobiet w walce czynnej i w oddzia³ach pomocniczych.
Prawie ka¿da kultura narodowa w Europie XIX w. wyprodukowa³a patriotyczny wzorzec kobiety–rycerza. By³ on wykorzystywany w sytuacjach
kryzysu politycznego, zagro¿enia lub rozprê¿enia istniej¹cego porz¹dku
spo³ecznego i politycznego. W takich sytuacjach kobiety by³y mobilizowane
przez odwo³anie siê do odpowiedniego wzorca osobowego „kobiety walcz¹cej o sprawê narodow¹” (m.in. Wanda, Boadicea, Joanna D’Arc, kobieta z Eger czy póŸniejsze — Bubulina, Dziewica z Saragossy, Emilia Plater,
Anita Garibaldi). Wszystkie te postacie funkcjonowa³y jako narodowe metafory kobiecej lojalnoœci wobec ojców, mê¿ów, braci oraz spo³ecznych
i politycznych instytucji, które reprezentowali. Wszystkie te bohaterki tworz¹ jednolity, melodramatyczny i normatywny tekst kulturowy, pretenduj¹cy do statusu zapisu „doœwiadczenia” wojennego kobiet. Ten tekst jest
jednak tak¿e uzasadnieniem koniecznoœci demobilizacji kobiet oraz ich

11

W. Kiedrzyñska, Zarys historji wojennej OLK (Ochotnicza Legja Kobiet), Warszawa 1931; E. Zawacka,
Czekaj¹c na rozkaz. Pogotowie Spo³eczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu
II wojny œwiatowej, Lublin 1992; A. Cieœlakowa, Ochotnicza Legia Kobiet: 1918–1922, Warszawa 1998.
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powrotu na „front domowy”, gdy godzina próby przeminie. Subwersywny
z pozoru model kobiety–¿o³nierza, kobiety–bojowniczki/terrorystki, kobiety–mêczennicy umacnia³ w istocie tradycyjny podzia³ ról p³ciowych i definicjê „kobiecoœci”, obejmuj¹c¹ macierzyñstwo i funkcje rodzinne w sferze
prywatnej.
Badane przeze mnie autobiografie s¹ wiêc elementami tego w³aœnie
XIX–wiecznego dyskursu patriarchalnego, z tego te¿ wzglêdu uwa¿am, ¿e
nie nale¿y ich definiowaæ jako queer, czyli subwersywnego, odbiegaj¹cego od przyjêtych w XIX w. konwencji kobiecoœci, ekscesywnego i transgresywnego modelu zachowañ kobiet. Model „walcz¹cej patriotki” jest uzupe³nieniem tradycyjnej, patriarchalnej koncepcji kobiecoœci. Jest to model
kobiety dzia³aj¹cej w œciœle ograniczonych ramach i przeznaczonej do specjalnych poruczeñ, czas wojowniczek jest bowiem œciœle ograniczony do
momentu kryzysu politycznego. Takie operowanie modelem kobiety–wojowniczki t³umaczy m.in. ich zazwyczaj tragiczny koniec, poniewa¿ wykreowane bohaterki najczêœciej gin¹ podczas zmagañ wojennych (jest to jeden
z powodów, dla których Emilia Plater zosta³a przekszta³cona w ikonê narodow¹, podczas gdy znakomita wiêkszoœæ kobiet walcz¹cych w powstaniach
zosta³a wyparta z pamiêci narodowej). Jeœli natomiast prze¿y³y okres kryzysu i nie podda³y siê demobilizacji, czyli nie powróci³y do swych ról spo³ecznych w przestrzeni kulturowej, wówczas stawa³y w opozycji do „normalnego” porz¹dku patriarchalnego i umacniaj¹c siê w swej „niekobiecoœci”, stawa³y siê odmieñcami (queer). Nic wiêc dziwnego, ¿e œwiadectwa ich
transgresywnych postaw nie funkcjonuj¹ w narodowej œwiadomoœci historycznej. Historia transgresywnych p³ciowo kobiet–¿o³nierzy pozostaje nadal nieodkryta, a œciœlej — ukryta w historii. Kobiety, których „doœwiadczenie” wojenne nie korespondowa³o z normatywnym tekstem „doœwiadczenia” „walcz¹cej Patriotki”, pozostaj¹ poza nawiasem historii. W ka¿dym
razie — poza nawiasem historii moralnie poprawnej, patriarchalnej i narodowej; zas³uguj¹ najwy¿ej na wspomnienie jako przejaw „swoistego folkloru, a nie zjawisko spo³eczne, warte odnotowania i opisania” — jak to uj¹³
Tomasz Na³êcz12.
Za swoisty rodzaj kobiecych queers okresu powojennego mog¹ byæ
uwa¿ane np. ¿o³nierki z krêgu Przysposobienia Kobiet do Obronnoœci Kra12

T. Na³êcz, Kobiety w walce o niepodleg³oœæ w czasie pierwszej wojny œwiatowej, [w:] Kobieta i œwiat polityki:
Polska na tle porównawczym w XIX i w pocz¹tkach XX–tym wieku, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa
1994, s. 77.
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ju. Stworzy³y one niewielkie grono wojskowych, które zaci¹gnê³y siê do Legionów lub armii polskiej i s³u¿y³y pod przybran¹, mêsk¹ to¿samoœci¹. Jak
zaœwiadczaj¹ relacje towarzyszy broni, ich prawdziwa p³eæ nie by³a tajemnic¹, jednak szanowano ich wojenny kamufla¿ p³ci i generalnie z sympati¹, choæ i te¿ z lekkim zaambarasowaniem przyjmowano obecnoœæ kobiet
w okopach. W wielu przypadkach wojenny kamufla¿ nie ogranicza³ siê do
pos³ugiwania siê mêskim nazwiskiem, lecz przyjmowa³ bardziej widoczne
formy upodabniania siê fizycznego do mê¿czyzn. Te szczególne fakty sk³aniaj¹ do analizy formacji p³ciowej tych w³aœnie spoœród ¿o³nierek, które wysz³y daleko poza stylizacyjn¹ transgresjê p³ci.
Pobudki, jakimi kierowa³y siê kobiety, chc¹c wst¹piæ do armii, s¹ zwykle przedstawiane jako czysto patriotyczne. I tak te¿ zapewne w wielu przypadkach by³o. Egzaltacja patriotyczna, kultywowana przez wychowanie, wyzwala³a w m³odych dziewczêtach fantazje wojownicze oraz wolê zupe³nego
poœwiêcenia siê na o³tarzu „sprawy”. Zofia Nowosielska wspomina: „(....)
chcia³am walczyæ i gin¹æ jak Joanna D’Arc i Emilia Plater”, „marzy³am
o mêczeñstwie na polu chwa³y (...)”13. Ta ¿¹dza mêczeñstwa wynika³a w du¿ej mierze z chrzeœcijañskiej formacji kobiecoœci — ofiary i samopoœwiêcenia, lecz w warunkach polskich sta³a siê równie¿ projekcj¹ polskich romantycznych idea³ów narodowych. M³ode dziewczêta, wywodz¹ce siê w wiêkszoœci z ziemiañstwa i inteligencji, w po¿¹daniu chwa³y na polu walki uto¿samia³y siê nie tyle z Joann¹ D’Arc i Gra¿yn¹, ile wykazywa³y lojalnoœæ wobec swej klasy, marzy³y o tym, o czym marzyli ich bracia i przyjaciele dzieciñstwa, chcia³y walczyæ, by odzyskaæ „raj utracony — staropolski dworek”,
w czym wykazywa³y przede wszystkim lojalnoœæ wobec swego spo³ecznego
œrodowiska.
Egzaltacji politycznej ulega³y tak¿e te spoœród kobiet–¿o³nierzy, które
nie chcia³y siê zdemobilizowaæ. W ci¹gu wielu lat po zakoñczeniu wojny nie
za³o¿y³y rodzin (zaraz po wojnie jednak zrobi³y to np. Pi³sudska, Nowosielska, Glinczanka, Germanowa, Œwitalska–Fularska), walcz¹c o pozostanie
w armii i o utworzenie w³asnej paramilitarnej organizacji. Przysposobienie
Kobiet do Obronnoœci Kraju do pewnego stopnia pozostawa³o kontynuacj¹ organizacji strzeleckich, sokolich. Pos³ugiwano siê w niej metod¹ skautowsk¹. G³ówny nacisk w dzia³alnoœci po³o¿ono na wychowanie fizyczne,
naukê podstaw pielêgniarstwa, aprowizacji, ³¹cznoœci itd. Organizacja mia13

Z. Nowosielska, W huraganie wojny. Pamiêtnik kobiety–¿o³nierza, Nowy Jork 1929, s. 8.

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

P³eæ kulturowa, „doœwiadczenie” i wojna... 419

³a charakter hierarchiczny. Pracowano w ma³ych ¿eñskich komórkach. Poza kursami przysposobienia wojskowego, które czêsto prowadzi³y nauczycielki wychowania fizycznego, g³ównym elementem szkolenia by³y obozy
przysposobienia. Organizacja nie mia³a jednak charakteru koedukacyjnego; obecnoœæ mê¿czyzn w samej organizacji oraz na obozach by³a znikoma.
El¿bieta Zawacka, historyczka organizacji i jej by³a cz³onkini, ubolewa³a nad znikomoœci¹ Ÿróde³ do dzia³alnoœci PKdOK, zw³aszcza relacji wspomnieniowych. Podkreœla³a jednak szczególny nastrój obozów oraz g³êbiê
wiêzi, jaka ³¹czy³a uczestniczki. Przyznawa³a te¿, ¿e istotnym elementem
„wychowawczym” by³o budowanie wiêzi pomiêdzy cz³onkami organizacji,
zazwyczaj m³odymi dziewczêtami, a instruktorkami. Stwierdza³a, ¿e czasem ta wiêŸ przyjmowa³a formê wielkiego wp³ywu osobistego instruktorek
lub komendantek. Jako wyraz takiego zauroczenia przytoczyæ mo¿na pieœñ
wieczorn¹, u³o¿on¹ przez jedn¹ z cz³onkiñ; jest ona hymnem na czeœæ komendantki14. Mo¿na wiêc zastanawiaæ siê, na ile niektóre z instruktorek
i cz³onkiñ mog³y przejawiaæ ambiwalencjê p³ciow¹ i na czym ta ambiwalencja w istocie polega³a.
Jak wskazuje Nancy Chodorow, o czym wspomniano ju¿ wczeœniej,
wiêŸ miêdzy matk¹ a córk¹ jest zasadniczym elementem socjalizowania siê
dziewczynek. Chodorow argumentuje, ¿e relacja ta jest szczególnie wa¿na
dla kobiet–lesbijek, dla których mi³oœæ do kobiet jest przed³u¿eniem mi³oœci pomiêdzy matk¹ a córk¹15. Niektóre spoœród instruktorek, jak Wanda
Gertzówna, pozostawa³y niezamê¿ne, choæ nieutrzymywanie stosunków
seksualnych z p³ci¹ przeciwn¹ nie œwiadczy o homoseksualnoœci. Mia³y za
sob¹ doœwiadczenie zmiany to¿samoœci i konsekwentnie stara³y siê reprezentowaæ jako mê¿czyŸni (ubiór, fryzura). Ca³¹ energiê poœwiêci³y s³u¿bie
w ¿eñskiej paramilitarnej organizacji. Dzia³alnoœæ ta stwarza³a mo¿liwoœæ,
o której mówi Chodorow: kreowania stosunku matka — córka i zaspokajania potrzeb emocjonalnych u tej samej p³ci.
Jedna z wp³ywowych teoretyczek feminizmu, Sheila Rowbotham, uwa¿a, ¿e „kobieta nie mo¿e (...) doœwiadczyæ w³asnej kobiecoœci jako ca³kowicie niezale¿na osoba, poniewa¿ jest zawsze œwiadoma tego, w jaki sposób
definiuje siê j¹ jako «kobietê», to znaczy przedstawicielkê okreœlonej grupy, której to¿samoœæ zosta³a zdefiniowana przez dominuj¹c¹ mêsk¹ kultu14
15

E. Zawacka, dz. cyt., s. 22–30.
N. Chodorow, Feminism and Psychoanalitic Theory, New Haven 1989, s. 20–46.
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rê (...). Podobnie jak Lacan, Rowbotham u¿ywa metafory lustra, przedstawiaj¹c rozwój kobiecej œwiadomoœci. Jednak jej lustro odbija jedynie powierzchniê kulturowej reprezentacji, w któr¹ kobieta siê wpatruje, formuj¹c swoj¹ to¿samoœæ (...). To lustro nie odbija unikatowej, indywidualnej to¿samoœci ka¿dej z rzeczywistych kobiet, a emituje jedynie wizjê KOBIETY, kategorii, która definiuje to¿samoœæ ka¿dej z ¿yj¹cych kobiet”16.
Teksty, które wspomnia³am w niniejszym artykule, a które dok³adnie
analizujê w moich dalszych pracach, nie nale¿¹ do nurtu autobiografii feministycznych. Nale¿y je raczej w³¹czyæ do krêgu tradycyjnej autobiografistyki; w jej ramach „doœwiadczenia” bohaterów traktowane s¹ jako jednostkowe, niecodzienne i kuriozalne, niemniej znajome i ³atwe do rozszyfrowania. Spe³niaj¹ one funkcjê edukacyjn¹, reprezentuj¹c wzorce politycznie akceptowanych postaw kulturowych kobiet, po¿¹danych w zmiennych
warunkach politycznych. Relacje tych kobiet s¹ wa¿ne dlatego, ¿e pozwalaj¹ zbadaæ, jak bohaterki kszta³towa³y swoj¹ „kobiecoœæ” i jak t³umaczy³y
swoj¹ transgresjê w okresie zamêtu i zachwiania spo³ecznego porz¹dku p³ci
— w czasie wojny lub dzia³añ rewolucyjnych. Analiza ich tekstów/relacji
pozwala mi zrekonstruowaæ sposoby, którymi pos³ugiwa³y siê przy odtwarzaniu w³asnej to¿samoœci p³ciowej w dostêpnych im sytuacjach narracyjnych, po powrocie do tradycyjnych struktur spo³ecznych, gdy relacje p³ci
zosta³y odnowione i ustabilizowane. Ich opowieœci funkcjonowa³y jako zapis „doœwiadczenia” kobiety–¿o³nierza, a w³aœciwie — jako cykliczne powtórzenie normatywnego wzorca p³ci dla kolejnych pokoleñ czytelniczek.
To, co pozostaje poza lustrem Lacana i Rowbotham — lub w sferze stage–off Teresy De Lauretis — to doœwiadczenia tych spoœród kobiet (nie
tylko zreszt¹ ¿o³nierzy), które pod¹¿a³y drog¹ odbiegaj¹c¹ od przyjêtych
norm kulturowych, spo³ecznych i seksualnych. Odkrywanie tych odmiennych doœwiadczeñ ma znaczenie kluczowe, jedynie bowiem w ten sposób
mo¿emy dokonaæ dekonstrukcji tradycyjnych dyskursów i ukszta³towanych
przez nie normatywnych, kulturowych ról p³ciowych oraz ich wzajemnych
relacji, utrwalanych w „œwiadectwach doœwiadczeñ”, powielanych w historiografii, naturalizuj¹cych „kobiecoœæ” i oferuj¹cych stary gorset kulturowy
z now¹ metk¹.

16

Women, Autobiography, Theory..., s. 75.
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Czy „nowy matriarchat”? Kobiety bez
mê¿czyzn w Polsce po II wojnie œwiatowej

Czy „nowy matriarchat”?...

W historiografii zachodniej szeroko rozumiany problem kobiet i wojny
jest tematem wielu opracowañ i debat. Przez d³ugi czas historyków nurtowa³o pytanie, czy I, a potem II wojna œwiatowa przyspieszy³y procesy emancypacji kobiet, czy te¿ przyczyni³y siê do g³êbszej polaryzacji ról kobiecych
i mêskich oraz umocnienia konserwatywnych wartoœci, takich jak apoteoza
roli macierzyñskiej kobiety i stabilnego ¿ycia domowego, stanowi¹ce przeciwieñstwo wojennego zachwiania norm spo³ecznych1. W ostatnich latach
problem kobiet i wojny jest rozpatrywany nie tyle pod k¹tem oceny osi¹gniêæ emancypacyjnych, ile w kategoriach analizowania zmieniaj¹cych siê
definicji i ról spo³ecznych w odniesieniu do p³ci na wielu poziomach ¿ycia
spo³ecznego w kontekœcie wojennego kataklizmu2.
1
Pierwsze anglojêzyczne opracowania historyczne dotycz¹ce kobiet i wojny zrywa³y z tradycyjnym podejœciem do problematyki wojennej przez przeniesienie uwagi z pola bitwy (battlefront), zdominowanego
przez mê¿czyzn, na wojenne zaplecze (home front), gdzie wa¿ne role odgrywa³y kobiety. Historycy wyra¿ali
przeciwstawne opinie na temat wojny jako katalizatora emancypacji kobiet, np. wybitny historyk brytyjski
Arthur Marwick entuzjastycznie przedstawi³ I wojnê œwiatow¹ jako kamieñ milowy w postêpie emancypacji
kobiet brytyjskich. Kilka lat wczeœniej amerykañski historyk William Chafe odniós³ siê sceptycznie do kwestii emancypacji kobiet w Stanach Zjednoczonych po II wojnie œwiatowej; zob. A. Marwick, Women at War,
1914–1918, London 1977; W. H. Chafe, The American Woman: Her Changing Social, Economic, and Political Roles, 1920–1970, Oxford 1972. W póŸniejszych latach wiêkszoœæ historyków odrzuci³a pogl¹d, i¿ wojna
przyspieszy³a procesy równouprawnienia; zob. m.in. Behind the Lines: Gender and the Two World Wars, red.
M. R. Higonnet, J. Jenson, S. Michel, M. C. Weitz, New Haven 1987; U. Daniel, Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft: Beruf, Familie und Politik im Ersten Weltkrieg, Göttingen 1989; When the War Was Over: Women,
War and Peace in Europe, 1940–1956, red. C. Duchen, I. Bandhauer–Schöffmann, London 2000.
2
Zob. m.in. M. L. Roberts, Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 1917–1927,
Chicago 1994; B. J. Davis, Home Fires Burning: Food, Politics, and Everyday Life in World War I Berlin, Cha-
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Tematem moich rozwa¿añ s¹ kobiety pozbawione mêskiego partnera
w nastêpstwie II wojny œwiatowej w Polsce. W powojennych dyskusjach kobiety bez mê¿czyzn, nie tylko w Polsce, ale tak¿e w innych czêœciach Europy, by³y definiowane jako nowe zjawisko demograficzne i spo³eczne. Do
grupy kobiet bez mê¿czyzn po wojnie zaliczano te, które straci³y mê¿ów
i narzeczonych na skutek dzia³añ wojennych lub zosta³y tymczasowo roz³¹czone z nimi z powodu przebywania mê¿czyzny w obozie albo poza granicami kraju, jak równie¿ te, które w okresie powojennym nie mog³y liczyæ na
za³o¿enie rodziny z powodu przewagi liczebnej kobiet nad mê¿czyznami,
wystêpuj¹cej w populacjach powojennych. Mimo ¿e kobiety samotne nie
stanowi³y jednolitej grupy, ³¹czy³a je wa¿na cecha wspólna: ich samotnoœæ
by³a nie tyle rezultatem indywidualnych wyborów czy okolicznoœci, ile nastêpstwem wojennego kataklizmu.
Interesuj¹ mnie wspó³czesne interpretacje egzystowania kobiety bez
mê¿czyzny, która to sytuacja sta³a siê zjawiskiem masowym w okresie wojny i odbudowy. Dyskusje na ten temat, obecne przede wszystkim w prasie,
wyra¿a³y nie tylko powojenne dylematy odnosz¹ce siê do roli spo³ecznej i seksualnoœci kobiety, ale jednoczeœnie kszta³towa³y zbiorow¹ pamiêæ
o wojnie i obraz nowego, powojennego porz¹dku spo³ecznego.
Wojna dramatycznie zmieni³a strukturê ról spo³ecznych wyznaczanych
przez p³eæ. Wed³ug Mary Louise Roberts, badaj¹cej przekszta³cenia ról
spo³ecznych kobiet i mê¿czyzn we Francji po I wojnie œwiatowej, debaty na
temat kobiet samotnych odgrywa³y szczególn¹ rolê. Kobieta samotna z definicji nie by³a w stanie wype³niæ obowi¹zków tradycyjnie rozumianej kobiecoœci. Dlatego te¿ obecnoœæ licznej grupy kobiet bez mê¿czyzn zmusza³a
spo³eczeñstwo do spojrzenia na to¿samoœæ kobiety w od³¹czeniu od rodziny i funkcji rodzicielskich. Roberts pisze: „Jeœli kobieta samotna nie by³a
w stanie zawrzeæ ma³¿eñstwa i rodziæ dzieci, co zatem mog³a robiæ? W jaki
sposób mia³aby staæ siê kobiet¹?”3. To samo pytanie nurtowa³o spo³eczeñstwo polskie po 1945 r.
Kwestia kobiet samotnych stawia³a dodatkowe wyzwania przed m³odym pañstwem socjalistycznym, jakim by³a Polska w okresie powojennym.
Przewaga liczebna kobiet, jak te¿ wojenne zachwianie tradycyjnych ról wy-

pel Hill 2000; K. R. Jolluck, Exile and Identity: Polish Women in the Soviet Union during World War II, Pittsburgh 2002.
3
M. L. Roberts, Civilization without Sexes..., s. 151.
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znaczanych przez p³eæ w po³¹czeniu z g³osz¹c¹ równouprawnienie ideologi¹ socjalistyczn¹ stworzy³y bezprecedensowe warunki do zerwania
z ugruntowanymi pojêciami na temat wrodzonych cech mêskich i kobiecych. Zgodnie z tym stereotypem kobiety postrzegane by³y przede wszystkim jako matki, których to¿samoœæ determinowa³a sfera domowa i rodzinna. Ponadto wp³yw polityczny Koœcio³a katolickiego, g³ównej instytucji stoj¹cej na stra¿y tradycyjnej rodziny, zosta³ ograniczony przez rozdzielenie
pañstwa i Koœcio³a, ustanowienie równych praw dla obydwu p³ci i wprowadzenie obowi¹zku œlubu cywilnego4. Pomimo tych bezprecedensowych
uwarunkowañ spo³ecznych powojenne wzorce równouprawnienia, promowane w prasie spo³ecznej i popularnej, nie zrywa³y jednak z tradycyjn¹ norm¹ dychotomii p³ciowej, ale interpretowa³y j¹ na nowo. Z jednej strony kobieta samotna mia³a uosabiaæ niezale¿noœæ ekonomiczn¹ i aktywnoœæ spo³eczn¹, cechy po¿¹dane w kszta³tuj¹cym siê spo³eczeñstwie socjalistycznym, z drugiej zaœ niezmiennie przypisywano jej tradycyjne cechy kobiece
— macierzyñskie i opiekuñcze5.
Ramy chronologiczne tego artyku³u obejmuj¹ tzw. okres przejœciowy,
pomiêdzy zakoñczeniem wojny a wprowadzeniem systemu stalinowskiego.
Lata 1945–1948 by³y okresem wzglêdnego pluralizmu politycznego i spo³ecznego, w którym dominowa³y pogl¹dy komunistyczne i socjalistyczne,
reprezentowane g³ównie przez Polsk¹ Partiê Robotnicz¹ (PPR) i Polsk¹
Partiê Socjalistyczn¹ (PPS), ale inne g³osy równie¿ dopuszczano do dyskusji6. Debaty na temat kobiet samotnych toczy³y siê g³ównie w prasie,
a szczególnie w popularnych czasopismach kobiecych, takich jak „Kobieta
Dzisiejsza”, „Kobieta”, „Moda i ¯ycie Praktyczne” oraz „Przyjació³ka”7.
4

Dekret z 6 VI 1945, Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urz¹d Rady Ministrów, 5/758, s. 12–20; zob.
te¿ J. Winiarz, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 1983, s. 21–22.
5
Jak stwierdza³a pisarka Hanna Mortkowicz–Olczakowa w 1946 r.: „(...) nawet najbardziej emancypowana i wykszta³cona kobieta” nieuchronnie mia³a ulegaæ niezmiennemu biologicznemu prawu, którym by³
„prawieczny instynkt karmienia, dbania, wychowywania, dŸwigania obowi¹zków (…), na który nie ma ju¿
rady” — H. Mortkowicz–Olczakowa, Kobieta do wszystkiego, „Kobieta Dzisiejsza” 1946, nr 8, s. 3.
6
Hanna Œwida–Ziemba wspomina ten okres jako „pole nieoznacznoœci”, a wiêc czas oczekiwania i niepewnoœci co do przysz³ego kszta³tu pañstwa. Jednoczeœnie wskazuje ona na „ogromne o¿ywienie spo³eczne
i kulturalne”, objawiaj¹ce siê w postaci bardzo licznych dyskusji i polemik; H. Œwida–Ziemba, Urwany lot.
Pokolenie inteligenckiej m³odzie¿y w œwietle listów i pamiêtników z lat 1945–1948, Warszawa 2003, s. 64–65.
7
„Moda i ¯ycie Praktyczne” by³o pierwszym czasopismem kobiecym po wojnie, ukazuj¹cym siê od stycznia 1946 r. jako miesiêcznik, a potem co dziesiêæ dni. Tygodnik „Przyjació³ka”, adresowany g³ównie do
kobiet–robotnic, zacz¹³ ukazywaæ siê w marcu 1948 r. i natychmiast sta³ siê jednym z najpoczytniejszych czasopism w Polsce. „Kobieta Dzisiejsza” by³a dwutygodnikiem spo³eczno–kulturalnym, wydawanym przez Li-
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Kobieta samotna jako zjawisko powojenne
Jak ju¿ wspomnia³am, w pierwszych latach powojennych kobieta samotna by³a zjawiskiem zdeterminowanym przede wszystkim przez totaln¹
wojnê. Dominuj¹ce ci¹gle w œrednich i wy¿szych warstwach spo³ecznych
w Europie XIX–wieczne idee wiktoriañskie sprzyja³y marginalizowaniu
kobiety samotnej. Kobieta bez mê¿czyzny by³a zaprzeczeniem idea³u kobiecoœci, uto¿samianej z rol¹ ¿ony i matki. Kobieta samotna uosabia³a ponadto wizjê kobiecej autonomii — seksualnej, spo³ecznej, ekonomicznej
i intelektualnej — która w zderzeniu z przekonaniem o „naturalnym” powo³aniu kobiety do funkcji rodzicielskich i rodzinno–domowych by³a nie
do przyjêcia. Kobiety bez mê¿czyzn by³y zatem uznane za zjawisko o niejasnym statusie spo³ecznym, na pograniczu dewiacji spo³ecznej8.
Normy spo³eczne wyznacza³y inne role kobietom samotnym, a inne kobietom zamê¿nym. Elementy ubioru, jak te¿ tytu³y „pani” i „panna” pozwala³y nieznajomemu obserwatorowi odró¿niæ natychmiast kobietê zamê¿n¹ od kobiety, która nigdy ¿on¹ nie by³a. Kobiety zamê¿ne mia³y prawo, a nawet by³y zobowi¹zane do ¿ycia seksualnego. Od kobiet samotnych
oczekiwano zachowania wstrzemiêŸliwoœci. Macierzyñstwo by³o po¿¹dane
u mê¿atek, ale napiêtnowane u kobiet niezamê¿nych. Mê¿atki, szczególnie
te z klas œrednich i wy¿szych, podejmuj¹ce dzia³alnoœæ zawodow¹ jeszcze
w okresie miêdzywojennym, natrafia³y na niema³e przeszkody obyczajowe i prawne. Pracê poza domem tolerowano jednak u kobiet samotnych,
t³umacz¹c ich aktywnoœæ zawodow¹ koniecznoœci¹ ekonomiczn¹. Ma³¿eñstwo tradycyjnie by³o Ÿród³em szacunku i wy¿szego statusu kobiety we
wszystkich warstwach spo³ecznych9. Natomiast brak ma³¿onka sprzyja³ podejrzewaniu kobiety o dewiacje seksualne i czêsto nara¿a³ j¹ na pos¹dzenia
o prowadzenie siê niezgodne z normami moralnymi.
Status prawny kobiety, w przeciwieñstwie do statusu mê¿czyzny, zale¿a³ w du¿ym stopniu od jej stanu cywilnego. W Polsce przedwojennej ko-
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bieta zamê¿na mia³a ograniczone prawa maj¹tkowe. Drastycznie ró¿na by³a sytuacja prawna zamê¿nych i niezamê¿nych matek. Samotna matka napotyka³a liczne ograniczenia prawne w dochodzeniu ojcostwa, a przez to
w egzekwowaniu materialnej odpowiedzialnoœci ojca za dziecko. Dzieci
œlubne i nieœlubne mia³y nierówne prawa10. Stan cywilny zatem mia³ olbrzymie znaczenie w ¿yciu kobiety, a czêsto te¿ jej dziecka. Tak jak p³eæ, narodowoœæ czy przynale¿noœæ klasowa — stan cywilny stawia³ kobietê na okreœlonym miejscu w hierarchii spo³ecznej.
Wojna zachwia³a utarty sposób rozumowania o kobiecie bez mê¿czyzny. W 1946 r. w Polsce by³o o blisko 2 miliony 300 tysiêcy wiêcej kobiet ni¿
mê¿czyzn11. W porównaniu z danymi z 1931 r. po wojnie przyby³o ponad
milion kobiet samotnych12. Porównanie danych z okresu przedwojennego
i powojennego wykazuje, ¿e nast¹pi³ znaczny wzrost procentowy kobiet samotnych wœród kobiet pomiêdzy 20. a 49. rokiem ¿ycia. W 1931 r. kobiety
samotne w tej grupie wiekowej stanowi³y 34%, natomiast w 1950 r. — 46%
(zob. tab. 1 i 2)13.
Tabela 1. Dane porównawcze dotycz¹ce liczby kobiet samotnych w okresie
przedwojennym i powojennym
1931

%

1950

%

Ca³kowita liczba kobiet
w wieku ponad 20 lat

9 599 429

100

9 461 514

100

Liczba kobiet samotnych
w wieku ponad 20 lat

3 679 061

38

4 218 935

44,5

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie spisów ludnoœci z 1931 i 1950 r.

10
M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce miêdzywojennej, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 77–91.
11
Wed³ug pierwszego powojennego spisu powszechnego z 1946 r. liczba kobiet wynosi³a 12 958 283, a liczba mê¿czyzn — 10 667 152; zob. Powszechny Sumaryczny Spis Ludnoœci z dn. 14 II 1946, Warszawa 1947.
12
Wed³ug spisu ludnoœci z 1931 r. liczba kobiet wynosi³a 16 488 277, a mê¿czyzn — 15 427 502; Drugi Powszechny Spis Ludnoœci z dn. 9 XII 1931 r., Warszawa 1938, s. 20.
13
Spis ludnoœci z 1946 r. nie uwzglêdnia³ stanu cywilnego obywateli. Dane dotycz¹ce kobiet samotnych,
umieszczone w tabelach, obejmuj¹ kobiety pozostaj¹ce poza formalnym lub nieformalnym zwi¹zkiem; zob.
Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia 1950, Warszawa 1952, s. 1 i 11.
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Tabela 2. Dane porównawcze dotycz¹ce liczby kobiet samotnych w wieku 20–49 lat
w okresie przedwojennym i powojennym
1931

%

1950

%

Ca³kowita liczba kobiet w
wieku od 20 do 49 lat

7 048 873

100

6 419 550

100

Liczba kobiet samotnych w
wieku od 20 do 49 lat

2 372 707

34

2 957 358

46

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie spisów ludnoœci z 1931 i 1950 r.

Koniec wojny dla wielu kobiet oznacza³ utratê ich mêskich ¿ywicieli.
Spora liczba m³odych kobiet musia³a pogodziæ siê z myœl¹, ¿e prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie za m¹¿. Brak sta³ego mêskiego partnera stawa³ siê
demograficzn¹ norm¹.
Nierównowaga p³ciowa potêgowa³a obawy co do przyrostu naturalnego
populacji, tak wa¿nego po stratach odniesionych podczas wojny. Dzia³aczki sekcji kobiecej PPR i zwi¹zków zawodowych, jak równie¿ inspektorki
pracy czêsto u¿ywa³y argumentów pronatalnych, aby rozwijaæ i umacniaæ
sieæ programów spo³ecznych oraz opiekê medyczn¹ dla matek pracuj¹cych
w fabrykach, zw³aszcza samotnych matek14. Liczebnoœæ kobiet bez mê¿czyzn i szczególne w nastêpstwie wojny spo³eczne znaczenie macierzyñstwa
utrudnia³y marginalizacjê kobiet samotnych. Stan cywilny kobiety powoli
traci³ na znaczeniu w prawie i ¿yciu codziennym.
„Normalizacja” kobiecej samotnoœci nie by³a jednak nieuchronnym nastêpstwem wojny. Jak wykazuje amerykañska badaczka Elizabeth Heineman, porównuj¹c status kobiet samotnych w Niemczech Zachodnich
i Wschodnich, stosunek opinii publicznej do kobiet samotnych w du¿ej
mierze by³ kszta³towany przez powojenn¹ politykê danego pañstwa.
W Niemczech Zachodnich, w przeciwieñstwie do Niemiec Wschodnich,
wojna nie spowodowa³a znacz¹cej rewizji pogl¹dów na temat kobiet samotnych. Stan cywilny kobiet nadal decydowa³ o ich statusie prawnym
i miejscu w spo³eczeñstwie. Kobiety samotne by³y w dalszym ci¹gu margi14

Archiwum Ruchu Zawodowego (dalej: ARZ), Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych, Inspektorat
Pracy II Okrêgu, materia³ nieuporz¹dkowany, Rusinowa Adela, Inspektorka Pracy do spraw kobiet i m³odocianych do Obywatela Wojewody Warszawskiego, Warszawa, 5 marca 1946; ARZ, Komisja Centralna
Zwi¹zków Zawodowych, Wydzia³ Kobiecy, 90, Przemówienie pos³anki Edwardy Or³owskiej, s. 50–51.
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nalizowane w œwietle prawa i norm kulturowych. Jednoczeœnie mê¿atki pozostawa³y zale¿ne od mê¿ów w prawach maj¹tkowych, w sprawowaniu w³adzy rodzicielskiej, podejmowaniu pracy zawodowej i wa¿niejszych decyzji
rodzinnych15.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, kobieta samotna i kobieta zamê¿na zyska³y równy status prawny nie dziêki wojnie, ale
dziêki przemianom systemowym. Kobiety zamê¿ne otrzyma³y równe prawa maj¹tkowe w stosunku do swoich ma³¿onków i kobiet samotnych. Samotne matki zyska³y prawo do dochodzenia ojcostwa i alimentów16. Ponadto pañstwa socjalistyczne, do pewnego stopnia, lansowa³y uznanie sposobu bycia kobiet samotnych jako wzorzec zachowañ dla ogó³u kobiet, niezale¿nie od ich stanu cywilnego. Przejawia³o siê to przede wszystkim w zachêcaniu mê¿atek do podejmowania pracy zawodowej i aktywnoœci spo³ecznej. Kobiety zamê¿ne czêsto traktowano tak, jakby nie by³y obarczone obowi¹zkami rodzinnymi. Czasopisma kobiece propagowa³y niezale¿noœæ ekonomiczn¹, posiadanie zawodu, zaanga¿owanie w sprawy spo³eczno–polityczne jako model ¿ycia zarówno kobiet samotnych, jak i mê¿atek.
Jednak¿e zrównanie statusu prawnego nie oznacza³o ca³kowitej akceptacji samotnoœci kobiety jako sytuacji wzorcowej czy te¿ równoprawnej
alternatywy wobec d¹¿eñ do za³o¿enia rodziny. Dyskusje prasowe na temat
kobiet bez mê¿czyzn ukazywa³y zarówno mo¿liwoœci, jak i granice powojennej emancypacji kobiet. Nowe interpretacje kobiecej samotnoœci wyrasta³y tak z uwarunkowañ wojennych, jak i potrzeb powojennej odbudowy.
Doœwiadczenia wojenne
Przyk³ad Polski w okresie II wojny œwiatowej ukazuje, ¿e tradycyjne podejœcie historyków do tematu wojny jako ci¹gu operacji militarnych, w których bior¹ udzia³ przede wszystkim umundurowani mê¿czyŸni, jest podejœciem zawê¿aj¹cym perspektywê badawcz¹. Ziemie polskie by³y terenem,
gdzie mia³y miejsce nie tylko starcia militarne, ale równie¿ dzia³ania skierowane przeciw ludnoœci cywilnej. Zaciera³y siê granice miêdzy frontem
i zapleczem, a co za tym idzie — zaciera³y siê tradycyjne podzia³y na mê¿15

E. D. Heineman, What Difference Does a Husband Make? Women and Marital Status in Nazi and Postwar
Germany, Berkeley 1999. Na temat ograniczonych praw kobiet w innych krajach Europy Zachodniej zob.
m.in. M. Sineau, Law and Democracy, [w:] A History of Women in the West, t. 5, Toward a Cultural Identity in
the Twentieth Century, red. F. Thébaud, Cambridge (Mass.) 1998, s. 497–526.
16
J. Winiarz, Ochrona praw matki, dziecka i rodziny, Warszawa 1954, s. 31–50.
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czyzn wojowników i kobiety czekaj¹ce wiernie w domu z dala od niebezpieczeñstw17. Zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety znajdowali siê w sercu wojennego frontu. Kobiety by³y dzia³aczkami konspiracyjnymi, ¿o³nierzami,
wiêŸniarkami obozów, ofiarami deportacji i egzekucji18. Ponadto kobiety
by³y te¿ nara¿one na przemoc seksualn¹, która czêsto objawia³a siê masowymi gwa³tami — sposobem na upokorzenie tzw. podrzêdnych ras, zwalczanie „wrogich” grup etnicznych, jak równie¿ egzekwowanie zemsty 19.
Mimo ¿e podczas wojny zaciera³ siê tradycyjny podzia³ na role kobiece
i mêskie, wspó³czesne interpretacje i póŸniejsza pamiêæ o wojnie by³y nadal
jednak kszta³towane przez pryzmat tradycyjnych ról, w którym mê¿czyzna
by³ bohaterskim wojownikiem, a kobieta czekaj¹c¹ ¿on¹ i matk¹.
Jak twierdzi amerykañski politolog Joshua Goldstein, logika wojny
opiera siê na przekonaniu o g³êboko spolaryzowanych rolach uzale¿nionych od p³ci. Kulturowa konstrukcja mêskoœci zawiera charakterystyki wojownika, takie jak si³a, odwaga, nieugiêtoœæ, bohaterstwo, gotowoœæ do zabijania z zimn¹ krwi¹. Zgodnie z tym modelem podczas wojny rola kobiecoœci równie¿ staje siê donioœlejsza. Tradycyjna rola kobiety jako wiernej
kochanki, matki i ¿ony symbolizuje bowiem normalnoœæ, do której mê¿czyzna ma nadziejê wróciæ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych20. W tym sensie

17
W dyskursie dominuj¹cym w europejskiej literaturze i sztuce wojowniczoœæ mê¿czyzn i pokojowoœæ kobiet s¹ przedstawiane jako cechy naturalne i niezmienne, mimo ¿e Ÿród³a historyczne ukazuj¹ o wiele wiêksze zró¿nicowanie ról odgrywanych przez kobiety i mê¿czyzn w czasie wojen; J. B. Elshtain, Women and
War, wyd. 2, Chicago 1995.
18
Dotychczasowe próby obliczeñ statystycznych wykazuj¹, ¿e Polki stanowi³y ok. 10–15% ogólnej liczby
wiêzionych i zamordowanych w obozach hitlerowskich i 25% ogó³u wywiezionych na przymusowe roboty
do Niemiec. Wœród ludnoœci wywiezionej przez Sowietów z terenów wschodniej Rzeczypospolitej na Syberiê liczba kobiet wynosi³a pomiêdzy 52–57%. Wœród ofiar Holocaustu, kobiety stanowi³y ponad 50%.
Ta liczba obejmuje ¯ydówki ze wszystkich krajów europejskich. Zob. W. Kiedrzyñska, Martyrologia kobiet
polskich podczas II wojny œwiatowej, [w:] By nie odesz³y w mrok zapomnienia. Udzia³ kobiet polskich w II wojnie œwiatowej, Warszawa 1976, s. 327–365; K. R. Jolluck, Exile and Identity..., s. 12; J. Ringelheim, Women
and the Holocaust: A Reconsideration of Research, [w:] Different Voices: Women and the Holocaust, red.
C. Rittner, J. K. Roth, New York 1991, s. 391–417.
19
Zob. m.in. N. M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth–Century Europe, Cambridge
(Mass.) 2001; R. Seifert, War and Rape: A Preliminary Analysis, [w:] Mass Rape: The War Against Women
in Bosnia–Herzegovina, red. A. Stiglmayer, t³um. z jêzyka niemieckiego M. Faber, Lincoln 1994, s. 54–72;
S. Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape, New York 1975; W. Kiedrzyñska, Martyrologia kobiet polskich..., s. 363. Na osobn¹ uwagê zas³uguj¹ szczególnie brutalne masowe gwa³ty dokonywane przez
¿o³nierzy radzieckich, g³ównie na Niemkach, ale te¿ na mieszkankach innych czêœci Europy Œrodkowo–
–Wschodniej, m.in. Polski, Wêgier i Jugos³awii; zob. N. M. Naimark, The Russians in Germany: A History of
the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949, Cambridge (Mass.) 1995, zw³aszcza s. 69–140.
20
J. S. Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa, Cambridge (Mass.)
2001, s. 304–316.
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kobieta i stabilne ¿ycie domowe maj¹ byæ istotnymi stymulatorami zachowañ mê¿czyzny podtrzymuj¹cymi go w walce.
Tê tezê potwierdzaj¹ liczne teksty drukowane w prasie podziemnej
w okupowanej Polsce. Pomimo wielu ró¿norodnych funkcji pe³nionych
przez kobiety podczas wojny prasa podziemna czêsto koncentrowa³a siê na
tradycyjnych rolach kobiet jako narzeczonych, matek i ¿on, pozostaj¹cych
w domu i wspieraj¹cych zbrojn¹ walkê mê¿czyzn, widzian¹ jako nadrzêdny
aspekt dzia³añ wojennych. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ list pod tytu³em Pamiêtaj, ¿e jestem z Tob¹, opublikowany przez podziemne czasopismo kobiece
„¯ywia” w 1943 r. Anonimowa autorka listu, której postawê mo¿na uwa¿aæ
za modelow¹ w sytuacji wywo³anej przez wojnê, zwraca³a siê do „¿o³nierza
podziemia”, symbolizuj¹cego rolê w warunkach wojennych odpowiedni¹
dla mê¿czyzny: „To, co nas ze sob¹ ³¹czy, to nie tylko przemijaj¹ce uczucie
dwojga m³odych, ale i surowy, pe³en powagi nakaz s³u¿by dla sprawy, mimo
¿e Twoja droga wiedzie przez g¹szcz konspiracji, a moja wije siê œcie¿k¹
wœród domowego, niewa¿nego gwaru”21. Te s³owa dawa³y do zrozumienia,
¿e obowi¹zek patriotyczny inaczej definiowano w stosunku do mê¿czyzn,
a inaczej do kobiet. Jednoczeœnie cytowany wy¿ej list kobiety wyraŸnie
uznawa³ wy¿szoœæ walki mê¿czyzny i podporz¹dkowanie jej kobiecej sfery
domowej. Doœwiadczenia wojenne by³y zatem reinterpretowane za pomoc¹ tradycyjnych kulturowych symboli: walcz¹cych mê¿czyzn i czekaj¹cych
w domu kobiet.
Nowy matriarchat
Powojenna popularna prasa kobieca stara³a siê torowaæ drogê do spo³ecznego uznania statusu kobiety samotnej. Publicystki „Mody i ¯ycia
Praktycznego” nawo³ywa³y do „skoñczenia z legend¹ mêskiego ramienia”
i do odrzucenia koncepcji ma³¿eñstwa jako g³ównego celu ¿ycia kobiety22.
Wed³ug Wandy Melcer niektóre kobiety ceni³y sobie niezale¿noœæ zdobyt¹
w czasie wojny do tego stopnia, ¿e po powrocie mê¿ów odrzuca³y rolê tradycyjnej ¿ony i decydowa³y siê na samodzielne ¿ycie, stoj¹c na stanowisku,
¿e „mê¿czyzna to bardzo w domu kosztowny mebel”23. W podobnym duchu pisa³a Wanda ¯ó³kiewska: „¯adna z nas nie wierzy ju¿ dziœ, ¿e mo¿na
21
Pamiêtaj, ¿e jestem z Tob¹, „¯ywia”, paŸdziernik 1943, s. 13–14; podziemne czasopismo „¯ywia” by³o redagowane przez Ludowy Zwi¹zek Kobiet zafiliowany z Polskim Stronnictwem Ludowym.
22
E. W., Skoñczmy z legend¹ mêskiego ramienia, „Moda i ¯ycie Praktyczne” 1947, nr 36, s. 2; zob. te¿ B. Olszewska, Matko, wychodzê za m¹¿, „Przyjació³ka” 1948, nr 5, s. 3–4.
23
W. Melcer, Profesor i kobiety, „Kobieta” 1948, nr 13, s. 9.
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byæ szczêœliw¹ w ramach cielêcego zachwytu dla mê¿a, dlatego ¿e potrafi
on dwoiæ, troiæ maj¹tek, ¿e ogranicza nam œwiat do kuchni, sypialni i pokoju dziecinnego. (…) Rola kobiety — to rola twórcy i konsumenta ¿ycia,
twórcy i konsumenta kultury”24.
W relacjach Ireny Krzywickiej, która w czasie wojny i po wojnie by³a samotn¹ matk¹ zarabiaj¹c¹ na utrzymanie kilkuosobowej rodziny, niezale¿noœæ ekonomiczna kobiety wyklucza³a jakikolwiek powrót do utartych
wzorców patriarchalnego ma³¿eñstwa, w którym „m¹¿ i ojciec, pan i tyran
trz¹s³ istnieniami swoich najbli¿szych”25. Jak informowa³a Krzywicka, wielu mê¿ów powracaj¹cych z oflagu nie mog³o pogodziæ siê z niezale¿noœci¹
swoich ¿on, które w czasie okupacji czêsto prowadzi³y nielegalny handel,
a po wojnie zak³ada³y sklepiki26. Jedna z bohaterek artyku³u Krzywickiej,
przedwojenna gospodyni domowa Helena, w czasie wojny utrzymuj¹ca siebie i dziecko z nielegalnego handlu, po wojnie otworzy³a w³asn¹ cukierniê.
„Nie troszcz siê o nic — mia³a powiedzieæ do mê¿a, który w³aœnie powróci³
z niewoli — starczy nam na chleb i na mas³o”. Zaproponowa³a tak¿e, aby
m¹¿ zaj¹³ siê domem: „Zanim znajdziesz sobie zajêcie, mo¿e byœ pomóg³
trochê w domu. Widzisz, ¿e ja na nic nie mam czasu”27.
Co wiêcej, kobiety mia³y te¿ emancypowaæ siê w sferze seksualnoœci.
Krzywicka pisa³a o Helenie, ¿e „spokojnie i jakby mówi³a o rzeczy naturalnej wyzna³a [mê¿owi], ¿e mia³a przyjaciela. W czasie wojny, tak, i po woj-

24
W. ¯ó³kiewska, O ma³¿eñstwie udoskonalonym i o losie kobiety samotnej, „Moda i ¯ycie Praktyczne”
1948, nr 9, s. 4.
25
I. Krzywicka, Niepotrzebny cz³owiek, „Kobieta” 1948, nr 13, s. 8. W okresie miêdzywojennym Irena Krzywicka nale¿a³a do elity radykalnych publicystów zaanga¿owanych w walce z naciskiem tradycji patriarchalnej, podtrzymywanej przez Koœció³ katolicki. Ju¿ przed 1939 r. Krzywicka ostro zwalcza³a konserwatyzm
obyczajowy, nale¿a³a do pionierów propagowania idei planowania rodziny i œwiadomego macierzyñstwa.
Zob. I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992; M. Marcinkowska–Gawin, „Boyownicy i boyowniczki”. Œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” wobec problemu regulacji urodzeñ, [w:] Kobieta i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1997,
s. 136–147. Przed wojn¹ pisarstwo przynosi³o Krzywickiej niewielkie dochody. Jej rodzinê utrzymywa³
g³ównie m¹¿, który by³ adwokatem. Jerzy Krzywicki zgin¹³ w czasie wojny, rozstrzelany przez Sowietów
w Katyniu. Po wojnie Krzywicka sama zarabia³a na utrzymanie swoje, syna, matki i s³u¿¹cej najpierw jako
dyplomatka we Francji, a po powrocie do kraju jako pisarka i publicystka. Zob. A. Tuszyñska, D³ugie ¿ycie
gorszycielki: losy i œwiat Ireny Krzywickiej, Warszawa 1999.
26
Wydzia³ Kobiecy PPS informowa³, ¿e w czasie wojny i po wojnie „handel uliczny prawie wy³¹cznie jest
w rêkach kobiet”. E. Gadziñska, Rola kobiet w Polskiej Partii Socjalistycznej, AAN, Polska Partia Socjalistyczna, Wydzia³ Kobiecy, 235/XVI/16, mikrofilm 2204/2, s. 11. Wed³ug Jêdrzeja Chumiñskiego tu¿ po wojnie ok. 600 tysiêcy kobiet uczestniczy³o w nielegalnej aktywnoœci gospodarczej. J. Chumiñski, Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kszta³tuj¹cego siê systemu totalitarnego 1944–1956, Wroc³aw 1999, s. 87.
27
I. Krzywicka, Niepotrzebny cz³owiek, s. 8.
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nie. Oczywiœcie teraz, kiedy m¹¿ siê zjawi³, zerwa³a. Jest lojalna”28. Wed³ug
autorki w opinii wielu kobiet zwi¹zki nieformalne w czasie wojny by³y uwa¿ane za naturalne. Wobec czêstej, spowodowanej wojn¹ destabilizacji dotychczasowych uk³adów rodzinnych i ma³¿eñskich zwi¹zki niesformalizowane stawa³y siê norm¹.
Wizerunek kobiety samotnej przedstawiany w prasie powojennej to
przede wszystkim silna matka i ¿ona oczekuj¹ca powrotu mê¿a i wype³niaj¹ca zarówno obowi¹zki domowe, jak i zawodowe. Pomimo doœwiadczeñ
obozowych i frontowych kobiety bardzo rzadko by³y przedstawiane jako
uczestniczki lub ofiary dzia³añ wojennych, o wiele czêœciej podkreœlano kobiec¹ wytrwa³oœæ i bohaterstwo w utrzymywaniu przy ¿yciu rodziny w warunkach okupacji29.
Co ciekawe, najbardziej intryguj¹ce powojenne teksty na temat kobiet
by³y poœwiêcone nie tyle równouprawnieniu, ile matriarchalnemu systemowi, który mia³ opanowaæ powojenn¹ rzeczywistoœæ. Krzywicka by³a jedn¹
z twórczyñ idei „nowego matriarchatu”. W 1948 r. pisa³a: „Dziœ sytuacja
kobiety przypomina raczej stosunki panuj¹ce w przyrodzie, u wiêkszoœci
przedstawicieli œwiata zwierzêcego, gdzie samiec jest potrzebny tylko na
krótk¹ chwilê zap³odnienia, a poza tym samica daje sobie radê zarówno ze
sob¹, jak i z utrzymaniem ci¹g³oœci gatunku”30. A zatem powojenne stosunki spo³eczne mia³y zbli¿aæ siê do œwiata natury. Mê¿czyzna, wed³ug Krzywickiej, by³ niemal zbêdny, poza biologiczn¹ funkcj¹ w akcie zap³odnienia.
Centralne miejsce w nowym matriarchacie mia³o przypadaæ kobiecie i jej
dzieciom, a nieodwracalna, biologiczna „natura” kobiety mia³a wchodziæ
we wszystkie sfery jej dzia³ania.
Krzywicka nie by³a odosobniona w swoich pogl¹dach. M³ody socjolog
Stanis³aw Szanter promowa³ ideê „neomatriarchatu” — jeszcze bardziej
radykaln¹ wizjê nowego porz¹dku w dziejach œwiata, opartego na wartoœciach macierzyñskich. Dla Szantera macierzyñstwo stanowi³o pierwotny
i naturalny porz¹dek spo³eczny, nies³usznie zepchniêty na margines przez
fizycznie silniejszego i agresywnego samca. Pod wp³ywem kataklizmu wojny, „absurdu cywilizacji mêskiej”, ludzkoœæ mia³a zrozumieæ bezsensowny
i niszczycielski charakter patriarchatu i powróciæ do ustroju matriarchalne-

28
29
30

Tam¿e.
Zob. np. Wczoraj i dziœ kobiety, „Moda i ¯ycie Praktyczne” 1948, nr 7, s. 2.
I. Krzywicka, Nowy Matriarchat, „Kobieta” 1948, nr 17, s. 18.
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go31. Ponadto neomatriarchat mia³ byæ nie „mistyczn¹ adwentyzacj¹ utopii”, ale „przyrodniczo konieczn¹ faz¹ dalszej ewolucji ludzkoœci, przewidzian¹ przez najbardziej œcis³e umys³y naukowe”32.
Przewaga liczebna kobiet i ustrój socjalistyczny promuj¹cy równouprawnienie mia³y odgrywaæ znacz¹c¹ rolê przy budowaniu matriarchalnych stosunków spo³ecznych. Szanter proponowa³ kobietom obróciæ „prywatn¹ tragediê” samotnoœci w jeden z czynników ich „przewagi spo³ecznej”33. Nowy, powojenny porz¹dek mia³ opieraæ siê na w³adzy „szlachetnych i ¿yciodajnych” instynktów kobiecych i wkraczaæ tak w ustroje wewnêtrzne pañstw, jak i w stosunki miêdzynarodowe. Szanter g³osi³: „Tylko
zbawczy instynkt macierzyñski kobiety, organicznie wpleciony do polityki
miêdzynarodowej, mo¿e uchroniæ ludzkoœæ od zguby, a cywilizacjê od zag³ady”34.
Wbrew pozorom powojenne wizje neomatriarchatu opiera³y siê w du¿ym stopniu na koncepcjach patriarchalnych. Szantera fascynowa³a biologiczna ró¿nica p³ci. Przypisywa³ wszystkim kobietom rzekomo naukowo
udowodniony instynkt macierzyñski. By³y to typowe argumenty nowo¿ytnego pronatalizmu, w których eksponowanie biologicznej ró¿nicy i powo³ania kobiet do rodzenia dzieci stanowi³y wartoœci nadrzêdne.
Praca Szantera œwiadczy, ¿e wojna nie podkopa³a, a w wielu przypadkach utwierdzi³a pojêcia dotycz¹ce niezmiennych praw natury, które daj¹
siê ³atwo udowodniæ i zabsolutyzowaæ. Niew¹tpliwie doœwiadczenia wojenne, gdy mia³o miejsce kategoryzowanie i wyniszczanie ludnoœci, zgodnie
z rzekomo biologicznie zdeterminowanymi charakterystykami rasowymi,
przyczyni³y siê do eksponowania biologicznego wymiaru p³ci, a w szczególnoœci funkcji rodzicielskich kobiet35. Ponadto macierzyñstwo odgrywa³o olbrzymi¹ rolê w interpretowaniu doœwiadczeñ wojennych w œwietle ideologii narodowej. Samotna kobieta Polka, zw³aszcza matka, dzielnie daj¹ca
sobie radê w warunkach brutalnej okupacji i utrzymuj¹ca rodzinê pod nieobecnoœæ mê¿czyzny, by³a symbolem przetrwania narodu.

31

S. Szanter, Socjologia kobiety, Warszawa 1948, s. 384.
Tam¿e, s. 381.
Tam¿e, s. 384.
34
Tam¿e, s. 408.
35
Na temat obozów dla kobiet i hitlerowskich „zbrodni przeciwko macierzyñstwu” zob. m.in. W. Kiedrzyñska, Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny, [w:] By nie odesz³y w mrok zapomnienia..., s. 366–384;
R. Hrabar, Skazane na zag³adê. Praca niewolnicza kobiet polskich w III Rzeszy i los ich dzieci, Katowice 1989.
32

33

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

Czy „nowy matriarchat”?... 433

Matki narodu
Koncepcje nowego matriarchatu zosta³y skrytykowane przez dominuj¹ce si³y polityczne36. Nie oznacza to jednak, ¿e nie odcisnê³y piêtna na postawach wobec kobiet samotnych. W czasopismach kobiecych, obok nawo³ywania do „skoñczenia z legend¹ mêskiego ramienia” i obsypywania kobiet samotnych wyrazami podziwu i uznania, stale pojawia³ siê motyw powo³ania do macierzyñstwa jako niezmiennej cechy kobiety, choæby samotnej. Pomimo i¿ akcentowano niezale¿noœæ kobiet przejawiaj¹c¹ siê
w przejmowaniu przez nie funkcji zarobkowych, opisywane w prasie ¿ycie
codzienne kobiety samotnej charakteryzowa³a nieuchronnoœæ powrotu do
wype³niania tradycyjnych ról i nieporadnoœæ kobiet w przejmowaniu ról
mêskich. Czasopisma kobiece opisywa³y frustracje kobiet samotnych, które mia³y problemy z przybiciem gwoŸdzia do œciany lub naprawieniem ¿elazka. Samotne matki nie mog³y poradziæ sobie z dyscyplinowaniem dzieci37. Znajomoœæ spraw technicznych i autorytet w rodzinie jawi³y siê zatem
nie jako wartoœci neutralne, ale uto¿samiane z mêskoœci¹. Brak mê¿czyzny
powodowa³ ich za³amanie.
Wiêkszoœæ publicystek kobiecych nie podziela³a zdania Krzywickiej
i Melcer, jakoby kobieta samotna by³a zadowolona z niezale¿noœci, a m¹¿
by³ dla niej tylko dodatkowym ciê¿arem. Listy czytelniczek cytowane
w „Modzie i ¯yciu” œwiadczy³y, ¿e dla wielu kobiet samotnoœæ i brak mêskiego towarzystwa by³y Ÿród³em dotkliwego cierpienia. „Nieraz patrzê
z zazdroœci¹ na kole¿anki id¹ce w mêskim towarzystwie lub umawiaj¹ce siê
telefonicznie ze swoimi sympatiami”, pisa³a jedna z czytelniczek38. Pomimo demonstrowanego entuzjazmu na rzecz niezale¿noœci kobiet czasopisma kobiece traktowa³y samotnoœæ jako trudny problem, z którym nale¿a³o
siê uporaæ. Wed³ug redaktorek kobieta samotna nie powinna izolowaæ siê
i oddawaæ rozpaczy z powodu utraty ukochanego39. Kobieta, która straci³a
mê¿czyznê, powinna braæ pe³ny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, korzystaj¹c
z praw i wzorców lansowanych przez kszta³tuj¹cy siê system socjalistyczny.
Jednoczeœnie podkreœlano, ¿e to nie indywidualistyczne d¹¿enia winny kie36
Np. pismo dzia³aczy m³odzie¿owych „Po prostu” zarzuca³o Szanterowi pomijanie czynników ekonomicznych, nadmierne „biologizowanie i psychologizowanie”, jak równie¿ uprawianie „pornografii” i „faszyzmu”; zob. J. Jelski, Nauka czy pornografia, „Po prostu” 1949, nr 5, s. 8.
37
E. Kolska, Kobiety samotne, „Moda i ¯ycie Praktyczne” 1947, nr 43, s. 7.
38
E. W., Skoñczmy z legend¹…, s. 2.
39
W. ¯ó³kiewska, O ma³¿eñstwie udoskonalonym…, s. 4.
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rowaæ kobiet¹ samotn¹, ale instynkt macierzyñski, dzia³aj¹cy zawsze, nawet w przypadku nieposiadania dzieci.
Kobiety mia³y wnosiæ specjalny wk³ad w odbudowê kraju, zwi¹zany z ich
tradycyjnymi funkcjami opiekuñczymi, mia³y zaj¹æ siê odbudow¹ „serc
ludzkich”. Aktywistka Ligi Kobiet pisa³a: „Musimy odbudowaæ moralnoœæ
naszego narodu, nauczyæ szanowaæ cudz¹ w³asnoœæ, zwalczaæ szabrownika,
zwalczaæ alkoholizm (…) musimy dopomóc Opiece Spo³ecznej, gdzie pañstwo zrobi³o ju¿ bardzo wiele, ale i my musimy, przez swój udzia³ w pracy
przy organizowaniu i prowadzeniu ¿³obków, przedszkoli, sierociñców czy
te¿ stwarzaniu rodzin zastêpczych sierotom — ofiarom wroga, dopomóc”40. A zatem tradycyjne cechy kobiece mia³y odgrywaæ olbrzymi¹ rolê
w budowaniu nowego systemu, w którym du¿y nacisk po³o¿ono na funkcje
opiekuñcze pañstwa.
Publicystki prasy kobiecej przestrzega³y przed redefiniowaniem zasad
moralnych czy wchodzeniem w nieformalne zwi¹zki. Rewizja obyczajów
seksualnych, ich zdaniem, nie wchodzi³a w grê41. Najczêœciej natomiast zachêcano kobiety samotne do adoptowania dzieci lub te¿ zajmowania siê nimi dorywczo. Publicystki radzi³y kobietom samotnym, aby znalaz³y sobie
„œwietlicê, bursê lub przedszkole: niech z tymi dzieæmi bli¿ej siê zapoznaj¹,
niech w wolnych chwilach zajm¹ siê nimi, niech im czytaj¹ opowiastki, opowiadaj¹ bajki, wymyœlaj¹ zabawy. Rój rozeœmianych lub zas³uchanych twarzyczek to wielka satysfakcja i wewnêtrzna radoœæ”42. A zatem najskuteczniejszym lekiem na samotnoœæ kobiety mia³o byæ odgrywanie ról opiekuñczych w spo³eczeñstwie. Emancypacja wojenna, jeœli rzeczywiœcie istnia³a,
zosta³a zredefiniowana i przet³umaczona na znajomy jêzyk macierzyñstwa.
***
Postacie samotnych kobiet zniknê³y z ³am prasy wraz z ofensyw¹ planu
szeœcioletniego w 1950 r. Patrzenie w przysz³oœæ, skierowanie energii na
pracê i budowê socjalizmu sprawi³o, ¿e rozpamiêtywanie czasów wojny i sytuacji kobiet samotnych odesz³o w cieñ.

40

M. Lewandowska, Liga Kobiet, „Rodzina Górnicza” 1945, nr 1, s. 7–8. Warto wspomnieæ, ¿e wojna
szczególnie dotknê³a dzieci i niemowlêta. Ministerstwo Zdrowia notowa³o, i¿ œmiertelnoœæ noworodków latem 1945 r. siêga³a 50%. Jednoczeœnie liczba sierot wojennych wynosi³a 300 tysiêcy. Dr M. Skokowska–Rudolf, Dziecko w programie Ministerstwa Zdrowia, 24 II 1947, AAN, Ministerstwo Zdrowia, 120, s. 29.
41
E. Kolska, Kobiety samotne, s. 7.
42
E. W., Skoñczmy z legend¹…, s. 2; zob. te¿ E. Kolska, Kobiety samotne.

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

Czy „nowy matriarchat”?... 435

Dyskusje na temat kobiet samotnych pomaga³y powojennym spo³eczeñstwom europejskim w zmaganiu siê z doœwiadczeniami wojennymi. Warto tutaj przypomnieæ szeroko badany problem kobiet samotnych
w powojennych Niemczech Zachodnich43. Samotnoœæ kobiet w nastêpstwie
wojny by³a tam czêsto interpretowana w dyskusjach prasowych jako „wymuszona emancypacja”, której nale¿a³o jak najszybciej po³o¿yæ kres. Kobieta bez mê¿czyzny symbolizowa³a ubóstwo i zmagania spo³eczeñstwa
z powojennymi zniszczeniami i niedostatkami. W Polsce kobiety samotne
nie by³y postrzegane jako ofiary wojny, lecz jako jej bohaterki. Wi¹za³o siê
to z odmiennymi doœwiadczeniami wojennymi Polaków. Samotna kobieta
Polka by³a symbolem wytrzyma³oœci i przetrwania narodu.
Dlaczego zacieranie siê tradycyjnych podzia³ów na role mêskie i kobiece podczas wojny nie doprowadzi³o do obalenia przekonañ o „naturalnych” charakterystykach p³ciowych? Wydaje siê, ¿e dopuszczanie myœli, i¿
arena spo³eczna mo¿e byæ Ÿród³em, a nie konsekwencj¹ p³ci, by³o niebezpiecznym posuniêciem nawet w pañstwie, które oficjalnie g³osi³o równouprawnienie. Mary Poovey analizuj¹c debaty na temat prawa rozwodowego w po³owie XIX w. w Anglii, wyjaœnia, i¿ opór brytyjskich parlamentarzystów wobec przyznania kobietom prawa do wnoszenia pozwu rozwodowego wynika³ z fundamentalnej funkcji, jak¹ pe³ni³y role kobiece i mêskie —
a zw³aszcza przekonanie o misji moralnej kobiety, uwarunkowanej jej wykluczeniem z ¿ycia publicznego — we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego,
ekonomicznego i politycznego44. W podobny sposób podejœcie do problemu kobiety samotnej w powojennej Polsce dowodzi³o, i¿ tradycyjny podzia³
ról spo³ecznych w zale¿noœci od p³ci by³ filarem, na którym spoczywa³ porz¹dek spo³eczny. Podtrzymywanie wiary w naturalnoœæ funkcji macierzyñskich w odniesieniu do wszystkich kobiet odgrywa³o kluczow¹ rolê w tworzeniu zbiorowej pamiêci o wojnie, a tak¿e dla rozwijania instytucji opiekuñczych i przywracania zachwianej przez wojnê stabilnoœci spo³eczeñstwa.
O ile w spo³eczeñstwach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych
po II wojnie œwiatowej nast¹pi³ wyraŸny zwrot ku wartoœciom rodzinno–
–domowym, w Polsce kobiety nie by³y zachêcane do porzucania pracy za-

43

Zob. m.in. E. D. Heineman, What Difference Does a Husband Make...
M. Poovey, Uneven Developments: The Ideological Work of Gender in Mid–Victorian England, Chicago
1988, s. 54–62.
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wodowej na rzecz domu45. Mia³y byæ aktywne zarówno w pracy domowej,
jak i zawodowej (tj. w sferze publicznej). Jednak¿e ich udzia³ w sprawach
publicznych wci¹¿ mia³ siê opieraæ na przypisywanych im „kobiecych wartoœciach wrodzonych”: macierzyñskich i opiekuñczych. Tak samo wiêc jak
na Zachodzie role spo³eczne zale¿ne od p³ci definiowano jako naturalne
i niezmienne, ale zastosowanie tej definicji by³o ró¿ne.

45

Na temat kobiet w powojennej Europie Zachodniej i Ameryce zob. m.in. When the War Was Over...;
R. G. Moeller, Protecting Motherhood: Women and the Family in the Politics of Postwar West Germany, Berkeley 1993; E. T. May, Homeward Bound: American Families in the Cold War Era, New York 1988.
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W drugiej po³owie XX w. we wszystkich krajach naszego krêgu cywilizacyjnego zaobserwowano gwa³towny przyrost jednoosobowych gospodarstw domowych. Wzros³a zauwa¿alnie liczba osób mieszkaj¹cych samotnie, wœród których wiêkszoœæ stanowi¹ kobiety. Mo¿na siê spieraæ, jak bardzo wzros³a — czêœæ z tych osób b¹dŸ pozostawa³a wczeœniej w jakichœ
zwi¹zkach, b¹dŸ mog³a je jeszcze zawrzeæ w przysz³oœci. Czêœæ z nich z kolei
to ludzie, którzy samotnoœci nie wybierali, lecz zostali do niej zmuszeni: ci,
co nie umieli stworzyæ zwi¹zku, ale równie¿ wdowcy, porzuceni, rozwiedzeni, bezdzietni starcy. Czêœæ wreszcie, mieszkaj¹c samotnie, utrzymuje nadal œcis³e zwi¹zki z rodzinami. Niemniej fakt pozostaje faktem: dla naszych
czasów charakterystyczna jest nie tylko rodzina nuklearna, ale i gospodarstwo bezrodzinne.
Warto siê zatem zastanowiæ, dlaczego tak siê sta³o. Widzê trzy grupy
przyczyn, które mog³y zadecydowaæ o obecnej sytuacji. Bardzo upraszczaj¹c — zreszt¹ ca³y mój wywód si³¹ rzeczy bêdzie uproszczeniem — mo¿na
by je okreœliæ jako bytowe, demograficzne i mentalne.
1.
Zacznijmy od przyczyn bytowych. Jakiekolwiek by³yby powody decyduj¹ce o czyimœ indywidualnym po³o¿eniu, mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, które mo¿na uznaæ za œwiadectwo wspó³czesnej n i e k o n i e c z n o œ c i rodziny. Rodzina przesta³a byæ dla cz³owieka warunkiem prze¿ycia. I to jest zasadnicza zmiana w stosunku do przesz³oœci, siêgaj¹cej wielu
tysiêcy lat. Zmiana ta nie nast¹pi³a w naszych czasach, narasta³a co najmniej przez kilka stuleci, a z wiêkszym przyspieszeniem — od czasu maso-
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wej urbanizacji. Dziœ po prostu konsekwencje tej zmiany zaczê³y siê nam
rzucaæ w oczy.
Jak mog³o do tego dojœæ? Teoretycznie rzecz bior¹c, rodzina jest jedn¹
z najstarszych instytucji spo³ecznych, przez wiele tysi¹cleci stanowi³a immanentny sk³adnik niemal wszystkich mo¿liwych spo³eczeñstw. Oczywiœcie, w ró¿nych czasach przybiera³a ró¿ne kszta³ty — bardzo trudno jest jedn¹ definicj¹ obj¹æ instytucjê opisywan¹ przez etnologów, bêd¹c¹ konstytutywnym elementem organizacji plemiennej, oraz nasz¹ wspó³czesn¹ rodzinê nuklearn¹. Ta pierwsza by³a po prostu warunkiem przetrwania — w pojedynkê ¿yæ siê nie dawa³o, trzeba by³o mieæ partnerkê lub partnera, choæby dlatego, ¿e spo³eczne i produkcyjne role mêskie i ¿eñskie pokrywa³y siê
z rolami rodzinnymi. A by³y to role œciœle rozgraniczone i niewymienne.
Brazylijski Indianin z plemienia Nambikwara jako samotny umar³by z g³odu w okresie suszy, kiedy kobiety–zbieraczki (i tylko one) szukaj¹ po¿ywienia. A z kolei jego ¿ona zmar³aby w porze deszczowej bez manioku, którego uprawa jest wy³¹czn¹ domen¹ mê¿czyzn. Claude Lévi–Strauss, opisuj¹c
to wszystko w Smutku tropików1, indiañsk¹ parê ma³¿eñsk¹ okreœli³ jako
jednostkê gospodarcz¹ i psychologiczn¹ w najdoskonalszym znaczeniu;
jednak zastosowanie tych samych kryteriów do wspó³czesnej rodziny europejskiej prowadzi oczywiœcie do absurdu. U nas ka¿de z ma³¿onków mo¿e
œrodki do ¿ycia zdobyæ na w³asn¹ rêkê — i to jest najbardziej podstawowa
ró¿nica.
Szansa na indywidualne przetrwanie pojawi³a siê jednak stosunkowo
póŸno. Dawna rodzina, przede wszystkim rolnicza, by³a jednostk¹ produkcyjn¹, i to w zasadzie samowystarczaln¹ ekonomicznie; przed samowystarczalnoœci¹ matrymonialn¹ chroni³ j¹ nakaz egzogamii, obowi¹zek szukania
partnera ma³¿eñskiego poza gronem krewnych, co zmusza³o do rezygnowania z izolacji. Spo³eczeñstwo by³o skomponowane z rodzin, nie z jednostek, pisa³ gdzie indziej Lévi–Strauss2. Skomplikowane stosunki pokrewieñstwa pokrywa³y siê z siatk¹ œwiadczeñ i przeciwœwiadczeñ spo³ecznych,
a w ich wyniku cz³onkowie spo³eczeñstwa zyskiwali dodatkowe œrodki do
¿ycia i przyczyniali siê do ogólnego dobrostanu. Ktoœ, kto nie nale¿a³ do
¿adnej rodziny, wypada³ z tej siatki — nie uczestniczy³ w podziale obowi¹zków i dóbr, co w przypadkach skrajnych grozi³o œmierci¹ g³odow¹, a zawsze
1
2

Por. C. Lévi–Strauss, Smutek tropików, prze³. A. Steinsberg, Warszawa 1960.
Por. tego¿, Rodzina, prze³. M. Kolankiewicz, [w:] tego¿, Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993.
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skazywa³o na byt niepe³nowartoœciowy. Mówi¹c inaczej, zachodzi³a to¿samoœæ makro– i mikrostruktury spo³ecznej.
Taki z grubsza model rodziny znalaz³ Malinowski na Trobriandach3 i taki zapewne charakter mia³y pradawne rodziny zamieszkuj¹ce dzisiejsz¹
Europê. Bardzo upraszczaj¹c, mo¿na by powiedzieæ, ¿e dalszy rozwój spo³eczny polega³ na kszta³towaniu siê indywidualizmu — to jest na wyzwalaniu siê poszczególnych osób z wiêzów rodzinnych i na tworzeniu ponadrodzinnych struktur. Ale nawet w bardziej zaawansowanych spo³eczeñstwach
rodzina dla wiêkszoœci ludzi nadal pozostawa³a podstawow¹ jednostk¹
prze¿yciow¹. W tradycyjnej rodzinie ch³opskiej i w rodzinie rzemieœlniczej
najwa¿niejsze role spo³eczne i produkcyjne ci¹gle jeszcze pokrywa³y siê
z rolami rodzinnymi, choæ zarazem liczba ról pozarodzinnych stale ros³a.
Odgrywaj¹c niektóre z nich, pozostawa³o siê nadal cz³onkiem rodu, ale inne ju¿ tego nie wymaga³y. A w ka¿dym razie tak¿e poza rodzin¹ mo¿na by³o
utrzymaæ siê przy ¿yciu.
Rewolucja nast¹pi³a wraz z upowszechnieniem siê przemys³u i urbanizacj¹. Zdobywanie œrodków do ¿ycia wysz³o poza ramy rodziny i uleg³o wielu zapoœredniczeniom. W nowej sytuacji rodzina straci³a sens jako jednostka produkcyjna. Nawet XIX–wieczna rodzina robotnicza, wraz z dzieæmi
zatrudniona w tej samej fabryce, nie pracowa³a tam przecie¿ jako rodzina,
z zachowaniem ról rodzinnych. Spo³eczny proces wytwarzania wyszed³ poza rodzinê, nie w rodzinie by³ organizowany i nie od niej zale¿a³. Oczywiœcie, nie dokona³o siê to od razu, przez kilkaset lat wspó³istnia³y rodziny
produkcyjne i nieprodukcyjne, nawet do naszych czasów przechowa³y siê
tu i ówdzie, np. w Polsce, rodzinne gospodarstwa wiejskie (choæ bardzo
mocno powi¹zane ze strukturami pozarodzinnymi). W zasadzie jednak
wiêkszoœæ pracuj¹cych dzisiaj to salariat, który opuszcza codziennie dom
rodzinny, aby zarabiaæ na w³asne utrzymanie (a tak¿e na podtrzymywanie
¿ycia rodzinnego). Z jednostki produkcyjnej rodzina przekszta³ci³a siê zatem w konsumpcyjn¹ i opiekuñcz¹.
Wyjœcie poza rodzinê ma bardzo donios³e skutki. Ka¿dy z jej cz³onków, poza rodzinnymi, odgrywa tak¿e wiele innych ról spo³ecznych. Te role
— pracownika, obywatela, ucznia, cz³onka wspólnoty religijnej, harcerza,
alpinisty albo malarza niedzielnego — nie tylko nie nak³adaj¹ siê dziœ na
3

Por. B. Malinowski, Ma³¿eñstwo, pokrewieñstwo, prze³. G. Kubica, [w:] tego¿, Dzie³a, t. 6, Warszawa
1987.
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role rodzinne, ale czêsto pozostaj¹ z nimi w sprzecznoœci. Mamy wiêc do
czynienia z niemal ca³kowitym rozejœciem siê makro– i mikrostruktury.
Oczywiœcie, jeœli pomin¹æ fakt, ¿e to mikrostruktura nadal pozostaje g³ównym narzêdziem obróbki przysz³ych elementów makrostruktury. Bo to rodzina przygotowuje dzieci do ¿ycia spo³ecznego, choæ sama w znacznym
stopniu znalaz³a siê poza spo³eczeñstwem.
2.
Pierwsz¹ przyczyn¹, która sprawia, ¿e stosunkowo du¿o ludzi ¿yje dziœ
samotnie, jest wiêc fakt, ¿e w ogóle sta³o siê to mo¿liwe. Druga przyczyna
ma charakter demograficzny. Figlarne okreœlenie „singel” przywodzi na
myœl Bridget Jones albo bohaterki Seksu w wielkim mieœcie — œwietnie
utrzymane trzydziesto– czy czterdziestolatki. Tymczasem w rzeczywistoœci
bardzo powa¿na czêœæ osób mieszkaj¹cych samotnie to ludzie starzy. Tacy,
którym zmar³a wspó³ma³¿onka lub czêœciej wspó³ma³¿onek, a których dzieci — nawet najbardziej kochaj¹ce — mieszkaj¹ w innym mieœcie czy kraju
albo po prostu nie chc¹ dzieliæ ¿ycia z rodzicami. Podczas bardzo upalnego
lata 2004 r. we Francji zmar³o kilka tysiêcy samotnie mieszkaj¹cych staruszków, których œmierci pocz¹tkowo nikt nie zauwa¿y³. Oczywiœcie, poci¹gnê³o to za sob¹ liczne publikacje na temat egoizmu i bezdusznoœci. Sensownego rozwi¹zania jednak nikt nie zaproponowa³, bo go nie ma. ¯yjemy,
przynajmniej w Europie, coraz d³u¿ej — w kulturze, która nie jest do tego
przystosowana. Nie jest i nigdy nie by³a; opowieœci o sêdziwych patriarchach otoczonych wianuszkiem wnuków mo¿na, jak siê zdaje, miêdzy bajki
w³o¿yæ; brytyjskie badania Petera Lasletta i francuskie Jeana–Louisa Flandrina wskazuj¹, ¿e przynajmniej przez ostatnie 500 lat liczebnoœæ rodziny europejskiej waha³a siê od 4 do 6 osób4. I oczywiœcie by³a to rodzina
ma³¿eñska z dzieæmi, nie — mityczna rodzina wielopokoleniowa; przed
XIX w. ma³o kto ¿y³ dostatecznie d³ugo, ¿eby doczekaæ siê wnuków.
Archetypiczna figura m¹drego starca sytuuje siê poza obrazami ¿ycia
rodzinnego. Natomiast rzeczywistych starych ludzi nasza kultura zaczê³a
zauwa¿aæ jeszcze póŸniej, ni¿ dostrzeg³a dzieciñstwo. Pisze Jean–Pierre
Bois: „Staroœæ narodzi³a siê w drugiej po³owie osiemnastego stulecia. Dorasta³a w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku, a w drugiej po³owie od-

4

Por. J.–L. Flandrin, Historia rodziny, prze³. A. Kuryœ, Warszawa 1998.
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nios³a zwyciêstwo”5. Zwyciêstwo by³o pyrrusowe. Starcy stanowi¹ w spo³eczeñstwie grupê k³opotliw¹ i niezbyt lubian¹. System emerytalny, wypracowany w pierwszej po³owie XX w., w drugiej po³owie stulecia zacz¹³ zawodziæ wobec zwiêkszaj¹cej siê liczby osób d³ugowiecznych. W ca³ej Europie
emeryt sta³ siê postaci¹ groŸn¹. Konsumuje du¿¹ czêœæ dochodu narodowego, niczego nie przysparzaj¹c; jako wyborca okazuje siê najbardziej zachowawczy; obci¹¿a bud¿et s³u¿by zdrowia — i nie rokuje nadziei na przysz³oœæ. Tote¿ inne kategorie osób wymagaj¹cych pomocy — np. dzieci lub
kaleki — du¿o ³atwiej zjednuj¹ sobie wspó³czucie. W artykule Haine de la
vieillesse francuska badaczka Agnès Echène pisze: „Zarówno sumienie, jak
dyskurs nigdy otwarcie nie wyrzek³y siê solidarnoœci ze starszym pokoleniem; natomiast rzeczywistoœæ spo³eczna i rodzinna wyrzekaj¹ siê jej bez
przerwy. Ta rozbie¿noœæ miêdzy dyskursem a praktyk¹ wspólna jest wszystkim warstwom, wszystkim partiom, wszystkim grupom i wszystkim religiom”6. Ta sama autorka zwraca uwagê, ¿e izolowanie starców w specjalnych oœrodkach tylko pogarsza ich sytuacjê, bo ich nieobecnoœæ wœród innych grup wiekowych pog³êbia niechêæ do tych, którzy decyduj¹ siê nadal ¿yæ poza enklawami. Rozwi¹zania nie widaæ: wspó³czesna gospodarka
zmusza ludzi do mobilnoœci, trudno siê zajmowaæ starymi rodzicami, kiedy
siê mieszka na antypodach, trudno te¿ na odleg³oœæ oswajaæ z nimi w³asne
dzieci. Ju¿ choæby dlatego tylko zwiêksza siê przepaœæ miêdzy pokoleniami
— i zwiêksza liczba ludzi skazanych na samotnoœæ.
3.
Staroœæ nie jest tematem tego artyku³u, warto jednak pamiêtaæ, ¿e samotnoœæ jest dziœ jednym z jej synonimów. Przed samotn¹ staroœci¹ nie ratuje za³o¿enie rodziny; co dopiero, jeœli ktoœ w ogóle o to nie zadba³. Tymczasem tych, którzy rodzin nie zak³adaj¹, spotyka siê coraz wiêcej. Wypada
zatem zastanowiæ siê nad ich motywacj¹.
Niekoniecznoœæ rodziny, o czym by³a mowa wczeœniej, postawi³a j¹
w naszych czasach wobec zupe³nie nowych zadañ. Rodzina nie jest ju¿ jednostk¹ wytwórcz¹; tak¿e jej znaczenie wspieraj¹co–opiekuñcze bardzo
zmala³o. Wyspecjalizowane agendy lepiej lub gorzej dbaj¹ o nasze zdrowie

5

J.–P. Bois, Historia staroœci. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, prze³. K. Marczewska, Warszawa
1996.
6
A. Echène, Haine de la vieillese, „Le Débat” 2004, III–IV, s. 137.
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i wykszta³cenie; zamiast pieca chlebowego i ko³owrotka mamy przemys³
spo¿ywczy i w³ókienniczy. Ró¿ne udogodnienia techniczne redukuj¹ codzienn¹ krz¹taninê do minimum. Œrednio zamo¿ne gospodarstwo ma dziœ
centralne ogrzewanie, pralkê, lodówkê, czasem kuchenkê mikrofalow¹
— ró¿ne urz¹dzenia, które rzeczywiœcie do minimum pozwalaj¹ zredukowaæ wysi³ek fizyczny. Co wiêcej, wspólna konsumpcja rodzinna tak¿e uleg³a ograniczeniu. Nawet w sensie ca³kiem dos³ownym: wspólny posi³ek czêsto okazuje siê nieosi¹galnym idea³em, bo ka¿dy z cz³onków rodziny ¿yje
w innym rytmie, narzuconym mu przez instytucje zewnêtrzne; równie¿ zestaw potraw ka¿dy wybiera sobie po swojemu, bo urozmaicona poda¿ wyzwoli³a zró¿nicowanie gustów. Choæby wiêc i znaleŸli czas, trudno oczekiwaæ, ¿e przy wspólnym stole zasi¹d¹ mi³oœnik kotletów schabowych, zwolenniczka kuchni w³oskiej i np. entuzjastka diety wegañskiej. A zreszt¹
— kto mia³by im to wszystko przygotowaæ?
Innymi s³owy, wspó³czesna rodzina europejska ma coraz mniej wspólnych zadañ do zrealizowania. Sta³a siê konstrukcj¹, która niemal wy³¹cznie
opiera siê na uczuciach. Jej g³ównym celem ma byæ dziœ zaspokajanie potrzeb emocjonalnych swoich cz³onków. Nies³ychanie te¿ wzros³y oczekiwania w tej dziedzinie. Dzieci wymagaj¹ mi³oœci od rodziców, a rodzice od siebie nawzajem. Warto tymczasem przypomnieæ, ¿e w tradycji europejskiej
dosyæ d³ugo oddzielano mi³oœæ od ma³¿eñstwa. Niektórzy twierdz¹, ¿e mi³oœæ namiêtna jest w ogóle sztucznym konstruktem stworzonym przez œredniowieczn¹ kulturê dworsk¹; i pamiêtajmy, ¿e z za³o¿enia chodzi³o tu o mi³oœæ cudzo³o¿n¹. Niklas Luhman w Semantyce mi³oœci7 pisze, ¿e mi³oœæ jest
historycznie zmiennym kodem, którym porozumiewaj¹ siê kochankowie
co do tego, ¿e ich uczucia s¹ mi³oœci¹; do XIX w. ten kod w ogóle nie obejmowa³ ma³¿eñstwa. Ma³¿eñstwo zawsze by³o traktowane jako wzglêdnie
trwa³a instytucja spo³eczna, mi³oœæ tymczasem jest niesta³a i nieobliczalna.
Pomys³, ¿eby za g³ówny cel rodziny uznaæ mi³oœæ, stanowi wiêc prawdziw¹
rewolucjê.
Tym wiêksz¹, ¿e wszystko to dzieje siê w spo³eczeñstwie indywidualistycznym, nastawionym na egoistyczny sukces i osobist¹ samorealizacjê.
W spo³eczeñstwie, w którym zaczyna dominowaæ, jak j¹ nazwa³ Marcel

7

N. Luhman, Semantyka mi³oœci. O kodowaniu intymnoœci, prze³. J. £oziñski, Warszawa 2003.
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Gauchet, „osobowoœæ ultrawspó³czesna”8. Osobowoœæ tak¹ charakteryzuje
przynale¿noœæ wy³¹cznie do samej siebie, ca³kowity brak wstydu i poczucia
winy, niezdolnoœæ do stabilnych przywi¹zañ i zobowi¹zañ, „zanik formowania przez przynale¿noœæ”, w tym przez przynale¿noœæ rodzinn¹. Ktoœ taki
w³aœciwie nie zdaje sobie sprawy, ¿e ¿yje wœród innych ludzi; nie jest równie¿ w stanie wyobraziæ sobie ¿adnego innego punktu widzenia ni¿ w³asny.
Drêczony jest przez dwie biegunowo rozbie¿ne odmiany lêku: na jednym
biegunie — lêk przed wchodzeniem w zwi¹zki, na drugim — lêk przed samotnoœci¹. Cz³owiek taki, pisze Gauchet, „istota radykalnie niezale¿na,
w rzeczywistoœci nienawidzi prawdziwej samotnoœci. (...) Dystans i nieufnoœæ to dwa cycki ultrawspó³czesnego indywidualizmu”. Innymi s³owy, ¿yjemy w spo³ecznoœci w znacznej czêœci z³o¿onej z narcystycznych egocentryków, którzy, jeœli ju¿ wchodz¹ w zwi¹zki, to oczekuj¹c od partnera altruizmu. I zderzaj¹ siê z w³asnym lustrzanym odbiciem.
Diagnozê Gaucheta mo¿na wprawdzie uznaæ za przesadzon¹, ale nie
zmienia to faktu, ¿e w indywidualistycznym spo³eczeñstwie ma³¿eñstwo
(czy inna forma sta³ego zwi¹zku) przesta³o byæ czymœ, w co siê wchodzi
z pe³n¹ spontanicznoœci¹ i co stanowi oczywisty sk³adnik ¿yciorysu. Sporo
ludzi — to ju¿ niewa¿ne a priori czy a posteriori — odkrywa, ¿e siê do wspólnego ¿ycia nie nadaje, ¿e nie ma doœæ umiejêtnoœci i dobrej woli, by traktowaæ zwi¹zek jako zadanie, zw³aszcza ¿e — poza ewentualn¹ potrzeb¹ serca
— nic ich do tego nie zmusza. A ¿yj¹c samotnie, nie podejmuj¹ zobowi¹zañ
i do nikogo nie musz¹ siê naginaæ.
Byæ mo¿e zreszt¹ ludzi samotnych by³o dawniej znacznie wiêcej, ni¿
nam siê dziœ wydaje. Zapomina siê o nich, bo nie mieli w³asnego miejsca
w spo³eczeñstwie. Samotników tu i ówdzie spotyka siê nawet w relacjach etnologów; ale zawsze traktowani s¹ jako wyrzutki, dziwacy, istoty niepe³nowartoœciowe. W bli¿szym nam œwiecie ludziom, którzy nie za³o¿yli w³asnych rodzin, przypada³o niekiedy miejsce rezydentów czy to w dworach, czy
nawet w rodzinach mieszczañskich. Jeszcze we wspomnieniach z okresu
miêdzywojennego wystêpuj¹ ró¿ne ciotki i kuzynki jako akolitki g³ównych
gospodarzy mieszkania, trochê w roli osób do towarzystwa, trochê s³u¿¹cych. Zawsze te¿ istnia³y grupy w³óczêgów i outsiderów bytuj¹ce w ogóle
poza systemem.
8
M. Gauchet, Nowy wiek osobowoœci. Próba psychologii wspó³czesnej, prze³. W. D³uski, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12, s. 48, kolejny cytat — s. 50–51.
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Nowoœæ naszych czasów polega na tym, ¿e obecnie ¿ycie w pojedynkê
przestaje byæ równoznaczne ze stygmatyzacj¹. W³aœciciel jednoosobowego
gospodarstwa domowego sta³ siê dziœ równie dobrym obywatelem jak ojciec rodziny.
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Zjawisko to wystêpowa³o w ca³ej XIX–wiecznej Europie: kobiety samotne coraz liczniej by³y widoczne w miastach, zw³aszcza wielkich. By³ to jeden z procesów spo³ecznych, zapocz¹tkowanych w drugiej po³owie
XVIII w., zwi¹zanych z narastaj¹c¹ urbanizacj¹, a nastêpnie industrializacj¹. Ów proces obj¹³ równie¿ spo³eczeñstwo polskie; odnotowa³a go jako
zjawisko charakterystyczne dla drugiej po³owy XIX w. Maria Bogucka
w syntetycznym ujêciu dziejów kultury polskiej1. Przebiega³ on jednak nieco inaczej ni¿ na zachodzie Europy, z lokalnymi odchyleniami, zwi¹zanymi
z opóŸnieniem urbanizacji i z perturbacjami politycznymi (powstania 1830
i 1863 r.).
Zjawiskiem samotnoœci kobiecej zajêli siê historycy szczególnie intensywnie od lat 80. ubieg³ego wieku; przodowali w tych badaniach Francuzi
i Anglicy (wyczerpuj¹cy i kompetentny przegl¹d literatury podaje Cezary
Kuklo we wstêpie do swej monografii)2. Szeroka kategoria „kobieta samotna” obejmuje ró¿ne przypadki: kobiety niezamê¿ne, wdowy, rozwódki,
kobiety porzucone. Niniejsze rozwa¿ania dotycz¹ wy³¹cznie kobiet niezamê¿nych; pozosta³e grupy wymaga³yby osobnego potraktowania. Z tej perspektywy pragnê zwróciæ uwagê na jedn¹ ze zbiorowych publikacji francuskich, wydan¹ w 1984 r. pracê Madame ou Mademoiselle? Itineraires de la
solitude feminine XVIII–XXe siècle (Pani czy panna? Przewodnik po ¿eñ-

1

M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 r., Wroc³aw 1991, s. 329–330.
C. Kuklo, Kobieta samotna w spo³eczeñstwie miejskim u schy³ku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–spo³eczne, Bia³ystok 1998, s. 18–35.
2
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skiej samotnoœci), pod redakcj¹ Arlette Farge i Christiane Klapisch–Zuber3. Jej wspó³autorki (m.in. Michelle Perrot, Cecile Dauphin, Yvonne
Knibiehler) nale¿¹ do najwybitniejszych badaczek historii kobiet. Obok
przedstawienia t³a demograficzno–spo³ecznego podjête tu zosta³y problemy samotnoœci rozmaitych zawodowych grup kobiecych, a tak¿e spo³ecznego postrzegania i oceny kobiet niezamê¿nych oraz kszta³towania siê dotycz¹cych ich stereotypów. Rozwa¿ania francuskie wydaj¹ siê inspiruj¹ce
równie¿ w ujêciu porównawczym ze stosunkami polskimi, przy œwiadomoœci ró¿nic strukturalnych i ekonomicznych miêdzy obydwoma spo³eczeñstwami.
Z badañ demograficznych wynika, ¿e w miastach zachodnioeuropejskich w XVIII w. wystêpowa³ wysoki poziom definitywnego celibatu kobiet: od 13 do 15% (przy du¿ej rozpiêtoœci wskaŸników). Feminizacjê du¿ych miast staropolskich stwierdza³ pod koniec XVIII w. Cezary Kuklo: powy¿ej 50. roku ¿ycia oko³o 2/3 kobiet ¿y³o samotnie; po 20. roku — co druga
kobieta w du¿ych miastach i co trzecia w ma³ych by³a samotna. Stosunki te
nie zmieni³y siê, jak siê wydaje, do koñca XIX w., ulega³y natomiast zró¿nicowaniu, zale¿nie od warstwy spo³ecznej i grupy wieku, o czym ostatnio (na
XV ZjeŸdzie Historyków Polskich) mówi³a Anna ¯arnowska4. Wzmo¿ona
ruchliwoœæ spo³eczna kobiet, spowodowana potrzeb¹ pracy, a tak¿e do
pewnego stopnia chêci¹ emancypacji i wykorzystania szansy ¿yciowej
(co mocno podkreœlaj¹ badaczki francuskie) pcha³a je do miast. Michelle
Perrot w pos³owiu do wspomnianej ju¿ pracy, odnotowuj¹c — zreszt¹ wy¿szy ni¿ w Polsce — poziom samotnoœci kobiet we Francji, stwierdza³a
wrêcz: „Kobieta XIX wieku, zw³aszcza kobieta z ludu, jest nie tyle zamkniêta, ile raczej wykorzeniona”5. Czy podobna konstatacja mog³aby siê
równie¿ odnosiæ do stosunków polskich — pytanie to wydaje siê w przysz³oœci warte rozpatrzenia.
W ci¹gu ca³ego XIX w. dominowa³ w œwiadomoœci spo³ecznej model
patriarchalny: miejsce kobiety widziano w rodzinie, przy mê¿u i dzieciach.
Niezmiennie od wieków popiera³ ten model Koœció³; Andrzej Wyrobisz
3
Madame ou Mademoiselle? Itineraires de la solitude feminine XVIII–XXe siècle, red. A. Farge, Ch. Klapisch–Zuber, Paris 1984.
4
Por. C. Kuklo, Kobieta samotna..., s. 62 nn.; tam¿e Zakoñczenie; A. ¯arnowska, Modele rodziny i pozycja w niej kobiety w uprzemys³awiaj¹cym siê mieœcie na prze³omie XIX i XX wieku. Tradycja i modernizacja, [w:] Pamiêtnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, Gdañsk–Toruñ 1995, w ró¿nych
miejscach.
5
M. Perrot, Postface, [w:] Madame ou Mademoiselle?…, s. 298.
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przypomnia³ na XV ZjeŸdzie, ¿e w oczach katolików tylko poœwiêcenie siê
Bogu usprawiedliwia³o bez¿ennoœæ6. Dominacja ta jednak zaczyna³a siê
chwiaæ, i to chyba od czasów rewolucji francuskiej i wojen napoleoñskich.
Jak pamiêtamy, wielkie wstrz¹sy spo³eczne pos³u¿y³y Klementynie Tañskiej za argument na rzecz pracy kobiet, a wstrz¹sów na ziemiach polskich
w XIX w. nie brakowa³o. Dlatego zbyt kategoryczna wydaje siê opinia Andrzeja Chwalby, sformu³owana przezeñ w Historii Polski 1795–1918 jako
obowi¹zuj¹ca dla ca³ego XIX w., ¿e „samodzielnoœæ by³a œwiadectwem niepowodzenia ¿yciowego. Nadal uwa¿ano, ¿e jedynym prawdziwym sukcesem i jednoczeœnie powo³aniem kobiety jest udane i d³ugie ma³¿eñstwo
oraz zamo¿ny i powszechnie szanowany ma³¿onek”7.
Samodzielnoœæ wymaga³a wielkiej odwagi, rodzi³a siê te¿ najczêœciej
przez d³ugi czas pod przymusem ekonomicznym i przymusem sytuacji ¿yciowej. Zawody dostêpne dla kobiet: guwernantka, nauczycielka, s³u¿ba
domowa wymaga³y bez¿ennoœci, przynajmniej zwyczajowo, a czêsto oficjalnie. W warunkach francuskich, wedle obserwacji Michelle Perrot, pojawia³y siê inne jeszcze mo¿liwoœci „zaczepienia siê” i utrzymania kobiety niezamê¿nej w mieœcie: gryzetki, krawcowe, sprzedawczynie w wielkich magazynach, urzêdniczki pocztowe. Stopniowo zaœ, ju¿ od drugiej po³owy XIX w.,
sta³ siê dla Francuzek dostêpny rosn¹cy i coraz wa¿niejszy sektor us³ug;
w warunkach polskich nast¹pi³o to du¿o póŸniej, na dobr¹ sprawê w XX w.
Decyzja podjêcia pracy bywa³a ju¿ jednak, nawet w pierwszej po³owie
XIX w., wyborem alternatywy — wobec niechcianego z jakichœ powodów
ma³¿eñstwa. Przypomnijmy w tym miejscu tocz¹c¹ siê kilka lat temu dyskusjê na temat stanu cywilnego ¯michowskiej i kobiet z grupy Entuzjastek;
wed³ug ustaleñ Gra¿yny Borkowskiej po³owa z tych kobiet ¿y³a samotnie,
po³owa za³o¿y³a rodzinê. Co by³o przyczyn¹ wyboru stanu wolnego: nieuleganie presji ma³¿eñstwa, jak chcia³a Borkowska, czy spadek presti¿u tej instytucji, jak utrzymywa³a Mirella Kurkowska?8 Obie tezy wydaj¹ siê potwierdzaæ przypuszczenie, ¿e atrakcyjna stawa³a siê dla kobiet mo¿liwoœæ
wyboru, to znaczy — szansa utrzymania siê z w³asnych œrodków (pracy
6

A. Wyrobisz, Kobiety w spo³eczeñstwie staropolskim: wzorce i rzeczywistoœæ, [w:] Pamiêtnik XV Powszechnego Zjazdu…, s. 406.
7
A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 109.
8
G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, s. 41 nn.; M. Kurkowska,
Narcyza ¯michowska w œrodowisku warszawskim lat czterdziestych XIX wieku, [w:] Kobieta i œwiat polityki:
Polska na tle porównawczym w XIX i w pocz¹tkach XX wieku, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994,
s. 237
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wspomaganej ewentualnie jakimœ funduszem rodzinnym, dzia³em, zapisem itd.). Wydaje siê, ¿e podobne sytuacje nie by³y takie rzadkie, chocia¿
niewiele kobiet samotnych z warstwy œredniej mog³o utrzymywaæ siê z zasobów w³asnych, np. Bibianna Moraczewska czy Regina Korzeniowska. Jeœli siêgniemy do zachodnioeuropejskiej literatury piêknej z po³owy XIX w.,
znajdziemy galeriê kobiet samotnych: ¿yj¹cych na granicy ubóstwa, ale
z w³asnych malutkich funduszy, jak u Elizabeth Gaskell w Paniach z Cranford czy u Williama Thackereya w Targowisku pró¿noœci (je¿eli szukaj¹cych
pracy, to tylko odpowiedniej dla damy). Z kolei w opisie Honoré de Balzaca s³ynna stereotypowa „stara panna”, kuzynka Bietka, we wczesnej m³odoœci mia³a podobno odrzuciæ piêæ propozycji ma³¿eñstwa, gdy¿ „ta dziewczyna ba³a siê w istocie wszelkiego jarzma”. By³a natomiast, jak chcia³
autor, niezale¿na finansowo, dano jej dobre wykszta³cenie rzemieœlnicze,
wspomagano pieniêdzmi i rozmaitej wartoœci prezentami. Wypada siê jednak zgodziæ z Michelle Perrot, gdy twierdzi, ¿e w XIX w. „kobiety mog¹ dost¹piæ awansu spo³ecznego poprzez pracê jedynie poœwiêcaj¹c swoje ¿ycie prywatne”. Celibat jest, ogólnie bior¹c, „cen¹, jak¹ siê p³aci”, tak¿e
i w warunkach polskich; najdotkliwiej — w warstwie najubo¿szej, proletariackiej9.
Pragnienie niezale¿noœci ³¹czy³o siê w ca³ym XIX w. z potrzeb¹ zdobycia wykszta³cenia i pog³êbienia wiedzy. Wiemy, ¿e zjawisko to nasili³o siê
w drugiej po³owie wieku; praca nad w³asnym rozwojem intelektualnym
prowadzi³a nieraz do wyboru przejœciowego lub sta³ego celibatu, zw³aszcza
gdy po³¹czona by³a z uprawianiem zawodu nauczycielskiego. Splata³y siê
w tym zjawisku zarówno pragnienia samorealizacji, jak i przymus ekonomiczno–obyczajowy; zwróci³y na to uwagê Francuzki w omawianym zbiorze10. Dodajmy jedynie, ¿e pierwsze pokolenie „heroicznych studentek”
polskich (wed³ug okreœlenia Jana Hulewicza) popychane by³o ku temu
wielkiemu wysi³kowi pragnieniem wiedzy, ambicj¹ kobiec¹ (czêsto o zabarwieniu feministycznym) — lecz tak¿e i poczuciem misji obywatelskiej,

9
E. Gaskell, Panie z Cranford, Warszawa 1970 (pierwodruk 1851–1853); W. Thackeray, Targowisko pró¿noœci, Warszawa 1950 (pierwodruk 1847–1848); H. Balzac, Kuzynka Bietka, Warszawa 1954, s. 43–45 (pierwodruk 1846); M. Perrot, Na marginesie: niezamê¿ne kobiety, samotni mê¿czyŸni, [w:] Historia ¿ycia prywatnego, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny œwiatowej, Wroc³aw 1999, s. 307.
10
Por. M. Cacouault, Diplôme et célibat, les femmes professeurs de lycée entre les deux guerres, [w:] Madame
ou Mademoiselle?…, s. 177 nn.
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zrozumia³ej w warunkach polskich, w zwi¹zku z walk¹ o szkolnictwo narodowe.
Pojêcie misji graniczy ju¿ z pojêciem powo³ania: istnia³y dziedziny, zawody, do których uprawiania trzeba by³o mieæ powo³anie: za takie uwa¿ano
przede wszystkim nauczanie i pielêgniarstwo, póŸniej czêsto medycynê.
Oczywiste konotacje z powo³aniem zakonnym mog³yby œwiadczyæ, ¿e
w tych dziedzinach w³aœnie samotnoœæ kobiet znajdzie aprobatê spo³eczn¹.
Wiele interesuj¹cych spostrze¿eñ na ten temat przynosi artyku³ autorstwa
Yvonne Knibiehler Powo³anie bez welonu, zawody spo³eczne. Autorka skoncentrowa³a siê przede wszystkim na silnym we Francji u schy³ku stulecia ruchu katolicyzmu spo³ecznego. By³ on, jak wiadomo, reakcj¹ Koœcio³a na
niepokoje spo³eczne drugiej po³owy XIX w. i na rozwój ruchu socjalistycznego. Nowy impuls nada³a temu ruchowi encyklika Rerum novarum
z 1891 r.; wzmocni³ jej znaczenie papie¿ Pius X, wzywaj¹c w 1904 r. do akcji
spo³ecznej, swoistego „pójœcia w lud” z pomoc¹ ubogim i ewangelizacj¹.
W pracê tê niezmiernie zaanga¿owa³y siê kobiety; chocia¿ dobroczynnoœæ
by³a, zdaniem autorki francuskiej, przez ca³y XIX w. ich domen¹. Knibiehler wylicza powody, dla których, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, w ruchu tym przewa¿a³y kobiety niezamê¿ne: 1) praca spo³eczna stawa³a siê
zbyt absorbuj¹ca dla kobiet zamê¿nych; 2) tzw. stare panny mog³y w niej
znaleŸæ dowartoœciowanie spo³eczne i kompensacjê — jak kiedyœ w religii;
3) zajêcia spo³eczne, podobnie jak niegdyœ nauczycielstwo, stanowi³y dla
niezale¿nych dziewcz¹t wa¿n¹ drogê do emancypacji. Pog³êbia³y siê przy
tym ich zainteresowania spo³eczno–ekonomiczne, co prowadzi³o do postaw syndykalizmu kobiecego i tzw. feminizmu chrzeœcijañskiego (dzia³aczki Andrée Butillard, Marie Maugeret). Aktywistki spo³eczne z rozmaitych oœrodków w czasie kongresu feministycznego w 1900 r. propagowa³y
pracê spo³eczn¹ jako zawód, oczywiœcie bez wymogu bez¿ennoœci. W latach 1911–1917 powsta³y we Francji trzy szko³y kszta³c¹ce przysz³ych pracowników „s³u¿by spo³ecznej”: katolicka l’École Normale Sociale, protestancka l’École Pratique de Service Social i laicka l’École des Surintendantes d’Usine. Ruch ten rozwija³ siê i ³¹czy³ np. z ruchem higieny spo³ecznej
i opieki zdrowotnej, a przybra³ na sile w czasie I wojny; dziewczêta wolontariuszki dzia³a³y w imiê braterstwa i patriotyzmu, jak pisze autorka, „dalekie od ma³¿eñstwa, ale i od zakonu”, szuka³y niezale¿noœci, ¿ycia wolnego
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i odpowiedzialnego. Wyra¿a³y przede wszystkim pragnienie emancypacji
dziewcz¹t z wielkiej bur¿uazji11.
Z polskiej perspektywy budzi zazdroœæ rozmach ruchu francuskiego,
brak ograniczeñ finansowych i — jak siê wydaje — powa¿niejszych ograniczeñ obyczajowych, a przede wszystkim politycznych, które zawsze odzywa³y siê w warunkach polskich. Rodz¹ siê te¿ pytania o ów zawód opiekunek spo³ecznych, nieznany chyba w XIX w. na ziemiach polskich. Czy rozwój podobnej dzia³alnoœci ograniczony by³ u nas przez brak w³asnego pañstwa, czy przez ubóstwo spo³eczeñstwa? W historiografii polskiej temat dobroczynnoœci by³ ju¿ nieraz podejmowany, jednak jeszcze daleko do wyczerpania zwi¹zanej z nim problematyki. O emancypuj¹cym znaczeniu kobiecej dzia³alnoœci charytatywnej w czasie powstania 1831 r. pisa³a niedawno Anna Barañska; tak¿e El¿bieta Mazur w wydanej kilka lat temu monografii wspomnia³a sylwetki dzia³aczek na polu dobroczynnoœci w Warszawie: Agnieszki Helwich, twórczyni Schronienia dla Nauczycielek, czy lekarki Teresy Ciszkiewiczowej12. Wydaje siê jednak, ¿e — jak stwierdzi³a
Mazur — w odniesieniu do innych miast i w skali ogólnopolskiej badania s¹
ledwo rozpoczête.
Jeszcze gorzej przebadane s¹ dzia³ania spo³eczne prowadzone pod egid¹ koœcio³ów i zakonów, a zw³aszcza ruchu tercjarskiego. Znaczenie tych
instytucji z punktu widzenia kobiety samotnej by³o du¿e i w dawnych wiekach; pisa³y o tym badaczki francuskie, zwróci³ na to uwagê we wspomnianej ju¿ pracy Cezary Kuklo. Pisz¹c o bractwach dewocyjnych w miastach
Rzeczypospolitej szlacheckiej, uzna³ ich rolê za niemal równie istotn¹ jak
rola instytucji dobroczynnych. Dla kobiet samotnych by³y one „jedyn¹ dostêpn¹ form¹ zamanifestowania swojej to¿samoœci religijnej, ale te¿ spo³ecznej i towarzyskiej (...)”, dawa³y równie¿ „poczucie bezpieczeñstwa i by³y gwarancj¹ troski o nie w najtrudniejszych chwilach ¿ycia”13. Badacze
XIX w. zgodni s¹ w opinii, ¿e Koœció³ katolicki do pewnego stopnia aktywizowa³ kobiety; pisa³y o tym badaczki francuskie, w Polsce podjêto ostatnio
badania szczegó³owe. Dla przyk³adu wymieniê zbiór studiów poœwiêcony
dzia³alnoœci spo³eczno–kulturalnej Koœcio³a katolickiego pod redakcj¹ Reginy Renz i Marty Meduckiej, a w nim rozprawy, m.in. Daniela Olszewskie11

Y. Knibiehler, Vocation sans voile, les métiers sociaux, [w:] Madame ou Mademoiselle?…, s. 165, 168.
A. Barañska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998, zw³aszcza rozdzia³ V, VI, VII;
E. Mazur, Dobroczynnoœæ w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
13
C. Kuklo, dz. cyt., s. 218.

12
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go Funkcje spo³eczno–kulturowe parafii na prze³omie XIX i XX wieku, Zofii
Chyry–Rolicz Koœció³ Katolicki a ruch kobiecy przed 1939 r., Ewy Jab³oñskiej–Deptu³y Dzia³alnoœæ spo³eczno–kulturalna zakonów w XIX wieku14.
Wieloœæ rozmaitych stowarzyszeñ kobiecych pod egid¹ Koœcio³a, poczynaj¹c od Towarzystwa Pañ œw. Wincentego à Paulo (1854), przez Stowarzyszenie S³ug Katoliczek pod wezwaniem œw. Zyty (1899) i Stowarzyszenie
Urzêdniczek Poczt Galicyjskich (1905), a¿ do Akcji Katolickiej, dowodzi
dzia³ania zgodnego z encyklik¹ Rerum novarum, zalecaj¹c¹, aby aprobowaæ
nieradykalne ruchy spo³eczne kobiet. Niezmiernie interesuj¹cy w tym kontekœcie wydaje siê tzw. ruch honoracki, kierowany przez o. Honorata KoŸmiñskiego, przedmiot badañ Jab³oñskiej–Deptu³y. Ruch ten, o doœæ szerokim zasiêgu spo³ecznym, który obj¹³ kilka (lub kilkanaœcie) tysiêcy kobiet
na wsi (tzw. s³u¿ki) i w mieœcie („siostry fabryczne”), zak³ada³ celibat kobiet. W zwi¹zku z tym nurtem ruchu kobiecego wiele jeszcze pytañ pozostaje bez odpowiedzi, np.: jaka by³a skala tych zjawisk, co ruch ten dawa³
kobietom od strony materialnej i prawnej, czy pobudza³ samodzielnoœæ kobiet, czy preferowa³ uleg³oœæ wobec hierarchii, pobo¿noœæ czy zacietrzewienie?
Dziedzin¹, w której kobiety znajdowa³y ju¿ w pierwszej po³owie XIX w.
œrodki utrzymania, a tak¿e samorealizacjê, by³a dzia³alnoœæ oœwiatowa.
W warunkach polskich czêsto wi¹za³a siê z ryzykiem osobistym i zagro¿eniem jako forma oporu przeciw polityce zaborców. Powstawa³ nieraz wokó³
tych dzia³añ mit poœwiêcenia i rezygnacji ze szczêœcia osobistego w imiê celów wy¿szych. Istotnie, wœród kobiet zaanga¿owanych w pracê oœwiatow¹
wiele mo¿na znaleŸæ przyk³adów wyboru stanu wolnego, np. wœród nauczycielek, dyrektorek pensji, lekarek, tak¿e wœród dzia³aczek niepodleg³oœciowych i socjalistek. Nie by³o to regu³¹ i nie zawsze stanowi³o kwestiê dobrowolnej i œwiadomej decyzji. Faktem jest, ¿e przypadków takich by³o wiele
i ¿e odnosi³y siê do kobiet ciesz¹cych siê szacunkiem, uznaniem spo³ecznym — przynajmniej wœród inteligencji czy te¿ szerzej — œwiadomej czêœci
spo³eczeñstwa15.

14

Spo³eczno–kulturalna dzia³alnoœæ Koœcio³a katolickiego w Polsce XIX i XX wieku, red. R. Renz, M. Meducka, Kielce 1994, w ró¿nych miejscach.
15
Przyk³adem niech bêdzie ogromny szacunek, jakim otaczano pamiêæ Kasyldy Kulikowskiej, jednej z jak¿e licznych kobiet tego okresu, typu „si³aczki”, poœwiêcaj¹cej ¿ycie osobiste dla sprawy wy¿szej. Z kolei ze
wspomnieñ Ludwika Krzywickiego o Marii Paszkowskiej wy³ania siê obraz m³odej studentki, weso³ej i towarzyskiej, która jednak „dziwaczy³a” w stosunku do mê¿czyzn — „lubi³a bardzo dzieci i mawia³a, ¿e chcia-
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Dodajmy jeszcze, ¿e stan wolny bynajmniej nie oznacza³ samotnoœci.
Kobieta niezamê¿na mog³a ¿yæ w rodzinie brata, siostry lub innych krewnych jako rezydentka lub wspó³w³aœcicielka (np. wspomniane Moraczewska, ¯michowska); mog³a wspó³gospodarowaæ lub mieszkaæ z jedn¹ lub kilkoma znajomymi (¯michowska, Pachucka, Konopnicka; dotyczy³o to czêsto studentek, np. trzech Marii: Arciszówny, Paszkowskiej i Koplewskiej
w Petersburgu na Kursach Bestu¿ewskich), o ekonomicznej roli wspólnych
gospodarstw kobiecych pod koniec XVIII w. wspomina Kuklo. Jeœli by³a
zamo¿na, mog³a mieszkaæ z „pani¹ do towarzystwa”, rezydentk¹, nie mówi¹c o s³u¿bie; mog³a wreszcie pozostawaæ w wolnym zwi¹zku z kimœ wybranym. Statystyka nie zdo³a uchwyciæ wszystkich wariantów. Istotne wydaje siê, ¿e samotnoœæ tak zorganizowana dawa³a siê znieœæ i stawa³a siê alternatyw¹ ma³¿eñstwa.
I wreszcie kwestia akceptacji spo³ecznej kobiet niezamê¿nych. Powszechnie uznaje siê, ¿e by³a niewielka, model rodziny patriarchalnej obowi¹zywa³ zdecydowanie w XIX w. Tak niew¹tpliwie by³o, chocia¿ nie bez
reszty. Warto rozpatrzyæ w tym kontekœcie kszta³towanie siê stereotypu
„starej panny”. W zbiorze francuskim poœwiêcono temu zagadnieniu a¿
dwie rozprawy. Autorka pierwszej z nich, Cécile Dauphin, pocz¹tki „wykluczenia” kobiety niezamê¿nej ze spo³eczeñstwa upatruje w epoce oœwiecenia, które uzna³o celibat za stan przeciwny naturze. Opisawszy drobiazgowo rozprawê Jules’a–Josepha de Vireya z 1823 r. o naturze kobiecej
(w której zgromadzi³ on wszystkie wówczas znane psychofizjologiczne argumenty na ten temat), autorka ukazuje nastêpnie, w jaki sposób do
ukszta³towania „czarnej legendy” „starej panny” i do uznania celibatu kobiet za stan chorobliwy przyczyni³a siê Kuzynka Bietka Balzaca — nie doœæ,
¿e obarczy³ sw¹ bohaterkê licznymi obci¹¿eniami (brak urody i dobrego
pochodzenia), na dodatek zdemonizowa³ jej charakter. Druga z autorek,
Véronique Nahoum, broni z kolei Balzaca, odwo³uj¹c siê (s³usznie) do jego
wczeœniejszej o 10 lat powieœci Stara panna (1836), gdzie tytu³owa bohaterka, panna Cormon, jest przede wszystkim ofiar¹ braku wykszta³cenia i obskuranckich stosunków na prowincji Francji, charakter natomiast ma s³odki. Oskar¿a zaœ — i chyba nie bez podstaw — samego Jules’a Micheleta

³aby ich mieæ ca³y tuzin, ale pod warunkiem, ¿eby mo¿na je by³o otrzymaæ wprost z retorty w sposób chemiczny, bo w innej drodze posiadaæ ich nie pragnie”, por. L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 2, Warszawa 1958,
s. 218–219.
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o to, ¿e w rozprawie o kobiecie (opublikowanej w 1850 r.) ukaza³ samotnoœæ kobiec¹ jako koszmar sprzeczny z natur¹16 i mimo woli przyczyni³ siê
do ugruntowania nieszczêsnego stereotypu.
Jak siê wydaje — a potwierdzaj¹ to do pewnego stopnia przyk³ady polskie — stereotyp „starej panny” nabiera³ wyraŸnie pejoratywnego zabarwienia mniej wiêcej od po³owy XIX w. W pamiêtnikach polskich z pierwszej po³owy XIX w. termin „stara panna” nie pojawia siê wcale (jak u Wirydianny Fiszerowej) lub te¿ u¿ywany bywa deskryptywnie (uczciwa stara
panna, osiemdziesiêcioletnia panna). Co wiêcej, jedna z pamiêtnikarek,
Natalia Kicka, pisze wprawdzie o Reginie Korzeniowskiej jako o starej
pannie zakochanej w ksi¹¿kach, lecz w stosunku do swojej ciotki, bogatej
i wielce autorce imponuj¹cej Teresy Kickiej, która nigdy nie wysz³a za m¹¿,
okreœlenia podobnego nie u¿ywa17. W literaturze piêknej znajdziemy „star¹ pannê” u Aleksandra Fredry (Damy i huzary, 1825) jako postaæ dobrodusznie œmieszn¹, trochê jak w Klubie Pickwicka Charlesa Dickensa czy
u wspomnianej Elisabeth Gaskell. Kilkadziesi¹t lat póŸniej Eliza Orzeszkowa uka¿e dwie stare panny — tragiczn¹ i szyderczo œmieszn¹ (Marta
i Teresa w Nad Niemnem). Mo¿na by wiêc zaryzykowaæ hipotezê, ¿e najczêœciej stosowane zarzuty wobec kobiety niezamê¿nej: wbrew naturze,
œmieszna, z³oœliwa, nieproduktywna wreszcie — zwi¹zane by³y z pragnieniem napiêtnowania „innoœci” i obron¹ tradycyjnego wzorca kobiety w rodzinie, który ju¿ zaczyna³ siê kruszyæ. Warto by zbadaæ, czy w warunkach
polskich omawiany tu stereotyp wystêpowa³ z równ¹ intensywnoœci¹ jak we
Francji; wydaje siê, ¿e rzadziej siêgano dla jego uzasadnienia do argumentacji pseudonaukowej, z zakresu s³abo znanej fizjologii, a zw³aszcza psychologii kobiety (Cécile Dauphin stwierdzi³a wrêcz, ¿e to owe „pozytywistyczne” odniesienia stworzy³y grunt podatny dla narodzin stereotypu).
Wiek XIX mia³by wiêc, z przedstawionego tu punktu widzenia, charakter dwojaki. Z jednej strony narzuca³ regu³y obyczajowe, broni³ tradycji,
chêtnie pos³ugiwa³ siê stereotypami (choæby utrwalaj¹ce siê wówczas stereotypy narodowe; wytworzy³ siê te¿ na zachodzie Europy stereotyp wp³y16

Por. C. Dauphin, Histoire d’un stéréotype la vieille fille, [w:] Madame ou Mademoiselle?…, s. 207 nn.;
V. Nahoum, La femme seule et la vieille fille, deux personnages, deux auteurs: Michelet et Balzac, [w:] tam¿e,
s. 269 nn. Wspomniana rozprawa J.–J. de Virey, De la femme sous les rapports physiologiques, moraux et
litteraires, Paris 1825.
17
Por. W. Fiszerowa, Dzieje moje w³asne i osób postronnych, Londyn 1975, s. 96; H. z Dzia³yñskich B³êdowska, Pami¹tka przesz³oœci, Warszawa 1960, s. 371; N. Kicka, Pamiêtniki, Warszawa 1972, s. 176–177, 300 nn.,
387, 393.
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wowej i bogatej wdowy, co wyœledzi³y feministki francuskie), z drugiej prowadzi³, jak wiadomo, do g³êbokich zmian spo³ecznych powoduj¹cych zawodow¹ i obyczajow¹ emancypacjê kobiet. Zmiany te zaprzecza³y coraz bardziej jaskrawo stereotypowi nieproduktywnej i spo³ecznie nieu¿ytecznej
kobiety niezamê¿nej — „starej panny”, oœmieszaj¹c go wreszcie skutecznie
w XX w. Co wiêcej, Dauphin w cytowanym artykule stwierdzi³a, ¿e we
Francji w XX w. stan wolny zaczyna nabieraæ konotacji pozytywnych. Fatalizmowi samotnoœci pisarki i publicystki przeciwstawia siê wolnoœæ indywidualn¹ i niezale¿noœæ ekonomiczn¹, na przekór nieu¿ytecznoœci spo³ecznej
podkreœla siê kreatywnoœæ i sukcesy zawodowe, wreszcie — swobodê seksualn¹. Argumenty te pojawia³y siê, a czasem te¿ by³y realizowane tak¿e w Polsce w dwudziestoleciu miêdzywojennym, nie by³y jednak przyjmowane powszechnie, ani tu, ani we Francji.
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Maria Dulêbianka przeciw samotnoœci

Maria Dulêbianka przeciw samotnoœci

W rok po œmierci Marii Konopnickiej, z okazji jubileuszu Pauliny Kuczalskiej–Reinschmitt, „hetmana” polskich feministek, Maria Dulêbianka,
malarka i dzia³aczka feministyczna, wypowiedzia³a do kobiet s³owa, które
niew¹tpliwie odnosi³y siê równie¿ do jej osobistej sytuacji: „Im liczniejszymi wêz³ami z³¹czycie siê z ca³oœci¹ spo³eczeñstwa, tym silniejsze podstawy
zdobêdziecie dla ¿ycia swego, tym wiêksz¹ dacie mu pe³niê i moc, a sobie
wiêksz¹ sumê szczêœcia.
Nie bêd¹c œciœle zjednoczon¹ ze spo³eczeñstwem, a tkwi¹c w nim mniej
lub wiêcej luŸnie, kobieta w mi³oœci szuka³a zasady bytu swego. Gdy traci³a
jej przymiot, mê¿a czy dziecko, czy inn¹ drog¹ istotê, traci³a równoczeœnie
racjê bytu, czu³a siê wytr¹con¹ z orbity ¿ycia, bez celu — bez wsparcia, bez
przysz³oœci...
Wszyscy znamy typ kobiety z wiecznym pytaniem na ustach: «Po co ja
¿yjê na œwiecie?».
Jest to typ kobiety zawiedzionej w mi³oœci, wszystko jedno jakiej.
W mi³oœci zawiedziona, popada w rozpacz lub w dewocjê.
I mi³oœæ cz³owieka, i cz³owiek sam mijaj¹. I dziecko traci matka, choæ
nie przez œmieræ, a przez ¿ycie.
Trzeba ukochaæ jeszcze coœ, co nie przemija, co nie umiera, co wiecznie
trwa.
Trzeba uczyniæ sobie szersz¹ — a tak¿e drog¹ sercu rodzinê — wiecznie trwaj¹c¹ zbiorowoœæ ludzk¹. W niej i dla niej pracowaæ, w niej szukaæ
dope³nienia swego przemijaj¹cego istnienia, czynami dla niej ³¹czyæ siê
z przysz³oœci¹, wiêc unieœmiertelniaæ siê.
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I oto jeszcze jeden motyw za równouprawnieniem kobiety” 1.
Maria Dulêbianka swym ¿yciem potwierdza³a zasady tu przedstawione.
Mocno anga¿owa³a siê w ma³e i wielkie sprawy spo³eczne, dzia³a³a w ¯arnowcu, we Lwowie, Galicji, w ca³ej Polsce. Mog³oby siê wiêc wydawaæ, ¿e
nie by³a osob¹ samotn¹. Przyjêty przez Dulêbiankê i rekomendowany innym program aktywnoœci spo³ecznej powstawa³ przez lata pracy, niewolne
zapewne od ró¿nych wahañ natury osobistej. By³ to program polityczny
i artystyczny zarazem, gdy¿ wed³ug artystki sztukê uprawiaæ móg³ tylko ten,
kto uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym, kszta³tuj¹cym pogl¹dy i wra¿liwoœæ,
rozbudowuj¹cym pamiêæ, bez której umys³ okazywa³ siê ma³o kreatywny.
Niemniej twórczoœæ Marii Dulêbianki dowodzi, ¿e mimo tak du¿ego zaanga¿owania spo³ecznego problem samotnoœci artystek na prze³omie XIX
i XX w. nie by³ jej obcy. Bohaterowie czterech nowelek, jedynych — obok
publicystyki — znanych prób literackich malarki, s¹ w okrutny sposób doœwiadczani przez los i przez to samotni, bezradni i wyobcowani. W nowelce
Mañka2 poznajemy tragiczn¹ historiê ma³ej sieroty, w Julce3 rodziców, którzy stracili jedyne dziecko, w Salomei £aszek4 losy samotnej staruszki zarabiaj¹cej pozowaniem na kasê pogrzebow¹, w nowelce Fumista5 samotnego,
choæ weso³ego zduna. Wszystkie opowiadania nosz¹ wspólny podtytu³ Moi
modele, co sugeruje, ¿e opisani bohaterowie to postacie autentyczne, które
pozowa³y artystce do obrazów. Osierocone, opuszczone dzieci czy samotne, m³ode kobiety zamyœlone nad ksi¹¿k¹6 odnajdujemy te¿ w malarstwie

1

Z dni Jubileuszowych Pauliny Kuczalskiej–Reinschmitt d. 6 i 7 maja 1911 r., [Warszawa 1911].
Wara [M. Dulêbianka], Mañka, „Ster” 1897, nr 15, s. 224–225, nr 16, s. 232–234, nr 17, s. 240–242, nr 18,
s. 248–251.
3
M. Dulêbianka, Julka (z cyklu Moje modelki), „Kurier Warszawski” 1901, nr 90.
4
Tej¿e, Salomea £aszek, „Kurier Warszawski” 1900, nr 14.
5
Tej¿e, Fumista (Zdun), „Kurier Warszawski” 1900, nr 307.
6
Obraz Marii Dulêbianki Z myœl¹ poety by³ pokazany na wystawie w Krakowie, o czym informowa³ „Czas”
1889, nr 112; obraz ten opisa³ Stefan ¯eromski, por. S. ¯eromski, Dzienniki, t. 3, Warszawa 1888–1891,
s. 71–72: „Uderzy³a mnie tylko jedna nowa a piêkna rzecz — Z myœl¹ poety Dulêbianki. Jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mo¿e stworzyæ kobieta. Obraz ten stoi na równi z pieœniami Konopnickiej, powieœciami Orzeszkowej. Jest w tym owo zagiêcie palca do nerwu uczuæ, jakie znaj¹ i umiej¹ odczuæ, umiej¹ zarazem
odtworzyæ tylko kobiety. Spróbujcie okreœliæ wra¿enie, jakie sprawia na was czytanie Szekspira, czytanie co
wiêcej Mickiewicza. Powiecie, ¿e to wami wstrz¹sa, ¿e wam siê podoba, ¿e robi na was wra¿enie — oto
i wszystko. Kobieta zaœ mówi farbami, co siê czuje czytaj¹c poetê. Twarz bohaterki obrazu jest brzydka, cia³o dziecka, lecz malowane tak sztucznie, ¿e robi wra¿enie — p³askorzeŸby. Twarz nie jest zamyœlona, oczy
nie roztkliwione, nie ma tam rozmarzenia — jest tylko skupienie duszy w namiêtnie zamkniêtych powiekach, w ca³ej twarzy jest obraz nieœwiadomoœci, a wiêc jedynego prawdziwego uczucia, jakie nami w³ada
przy czytaniu poetów. Chce siê rozgi¹æ karty ksi¹¿ki, jak¹ trzyma bohaterka obrazu i doznaæ tych samych
boskich, piekielnie gwa³townych, a t³umionych w miêœniach twarzy uczuæ, jakie widniej¹ na twarzy tamtej.

2
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Dulêbianki. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ trzy jej obrazy. Pierwszy to
chwalone bardzo przez krytykê w po³owie lat 80. XIX w. p³ótno Sama jedna7, ukazuj¹ce m³od¹ zap³akan¹ kobietê — zapewne kole¿ankê Dulêbianki, malarkê Annê Biliñsk¹, rozpaczaj¹c¹ po œmierci narzeczonego8. Drugi
obraz, zatytu³owany Grajek9, przedstawia samotnego, m³odego mê¿czyznê
o rozwianych, d³ugich w³osach, graj¹cego na skrzypcach na tle zamglonego
miasta; trzeci — to kompozycja Po wyroku10, ukazuj¹ca kobietê zakut¹
w kajdany. Wszystkie trzy przedstawiaj¹ postacie samotne, choæ przyczyny
tego stanu s¹ ró¿ne. Mo¿na w nich dostrzec kolejne fazy rozwoju duchowego samej malarki. W m³odoœci wspó³czuj¹c, identyfikowa³a siê, przynajmniej w jakiejœ mierze, z pann¹, która straci³a narzeczonego, a jej ¿ycie zosta³o tym samym pozbawione sensu i celu, zrozpaczon¹, lêkaj¹c¹ siê samotnoœci i stawiaj¹c¹ sobie pytania o przysz³oœæ.
Celu w ¿yciu szuka³a tak¿e Dulêbianka. W drugiej po³owie XIX w. m³oda dziewczyna maj¹ca talent musia³a wybieraæ miêdzy rodzin¹ a twórczoœci¹. I choæ to drugie nie by³o jednoznaczne z samotnoœci¹ (by³a przecie¿
zawsze jakaœ dalsza rodzina, rodzice, krewni), to jednak oznacza³o rezygnacjê z w³asnych planów matrymonialnych, a tym samym brak stabilizacji
i obawy o przysz³oœæ, a w szczególnoœci o staroœæ. Odrzucaj¹c ¿ycie rodzinne, Dulêbianka zdaje siê opowiadaæ za przyjêciem postawy artysty–cygana,
rozumianego jako postaæ androgyniczna i w romantyczny sposób wyobcowana, a wiêc równie¿ samotna. Grajka mo¿na uznaæ za alter ego samej ar-

Dulêbianka posiada zasób psychologii artystycznej i technikê malarsk¹, jakie powinny j¹ zaprowadziæ na
wysoki szczebel sztuki”.
7
Obraz zaginiony, opisany przez Wojciecha Gersona; por. W. Gerson, Konkurs doroczny TZSP, „Œwit”
1886, nr 97, s. 38: „Panna Maria Dulêbianka pozosta³a przy dawnym swoim upodobaniu i dawnym sposobie
malowania pojedynczych figur lub g³ów ozdobionych pewnym szczególnym typowym wyrazem, wszak¿e
sw¹ technikê du¿o ulepszy³a ci¹g³ymi studiami w Pary¿u. Ta zwyk³a bowiem jasna g³owa z ciemnego, czarnego prawie t³a wyzieraj¹ca w obrazku przys³anym na konkurs, a zatytu³owanym Sama jedna, zmieni³a siê na
postaæ charakterystyczn¹. Czarna suknia, za³amane rêce i w górê wzniesione, jakby ³ez pe³ne oczy stanowi¹
ca³y przybór formy zewnêtrznej, jak¹ p. Dulêbianka u¿y³a do wyra¿enia zamierzonego uczucia; ta prostota
za³o¿enia jest jedn¹ z wa¿nych zalet obrazu. Sumuj¹c wra¿enia ogólne ze stanowiska przysz³ego, coraz ¿ywszego rozkwitu uprawy sztuk piêknych przez kobiety, dochodzimy do wniosku, i¿ panie nasze poczu³y siê na
si³ach stan¹æ do wspó³zawodnictwa na trudnej drodze zdobycia laurów konkursowych i ¿e wstydziæ siê tego
nie potrzebuj¹”.
8
J. Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1939, Warszawa 2003, s. 38.
9
Obraz znany z reprodukcji w: M. Jaworska, Maria Dulêbianka, Lwów 1929.
10
Obraz w zbiorach Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, reprodukcja w: Artystki polskie. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, koncepcja, wstêp i red. A. Morawiñska, Warszawa 1991, s. 151.
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tystki, która by³a podobno nieprzeciêtn¹ skrzypaczk¹11 — na jednym z autoportretów przedstawi³a siê w³aœnie ze skrzypcami. Artysta jako indywiduum, ³¹cz¹ce cechy kobiece i mêskie, pojawia siê w tekœcie Dulêbianki
O twórczoœci kobiet12. Autorka wyraŸnie stwierdza tam, ¿e ludzie genialni
³¹cz¹ w sobie pierwiastki obu p³ci.
Kolejny obraz z 1900 r., zatytu³owany Po wyroku lub Uwiêziona, otwiera
okres zdecydowanego zaanga¿owania siê Dulêbianki w kwestie feministyczne. Maria Konopnicka opisa³a to p³ótno w liœcie do Orzeszkowej: „Nie
ukorzenie siê po wyroku, nie ¿al, nie skrucha, nie strach — a tylko zawziêtoœæ skupiona, wzgarda jakby dla wyrokuj¹cych i jakby po¿¹danie pomsty”13. Mo¿na ten obraz odczytaæ mniej dos³ownie, ni¿ zrobi³a to poetka.
Zobaczyæ go w kontekœcie wspomnianego ju¿ tekstu O twórczoœci kobiet,
gdzie mowa jest o artystce ograniczonej przez konwenanse, skrêpowanej
przez mê¿czyznê i niemog¹cej z tych wzglêdów rozwin¹æ swojego talentu.
Mo¿na te¿ w obrazie tym dostrzec alegoriê kobiecego losu w ogóle. Dulêbianka, która, jak siê wydaje, nie mia³a sk³onnoœci do patosu, przemówienie wyg³oszone na ZjeŸdzie Kobiet Polskich w Warszawie w 1907 r. zakoñczy³a wezwaniem: „Odwa¿my siê byæ wolnymi, poznajmy nasz¹ si³ê”14. Niew¹tpliwie sama zdoby³a siê na ten krok, nie znaczy to jednak, ¿e by³a wolna
od obaw o swoj¹ sytuacjê osobist¹.
Dulêbianka ukazywana jest zawsze w cieniu Konopnickiej, jako jej opoka, ta, która wspiera, pomaga, trwa przy ³o¿u œmierci. Paulina Kuczalska–Reinschmitt we wspomnieniu poœmiertnym poœwiêconym zmar³ej
w 1919 r. malarce stwierdzi³a, ¿e by³a ona dla Konopnickiej tym, czym jest
zazwyczaj ¿ona dla wybitnego mê¿a15. Doœæ zaskakuj¹ca to uwaga, tym bardziej ¿e uczyniona przez wybitn¹ feministkê, pozostaj¹c¹ w wieloletnim
zwi¹zku z kobiet¹. Wskazuje jednak na fakt, ¿e Kuczalska–Reinschmitt widzia³a w parach kobiecych powtórzenie relacji heterogenicznych, dostrzega³a wiêc ich niesymetrycznoœæ. Nie wydaje siê jednak, by tak rzeczywiœcie
by³o w przypadku Marii Dulêbianki, zwi¹zanej od pocz¹tku lat 90. XIX w.
ze starsz¹ od siebie o blisko 20 lat Mari¹ Konopnick¹.
11

M. Jaworska, Maria Dulêbianka, s. 3.
M. Dulêbianka, O twórczoœci kobiet, [w:] G³os kobiet w kwestii kobiecej, red. K. Bujwidowa, Kraków 1903,
s. 163–197.
13
Cyt. za: K. £opatkiewicz, Obrazy Marii Dulêbianki. Katalog wystawy malarstwa, ¯arnowiec 1985, s. 3.
14
M. Dulêbianka, Polityczne stanowisko kobiety, Biblioteka Równouprawnienia Kobiet, Warszawa 1908.
15
P. Kuczalska–Reinschmitt, Maria Dulêbianka rzeczniczka etyki i równoœci obywatelskiej, „Na posterunku”
1919, nr 4, s. 1–5.
12
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Artystki zawar³y znajomoœæ wczeœniej, zapewne w okresie, gdy poetka
redagowa³a w Warszawie „Œwit”, a przysz³a malarka uczy³a siê w prywatnej
pracowni malarskiej dla kobiet, prowadzonej przez Wojciecha Gersona. Mog³o siê to staæ za spraw¹ starszej siostry Dulêbianki, dr Anny Wyczó³kowskiej, lekarki i dzia³aczki na rzecz równouprawnienia kobiet, która
podobno zna³a Konopnick¹ ze szko³y16. Kiedy w 1890 r. poetka zdecydowa³a siê opuœciæ na zawsze Warszawê, Dulêbianka zaoferowa³a jej swoje towarzystwo i odt¹d du¿o wspólnie podró¿owa³y. Malarce pocz¹tkowo towarzyszy³a matka, czasami równie¿ Anna Wyczó³kowska; „panie moje” — pisa³a o nich Konopnicka w listach do przyjació³17. Po œmierci matki Dulêbianki w 1893 r. kontakty miêdzy poetk¹ a malark¹ zacieœni³y siê wyraŸnie. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e Konopnicka, która przekroczy³a wówczas
lat 50, zajê³a miejsce zmar³ej matki. By³a s³awna, choæ nie przez wszystkich
akceptowana, trzydziestoletnia zaœ Dulêbianka mog³a cieszyæ siê udanym
debiutem na wystawach w Warszawie, Krakowie, a nawet w Pary¿u, i liczyæ
na przysz³e sukcesy. Z up³ywem lat Konopnicka wymaga³a coraz wiêkszej
opieki, ale pocz¹tkowo to ona troszczy³a siê o m³odsz¹ przyjació³kê jak
o kolejne swoje dziecko, s³a³a listy do znajomych i mo¿nych protektorów
o wsparcie dla malarki18. Ubolewa³a w nich, ¿e ta zaniedba³a sztukê przez
ich czêste wspólne podró¿e. By Dulêbianka mog³a malowaæ, gotowa by³a
do ustêpstw — zamiast dobroczynnej dla zdrowia poetki kuracji nad morzem podejmowa³y wyprawy do Florencji, gdzie wynajmowa³y pracowniê
malarsk¹ i modela19. Gdy siê rozstawa³y, Konopnicka s³a³a listy i kartki, ca³e zapisane drobnym, nieporz¹dnym pismem, pe³ne informacji o przeczytanych ksi¹¿kach, planach pisarskich i sprawach codziennych20. Ró¿ni³y siê
one bardzo od korespondencji poetki z innymi przyjació³mi, znacznie oficjalniejszej, nawet przy pozorach serdecznoœci.

16

A. Wyczó³kowska, wstêp ¯ycie i twórczoœæ poetycka Marii Konopnickiej, [w:] M. Konopnicka, Wybór poezji wed³ug uk³adu Jadwigi Kar³owiczowej, przedmowa J. K., Pittsburg 1945, s. 11–34.
17
M. Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Szczecin 1985, s. 368–371.
18
Próœb o pomoc dla Dulêbianki, m.in. w sprawie zakupu dzie³, jest wiele w korespondencji Konopnickiej,
por. te¿: M. Wierzbicka, Z bur¿uazji do inteligencji: Jadwiga Krausharowa, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. 2, cz. 1, Warszawa
1995, s. 217–227.
19
List M. Konopnickiej do E. Orzeszkowej z 22 XII 1903 r. wys³any ze Lwowa, cyt. w: Maria Dulêbianka II
prezentacja obrazów, Katalog wystawy, Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu, ¯arnowiec 1989, s. 4.
20
Dwie kartki znajduj¹ siê w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN, nr inw. 1196.
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Omawiaj¹c twórczoœæ Dulêbianki — zazwyczaj zreszt¹ bardzo ogólnikowo — podkreœla siê, ¿e jej talent nie móg³ siê rozwin¹æ z racji ci¹g³ych
podró¿y z Konopnick¹. Wydaje siê jednak, ¿e malarka sama wybra³a w³aœnie taki tryb ¿ycia, a wspólna pasja zbli¿y³a je do siebie. Dla jednej i drugiej
by³ to wybór wolnoœci. Rezygnuj¹c ze stabilizacji, odrzuca³y krêpuj¹ce wiêzy i zobowi¹zania. W przypadku Konopnickiej — wiêzy rodzinne i sta³e
k³opoty zwi¹zane z doros³ymi ju¿ dzieæmi, dla Dulêbianki — konwenanse
obyczajowe, nakazuj¹ce pannie œciœle okreœlone postêpowanie, w tym przede wszystkim — zmuszaj¹ce do wyjœcia za m¹¿. Aktem sprzeciwu malarki
wobec utartych regu³ by³ jej zmaskulinizowany sposób ubierania siê i krótko obciête w³osy, bo to w³aœnie „mo¿liwoœæ odró¿nienia siê od innych dowodzi, ¿e dany tryb ¿ycia nie zosta³ (...) przez innych narzucony”21. Obie
kobiety wybra³y ¿ycie artysty–cygana, bez sta³ego miejsca pobytu, nieustannie w podró¿y, pod pozorem potrzeby odpoczynku i dla kuracji, naprawdê
jednak z pragnienia swobody i w poszukiwaniu wra¿eñ, co widaæ szczególnie w twórczoœci Konopnickiej. W przypadku Dulêbianki podró¿owanie
trzeba rozumieæ jako przestrzeñ do „rozwiniêcia”22, mo¿liwoœæ odmiany
losu, budowania siebie, okreœlenia w³asnej to¿samoœci po odrzuceniu kolejnych ról proponowanych przez ¿ycie23.
Nomadyzm mê¿czyzn artystów w koñcu XIX w. nie by³ czymœ szczególnie oryginalnym czy potêpianym. Inaczej rzecz siê mia³a z kobietami. Przed
m³odymi adeptkami sztuki spo³eczeñstwo stawia³o warunek rezygnacji
z planów rodzinnych i zmusza³o je do podjêcia ¿ycia bez wiêzów i zobowi¹zañ. Dokonuj¹c wyboru miêdzy rodzin¹ a twórczoœci¹, artystki usuwa³y
siê wiêc z przestrzeni wype³nionych tradycyjnymi formami zachowañ. To
wykluczenie jest jedn¹ z g³ównych kwestii rozwa¿anych przez Dulêbiankê
w jej wyst¹pieniach publicystycznych.
W ostatnich opracowaniach dotycz¹cych Marii Konopnickiej podkreœla
siê, i¿ w latach 90. XIX w. pogl¹dy pisarki na tzw. kwestiê kobiec¹ uleg³y
zmianie. Przypisuje siê to wp³ywom malarki24. Opinia ta wydaje siê nieco
przesadzona, choæby dlatego, ¿e Dulêbianka sta³a siê feministk¹ dopiero
w okresie bliskiego zwi¹zku z Konopnick¹. Znamienne jest równie¿ i to, ¿e
malarka na temat równouprawnienia kobiet odwa¿y³a siê zabraæ publicz21
22
23
24

G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975, s. 526.
R. Sulima, Antropologia codziennoœci, Kraków 2000, s. 119.
A. Wieczorkiewicz, Wêdrowcy fikcyjnych œwiatów. Pielgrzym, rycerz i w³óczêga, Gdañsk 1996, s. 140–141.
G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, s. 153–156.
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nie g³os dopiero po œmierci matki. Jej pierwszym wyst¹pieniem wskazuj¹cym na zainteresowanie problemami kobiet by³ obszerny artyku³ Damscy
kaznodzieje, opublikowany w „Prawdzie” pod koniec 1894 r.25 Odnosi³ siê
do recenzji Emancypantek Boles³awa Prusa, która — tak jak i sama ksi¹¿ka
— budzi³a sprzeciw Dulêbianki. Ostra krytyka mia³a charakter uogólniaj¹cy i mówi³a o mêskich pogl¹dach na kobiec¹ emancypacjê, osi¹gan¹
przez zdobywanie wiedzy, zawodu i samodzielnoœci. Stanowisko wówczas
wyra¿one autorka podtrzymywa³a w póŸniejszych latach. Dotyczy³o ono
m.in. problemu godzenia twórczoœci z macierzyñstwem i wychowywaniem
dzieci, a wiêc spraw, których przecie¿ nie zna³a z osobistego doœwiadczenia. Wed³ug Dulêbianki nie by³y one przeszkod¹ w pracy zawodowej kobiet. Tym samym sprzeciwia³a siê powszechnej opinii, g³oszonej zarówno
przez kobiety, jak i przez mê¿czyzn, na temat obowi¹zków ¿ycia rodzinnego. Swoje pogl¹dy w pog³êbionej formie przedstawi³a w tekœcie O twórczoœci kobiet, opublikowanym prawie 10 lat póŸniej w s³ynnym zbiorze feministycznych artyku³ów G³os kobiet w kwestii kobiecej z 1903 r.26 W artykule
tym Dulêbianka podtrzyma³a w³asne stanowisko na temat macierzyñstwa,
podkreœlaj¹c, ¿e macierzyñstwo nie mo¿e staæ w sprzecznoœci z twórczoœci¹, przeciwnie: poniewa¿ samo jest tworzeniem, predestynuje kobiety do
poœwiêcenia siê twórczoœci w ogóle.
Przekonanie to daleko odbiega³o od tradycyjnego pogl¹du, wed³ug którego powo³aniem kobiety mia³aby byæ rodzina, dla niej nale¿a³o zrezygnowaæ z ambicji twórczych. Ró¿ni³o siê te¿ od hase³ reformatorów ¿ycia spo³ecznego, w tym tak¿e od opinii wielu emancypantek, przekonuj¹cych, ¿e
rodzina krêpuje i otumania, a wiêc nale¿y j¹ odrzuciæ. Antonina Krzy¿anowska, typowa reprezentantka œrodowiska, które pod koniec XIX w. opowiada³o siê za wykszta³ceniem i prac¹ zawodow¹ dla kobiet, sama bardzo
du¿o publikuj¹ca, ale zawsze pod mêskim nazwiskiem: albo jako Anatol
Krzy¿anowski, albo Edmund Na³êcz, uwa¿a³a, ¿e: „(...) kobieta ¿ona i matka niechaj odda ¿ycie swe rodzinie, lecz równoczeœnie niech bêdzie tak
szlachetnie rozumn¹ i wykszta³con¹, aby wy¿yny te godnie zajmowa³a. Kobieta samotna w zamian, ma prawo do zawodowej nauki, pracy oraz do stanowiska u¿ytecznej jednostki w spo³eczeñstwie” 27.

25
26
27

M. Dulêbianka, Damscy kaznodzieje, „Prawda” 1894, nr 44–45.
G³os kobiet..., s. 163–197.
E. Na³êcz, Feminizm i faryzeizm, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 16, s. 301–302.
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Gabriela Zapolska, któr¹ trudno uwa¿aæ za pisarkê o tradycyjnych pogl¹dach, by³a zdania, ¿e kobieta zamê¿na powinna swe talenty i zami³owania artystyczne spo¿ytkowaæ w trakcie wychowywania dzieci i zapomnieæ
o w³asnej satysfakcji innej ni¿ potomstwo28. Natalia Dier¿kówna, malarka
i literatka, pisuj¹ca pod pseudonimem Jerzy Orwicz, g³osi³a: „Talent dla
kobiety, maj¹cej liczne obowi¹zki rodzinne jest niemal kalectwem. Ci¹g³a
walka — ci¹g³e szarpanie nerwów i duchowa rozterka — dwoistoœæ ¿yciowa, z jednej strony praca zwyk³a, filisterska, szarzyzna powszednioœci
— z drugiej górne wzloty na niedoœcig³e wy¿yny. Biedne balons captifs,
umocowane na linii sakramentu!”29.
Stanowiska te sprowadza³y siê do jednego — nie mo¿na ³¹czyæ sztuki
z obowi¹zkami rodzinnymi. Wykszta³cenie i praca mia³y zaj¹æ miejsce nieudanego lub œwiadomie odrzuconego ¿ycia rodzinnego. Pytanie, postawione przed laty w tytule ksi¹¿ki Jacka WoŸniakowskiego, Czy artyœcie wolno
siê ¿eniæ?30, przekszta³ci³a póŸniej Maria Poprzêcka na: Czy artystce wolno
wyjœæ za m¹¿?31. O ile na pierwsze z nich w XIX w. odpowiedŸ by³a jednoznaczna i brzmia³a „nie”, o tyle w drugim przypadku nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy takie pytanie w ogóle mo¿na by³o zadaæ. Artystka bowiem nie tyle nie mia³a prawa wychodziæ za m¹¿, ile mog³a tworzyæ tylko wtedy, gdy nie
by³a mê¿atk¹. Mê¿czyzna nie móg³ siê ¿eniæ, bo to by go odwiod³o od sztuki, a wówczas zaprzepaœci³by talent, dar od Boga, losu i natury. Kobieta nie
mog³a tworzyæ, bo to przeszkadza³oby jej w wype³nianiu przyrodzonego
obowi¹zku macierzyñstwa i opieki nad rodzin¹. Tym samym dowodzono,
¿e prawdziwy talent, który warto rozwijaæ, ma tylko mê¿czyzna.
W ka¿dym spo³eczeñstwie jest grupa, czy te¿ grupy i jednostki, zajmuj¹ce pozycje marginalne wzglêdem reszty spo³eczeñstwa z powodu ich stosunku do dyskursu rodzinnego. To wykluczenie — wed³ug Michela Foucault — nie powodowa³o daleko id¹cych konsekwencji dla jednostki i spo³eczeñstwa, bo dotyczy³o tylko jednego rodzaju relacji spo³ecznych. Dopiero wykluczenie na czterech poziomach — pracy, rodziny, jêzyka i zabawy
— stawia³o, wed³ug Foucaulta, jednostkê poza spo³eczeñstwem — by³ ni¹

28

G. Zapolska, Piêkno w ¿yciu kobiety, [w:] G³os kobiet..., s. 157–172.
Z dni Jubileuszowych Pauliny Kuczalskiej–Reinschmitt..., s. 10.
J. WoŸniakowski, Czy artyœcie wolno siê ¿eniæ?, Warszawa 1978.
31
M. Poprzêcka, Czy artystce wolno wyjœæ za m¹¿?, [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi WoŸniakowskiemu w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Warszawa 1990, s. 474–481.
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szaleniec32. Miêdzy twórczoœci¹ a szaleñstwem czêsto czyniono znak równoœci, ale zracjonalizowane spo³eczeñstwo drugiej po³owy XIX w. oswoi³o
artystê, dopuszczaj¹c go do produkcji ekonomicznej. Sfera jêzyka i zabawy
dawno ju¿ by³a przez niego opanowana. Jedynie sfera ¿ycia rodzinnego pozosta³a terenem dlañ niedostêpnym. St¹d artyœcie, a szczególnie artystce,
odmawiano prawa do mi³oœci cielesnej. Tej bowiem przypisywano g³ównie
wartoœæ reprodukcyjn¹ i zamykano w sztywnych ramach ma³¿eñstwa.
XIX–wieczna literatura piêkna i memuarystyka dostarczaj¹ wielu przyk³adów potwierdzaj¹cych tezê o trudnoœciach w utrzymaniu wiêzi rodzinnych przez artystów33. Warto przytoczyæ tu Jeryhonkê Marii Rodziewiczówny czy Tê trzeci¹ Henryka Sienkiewicza b¹dŸ wspomnieæ o Oldze Boznañskiej, która — choæ mia³a kilku staraj¹cych siê o jej rêkê — zrezygnowa³a
z ma³¿eñstwa dla sztuki. Godzenie twórczoœci artystycznej z ¿yciem rodzinnym ³atwiej przychodzi³o mê¿czyznom, poniewa¿ ich pozycja w œwiecie twórców by³a bardziej ustabilizowana. Mimo to niejednokrotnie i dla
nich zobowi¹zania rodzinne stanowi³y przeszkodê w realizacji pasji twórczych. Charakterystycznym przyk³adem s¹ losy ma³¿eñstwa Marii i Józefa
Che³moñskich. Kiedy malarz prze¿ywa³ kryzys artystyczny i finansowy, wyrzuci³ z domu ciê¿arn¹ ¿onê, ca³kowicie nie licz¹c siê z uczuciami starszych
córek34. Czyn artysty nie spotka³ siê z potêpieniem ze strony opinii publicznej, dla której oczywiste by³o, ¿e dopiero ca³kowicie wolny, móg³ wreszcie
bez skrêpowania zaj¹æ siê twórczoœci¹.
Udane ¿ycie rodzinne by³o wiêc udzia³em niewielu artystek i artystów.
Ma³¿eñstwa czêsto koñczy³y siê rozstaniem lub rozwodem35. Sprzyja³o to
tak dobrze opisanej ju¿ XIX–wiecznej hipokryzji, rozbudowywa³o dyskurs
dotycz¹cy seksualnoœci, ale przede wszystkim w odniesieniu do mê¿czyzn36.
Artysta, który zastosowa³ siê do zakazu ma³¿eñstwa, stawa³ siê bowiem potencjalnym, a czêsto faktycznym klientem domów publicznych. Wchodzi³

32
M. Foucault, Szaleñstwo i spo³eczeñstwo, [w:] tego¿, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, t³um. i wstêp
D. Leszczyñski, L. Rasiñski, Warszawa–Wroc³aw 2000, s. 78–99.
33
Przegl¹d tej literatury daje J. WoŸniakowski, dz. cyt.; por. tak¿e M. Poprzêcka, dz. cyt.
34
J. Sosnowska, Poza kanonem..., s. 66–67.
35
Wystarczy wymieniæ: Natalia Andrioli, Nina Aleksandrowicz, Anna Berent, Maja Berezowska, Anna
Harland–Zaj¹czkowska, Ewa Lorentowicz, Irena Lorentowicz, Tamara £empicka, Irena £uczyñska–Szymanowska, Mela Muter, Olga Niewska, Irena Pokrzywnicka, Bronis³awa Rychter–Janowska, Zofia Stryjeñska.
36
M. Foucault w swej teorii nie uwzglêdni³ zró¿nicowania spo³eczeñstwa wzglêdem p³ci, por. A. Zembrzuska, Problem „œlepoty rodzajowej” w filozofii Michela Foucaulta, www.gender.uni.wroc.pl.
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te¿ w zwi¹zki z kobietami ju¿ zamê¿nymi, co przybiera³o ró¿ne formy, a¿ po
rozwody tych¿e kobiet i — niekiedy — zawarcie przez nie nowego, „artystycznego” ma³¿eñstwa. Przyk³adem mo¿e tu byæ malarz Józef Pankiewicz;
o¿eni³ siê on z kobiet¹, która dla niego rozesz³a siê z mê¿em i pozostawi³a
dwie córki. Zreszt¹, w³aœnie ze wzglêdu na dzieci, d³ugo nie mog³a dostaæ
od mê¿a rozwodu37. Pankiewiczowie dzieci nie mieli.
Kobieta, która nie wysz³a za m¹¿, zostawa³a wprawdzie artystk¹, ale ¿y³a
samotnie, by w póŸniejszym wieku wst¹piæ np. do klasztoru38. O jej ¿yciu
seksualnym wiemy jednak¿e niewiele. Poznanie tej intymnej sfery ¿ycia
utrudnia obowi¹zuj¹cy „dobry obyczaj”, a tak¿e g³êboko zakorzenione kanoniczne sposoby odtwarzania biografii artystów/artystek, w których sprawy uczuciowo–seksualne pomija siê prawie ca³kowicie. Odzwierciedleniem takiego podejœcia s¹ biogramy w katalogu pierwszej i jedynej do tej
pory wystawy pokazuj¹cej sztukê polskich artystek w ci¹gu wieków39. Zosta³y skonstruowane wed³ug mêskich wzorów, nie mo¿na wiêc dowiedzieæ
siê z nich niczego bli¿szego o osobistym ¿yciu artystek. Tak jak w mêskim
œwiecie eksponowana jest w nich przede wszystkim praca i ¿yciowy sukces.
Oczywiœcie, nie jest to jedynie zabieg badacza — same artystki kreuj¹c swój
wizerunek, stara³y siê dostosowaæ do tego mêskiego wzorca. Dziœ jednak
chcielibyœmy o nich wiedzieæ trochê wiêcej. Z pewnoœci¹ zwi¹zki nieformalne panien z mê¿czyznami nale¿a³y do wyj¹tków, a zwi¹zki pomiêdzy
kobietami, choæ istnia³y, pozbawione by³y oznak seksualnych, dzisiaj trudno jest wiêc powiedzieæ, co je rzeczywiœcie ³¹czy³o — przyjaŸñ, mi³oœæ czy
wiêzy czysto ekonomiczne.
Maria Dulêbianka broni³a praw kobiecej seksualnoœci w wielu jej odmianach. Warto przypomnieæ, ¿e po œmierci Marii Konopnickiej zamieszka³a z inn¹ przyjació³k¹, Sabin¹ Jaworsk¹40. Nie chcia³a skazywaæ kobiet
na samotnoœæ i t³umienie uczuæ, przede wszystkim zaœ nie chcia³a im odbieraæ przyjemnoœci i satysfakcji macierzyñstwa. Nie znaczy to oczywiœcie, ¿e
propagowa³a wolne zwi¹zki. Szkoda, ¿e nie zachowa³y siê ¿adne relacje
mówi¹ce o stosunku Dulêbianki do innej malarki, Anieli Paj¹kówny, matki
37

J. Dmochowska, W krêgu Pankiewicza. Wspomnienia i listy 1906–1940, Kraków 1963, s. 19.
Sprawy te porusza Maria Poprzêcka w artykule Boznañska i inne, [w:] Kobieta i kultura. Kobiety wœród
twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodleg³ym pañstwie polskim. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. 4, Warszawa 1996, s. 175–202.
39
A. Morawiñska, Artystki polskie, [w:] Artystki polskie. Katalog wystawy...
40
Informacje o tym fakcie mo¿na znaleŸæ tylko w jednym tekœcie pióra innej feministki, zwi¹zanej przez lata z kobiet¹, por. P. Kuczalska–Reinschmitt, Maria Dulêbianka...
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nieœlubnego dziecka, którego ojcem by³ Stanis³aw Przybyszewski. Zna³y siê
jeszcze z czasów pobytu w po³owie lat 80. na studiach w Pary¿u41. Potem
wspó³pracowa³y we Lwowie przy okazji ró¿nych akcji patriotycznych i spo³ecznych, inicjowanych przez Mariê Wys³ouchow¹. Obydwie by³y równie¿
zaanga¿owane — przynajmniej poœrednio — w problemy osobiste Przybyszewskiego. Po œmierci Dagny Przybyszewskiej Paj¹kówna zaopiekowa³a
siê córk¹ pisarza, a opiekê nad jego synem czasowo przejê³a córka Konopnickiej, Laura Pytliñska. Czy jednak Dulêbianka kontaktowa³a siê z dawn¹
kole¿ank¹ tak¿e póŸniej, czy utrzymywa³a stosunki towarzyskie z Paj¹kówn¹, gdy ta mia³a ju¿ dziecko? Na ¿adne œlady takich kontaktów nie uda³o mi
siê trafiæ. Niemniej jednak wiadomo, ¿e w 1909 r. Aniela Paj¹kówna podjê³a decyzjê o opuszczeniu Lwowa i wyjeŸdzie wraz ze sw¹ córeczk¹ Stanis³aw¹ Przybyszewsk¹ za granicê. Jednym z powodów tej decyzji by³ brak
akceptacji przez œrodowisko panny z dzieckiem.
Zwi¹zek Dulêbianki z Konopnick¹, który pocz¹tkowo, z racji ich koczowniczego trybu ¿ycia, nie rzuca³ siê w oczy, z czasem zacz¹³ budziæ zastrze¿enia. Da³o siê to odczuæ w czasie uroczystoœci zwi¹zanych z jubileuszem Elizy Orzeszkowej, kiedy w czasie przemówienia Dulêbianki na sali
da³y siê s³yszeæ uszczypliwe uwagi pod adresem prelegentki i poetki. Ta
ostatnia wysz³a demonstracyjnie z sali42. Zapewne dopiero wówczas gdy
zamieszka³y we Lwowie, a letnie miesi¹ce spêdza³y w ¯arnowcu, w dworku
ofiarowanym poetce przez „spo³eczeñstwo”, bliskoœæ obu kobiet sta³a siê
bardziej widoczna. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w owym czasie takie relacje
i wzajemne zale¿noœci kobiet samotnych zdarza³y siê doœæ czêsto, dla samych zainteresowanych i dla ich rodzin by³y wygodne ze wzglêdów ekonomicznych i obyczajowych. Z drugiej strony nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e
w krêgu Académie Julian, szko³y artystycznej dla kobiet w Pary¿u, gdzie
Dulêbianka studiowa³a w latach 80. XIX stulecia, zawi¹za³o siê miêdzy kobietami kilka trwa³ych zwi¹zków, co na pewno nie by³o tajemnic¹43. Dulêbianka zna³a te artystki, z niektórymi korespondowa³a w póŸniejszym okresie44, mog³o to wiêc mieæ wp³yw na jej ¿yciowe decyzje.

41

Aniela Paj¹kówna kupi³a p³ótno Dulêbianki Sama jedna, zob. A. Morawiñska, Artystki polskie..., s. 11.
M. Szypowska, Konopnicka..., s. 560.
Marie–Jo Bonnet, Zwi¹zki mi³osne miêdzy kobietami od XVI do XX wieku, wstêp E. Badinter, t³um.
B. Szwarcman–Czarnota, Warszawa 1997, s. 227–249.
44
List Madeleine Zillhardt do Marii Dulêbianki, Zbiory Specjalne IS PAN, nr inw. 1196.
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W twórczoœci artystki, dziœ prawie zupe³nie nieznanej, trudno by³oby
odnaleŸæ odbicie uczuæ, jakie ¿ywi³a do kobiet, w tym przede wszystkim do
Konopnickiej. Wydaje siê, ¿e jedynie narcyzy namalowane przez ni¹ na
drzwiach saloniku w ¯arnowcu mog¹ nas naprowadziæ na jakiœ œlad.
W neoromantycznej symbolice kwiaty te odnosz¹ siê do idei sztuki dla sztuki. Na pewno nie ho³dowa³a jej ani malarka, ani poetka. Maj¹ jednak i inne,
biegunowo ró¿ne znaczenia. S¹ symbolem egoizmu, zatracenia i œmierci,
ale te¿, wi¹zane z Demeter, symbolizuj¹ poœwiêcenie i odradzaj¹ce siê ¿ycie. G³êboka wiara Dulêbianki w twórcze mo¿liwoœci kobiet, w ich pokojow¹ misjê i macierzyñskie, witalne si³y wskazuje, ¿e ten w³aœnie rodzaj symboliki zosta³ tu wykorzystany. Poetka i malarka zamieszka³y razem, by tworzyæ, a wiêc dawaæ ¿ycie w szerokim rozumieniu tego s³owa. By³y te¿ pe³ne
poœwiêcenia dla mieszkañców ¯arnowca, a zw³aszcza dzieci. I choæ poetkê
we wspomnieniach z tamtych lat zawsze stawiano na pierwszym miejscu,
wydaje siê, ¿e to w³aœnie Dulêbianka najwiêcej robi³a w ich sprawie45. Dzieci by³y te¿ czêstym tematem jej obrazów. Konopnicka pisa³a o g³êbokim
uczuciu przyjació³ki dla dzieci brata46. W okresie wojny polsko–bolszewickiej i obrony Lwowa s³ynne sta³y siê jej inicjatywy dotycz¹ce opieki nad
dzieæmi ulicy. Czy by³a to taka sama praca spo³eczna jak ka¿da inna, czy
kry³a siê w tym niezaspokojona potrzeba macierzyñstwa? Trudno na to pytanie odpowiedzieæ jednoznacznie.
Dulêbianka bardzo ceni³a macierzyñstwo, nie potêpia³a go wzorem
wielu feministek, które widzia³y w przypisywaniu ka¿dej kobiecie nieodwo³alnego obowi¹zku macierzyñstwa jedynie prze¿ytek dawnych pogl¹dów,
patriarchalny i biologiczny przymus. Wbrew pogl¹dom niektórych dzia³aczek feministycznych nie lekcewa¿y³a te¿ obowi¹zków macierzyñskich,
których niesumienne wype³nianie prowadzi³o czêsto, jej zdaniem, do katastrofalnych b³êdów w wychowaniu dzieci. Wszelk¹ twórczoœæ zrówna³a
z macierzyñstwem: „Non facit saltus natura — pisa³a. — Nie ma twórczoœci
czysto fizycznej, jak nie ma twórczoœci czysto psychicznej, nasz krótki
wzrok tylko nie obejmuje wszystkich subtelnych ogniw, które biegn¹ bez
przerwy i jednolicie od jednego bieguna do drugiego i choæ tu powstaje

45
Zob. Papiery Boles³awa i Marii Wys³ouchów, t. 2 — 5 listów M. Dulêbianki z lat 1907–1915, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw, nr 7176/II, k. 297–312.
46
List M. Konopnickiej do E. Orzeszkowej z 22 XII 1903 r., wys³any ze Lwowa, cyt. za: Maria Dulêbianka II
prezentacja obrazów..., s. 4.
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kwiat a tam dzie³o sztuki, zasada powstawania jest niew¹tpliwie tu i tam ta
sama”47.
W zdaniu tym kry³a siê zapewne chêæ dowartoœciowania kobiet twórczych i bezdzietnych, ale te¿ jego autorka wyraŸnie zwraca³a uwagê na
aspekt cielesnoœci w procesie twórczym, bo jeœli ów proces nie jest jedynie
efektem wysi³ku psychicznego, to znaczy, ¿e ma zwi¹zek z cia³em, jak rodzenie. Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy odbiciem tych pogl¹dów nie by³ równie¿ fakt, i¿ Dulêbianka stale podkreœla³a swoje wspó³uczestnictwo w pracach Konopnickiej, jakby chcia³a zaznaczyæ, ¿e i ona mia³a udzia³ w ich „poczêciu”. „Dulêbianka sama siê przyzna³a — pisa³a jej biografka Maria Jaworska — i¿ na powstanie takich cyklów, jak Italia i Z podró¿nej teki niema³o wp³ynê³a jej indywidualnoœæ artystyczna przejawiaj¹ca siê w iœcie malarskim spojrzeniu Konopnickiej na przyrodê, ludzi, a szczególnie na arcydzie³a sztuki”48.
W rozmowie z jednym z krytyków, który zauwa¿y³, ¿e jej nowela Mañka
przypomina nieco Nasz¹ szkapê Konopnickiej, Dulêbianka nie waha³a siê
powiedzieæ, ¿e to ona podsuwa³a Konopnickiej tematy, opowiadaj¹c jej
o w³asnych kontaktach z ludŸmi z nizin49. Malarka podkreœla³a równie¿
swoj¹ rolê w zbieraniu materia³ów do poematu Pan Balcer w Brazylii50.
Œmieræ Konopnickiej zakoñczy³a dwudziestoletni okres wspólnego ¿ycia. Dulêbianka by³a wówczas piêædziesiêcioletni¹ kobiet¹, by poradziæ sobie z utrat¹ bliskiej osoby, rzuci³a siê w wir spraw spo³ecznych i politycznych. To mia³o j¹ „unieœmiertelniæ”, pisa³a, jak „unieœmiertelnia” posiadanie potomstwa lub tworzenie wielkich dzie³. Jeœli w powszechnej opinii
sztuka mia³a zastêpowaæ ¿ycie rodzinne, to w pogl¹dach Dulêbianki praca
dla innych ludzi mia³a zrekompensowaæ utratê tego ¿ycia i obiektu mi³oœci.
A wiêc w gruncie rzeczy to mi³oœæ, zwi¹zek z ukochan¹ osob¹ by³ najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu, tak wielk¹, ¿e tylko praca dla ca³ego spo³eczeñstwa
mog³a mu dorównaæ.

47
48
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M. Dulêbianka, O twórczoœci kobiet, s. 165.
M. Jaworska, Maria Dulêbianka, s. 4.
P. Kuczalska–Reinschmitt, Maria Dulêbianka...
A. Wyczó³kowska, wstêp ¯ycie i twórczoœæ..., s. 30.
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Kobiety niezamê¿ne i samotne
na ziemiach czeskich
(prze³om XIX i XX wieku)
Kobiety niezamê¿ne i samotne...

„¯yciow¹ misj¹ kobiety jest za³o¿enie rodziny i prowadzenie gospodarstwa domowego”. W XIX i XX w. z pogl¹dem tym, a w³aœciwie dogmatem,
zgadza³a siê zdecydowana wiêkszoœæ przedstawicieli spo³eczeñstwa czeskiego, niezale¿nie od p³ci, wieku i zapatrywañ politycznych. W to, ¿e samodzielnoœæ kobiet jest rzecz¹ niestosown¹ i ¿e nie mo¿na jej w ¿aden sposób uzasadniæ, nie w¹tpili ani libera³owie, ani konserwatyœci, ani zamê¿ne
kobiety, ani m³odzi, nie¿onaci mê¿czyŸni.
Pierwsza czeska encyklopedia — S³ownik naukowy Riegerów, ciesz¹cy
siê wówczas niekwestionowanym autorytetem — stwierdza³a, ¿e „natura
kobiety oraz jej przyrodzony charakter kieruj¹ j¹ bardziej ku sprawom domu i rodziny ni¿ ¿ycia publicznego”1. Zgadza³o siê to ca³kowicie z tezami
umoralniaj¹cej literatury religijnej, z której czytelnicy i czytelniczki dowiadywali siê wci¹¿ na nowo, i¿ „w domu panuje ¿ona, jej imperium to gospodarstwo domowe, którym w³ada bez ¿adnych ograniczeñ. W domowym zaciszu otwiera siê serce, kszta³tuj¹ obyczaje, uszlachetnia rozum, a charakter nabiera dobrych lub z³ych cech”2. Miar¹ sukcesu ¿yciowego kobiet by³a
umiejêtnoœæ wyjœcia za m¹¿. Losy kobiet samotnych i niezamê¿nych, na
które oddzia³ywa³y wzorce wychowawcze, literatura piêkna, a tak¿e stosun-

1
2

Slovnik nauèny (Riegerùv), red. F. L. Rieger, t. 10, Praha 1843, s. 281.
J. Veselý, eny èeské, nositelky štešti svého národa, Praha 1888, s. 7–8.
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ki ekonomiczne i normy prawne, odstrasza³y m³ode pokolenie, starszych
zaœ inspirowa³y do ¿artów albo budzi³y u nich wspó³czucie i litoœæ.
Rzeczywistoœæ przedstawia³a siê jednak inaczej i nie odpowiada³a idealnemu wizerunkowi kobiety, której ca³kowite bezpieczeñstwo zapewnia ojciec albo m¹¿. Ponad 25% doros³ej populacji kobiet ¿y³o samotnie; ponadto wiele kobiet zamê¿nych musia³o iœæ przez ¿ycie o w³asnych si³ach, aby zaspokoiæ potrzeby w³asne i swojej rodziny. Sk¹din¹d stosunek spo³eczeñstwa do samotnych kobiet by³ zró¿nicowany. Na skali spo³ecznego presti¿u
najwy¿sz¹ relatywnie pozycjê zajmowa³y wdowy. Wchodz¹c w zwi¹zki
ma³¿eñskie, spe³ni³y ju¿ swój obowi¹zek wobec rodziny i otoczenia,
a œmieræ mê¿a nie by³a przecie¿ ich win¹. Z regu³y jednak musia³y siê borykaæ z bardzo ciê¿kimi warunkami codziennego ¿ycia. Pamiêtnikarze — zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety — zgodnie wyra¿ali opiniê, ¿e wytyczenie
¿yciowej perspektywy dzieciom i zapewnienie sobie odpowiednich warunków materialnych dla wiêkszoœci wdów by³o zadaniem niewykonalnym.
Jedna z pierwszych czeskich nauczycielek, Anna Ìeháková, tak np. komentowa³a losy swojej matki w latach 60. XIX w.: „Mamusia nie doczeka³a ju¿
radoœci z sukcesów swych córek. Trudny los wdowy, która opiekowa³a siê
siedmiorgiem dzieci pozbawionych wsparcia, ca³kowicie wyczerpa³ si³y niespe³na piêædziesiêcioletniej kobiety”3.
W bardziej skomplikowanej sytuacji znajdowa³y siê kobiety opuszczone. Wed³ug statystyk nie by³o ich tyle co wdów, ale ich egzystencja nierzadko zale¿a³a od ich pozycji spo³ecznej, miejsca zamieszkania, a nawet prawa
i polityki pañstwa. Istotne znaczenie mia³a sytuacja, gdy odejœcie mê¿a od
¿ony i rodziny stawa³o siê przyczyn¹ procesu s¹dowego. Prasa informowa³a
wówczas opiniê publiczn¹ o ró¿nych sprawach osobistych oraz intymnych
okolicznoœciach wspó³¿ycia ma³¿onków, zw³aszcza zaœ o postawie ¿ony4.
Opinia bra³a stronê kobiety jedynie wtedy, gdy w trakcie procesu udowodniono powa¿ne wykroczenia mê¿a przeciw zasadom wspó³¿ycia. Wed³ug
prawa do takich przestêpstw nie nale¿a³ jednak gwa³t fizyczny, je¿eli nie
3

A. Øeháková, Zašle èasy. Vzpominky, Praha 1932, s. 270.
Obawa przed rozg³osem i niechêci¹ otoczenia oraz strach przed skandalem czêsto bywa³y decyduj¹cym
powodem zachowywania pozorów nawet wówczas, gdy ma³¿eñstwo znalaz³o siê w stanie rozk³adu, a codzienne wspó³¿ycie sta³o siê nieznoœne. Przyk³adem takiej sytuacji, podyktowanej trosk¹ o opiniê rodziny,
by³o ma³¿eñstwo Marie Èervinkovej z domu Rieger i Vaclava Èervinki. Pisa³a o tym szczegó³owo bliska
przyjació³ka obojga ma³¿onków, Anna Lauermannová–Mikšová (zob. tej¿e, Lide minulych dob, Praha
1940, s. 69 nn.).

4
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poci¹gn¹³ za sob¹ dalszych nastêpstw. Nie podlega³o te¿ karze ograniczenie swobody poruszania siê i zakaz wychodzenia z domu. Istotnym wykroczeniem mê¿a mog³o byæ natomiast z³e i sprzeczne z umow¹ przedœlubn¹
gospodarowanie maj¹tkiem ¿ony.
Jeœli pomin¹æ zakonnice, ze spo³eczn¹ pozycj¹ samotnej kobiety wi¹za³o siê dla niej wiele powa¿nych problemów. Niezamê¿na kobieta nie wype³ni³a przecie¿ wyznaczonej jej misji z racji niedosz³ego ma³¿eñstwa.
Zwykle to ona by³a negatywn¹ bohaterk¹ powieœci i nowel. Opiniê o sobie
mog³a trochê poprawiæ, je¿eli zajmowa³a siê bezinteresownie rodzin¹ brata, wychowywa³a m³odsze rodzeñstwo albo poœwiêca³a siê filantropii.
Usprawiedliwieniem samotnoœci bywa³o jeszcze oczekiwanie na powrót
partnera z wojny, z podró¿y handlowej itd., zw³aszcza je¿eli chodzi³o o formalnego narzeczonego.
Natomiast kobieta, której nic nie przeszkadza³o w wyjœciu za m¹¿, musia³a liczyæ siê z niezrozumieniem i powszechnym potêpieniem. Oburzano
siê, jeœli by³a ju¿ od jakiegoœ czasu doros³a, legitymowa³a siê odpowiednim
pochodzeniem i posagiem, a pomimo to decydowa³a siê na samotnoœæ. Losy takich kobiet wi¹za³y siê czêsto z ich staraniami o zdobycie wy¿szego wykszta³cenia oraz prac¹ w niektórych zawodach5 b¹dŸ udzia³em w ¿yciu publicznym6. Ich liczba na prze³omie XIX i XX w. by³a wci¹¿ nieznaczna, ale
pomimo to dla czêœci m³odego pokolenia dziewcz¹t i kobiet ich kariery stanowi³y wzór i inspiracjê, wbrew dominuj¹cym w spo³eczeñstwie opiniom.
Przyk³adem mo¿e byæ Ludmila Matiegová, która ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ zdoby³a wykszta³cenie uniwersyteckie. Pracowa³a jako nauczycielka
gimnazjalna i przez ca³e ¿ycie pozosta³a niezamê¿na. Po latach wspomina³a
wp³yw, jaki wywar³a na ni¹ znajomoœæ z dzieciñstwa z jedn¹ z pierwszych
czeskich lekarek — Ruen¹ Valentov¹. „Dr R. Valentová przede wszystkim
mi imponowa³a. Odziedziczy³a po ojcu muzykalnoœæ i talent. Uczy³a siê

5
Pogl¹d ten czêsto wystêpowa³ jeszcze po I wojnie œwiatowej, o czym œwiadcz¹ liczne pamiêtniki, w których
broniono niezamê¿nych krewnych (ciotek, sióstr itd.) przed negatywnym os¹dem spo³ecznym. Zwracano
wiêc uwagê na ich ofiarnoœæ dla rodziny i narodu. Przyk³ady podobnych usprawiedliwieñ mo¿emy odnaleŸæ
we wspomnieniach Marii Strettiovej, które poœwiêci³a siostrze ojca, Marii Musilovej; por. tej¿e, O starých
èasech a dobrých lidech, Praha 1940, s. 335.
6
Do kobiet tych nale¿a³a te¿ znana czeska pisarka Eliška Krásnohorská (1847–1926), w³aœc. Albìta Pechová. Wspiera³a konsekwentnie i z zapa³em idee zawodowego i wy¿szego wykszta³cenia kobiet jako drogi
do ich samodzielnoœci, co komentowano z ironi¹, wskazuj¹c na jej wady fizyczne i brak perspektyw na zam¹¿pójœcie.
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muzyki i kszta³ci³a g³os w ojczyŸnie i we W³oszech. Nastêpnie wykorzysta³a
tê wiedzê i umiejêtnoœci jako nauczycielka, a przedtem jeszcze od czasu do
czasu œpiewa³a w koœciele. Nie wystarcza³o to jednak osobie pragn¹cej wykazaæ siê czymœ po pracy. Zaczê³a siê gorliwie interesowaæ rolnictwem. Ca³e letnie dni spêdza³a w rodzinnej winnicy w Mìlníku, po³o¿onej na uboczu,
nieopodal mìlníckiego zamku. Obywatele Mìlníka uœmiechali siê, widz¹c
pannê Valentov¹, córkê rodziny miejscowych patrycjuszy, którzy posiadali
du¿y naro¿ny dom w rynku, jak ubrudzona podczas pracy ci¹gnie do domu wózek jarzyn lub owoców. Mówili, ¿e to dziwaczka, której przewróci³y
w g³owie ksi¹¿ki To³stoja. Nie by³o to jednak dziwactwo, tylko pragnienie
szukania nowych dróg, które w koñcu doprowadzi³o j¹ do sta³ego zajêcia.
Bêd¹c ju¿ osob¹ doros³¹, zdecydowa³a siê na naukê w szkole œredniej
i ukoñczy³a j¹, nie zwracaj¹c uwagi na przeszkody ze strony rodziny i przyjació³. Nastêpnie skoñczy³a studia medyczne i osiad³a w Mìlníku jako
lekarz”7.
Na ziemiach czeskich przed 1914 r. niewiele by³o podobnych przyk³adów samodzielnych kobiet z w³asnym programem ¿yciowym. Nie³atwo by³o
oprzeæ siê wp³ywowi wychowania, wzorcom biernoœci i niesamodzielnoœci,
które przeniknê³y rodzinê, szko³ê i spo³eczeñstwo. Sk¹din¹d jednak pojawi³y siê istotne czynniki niesprzyjaj¹ce dotychczasowym tradycjom edukacyjnym, umacniaj¹cym zale¿noœæ kobiet od mê¿czyzn. Najwiêkszy wp³yw
mia³y zmiany w sferze ekonomicznej, które zmusza³y kobietê — czy tego
chcia³a, czy nie — do oderwania siê od rodziny i zajêcia siê najrozmaitsz¹
prac¹ zarobkow¹. Finansowane przez mê¿czyznê gospodarstwo domowe
nie gwarantowa³o ju¿ realizacji wiêkszoœci podstawowych potrzeb.
Dowodów zasadniczych zmian w sferze stosunków ekonomicznych,
które dotyczy³y tak¿e egzystencji rodzin i stylu ¿ycia wiêkszoœci kobiet, dostarczaj¹ statystyki austriackie z koñca XIX w. Wed³ug zgromadzonych
wówczas danych ju¿ w 1880 r. ponad 40% kobiet w zachodniej czêœci monarchii Habsburgów (tzw. Przedlitawii) by³o zatrudnionych i posiada³o
w³asne Ÿród³a dochodu8. Z tych samych statystyk mo¿na zaczerpn¹æ informacje o sytuacji rodzinnej i strukturze rodzin pracuj¹cych kobiet. W grê
wchodzi³y przede wszystkim kobiety m³ode, niezamê¿ne, czêsto bezdziet7

L. Matiegová, Vzpominky, Archiv Národního muzea Praha (dalej: ANM), rkps, s. 207–208.
Por. P. Horská, K ekonomické aktivitì en na pøelomu 19. a 20. stoleti, „Èeskoslovenský èasopis historický”
XXXI, 1983, nr 5, s. 711–716.

8
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ne. Za³o¿enie w³asnej rodziny oraz urodzenie dziecka by³o dla nich nierzadko przyczyn¹ odejœcia z pracy. Owych 40% kobiet dysponuj¹cych w³asnymi dochodami nie mo¿emy uto¿samiaæ z odsetkiem kobiet samotnych,
a zarazem samodzielnych. Wiemy, ¿e by³o ich mniej ni¿ 30%. Pomimo to
niepodwa¿alne dane statystyczne mówi¹ o zasadniczych zmianach w stylu
¿ycia i zakresie codziennych obowi¹zków znacznej czêœci kobiet. Zwolennicy ich prawa do wykszta³cenia zawodowego, gimnazjalnego i uniwersyteckiego wysuwali jako g³ówny argument przede wszystkiem trudne warunki bytowania9. Kobiety pozbawione w³asnych dochodów dla wiêkszoœci rodziców i rodzeñstwa stawa³y siê ekonomicznym balastem, a ich warunki ¿ycia bywa³y czêstokroæ bardzo ciê¿kie10.
Na tê kwestiê zwróci³a uwagê Maria Strettiová we wspomnieniach dotycz¹cych czasów dzieciñstwa i m³odoœci z prze³omu XIX i XX w. Z perspektywy ostatnich lat przed II wojn¹ œwiatow¹ najwiêksze ró¿nice dostrzega³a
w³aœnie w po³o¿eniu samotnych kobiet. „Nie zmieni³a siê tylko moda, natomiast zmieni³o siê ca³e ¿ycie kobiet. S¹ samodzielne, wolne, posiadaj¹ kwalifikacje zawodowe, maj¹ du¿o okazji do wykorzystania swoich zdolnoœci
i upodobañ. W moich czasach by³o inaczej. Ojciec wzdycha³ nieraz: «¯eby
tylko Pan Bóg da³ mi na d³ugie lata zdrowie, abym dostatecznie du¿o zaoszczêdzi³ i ¿ebyœcie ty i Jarca [m³odsza siostra autorki — P. V.] zosta³y wystarczaj¹co zaopatrzone na wypadek, gdybyœcie nie wysz³y za m¹¿».
Samodzielnych kobiet by³o wówczas jeszcze bardzo niewiele, wykszta³conych albo urzêdniczek — prawie wcale. Zdarza³y siê nauczycielki,
krawcowe, modystki, bardzo ma³o kobiet samodzielnie trudni³o siê handlem. Doœæ du¿o by³o natomiast samotnych starszych panien z klasy œredniej, które skromnie, ale nieŸle ¿y³y z odsetek od niewielkiego kapita³u; ich
sytuacja by³a nienajgorsza. Inne, które nie wysz³y za m¹¿, ¿y³y na ³asce braci... Nie mia³y ³atwego ¿ycia. Pracowa³y w dzieñ i w nocy, gotowa³y, szy³y,
opiekowa³y siê dzieæmi, a ich mêcz¹ca, mrówcza praca przez nikogo nie by³a doceniana, ponadto mia³y jeszcze poczucie, ¿e toleruje siê je z ³aski” 11.
9
Dok³adniej o pogl¹dach na temat wy¿szego i zawodowego wykszta³cenia kobiet zob. P. Vošáhliková, Kobiety i sprawa równouprawnienia w Czechach na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i œwiat polityki. Polska
na tle porównawczym w XIX i w pocz¹tkach XX wieku, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994,
s. 275 nn.
10
Por. L. Hálová, Z pamìti rodiny Vinaøických, Hálovy a Neffovy, Archiv Národního technického muzea
Praha, rkps 638, s. 85 nn.
11
M. Strettiová, dz. cyt., s. 334–335.
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Bracia lub dalsi mêscy krewni, zgodnie ze zwyczajem, brali na siebie
obowi¹zki wobec niezamê¿nej siostry, decydowali o jej maj¹tku, wyborze
partnera i zatrudnieniu. Obowi¹zki te mog³y oczywiœcie w pewnym stopniu
ograniczyæ ich mo¿liwoœci za³o¿enia w³asnej rodziny. Samodzielnoœæ kobiet oraz ich odpowiedzialnoœæ za w³asne losy mog³a wiêc zostaæ zaaprobowana przez przedstawicieli danego pokolenia jako w³aœciwy sposób rozwi¹zania powa¿nego problemu. S¹dzono jednak, ¿e dla osi¹gniêcia tej samodzielnoœci nale¿y stworzyæ odpowiednie warunki prawne, edukacyjne,
a przede wszystkim kulturowe i spo³eczene.
Zmieniæ negatywny i arogancki stosunek du¿ej czêœci spo³eczeñstwa do
samodzielnych kobiet by³o jednak bardzo trudno. Pierwszy krok na tej drodze ³¹czy³ siê ze zmianami w dziedzinie prawa. Wiele postanowieñ kodeksów cywilnych i rodzinnych nie uwzglêdnia³o samodzielnoœci kobiet, nie zezwala³o im na decydowanie o swych podstawowych sprawach, na samodzielne dysponowanie maj¹tkiem, ogranicza³o ich wp³yw na wybór zawodu i mê¿a, nawet w przypadku, gdy ich ojciec umar³ lub nie troszczy³ siê
o rodzinê. Zmiany prawa w tym zakresie postêpowa³y powoli. Dopiero
w 1907 r. nast¹pi³ wyraŸniejszy prze³om. Usuniêcie wielu przepisów dyskryminuj¹cych kobiety dokona³o siê jednak ostatecznie po 1918 r., po powstaniu Republiki Czechos³owackiej12.
W niektórych dziedzinach niekonsekwencja w odniesieniu do praw kobiet cechowa³a ustawodawstwo ju¿ w latach 60. i 70. XIX w. Bardzo trudna
by³a wówczas spo³eczna sytuacja kobiet, które wykonywa³y prace wymagaj¹ce wy¿szych kwalifikacji. Wed³ug ustaw tylko niektóre z nich, bez wzglêdu na wysokoœæ maj¹tku, mia³y np. prawa wyborcze do lokalnych samorz¹dów. Chodzi³o przede wszystkim o nauczycielki, które ze wzglêdu na paragraf celibatowy ¿y³y samotnie we w³asnym gospodarstwie domowym. Jeœli uzyska³y wykszta³cenie na poziomie matury œredniej szko³y o profilu pedagogicznym, umo¿liwia³o im to ju¿ udzia³ w wyborach komunalnych, a zatem uczestnictwo w ¿yciu publicznym lokalnej wspólnoty13.
Nauczycielki wraz z urzêdniczkami pocztowymi i pielêgniarkami stanowi³y najliczniejsz¹ grupê samodzielnych kobiet wykonuj¹cych prace, które wymaga³y kwalifikacji zawodowych. Odmiennie od dwóch pozosta³ych
12

Por. J. Klabouch, Manelství a rodina v minulosti, Praha 1962, s. 152 nn.
O dzia³alnoœci nauczycielek na forum publicznym pisze szczegó³owo A. Øeháková, dz. cyt., s. 140 nn.,
279 nn.

13
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grup musia³y ¿yæ samotnie, poniewa¿ z wyj¹tkiem paru krótkich okresów a¿
do 1918 r. w systemie prawnym zachowa³ siê wspomniany paragraf celibatowy. Zawarty w nim zakaz zosta³ niegdyœ wprowadzony na mocy pogl¹du,
¿e kobieta posiadaj¹ca w³asn¹ rodzinê i dzieci nie jest zdolna do pe³nego
poœwiêcenia siê pracy zwi¹zanej z opiek¹ nad obcymi dzieæmi. Nauczycielka, która wychodzi³a za m¹¿, musia³a opuœciæ publiczn¹ szko³ê. Niektóre
starsze kobiety, zw³aszcza wdowy, radzi³y sobie w ten sposób, ¿e zak³ada³y
przedszkola i ¿³obki dla dzieci w wieku przedszkolnym albo prowadzi³y,
niekiedy wspólnie z mê¿ami, pensje i inne prywatne instytucje edukacyjne.
W sektorze prywatnym osoby, dla których nie by³o miejsca w szko³ach pañstwowych, mog³y znaleŸæ zatrudnienie, poniewa¿ w danym przypadku nie
obowi¹zywa³ paragraf celibatowy.
Presti¿ zawodu nauczyciela na ziemiach czeskich w drugiej po³owie
XIX w. by³ doœæ wysoki i wci¹¿ wzrasta³. Dotyczy³o to zarówno ofiarnie pracuj¹cych mê¿czyzn, jak i kobiet. Kobiety nauczycielki otrzymywa³y mniejsze pensje ni¿ mê¿czyŸni, ale posiada³y wraz z nimi wiele przywilejów socjalnych14. Sta³y dochód, prawo do emerytury i urlopu oraz sporo innych
drobnych korzyœci czyni³y z tego zawodu profesjê doœæ ponêtn¹, przede
wszystkim dla córek z licznych, ale biedniejszych rodzin tzw. klasy œredniej.
Z tych samych wzglêdów równie¿ rodzice ³atwiej godzili siê z nauczycielskimi karierami swoich córek. Je¿eli udawa³o siê znaleŸæ dla nich odpowiednich partnerów, mog³y przecie¿ opuœciæ szko³ê bez ¿adnych problemów. Jeœli zaœ nikt siê nie znalaz³, kobieta, która sama potrafi³a zarobiæ na swoje
utrzymanie, nie stanowi³a obci¹¿enia dla pozosta³ego rodzeñstwa, a jej pozycja spo³eczna nie przedstawia³a siê najgorzej. Takie w³aœnie kalkulacje,
wed³ug œwiadectwa rówieœników, prowadzi³o w omawianej epoce wielu rodziców i wiele m³odych dziewcz¹t, co sprzyja³o te¿ du¿emu zainteresowaniu szko³ami kszta³c¹cymi kobiety nauczycielki15.
W koñcu XIX w. spo³eczeñstwo czeskie zaczê³o przyzwyczajaæ siê tak¿e
do innych rodzajów pracy wykonywanej przez samodzielne kobiety. Spo14
Na mocy decyzji sejmu czeskiego z 1890 r. pensje nauczycielek, które wynosi³y dotychczas 80% zarobków
ich kolegów, mia³y zostaæ z nimi zrównane. Nadal jednak wystêpowa³y nierównoœci w zakresie rozmaitych
dodatków zwi¹zanych z miejscem pracy. Zniesienie ich w Pradze w 1874 r. by³o zas³ug¹ Stowarzyszenia Nauczycielek Czeskich. Ni¿sze pensje kobiet zatrudnionych w szkolnictwie wi¹za³y siê tak¿e z zajmowaniem
przez nie ni¿szych stanowisk. Nie zmieni³o siê to na lepsze nawet na pocz¹tku XX w. (por. A. Øeháková,
dz. cyt., s. 281 nn.).
15
Tam¿e, s. 72 nn.; J. Šafránek, Školy èeské, t. 2, Praha 1918, s. 313 nn.
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œród wykwalifikowanych pracownic nale¿y wymieniæ zw³aszcza pielêgniarki i urzêdniczki pocztowe16. W obydwu przypadkach, podobnie jak nauczycielki, pracowa³y one najczêœciej tylko do czasu wyjœcia za m¹¿ i za³o¿enia
rodziny. Ich udzia³ w rynku pracy nie by³ jednak du¿y. Mia³o siê to zmieniæ
dopiero podczas I wojny œwiatowej.
Chocia¿ spo³eczeñstwo czeskie pogodzi³o siê stopniowo z prac¹ zawodow¹ wykwalifikowanych kobiet, które ukoñczy³y szko³y œrednie, oraz z wynikaj¹c¹ st¹d ich samodzielnoœci¹ i niezale¿noœci¹, kobiece ambicje siêgaj¹ce tzw. zawodów mêskich nadal by³y potêpiane. Kobiety, które zdecydowa³y siê na zapewnienie sobie niezale¿noœci z pomoc¹ dyplomu wy¿szej
uczelni albo zajmowa³y siê zawodowo sztuk¹, natrafia³y na twardy bojkot,
a jeszcze czêœciej — na prawne restrykcje; przede wszystkiem jednak musia³y przezwyciê¿yæ opór rodziny zmuszaj¹cej je do respektowania tradycji.
O ewentualnej samodzielnoœci kobiet decydowa³a zgoda ojca. Nierzadko
zdarza³o siê, ¿e droga do samodzielnoœci otwiera³a siê przed m³od¹ kobiet¹
dopiero po jego œmierci. To samo dotyczy³o edukacji, prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa lub czegoœ w tym rodzaju.
Œmieræ ojca, ¿ywiciela rodziny, czêsto prowadzi³a do pauperyzacji, co
powodowa³o, ¿e odejœcie choæby jednej osoby ze wspólnego gospodarstwa
domowego stanowi³o ulgê. Stosunek do „nietypowych” planów ¿yciowych
córek ulega³ wówczas zmianie. Odnotowa³a to np. marz¹ca o karierze aktorskiej Adéla Volfová, wywodz¹ca siê z zamo¿nej mieszczañskiej rodziny
z miejscowoœci Jindøichùv Hradec w po³udniowych Czechach. Jej ojciec,
nieŸle prosperuj¹cy w³aœciciel farbiarni, pob³a¿liwie traktowa³ zainteresowanie córki teatrem, nigdy te¿ nie bra³ pod uwagê jej przysz³ej zawodowej
samodzielnoœci. Bezkompromisowa matka zawsze by³a przeciwna pragnieniom Adéli. Zabrania³a jej nie tylko okazjonalnych wystêpów, ale i sprawowania opieki nad obcymi dzieæmi, byle tylko nie plotkowano, ¿e jej córka zarabia pieni¹dze. Stanowisko takie wyraŸnie odzwierciedla³o powszechnie wyznawane pogl¹dy i zakorzenione przes¹dy, odnosz¹ce siê do
samotnych kobiet. Po œmierci ojca sytuacja rodziny zmieni³a siê jednak diametralnie. Matka wraz z dzieæmi sama musia³a prowadziæ przedsiêbiorstwo. Trzeba by³o zrezygnowaæ z czêœci zamówieñ na farbowanie materia16
Dok³adne informacje na temat pozycji kobiet zatrudnionych w urzêdach pocztowych oraz dane statystyczne o ich dochodach zawiera praca M. Martinka, Pøispévek k poznáni sociálni struktury státniho úøednictva v Èechách na poèátku 20. stoleti. Disertacia, Praha 1975, s. 45 nn.
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³ów i skupiæ siê na ³atwiejszych, choæ mniej intratnych pracach, jak maglowanie. W tej sytuacji przysz³oœæ córek przedstawia³a siê w oczach matki zupe³nie inaczej ni¿ przed œmierci¹ mê¿a. Tak o tym pisa³a Adéla Volfová:
„Po œmierci ojca zajê³am jego miejsce za «haszplem», czyli wyrównywa³am
p³ótno nawijane na walec. Wydaje mi siê, ¿e z tego powodu ju¿ z pocz¹tkiem 1865 roku przesta³am siê uczyæ szycia i zaniedba³am jêzyk francuski. (…) ale ju¿ drugiego marca 1865 roku uzyska³am pierwsze angagement, jako nowa uczestniczka trupy teatralnej pana J. Èíka, [debiutuj¹c]
w Tøeboni, w roli Diany w sztuce Ma³y Richelieu. Wraz ze mn¹ wst¹pi³a [do
zespo³u] moja krajanka, panna Okenfusová, chocia¿ rodzina jej nie wyrazi³a na to zgody. W teatrze wystêpowa³a krótko. Pamiêtam, jak posz³yœmy
obie do urzêdu po legitymacje, a panowie urzêdnicy nie chcieli nam ich
daæ, mówi¹c, ¿e jesteœmy za m³ode; musia³yœmy przynieœæ œwiadectwo podpisane przez matkê, ¿e idziemy «w œwiat», to znaczy do teatru, za jej zezwoleniem. Dyrektor Èíek da³ mi 18 z³ miesiêcznej pensji. Znajome panie
przychodzi³y i namawia³y mamê, ¿eby nie pozwoli³a mi pozostaæ wœród aktorek. Zosta³am jednak miêdzy nimi!”17.
Kariera aktorska Adéli Volfovej przebiega³a bardzo pomyœlnie. Wkrótce zosta³a zaanga¿owana na sta³e do powa¿nego zespo³u teatralnego,
a w koñcu XIX w. nale¿ala do czo³owych aktorek Teatru Narodowego
w Pradze. Potrafi³a zadbaæ o siebie, pomaga³a te¿ nawet swojej zamê¿nej
siostrze Andlinie i jej dzieciom. Jednak jej matkê a¿ do œmierci trapi³y wyrzuty sumienia, ¿e sprzeniewierzy³a siê samej sobie i pozwoli³a córce byæ
aktork¹.
Identyczne wyrzuty mieli te¿ rodzice sióstr Hálovych. Ich ojciec, radca
s¹dowy Václav Hála, nie zarabia³ tyle, by wystarczy³o na studia synów i posagi córek. Dziewczêta zna³y swoj¹ sytuacjê. Najm³odsza z nich, Luisa,
wspomina³a, ¿e pewnego razu siostra Hana zada³a jej pytanie: „Czy myœlisz, Luiso, ¿e tak powinno zostaæ? Wszystkie trzy jesteœmy bez posagu, na
wyjœcie za m¹¿ nie mamy ¿adnej nadziei, mo¿e z wyj¹tkiem Marii [najstarszej — P. V.], czy mamy czekaæ, a¿ siê znajdzie kawaler albo usamodzielni¹
siê bracia, ¿eby nas potem przyj¹æ z ³aski do swych domów? Tak byæ nie mo¿e, powiedzia³yœmy jednym g³osem, bêdziemy d¹¿yæ do samodzielnoœci.
(…) Wiedzia³yœmy, ¿e ojciec i rodzina bêd¹ przeciwni z powodu kastowych
17

A. Volfová, Svému rodišti, Praha 1913, s. 89–90.
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przes¹dów; by³o tak w istocie, ale przekona³yœmy ich”18. Siostry zdoby³y
kwalifikacje ksiêgowych, a z czasem uzyska³y odpowiednie posady. Niezamê¿na pozosta³a tylko najm³odsza Luisa. Z jej wspomnieñ wynika jednak,
¿e samodzielne bytowanie nie by³o dla niej równoznaczne z samotnoœci¹.
Zawód ksiêgowej, wykonywany przez prawie 30 lat (1876–1905), dawa³ jej
satysfakcjê. Dochody, którymi dysponowa³a, umo¿liwi³y jej realizacjê wielu
projektów podró¿y, a jej styl ¿ycia ró¿ni³ siê znacznie od tego, jaki zgodnie
z panuj¹cymi obyczajami by³ w tej epoce udzia³em wiêkszoœci kobiet.
Losy czeskich kobiet z prze³omu XIX i XX w., którym przysz³o ¿yæ w samotnoœci, skazanych wy³¹cznie na w³asne si³y, by³y ró¿norodne. W wiêkszoœci przypadków samodzielnoœæ nie by³a dla nich kwesti¹ dobrowolnego
wyboru, ale wynika³a z koniecznoœci zapewnienia egzystencji sobie, dzieciom albo m³odszemu rodzeñstwu w sytuacji braku mêskich cz³onków rodziny. Na pocz¹tku XX w. zaczê³y siê jednak pojawiaæ tak¿e kobiety, dla
których samodzielnoœæ nie oznacza³a samotnoœci, lecz odpowiada³a ich potrzebom i wynika³a z przyjêtego programu ¿yciowego.

18

L. Halová, dz. cyt., s. 95–97.
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Kobieta samotna i jej pozycja
spo³eczno-ekonomiczna w mieœcie œl¹skim
na prze³omie XIX i XX wieku
Kobieta samotna...

Dotychczasowe opracowania, które podejmuj¹ kwestiê kobiec¹, a tak¿e
problematykê kobiet samotnych, odnosz¹ siê g³ównie do epoki feudalnej.
W polskiej literaturze zagadnienia dotycz¹ce kobiety samotnej doczeka³y
siê do tej pory tylko jednego monograficznego ujêcia pióra Cezarego Kukli1. W œlad za przekszta³ceniami ustrojowymi w gospodarce, jakie przyniós³
ze sob¹ kapitalizm, nast¹pi³y istotne przemiany spo³eczne, kulturowe i obyczajowe. Badacze nie wyjaœnili jeszcze wszystkich ich aspektów, choæ kierunki wielu z nich zosta³y ju¿ rozpoznane. Warto przyjrzeæ siê — jak s¹dzê
— spo³eczno–kulturowym skutkom XIX–wiecznej modernizacji, przyjmuj¹c za przedmiot obserwacji mieszkanki miast œl¹skich.
Œl¹sk jest szczególnie interesuj¹cym terenem dla historycznych badañ
demograficznych i spo³ecznych. Zamieszkiwa³y go bowiem ró¿ne grupy etniczne, a wœród nich dwie najwiêksze: Polacy i Niemcy. Pierwsi przewa¿ali
w jego wschodniej, drudzy dominowali w zachodniej czêœci. Podzia³ narodowoœciowy mieszkañców Œl¹ska w znacznym stopniu pokrywa³ siê z podzia³em wyznaniowym, g³ównie na katolików i ewangelików. Podejmowanie badañ jest mo¿liwe dziêki zachowanej i wysoko ocenianej przez badaczy pruskiej statystyce ludnoœciowej. Przydatne okazuj¹ siê tak¿e metryki
œl¹skie, sporz¹dzane wed³ug formularza ustalonego w prawie krajowym
(Landrecht) z 1794 r. i starannie wype³niane przez wiêkszoœæ proboszczów.
1
C. Kuklo, Kobieta samotna w spo³eczeñstwie miejskim u schy³ku Rzeczpospolitej szlacheckiej, Bia³ystok
1998.
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Historyk zajmuj¹cy siê prze³omem XIX i XX w. mo¿e równie¿ siêgn¹æ
po akta stanu cywilnego, gdy¿ odpowiednie urzêdy rozpoczê³y dzia³alnoœæ
w 1874 r.
Ju¿ w po³owie lat 70. ubieg³ego stulecia Tadeusz £adogórski, prowadz¹c badania nad zaludnieniem Œl¹ska w XIX i XX w., zwróci³ uwagê, ¿e
prowincja ta ma przejœciowy charakter, stanowi mianowicie jakby pomost
miêdzy zachodni¹ a œrodkow¹ Europ¹. WyraŸnie widoczne staje siê tu np.
przesuniêcie w czasie eksplozji demograficznej, która w Europie Zachodniej ujawni³a siê wczeœniej2. Co wiêcej, rozwój zaludnienia trzech rejencji
œl¹skich tak¿e nie przebiega³ w ten sam sposób. Skok demograficzny zaznaczy³ siê wczeœniej na Dolnym Œl¹sku, zamieszka³ym w wiêkszym stopniu
przez ludnoœæ niemieck¹, a dopiero póŸniej da³ siê zauwa¿yæ na Górnym
Œl¹sku, zdominowanym przez Polaków. Wyjaœnienie ró¿nic ujawnionych
na podstawie analizy wyników powszechnych spisów ludnoœci wymaga siêgniêcia do Ÿróde³ ods³aniaj¹cych mechanizm tych przemian, tj. do ksi¹g metrykalnych. Wielkiej wagi nabieraj¹ zatem studia szczegó³owe, obejmuj¹ce
zasiêgiem ma³e jednostki terytorialne, np. parafie.
Do wyników takich w³aœnie badañ, opartych na metrykach kilku parafii
œl¹skich, siêgnê³am w celu scharakteryzowania pozycji spo³ecznej kobiet
samotnych na Œl¹sku w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. Przeanalizowane
Ÿród³a z racji swojej specyfiki narzucaj¹ rozwa¿aniom tym pewne ograniczenia. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e dokumenty koœcielne dopuszczaj¹
jedno tylko — matrymonialne — kryterium samotnoœci. Tak w spisach parafialnych, jak i ksiêgach metrykalnych wystêpuj¹ wiêc kobiety niezamê¿ne, wdowy, kobiety porzucone i rozwiedzione3. Materia³y te nie pozwalaj¹
jednak na stwierdzenie, czy celibat osoby niezamê¿nej w chwili sporz¹dzania metryki by³ trwa³y, czy te¿ przejœciowy. Nie ustalimy równie¿, czy stan
ten kojarzono z samotnoœci¹, czy mo¿e z brakiem sta³ego partnera, czy te¿
chodzi³o w danym przypadku o konkubinat? Takie w¹tpliwoœci odnosz¹ siê
szczególnie do licznie wystêpuj¹cych w owych Ÿród³ach samotnych matek.
Zniesienie poddañstwa i rozwój gospodarczy Œl¹ska spowodowa³y, ¿e
w drugiej po³owie XIX w. migracje ze wsi do miast oraz poza tê prowincjê
nabra³y charakteru masowego. Sprzyja³ temu rozwój kolejnictwa i budowa
dróg, dziêki czemu przemieszczanie siê by³o ³atwiejsze i szybsze. Rozwija2

K. Zamorski, Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnoœciowych innych obszarów Europy Œrodkowej w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w., Kraków 1991, s. 147.
3
Kobietami tymi zajmuje siê Cezary Kuklo. Por. C. Kuklo, dz. cyt., s. 8.
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j¹cy siê na Œl¹sku przemys³ rych³o bowiem wyczerpa³ zasoby si³y roboczej w miastach i pocz¹³ wch³aniaæ nadwy¿ki ludnoœci rolniczej. Badania,
nie tylko œl¹skie, dowodz¹, ¿e u schy³ku XIX w. i na wsi, i w mieœcie trudno
mówiæ o populacjach stacjonarnych. W migracjach do miast uczestniczyli
przede wszystkim mê¿czyŸni, chocia¿ wœród migrantów nie brakowa³o te¿
kobiet. Mo¿emy wskazaæ przyk³ady miast, w których proporcje p³ci wœród
mieszkañców zosta³y wyraŸnie zmienione przez nap³ywaj¹c¹ ludnoœæ. Oto
np. w Tarnowskich Górach w 1875 r. na 100 mê¿czyzn w wieku od 20 do
24 lat przypada³o a¿ 150 kobiet4. W Opolu natomiast w latach 1855–1910
na 100 mê¿czyzn odnotowano od 105 do 112 kobiet5. Przy takich dysproporcjach szanse wielu kobiet na zam¹¿pójœcie mala³y. Tak celibat, jak
i wdowieñstwo — nie tylko w miastach œl¹skich — czêœciej bywa³y udzia³em
kobiet ni¿ mê¿czyzn6.
Poniewa¿ przygl¹damy siê pozycji ekonomicznej, a wiêc i spo³ecznej kobiety, warto okreœliæ jej miejsce na rynku pracy w mieœcie. Pewne informacje na ten temat zawarte s¹ w metrykach ma³¿eñstw, ale równie¿ w metrykach chrztów i zgonów, czyli wszêdzie tam, gdzie spisywano dane kobiet
uczestnicz¹cych w ró¿nym charakterze w obrzêdach rejestrowanych w aktach koœcielnych. SprawdŸmy zatem w metrykach ma³¿eñstw, sk¹d czerpa³y
œrodki utrzymania panny m³ode pracuj¹ce przed zawarciem ma³¿eñstwa.
Otó¿ wiêkszoœæ z nich to robotnice i s³u¿¹ce. Inne znajdowa³y zatrudnienie
w handlu, us³ugach czy rzemioœle niecechowym, np. jako szwaczki, bieliŸniarki, modystki, koronkarki, praczki. Najmniej, co oczywiste, by³o urzêdniczek czy nauczycielek.
Przewaga robotnic wœród zawieraj¹cych zwi¹zki ma³¿eñskie panien
m³odych wynika³a naturalnie z przemys³owego charakteru Œl¹ska. W po³owie XIX w. najwiêcej kobiet pracuj¹cych w œl¹skim przemyœle zatrudnionych by³o we w³ókiennictwie. W 1849 r. stanowi³y one oko³o 63% za³óg
przêdzalniczych. Drug¹ bran¿¹ pod wzglêdem zatrudnienia kobiet by³
przemys³ spo¿ywczy, w którym odsetek robotnic wœród ogó³u cz³onków za³óg wynosi³ 27%, trzeci¹ — przemys³ mineralny, gdzie kobiety tworzy³y
grupê 12% ogó³u zatrudnionych; ³¹cznie w po³owie XIX w. oko³o 30% pra4

Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju powiatu, red. H. Rechowicz, Katowice 1969, s. 153.
E. Koœcik, Przemiany w strukturze spo³eczno–zawodowej i demograficznej ludnoœci Opola w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku na podstawie ksi¹g parafialnych i akt USC, Wroc³aw 1993, s. 191, tab. 68.
6
A. Fauve–Chamoux, Kobieta samotna — zjawisko miejskie, „Przesz³oœæ Demograficzna Polski. Materia³y
i Studia”, t. 17, Wroc³aw 1987, s. 208.

5
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cowników œl¹skiego przemys³u to kobiety. W ogromnej wiêkszoœci zajêcia
dostêpne dla kobiet nie by³y jednak ani dobrze p³atne, ani presti¿owe.
W latach 70. XIX w. udzia³ kobiet wœród pracowników nadzoru nie przekracza³ 1,1%. Niewiele wiêcej (2,5%) mo¿na ich znaleŸæ wœród w³aœcicieli
i osób kieruj¹cych œl¹skimi przedsiêbiorstwami7. Pracê zawodow¹ podejmowa³y w szczególnoœci kobiety pochodz¹ce z najubo¿szych rodzin, które
nie mog³y w oczekiwaniu na mê¿a pozostawaæ na utrzymaniu rodziców.
Czêsto bywa³y to równie¿ córki wdów lub samotnych matek, zmuszone
przez trudne warunki materialne do podjêcia pracy i ratowania domowego
bud¿etu.
Miasto przyci¹ga³o jednak nie tylko ofert¹ rynku pracy. Wskazuj¹ na to
ksiêgi chrztów, w których odnotowywano tak¿e urodzenia dzieci ze zwi¹zków pozama³¿eñskich. W parafiach miejskich na Œl¹sku obserwujemy
znacznie wiêkszy ich odsetek ni¿ na wsi8. Nie jest to jednak przejaw wiêkszego rozluŸnienia obyczajów w mieœcie. Ci¹¿a kobiety niezamê¿nej we
wszystkich œrodowiskach by³a przedmiotem krytyki, a nawet potêpienia.
Œrodowiska wiejskie by³y pod tym wzglêdem bardziej rygorystyczne
i w ksiêgach chrztów miejskich mamy tego liczne potwierdzenia. Oto wiejskie panny spodziewaj¹ce siê dziecka bardzo czêsto zmuszone by³y opuœciæ
dom rodzinny wskutek odrzucenia ich przez rodzinê. Niechêæ i napiêtnowanie ze strony œrodowiska wiejskiego sk³ania³y je te¿ do wyjazdu z miejscowoœci, w której mieszka³y. Wiêksze miasta okazywa³y siê pod tym wzglêdem bardziej tolerancyjne, m.in. z tego powodu odsetek dzieci nieœlubnych
w parafiach miejskich znacznie wzrasta³ i przewy¿sza³ wskaŸniki wiejskie.
Badania prowadzone w aktach parafii miejskich dowodz¹, ¿e wiele odnotowanych tu samotnych matek pochodzi³o ze œrodowisk wiejskich. Interesuj¹ce s¹ np. wyniki studiów nad miejsko–wiejsk¹ parafi¹ Strzelce Opolskie. Oto w latach 1766–1870 w mieœcie tym odsetek urodzeñ nieœlubnych
7

S. Michalkiewicz, Przemys³ i robotnicy na Œl¹sku (do 1914 r.), Katowice 1984, s. 147, 149.
Np. w Tarnowskich Górach urodzenia pozama³¿eñskie stanowi³y w latach 1851–1860 ok. 11% wszystkich
urodzeñ, a w nastêpnym dziesiêcioleciu ju¿ ok. 12%. W Opolu w latach 1851–1870 co pi¹te dziecko pochodzi³o ze zwi¹zku pozama³¿eñskiego, w latach 1891–1893 co siedemnaste, ale w latach 1911–1913 ju¿ co drugie. W wiejskich parafiach odsetki te by³y znacznie ni¿sze. Oto w S³awiêcicach w latach 1804–1870 wskaŸnik
urodzeñ nieœlubnych wynosi³ 5,6% wszystkich urodzeñ, a w Ziemiêcicach w latach 1791–1880 tylko 5%.
Por. M. Górny, Ruch naturalny ludnoœci Tarnowskich Gór w latach 1801–1870, Studia i Materia³y z Dziejów
Œl¹ska, t. 13, 1983, s. 46, tab. 26 i s. 47, tab. 27; H. Górecka, A. Janeczko, Ruch naturalny ludnoœci parafii S³awiêcice w latach 1804–1870, Studia Œl¹skie, Seria Nowa, t. 40, Opole 1982, s. 288–289; G. Gralla, Rozwój populacji w Ziemiêcicach i okolicy w latach 1651–1960, „Zeszyty Gliwickie”, t. 9, 1972, s. 183; E. Koœcik,
dz. cyt., tab. 83, s. 202.
8
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dzieci wynosi³ 7,6%, gdy w tym samym czasie w okolicznych wsiach nale¿¹cych do tej parafii tylko 5,6%9.
Na Œl¹sku obserwujemy ró¿nice tak¿e miêdzy miastami, w których
przewa¿a³a ludnoœæ katolicka (polska) lub protestancka (niemiecka). Wymowne jest tu porównanie stolic dwóch rejencji: Opola i Legnicy w latach
70. XIX w. Chocia¿, jak dowodz¹ badania metrykalne, w XIX w. na Œl¹sku
rodzi³o siê wiêcej dzieci nieœlubnych u ewangelików ni¿ u katolików, to jednak w ksiêgach urodzeñ protestanckiej Legnicy w 1875 r. odnotowano ni¿szy ich odsetek ni¿ w Opolu do lat 70. XIX w.10 Ewangelicy byli wobec kontaktów seksualnych ludzi stanu wolnego bardziej wyrozumiali, a wiêc nie
potêpiali równie¿ ich skutków. Panien maj¹cych urodziæ dziecko ze zwi¹zku pozama³¿eñskiego nie poddawano zatem w takim stopniu presji spo³ecznej i nie zmuszano do opuszczenia domu rodzinnego, jak to siê dzia³o
wœród katolików.
W Niemczech na prze³omie XIX i XX w. rodzi³o siê oko³o 180 tys. dzieci pozama³¿eñskich i tylko niewielki procent ich ojców p³aci³ alimenty11.
Nie pozostawa³o to bez znaczenia dla sytuacji materialnej matek, które
— gdy ci¹¿a stawa³a siê widoczna — na ogó³ traci³y pracê. W wiêkszoœci wywodzi³y siê z ubo¿szej czêœci spo³eczeñstwa, spora ich grupa pracowa³a
przedtem jako s³u¿¹ce czy robotnice; np. w parafii wa³brzyskiej w latach
1890–1900 wœród samotnych matek, których zawód zosta³ okreœlony w metryce urodzenia dziecka, 50% stanowi³y robotnice, a 25% s³u¿¹ce12. Liczb
tych nie mo¿na uznaæ za wyj¹tkowe, bowiem u schy³ku XIX w. w niemieckim œrodowisku robotniczym utrzymywanie przedma³¿eñskich kontaktów
seksualnych nale¿a³o do normalnego obyczaju. Do zawarcia ma³¿eñstwa
dochodzi³o na ogó³ dopiero po stwierdzeniu ci¹¿y b¹dŸ po urodzeniu dziecka13. Nie ka¿da jednak kobieta oczekuj¹ca dziecka stawa³a na œlubnym kobiercu b¹dŸ mog³a liczyæ na pomoc ze strony przysz³ego ojca. Pozostawione
same sobie, zarabia³y czêsto na utrzymanie, trudni¹c siê prostytucj¹14.
9

E. Koœcik, dz. cyt., s. 123; H. Krzy¿anowska, Ludnoœæ parafii œw. Doroty we Wroc³awiu w II po³owie
XIX w., Wroc³aw 1981, s. 59 (mpis pracy magisterskiej); J. Spycha³a, Urodzenia w parafii Strzelce Opolskie
w latach 1766–1870, „Studia Demograficzne” 1995, cz. 2, Urodzenia, s. 20.
10
E. Koœcik, dz. cyt., s. 121.
11
Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen, t. 1, 1815–1870, red. W. Pols, München 1973, s. 244.
12
L. Zacirka, Ludnoœæ parafii wa³brzyskiej w latach 1890–1900 na podstawie ksi¹g metrykalnych, Wroc³aw
1990, s. 31 (mpis pracy magisterskiej).
13
Deutsche Sozialgeschichte..., t. 1, s. 244.
14
Tam¿e.
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Trudnoœci materialne dawa³y o sobie znaæ tak¿e po urodzeniu dziecka.
K³opoty ze znalezieniem p³atnego zajêcia, praca ponad si³y w warunkach
szkodliwych dla zdrowia, z³e od¿ywianie wyniszcza³y organizm kobiety.
Warunki, w jakich ¿y³a i pracowa³a kobieta samotnie wychowuj¹ca dziecko,
nie pozostawa³y obojêtne dla ¿ycia i zdrowia jej potomka. Œl¹sk, w porównaniu z innymi prowincjami niemieckimi, charakteryzowa³ siê tak¿e wysokim odsetkiem urodzeñ martwych i wykazywa³ najwiêksz¹ liczbê zgonów
wœród niemowl¹t i ma³ych dzieci. Tak np. w Opolu w latach 1891–1893 a¿
60% dzieci, które w momencie urodzenia nie dawa³y oznak ¿ycia, urodzi³y
kobiety pochodz¹ce spoza Opola. W metrykach zaznaczono, ¿e Ÿród³em
ich utrzymania by³a s³u¿ba15. Z kolei w publikacji wydanej w 1867 r. lekarz
Œl¹skiej Spó³ki Brackiej, dr Schlockow, podawa³, ¿e w latach 1864–1866
przeciêtna liczba zgonów dzieci w wieku 1–5 lat wynosi³a w pañstwie pruskim 47 na 1 000 mieszkañców, a np. w powiecie bytomskim a¿ 8016. Badania wskazuj¹ na znacznie wiêksz¹ œmiertelnoœæ dzieci urodzonych przez
kobiety samotne17, które nie by³y w stanie zapewniæ sobie ani w³aœciwego od¿ywiania, ani higienicznych warunków w czasie ci¹¿y i po rozwi¹zaniu. Opolskie kobiety proletariuszki poza s³u¿b¹ mia³y do wyboru najczêœciej pracê w cementowniach lub w wytwórniach cygar. Dwunastogodzinny, a nawet d³u¿szy dzieñ pracy to nie jedyna przyczyna wyniszczenia kobiecych organizmów. W fabryce cygar Engel i SPA w Opolu pracê rozpoczynano o godzinie 7, a koñczono o 19. Wy³¹czaj¹c przerwy na posi³ki, dzieñ pracy trwa³ 10 godzin. Na kobiety zatrudnione przy wyrobie cygar czyha³o jeszcze jedno niebezpieczeñstwo. Kontakt z tytoniem uniemo¿liwia³ karmienie niemowl¹t piersi¹, pokarm matek by³ bowiem zatruty jego toksycznymi
zwi¹zkami.
Wiêkszoœæ dzieci samotnych matek chrzczono tu¿ po urodzeniu,
w ci¹gu najbli¿szych 2–3 dni, co mo¿e sugerowaæ, ¿e rodzi³y siê one na ogó³
w gorszej kondycji fizycznej, podobnie jak dzieci pochodz¹ce z ubogich rodzin. Jak tego dowodz¹ badania metrykalne, w tym samym czasie na Œl¹sku
obserwuje siê, wœród lepiej sytuowanych œrodowisk, tendencje do odwlekania terminu chrztu. Rodziny ubogie i samotne matki tylko sporadycznie decydowa³y siê na od³o¿enie ceremonii chrztu na czas póŸniejszy. Kr¹g bliskich, z którego wywodzili siê rodzice chrzestni, tak¿e nie by³ zbyt szeroki.
15
16
17

E. Koœcik, dz. cyt., s. 124.
K. Popio³ek, dz. cyt., s. 232.
E. Koœcik, dz. cyt., s. 128.
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Kobiety pochodz¹ce spoza miasta, w którym rodzi³y swe dzieci, bardzo czêsto prosi³y o udzia³ w ceremonii osoby przypadkowe. Nierzadko by³y to po³o¿ne, a w Opolu tak¿e uczestniczki kursów dla po³o¿nych, prowadzonych
w miejscowym szpitaliku, œwiadcz¹cym bezp³atn¹ pomoc lekarsk¹ samotnym matkom oraz kobietom pochodz¹cym z najubo¿szych rodzin. Zdarza³o siê jednak, ¿e w akcie chrztu uczestniczyli ¿ebracy czy koœcielni.
Pora zadaæ pytanie, jakie szanse na póŸniejsze zam¹¿pójœcie mia³a kobieta samotnie wychowuj¹ca dziecko? Jak dowodz¹ badania oparte na metrykach, czêœæ kobiet samotnie wychowuj¹cych dzieci nie traci³a szans tych
bezpowrotnie. Chocia¿ gardzono „zowitkami”, jak na Górnym Œl¹sku nazywano panny z dzieckiem, to jednak nie wykluczano ich ostatecznie ze
spo³eczeñstwa. Wiele kobiet do koñca jednak boryka³o siê samotnie z trudem wychowania dziecka, czasami nie jednego.
Jak zauwa¿y³a Antoinette Fauve–Chamoux: „Mê¿czyŸni kieruj¹cy gospodarstwem s¹ niemal zawsze ¿onaci (...), natomiast kobiety prowadz¹ce
gospodarstwa s¹ w wiêkszoœci wdowami (...)”18. Spostrze¿enie to poczynione zosta³o wprawdzie przy okazji badañ nad ludnoœci¹ Reims, nie traci jednak trafnoœci i w stosunku do odleg³ych parafii œl¹skich przedstawianego
w artykule okresu.
Samotnoœæ dotyka³a kobietê tak¿e po œmierci mê¿a. Nie musia³a byæ
jednak trwa³a. Czêœæ owdowia³ych kobiet wychodzi³a ponownie za m¹¿.
Cech¹ znamienn¹ nowych zwi¹zków zawieranych przez wdowy jest to, ¿e
czêœciej wychodzi³y za m¹¿ za kawalerów ni¿ za wdowców19. Wdowami zostawa³y kobiety oko³o trzydziestki i starsze. Stanowi³y niew¹tpliwie nie najgorsze partie, gdy¿ dysponowa³y materialnym dorobkiem poprzedniego
ma³¿eñstwa, doœwiadczeniem w prowadzeniu domu. To typowy casus Wokulski — Minclowa.
ród³o, które pos³u¿y³o nam do przedstawienia niektórych aspektów
¿ycia samotnej kobiety œl¹skiej, nie daje mo¿liwoœci nakreœlenia pe³nego
obrazu. Pozwala wydobyæ z zapisów liczne okruchy, z których mo¿na próbowaæ krok po kroku odtwarzaæ jej nie³atwe losy. Jednak dopiero skojarzenie ze
sob¹ wielu ró¿nych przekazów Ÿród³owych dostarczy brakuj¹cych ogniw
kobiecej historii i wówczas dopiero mê¿czyzna przestanie byæ „g³ównym
podmiotem procesu dziejowego”, jak to uj¹³ Andrzej Karpiñski20.

18
19
20

A. Fauve–Chamoux, dz. cyt., s. 215.
Tak by³o m.in. w Opolu w drugiej po³owie XIX w. Por. E. Koœcik, dz. cyt., s. 113.
A. Karpiñski, Kobieta w mieœcie polskim w drugiej po³owie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 7.
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Samotnoœæ i homoseksualizm
jako alternatywne modele ¿ycia
w podrêcznikach szkolnych
Samotnoœæ i homoseksualizm...

Próba napisania tekstu o tym, jak w podrêcznikach szkolnych przedstawia siê dzieci i m³odzie¿y ¿ycie w pojedynkê, samotnie, zakoñczy³a siê fiaskiem. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e temat samotnoœci jest we wspó³czesnej edukacji szkolnej tematem tabu. Unikanie przedstawiania tego zjawiska obserwuje siê od niedawna. Podrêczniki szkolne z lat wczeœniejszych
(XIX w.) wiele miejsca poœwiêca³y osobom samotnym, które pojawia³y siê
w dwojakim kontekœcie — jako osoby wymagaj¹ce pomocy albo przeciwnie
— jako osoby tej pomocy udzielaj¹ce. Nauczycielki, ciotki, wujkowie, pozbawieni w³asnych rodzin, interesowali siê dzieæmi, spieszyli z pomoc¹
w trudnych sytuacjach, obdarowywali prezentami. Sytuacja spotykana
przecie¿ wspó³czeœnie dosyæ czêsto, i¿ obecny uczeñ, z wyboru lub koniecznoœci, pozostanie w przysz³oœci cz³owiekiem samotnym, najwyraŸniej nie
wzbudza zainteresowania autorów wspó³czesnych podrêczników. Trudno
powiedzieæ, czy dlatego, ¿e samotnoœæ traktowana jest jako klêska ¿yciowa,
czy te¿ autorzy podrêczników uznaj¹, ¿e do tej roli nie trzeba nikogo przygotowywaæ. Samotny cz³owiek nie musi bowiem odgrywaæ jedynie istotnych, zdaniem wiêkszoœci autorów, ról rodzicielskich. Istnieje te¿ inne wyt³umaczenie — wiele podrêczników przedstawia katolicki punkt widzenia,
zgodnie z nim nale¿a³oby t³umaczyæ uczniom, ¿e samotnoœæ oznacza automatyczn¹ rezygnacjê z wszelkich doœwiadczeñ seksualnych, dziewictwo
i celibat — a to mog³oby okazaæ siê trudne i kontrowersyjne. Dlatego te¿
zdecydowa³am siê rozszerzyæ zakres moich rozwa¿añ o przedstawienie opi-
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nii dotycz¹cych innych form rodziny — rodzin rozbitych, samotnego macierzyñstwa, ma³¿eñstw homoseksualnych. Te zagadnienia pojawia³y siê
w podrêcznikach od oko³o 20 lat. W rozdzia³ach traktuj¹cych o ¿yciu w rodzinie na marginesie przewija³y siê tematy poruszaj¹ce kwestiê rodziny,
a odnosz¹ce siê do innych form ¿ycia rodzinnego (albo jego patologii, jak
przedstawia to zagadnienie wiêkszoœæ autorów).
We wspó³czesnych podrêcznikach wyodrêbniono oddzielny temat „rodzina”. Podrêczniki do przedmiotu: „Historia i spo³eczeñstwo” dla szkó³
podstawowych i „Wiedza o spo³eczeñstwie” (szczególnie na poziomie gimnazjalnym) poœwiêcaj¹ sporo miejsca rodzinie i ma³¿eñstwu. Zgodnie z za³o¿eniem jeszcze wiêcej miejsca to zagadnienie zajmuje w podrêcznikach
do przedmiotu zatytu³owanego jednoznacznie: „Przygotowanie do ¿ycia
w rodzinie”. W artykule zosta³y uwzglêdnione podrêczniki i niektóre programy do wszystkich poziomów nauki — do historii dla klas IV–VI, w nich
bowiem znajduj¹ siê rozdzia³y poœwiêcone rodzinie, oraz podrêczniki do
przedmiotów: wiedza o spo³eczeñstwie i przygotowanie do ¿ycia w rodzinie
dla szkó³ ponadpodstawowych. Wobec tego ¿e obecnie s¹ ich dziesi¹tki,
stara³am siê wybraæ podrêczniki obowi¹zuj¹ce na ró¿nych szczeblach edukacji, w ró¿nych miastach i pisane przez autorów reprezentuj¹cych ró¿ny
œwiatopogl¹d. Nie zawsze by³o to mo¿liwe, bowiem, jak ju¿ wspomina³am,
tematy samotnoœci, homoseksualizmu i rozwodów pojawiaj¹ siê rzadko.
Z tytu³ów rozdzia³ów, a nawet nazw przedmiotów jasno wynika za³o¿enie,
które przyœwieca³o autorom programów i podrêczników. M³ody cz³owiek
— od szko³y podstawowej po klasê maturaln¹ — wychowywany jest na
przysz³ego cz³onka za³o¿onej przez siebie rodziny, a wiêc przygotowywany
do roli ¿ony i matki lub mê¿a i ojca we wzorowej (zdaniem podrêcznika)
rodzinie.
Alternatywne modele rodziny czy te¿ przyk³ady ¿ycia poza rodzin¹ pojawiaj¹ siê tym czêœciej, im starszy jest uczeñ, dla którego s¹ przeznaczone
podrêczniki. W starszych klasach porusza siê niekiedy zagadnienia homoseksualizmu, samotnego macierzyñstwa, rozwodów czy rodzin niepe³nych
(termin ten mo¿e oznaczaæ nie tylko rodziny rozbite, ale te¿ bezdzietne lub
z jednym dzieckiem). Przedstawia siê te¿ odmienne modele rodziny (konkubinaty, ma³¿eñstwa homoseksualne) i jej patologie. Najrzadziej jednak
wspomina siê o samotnoœci.
W wielu podrêcznikach nie dopuszcza siê jednak nawet refleksji nad
mo¿liwoœci¹ istnienia innych form rodziny poza tradycyjn¹, z³o¿on¹ z mê-
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¿a, ¿ony i dzieci. „(…) ma³¿eñstwo daj¹ce pocz¹tek rodzinie z natury rzeczy
stanowi tylko i wy³¹cznie zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny. (…) rodzina nie jest
sztucznym, wymyœlonym przez cz³owieka tworem okreœlonym przez prawa
stanowione — ale najpierwotniejsz¹ naturaln¹ wspólnot¹ osób i podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹. Na przestrzeni tysi¹cleci nic i nikt — nie zmieni³ jej
natury, istotnych funkcji i znaczeñ. Kwestionowanie roli rodziny jest przeciw naturze, prowadzi do cierpienia samych cz³onków rodziny i destrukcji
spo³ecznej”1 — poucza autorka programu nagrodzonego przez Ministerstwo Oœwiaty. Mo¿na wrêcz spotkaæ siê z demonizowaniem zwi¹zków nieformalnych, samotnoœci i rozwodów, które, jak siê okazuje, mog¹ staæ siê
wrêcz œmiertelnym niebezpieczeñstwem dla jednostki: „Cz³owiek przysposabia siê do ¿ycia i prawid³owo funkcjonuje tylko w ramach rodziny. (…)
Wielkim zagro¿eniem dla naszej cywilizacji jest du¿a liczba ludzi nieodczuwaj¹cych potrzeby sformalizowania swojego zwi¹zku, jeszcze wiêksza liczba rozwodów wœród tych, którzy wst¹pili w zwi¹zki ma³¿eñskie, rosn¹ca
grupa dzieci pozama³¿eñskich i wychowuj¹cych siê w rozbitych rodzinach
(…), zaspokajanie potrzeb erotycznych z przypadkowymi partnerami, co
w epoce rozprzestrzeniania siê AIDS jest œmiertelnym zagro¿eniem dla ca³ej ludzkoœci”2.
Dzieci w szkole podstawowej ucz¹ siê zazwyczaj tylko o „wzorcowym”
modelu pe³nej rodziny, chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e autorzy najnowszych
podrêczników zaczêli dostrzegaæ tak¿e wœród swoich czytelników dzieci samotnych rodziców. W programie szko³y podstawowej jest np. rysunek
drzewa genealogicznego — dotychczas podrêczniki nakazywa³y znalezienie zdjêæ lub przynajmniej informacji zarówno o rodzinie ojca, jak i matki.
Teraz niektórzy autorzy podchodz¹ do tego zadania z wiêksz¹ ostro¿noœci¹.
„Znajd¹ siê chyba równie¿ zdjêcia twoich rodziców, choæ byæ mo¿e teraz
mieszkasz tylko z jednym z nich”3.
Potomstwo pojawia siê w podrêcznikach zawsze po œlubie, jako wynik
odpowiedzialnej decyzji kochaj¹cych siê ma³¿onków. „Rodzice to mama
i tata. Zanim przyszliœcie na œwiat, oni siê poznali, postanowili za³o¿yæ rodzinê i mieæ dzieci. Wziêli œlub. Z tej uroczystoœci na pewno zachowa³y siê
1

W. E. Papis, Busola ¿ycia. Æwiczenia dla m³odzie¿y i rodziców. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie, Warszawa
1998, s. 80, 82.
2
J. Pilikowski, Wiedza o spo³eczeñstwie, pañstwie i prawie. Podrêcznik do nauczania wiedzy o spo³eczeñstwie
w szko³ach ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy), Kraków 2002, s. 16.
3
A. Pacewicz, G. Czetwertyñska, T. Merta, J. Królikowski, A to historia! 4, cz. 1, Warszawa 2000, s. 12.
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jakieœ zdjêcia”4 — zapewniaj¹ autorzy, nieco chyba beztrosko, ma³ych czytelników.
Ma³¿eñstwo traktowane jest zawsze jako konieczne dope³nienie ¿ycia
ka¿dego cz³owieka. „¯ycie ma³¿eñskie szczególnie sprzyja rozwojowi cz³owieka. Ciep³o oraz bliskoœæ cz³onków wspó³¿yj¹cych ze sob¹ s¹ istotnymi
«katalizatorami» rozwoju”5 — dowiaduje siê uczeñ korzystaj¹cy z podrêcznika Wêdruj¹c ku doros³oœci. Pomijaj¹c ju¿ ¿enuj¹c¹ nieudolnoœæ stylistyczn¹ tego zdania, mo¿na wnioskowaæ, ¿e poza ma³¿eñstwem pe³ny rozwój nie
jest mo¿liwy. Cz³owiek nie tylko rozwija siê, ale uczy siê ról mêskich lub
kobiecych wy³¹cznie w pe³nej rodzinie. „Dziewczynka uczy siê od matki
pe³nienia roli kobiety, a ch³opiec przejmuje od ojca zachowania typowe dla
roli mê¿czyzny”6.
Podrêczniki przekonuj¹ dzieci, ¿e ka¿de z nich w przysz³oœci za³o¿y
rodzinê. Co charakterystyczne, w przypadku dziewcz¹t nie dopuszcza siê
w ogóle innej ewentualnoœci. W jednym z podrêczników czytamy: „Dziewczêta, wchodz¹ce teraz w okres dojrzewania, bêd¹ kiedyœ matkami. Ch³opcy — zapewne zostan¹ ojcami”7, co sugeruje, ¿e w przypadku mê¿czyzn
odgrywanie ról rodzicielskich jest tylko prawdopodobne, a nie pewne, jak
w przypadku kobiet.
Inny podrêcznik stwierdza, ¿e istnieje wrêcz spo³eczne oczekiwanie, i¿
ka¿dy dojrza³y cz³owiek wst¹pi w zwi¹zki ma³¿eñskie. „Mo¿na te¿ mówiæ
o swoistej presji na doros³ego cz³owieka, by za³o¿y³ rodzinê, gdy¿ jest to powszechnie oczekiwane postêpowanie innych w stosunku do doros³ej jednostki”8. W tym przypadku autorzy pope³nili chyba nawet nadu¿ycie. Cytowane zdanie podparte jest bowiem przypisem (ale, jak s¹dzê, niewielu m³odych czytelników odda siê na tyle uwa¿nej lekturze, by go przeczytaæ) pochodz¹cym z dzie³a Józefa Cha³asiñskiego M³ode pokolenie ch³opów, wydanego w 1938 r. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spo³eczeñstwo i oczekiwania spo³eczne od tego czasu nieco siê zmieni³y, a to, co by³o prawd¹ na przedwojennej wsi, niekoniecznie musi byæ prawd¹ w dzisiejszym wielkim czy
mniejszym mieœcie. Wydaje siê te¿, ¿e zamieszczona ni¿ej statystyka rów4

J. J. Parysek, J. Wendt, Historia i spo³eczeñstwo. Podrêcznik dla klasy IV, Gdañsk 1999, s. 16.
Wêdruj¹c ku doros³oœci. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
red. T. Król, M. Ryœ, Kraków 2002, s. 119.
6
Wokó³ nas. Wiedza o spo³eczeñstwie. I klasa gimnazjum, red. E. Kosiñska, Kraków 2000.
7
Wêdruj¹c ku doros³oœci. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów klas V–VI szko³y podstawowej,
red. T. Król, Kraków 1999.
8
Wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Ksi¹¿ka dla m³odzie¿y, Warszawa 1999, s. 162.
5
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nie¿ pochodzi z okresu miêdzywojennego, zawiera bowiem dane, ¿e po³owa 21–letnich dziewcz¹t ju¿ jest zamê¿na, a w wieku 35 lat tylko 8% pozostaje pannami.
Niewiele natomiast — lub Ÿle — mówi siê o wszystkich innych alternatywnych wobec ma³¿eñstwa formach rodziny, np. konkubinatach. Niektóre
podrêczniki jednoznacznie oceniaj¹ ich istnienie jako zagro¿enie dla rodziny i spo³eczeñstwa9. Inne, raczej z lat wczeœniejszych, podkreœlaj¹, ¿e nie s¹
to w rozumieniu prawa pe³noprawne rodziny, a ich funkcjonowanie stwarza ró¿norodne komplikacje i pozbawia przywilejów, które maj¹ ma³¿eñstwa czy rodziny niepe³ne10. Na tym tle pozytywnie wyró¿nia siê katolicki
podrêcznik Znaku dla szkó³ œrednich, bo nie tylko nie ukrywa przed swoimi
czytelnikami, ¿e nie wszyscy zawieraj¹ zwi¹zki ma³¿eñskie, ale, co wiêcej,
podaje tê wiadomoœæ zupe³nie obiektywnie, powstrzymuj¹c siê od jakichkolwiek ocen. „Rodzice mog¹ tworzyæ zwi¹zek formalny (ma³¿eñstwo) lub
nieformalny (konkubinat)”11. Nieco dalej, równie¿ ca³kowicie obiektywnie, autorzy podrêcznika stwierdzaj¹, ¿e obecnie coraz wiêcej osób odchodzi od zawierania ma³¿eñstw. „Wspó³czesna socjologia obserwuje wiele
zjawisk, które powoduj¹ zmianê utrwalonego przez wieki kszta³tu rodziny. Bodaj najwa¿niejszym z nich jest niechêæ do formalizowania swych
zwi¹zków”12.
Od najm³odszych klas dzieci dowiaduj¹ siê z podrêczników o rozwodach. Pojawia siê te¿ motyw sieroctwa, czêœciej spo³ecznego ni¿ naturalnego — jednak opisywany tylko w kontekœcie pytania, kto powinien zaj¹æ siê
dzieckiem. „Czasami zdarza siê, ¿e rodzice ¿yj¹ w separacji lub s¹ rozwiedzeni. Fakt ten nie zwalnia ich jednak od obowi¹zku opieki nad dzieæmi.
Tylko s¹d mo¿e odebraæ lub ograniczyæ rodzicom prawo opieki nad dzieæmi i powierzyæ je pañstwu lub rodzinie zastêpczej”13.
Natomiast znacznie rzadziej podrêczniki wspominaj¹ o œmierci jako
przyczynie rozbicia rodziny (jako ciekawostkê mogê tu podaæ fakt, ¿e
w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych kategorycznie za¿¹dano od
nas, jako autorów podrêcznika dla klasy VI, usuniêcia zdania o rodzinie

9

W. E. Papis, dz. cyt., s. 186.
W. Sokoluk, D. Andziak, M. Trawiñska, Przysposobienie do ¿ycia w rodzinie, Warszawa 1987, s. 257.
Wiedza o spo³eczeñstwie. Cz³owiek i spo³eczeñstwo, red. R. Chojnowski, Kraków 2003, s. 19.
12
Tam¿e, s. 20.
13
B. Szeweluk–Wyrwa, W. Surdyn–Fertsch, Historia i spo³eczeñstwo. Cz³owiek i jego cywilizacja. Dzieñ
dobry, historio!, Poznañ 2000, s. 33.
10

11
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niepe³nej w wyniku œmierci jednego rodzica. „Nie bêdziemy pisaæ dzieciom
o tak okropnych rzeczach” — brzmia³ argument).
W starszych klasach rozwód i jego przyczyny omawia siê bardziej szczegó³owo, pojawiaj¹ siê równie¿ oceny moralne zarówno tego zjawiska, jak
i innych nietypowych form rodziny, np. w podrêczniku Wêdruj¹c ku doros³oœci jednoznacznie powi¹zano fakt rozwodów z laicyzacj¹ spo³eczeñstwa,
wspominaj¹c o nich w podrozdziale Ma³¿eñstwa laickie. Podrêcznik t³umaczy: „(…) w ma³¿eñstwie cywilnym istnieje mo¿liwoœæ rozwodu. Aczkolwiek tego smutnego faktu nowo¿eñcy nie zak³adaj¹, to jednak czasem staje
siê on faktem. Nierzadko towarzysz¹ mu dramaty. Zw³aszcza dzieci p³ac¹ wysok¹ cenê za rozstanie rodziców. Zdarza siê, ¿e ponownie zawarte
ma³¿eñstwo równie¿ nie realizuje pok³adanych w nim nadziei. Mo¿e dlatego czêœæ ludzi rezygnuje z zawierania ma³¿eñstwa i pozostaje w wolnych
zwi¹zkach. (…) Jest to w pewnym sensie ucieczka od odpowiedzialnoœci.
(…) Nawet najbardziej liberalny cz³owiek zgodzi siê, ¿e stopniowo oddalamy siê od piêknych, maj¹cych g³êbok¹ symbolikê zwyczajów. (…) Dzieje
rodziny na przestrzeni wieków wskazuj¹, ¿e jej pos³annictwo jest œwiête,
odwieczne i niezmienne”14. Tak¿e inny podrêcznik ocenia rozwody bardzo
surowo: „Rozwód w prawie polskim jest traktowany jako coœ zupe³nie wyj¹tkowego i z³ego, dlatego mo¿e byæ orzeczony tylko wówczas, gdy s¹d dojdzie do przekonania, ¿e dalsze utrzymywanie ma³¿eñstwa nie tylko nie s³u¿y rodzinie, ale jest dla niej szkodliwe”15.
Nie tylko rozwód, lecz i ¿ycie niepe³nych rodzin przedstawiane jest
w czarnych barwach. „Nie wszystkie rodziny s¹ szczêœliwe. S¹ rodziny niepe³ne, tylko z jednym rodzicem. Niektóre dzieci wychowuj¹ siê u dziadków,
w domu dziecka albo w rodzinie zastêpczej”16 — stwierdza pewien podrêcznik przeznaczony dla czwartoklasistów. W efekcie sporo dziesiêcioletnich czytelników musi zgodnie z treœci¹ obowi¹zuj¹cego podrêcznika
oceniæ w³asn¹ rodzinê i swoje ¿ycie w niej jako nieudane.

14

Wêdruj¹c ku doros³oœci. Przygotowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów starszych klas szko³y podstawowej,
red. T. Król, Kraków 1997, s. 192–193.
15
J. Miko³ajewicz, Wiedza o ¿yciu w spo³eczeñstwie. Podrêcznik dla szkó³ podstawowych i œrednich, Poznañ–Warszawa 1994, s. 34.
16
B. Baran, W. Babiñski, W rodzinie, w Polsce, w Europie. Podrêcznik do historii i spo³eczeñstwa dla klasy IV,
Warszawa 2000, s. 15.
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Tak wiêc osoby samotne w rozumieniu podrêczników to osoby, które za³o¿y³y rodzinê, choæ próba ta zakoñczy³a siê fiaskiem, a ich rodzina
w ocenie podrêcznikowej jest niepe³nowartoœciowa.
Podrêczniki wspominaj¹ o samotnoœci najczêœciej w dwóch przypadkach. Samotnoœæ, ale wzglêdna samotnoœæ matki z dzieckiem, pojawia siê
po rozwodzie (opisuje siê wy³¹cznie rozwody w rodzinach, gdzie s¹ dzieci,
poniewa¿ jedynie to jest interesuj¹ce dla m³odzie¿y wywodz¹cej siê z rozbitych domów) oraz w przypadku samotnego macierzyñstwa. Nikt nie pisze
jednak o samotnoœci tych rodziców, którzy nie pozostaj¹ z dzieæmi.
Samotnoœæ w kontekœcie samotnego rodzicielstwa, samotnoœæ matek,
bo w podrêcznikach ojcowie z dzieæmi nie wystêpuj¹, pojawia siê zazwyczaj
dopiero w gimnazjum i oceniana jest jako klêska ¿yciowa. Samotne matki
to zazwyczaj albo nastolatki, które przez niefrasobliwoœæ i niestosowanie
siê do zasad czystoœci przedma³¿eñskiej zasz³y w ci¹¿ê, albo kobiety rozwiedzione. W przypadku nastolatek nawet bardzo katolickie podrêczniki radz¹ jednak czêsto raczej wybór samotnego macierzyñstwa ni¿ œlub. „Doroœli nie powinni nak³aniaæ m³odych do œlubu, czêsto lepszym wyjœciem jest
poczekaæ, a¿ dziecko siê urodzi i czas poka¿e, czy m³odzi rzeczywiœcie chc¹
i potrafi¹ stworzyæ rodzinê”17. Samotne macierzyñstwo nastolatki oceniane
jest nieco ³agodniej ni¿ rozwódek czy kobiet samotnych z wyboru, poniewa¿ ³¹czy siê z odrzuceniem aborcji jako naj³atwiejszego wyjœcia z sytuacji.
Jednak nie gorszym, a w wielu przypadkach bardziej wskazanym przez podrêczniki rozwi¹zaniem jest oddanie dziecka do adopcji. M³odego czytelnika wrêcz przekonuje siê, ¿e w wyrzeczeniu siê dziecka (choæ trzeba dodaæ, ¿e tylko bezpoœrednio po urodzeniu) nie ma nic moralnie nagannego.
„Ca³kowite zrzeczenie siê praw rodzicielskich (…) wydaje siê rzecz¹ trudn¹, nawet jeœli to dziecko stanowi dramatyczn¹ komplikacjê ¿yciow¹. Niektórzy uwa¿aj¹ to wrêcz za niemoralne. Tymczasem, jakkolwiek to by³oby
ciê¿kie dla matki, z punktu widzenia dziecka jest to niew¹tpliwie dobre rozwi¹zanie”18. Wskazuje siê na wiele zalet adopcji, podczas gdy samotne
macierzyñstwo jawi siê jako wybór niezwykle trudny, czêsto zamykaj¹cy
dziewczynie drogê do dalszego rozwoju i normalnego ¿ycia. Argumenty
podawane przez autorów maj¹ œwiadczyæ, ¿e w gruncie rzeczy na oddaniu
niemowlêcia korzysta i dziecko, i matka. Zaletami adopcji jest m.in. to, ¿e
17
Wêdruj¹c ku doros³oœci. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów klas I–III gimnazjum, red. T. Król,
Kraków 1999, s. 177.
18
Tam¿e, s. 179.
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„dziecko od pocz¹tku ¿ycia wychowuje siê w pe³nej rodzinie; dziewczyna,
która nie jest jeszcze dojrza³a psychicznie do macierzyñstwa, mo¿e «nadrobiæ» b³êdy m³odoœci i swobodnie pokierowaæ swoim ¿yciem”19. Uderza tu
przede wszystkim za³o¿enie, ¿e dla dziecka gorszym rozwi¹zaniem jest wychowywanie go przez rodzon¹ matkê, ni¿ wyrzeczenie siê go, by spêdzi³o
dzieciñstwo w „pe³nej”, ale jednak obcej rodzinie. Zadziwia te¿ ca³kowite
pominiêcie prze¿yæ psychicznych dziewczyny, która zgodnie z podrêcznikow¹ wyk³adni¹ bêdzie cierpieæ przez resztê ¿ycia, jeœli dokona aborcji, natomiast oddaj¹c w³asne dziecko (czy te¿ raczej „b³¹d m³odoœci”), mo¿e
swobodnie przejœæ nad tym do porz¹dku dziennego. Trudno te¿ powiedzieæ, dlaczego autor nie wspomina o najpopularniejszym rozwi¹zaniu, jakim jest wziêcie œlubu lub wspólne zamieszkanie przysz³ych rodziców, choæ
ze statystyk i potocznej wiedzy wiadomo, ¿e wiele dzieci rodzi siê znacznie
wczeœniej ni¿ przepisowe dziewiêæ miesiêcy po œlubie.
Jeszcze rzadziej w podrêcznikach jest mowa o kobietach, które œwiadomie decyduj¹ siê na posiadanie dziecka, nie maj¹c mê¿a. Te jednoznacznie
okreœlane s¹ mianem egoistek. Ich dziecko to „maskotka”, próba wype³nienia „samotnego ¿ycia”. Ponuro ocenia siê tak¿e mo¿liwoœæ wychowania
dzieci przez samotne matki, przy czym, paradoksalnie, ostrze krytyki skierowane jest w wiêkszym stopniu przeciw rozwódkom i matkom samotnym
z wyboru (a czasem tak¿e ojcom). „W rodzinie niepe³nej z wyboru ojca nie
ma programowo, o j c i e c j e s t n i e p o t r z e b n y. Podobna psychicznie
sytuacja mo¿e byæ po rozwodzie z w³asnej woli, z wyboru — ojciec sta³ siê
niepotrzebny, zosta³ przecie¿ odrzucony, bo mnie nie kocha³, bo mnie
krzywdzi³, bo niszczy³ moje szczêœcie, a ja jestem wolna i mam prawo do
szczêœcia… Kobieta przejmuje wobec dziecka funkcje ojca. Podobne ró¿nice maj¹ miejsce miêdzy sytuacj¹, gdy wychowuj¹cy samotnie dziecko ojciec jest wdowcem b¹dŸ gdy wynika to ze œwiadomego wyboru, gdy uwa¿a,
¿e potrafi dziecku zast¹piæ matkê. Wybieraj¹c model rodziny niepe³nej jako swoj¹ drogê do szczêœcia, myli siê i krzywdzi swoje dziecko”20. Uderza tu
bezwzglêdna teza, ¿e nawet w rodzinie, gdzie matka jest krzywdzona przez
ojca — co mo¿e np. znaczyæ bita czy poni¿ana — dziecku bêdzie zawsze lepiej ni¿ w rodzinie rozbitej. Dzieci samotnych matek, szczególnie ch³opcy,
nie maj¹ szans na normalny rozwój, poniewa¿ zosta³y pozbawione koniecz19
20

Tam¿e, s. 178.
Zanim wybierzesz. Program do przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie, Warszawa 1999, s. 279.
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nych mêskich wzorców. „W rodzinach niepe³nych matka, a rzadziej ojciec
musi pe³niæ rolê obydwojga rodziców, co jest trudne i zwykle nie w pe³ni
udane”21.
Czasem teza postawiona jest jeszcze bardziej stanowczo. „Roœnie liczba
dzieci wychowywanych w rodzinach niepe³nych. Dzieci pozbawione opieki
obojga rodziców nie posiadaj¹ w³aœciwych wzorów zachowañ, co powoduje
zaburzenia w ich przysz³ym ¿yciu osobistym. Mo¿e byæ tak¿e praprzyczyn¹
wielu innych patologii spo³ecznych”22. W tym przypadku diagnoza postawiona jest ju¿ nie w formie mo¿liwoœci, ale pewnika — dzieci z rodzin niepe³nych nie bêd¹ w stanie stworzyæ prawid³owej rodziny. S¹ te¿ z góry podejrzane — jako znacznie bardziej podatne na patologie. A wiêc dzieci
z rozbitych rodzin s¹ ju¿ nie tyle nieszczêœliwe, ile gorsze.
Podrêczniki w ogóle nie bior¹ pod uwagê mo¿liwoœci poczêcia dziecka
poza ma³¿eñstwem jako œwiadomej decyzji ani te¿ mo¿liwoœci zaakceptowania ci¹¿y przez oboje przysz³ych rodziców. Wspomina siê wprawdzie
o tym, ¿e dziecko powstaje nie na skutek zawarcia ma³¿eñstwa, ale na skutek aktu seksualnego, ale ci¹¿a poza ma³¿eñstwem zawsze grozi i przysz³ej
rodzinie, i dziecku: „Zagro¿enie dla rodziny pojawia siê, zanim ona powstanie. Zdarza siê, ¿e m³odzi ludzie rozpoczynaj¹ wspó³¿ycie p³ciowe
przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego. (…) Dziewczyna zachodzi
w ci¹¿ê, a nastêpnie rodzi dziecko. (…) Pojawia siê wœród nas nowa osoba,
wartoœæ sama w sobie i nadzieja dla spo³eczeñstwa (…). Pojawia siê i…
Czêstokroæ nie zastaje odpowiednich warunków, by ¿yæ i rozwijaæ siê. Jego
matka nie jest przygotowana na jego przyjœcie, a ojciec…?”23. Uderza tu
przede wszystkim przekreœlenie szans ¿yciowych dzieci urodzonych poza
ma³¿eñstwem.
Samotnoœci jako wyboru czy koniecznoœci ¿yciowej nie znajdziemy
natomiast nigdzie, niezale¿nie od tego, dla jakiej grupy wiekowej, szko³y
czy klasy podrêcznik jest przeznaczony. Jedyny dopuszczalny wypadek
— a i tak nierozpatrywany w kategoriach samotnoœci — to wybór drogi duchownej. Cytowany tu wielokrotnie podrêcznik Busola ¿ycia dopuszcza bycie samotnym, ale wy³¹cznie jako „oddanie siê Bogu w darze oblubieñczym. Jest to wybór bez¿eñstwa (dziewictwa) dla królestwa niebieskiego.
Jest to zwi¹zane z wielk¹ p³odnoœci¹ duchow¹. To droga ksiêdza, zakonni21
22
23

J. Rulka, Wychowanie obywatelskie. Podrêcznik do wiedzy o spo³eczeñstwie, Warszawa 2000, s. 18.
K. Jurek, A. £ynka, Wiedza o spo³eczeñstwie. Szko³a œrednia, £ódŸ 2000, s. 28.
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ka czy zakonnicy oraz osób œwieckich konsekrowanych. ¯yj¹c w szczególnym zjednoczeniu duchowym z Bogiem nie trac¹ oni nic ze swojej to¿samoœci w sferze p³ciowej: kobieta nie przestaje byæ kobiet¹, a mê¿czyzna
— mê¿czyzn¹. Bóg niezwykle dope³nia i uwydatnia ich tak, ¿e staj¹ siê duchowymi ojcami oraz matkami dla wielu, czasem dla tysiêcy, a nawet milionów…”24. W podobnym kontekœcie pojawia siê samotnoœæ w podrêczniku
Wies³awa Sokoluka: „(…) zjawisko rodzinnego bytowania jest w œwiecie
ludzkim uniwersalne. (…) Nawet ci, którzy dokonuj¹ innych wyborów (np.
œluby klasztorne), te¿ poniek¹d do³¹czaj¹ do «rodzinnopodobnej» formy
bytowania(…)”25.
Niezwykle rzadko wspomina siê o mo¿liwoœci pozostania samotnym
bez wybrania jednoczeœnie kariery duchownej. Mo¿e i lepiej, bo wizje, jakie roztacza jedyny podrêcznik wspominaj¹cy o osobach, które nie zawar³y
zwi¹zku ma³¿eñskiego, s¹ raczej przera¿aj¹ce. W programie do podrêcznika Zanim wybierzesz pojawia siê temat „Obawa przed starokawalerstwem
lub staropanieñstwem i sposób rozwi¹zania problemu”26. Sposobu jednak
nie podano, a szkoda, bowiem w samym podrêczniku pojawiaj¹ siê pytania
do m³odzie¿y: „Czy zastanawia³aœ (zastanawia³eœ) siê, czy Ci nie grozi, ¿e
zostaniesz star¹ pann¹ czy starym kawalerem? Jak nale¿y rozumieæ powiedzenie, ¿e «ona ma usposobienie starej panny» czy «starego kawalera»?”27.
Pozostanie samotnym jest wiêc oceniane jednoznacznie jako groŸba, nad
której unikniêciem powinny zastanawiaæ siê ju¿ nastolatki. Zadziwia te¿
powielanie skrajnie negatywnego stereotypu starej panny czy kawalera.
Wprawdzie podrêcznik stwierdza, ¿e nie ka¿da niezamê¿na jest star¹ pann¹ czy nie¿onaty starym kawalerem, ale opis mówi sam za siebie, dlatego
te¿ warto zacytowaæ go w ca³oœci: „Na tê cechê sk³adaj¹ siê: nieumiejêtnoœæ
dostosowania siê do drugiego cz³owieka, rezygnowania ze swoich planów
i uznawania jego racji oraz niezdolnoœæ odbierania cudzych odczuæ, niezdolnoœæ zobaczenia, ¿e uczucie jest realnym prze¿yciem, nieraz silniejszym od racji rozumowej. Dla zakamienia³ych starych panien i starych kawalerów nie ma czegoœ takiego, jak reakcje emocjonalne, a tym bardziej irracjonalne i nie ma innych racji ni¿ w³asna. Starzej¹c siê dziwaczej¹, nie po-

24
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W. E. Papis, Busola ¿ycia…, s. 202.
W. Sokoluk, D. Andziak, M. Trawiñska, Przysposobienie do ¿ycia..., s. 257.
Zanim wybierzesz. Program do przedmiotu..., s. 45.
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trafi¹c dopasowaæ siê nawet do najbli¿szych. Nie jest to poci¹gaj¹ca wizja,
osoba taka jest utrapieniem dla siebie i dla najbli¿szych”28.
Paradoksalnie, homoseksualizm jest tematem czêœciej wspominanym
ni¿ samotnoœæ. Poprawnoœæ polityczna wymaga bowiem, aby podrêczniki
z prze³omu wieków porusza³y zagadnienia zwi¹zków homoseksualnych.
Jednak jako szczególnie kontrowersyjny znajduje siê tylko w podrêcznikach przeznaczonych dla starszych czytelników, choæ ostatnio pojawia siê
tak¿e w podrêcznikach gimnazjalnych.
Problem homoseksualizmu autorzy umieszczaj¹ zazwyczaj w rozdziale poœwiêconym zaburzeniom rozwoju, razem z ekshibicjonizmem, sadyzmem, masochizmem, a nawet kazirodztwem i pedofili¹. Czytelnik czêsto
rozpoczyna lekturê od konstatacji, ¿e rozdzia³ dotyczy dewiacji seksualnych29. Homoseksualiœci, mimo zapewnieñ, ¿e nie s¹ winni swojej orientacji seksualnej, nie ciesz¹ siê raczej sympati¹ i zrozumieniem autorów. Program do jednego z bardziej znanych podrêczników Zanim wybierzesz zaleca
np. przeprowadzenie na lekcji z m³odzie¿¹ dyskusji, jaka jest ró¿nica pomiêdzy orientacj¹ homoseksualn¹ a aktem homoseksualnym. Nale¿y te¿
zapytaæ uczniów: „Co mówi statystyka o trwa³oœci wiêzi miêdzyludzkich opartych na relacji heteroseksualnej i homoseksualnej?”30. Nastêpnie
uczeñ dostaje zadanie: „ZnajdŸ dane, jaki odsetek zarejestrowanych zachorowañ na AIDS w Polsce dotyczy narkomanów, homoseksualistów
i osób czêsto zmieniaj¹cych partnerów seksualnych”31. W zwi¹zku z tym, ¿e
pytanie zadano, omawiaj¹c tematykê homoseksualizmu, a nie AIDS, nie
jest to wy³¹cznie ukazanie ryzykownych zachowañ seksualnych. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e homoseksualiœci znaleŸli siê w gronie osób, których zachowania oceniane s¹ jako moralnie naganne. Przyczyn homoseksualizmu autorzy niemal wszystkich podrêczników nie szukaj¹ we wrodzonych
sk³onnoœciach. Czêsto natomiast powtarza siê twierdzenie, ¿e jest on wynikiem z³ej sytuacji w rodzinie — przy czym patologia rodzin, z których wywodz¹ siê homoseksualni mê¿czyŸni, polega zazwyczaj na tym, ¿e to matka,
a nie ojciec ma w niej pozycjê dominuj¹c¹. „(…) gdy nastêpuje pomieszanie ról matki i ojca, nikt z nich nie pe³ni w³aœciwie swojej roli i dzieci zawsze
na tym cierpi¹. (…) Synowie z takich rodzin zak³adaj¹c rodzinê, podœwia28
29
30
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domie szukaj¹ oparcia w ¿onie (jak przedtem w matce), zamiast samemu
staæ siê dla niej oparciem. (…) Ta sama sytuacja poprzedza czêsto pierwsze
— nierzadko nieœwiadome — doœwiadczenia homoseksualne” 32.
Jest to te¿ jedyny przypadek, gdy podrêczniki, nie mówi¹c o tym wprost,
zalecaj¹ samotne ¿ycie, bowiem wiêkszoœæ autorów ostro ocenia zachowania homoseksualne i wystêpuje przeciw jakiejkolwiek mo¿liwoœci zalegalizowania wspólnego ¿ycia przez zwolenników tej orientacji seksualnej. Podrêczniki z lat wczeœniejszych (np. wspomniany ju¿ Sokoluk) te¿ oczywiœcie
nie wspominaj¹ o mo¿liwoœci funkcjonowania ma³¿eñstw homoseksualnych, podkreœlaj¹c raczej trudnoœci homoseksualistów w znalezieniu partnera i utrzymaniu trwa³ego zwi¹zku. Kilka podrêczników poœwiêca wiele
miejsca na udowadnianie czytelnikom, ¿e ¿adna mo¿liwoœæ porozumienia
w sprawie udzielenia przez pañstwo zgody na œluby homoseksualne nie mo¿e byæ w Polsce brana pod uwagê, poniewa¿ ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny jest jedyn¹, odwieczn¹ i naturaln¹ form¹ rodziny.
„Ma³¿eñstwo i rodzina to zwi¹zek naturalny. U jego podstaw le¿y wielowiekowa tradycja. (…) ¯adne inne zwi¹zki spo³eczne znane w innych okresach
historycznych czy w innych spo³ecznoœciach (sekty, konkubinaty, komuny)
nie mog¹ w pe³ni zaspokoiæ tych potrzeb i wype³niaæ wszystkich funkcji
ma³¿eñstwa i rodziny”33.
W œwietle negatywnego stosunku do alternatywnych form ma³¿eñstwa
i do homoseksualizmu prezentowanego na ³amach podrêczników nie dziwi, ¿e bardzo ostro potêpia siê ma³¿eñstwa homoseksualne: „Prawo polskie bezwzglêdnie zak³ada, ¿e zwi¹zek ma³¿eñski mog¹ zawrzeæ tylko osoby odmiennej p³ci. (…) Prawo nasze nie przewiduje (tak, jak jest to ju¿
w niektórych krajach) prawnego sankcjonowania zwi¹zków homoseksualnych. I nie chodzi tutaj o dyskryminacjê osób o innej orientacji seksualnej.
Takie stanowisko polskiego ustawodawcy wynika z tradycji, pogl¹dów polskiego spo³eczeñstwa na zwi¹zki homoseksualne i na ma³¿eñstwo. Nie wnikaj¹c w przyczyny i nie obarczaj¹c nikogo win¹, nale¿y jednak generalnie
uznaæ, i¿ zwi¹zek homoseksualny jest zwi¹zkiem patologicznym. A przecie¿ zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego to nie tylko prawne usankcjonowanie
nowego zwi¹zku w znaczeniu spo³ecznym, ale jednoczeœnie zal¹¿ek rodziny. A rodzina to równie¿ dzieci. Usankcjonowanie zwi¹zku homoseksual32
33
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nego osób tej samej p³ci, rodzi³oby bardzo wiele problemów tak spo³ecznych, jak i prawnych”34. Ale na tym nie koniec. Podrêcznik ostrzega, ¿e kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego ma prawo równie¿ nie udzieliæ œlubu
transwestycie.
Podrêcznik dla szkó³ œrednich wydany w 2000 r. tak¿e zauwa¿a przemiany form ma³¿eñstwa. Po szczegó³owym wymienieniu typów rodzin dotychczas istniej¹cych informuje, ¿e „niektóre z nich bulwersuj¹ otoczenie
i stawiaj¹ pod znakiem zapytania dotychczas stosowane definicje rodziny
i ma³¿eñstwa. Widaæ to szczególnie na przyk³adzie zwi¹zków (ma³¿eñstw?)
osób tej samej p³ci”35. Pozytywnie wyró¿nia siê na tym tle podrêcznik
Znaku, który podaje taktownie i obiektywnie informacjê o istnieniu
ma³¿eñstw homoseksualnych, bez ¿adnych ocen moralnych: „Jedn¹ z podstaw do prawnej opieki pañstwa nad rodzin¹ jest zawarcie ma³¿eñstwa, czyli zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny (w innych pañstwach niekoniecznie)” 36.
Czym starszy czytelnik, tym przedstawiana mu rodzina jest mniej wzorowa i typowa. Pojawiaj¹ siê patologie ¿ycia rodzinnego — przede wszystkim „problem alkoholowy”. Za rodziny patologiczne czy na pograniczu patologii uwa¿a siê te¿ czasem rodziny bezdzietne, szczególnie gdy jest to
bezdzietnoœæ z wyboru. Niektóre podrêczniki posuwaj¹ siê nawet do tego,
¿e ma³¿eñstwo z jednym dzieckiem postrzegane jest jako niepe³na, patologiczna rodzina. Surowo ocenia siê ma³¿onków, którzy decyduj¹ siê nie mieæ
dzieci lub ograniczyæ siê do jednego. Autorzy sceptycznie odnosz¹ siê do
t³umaczeñ, takich jak wskazywanie braku odpowiednich warunków (t³umacz¹c, ¿e podobnymi argumentami szermuj¹ ludzie w dobrej sytuacji finansowej i dobrym zdrowiu). Przyczyn¹ niechêci do posiadania dzieci jest
bowiem, ich zdaniem, albo niedostrzeganie wartoœci, które niesie rodzicielstwo, albo niechêæ spo³eczeñstwa do rodzin wielodzietnych, albo
te¿ z³amanie czystoœci przedma³¿eñskiej: „W niektórych wypadkach niechêæ do poczêcia dziecka mo¿e byæ konsekwencj¹ przedma³¿eñskich stosunków seksualnych. Wiadomo, ¿e pierwsze prze¿ycia zwi¹zane z ¿yciem
erotycznym s¹ najmocniejsze i na d³ugo zostan¹ w pamiêci (…). Je¿eli by³y
to stosunki wi¹¿¹ce siê z obaw¹ przed zajœciem w ci¹¿ê, a tak zazwyczaj jest,
mog³y one pozostawiæ w psychice kobiety trwa³e przeœwiadczenie, ¿e ci¹¿a
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jest czymœ niepo¿¹danym, wywo³uj¹cym lêk”37. Inny podrêcznik tak¿e bardzo podejrzliwie patrzy na bezdzietne rodziny. „Z powodu nastêpstw
chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, czyli wenerycznych, wskutek zatrucia œrodowiska, wystêpowania wad rozwojowych oraz alergizacji uk³adu
rozrodczego, a przede wszystkim z powodu dokonania zabójstwa dziecka
w ³onie matki zwanego aborcj¹, jak równie¿ po stosowaniu spirali domacicznej, a tak¿e z przyczyn nieznanych — bezp³odnoœæ wystêpuje u oko³o
20% ma³¿eñstw i ma tendencje wzrostowe”38. W tym samym podrêczniku autorzy podjêli próbê oceny propozycji zaradzenia bezp³odnoœci
— np. zap³odnienie pozaustrojowe uznali za g³êboko nieetyczne, poniewa¿
nie wszystkie zarodki maj¹ szansê zostaæ dzieæmi. Jedynym akceptowanym rozwi¹zaniem pozostaje dla autorów przywo³ywanego podrêcznika
adopcja.
Patologii dotykaj¹cych ¿ycia rodzinnego mo¿e byæ wiele. Zagro¿eniem
dla jego trwa³oœci mog¹ byæ np. brutalne gry komputerowe39 czy te¿ dezintegracja spowodowana naruszeniem tradycyjnych ról (np. „bezrobotny ojciec gotuje i sprz¹ta, a matka zarabia”)40.
Pomijanie zjawiska samotnego ¿ycia w podrêcznikach jest tym bardziej
przykre, ¿e jak wskazuj¹ badania demograficzne, coraz wiêcej jest w Polsce
gospodarstw jednoosobowych. O ile jednak ról ma³¿eñskich i rodzicielskich mo¿na nauczyæ siê lepiej czy gorzej we w³asnej rodzinie, to bycie samotnym jest sposobem ¿ycia, którego nie mog¹ nauczyæ rodzice. Ca³kowity
brak zainteresowania i uwzglêdniania takiej mo¿liwoœci w podrêcznikach
czyni z osób samotnych wyj¹tki niewarte, aby siê nimi zajmowaæ. Martwi
tak¿e, ¿e wszelkie odstêpstwa od „jedynie s³usznego” katolickiego modelu
rodziny wiêkszoœæ podrêczników ocenia bardzo surowo. M³odzi ludzie, nauczani przez wszystkie lata pobytu w szkole, ¿e musz¹ w przysz³oœci koniecznie odgrywaæ role rodzicielskie i ma³¿eñskie, swoj¹ przysz³¹ samotnoœæ, homoseksualizm czy rozwód musz¹ z koniecznoœci odczuwaæ jako
niespe³nienie oczekiwañ spo³ecznych.
Co jeszcze groŸniejsze i — oœmieli³abym siê powiedzieæ — karygodne,
to fakt, ¿e autorzy wielu podrêczników zdaj¹ siê zapominaæ, i¿ wœród ich
37

Wêdruj¹c ku doros³oœci. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, s. 206.
W. E. Papis, Busola ¿ycia..., s. 107.
Wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Ksi¹¿ka dla m³odzie¿y.
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Z. Smutek, J. Maleñka, B. Surmacz, Wiedza o spo³eczeñstwie, podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c¹cego,
liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, Gdynia 2003, s. 18.
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czytelników znajduj¹ siê nie tylko potencjalni rodzice, ale przede wszystkim dzieci, z których czêœæ pochodzi na pewno z rozbitych domów, bywa
dzieæmi samotnych rodziców, jedynakami. Choæ twórcom podrêcznikowych tekstów przyœwieca³a zapewne szlachetna idea chronienia przysz³ego
pokolenia, zapominaj¹, ¿e pisz¹c o niew³aœciwym rozwoju dzieci z tych rodzin, przedstawiaj¹ przysz³oœæ wielu swych czytelników w czarnych barwach. Nie wydaje siê te¿ — delikatnie mówi¹c — wskazanym zabiegiem
pedagogicznym przedstawianie rodziców tych dzieci jako osób egoistycznych, pozbawionych instynktów rodzicielskich, o niejasnej i niezbyt œwietlanej przesz³oœci.
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Obraz kobiety samotnej w Polsce na wsi
i w ma³ym mieœcie na pocz¹tku XXI wieku

Obraz kobiety samotnej w Polsce...

Etnologia nie zajmuje siê pojedynczym cz³owiekiem jako takim, najczêœciej umieszcza go w kontekœcie okreœlonej grupy. Mo¿e to byæ grupa jêzykowa, wyznaniowa, zawodowa, wieku, p³ci, ale te¿ grupa rodzinna.
Rodzina jest struktur¹, której badania etnologiczne poœwiêca³y bardzo
wiele miejsca, œledz¹c m.in. jej przemiany, kszta³towanie siê relacji pokrewieñstwa i powinowactwa, terminologiê, kwestie dziedziczenia, lokacji czy
opieki nad m³odym pokoleniem. Tym samym koncentruj¹c siê na problemie samotnoœci w specyficznej odmianie kultury wspó³czesnej istniej¹cej
na wsi i w ma³ym mieœcie, nie sposób pomin¹æ tak¿e owych zagadnieñ, by
lepiej zrozumieæ tytu³owe zjawisko w takiej formie, w jakiej wystêpuje
w wy¿ej wzmiankowanych œrodowiskach.
G³ównym punktem wyjœcia, a zarazem porównania ze stanem obecnym
rodziny widzianym przez pryzmat kobiet samotnych, zarejestrowanym na
wybranym fragmencie terytorium Ma³opolski, bêdzie doœæ wyczerpuj¹co
opisany i zrekonstruowany stan rodziny w kulturze przesz³ej i obecnej (tak¿e w kulturze typu ludowego, zaliczaj¹cej siê do tzw. kultur tradycyjnych)
oraz spo³eczno–gospodarczo–kulturowe Ÿród³a zmian, które przyczyni³y
siê do aktualnego kszta³tu rodziny. Zbigniew Tyszka1 wyró¿ni³ trzy stadia,
przez które przesz³a rodzina w minionych trzech stuleciach ze wzglêdu na
1
Powo³ywaæ siê bêdê na autorów, którzy zajmuj¹ siê problematyk¹ rodziny, reprezentuj¹c ró¿ne dyscypliny nauk spo³ecznych, m.in. F. Adamski, Rodzina. Wymiar spo³eczno–kulturowy, Kraków 2002; Z. Tyszka, Rodzina we wspó³czesnym œwiecie, Poznañ 2002; Rodzina w czasach szybkich przemian, red. Z. Tyszka, „Roczniki Socjologii Rodziny. Studia Socjologiczne oraz Interdyscyplinarne”, t. 13 (2001), Poznañ 2002; K. Slany,
Alternatywne formy ¿ycia ma³¿eñsko–rodzinnego w ponowoczesnym œwiecie, Kraków 2002.
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rodzaj struktury spo³ecznej i systemu gospodarczego: okres preindustrialny, industrialny oraz postindustrialny2. W pierwszym okresie struktura
spo³eczna by³a stabilna i oparta na uk³adzie hierarchicznym, co przek³ada³o siê na podobn¹ stabilizacjê struktury rodzinnej (patriarchaln¹, czêsto
powi¹zan¹ z rodzinn¹ instytucj¹ pracy). W okresie industrialnym (XIX
i XX w.) zmiana systemu gospodarczego spowodowa³a równie¿ zmianê na
poziomie mikro. Oznacza³o to zmianê w warunkach egzystencji rodziny, co
przejawia³o siê przede wszystkim w oderwaniu rodziny od jej zaplecza pracy, dotychczas doœæ œciœle zwi¹zanych. Coraz mniejszy by³ tak¿e wp³yw wywierany przez spo³ecznoœæ lokaln¹ na ¿ycie rodzinne, a poszczególne rodziny coraz bardziej zaczê³y siê odrywaæ od tej¿e spo³ecznoœci na poziomie
zwi¹zków ekonomicznych oraz symbolicznych i etycznych. Postêpowa³a
w tym okresie coraz wiêksza pluralizacja i autonomizacja zarówno cz³onków rodziny, jak i cz³onków spo³eczeñstwa w ogóle. W trzecim wyró¿nionym okresie rodzina jako instytucja spo³eczna, podobnie wiêc jak i inne,
zaczê³a wcielaæ zasady liberalne. Przejawia³o siê to nie tylko na poziomie
mega– czy mezostruktur spo³ecznych, ale tak¿e w sposobie budowania egzystencji przez poszczególne jednostki, które zaczê³y artyku³owaæ d¹¿enia
do wolnoœci, swobody i autonomicznoœci, a tak¿e podkreœlaæ swoj¹ jednostkowoœæ. Idee te przek³ada³y siê wiêc na osobnicze wybory ¿yciowe i style ¿ycia, zesz³y te¿ na poziom o wiele g³êbszy ni¿ oddzia³ywanie wy³¹cznie na polu np. hase³ politycznych czy filozoficznych. Zbigniew Tyszka podkreœla, ¿e
w obecnej epoce (postindustrialnej), gdy mo¿na œledziæ przeobra¿enia rodziny, jej funkcji, ról i zadañ przypisywanych poszczególnym cz³onkom tej
instytucji, zarysowuje siê kilka podstawowych zjawisk umacniaj¹cych d¹¿enia do indywidualizmu i autonomii3. S¹ to cechy najbardziej charakterystyczne dla obrazu wspó³czesnej rodziny i najbardziej interesuj¹ce z punktu widzenia etnologii. Wymienia on zatem m.in.: wzrost zatrudnienia kobiet, zmniejszanie siê wartoœci dziecka, co oznacza, ¿e sta³o siê ono dobrem
konkurencyjnym dla innych dóbr, zró¿nicowanie wartoœci i norm uznawanych i deklarowanych przez poszczególnych cz³onków rodziny oraz zmniejszenie siê wagi tzw. tradycyjnych wartoœci spo³ecznych i kulturowych,
np. spadek chêci do zak³adania rodziny (przek³ada siê to na relatywnie rosn¹c¹ wspó³czeœnie liczbê zwi¹zków tzw. nieformalnych).
2
3

Z. Tyszka, dz. cyt., s. 102–103.
Tam¿e, s. 104.
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Owe zmiany i tendencje dotykaj¹ce ¿ycia rodzinnego nie s¹ obce tak¿e
— jak podkreœla³am to wy¿ej — œrodowisku, które wspó³czeœnie pozosta³o
jeszcze przy korzeniach „tradycyjnych”, co znajduje wyraz przede wszystkim w tzw. tradycyjnym stylu ¿ycia i przek³ada siê na organizacjê ¿ycia opieran¹ nadal na patriarchalnym uk³adzie stosunków pomiêdzy cz³onkami rodziny4. Ow¹ organizacjê wzmacnia³a równie¿, z pewnoœci¹ doœæ silna mniej
wiêcej do po³owy XX w., specyfika organizacji czasu pracy i sam jej charakter oraz œrodowisko ¿ycia. Jedn¹ zaœ z cech przypisywanych kulturze tradycyjnej i w równym stopniu ka¿dej instytucji, w tym rodzinie, by³o zamkniêcie tego œrodowiska na innoœæ i innowacje, jego represyjnoœæ, bezwzglêdne
dodatnie wartoœciowanie zbiorowoœci w przeciwieñstwie do jednostki oraz
œcis³e rozgraniczenia kompetencji ze wzglêdu na wiek i p³eæ 5.
Modelowa rodzina w okresie preindustrialnym zaspokaja³a rozmaite
potrzeby: od gospodarczych po pielêgnacyjne i emocjonalne, pe³ni³a te¿
rozmaite funkcje, jak zapewnianie bezpieczeñstwa, wychowanie, przekaz
tradycji rodzinnych i regionalnych czy religijnych po funkcjê prokreacyjn¹.
4

Zbigniew Tyszka wœród cech rodziny kultywuj¹cej „tradycyjny” styl ¿ycia wymienia: „du¿¹ jej spójnoœæ,
brak indywidualistycznych tendencji jej cz³onków, przewagê stosunków materialno–rzeczowych nad emocjonalno–osobistymi”; Z. Tyszka, dz. cyt., s. 27.
5
Co szczególnie uderza³o podczas analizy organizacji pracy w takim typie kultury, choæ ów podzia³ wynikaæ
mia³ przede wszystkim z pos³ugiwania siê racjonalnoœci¹ instrumentaln¹ vel formaln¹, kiedy to „dobiera siê
œrodki optymalnie skutecznie do wybranych celów” (T. Buksiñski, Racjonalnoœæ w epoce globalizacji,
[w:] Kultura jako przedmiot badañ. Studia filozoficzno–kulturoznawcze, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Poznañ 2001, s. 125–139) — w¹tek ten poruszam szerzej w nieco innym kontekœcie dotycz¹cym stosunku
do pieni¹dza we wspó³czesnym œrodowisku postrolniczym i w dawnym rolniczo–wiejskim w artykule, który
uka¿e siê w najbli¿szym numerze ³ódzkich „Zeszytów Wiejskich”. Znaczy³o to, ¿e ka¿dy cz³onek spo³ecznoœci i rodziny dysponuje — z racji odmiennej œcie¿ki socjalizacji, jak¹ pod¹¿a³ — ró¿nym od innych, a dla siebie swoistym zasobem wiedzy kulturowej i doœwiadczenia ¿yciowego, które mog¹ byæ wykorzystane dla dobra wspólnego: rodziny czy grupy wiêkszej. Jednak np. feministyczne odczytywanie praktyk spo³ecznych
i kulturowych na poziomie organizacji pracy czy w ogóle interakcji spo³ecznych w œwietle rangi przypisywanej ka¿dej z p³ci w tym typie kultury, gdzie „¿eñskie” plasowa³o siê na podrzêdnej pozycji wobec tego, co
„mêskie”, obna¿a „ludowy” sposób myœlenia, oparty w rzeczywistoœci na racjonalnoœci materialnej, a nie
formalnej (T. Buksiñki, dz. cyt.). Oznacza to, ¿e niewa¿na by³a skutecznoœæ wybranych sposobów dzia³ania,
czyli „optymalnoœæ” w³aœnie, jak by siê mog³o wydawaæ, obserwuj¹c podzia³ pracy czy funkcji spo³ecznych,
opieraj¹cych siê na za³o¿eniu, ¿e „ka¿dy pracuje i ¿yje tak, jak ma ¿yæ, bo takie a nie inne jego predyspozycje
nasza kultura w nim rozwija i ich potrzebuje, jest on wiêc jej potrzebny na równi ze wszystkimi innymi”.
W rzeczywistoœci najwa¿niejsze by³y owe „materialne” cele i wartoœci, zw³aszcza zaœ rodzaj spo³ecznej i kulturowej „energii”, jaka uczestniczy³a w procesie ich osi¹gania. A zatem, choæ kobieta rzeczywiœcie bra³a
udzia³ w przeprowadzaniu jakiegoœ dzia³ania, to w tym typie kultury ocena jej wk³adu nie bêdzie ju¿ proporcjonalna do zaanga¿owania, lecz ni¿sza od jej faktycznej wartoœci i wagi. Choæ jest potrzebna, to ma³o warta. Udzia³ kobiety w jakiejœ pracy czy jej obecnoœæ podczas przeprowadzania jakiegoœ dzia³ania mo¿e je
wrêcz deprecjonowaæ. Nie pomo¿e równie¿ w jej nobilitacji, poniewa¿ kobieta zajmuje doln¹ pozycjê
w „spo³ecznej hierarchii presti¿u”, bez wzglêdu na swoj¹ faktyczn¹ „przydatnoœæ” kulturow¹ (B. Tryfan, Pozycja spo³eczna kobiety wiejskiej, Warszawa 1968, s. 96).
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Ze wzglêdu na to, ¿e rodzina w typie kultury ludowej by³a zazwyczaj zespo³em autarktycznym i o du¿ym stopniu kontroli ¿ycia jej cz³onków, presja
rodziny oraz wiêkszej grupy lokalnej spo³ecznoœci wywiera³a najwiêkszy
wp³yw na przebieg ¿ycia osobistego i mo¿liwych wyborów ¿yciowych. Rzecz
jasna zmienia siê to obecnie, szczególnie na badanym przeze mnie obszarze. Jako teren etnograficznych badañ terenowych wybra³am region, zwany
w literaturze przedmiotu Zagórzem6. Le¿y on w Ma³opolsce i obejmuje
mniej wiêcej obszar równy gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim
(g³ówny oœrodek administracyjny to miasto Mszana Dolna, drugie miasto
w tym powiecie po Limanowej)7. Obszar ten zaliczany jest do gospodarczej
strefy leœno–rolniczej, choæ warto dodaæ, ¿e przemiany w gospodarowaniu
dotykaj¹ go najintensywniej w porównaniu z innymi powiatami z województwa ma³opolskiego, albowiem w 2002 r. znajdowa³o siê tam najwiêcej
gospodarstw agroturystycznych w ca³ym województwie (by³o ich 74 wed³ug
danych zebranych w ramach spisu powszechnego8). Nadal jednak, choæ
o produkcji rolnej w nowoczesnym i wspó³czesnym rozumieniu nie mo¿na
jeszcze mówiæ, wiêkszoœæ rodzin utrzymuje niewielkie gospodarstwa, gdzie
uprawia siê ziemiê na w³asne potrzeby. Istnieje równie¿ grupka gospodarzy, którzy posiadaj¹ stada owiec, ale zaobserwowaæ te¿ mo¿na, ¿e coraz
wiêcej gruntów uprawnych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹. Jest
to teren o wysokiej dzietnoœci, poniewa¿ ze znanych mi ponad 100 rodzin
liczba dzieci przypadaj¹ca na jedno ma³¿eñstwo to co najmniej trójka potomstwa w rodzinach m³odych ludzi, z roczników 60. i 70., natomiast ich rodzice czy dziadkowie mieli zazwyczaj 5–7 dzieci. Zauwa¿yæ te¿ mo¿na, ¿e
wiek zam¹¿pójœcia nadal jest stosunkowo niski. W grupie znanych mi kobiet z roczników 1950–1970 by³y to lata pomiêdzy 20. a 26. rokiem ¿ycia. Wœród starszych kobiet (matek i babek m³odszych informatorek) wiek
uznawany za odpowiedni do zawarcia ma³¿eñstwa by³ czêsto jeszcze ni¿szy, np. 18–19 lat. Gdy jednak porówna siê wspó³czesne dane ze Ÿród³ami

6

Badania terenowe prowadzê tam od 2002 r.
Precyzyjniejszy opis jego usytuowania, w oparciu o ustalenia wieloletniego badacza jego kultury Sebastiana Flizaka, pozwala stwierdziæ, ¿e rozci¹ga siê on wzd³u¿ linii po³udnie — pó³noc, której krañce wytyczaj¹
z jednej strony Rabka i Gorce, a z drugiej Kasinka, rzeka Raba i góra Œnie¿nica, oraz wzd³u¿ linii zachód —
wschód, czyli siêga od Tenczyna i Lubienia do strefy tymbarcko–limanowskiej (S. Flizak, Atlas polskich strojów ludowych. Strój Zagórzan, Wroc³aw 1956, s. 66, ryc. 51).
8
Województwo Ma³opolskie — 2002 r., Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Kraków
2003.
7
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z lat 1880–18909, potwierdza siê i tu aktualna w skali ca³ego kraju tendencja
do zawierania przez kobiety ma³¿eñstw w coraz starszym wieku10. Powodem przesuwania siê tej granicy na znanych mi terenach rolniczych i postrolniczych jest coraz wiêkszy odsetek kobiet studiuj¹cych i szukaj¹cych aktywnie pracy po studiach, a wiêc czêœæ z nich po ukoñczeniu szko³y pomaturalnej lub ponadlicealnej nie od razu wraca do rodzinnej okolicy, szukaj¹c
pracy i dalej kszta³c¹c siê w du¿ych miastach.
Te plany ¿yciowe pewnej grupy m³odych kobiet przecz¹ wizerunkowi
kobiety w tym typie kultury, jaki do tej pory j¹ obowi¹zywa³ i obowi¹zuje
w zasadzie nadal, tzn. grupa rodzinna oraz spo³ecznoœæ lokalna wymaga³a
od dziewczyny odegrania przez ni¹ roli kobiety zamê¿nej i kobiety matki.
Kultura ta zarówno ówczeœnie, jak i obecnie cechuje siê wysok¹ endogami¹ i homogami¹, czyli doborem partnerów na zasadzie podobieñstwa
wed³ug obowi¹zuj¹cych w grupie i jej kulturze wartoœci. Popularny s¹d
o kojarzeniu ma³¿eñstw ze wzglêdu na interesy rodzinne zwi¹zane z ziemi¹
(zasobnoœæ w grunty, ich jakoœæ, s¹siedztwo itp.), która postrzegana by³a jako bezwzglêdne kryterium wyboru, nie jest wcale s¹dem powierzchownym.
By³a to rzeczywiœcie wartoœæ najwy¿sza. Praca na ziemi by³a zajêciem sakralizowanym i zrytualizowanym. W zasadzie to w³aœnie ona zas³ugiwa³a na
miano „pracy” czy „pracy prawdziwej”, w przeciwieñstwie do zajêæ wykonywanych przez kobiety w obejœciu, ko³o domu czy w domu. Byæ mo¿e te¿
taki s¹d o pracy przetrwa³ w tym typie spo³ecznoœci pod postaci¹ wspó³czesnego (werbalnego, p³acowego itp.) degradowania wysi³ków kobiet i ich roli
w utrzymaniu domu z zajêæ pozarolniczych. Paradoksalnie zaœ, to kobieta
nierzadko utrzymuje rodzinê dziêki takim zajêciom, poniewa¿ mê¿czyzna,
nawet pracuj¹c na roli, nie jest w stanie zapewniæ bytu swoim najbli¿szym;
9

S. Flizak, dz. cyt., s. 44.
W ostatnich dziesiêcioleciach XIX w. na terenie Zagórza dziewczêta wychodzi³y za m¹¿ z regu³y w wieku
16–19 lat. Powy¿ej 20. roku ¿ycia ich „atrakcyjnoœæ” matrymonialna gwa³townie spada³a. Wœród mê¿czyzn
istnia³a podobna tendencja do wczesnego zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich, choæ zazwyczaj mê¿czyŸni ¿enili siê w bardziej zaawansowanym wieku ni¿ dziewczêta. W ich przypadku by³o to pomiêdzy 20. a 26. rokiem ¿ycia. Starsi gospodarze, czyli od 28. do 60. roku ¿ycia, choæ ¿enili siê ju¿ rzadziej, to ich szanse na o¿enek by³y przeciêtnie dwu– lub trzykrotnie wiêksze ni¿ ich rówieœniczek. Poza tym wybierali wtedy kobiety
m³odsze od siebie. Istnia³a du¿a ró¿nica wieku pomiêdzy ma³¿onkami, œrednio 10 lat i wiêcej. Mo¿na to
wrêcz nazwaæ regu³¹ w praktyce kojarzenia siê ma³¿eñstw. Zdarza³y siê jednak i takie pary, gdzie ró¿nica ta
by³a minimalna i ma³¿onkowie byli rówieœnikami, co byæ mo¿e przek³ada³o siê tak¿e na bardziej partnerski
uk³ad w zwi¹zkach szesnastolatek z osiemnasto– i dziewiêtnastolatkami. Pary takie stanowi³y jednak mniejszoœæ, przewa¿a³y ma³¿eñstwa bardziej zró¿nicowane wiekowo. Sama zaœ niedawno spotka³am siê z opini¹,
¿e wybranek kobiety 25–letniej, który ma 33 lata, jest ju¿ dla niej „za stary” i ¿e ró¿nica wieku miêdzy nimi
jest znaczna. Opiniê tak¹ wypowiadali rodzice dziewczyny.
10

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

510 Inga KuŸma

poza tym to w³aœnie mê¿czyzna na badanym obszarze pozostaje bez pracy
d³u¿ej ni¿ kobieta, co mo¿na dostrzec po przeanalizowaniu tabeli, w której dokonano porównania d³ugoœci okresu bezrobocia mê¿czyzn i kobiet
(zarejestrowanych jako bezrobotni) na terenie Mszany Dolnej w 2002 r.:
Ogó³em

do 3 m–cy
w³¹cznie

4–12 m–cy

13 m–y
i d³u¿ej

okres
nieustalony

M

822

91

437

291

3

K

666

76

297

285

8

ród³o: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo ma³opolskie, Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ, Powszechny Spis Rolny 2002, Urz¹d Statystyczny w Krakowie, Kraków 2003.

Ponadto praca w polu, w ziemi, ma jeszcze znikom¹ realn¹ wartoœæ na
wspó³czesnym rynku, lecz w warstwie symbolicznej przetrwa³a zarówno jej
nadrzêdna pozycja, jak i dominuj¹ca pozycja jej wykonawcy.
Jak jest to podkreœlane w literaturze przedmiotu: „kojarzenie ma³¿eñstw,
aran¿owane lub swobodne, odbywa³o siê w granicach «pola wybieralnoœci»
okreœlonego kryteriami homogamii. By³o ono stosunkowo precyzyjnie zakreœlone, bior¹c zw³aszcza pod uwagê ograniczonoœæ terytorium prawdopodobnego wyboru. (…) Od (…) umiejêtnoœci rozdzielenia dwu kategorii: rówieœniczej grupy m³odzie¿owej oraz potencjalnych wyborów ma³¿eñskich stanowi¹cych odrêbne rynki ma³¿eñskie z punktu widzenia ró¿nych
poziomów homogamii wystêpuj¹cych w danej wsi, zale¿a³a mo¿liwoœæ dokonania swobodnego wyboru. (…) swobodny, jakkolwiek nie spontaniczny
wybór by³ zjawiskiem normalnym w polskiej kulturze wiejskiej (…). Warunkiem by³ konformizm wobec generalnych ograniczeñ, natomiast pobudki konkretnych decyzji nie podlega³y spo³ecznej reglamentacji (…)”11.
Szukanie partnera traktowane by³o nie tylko jako przejaw dojrza³oœci i doros³oœci, a wiêc pewnej kulturowej „normalnoœci”, lecz tak¿e jako obowi¹zek religijny i spo³eczny. Wy³amaæ siê z tego schematu mog³y tylko osoby zbyt biedne, chore czy kalekie, ogólnie — ¿yj¹ce na marginesie grupy.

11

S. Szynkiewicz, Rodzina. Elementy systemu pokrewieñstwa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury
ludowej, red. M. Biernacka i in., t. 1, Wroc³aw 1976, s. 499, 500.
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Zebrane przeze mnie materia³y12 wskazuj¹, ¿e zasada ta, dotycz¹ca zarówno kryteriów doboru wspó³ma³¿onka, jak i osób wykluczonych z grona potencjalnych partnerów, obowi¹zuje tak¿e dzisiaj, co podkreœlane by³o zw³aszcza przez rozmówczynie w wieku œrednim i starszym (od 50. do
80. roku ¿ycia). Oto kilka g³osów na ten temat: „[Cechy kandydatki na ¿onê] Porz¹dna, pracowita, potrafi¹ca przy gospodarstwie pracowaæ, dobrze
dom prowadziæ. Dobrze, jak mia³a m³odsze rodzeñstwo, bo to oznacza³o,
¿e umia³a siê zajmowaæ i opiekowaæ dzieæmi. Zdrowa, ³adna, z dobrego,
porz¹dnego domu. (…) Tu np. mówi siê, ¿e jakaœ dziewczyna prowadza siê
ca³y czas z ch³opakami, co raz to z innym. ¯e ktoœ j¹ widzia³, jak gdzieœ sz³a
czy wraca³a póŸno wieczorem albo ¿e tylko siê na siebie ogl¹da, ¿e stroi siê
i maluje, a przy gospodarstwie nic nie umie zrobiæ, ¿e tylko by siê bawi³a.
To z³a kandydatka na ¿onê i matkê. I jak przyszed³ czas o¿enku, to i nikomu
siê do niej nie œpieszy³o. Bo facet to zabawiæ siê, proszê bardzo, ale na ¿onê
i matkê, to wybierze tak¹, co mu dom bêdzie umia³a poprowadziæ i dzieci
wychowaæ, a nie bêdzie zabiega³a tylko o swój wygl¹d. Rodzice tej dziewczyny te¿ nie mieli ³atwego ¿ycia. Ludzie im mówili, ¿e to nie wypada, ¿e to
ich wina, ¿e Ÿle wychowali córkê. I ta dziewczyna albo siê zmieni³a, albo
d³ugo nie mog³a znaleŸæ mê¿a. Ale zazwyczaj to siê zmienia³y, bo lata lecia³y, a swój w³asny dom ka¿da chcia³a za³o¿yæ. Ca³e ¿ycie nie bêdzie siê mieszkaæ na utrzymaniu rodziców i tylko siê bawiæ. Na to nikt nie pozwoli”
(10–K., l. 82). „Ja by³am z domu ma³orolna, biedna. Po prostu dziewczyna
pracy, nie gospodyni. Podoba³am siê nie jednemu, tyle ¿e nie mia³am maj¹tku” (1–K., l. 78). „Dobra opinia o dziewczynie by³a bardzo wa¿na. (…)
Zawsze dla dziewczyny (…). Bo nawet ch³opak to móg³ prêdzej jakieœ psi-

12
Dla potrzeb tego zagadnienia i tekstu wykorzysta³am 14 wywiadów spoœród kilkudziesiêciu przeprowadzonych z kobietami w ró¿nym wieku, pomiêdzy 7 a 21 IX 2003 r. na terenie gminy Mszana Dolna. Rozmowy te przeprowadzone by³y na bazie wytycznych do wywiadu. W¹tek samotnoœci pojawia³ siê w trakcie rozmów dotycz¹cych historii i kolei ¿ycia kobiet — obecnych mieszkanek terenu Zagórza. Kiedy pisa³am ten
tekst, wywiady, z których korzysta³am, nie by³y jeszcze zarchiwizowane, dlatego dla potrzeb artyku³u oraz
zachowuj¹c dane osobowe rozmówczyñ w tajemnicy, oznaczy³am je kodami 1–K, 2–K itd. (podaj¹c obok
wiek informatorki jako jedyne kryterium interesuj¹ce mnie przy interpretacji tytu³owego problemu). Dla
porz¹dku podajê w tym miejscu numer Archiwum Katedry Etnologii Uniwersytetu £ódzkiego (dalej jako
skrót AKE) nadany póŸniej ka¿demu z tych wywiadów (jeszcze wtedy by³a to Katedra, zaœ od 1 XII 2005 r.
przekszta³ci³a siê w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej): 1–K — AKE 8790, 2–K — AKE 8781,
3–K — AKE 8782, 4–K — AKE 8783, 5–K — AKE 8874, 6–K — AKE 8773, 7–K — AKE 8772, 8–K —
AKE 8786, 9–K — AKE 8771, 10–K — AKE 8780, 11–K — AKE 8770, 12–K — AKE 8785, 13–K — AKE
8784, 14–K — AKE 8775.
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kusy zrobiæ i nie by³o to takie wa¿ne jak u dziewczyny. (…) Mog³o tak byæ,
¿e nawet za m¹¿ nie wysz³a (…)” (2–K., l. 79).
Te wypowiedzi udowadniaj¹ istniej¹c¹ jeszcze przynajmniej w sferze socjalizacji dziewcz¹t czy w ogóle m³odych ludzi siln¹ postawê opresyjn¹, któr¹ charakteryzuje siê spo³ecznoœæ dzia³aj¹ca w ramach kultury typu ludowego. Nale¿a³oby tak¿e postawiæ pytanie, sk¹d taka wartoœæ (oprócz niejednokrotnie ju¿ w piœmiennictwie podkreœlanej funkcji ekonomicznej
i presti¿owo–maj¹tkowej) ma³¿eñstwa i tak wielki nacisk w wychowaniu
m³odej dziewczyny na przygotowanie jej do roli ¿ony, gospodyni oraz matki
(co obejmowa³o tak¿e strze¿enie przez ni¹ „honoru” i „dobrej opinii”).
Próba odpowiedzi na to pytanie wyjaœni byæ mo¿e tak¿e kwestiê deprecjonowania innego stylu ¿ycia, czyli interesuj¹cego mnie zagadnienia, jakim
jest ¿ycie samotne we wspó³czesnej odmianie kultury typu ludowego.
Spo³ecznoœæ badan¹ przez mnie cechuje — szczególnie na poziomie
wartoœci religijnych i rodzinnych — trwa³e przywi¹zanie do stylów zachowania i postaw warunkowanych przez owe wartoœci. Postawy te s¹ jeszcze
w wiêkszoœci kulturowo dziedziczone. W praktyce s³abe jest grupowe przyzwolenie na dowolnoœæ wyboru innych modeli i wartoœci ni¿ spo³ecznie
aprobowane postawy „tradycyjne”.
Transmisja treœci kulturowych z najbardziej mnie interesuj¹cego zakresu, czyli religijnoœci, stylu ¿ycia, stereotypów dotycz¹cych roli kobiet i mê¿czyzn itp., odbywa siê w rodzinie. To tu znajduje siê centrum edukacji religijnej i centrum wychowania, gdzie m³ode pokolenia s¹ równie¿ wdra¿ane
w obowi¹zki ekonomiczne i gdzie s¹ przysposabiane do realizowania okreœlonego, wytyczonego w tym typie kultury scenariusza w³asnego ¿ycia osobistego.
Owa funkcja regulacyjna, tak jeszcze œciœle reglamentuj¹ca postawy ¿yciowe i ich wariacje, stoi w opozycji do innej ju¿ nieco roli, jak¹ odgrywa rodzina wielkomiejska. Brak w niej jest tak rozbudowanego poczucia spoistoœci i zwartoœci, które, jeœli siê pojawia, to w zasadzie tylko na krótki czas rodzinnych uroczystoœci, zwo³ywanych z okazji wydarzeñ wa¿nych dla osobistego ¿ycia pojedynczych cz³onków rodziny, a nie rodziny jako grupy, która
by³aby wartoœci¹ sam¹ w sobie13. Za³o¿yæ mo¿na, ¿e we wspó³czesnej rodzinie wielkomiejskiej przesta³o tak¿e obowi¹zywaæ œcis³e wymaganie od jej

13
F. Zonabend, La parenté 1: Origines et méthodes de la recherche. Usage sociaux de la parenté, [w:] Ethnologie en miroir. La France et les pays de langue allemande, red. I. Chiva, U. Jeggle, Paris 1987, s. 98.
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cz³onków realizowania okreœlonych ról spo³ecznych14 (jak dobrze to oddawa³ fragment przytoczonego powy¿ej wywiadu, oznaczonego kodem 10–K.).
St¹d rodzina wiejska i ma³omiasteczkowa bêdzie wywieraæ presjê na
osoby stanu wolnego, albowiem pozycja takich osób jest niska. Mo¿e zaskakiwaæ, ¿e wejœcie nawet w nieudany zwi¹zek ma³¿eñski jest lepiej oceniane przez spo³ecznoœæ i rodzinê ni¿ pozostanie samotnym15; ponadto brak deklarowanej przez kobietê chêci odegrania roli macierzyñskiej
jest oceniany najgorzej. Tak¹ postawê najczêœciej piêtnuje siê jako wygodnictwo. Natomiast z³e doœwiadczenia zwi¹zane z nieudanym po¿yciem
ma³¿eñskim w kulturze tak silnie naznaczonej kultem dobrowolnego cierpienia (korzeniami siêgaj¹cego katolickiej dogmatyki) i zgody na ka¿dy rodzaj poni¿enia w imiê pokory16 skutecznie przeciwdzia³a wiêkszej ni¿ do tej
pory liczbie rozwodów czy separacji17.
Mówi¹c o samotnoœci w kulturze typu ludowego, dotyka siê kilku jej rodzajów. Czym innym jest bowiem wdowieñstwo, ¿ycie po rozwodzie albo
w trakcie separacji, a czym innym ¿ycie samotnej matki18 i ¿ycie kobiety
rzeczywiœcie samotnej w rozumieniu ¿ycia bezdzietnego, w stanie wolnym

14

Tam¿e, s. 102–103.
I. Kabat, Dobór ma³¿onka w spo³ecznoœci wiejskiej w Polsce, [w:] Kultura tradycyjna w ¿yciu wspó³czesnej
rodziny wiejskiej. Z polskich i serbskich badañ etnologicznych, red. Z. Jasiewicz, P. Vlahoviæ, Poznañ 1986,
s. 131–137.
16
Cecha ta podnoszona jest do rangi jednej z najwa¿niejszych wartoœci osobowych, a takie oceny pojawia³y
siê w wypowiedziach moich rozmówczyñ, kiedy by³ poruszany temat ich relacji do Matki Boskiej i tego, kim
jest ona dla nich z perspektywy ich osobistych doœwiadczeñ.
17
Zdarzaj¹ siê one jednak i kobiety ¿yj¹ce w takiej sytuacji same o tym mówi¹. Co ciekawe, dowiedzieæ siê
tego by³o mo¿na czêœciej od samych zainteresowanych ni¿ od tzw. ¿yczliwych s¹siadów. Z pewnoœci¹ powodem takich zachowañ jest wstyd i niechêæ do podawania do lokalnej wiadomoœci pora¿ki ma³¿eñskiej wobec
czêsto spotykanych opinii, ¿e w przypadku kobiet mo¿na mówiæ o dojrza³oœci wtedy, kiedy za³o¿¹ w³asn¹ rodzinê i wyjd¹ za m¹¿.
18
Dokona³a siê równie¿ ewolucja postaw w stosunku do tzw. panien z dzieckiem, dawniej piêtnowanych,
które ukrywa³y ten fakt, oddawa³y dziecko na wychowanie rodzicom, czêsto te¿ szybko szukano dla nich
mê¿a. Obecnie istnieje na to z pewnoœci¹ przyzwolenie werbalne, byæ mo¿e tak¿e rzeczywiste, poniewa¿ kilka takich kobiet ¿yje w miasteczku. Pada³y zawsze s³owa akceptacji tego faktu, bez roztrz¹sania istniej¹cych
w okolicy przypadków i wykorzystywania ich jako ¿eru dla ewentualnych plotek, równie¿ bez potêpienia.
Takie ¿ycie jest czymœ normalnym wed³ug pytanych kobiet. Niew¹tpliwie do tej zmiany przyczynia siê nie
tylko liberalizacja obyczajów seksualnych i rodzinnych. Notabene pewien liberalizm norm w tym zakresie
istnia³ tak¿e na wsi i w kulturze typu ludowego (rzecz jasna w innych nieco ramach ni¿ obecnie), jednak¿e to
dopiero ma³¿eñstwo k³ad³o najczêœciej kres swobodnemu trybowi ¿ycia (zob. np. D. Wê¿owicz–Zió³kowska,
Mi³oœæ ludowa. Wzory mi³oœci wieœniaczej w polskiej pieœni ludowej XVIII–XX w., Wroc³aw 1991), istotne znaczenie ma ponadto wywy¿szanie macierzyñstwa w hierarchii uznawanych wartoœci. Zaznaczano, ¿e macierzyñstwo jest bezwzglêdnie pozytywne i nie maj¹ tutaj znaczenia okolicznoœci, w jakich do niego dosz³o.
Fakt bycia matk¹, urodzenia dziecka „pomimo wszystko” jest ju¿ sam w sobie wystarczaj¹co pozytywny.
15
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i bez partnera19. Jednak zjawiskiem najmniej „typowym” i stosunkowo nowym jest ten ostatni rodzaj samotnoœci.
Ju¿ przytoczone wczeœniej cytaty z wywiadów (o kodach 1–K. i 2–K.) sugeruj¹, ¿e taka sytuacja kobiety mog³a wynikaæ z dwóch podstawowych powodów. Pierwszym, niezawinionym przez kobietê (obok choroby, niepe³nosprawnoœci itp.), by³o jej pochodzenie z biednej rodziny. Drugim, zawinionym, mog³o byæ „z³e prowadzenie siê” i postêpowanie wbrew opinii
i wyobra¿eniom ogó³u, odnosz¹cym siê do postêpowania „panny na wydaniu”. Kobiety znajduj¹ce siê w takich sytuacjach z biegiem czasu okreœlane
by³y jako „stare panny”. Nie funkcjonuje w jêzyku potocznym omawianej
spo³ecznoœci okreœlenie „kobieta samotna”, lecz „stara panna” lub „ciotka”: „—Kim jest niezamê¿na kobieta? —Jest star¹ pann¹. Choæ w dzisiejszych czasach to wszystko jest normalne” (3–K., l. 80). „—Jak siê nazywa³o
niezamê¿ne kobiety? —No to „ciocia”, tak siê je nazywa³o, te, co sobie mê¿a nie bra³y” (4–K., l. ok. 70). „—A jak siê pani z mê¿em pozna³a? —Kto
ja? Ja bez mê¿a, nie mê¿atka, stara panna” (8–K. — samotna, l. 80).
Okreœlenie to opatrywane jest tak¿e czêsto komentarzem, dotycz¹cym
wyj¹tkowoœci, atypowoœci tej sytuacji: „(…) Choæ w dzisiejszych czasach to
wszystko jest normalne”, polegaj¹cej na tym, ¿e „nie bierze siê sobie mê¿a”, jakby „wziêcie go” mia³o uzupe³niaæ — jaki? — brak. Podkreœla siê wagê dope³nienia „pojedynczoœci”, która przez brak pary jawi siê nie tyle jako samowystarczalna (by³aby to wtedy postawa wartoœciowana dodatnio,
poniewa¿ ociera siê o doskona³oœæ), ile wybrakowana, poniewa¿ niepe³na,
sama.
Równie¿ typ Ÿróde³, jakim jest wybór przys³ów polskich i wyra¿eñ przys³owiowych20, wskazuje na istnienie bezwzglêdnej wiêkszoœci hase³ poœwiêconych „pannie”, w tym „starej” (ogó³em jest ich 85), w porównaniu z has³em „sam” i „samotny” (odnotowano zaledwie 14). Poza tym has³a odnosz¹ce siê do samotnoœci mówi¹ o niej raczej jako o sytuacji egzystencjalnej,
bêd¹cej swoist¹, nieszczêœliw¹ odmian¹ losu ludzkiego21. Nie precyzuj¹,
czy lepiej b¹dŸ gorzej jest byæ samotnym kawalerem, pann¹, kobiet¹, mê¿-

19

Posiadanie partnera przez samotn¹, niezamê¿n¹ kobietê jest bardzo istotnym czynnikiem zmieniaj¹cym
jej pozycjê i ocenê przypisan¹ przez grupê. Jest to ocena zaskakuj¹co pozytywna, o czym bêdzie dalej mowa.
20
Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich w oparciu o dzie³o Samuela Adalberga, oprac. Zespó³ Redakcyjny pod kierunkiem J. Krzy¿anowskiego, t. 1–3, Warszawa 1969–1972.
21
Np.: „Sam (samotny) jak ko³ek w p³ocie”, „Sam jak paj¹k”, „Sam jak wilk”, „Sam ¿aden nie swój” (tam¿e, t. 3, Warszawa 1972, s. 140–141).
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czyzn¹, starcem czy dzieckiem. A przys³owia odnosz¹ce siê do „panny” podaj¹ nawet precyzyjnie granicê wiekow¹, poza któr¹ rozci¹ga siê „staropanieñstwo”, czyli samotnoœæ: „Jak pannie trzydziestka minie, to siê przemienia we œwinie”22. Inne, równie dok³adnie, omawiaj¹ wszelkie przywary fizyczne i charakterologiczne, które powoduj¹, ¿e dziewczyna staje siê „star¹
pann¹”, a tak¿e podkreœlaj¹ walory i wady zam¹¿pójœcia, z jakimi mog¹
spotkaæ siê ich mê¿owie (panny zadowala sam fakt wyjœcia za m¹¿): „Gdy
panna ma pieni¹dze i hojne dochody, nie upatruj stanu i krasnej urody”
(oznacza to, ¿e panna pozbawiona tego wszystkiego, nie jest w ogóle brana
pod uwagê jako potencjalna ¿ona), „Jak siê panna zestarzeje, to i pies na
ni¹ brzechnie”, „Nie pomo¿e barskie myd³o, kiedy panna jak straszyd³o”,
„Nie pomog¹ blansz i ró¿, kiedy panna stara ju¿”, „Nie przebieraj panno,
¿ebyœ nie przebra³a, ¿ebyœ za kanarka wróbla nie dosta³a”, „Panieñska uroda jak marcowa pogoda”, „Panna nie jak wino, ale jak mas³o — traci z up³ywem czasu”, „Panno uboga, trzymaj siê chêdogo” (w domyœle: jeœli nie
ma innego maj¹tku oprócz swojego „honoru”, powinna go szanowaæ i nie
trwoniæ, jakby mia³a maj¹tek), a tak¿e „Co siê w pannie tai³o, to po œlubie
siê wyjawi”, „Najpiêkniejsza ta panna, która dziœ za m¹¿ idzie”, „Piêkna
panna — po³owa posagu”23. Odrêbn¹ grupê stanowi¹ przys³owia opisuj¹ce
stan emocjonalny niezamê¿nej panny: „S¹ na œwiecie jedynie dwie wielkie
boleœci: panna, ¿e siê nie wyda³a, a pies, ¿e siê nie na¿ar³ koœci”, „Stara panna i z kamieniami siê na drodze wadzi”, „M³od¹ pannê trza do wydania namawiaæ, a stara sama siê kawalerowi oœwiadczy”, „Stara panna im mniej
ma zêbów, tym bardziej jest k¹œliwa”, „Stara panna na starego ¿o³nierza
czeka”, „Stara panna to jak przejrza³a gruszka i temu spadnie na ³eb, co jej
nie trzêsie”, „Ze star¹ pann¹ do klasztoru, a z m³od¹ do ch³opa”24.
Pojawiaj¹ce siê tak¿e w wybranych cytatach z wywiadów okreœlenie
„ciocia” wskazuje na wyznaczanie takiej kobiecie przez ogó³ (w tym przez
osoby niepozostaj¹ce z ni¹ w ¿adnym zwi¹zku pokrewieñstwa, jak zacytowana rozmówczyni o znanej sobie „cioci”) specyficznej quasi–rodzinnej
funkcji, jak¹ mog³aby spe³niaæ, choæ sama zrezygnowa³a z jej pe³nienia, nie
wychodz¹c za m¹¿. Okreœlenie to przesuwa znaczenie przypisywane terminowi „kobieta samotna” ku sferze pojêæ zwi¹zanych z macierzyñstwem,

22
23
24

Tam¿e, t. 2, Warszawa 1970, s. 811.
Tam¿e, t. 2, s. 810–815.
Tam¿e.
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a konkretniej z wychowywaniem, opiekuñczoœci¹ i oparciem emocjonalnym25. „Ciocie” to przecie¿ najbli¿sze ¿eñskie krewne ego z pokolenia starszego, zarówno siostry matki, jak i ojca, a tak¿e ¿ony braci ojca i matki, poniewa¿ w polszczyŸnie zanika okreœlenia „stryjna”, stosowane niegdyœ wobec tego drugiego typu powinowactwa. Poza tym obecnie w rodzinach katolickich na chrzestn¹ i chrzestnego siostrzeñców i bratanków najczêœciej
jest proszone rodzeñstwo. Dowodzi to coraz wyraŸniej, ¿e ramy rodziny zakreœlane s¹ coraz wêziej, a grupa rodzinna kurczy siê do ma³ego grona najœciœlej ze sob¹ spokrewnionych osób, które, tak¿e na poziomie symbolicznym, jeszcze bardziej zacieœniaj¹ te pierwotne, najbli¿sze zwi¹zki rodzinne.
Brzydota, up³ywaj¹cy czas, wybrednoœæ uzupe³niaj¹ zbiór powodów,
które sprawiaj¹, ¿e kobieta nie wychodzi za m¹¿, jednak nie odzwierciedlaj¹ innych okolicznoœci, a mianowicie tych, gdy kobieta samodzielnie i œwiadomie podejmuje decyzjê pozostania samotn¹. W tym typie kultury taki
wybór drogi ¿yciowej jest przeciwstawieniem siê normie. Norm¹ zaœ jest,
jak ju¿ to podkreœla³am, za³o¿enie rodziny i rodzicielstwo. Te dwa wydarzenia dowodz¹ wrêcz dojrza³oœci i doros³oœci kobiety: „Wydaje mi siê, ¿e kiedy kobieta za m¹¿ wyjdzie, to wszystko musi wtedy przyj¹æ — mê¿a, bo ró¿ni s¹, dziecko i ¿ycie. Jak ju¿ cz³owiek za m¹¿ wyjdzie, to staje siê taki odpowiedzialny. Zachodzi zmiana w ¿yciu” (6–K., l. ok. 55). „Doros³oœæ to dla
mnie macierzyñstwo. Bycie za kogoœ odpowiedzialnym, to jest coœ takiego,
¿e trzeba zupe³nie inaczej na wszystko zacz¹æ patrzeæ. Nie mo¿na ju¿ sobie
na wszystko pozwalaæ, ¿e w razie czego, to tylko mnie siê coœ stanie. Jest
dziecko, ma siê rodzinê, co innego zaczyna byæ dla kobiety najwa¿niejsze.
No, a poza tym doros³e ¿ycie niesie ze sob¹ te¿ du¿o problemów, rozczarowañ, smutków. Ró¿ne s¹ sytuacje w ¿yciu (…)” (11–K., l. 55). „Kiedyœ to siê
mówi³o, ¿e jak dziewczyna wyjdzie za m¹¿, to znaczy, ¿e jest ju¿ doros³a. ¯e
ma swoj¹ w³asn¹ rodzinê, swój dom, mê¿a, dzieci, gospodarstwo, o które
dba (…)” (10–K., l. 82).
Jednak te same kobiety (szczególnie 10–K. i 11–K.), zapytane o granicê
doros³oœci w przypadku doros³ych samotnych kobiet, zaprzeczaj¹ temu, co

25

Dla porównania zob. prace o tzw. zitelle, czyli sycylijskich „starych pannach” (od zia — w³. ‘ciotka’)
M. Droz–Mendelzwieg, Femme complete, demi-homme, vielle fille: réprésentations de la feminité et de la filitation dans une agroville sicilienne, „Ethnographiques. org” [on line], nr 3, kwiecieñ 2003, http://www. ethnographiques. org. documente/article/arDroz. html (20.09.2003); S. Carmigniani, Les femmes célibataires
de Gangi, ou quand la marge côtoie la norme, „Ethnographiques. org” [on line], nr 3, kwiecieñ 2003,
http://www. ethnographiques. org. documente/article/arCarmigniani. html (24.09.2003).
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powiedzia³y wczeœniej: „(…) A teraz to tak, ¿e za m¹¿ wychodz¹ dziewczyny, albo i nie, albo nawet ko³o trzydziestki. To chyba te¿ ju¿ jest doros³a
przed 30–tk¹. Dzieci maj¹, albo i nie. Czêsto bez œlubu mieszkaj¹ z ch³opakami. (…) Doros³oœæ to jest jakieœ doœwiadczenie. Ma siê problemy, du¿o
siê przesz³o, du¿o siê widzia³o, umie sobie cz³owiek z wieloma rzeczami poradziæ, ma wiedzê o ¿yciu, o tym, jak mo¿e byæ, czego siê spodziewaæ, co robiæ w danej sytuacji. Mówi siê, ¿e ma siê wtedy «m¹droœæ ¿yciow¹»” (10–K.,
l. 82). „(…) —A co w przypadku kobiet bezdzietnych? —No faktycznie,
prawdopodobnie, ale nie wiem, jest to prostu wtedy, kiedy staj¹ siê samodzielne finansowo i powiedzmy niezale¿ne. (…) Dojrza³oœæ to te¿ m¹droœæ,
któr¹ siê przez te wszystkie lata zdobywa” (11–K., l. 55).
Zdarza³y siê rozmówczynie, które jednak nie dokonywa³y takiego rozgraniczenia na bardziej doros³e, czyli zamê¿ne i matki, oraz na mniej dojrza³e, czyli samotne: „Granic¹ doros³oœci jest odpowiedzialnoœæ, to jest
zdecydowanie i patrzenie na œwiat rozs¹dnie, z wywa¿eniem. Osoba doros³a umie spojrzeæ na sprawy obiektywnie. To siê wi¹¿e raczej z doœwiadczeniem ni¿ z wiekiem. Wa¿ne jest, ¿e cz³owiek doros³y sam podejmuje decyzje i ich konsekwencje” (12–K., l. ok. 30). „Wtedy kobieta staje siê doros³a,
jak siê jej coœ stanie w ¿yciu. Ja to doros³am, jak mia³am 14 i pó³ lat, jak okupacja by³a” (9–K., l. 79).
Co ciekawe, choæ samotnoœæ nie jest stanem aprobowanym (choæby
dlatego, ¿e w potocznym, stereotypowym odczuciu zaprzecza wizerunkowi
kobiety zrealizowanej jako „kobieta pe³na”, co równa siê „kobieta matka”), zamiast negatywnych s¹dów wyra¿ane jest wspó³czucie dla takich kobiet z powodu ich bezdzietnoœci. Dlaczego? Poniewa¿: „(...) jak która nie
ma dziecka, to po co komu to ¿ycie? Po co ¿yæ? Jak jeszcze cz³owiek jest
m³ody, to wygodny, nie zdaje sobie sprawy z tego, ale jak przyjdzie staroœæ,
nie wiadomo jaka, jak przyjdzie ta samotnoœæ, jak nie ma dziecka, to nie
wiem. To chyba Ÿle robi¹ takie, co nie chc¹ rodziæ. A jak tak, to ju¿ nie jedno, przynajmniej dwoje. (…) Ale potêpiaæ, to ich nie potêpiam, tylko ¿e
one mo¿e póŸniej tak zm¹drzej¹. Ale i tak dzisiaj to chyba siê wiêcej decyduje na dziecko. Te aktorki czy inne, to chyba ich jest wiêcej, choæ i w póŸnym wieku to macierzyñstwo, ale jest” (4–K., l. ok. 80). „(…) mnie siê wydaje, ¿e takie s¹ nieszczêœliwe. Jak która m³oda to jeszcze, ale na staroœæ to
nie ma siê do kogo odezwaæ. A jak to dziecko jest, to te¿ jest ró¿nie czasem,
czasem dobrze, albo i nie, ale wydaje mi siê, ¿e ta jest szczêœliwsza, która
ma, ni¿ ta, co nie ma” (5–K., l. 60). „(…) Ÿle siê ¿yje takim kobietom. Dziec-
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ko jest kimœ, dla kogo siê ¿yje, jest oparciem na staroœæ, kiedy np. odwiedza.
Teraz to i tak nie ma co liczyæ na dzieci, ale w okolicy nie oddaje siê jednak
rodziców do opieki” (7–K., l. 53). „(…) z biegiem lat takie kobiety zobacz¹,
¿e rodzina, dzieci, dom s¹ najwa¿niejsze, bo praca, praca, ale cz³owiek jest
samotny i ¿yje tylko dla siebie, nie ma komu co daæ. A jak kobieta ma rodzinê, to siê spe³nia, jak to siê mówi. Nie jest samotna. Moja wnuczka to chce
tylko robiæ karierê, ale za 5 lat, to sama zrozumie co jest najwa¿niejsze”
(10–K., l. 82). „(…) samotnoœæ to z³a rzecz, a na stare lata mo¿e daæ siê jej
we znaki” (11–K., l. 55).
Owe opinie, choæ wypowiadane co prawda przez „tradycjonalistycznie”
nastawione do prokreacji kobiety, potwierdzaj¹ — na zasadzie „obrazu odbitego” — naukowe hipotezy dotycz¹ce motywów dobrowolnej bezdzietnoœci kobiet26. A mianowicie: kobiety takie dokonuj¹ przeorientowania
swoich ¿yciowych celów na edukacyjne i zawodowe. Lêk przed samotn¹
i smutn¹ staroœci¹ w opuszczeniu, choæ — notabene — przecie¿ z w³asnego
wyboru, nie jest dla niektórych wystarczaj¹cym powodem, by zrealizowaæ
swoje ¿ycie przede wszystkim w ramach scenariusza: córka — ¿ona — matka (mo¿e tak¿e kobieta pracuj¹ca). Wed³ug tego scenariusza — oprócz
ostatniego okreœlenia wymienionego w nawiasie, co podkreœlaæ ma jego
marginalnoœæ w tradycyjnym wymiarze kultury — kobieta realizuje swój
los, wstêpuj¹c na kolejne szczeble coraz wiêkszej zale¿noœci od innych i odpowiedzialnoœci za innych. Kobieta wykszta³cona, pewna siebie — pracuj¹ca to kobieta, która nie boi siê ¿yæ, obojêtnie — sama czy te¿ nie, i umie
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ, zw³aszcza za siebie.
Z drugiej strony, informatorki dostrzegaj¹ pozytywne racje stoj¹ce za
takim wyborem. Podaj¹ nawet powody inne ni¿ dotychczas prezentowane,
które mia³yby im pomóc zrozumieæ (usprawiedliwiæ?) decyzjê ¿ycia w pojedynkê: „(…) Ma du¿o mo¿liwoœci taka kobieta. Mo¿e pracowaæ, robiæ karierê. To chyba dobrze, ¿e jak kobieta czuje, ¿e nie chce byæ matk¹, bo bêdzie z³¹ matk¹. Nie czuje w sobie, nie ma czegoœ takiego w sobie, ¿e jest gotowa byæ matk¹. To chyba uczciwie robi [¿e co innego wybiera — I. K.]. Jakby urodzi³a, bo tak wypada, bo rodzina j¹ naciska³a, to mo¿e byæ nieszczêœliwa i kolejna rodzina siê robi z zaniedbanymi dzieæmi. One s¹ wtedy zaniedbywane, rodzice ci¹gle poza domem. (…) To nie jest nakaz, ¿eby ka¿dy
mia³ dziecko” (10–K., l. 82). „S¹ te¿ kobiety, które nie zak³adaj¹ przecie¿
26

K. Slany, dz. cyt., s. 110 n.
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rodzin, a s¹ szefami firm, robi¹ kariery. Ja nie oceniam, ka¿dy ma prawo
wyboru. Je¿eli to ich decyzja, to daj im Panie Bo¿e zdrowie, niech siê szczêœci. (…) to jest decyzja takiej kobiety, która przecie¿ nikomu nie wadzi.
(…) Jak nie chce mieæ dzieci, to jej sprawa. Jeœli nie czuje w sobie mi³oœci,
to lepiej przecie¿, ¿eby ich nie mia³a. PóŸniej te dzieci nie s¹ kochane, s¹
porzucone, niechciane. Niech maj¹ dzieci tylko ci, którzy czuj¹, ¿e chc¹, ¿e
maj¹ mi³oœæ do dziecka. Nie mo¿na nikogo do niczego zmuszaæ. To przecie¿ jest odpowiedzialnoœæ na ca³e ¿ycie” (11–K., l. 55). „— Dlaczego nie
zak³adaj¹ rodziny? — Mo¿e z obawy, ¿e nie poradz¹ sobie w ¿yciu, mo¿e
z obawy, ¿e nikt im nie pomo¿e, albo te¿ i z wygodnictwa. Niektóre kobiety,
pomimo ¿e nie maj¹ w³asnych dzieci, to anga¿uj¹ siê w ró¿ne dzia³ania charytatywne, pomagaj¹ innym dzieciom, interesuj¹ siê, a niektóre kobiety s¹
po prostu wygodne i nie chc¹ mieæ obowi¹zków, bo niestety bardzo, bardzo
ich przybywa, gdy przychodzi na œwiat dziecko. Chc¹ byæ samodzielne, nie
chc¹, ¿eby dziecko by³o dla nich k³opotem, ciê¿arem. Bo s¹ takie, które mówi¹, ¿e dziecko to dla nich k³opot, to ciê¿ar, nie mog¹ pracowaæ, nie mog¹
sobie pozwoliæ na to, na tamto, tylko musz¹ biec do domu, spieszyæ siê. S¹
na pewno takie, które tak myœl¹” (5–K., l. 60). „Nie potêpiam. To jest ich
sprawa. Tylko one nie myœl¹ o przysz³oœci. Nie myœl¹ o przysz³oœci, w sensie
takim, ¿e cz³owiek siê starzeje. Ja siê opiekowa³am moimi rodzicami. W tej
chwili jestem w takiej sytuacji, ¿e nie ma na miejscu tu dzieci, ale mam rodzinê. Siostrzeniec tu jest i siostra, brat w Mszanie, dzieci mam poza domem, ale siê opiekowa³am swoimi rodzicami i w razie czego, czy to zaj¹æ siê
moim pochówkiem czy innymi sprawami, to ktoœ jest. Jest ktoœ, kto musi siê
tym zaj¹æ, nawet mimo woli. I tak siê zastanawiam, ¿e m³odsza osoba nie
zdaje sobie sprawy, ¿e przechodz¹ lata m³odoœci, lata kariery te¿ min¹ i potem cz³owiek sam zostanie. A jeœli siê ma dzieci, to tak jak mnie w tej chwili
to cieszy, ¿e je mam, choæ obecnie mieszkaj¹ daleko. Mam dzieci, wnuki”
(2–K., l. 79).
W tych wypowiedziach jest mowa o bardzo wielu racjach i okolicznoœciach, które mog¹ sk³oniæ kobiety do pozostania samotnymi. Jedn¹ z podstawowych jest wartoœæ pracy zawodowej, która w coraz wiêkszym stopniu
zdaje siê zyskiwaæ wymiar wartoœci autotelicznej w oczach kobiet, tak¿e
w tym œrodowisku. Inn¹ kwesti¹ jest dostrzeganie faktu — nawet przez kobiety, które realizowa³y odmienny scenariusz ¿ycia — ¿e samotnoœæ staje
siê stylem ¿ycia, nie zaœ „wyrokiem”, choæ pobrzmiewaj¹ w tych cytatach
tak¿e i takie s¹dy, ¿e jest to „mniejsze z³o ni¿...” (np. zbyt póŸne odkrycie,
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kiedy dzieci ju¿ by³yby na œwiecie, ¿e kobiecie brakuje „powo³ania” do macierzyñstwa). Nadal jednak w sferze hipotez pozostaje teoria (byæ mo¿e
najlepiej sprawdzaj¹ca siê w przypadku tzw. singli z wielkich miast), ¿e ¿ycie samotne jest prawdziwie konkurencyjne wobec ¿ycia ma³¿eñskiego lub
w kohabitacji, ewentualnie samotnego macierzyñstwa27. Najczêœciej samotna œcie¿ka ¿yciowa w tym œrodowisku to wynik oscylowania pomiêdzy dwoma g³ównymi zjawiskami, które j¹ wyznaczaj¹, niekoniecznie uœwiadamianymi sobie przez potencjalne samotne kobiety: z jednej strony izolacj¹ spo³eczn¹, wywo³an¹ ró¿nymi przyczynami, swoistymi dla danej zbiorowoœci
i typu kultury, z drugiej zaœ — du¿¹ aktywnoœci¹ spo³eczn¹ (której wielkoœæ
i rodzaj równie¿ s¹ okreœlane przez szczegó³owy kontekst kulturowy)28.
Wed³ug przedstawicielek badanej spo³ecznoœci macierzyñstwo jest nadal wartoœci¹ sam¹ w sobie, pozwala udowodniæ i osi¹gn¹æ kobiec¹ dojrza³oœæ, a jego konsekwencje s¹ wymierne. W staroœci pozwala unikn¹æ samotnoœci i opuszczenia, choæ, jak realistycznie zauwa¿y³a jedna z rozmówczyñ:
„(…) jak to dziecko jest, to te¿ jest ró¿nie czasem, czasem dobrze, albo i nie
(…)” (5–K.).
Wspomniano tu nie tyle o sakralnym wymiarze macierzyñstwa, ile
— tak czêsto akcentowanej w literaturze przedmiotu — funkcji prokreacyjnej rodziny, polegaj¹cej na zapewnianiu jej ci¹g³oœci przez zachowanie nastêpstwa pokoleñ. Jak podkreœla³y niektóre rozmówczynie, jest to
— tak¿e wspó³czeœnie — do tego stopnia funkcja wiod¹ca w porównaniu
z innymi funkcjami, ¿e niewype³nienie jej przez kobietê, nawet gdyby istnia³y wa¿ne powody, czyni z niej istotê niepe³n¹ — na wpó³ ludzk¹: „[Macierzyñstwo] jest wspania³e i jest to tak, jak siê dzisiaj powtarza, ¿e kobieta
czuje siê spe³niona przez macierzyñstwo te¿” (2–K., l. 79). „Krótko mówi¹c, to s¹ niepe³ne kobiety, te, które dzieci nie maj¹. Urodzenie dziecka to
jest jakaœ przemiana w ¿yciu, w jej organizmie. A kobieta, która nie rodzi³a
dziecka, która nie przesiedzia³a nocy, jak ono chorowa³o, czy nie nosi³a na
rêkach, bo nie mog³o zasn¹æ, a potem taka rozmawia ze mn¹ na temat wychowania dziecka, to jest to denerwuj¹ce. Bo taka kobieta w ¿yciu tego nie
doœwiadczy³a i nie wie, co i jak, ale w rozmowie to ci mówi, co masz robiæ”
(5–K., l. ok. 60). „[O tych, co nie maj¹ dzieci z w³asnego wyboru] To taka jakaœ niepe³na. T³umacz¹ siê teraz, ¿e to czasu nie ma czy pieniêdzy, a kiedyœ
27
28

K. Slany, dz. cyt., s. 116.
K. Slany, dz. cyt., s. 120.
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to cz³owiek ciê¿ko pracowa³, to i urodziæ musia³ i wychowaæ te¿. A te panie
teraz to takie jakieœ wygodniejsze. Ka¿dy za siebie odpowiada, ale ja tego
nie pochwalam” (6–K., l. ok. 55). „Taka, która nie chce mieæ dzieci, to mo¿e za g³upia, a mo¿e leniwa. Mo¿e ma z³e wspomnienia ze swojej rodziny”
(9–K., l. 79).
Poza wszelkimi innymi mo¿liwymi interpretacjami dodatkowymi, jakimi mo¿na by opatrzyæ wy¿ej zacytowane wypowiedzi, nasuwa siê niew¹tpliwie jedna — niski poziom œwiadomoœci i wiedzy o rozmaitych zaburzeniach
organicznych, które wcale niema³ej liczbie par uniemo¿liwiaj¹ posiadanie
dziecka. Œrednio co pi¹ta para w Polsce jest par¹ bezp³odn¹.
A zatem kobieta samotna jawi siê „na ró¿nych poziomach” jako kobieta
niepe³na, ¿yj¹ca poza nawiasem opisanej powy¿ej odmiany kultury i spo³ecznoœci, wyznaczaj¹cej swoim ¿eñskim dyspozytariuszkom zupe³nie inne
funkcje. Sam zaœ tzw. wolny wybór i pod¹¿anie samotn¹ drog¹, jako manifestacja wolnoœci indywidualnej, jest niedawn¹ „zdobycz¹” i to charakterystyczn¹ tylko dla pewnego nurtu kultury i dla niektórych œrodowisk. Najczêœciej pozostawanie samotnym by³o traktowane jako akt antyspo³eczny, bêd¹cy zarazem negacj¹ osoby, poniewa¿ w tradycyjnym typie kultury
w sposób pe³ny mo¿na realizowaæ siê jedynie przez ma³¿eñstwo. Aby samotnoœæ mog³a staæ siê alternatywnym stylem ¿ycia, musia³y pojawiæ siê pojêcia „jednostka” i „indywidualnoœæ”; potrzeby i d¹¿enia jednostki wypieraj¹
oczekiwania, jakie tradycyjne spo³ecznoœci nak³ada³y na swoich cz³onków
(a ka¿dy musia³ siê do tych oczekiwañ dostosowaæ pod groŸb¹ wy³¹czenia
z grupy). Musia³o ulec os³abieniu przekonanie, ¿e jedynie dziêki wydaniu
na œwiat potomka jednostka wkracza w centraln¹ fazê osobowego, emocjonalnego i spo³ecznego rozwoju. Podobnie podwa¿ony zosta³ dotychczasowy pewnik, ¿e ka¿dej z p³ci przypisane s¹ odrêbne atrybuty i zadania na poziomie zawodowym oraz w ¿yciu prywatnym29. Jednak ¿ycie seksualne osób
samotnych oceniano ró¿nie, zale¿nie od p³ci. Wydawa³oby siê — pod¹¿aj¹c
znanym ju¿ tropem myœlenia o samotnoœci ¿eñskiej i mêskiej w kulturach
tradycyjnych typu ludowego — ¿e kobiety samotne zas³uguj¹ na szacunek,
jeœli rzeczywiœcie przestrzegaj¹ celibatu i abstynencji seksualnej. Jednak to
mê¿czyznom pozostawia siê swobodê, a kontrola ich postêpowania jest zni-

29
Choæ brak równouprawnienia nadal istnieje w stosunku do samotnych mê¿czyzn i kobiet. Kobiety samotne postrzegane s¹ jako stanowi¹ce zagro¿enia dla grupy, natomiast mê¿czyŸni ¿yj¹cy w pojedynkê troszcz¹ siê o samych siebie i s¹ za to podziwiani.
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koma w porównaniu z rygorami nak³adanymi na samotne kobiety. A zatem
mê¿czyzna mo¿e ¿yæ w pojedynkê, ale w rzeczywistoœci wcale nie sam i nie
spotyka go za to ostracyzm.
A kobieta niezamê¿na i bezdzietna, maj¹ca przyjaciela, czy spotka³aby
siê z potêpieniem? Owszem: „(…) Je¿eli dwoje ludzi siê kocha, chce byæ
razem, to taki jest porz¹dek, ¿e powinni siê pobraæ, za³o¿yæ rodzinê. Taka
jest naturalna kolej rzeczy. Tak by³o od zawsze i tak byæ powinno. Jak nie
chc¹ wzi¹æ œlubu, to znaczy, ¿e nie s¹ siebie pewni, ¿e nie zamierzaj¹ byæ razem (…). To znaczy, ¿e s¹ tchórzami. (…) ja tego nie pochwalam, rodzina
to dla mnie m¹¿, ¿ona i dzieci (…)” (11–K., l. 82).
Ciekawe jest to, ¿e taki g³os pojawi³ siê tylko jednorazowo.
Pozosta³e informatorki mówi¹ wprost, ¿e samotna kobieta, pozostaj¹c
z przyjacielem w wolnym zwi¹zku, robi s³usznie. Przede wszystkim nie jest
ju¿ sama. Wydaje siê wiêc, ¿e w³aœnie ta uznawana za niepe³n¹ istotê kobieta, zagro¿ona smutn¹ staroœci¹, niespe³niona macierzyñsko, skoncentrowana wy³¹cznie na sobie (czyli byæ mo¿e obdarzona ukrytymi anomaliami,
które wykluczaj¹ z jej ¿ycia ma³¿eñstwo i rodzicielstwo), w tradycyjnym typie kultury uzyskuje przyzwolenie na niezale¿ne ¿ycie seksualne oraz uczuciowe: „Kiedyœ to by³o troszkê inaczej. Ludzie nie pozwolili, gadali, naciskali, ¿e w koñcu albo zwi¹zek siê rozpada³, albo szli przed o³tarz. Poza tym
oczywiœcie inaczej w mieœcie, a inaczej to na wsi wygl¹da. Tu wszystko widaæ
od razu. W mieœcie ludzie siê nie znaj¹, a tu przede wszystkim starzy ludzie
pilnuj¹. Buntuj¹ innych, na koœció³ siê powo³uj¹ i nie maj¹ tacy ludzie spokoju. Chocia¿ na pewno jest tutaj po kryjomu kilka takich par. (…) Powiem
szczerze, ¿e ja osobiœcie wola³abym, ¿eby m³odzie¿ razem nie mieszka³a
przed œlubem i mo¿e to strasznie zabrzmi, ale która dziewczyna przed œlubem jest jeszcze dziewic¹?” (15–K., l. 56).
Opinia ta, g³osz¹ca, ¿e to przede wszystkim ludzie starsi strzeg¹ moralnoœci grupowej, teoretycznie tylko pokrywa³aby siê z nastêpnymi g³osami,
wypowiadanymi w wiêkszoœci przez kobiety w œrednim wieku (miêdzy 50.
a 60. rokiem ¿ycia), które wyraŸnie stoj¹ w opozycji do zacytowanego kilka
akapitów wczeœniej s¹du kobiety 82–letniej na ten temat (11–K.). Teoretycznie, bo wœród g³osów przychylnych takiemu stanowi rzeczy pojawiaj¹
siê te¿ wypowiedzi dwóch ponad siedemdziesiêcioletnich kobiet: „—Czy
kobieta samotna mo¿e ¿yæ z kimœ? —A pewnie, ¿e tak, jak tylko chce i sobie
kogoœ znajdzie, to czemu nie, przecie¿ takie ¿ycie w pojedynkê to musi byæ
bardzo smutne. Wiêc jak najbardziej tak” (16–K., l. ok. 60). „Dobrze, niech
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ma. Nie chce siê wi¹zaæ, mo¿e byæ. Zdarza siê i tak. (…) bez przymusu.
Mê¿czyznom jest trochê l¿ej znaleŸæ, ale kobietom nie jest tak ³atwo. Tutaj
chodzi³o siê kilka miesiêcy, zasz³a w ci¹¿ê i musia³a siê z ch³opakiem ¿eniæ,
nawet jeœli go nie zna³a” (7–K., l. 53). „(…) —Czy kobieta samotna mo¿e
mieæ towarzysza ¿ycia? —Myœlê, ¿e tak, bo wtedy nie jest taka jakaœ za³amana” (9–K., l. 79). „Wiem, ¿e siê jeszcze krzywo na to patrzy. Mnie osobiœcie to nie przeszkadza, nie mam nic przeciwko temu. Moja córka przed
œlubem te¿ mieszka³a razem z obecnym swoim mê¿em. A mo¿e to i lepiej,
bo siê lepiej poznali, poznali swoje wady, jakieœ przyzwyczajenia. Nie by³o
póŸniej po œlubie przykrej niespodzianki. Co z tego, ¿e siê ludzie spotykaj¹,
chodz¹ na spacery? To jest prawdziwe, codzienne ¿ycie? Bzdura. Niech siê
sprawdz¹, zanim zwi¹¿¹ siê na lata. Moi rodzice trudno i d³ugo tego nie
mogli prze¿yæ. To nawet nie o to chodzi, ¿e to niby grzech, bo nie s¹ osobami jakoœ bardzo wierz¹cymi. Po prostu nie s¹ przyzwyczajeni, bo to dla nich
wstyd, nie wypada. Ale czasy siê zmieniaj¹ i jeœli o to chodzi, to jestem tutaj
bardzo tolerancyjna” (11–K., l. 55). „(…) Je¿eli nie czuj¹ siê na si³ach [¿yj¹cy w tzw. wolnym zwi¹zku, bez œlubu — I. K.], nie chc¹ siê pobraæ, je¿eli
górê bierze wyrachowanie, pieni¹dze, przyjemnoœci. To coœ musi zast¹piæ
brak mê¿a, dzieci, a tylko bycie ze sob¹, dla siebie. Jakiœ rodzaj egoizmu.
Odk³adaj¹ na potem, a takie «potem» to przykrywka. Zawsze jest «potem»,
a potem to ju¿ siê nie chce” (14–K., l. 76).
Najsurowsza ocena takiego stylu ¿ycia („beznamiêtnie” analizuj¹ca sytuacjê) jest zawarta w ostatniej z przytoczonych wypowiedzi. Pada ona z ust
kobiety o wiele starszej od poprzedniczek. Nie odwo³uje siê ona, jak jej rówieœniczka (9–K.), do „naturalnego porz¹dku” ¿ycia, który wyklucza tak¹
„dewiacjê” obyczajow¹, ale próbuje dociec jej przyczyn, po trosze psychologizuje na temat powodów takiego wyboru i stara siê ukazaæ jego (negatywne) konsekwencje. To, ¿e pokolenie œrednie przychylnie patrzy na samotnoœæ, ale nie do koñca w pojedynkê, wyp³ywa równie¿ z zakorzenienia siê w œwiadomoœci i kulturze bardzo istotnego wyobra¿enia dotycz¹cego
powodów bycia ze sob¹ — choæ pula partnerów jest ograniczona ze wzglêdu na mechanizm homogamii, wielk¹ wagê przywi¹zuje siê do mi³oœci.
Jak wykaza³y badania francuskie na tamtejszej populacji urodzonych
po II wojnie œwiatowej, z czym idealnie wrêcz pokrywaj¹ siê g³osy polskich
kobiet z tych samych roczników, pokolenie to we Francji dokona³o w obyczajowoœci swoistej ma³ej rewolucji, mianowicie — zerwa³o z obyczajem
wiêkszego lub mniejszego nacisku rodziny na dobór wspó³ma³¿onka, a tak-
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¿e z tabu milczenia na temat nieudanego po¿ycia i innych problemów
ma³¿eñskich. By³o to pokolenie, które zaczê³o korzystaæ na wielk¹ skalê
z mo¿liwoœci rozwodów i separacji, nie kryj¹c siê z tym w czterech œcianach
domu. Zwi¹zek ma³¿eñski sta³ siê zaledwie ogniwem uzupe³niaj¹cym
zwi¹zek mi³osny. To atrakcyjnoœæ seksualna i osobowoœciowa partnera sta³y
siê jedynymi kryteriami doboru i wyboru. ¯eniono siê i wychodzono za m¹¿
z mi³oœci i dla mi³oœci. Dlatego te¿ od lat 70. XX w. sonda¿e zaczê³y wskazywaæ na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê zawieranych ma³¿eñstw, wzrost rozwodów
oraz spadek dzietnoœci30. Skoro wiêc mo¿na ¿yæ z kimœ, choæ nawet bez œlubu, dzieci i innych zobowi¹zañ, dlaczego upieraæ siê przy ¿yciu samotnym?
Mo¿na traktowaæ taki zwi¹zek jako rodzinê „na opak”, gdzie ludzi ³¹cz¹ nie
tyle wzajemne zobowi¹zania, ile w³aœnie ich brak. Mimo to zwi¹zek taki realizuje na swój sposób rozmaite, wymienione przeze mnie wczeœniej funkcje, jakie tradycyjnie przypisuje siê rodzinie sformalizowanej. Przyzwolenie na taki styl ¿ycia wynika równie¿ z koncepcji ¿ycia jako kolejno nastêpuj¹cych po sobie cykli i z faktu, ¿e jest ono podporz¹dkowane swoistemu
spo³ecznemu „zegarowi” (wbrew opinii o rzekomo wy³¹cznie biologicznym
charakterze tego „zegara”, co tak czêsto siê podkreœla). Przebieg ¿ycia ocenia siê jako normalny, kiedy zachodz¹ w nim okreœlone wydarzenia w uznanym porz¹dku i kolejnoœci, które dowodz¹ w okreœlonym œrodowisku równie¿ obecnoœci okreœlonych i po¿¹danych cech jednostki. Mo¿na za³o¿yæ,
¿e znalezienie partnera, pomimo braku mê¿a, poœwiadcza „normalnoœæ”
kobiety. Jednak, jeœli owe wydarzenia nie zachodz¹ wcale lub nie w takiej
kolejnoœci czy póŸniej ni¿ to jest przyjête, ocenia siê to z regu³y negatywnie.
Ów indywidualny rytm ¿ycia tylko pozornie jest indywidualny — prawie
w ka¿dym przypadku jednostka jest zak³adnikiem wymogów spo³ecznych
i kulturowych, nawet gdy nie chce siê im podporz¹dkowaæ. Je¿eli zaœ rzeczywiœcie im siê nie podporz¹dkowuje, wie, jak „powinno” wygl¹daæ „dobre” ¿ycie31. Nast¹pi³a bowiem interioryzacja treœci kulturowych, co stworzy³o mo¿liwoœæ w³¹czenia jednostkowego ¿ycia w spo³eczny nurt egzystencji — w jej styl, rytm i porz¹dek.

30
31

C. Attias–Donfut, M. Segalen, Grands–parents. La famille à travers les générations, Paris 1988, s. 38.
Tam¿e, s. 56.
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Podsumowuj¹c — styl ¿ycia kobiety samotnej w tytu³owych œrodowiskach jest jeszcze oceniany ambiwalentnie32. Dostrzec mo¿na napiêcie
w ocenach wypowiadanych czêsto przez tê sam¹ osobê. Normy kulturowe
i grupowe (dla których szuka siê potwierdzenia w zasadach religijnych) generalnie odmalowuj¹ negatywnie kobiec¹ samotnoœæ z wyboru. Ale doœwiadczenie osobiste, bazuj¹ce tak¿e na wiedzy o œwiecie spoza lokalnego
œrodowiska, znajomoœæ ró¿norodnoœci stosunków panuj¹cych w rodzinie
(w³asnej i innych) nie pozwalaj¹ trwaæ wy³¹cznie przy takich s¹dach. Mogê
pokusiæ siê o przypuszczenie, ¿e obyczajowoœæ w badanym przeze mnie œrodowisku, bêd¹cym swoistym spadkobierc¹ wartoœci kultury typu ludowego,
zmieni siê niebawem. Najprawdopodobniej — zapewne jak ca³a kultura
wspó³czesna tego typu — zyska wymiar prawdziwie indywidualny (z wyraŸniej ni¿ obecnie zarysowan¹ autonomiczoœci¹) i odejdzie od dziedziczenia
wartoœci (co by³o w zasadzie dotychczas jedynym sposobem enkulturacji
i socjalizacji) na rzecz ich swobodnego wyboru. Tym samym mo¿liwe jest,
¿e poszerzy siê margines przeznaczony na ró¿ne obyczajowe „anomalie”
— tak oceniane w opisanej grupie wed³ug dotychczasowej, przemijaj¹cej
ju¿ wewnêtrznej hierarchii wartoœci.

32

Zob. te¿ pracê R. Hryciuk, Rzecz o starej pannie. Prezentacja badañ terenowych, [w:] Kobieta i rodzina
w krajach rozwijaj¹cych siê. Dziedzictwo a wyzwania wspó³czesnoœci, red. nauk. E. Puchnarewicz, Warszawa–Bia³ystok 1999, s. 149–181.
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As has been accentuated in the subtitle, the successive volume in our series
is to a considerable extent a continuation of its predecessor1. The articles and
sketches contained therein remain within the same thematic range, although
they tend to expand its original limits. The authors of the majority of the studies published in 2004 considered and discussed the socio–cultural aspects of
sexuality predominantly from the viewpoint of marriage — existing, future or
potential. Within a historical perspective they showed the wide gamut of legal,
religious and traditional measures modelling the social role of marriage as an
institution which civilises spontaneous sexuality and is aimed primarily at disciplining the sexuality of women. Hence, their observations focused primarily on
the transformations of the sexual role played by marriage, and the position
held by women at the time of a turbulent modernisation of nineteenth– and
twentieth–century society. The conclusion of reflections about socio–cultural
changes taking place during the nineteenth and twentieth century, and associated with sexual behaviour within a framework delineated by the institution
of marriage, was the consequence of an intentionally selected conception of
the previous collection of studies. This was the reason why the presented
observations on „the socio–cultural aspects of sexuality” barely crossed the
threshold of a large complex of research problems, up to now almost entirely
ignored in Polish historiography. A reconstruction of the models and stereotypes of sexuality, functioning in the social awareness of the epoch, leads the
researcher far beyond an analysis of changes affecting the traditional model of
marriage. Particular attention is due to the social perception of the sexual
sphere, and its significance in individual and group life. The most relevant
tasks include an analysis of the socio–cultural determinants of the strongly
enrooted conviction about the diverse character and social role ascribed to
male and female sexuality, as well as the purposefulness of different rules disci1

Cf. Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno–kulturowe aspekty seksualnoœci. Wiek XIX i XX (The Woman and
Marriage. The Socio–cultural Aspects of Sexuality. Nineteenth and Twentieth Century), collected studies
ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, vol. 8, Warszawa 2004 (especially pp. IX–XXI).
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plining sexual behaviour. Finally, there is the search for similar socio–cultural
conditions of the emergence of homosexual relations, and the signals of their
changing perception in social awareness.
This is the reason why our new volume pays prime attention to changing
sexual models and stereotypes during the nineteenth and twentieth century,
spanning from those which originated within the scope of Victorian culture
(pride of place goes to studies by Tadeusz Cegielski and Ewa Paczoska) to
those which dominated well–developed twentieth–century mass culture (texts
by Gra¿yna Szel¹gowska and Iwona Kurz on sexuality and eroticism in nineteenth– and twentieth–century advertisements and the cinema)
The transformation of social awareness rapidly accelerates during an era of
swiftly progressing social modernisation, while the sphere of sexuality finds
itself in the forefront of changes affecting heretofore irrefutable norms and
patterns of behaviour. This process is connected, first and foremost, with social
changes of the roles played by women: the part of the wife and mother — conceived as the universal model — wavers, and becomes questioned due to the
emergence of an alternative: the necessity and chance for women to perform
different social roles, e. g. professional or political. These phenomena are the
topic of the articles presented chiefly in the first part of the volume, entitled
Wzorce i modele seksualnoœci w œwiadomoœci spo³ecznej. The authors follow
closely those transformations which took place within social consciousness
under the pressure of new conditions of life: the breakdown of the „monopoly”
of stereotypical thinking about the woman, adapted to the rigours of marriage
and subjected to the aspirations harboured by her husband, as well as the dissemination — within a long–term process and despite resistance and myriad
inhibitions — of the social acceptance of an alternative model, with the woman
envisaged as a social individual enjoying equal rights and realising her own aspirations, both intellectually and professionally or within family and sexual life.
The public discourse initiated already at the end of the nineteenth century,
and developed during the twentieth century, was concerned with mores associated with sexuality and eroticism; it assumed various forms and became apparent in assorted social environments as well as upon numerous levels of social communication. The participants resorted to different means of expression, and the presence of the debate became increasingly conspicuous in the
epoch under discussion. On a secular scale, such a discourse could not be
halted either by campaigns conducted by the adherents of cultural purification
(who frequently had at their disposal significant impact) or by legally sanctioned prohibitions. For various reasons, it gained momentum at the time of
„more intensive evolution”, in other words, during the fin de siecle and the
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belle epoque, and primarily in the course of wars and revolutions, i. e. situations conducive for moral upheaval: the first world war, its aftermath, and the
second half of the 1960s (not to mention the end of the century).
Our studies have managed to take into consideration many of the increasingly boldly accentuated motifs of the discourse, and to analyse various forms
of its exteriorisation: from literary works and private correspondence, the
theatre, the press, advertisements and school textbooks, to the cinema. This
source material foundation, despite intense efforts at expanding it, perforce
proved conducive for concentrating the attention of the majority of the authors on the participation of the elites in the discourse. Only to a slight degree
has it been possible to go beyond an analysis of the propagated models, and to
expand our research so that it may include a reconstruction of conduct and the
transformations to which morality cultivated in wider social circles succumbed.
This is the topic of the reflections pursed by the French researcher Anne–Marie Sohn, whose essay Seksualnoœæ warstw ludowych we Francji na prze³omie
XIX i XX wieku we present to our readers.
The progressing discourse could not neglect the existence of sexual behaviour untypical for a given cultural range, as a rule criticised and condemned as
a threat to the models accepted by the majority and regarded as appropriate.
The functioning of the institution of marriage within group consciousness, and
the courses leading towards this institution, never took place in a vacuum, even
if attempts were made to depict it as devoid of an alternative. Its background
was composed of the more or less numerous paths followed by women and
men who spent their entire mature life, or its decisive part, outside legally and
religiously sanctioned, relatively stable relationships. From the viewpoint of
numerous opinion–creating institutions (predominantly religious), their sexuality remained an awkward subject. It was deemed necessary to discipline it and
— better still — to eliminate or extinguish it, an attitude which pertained
chiefly to women. While deliberating on moral patterns variable in time and
space, and analysing traditional norms and their transformations, it became
impossible to detach them from contradictory attitudes and situations. In time,
many became tolerated more widely, and subsequently even accepted. Others,
although they had existed for ever, were regarded as unworthy of social discourse until the nineteenth or twentieth century.
Historians find the observation of the life of the elites, including their
morals and manners, relatively more accessible thanks to the more extensive
source documentation left behind by members of this social group (i.a. in the
form of correspondence, writings, art works, etc.). The obvious conclusion is
that it was precisely the social elites which acted as pioneers of moral freedom,
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both for women and men. Such an inference is suggested particularly by the
literary–artistic milieus, which often ostentatiously contested rigorous models,
both in theory and practice, inciting the condemnation of the conservatives
(and furtively tempting followers). Ascertainments of this sort are, however, to
a great degree intuitive, and demand further verification by research based on
sources.
The studies and sketches comprising the second part of the presented
volume, entitled Spo³eczne próby dyscyplinowania seksualnoœci — wobec
rzeczywistych i pozornych zagro¿eñ, prove the considerable differentiation of
opinions regarding the moral norms which regulate sexual life. Although the authors indicate examples testifying to a progressive liberalisation of respected
models of behaviour within the realm of sexuality, they concentrated their attention on collective efforts aiming at the retention or even intensification of
moral rigourism. At times, such endeavours assumed the form of organised
campaigns which enjoyed the support of powerful political forces (not to mention religious leaders), resorted to large–scale propaganda ventures, led to an
intensification of legal regulations, etc. Although the battle waged for the sake
of „moral purity” was conducted usually from conservative positions, it was
joined also by political movements with leftist or liberal roots, composed of the
adherents of secular ethical systems. Timeless, transcendent norms of conduct
were evoked for the sake of true or ostensible scientific findings and utilitarian
arguments which operated with a characteristic vision of an „improved” society. This process was presented lucidly by the American researcher Frances
Bernstein in her interesting article: Wychowanie seksualne w epoce utrwalania
w³adzy sowieckiej form¹ spo³ecznego dyscyplinowania m³odzie¿y.
The scientistic attitude was shared also by feminist circles (cf. Jolanta
Sikorska–Kulesza, „W niewoli cia³a i ducha” — organizacje kobiece wobec
problematyki seksualnoœci na pocz¹tku XX wieku). The point of departure for
the spokespersons of „new morality” was a determined criticism of traditional
models; nonetheless, they predominantly exposed the hypocrisy concealed
therein, and the disadvantaged status of women deprived of the same freedom
of erotic contacts which was silently granted to men. Such a critical approach
did not, however, result in an apology of „free love”, as was suggested by conservative opponents, but was expressed in calls for a rigorous reevaluation of
norms defining male sexuality. This stand was provoked by an awareness of the
threat posed by venereal disease, growing at the end of the nineteenth century
and during the early twentieth century, whose cause was identified predominantly with the spread of prostitution. Multiplied accusations of an excessive
permeation of brutal eroticism into high culture, and especially mass culture
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(see: A. Szwarc, Spory o granice pornografii — XIX i XX wiek) at times led to
a condemnation of environments and ethnic groups supposedly responsible
for this state of affairs (cf. R. Blobaum, Panika moralna w polskim wydaniu.
Dewiacje seksualne i wizerunki przestêpczoœci ¿ydowskiej na pocz¹tku XX wieku).
The title Wojna i rewolucja — za³amywanie siê tradycyjnych wzorów obyczajowoœci seksualnej corresponds well to the motif shared by the studies collected
in the third part of our volume. Unfortunately, it is not as copious as the editors
of the volume would like it to be, especially considering that an analysis of human behaviour in extreme situations says a lot about the permanence of heretofore social bonds and systems of values, as well as their susceptibility to
changes. The authors had in mind, i. a. the collective and individual behaviour
of men, whom wartime events detached from their families and forced to live
in untypical homogeneous, or almost so, groups immersed in alien environments. By way of example, Franciszek Nowiñski (Nietypowe sytuacje i nietypowe
zwi¹zki — ma³¿eñstwa polskich zes³añców z Sybiraczkami) indicates the presence of differentiated attitudes and the breakdown of the patriotically and religiously motivated injunctions of celibacy among some of the former insurgents and conspirators living far from home. Wies³aw Caban (Wokó³ problemu
¿o³nierek w armii carskiej w XIX wieku) portrayed the plight and stands of
women deprived of their partners, recruited for years–long service in the Russian army and sent to distant garrisons. Only in rare cases did this „non–culpable” solitary status, rather frequent among rural environments, induce the surrounding (including relatives) to offer assistance and protection. In accordance with the binding canons of (religiously motivated) morality, those abandoned women who tried to establish a relationship with a new partner were severely condemned. Only events which disturbed the foundations of the heretofore existence of dormant communities (such as the first world war), and which
made it difficult or impossible for millions of women and men to act in accordance with heretofore rules, proved conducive for weakening social and environmental ostracism, as well as for more permanent moral transformations.
Alicja Kusiak (P³eæ kulturowa, „doœwiadczenie” i wojna — kilka metodologicznych uwag o wykorzystaniu relacji wspomnieniowych) wrote that women attached
enormous significance to the sometimes dramatic months and years devoted to
earning a subsistence on their own, an imposed savouring of independence.
This state of affairs proved favourable for a new arrangement of relations, including sexual, with male partners in the post–war world, although the authors
of pertinent studies (see also: Ma³gorzata Fidelis Czy „nowy matriarchat”?
Kobiety bez mê¿czyzn w Polsce po II wojnie œwiatowej) noticed also the conspicuous impact of the post–1918 or post–1945 moral „counter–reformation”.
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The fourth part of this volume discusses the social condition of the single
woman as well as group and individual attitudes towards those persons who
could not, or did not wish to enter a stable relationship or functioned within its
framework for only a short time. The most general reflections are proposed by
Ma³gorzata Szpakowska (Antropologiczne przes³anki samotnoœci), who underlined the fact that in preindustrial societies existence outside the family was
difficult and at times almost impossible, especially for people who were not
members of the wealthy strata. The dissemination of old age pensions and the
assumption of caretaking–support functions by the state and social organisations made it possible for households composed of single people, especially the
elderly, to function on a wider scale and to become delivered from extreme
threats. This process was followed by transformations of group awareness, examined by, i. a. Anna Landau–Czajka (Samotnoœæ i homoseksualizm jako
alternatywne modele ¿ycia w podrêcznikach szkolnych), Joanna Sosnowska
(Maria Dulêbianka przeciw samotnoœci), El¿bieta Koœcik (Kobieta samotna i jej
pozycja spo³eczno–ekonomiczna w mieœcie œl¹skim na prze³omie XIX i XX wieku)
and Inga KuŸma (Obraz kobiety samotnej w Polsce na wsi i w ma³ym mieœcie na
pocz¹tku XXI wieku). Opportunities for a comparison with Poland are offered
in the article by Pavla Vošahlíková about single women in Czech lands.
The majority of the mentioned texts, similarly as some of the studies presented in the earlier volume, depict the attitude of wide public opinion towards
single motherhood and the father–less family, together with growing social
approval for new non–traditional forms of the family and the increasing popularity of single–person households2. While comparing both volumes it seems
worthwhile to draw attention to the authors’ apparently greater concern
for correlating the social and cultural determinants of identity among both
genders within the context of their sexuality. Heeding the postulates made
by contemporary gender studies, women have not been treated as a separate,
isolated community.

Anna ¯arnowska and Andrzej Szwarc

2

This topic was reflected in, i. a. the volume entitled: Rodzina, prywatnoœæ, intymnoœæ. Dzieje rodziny polskiej
w kontekœcie europejskim (The Family, Privacy, Intimacy. The History of the Polish Family in the European
Context, Warszawa 2005).
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Bernhardt Sarah 155–156
Bernstein Frances L. 335–356, 336, 530, 533
Besant Anne 312
Beyl–Widawska 393
Bia³ostocki Jan 161
Bieniarzówna Janina 193, 199
Biernacka Maria 510
Bilczewski Józef, arcybiskup lwowski 225,
238
Biliñska Anna 459
Binswanger Christa 20, 160, 278
Black–Russell Winifred Dora zob. Russell
Winifred Dora (z d. Black)
Blacker Paton Carlos 330
Blay Julia 287
Blobaum Robert 265–275, 531, 533
B³êdowska Henrietta (z d. Dzia³yñska) 455
Bobolina 416
Bodinus 158
Bodo Eugeniusz 27
Bogdanowicz Edward 241
Bogucka Maria 193, 205, 217, 447
Boguszewska Helena 328

Bois Jean–Pierre 442–443
Boleski zob. Baumfeld Andrzej
Boles³awita zob. Kraszewski Józef Ignacy
Bombiñski Józef 396
Bondrowski Jerzy 273
Boniecki Edward 56, 73–74
Bonnet Marie–Jo 467
Boratyñska–Górnicka Aneta zob. Górnicka–Boratyñska Aneta
Borenstein Eliot 338
Borkowska Gra¿yna 24, 74, 77, 83–97, 96,
160, 164, 449, 462, 533
Borowicz Marcin, postaæ lit. 229
Borowski Piotr 394–395
Borowy Wac³aw 47
Boy–¯eleñski Tadeusz zob. ¯eleñski–Boy
Tadeusz
Boznañska Olga 465–466
Böcklin Arnold 64
Braddon Mary Elisabeth 47, 52–53
Bratlinger Patrick 53
Broch Hermann 153
Brodzka–Wald Alina 236
Broniewska Janina 176
Broughton Rhoda 47, 52
Browne Stella 314–315, 319
Brownmiller Susan Fischer 428
Bro¿atiuk Gierasim 368
Bruk G. J. 347, 351
Brus Anna 363
Bry³a Stefan 238
Brynk Jerzy 363, 365
Brynk Kazimiera 389
Brynk–Podlewska Józefa zob. Podlewska
Józefa
Brzeski Chrystian 210
Brzozowski Stanis³aw 65, 67, 80, 155
Brzozowski–Korab Wincenty zob. Korab–
–Brzozowski Wincenty
Bubulina zob. Bobolina
Buchner W³adys³aw 131
Buckley Jerome 35
Bucur Maria 22
Buczkowski Leonard 170
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Indeks osób 535
Budziñska–Tylicka Justyna 80, 278, 287,
296–297, 329
Budzyk Kazimierz 199
Budzykowa Hanna 199
Bujwid Odo 329
Bujwidowa Kazimiera 79, 227, 243, 272,
278, 288, 290, 292–293, 298, 460
Buksiñski Tadeusz 507
Bu³hak Tomasz 363
Bu³hakowa Teresa 365
Burton Antoinette M. 413
Bur³akow I. G. 345
Busson C. J. 251
Butillard Andrée 451
Butler Josephine 411
Bychowski Gustaw 328
Byron George Gordon lord 42
Bystroñ Jan Stanis³aw 193, 197, 199, 201,
206–207, 214, 217
Caban Wies³aw 226, 399–407, 400, 406, 531,
534
Cacouault Marlaine 450
Caffrey Sean 267
Callas Maria 186
Ca³a Alina 265
Campbell Joseph 149
Canning Kathleen 413
Canossa Romano 194
Carlyle Thomas 63–64
Carpenter Edward 312, 315
Cegielski Tadeusz 31–53, 528, 534
Centnerszwerowa Ró¿a 287, 291
Èervinka Václav 472
Èervinková Marie (z d. Rieger) 472
Ceysingerówna Helena 300–302, 307
Ceyzik Ignacy 382
Chafe William Henry 421
Cha³asiñski Józef 492
Chandler Alfred Dupont 34
Chaplin Charles Spencer Sir 9, 11
Charcot Jean Martin 81
Chateaubriand René 88
Che³moñska Maria 465

Che³moñski Józef 465
Chiva Isac 512
Ch³apowski Kazimierz 240
Ch³opicki Wincenty 382, 397
Chmielewski Aleksander 392
Chmielewski Tadeusz 170
Chmielowski Piotr 231–232
Chodkiewicz Benedykt 371–372
Chodorow Nancy 412, 419
Choiñski–Jeske Teodor zob. Jeske–Choiñski Teodor
Chojnowski R. 493, 501
Chumiñski Jêdrzej 430
Chwalba Andrzej 449
Chyra–Rolicz Zofia 453
Cicero Marcus Tullius 88
Ciechomska Maria 149
Cieœlak Edmund 205
Cieœlakowa A. 416
Cieœlina Anna Szczêsna 201–202
Ciszkiewiczowa Teresa 452
Èíek J. 479
Cobb–Geikie William–Frederick zob.
Geikie–Cobb William–Frederick
Cohen Stanley 267
Colette Camilla 8
Colonello Isabella 194
Collins Wilkie 42, 47–48, 51–52
Comte August 60–61
Conrad Joseph 43, 45, 67
Corbin Alain 290
Corelli Marie 36–37
Craentlein Zofia 365
Crozier Ivan Dalley 311–333, 534
Cukker B. W. 344–345, 353
Cunnington Cecil Willet 53
Cwetsch–Wyszomirska Magdalena 226
Cybulski Zbigniew 167
Cyryna Piotr 364
Czachowska Jadwiga 76, 81, 224, 232, 243
Czajka–Landau Anna zob. Landau–Czajka
Anna
Czapliñski Marek 38
Czarnomorska–Bojarska Maria 309
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536 Indeks osób
Czasnowska M. 288
Czechow Anton Paw³owicz 130
Czechowicz Jakub 216
Czekotowska Michalina 392
Czekotowski Piotr, lekarz 392
Czermiñska Maria 24
Czetwertyñska Gra¿yna 491
Czy¿ewska El¿bieta 170
Æwikliñska Mieczys³awa 166
Dalewski Aleksander 366
Dalewski Franciszek 392
Daniel Ute 421
Dante Alighieri 231
Darwin Charles Robert 49
Darwin Erasmus 49
Daszkiewiczówna Tekla 215
Data J. 267
Dauphin Cecile 424, 448, 454–455
Davies Belinda J. 421
Davies Norman 38
Dawid Jan W³adys³aw 233
Dawidowicz Józef Sylwester, ks. 395
D¹bkowski Kazimierz 375
Dehnel Tadeusz Jan 50
De Lauretis Teresa 441, 420
Dematraki Filipina zob. Paleolog Filipina
Stanis³awa
Denker Aleksander 375
Deptu³a–Jab³oñska Ewa zob. Jab³oñska–Deptu³a Ewa
Derrida Jacques 88
Dever Carolyn 49, 52
Dêbicki Zdzis³aw 236
Dêbiñski ksi¹dz 96
Dêbska Tekla 90
Dickens Charles 36, 40–43, 47, 50–52, 55,
61, 67, 455
Dier¿kówna Natalia (pseud. lit. Jerzy Orwicz) 464
Dietrich Marlena 14, 178
D³ugosz A. 40
D³uski Wiktor 445

Dmochowska Jadwiga 466
Dolatowska Kazimiera 8
Domaracka–Skaczkowska, ¿ona zes³añca
391
Domaszewska Anna (z. d. Lewicka), ¿ona
zes³añca 364, 390
Doniczew N. 347
Dorrit Amy, postaæ lit. 50
Dose Ralf 311, 332
Droz–Mendelzwieg M. 516
Druten van John 320
Dryjski Adolf 328
Drysdale Charles Vicary 311, 317, 319
Drysdale George 312
Drzewiecki Konrad 151–152
Dubicka Joanna 249
Duby Georges 20, 424
Duchen Claire 421
Dufour Pierre 295
Dufrat Joanna 295–310, 534–535
Dulêbianka Maria (pseud. lit. Wara) 85,
457– –463, 466–469
Dunlop M. B. 318
Duprat Catherine 117, 120, 122
Dworzaczek W³odzimierz 209
Dybel Pawe³ 155
Dybowski Benedykt 239–240, 282–283, 389,
392
Dyer Richard 164
Dziadek Adam 178
Dzia³yñska–B³êdowska Henrietta zob. B³êdowska–Dzia³yñska Henrietta
Dziekciñska Jadwiga, postaæ z dokumentów 198, 218
Dziewicka Adela 249, 251, 261–262
Dziewulska (vel Œwiderska) Anna 201, 211
Dzikowski Mieczys³aw 130
Dzwonkowski W³adys³aw 86
Dzwonowski Jan 199
Echène Agnès 443
Eder Montagu David 319
Edgeworth Maria 34, 49
Eile Henryk 179, 216
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Indeks osób 537
Eliot George (w³aœc. Mary Ann Evans) 47,
51–53, 56, 61
Ellis Havelock 312, 315, 317, 321
Elshtain Jean Bethke 428
Emeryk W³adys³aw 155
Engels Fryderyk Friedrich 40
Engelstein Laura 343–344, 346
Epstein Samuel 20
Ernout Ema 88
Eustachiewicz Les³aw 165
Eutydem 92
Evans Mary Ann zob. Eliot George
E. W. 429, 433–434
Ewa, postaæ bibl. 160
Faber Marion 428
Fabian Aleksander 155
Fabiañska Marianna 402
Faithful Theodore J. 320
Farbarowicz Icek 271
Farge Arlette 194, 448
Faustyñska Rozalia 401
Faustyñski Wawrzyniec 401
Fauve–Chamoux Antoinette 483, 487
Fawcett–Majors Farah 8
Fein Helen 271
Feldman Wilhelm 236
Feliñska Ewa 365
Feoktisow Ewgienij M. 130
Ferenczi Sandor 320
Ferrero Guiliermo 150
Fethke Jan 26
Ffrench Patrick 20
Fidelis Ma³gorzata 421–436, 531, 535
Fieæko Jerzy 367
Fiedorow–Lwowski Józef (vel Fiedorowicz
Józef) 397
Fiedorowicz Józef (w³aœc. Fiedorow–
–Lwowski Józef)
Fejgin O. 340, 347, 350
Fielding Henry 49
Filar Marian 223, 230, 232, 234–235, 239,
241–242, 245
Fiodorow Niko³aj 338

Fiszerowa Wirydianna 455
Fita Stanis³aw 70
Flandrin Jean–Louis 442
Flaubert Gustave 84
Flexner Abraham 194
Flizak Sebastian 508–509
Fout John C. 269
Flowers Betty Sue 149
Forel August 312, 317, 321
Foucault Michel 17–20, 22, 28–29, 39, 55,
67, 83–84, 86, 88, 92, 104, 194, 411,
464–465
Fowles John 58
Fraisse Genèvieve 424
Frajerski Maciej 406
Franèiæ Miros³aw 193, 195, 201
Franciszek Józef, cesarz Austrii 35
Franke Jerzy 75, 227, 249, 251, 257, 278,
293
Fraser G. Macdonald 42
Frazer James 32–33
Fredro Aleksander 455
Frevert Ute 156
Frey Michel 119
Freud Zygmunt 32, 49, 66, 153, 155, 317,
320–321, 340, 351
Friedländer Micha³ 328
Frybesowa Aleksandra 178
Fularska–Œwitalska Julia zob. Œwitalska–
–Fularska Julia
Fuller Margaret 52
Gadziñska E. 430
Ga³êziówna Zofia 209
Garbo Greta 12
Garbowiñski Walery 241
Gardan Juliusz 27, 165
Garibaldi Anita 416
Garlicki Andrzej 235
Gaskell Elizabeth 450, 455
Garstka Marta 409
Garstka Stanley 409
Gauchet Marcel 444, 445
Gawarecki Henryk 207
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538 Indeks osób
Gawin Magdalena 22–23, 226–228, 235,
296, 311–333, 430, 535
Gray Helena 45
Gay Peter 32
Geike–Cobb William Frederick 319
Gens A. 319
Geremek Bronis³aw 199–200, 210
Germanowa Zofia 410, 418
Gerson Wojciech 459, 461
Gertzówna Wanda 419
Giedroyæ Franciszek 193, 196, 211, 216–217
Gierszewska Barbara 12
Gieysztor Jakub 392
Gilewski Wojciech 64
Giller Agaton 361, 364–368, 377–378,
380–386, 394, 398
Gilman Sander 270
Gilmore David D. 153
Gilmour Robin 61
Ginowska Stefania 364
Glaubicz–Sabiñski Julian 362, 370–371,
390, 394–395, 398
Glezer Marina A. 341, 344
Glinczanka–Rose Maria 410, 418
Godlewska Zofia (vel Kasprowa Kuglarka)
208
Gojawiczyñska Pola (Apolonia) 24
Goldman Wendy Z. 356
Goldstein Joshua S. 427–428
Go³omb J. D. 348–350
Go³yñski Jacek 364
Gombrowicz Witold 165, 332
Gomulicki Juliusz Wiktor 69
Gomulicki Wiktor 240
Goode Erich 268–269, 274
Gossin Jules 122
Gourmont Remy de 150, 157
Górecka Hanna 484
Górnicka–Boratyñska Aneta 22, 24, 79,
278, 291
Górny Marek 484
Grabowska Wanda 85–86, 90–94
Graf A. 194
Graff Agnieszka 172–173

Gralewski Mateusz 403– 404
Gralla G. 484
Graves Caroline 48
Gräfenberg Ernst 319
Gra¿yna, postaæ lit. 418
Green Harvey 352
Greenfield S. 48
Grocholska Ksawera 369
Grodziski Stanis³aw 193
Groicki Bart³omiej 200, 216, 220
Gruszecki Dionizy 375
Gruszecki Micha³ 391
Gruza Jerzy 171
Gubernat Irena 267
Gudziñska–Tomkowit Anna 390
Gumowska Irena 176
Gutowski Wojciech 158, 160
H. R. [Raabe Henryk] 283
Haire Norman (w³aœc. Norman Zions)
311–323, 326, 329–330
Hála Václav 479
Hall Lesley A. 312, 314
Hall Radclyffe 311, 317, 327
Hall Stuart 267
Hálová Hana 479
Hálová Louisa (z d. Vinaøicka) 475,
479–480
Hálová Maria 479
Hardy Thomas 47, 56, 58, 61, 67
Harland–Zaj¹czkowska Anna 465
Has Wojciech Jerzy 168, 169
Hays Will H. 12
Healey Dan 356
Heineman Elizabeth D. 426–427
Heleniusz (pseud.) zob. Iwanowski Eustachy
Helwich Agnieszka 452
Henkel Dyonizy 384
Henry Mrs (pseud.) zob. Wood Ellen
Herbert Christofer 33
Herman D. 338
Hertz Aleksander 274
Hertz Benedykt 286
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Indeks osób 539
Hertz Pawe³ 33, 105
Hexam Liza 50
Hickman Tom 15
Higonnet Margaret Randolph 421
Hilarowicz–Nusbaum Józef zob. Nusbaum–Hilarowicz Józef
Hildebrandt Karol 363
Himmelfarb Gertrude 326
Hirschfeld Magnus 311, 314, 320–321, 328
Hitler Adolf 332
H³askówna–Snarska Stanis³awowa zob.
Snarska Stanis³awowa
Hobsbawm Eric J. 32
Hodann Maks 329
Hoff Barbara 175, 186–187
Hoffmann Ernest Teodor Amadeus (Johann Kreisler) 153
Hoffman Jerzy 165
Hoffmann J. B. 88
Hoffmeistr Apollin 363, 391
Hogg James 36
Holland Agnieszka 169
Hollander Bernard 319
Holsten Hans Christian 195, 207, 209
Holsztejn Hieronim 372, 375
Ho³owiñski Wilhelm 372
Homer 231
Honey John R. de S. 42
Honorat KoŸmiñski o. zob. KoŸmiñski
Wac³aw
Horney Karen 173
Horská Pavla 474
Housman Laurence 314–315, 320
Hrabar Roman 432
Hryciuk Renata 525
Huk Tadeusz, ks. 103
Hulewicz Jan 450
Hulka–Laskowski Pawe³ 329
Huxley Aldous 311, 317
Huxley Julian 311, 316–317, 321
Ihnatowicz Ewa 267
Imieliñski Kazimierz 100

Ipohorska Janina 175, 179, 187
Irena, postaæ film. 169, 171
Ives George 315, 320
Iwanowski Eustachy („Heleniusz”) 372
Iwanowskij B. A. 342, 344, 353
Iwañski A. 390
Iwasiów Inga 96
Iwaszkiewicz Jan 366
Iwaszkiewicz Jaros³aw 105–106
Jab³onowski W³adys³aw 160
Jab³oñska–Deptu³a Ewa 453
Jacukowa Awdotja 396
Jaho³kowska–Koszutska Ludwika 79
Jakobzon L. J. 343–345
Jakubczyk A. 247, 308
Jameson Anna 52
Janda Krystyna 171–172
Janeczko Alicja 484
Janicka Anna 73–81, 535–536
Janicka Danuta 193, 216
Janik M. 380
Janion Maria 99
Jankowski Piotr 397
Janowska–Rychter Bronis³awa zob. Rychter–Janowska Bronis³awa
Januszkiewicz Adolf 364
Jarzyna Leopold 364
Jasiewicz Zbigniew 512
Jasiñski Antoni 375
Jastrzêbski Kalikst 375
Jaworska Justyna 175–187, 536
Jaworska Maria 459–460
Jaworska Sabina 466
Jeannot Leon 171
Jedlicki Jerzy 55, 63–64, 68, 266
Jeggle Utz 512
Jeleñski Antoni 392
Jeleñski Szczepan 239–240
Jelski J. 433
Jenkins Philip 267–268, 270
Jenson Jane 421
Jeske–Choiñski Teodor 232, 239–240, 243
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540 Indeks osób
Jezierski Jacek 207
Je¿ Teodor Tomasz zob. Mi³kowski Zygmunt
Je¿yna 282
Joachimowicz Ignacy 395
Joanna D‘Arc, œw. 416, 418
Jolluck Katherine R. 422, 428
Jones Bridget, postaæ lit. 442
Jones Ernest 321
Joyce James 153
Judyta, postaæ bibl. 160
Juel–Przybyszewska Dagny 155, 467
Jurecki Tomasz 372, 396
Jurek Krzysztof 497, 501
Kabat Ireneusz 513
Kaczor Dariusz 193, 221
Kaczyñska El¿bieta 221, 225, 236
Kalinowski Józef 390, 394
Kallenbach Józef 238, 240
Ka³wa Dobrochna 17–29, 536
Kamieñska Wanda 309
Kaminskij J. I. 341–343, 353
Kamler Marcin 193, 218–220
Kania Ireneusz 149
Kar³owicz Jan Aleksander 150, 229
Kar³owiczowa Jadwiga 461
Karpiñscy Marianna i Wojciech 363
Karpiñska Ma³gorzata 193, 197
Karpiñska Marianna 365
Karpiñski Andrzej 191–222, 193, 195, 197,
198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 487, 536
Karwat Anna (z d. Bardzka) 157
Kasprowa Kuglarka zob. Godlewska Zofia
Kasprowicz Jan 151
Kasprowiczowa Jadwiga 159
Kaszkadamow W. 341
Kausch Jan Józef 203
Kelles–Krauz Stanis³aw 286
Kennedy Dane 31
Keynes John Maynard Sir 316–317
Kicka Natalia 455

Kicka Teresa 455
Kiedrzyñska Wanda 416, 428, 432
Kieniewicz Stefan 94–95, 193
Kieniewiczówna Jadwiga 85–86, 94–97
Kiersnowska Waleria 374
Kiersnowski Stanis³aw 373
Kieœlowski Krzysztof 172
Kirschner Józef 329
Kisielnicka Anna 89–90
Kitowicz Jêdrzej 206
Klabouch Jíøi 476
Klapisch–Zuber Christiane 448
Kleczkowski Erazm 363
Kleiner Juliusz 238
Klekot Ewa 4
Kleopatra 160
K³osiñska Krystyna 76
K³oskowska Antonina 4, 250
Kmiecik Zenon 225
Knibiehler Yvonne 448, 451–452
K³uszyñski Henryk 23
Kobbert 88
Kolankiewicz Maria 440
Kolendo Jan 374
Kolska E. 433–434
Komarnicka Wac³awa 36
Komendant Tadeusz 22, 86
Komornicka Maria 73, 99, 156
Kompit W³odzimierz 384, 387
Konarska Barbara 198
Konarski Kazimierz 193, 206, 216
Konarski Lucjan 133
Kondratiuk Jerzy 170
Konopka Adam 224, 241–242
Konopnicka Maria 85, 454, 457–458,
460–462, 466–469
Kopacki Andrzej 156
Kopczyñski Micha³ 362
Koplewska Maria 454
Koranyi Karol 200
Korczyñska Marta, postaæ lit. 455
Korczyñski Benedykt, postaæ lit. 60
Korab–Brzozowski Wincenty 155
Korzeniewska Ewa 76, 81
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Indeks osób 541
Korzeniowska Regina 450, 455
Korzon Tadeusz 392
Kosiñska Ewa 492
Kossak Magdalena (w³aœc. Magdalena Samozwaniec) 11, 178
Kossakowski Antoni 197
Kossowski Micha³ 391
Kostecki Janusz 236
Koszutska–Jaho³kowska Ludwika zob. Jaho³kowska–Koszutska Ludwika
Koszutski Witold 143
Koœcik El¿bieta 481–487, 532, 536–537
Koterbski Józef zob. Ardens
Kotowa Barbara 507
Kowalska M. 88
Kowalewski Jan 384
Kownacki Teofil 396
Kozakiewicz Stanis³aw 363
Koz³owska Tekla 401
Koz³owski Miko³aj 405
Koz³owski Pawe³ 401
Kozubski Zygmunt ks. 23
KoŸmiñski Wac³aw (o. Honorat KoŸmiñski) 453
Kracik Jan 193, 204, 207–208, 210, 217,
220–221
Krafft–Ebing von Richard 103, 150, 155
Krajewski Henryk 363–364, 390
Kramer Lawrence 49
Krasicki, zes³aniec syberyjski 381
Kraskowska Ewa 24
Krásnohorská Eliška zob. Albìta Pechová
473
Kraszewski Józef Ignacy 58, 373
Krausharowa Jadwiga 461
Krauz–Kelles Stanis³aw zob. Kelles–Krauz
Stanis³aw
Krawicz Mieczys³aw 26–27
Krechowiecki Adam 241
Kredowicz Apolinary 372, 375, 397
Kredowiczowa Marfa, ¿ona zes³añca syberyjskiego 397
Kreisler Johann zob. Hoffmann Ernest
Teodor Amadeus

Kremlowa Maria 368
Kropid³owski Zdzis³aw 221
Król £ucja, postaæ film. 167–168
Król Teresa 492, 494–495
Królikowski Jacek 491
Kruczkowski Leon 329
Krusiñski A. 381
Kryñski Adam Antoni 150, 229
Krzeczkowski Szymon 368–370
Krzysztoñ Jerzy 59
Krzywicka Irena 24, 327, 329, 430–431, 433
Krzywicki Jerzy 430
Krzywicki Ludwik 453
Krzy¿anowska Antonina (Anatol Krzy¿anowski, Edmund Na³êcz) 463
Krzy¿anowska H. 485
Krzy¿anowski Anatol (pseud.) zob. Krzy¿anowska Antonina
Krzy¿anowski Julian 238, 514
Kubaszewska M. 304
Kubica–Heller Gra¿yna 441
Kucharczyk Grzegorz 225
Kucharska Józefa 93
Kuchowicz Zbigniew 193, 209
Kuczalska–Reinschmitt Paulina 278–279,
283, 289, 292–293, 457–458, 460, 464,
466, 469
Kuklo Cezary 218, 447–448, 452, 454, 481
Kukulska Zuzanna 406
Kulesza–Sikorska Jolanta zob. Sikorska–Kulesza Jolanta
Kulikowska Kasylda 453
Kuncewiczowa Maria 24, 164
Kundera Milan 71
Kunigiel Gra¿yna 153
Kurcjuszówna Heloiza 363
Kurkowska Mirella 35, 40, 449
Kurz Iwona 163–173, 164, 528, 537
Kurzel–Runtscheiner Monika 194
Kusiak–Brownstein Alicja 409–420, 531, 537
Kutrzeba Stanis³aw 210
Kutz Kazimierz 167
KuŸma Inga 505–525, 532, 537–538
KuŸniecow Ilja 388
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542 Indeks osób
KuŸniecowa Nastazyja Nikityczna 388
Kwaœniewski Aleksander 266
Kwiatkowska Barbara 170
Kwiatkowski A. 249, 253, 257, 259–262
Kwiatkowski Eugeniusz 238
Lacan Pierre 155, 420
Lachowska Rozalia 366
Lachowski Karol 365, 375
Lafitte–Cyon Françoise 317
Lafontaine Franciszek Leopold 203,
214–215
Laktancjusz 88
Lamprecht Z. 282, 286
Landau–Czajka Anna 226, 489–503, 532,
538
Langmuir Gavin 270–271
Langner A. 243
Laqueur Thomas W. 343, 346
Larivalle Paul 194
Laskowski–Hulka Pawe³ zob. Hulka–Laskowski Pawe³
Laslett Peter 442
Latawiec Czes³aw 86
Lauermannová–Mikšová Anna 472
Laszuk Anna 237
Lawner Lynne 194
Lebina Natalia Borisovna 356
Lechoñ Jan 104–106
Ledou Guillaume 202
Le Fanu Sheridan 47
Legman Gershon 43
Lehfeld Hans 319
Lejkin Nikolay 130
Lemberg Magnus 347, 350
Lenin W³adimir Ilicz 354
Leszczyñski D. 465
Leœniewicz Joachim 363, 389
Leœniewicz Ludwika 389
Leœniewska Eleonora 209
Leœniewska Maria 157
Leunbach Jonatan Hoegh 316, 328–329
Levy–Strauss Claude 163, 440
Lewañski J. 199

Lewicka–Domaszewska Anna zob. Domaszewska Anna (z d. Lewicka)
Lidforss Bengt 155
Lifszyc Jewgenij M. 353–355
Lileyko Jerzy 193
Lilith, postaæ symboliczna 160
Linde Samuel Bogumi³ 229
Lindsey Ben 328
Linnaeus Carolus (Linneusz Karol) 49
Lipiecki Klemens 370–371, 375
Lipkiewicz Wincenty 397
Lippman Walter 164
Lipsitz Bem Sandra 103
Lityñska Fieola 397
Lityñski Józef 397
Lombroso Cesare 150
Lorentowicz Ewa 465
Lorentowicz Irena 465
Lorentowicz Jan 150
Lortzing Gustav A. 153
Lourie Richard 274
Luboradzki Antoni 372, 397
Luboradzka Helena 397
Lucynka, postaæ lit. 175, 180, 186–187
Ludwik Filip, król Francji 35
Ludwika Maria Gonzaga, królowa polska
218
Luhman Niklas 289, 444
Lutomski Bronis³aw 150
£adogórski Tadeusz 482
£ass D. I. 341, 344–345, 349
£aszewski Ryszard Stanis³aw 193
£azowski T. J. 228, 279, 282
£êcka Izabela, postaæ lit. 59, 61, 64–65
£ojek Stefania 152
£oœ Andrzej 38
£oziñski Jan 444
£uczyñska–Szymanowska Irena 465
£ukasiewicz Juliusz 362
£ukaszewiczowa H. 305
£ukaszyk Ewa 88
£urie A. J. 344, 347
£uskina Ewa 161
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Indeks osób 543
£ynka Aleksander 497, 501
£yskowski Ignacy 241
Machulski Juliusz 173
Mackiewicz Bronis³aw 391
Mackinnon Catherine A. 268
Macko J. 229, 230, 235
Madej Alina 26
Maisel Witold 191, 193, 204, 216
Majewska Fieodosja 397
Majewski Andrzej 397
Majewski Janusz 164
Majewski Ksawery 397
Majka–Rostek Dorota 104
Maleszewski W³adys³aw 159
Maleñka Janusz 502
Malewski Albin 391
Malinowski Bronis³aw 317, 441
Malinowski Seweryn 363
Ma³aszczyñska Katarzyna 220
Ma³ecki Józef 193
Maneglier Herve 67
Manette Lucie 50
Mannin Ethel 317
Mañkowski Aleksander 76
Marchewa–Piotrowska Monika zob. Piotrowska–Marchewa Monika
Marciejewski Stanis³aw 381
Marcinkiewicz Antoni 375
Marcinkowska–Gawin Magdalena zob. Gawin Magdalena
Marcus Stone 40, 43
Marcuse M. 315
Marczewska Katarzyna 443
Margañski Janusz 153
Margueritte Victor 21
Markiewicz Henryk 232
Marks Karol 40
Marryat Florence 52
Martinek Miloslav 478
Marwick Arthur 421
Mary Jean 27
Masing–Delic Irene 338
Mas³owska Daria 397

Mas³owski Kazimierz 375, 397
Mas³owska Maria 397
Mason Philip 42, 44
Massin Karolina 60
Maszkowska–Wyszomirska Karolina
(z d. Grabowska) 371
Maszkowski Gasper 371
Matiegová Ludmila 473–474
Matuszek Gabriela 153, 157
Matuszewski K. 67, 83
Maugeret Marie 451
May E. T. 436
Mazanowski Andrzej 240
Mazepa Iwan 379
Mazur El¿bieta 452
M¹czak Antoni 362
McCarthy Desmond 317
Mc Nair Brian 4, 15
Meducka Marta 452–453
Meillet André 88
Melcer Wanda 24, 328, 429, 433
Mendel Gregor 329
Mendelson A. 348–351, 353
Mendelzwieg–Droz M. zob. Droz–Mendelzwieg M.
Merta Tomasz 491
Mesner Maria 109
Messalina 155, 160
Meyhew August 40
Meyhew Henry 40–41
Mêczkowska Teodora 227, 248, 255–256,
260, 278, 287, 291, 296, 303
Mêdrzecki W³odzimierz 247–248, 260
Michalkiewicz Stanis³aw 484
Michalski Fryderyk 363
Michalski Lucjan 364
Michalski Stanis³aw 150
Michalski W³adys³aw 240
Michel S. 421
Michelet Jules 454–455
Michie Helena 63–64, 66
Mickiewicz Adam 58–59, 167, 458
Migurski Wincenty 363
Mielentiewa E. P. 344, 347
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544 Indeks osób
Miernik Grzegorz 226
Miklaszewski S³awomir 282, 328
Miko³ajczyk Ma³gorzata 193
Miko³ajewicz Jaros³aw 494, 497
Mikšová–Lauermannová Anna zob. Lauermannová–Mikšová Anna
Mikulski Stanis³aw 170
Milewski Stanis³aw 206, 242, 269–271
Milutin Dymitr 400
Mi³kowski Zygmunt (pseud. lit. Teodor
Tomasz Je¿) 231, 238, 240
Minclowa Ma³gorzata, postaæ lit. 58, 487
Mirecki Aleksander 368
Misiuna B. 76
Misiurewicz Fortunat 382
Mitchison Naomi 314, 319
Mitterand François 112
Mizieliñska Joanna 80
Mniszkówna Helena 165
Moczyd³owska Maria 299
Moeller R. G. 436
Molik Witold 226
Moliere (w³aœc. Jean Baptiste Poquelin) 325
Moll Albert 314, 321
Montagu Ivor 314, 320
Montaigne Michel Eyquem de 443
Moraczewscy Jêdrzej i Zofia 306, 308
Moraczewska Bibianna 87, 89–90, 450, 454
Morawiñska Agnieszka 459, 466–467
Morawski Stanis³aw 239
More Hannah 34–35
Morin (Nahoum) Edgar 176, 178
Morska–Knasterowa Maria 328
Morsztyn Jan Andrzej 207
Mortkowicz–Olczakowa Hanna 423
Morzycki Stanis³aw 365
Mosse George L. 269–270
Moszczeñska(–Rzepecka) Izabella 278,
284–287, 290–293, 296
Moszyñski Aleksander 375
Moszyñski Piotr 381
Moyers Bill 149
Möbius P. J. 150, 153
Motte Fouque Friedrich de la 153

Mrówczyñski Piotr 88
Mucha Alfons 6–7
Munch Edvard 155, 158
Munk Andrzej 167
Musia³owicz Jan 365
Musilová Maria 473
Muter Mela 465
Mycielska Gabriela 157
Myœliñski Jerzy 235
Nahorska–Orzeszkowa Eliza zob. Orzeszkowa Eliza
Nahoum Veronique 454–455
Naimark Norman Michael 428
Na³êcz Edmund (pseud.) zob. Krzy¿anowska Antonina
Na³êcz Tomasz 146, 417
Na³kowska Anna 328
Na³kowska Zofia 24, 75, 104, 160, 227, 285,
288, 328
Nasfeter Janusz 172
Nekanda Trepka Walerian 209–210, 218
Newman John Henry Cardinal 41, 44
Niederacher Sonja 109
NiedŸwiedzki W³adys³aw Marcin 150, 229
Nielsen Asta 10–11
Niemojewski Andrzej 273–274
Niepokojczycka Katarzyna 364, 389–390
Niesio³owski A. 23
Nietyksza Maria 295
Nietzsche Fryderyk 71, 150–153, 157
Niewiadomski Stanis³aw 240
Niewska Olga 465
Nitecka Magdalena 401, 403
Nordau Maks 154
Norwid Cyprian Kamil 68, 86
Novalis (w³aœc. Friedrich Leopold von Hardenberg) 57
Nowakowska Daria 397
Nowakowska Matriona 397
Nowakowski Stanis³aw 397
Nowina–Przybylski Jan 27
Nowiñski Franciszek 369, 373, 377–398, 531,
538
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Indeks osób 545
Nowosielska Zofia 410, 418
Nusbaum–Hilarowicz Józef 228, 235, 241
Oczko Wojciech 193, 214
Odrow¹¿–Pieni¹¿ek Janusz 367
Ofelia, postaæ lit. 168–169
Okenfusová NN 479
Okopieñ–S³awiñska Aleksandra 155
Oksala Johanna 18
Oksman Julian T. 130
Olczakowa Hanna (z d. Mortkowicz) zob.
Mortkowicz–Olczakowa Hanna
Oleksy El¿bieta H. 164, 169, 172
Olendzki Stanis³aw 391
Olêdzka Konstancja 365
Olszewska Bogumi³a 429
Olszewska J. 288, 290, 292
Olszewski Daniel ks. 452–453
Orgelbrand Stanis³aw 229
Or³owska Edwarda 426
Orpiszewski Ignacy 367
Orsyd (pseud.) zob. Lamprecht Z.
Ortwin Ostap 154
Orwicz Jerzy (pseud.) zob. Dier¿kówna
Natalia
Orygenes 153
Orzeszko Wincenty 363
Orzeszkowa Eliza (z d. Nahorska) 60, 67,
74, 85, 238, 455, 458, 460–461, 467–468
Oskierko Aleksander 391
Ostachowicz K. 288
Ostrowska El¿bieta 164
Ottis L. L. 194
Otto W. 88
Otwinowska Magdalena 220
Ouida (pseud.) zob. Ramée Marie Louise
de la
Pacewicz Alicja 491
Pachucka Romana 75, 454
Paczoska Ewa 55–71, 74, 528, 538
Paderewska–Gryza Anna 64
Paj¹kówna Aniela 466–467

Paleolog (Dematraki) Filipina Stanis³awa
302–303
Panasiuk Jakub 368
Panek Bogus³aw 64
Pankiewicz Józef 466
Papis W. E. 491–492, 498, 502
Parœnicka Fasta 397
Parœnicki (vel Parsznicki) Maksymilian 382,
397
Parysek Jerzy J. 492
Pasteur Paul 109
Paszkowska Maria 410, 453–454
Paton–Blacker Carlos 330
Paulinka, postaæ lit. 162, 175, 180, 187
Paulsen Friedrich 151
Pauly A. F. 88
Paw³owska Anna 278–279, 284, 295
Pechová Albìta zob. Krásnohorská Eliška
Perkins Charlotte 293
Perrone 106
Perrot Michelle 38, 40, 44, 46, 64, 424,
448–450
Perry Marvin E. 194
Perry R. 49
Peyserówna H. 303
Piekosiñski Franciszek 200
Philips U. 24
Phiz (w³aœc. Hablot Knight Browne) 50
Pickford Mary 10
Pieni¹¿ek–Odrow¹¿ Janusz zob. Odrow¹¿–Pieni¹¿ek Janusz
Pierre Dufour F. S. 194
Pietrzak Micha³ 425
Pigmalion, postaæ lit. 111
Pilecka B. 102
Pilikowski Jerzy 491
Pi³sudska Aleksandra 410, 418
Piotrowska–Marchewa Monika 247–263,
539
Piotrowski Rufin 368–369, 397
Pitt William 34
Pitt–Rivers George 319
Pius X, papie¿ 451
Pius XI, papie¿ 23–24
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546 Indeks osób
Piwowarski Rados³aw 172
Place Francis 35
Plater Emilia 416–418
Plater–P³ochocki NN 392
Plater–Zyberkówna Cecylia 239, 244–245
Plewiñski Wojciech 186
P³a¿ewski Jerzy 11
Pobratyñska Ewa, postaæ lit. 11, 161
Podgórska Helena 391
Podgórska Józefa 391
Podkowiñski W³adys³aw 224
Podlewska Józefa 365, 389
Podlewski Karol 365, 389
Podraza–Kwiatkowska Maria 56, 153,
156–157, 161
Pokrzywnicka Irena 465
Pol Wincenty 179
Pols W. 485
Pompadour (Madame) de 178
Poovey Mary 435
Popiel Ignacy 240
Popio³ek Kazimierz 486
Pop³awska–Zaremba Ewa 51
Pop³awski Jan Ludwik 76, 232
Pop³awski S. ks. 273
Poprzêcka Maria 464–466
Poraj S. 292
Potocki Wac³aw 241
Promochówna Anna 194
Prost Antoine 20
Protoklitow S. A. 347
Proust Marcel 46, 325
Prus Boles³aw 55, 58, 62, 66, 70, 238–239,
463
Pruszyñski Ksawery 331
Prytula Nina A. 49–50
Przedpe³ska–Trzeciakowska Anna 41, 43
Przerwa Tetmajer Kazimierz zob. Tetmajer
Kazimierz Przerwa
PrzeŸdziecki Tomasz 375
Przyborowski Walery 61
Przybyszewska–Juel Dagny zob. Juel–Przybyszewska Dagny
Przybyszewska Stanis³awa 467

Przybyszewski Stanis³aw 73–74, 153, 155,
157–161, 224, 233, 240, 243, 467
Puchalski Edward 165
Puchnarewicz El¿bieta 525
Pyrz A. 224, 229
Pytliñska Laura 467
Rabcewicz W³adys³aw 364, 389–390
Rabowicz Edmund 192
Raczyñski Eustachy 218, 372, 375, 394, 396
Radliñski Zygmunt 328
Raduszkiewicz NN 384
Radwañski Tadeusz 137
Rafacz Józef 193
Rafa³ o. zob. Kalinowski Józef
Rajnfeld Józef 99, 105–107
Ramée Marie Louise de la (pseud. lit. Ouida) 47
Rank Otto 320
Rasiñski Lotar 465
Rauber Andreas 157
R¹czka Marcin 204
Reade Charles 47
Rechowicz Henryk 483
Øeháková Anna 472–473, 477
Rehberg Tadeusz 384
Reinschmitt–Kuczalska Paulina zob. Kuczalska–Reinschmitt Paulina
Rejter Katarzyna 364
Renz Regina 452–453
Reszke Robert 88
Reymont W³adys³aw 406
Riabinin Jan 217
Rich Adrienne 80
Richardson Samuel 49
Riedl Kazimierz 248–249, 251–252, 254,
258–261
Rieger František Ladíslav
Rieger–Èervinková Maria zob. Èervinková
Maria
Riegerowie 471
Ringelheim Joan 428
Rioux Jean–Pierre 109
Rittner Carol 428
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Indeks osób 547
Ritz German 20, 160, 278
Roberts Julia 14
Roberts Mary Louise 421
Robertson P. 9
Robinson Kim Stanley 48
Rodziewiczówna Maria 238, 465
Roe I. F. 35
Rogala Jan Sz. 273
Rolicz–Chyra Zofia zob. Chyra–Rolicz Zofia
Romankówna Mieczys³awa 86–87
Romer Adam 273
Rops Felicien 158
Rosario V. A. 314
Rose Sonya O. 414
Rose–Glinczanka Maria 410, 418
Rosen von K. 150
Rosset Edward 272
Rossiaud Jacques 194
Rostek–Majka Dorota zob. Majka–Rostek
Dorota
Roszkowaska Antonilla 362, 389
Roszkowski Adolf 363, 389
Roœciszewski Julian 368
Roth Joseph K. 428
Rougemont de Denis 165
Rowbotham Sheila 412, 419
Rowiñski Franciszek 375
Rozenblum G. 341, 343, 346, 349
Ro¿ek Micha³ 193, 204, 207–208, 210, 217,
220–221
Ró¿yñska NN 393
Rubinraut Herman 23, 328–329
Rubinstein Helena F. 320
Ruciñski Justynian 360, 363
Rudd Martha 48
Rudecka Stefcia, postaæ lit. 165–166
Rudomino Wincenty 391
Rulka Janusz 497
Runtschneider Monika zob. Kurzel–Runtschneider Monika
Rusinowa Adela 426
Russell Bertrand 311, 313, 317, 328–329

Russell Winifred Dora (z d. Black) 24,
311–319, 321–324, 330
Ruszkowski Konstanty 363
Rychter–Janowska Bronis³awa 465
Rygier–Na³kowska Zofia zob. Na³kowska
Zofia
Rylska (mecenasowa), postaæ lit. 176–180
Ryœ Maria 492, 500
Rz¹dkowski Kazimierz 76
Rz¹¿ewska Józefa (2ov. Wakuliñska) 365
Rz¹¿ewski Walerian 363
Rzecki Ignacy, postaæ lit. 65
Rzymowski Wincenty 328
R¿ewski Aleksy 415
Sabiñski Julian zob. Glaubicz–Sabiñski Julian
Sadowicz M. 141
Šafránek Jan 477
Sagarra E. 35
Sakowska Magdalena 365
Salome, postaæ bibl. 160
Samozwaniec Magdalena zob. Kossak
Magdalena
Sanger Margaret 317, 329–330
Sapie¿yna Adamowa Jadwiga 239
Sass Barbara 171
Savonarola Girolamo 245
S¹dek Napoleon Feliks 26
Schayer Stanis³aw 301
Scheide Carmen 20, 160, 278
Schiebinger Londa 49
Schlockow, lekarz 486
Schlossberg Hayden 32, 35
Schmidt Peter 320
Schopenhauer Artur 150–153, 157
Schultz Fryderyk 197–198, 202, 208, 210,
212, 218
Schuster P. 194
Schwartz L. 128
Scott Joan W. 411
Scott R. Bakker 66
Scott Walter Sir 35, 42
Secomska H. 236
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548 Indeks osób
Segalen Martine 524
Seifert R. 428
Seligman Charles Gabriel 317
Sennet Mack 11
Shakespeare William 169, 231, 458
Shaw George Bernard 240, 311, 314, 317,
331
Sieciechowiczowa Lucyna 193
Siemaszko Niko³aj 335
Siemieñska Halina 299–301, 304, 309
Sienkiewicz Henryk 76, 159, 238–240, 465
Sierakowska Katarzyna 21–22, 24, 99–107,
539
Sierocka–Poœpiech Maria 201
Siesicki Mieczys³aw 392
Sigal B. 346
Sikorska Lidia 74
Sikorska–Kowalska Marta 424
Sikorska–Kulesza Jolanta 67, 226, 248, 256,
258, 270, 277–295, 530, 539
Simmel Georg 153, 462
Sineau Mariette 427
Sinistrari 158
Sipniewski NN 391
Sirinelli Jean–François 109
Siwicki K. 228, 279
Skaczkowski Antoni 391
Skarga Barbara 60
Skarga Piotr 237
Skimborowiczowa Anna 90
Skirmunt Konstanty 94
Skirmuntowa Helena (z d. Skirmunt)
85–86, 94–97
Skirmunttowa Hortensja 94, 96
Skokowska–Rudolf M. 434
Skorupa Ewa 129
Skrudnik M. 275
Slany Krystyna 505, 518, 520
S³awiñska Aleksandra zob. Okopieñ–S³awiñska Aleksandra 155
S³onimski Antoni 331
S³owacki Juliusz 58
Smalska (vel Szmalska) Anna 201, 209, 215
Smiles Samuel 61–63

Smith Sharon 412
Smoleñski Maciej 392
Smosarska Jadwiga 165
Smutek Zbigniew 502
Snarska Stanis³awowa (z d. H³askówna)
200
Sobañska Ró¿a 369, 373
Sobociñski Miko³aj 49
Sohn Anna–Marie 109–128, 529, 539–540
Sokoluk Wies³aw 493, 498–500
Soko³owska Anna 170
Sokó³ Lech 153
Sokó³ Zofia 424
Sokrates 92
Sosnowska Joanna 74, 457–469, 532, 540
Sójka Jacek 507
Spencer Herbert 62
Spengler Oswald 153
Spohr Luis 153
Sprenger 158
Spycha³a Jaros³aw 485
Srebrny Zygmunt 242
Staff Leopold 21, 152
Stala Marian 73–74
Stalin Josif Wissarionowicz 332, 356
Staliñska Dorota 171–173
Stanis³aw August, król polski 202
Staniszewska Gra¿yna 167
Stanley A. C. 25
Stapiñski Andrzej 191, 196
Starcew D. 369
Starcewa Katarzyna 368–369
Starostecka El¿bieta 165
Starowolski Szymon 217
Starski Leszek 26–27
Starski S. 283
Steakley John 314
Stebnicka Krystyna 409
Stefanowska Zofia 69
Stegmann Natali 19, 278, 291
Steinbach Mieczys³aw 329
Steinsberg Aniela 440
Stefañski Kalikst 375
Stella–Sawicki Jan 240
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Indeks osób 549
Stendhal (w³aœc. Henri Beyle) 325
Sternberg Josef von 14
Stiglmayer Alexandra 428
Stites Richard 356
Stobnicki Ksawery 364
Stojkowski Teofil 364
Stone Abraham 320
Stone Hannah M. 319
Stopes Marie 311, 314–315, 317, 319–320
Stöcker Helene 318, 320
Strachey Lytton 317
Strauss–Levy Claude zob. Levy–Strauss
Claude
Strekociñska Felicja 396
Strekociñski Maciej 375, 396
Strettiová Jarca 475
Strettiová Maria 473, 475
Strindberg August 153, 155, 157–158
Strokowa J. 249
Strzemienny Micha³ 381
Stryjeñska Zofia 465
Stykowa Maria Barbara 155
Suchowierski H. 193, 214
Sulima Roch 462
Sul¿yñski Marian 389
Su³kowski Bogus³aw 146
Surdyn–Fertsch Wies³awa 493
Surmacz Beata 502
Sylwestrowicz Jan 395
Syruczek Wac³aw 328
Szanter Stanis³aw 431–433
Szczepañski Ludwik 243, 329–330
Szczêsna–Cieœlina Anna 201–202
Szel¹gowska Anna 304
Szel¹gowska Gra¿yna 3–15, 528, 540
Szel¹gowski Adam 238, 241
Szeweluk–Wyrwa Bogumi³a 493
Szkaroskij M. W. 356
Szlechter Emile 27
Szlendak Tomasz 256
Szpak Z. 344–345
Szpakowska Ma³gorzata 439–446, 532,
540–541
Sztety³³o Janusz 201

Szwarc Andrzej 22–23, 223–245, 417, 424–
–425, 430, 449, 461, 466, 475, 531, 532,
541
Szwarcman–Czarnota Bella 467
Szyd³owska Irena 299
Szyd³owska Mariola 226, 235
Szyfman Arnold 146
Szymanowska Irena zob. £uczyñska–Szymanowska Irena
Szymanowska–Weychert W³adys³awa zob.
Weychert–Szymanowska W³adys³awa
Szymanowski Karol 104
Szynkiewicz S³awoj 510
Szypowska Maria 461, 467
Szyrma Krystyn Lach 33
Szyszko Wincenty 240
Œl¹czkowska Zofia 329
Œliwowska Wiktoria 359, 361–363, 369, 390,
395, 397–398
Œwida–Ziêba Hanna 423
Œwiderska Anna 201, 211
Œwierczowska Antosia 215
Œwiêtochowski Aleksander 61
Œwitalska–Fularska Julia 410, 418
Taborski Roman 158, 223, 240
Tañska–Hoffmanowa Klementyna 449
Tarnowski Stanis³aw 238–241
Terlecki Franciszek 370–371, 375
Terlecki Jan 372
Tertulian 88, 158
Tetmajer Kazimierz Przerwa 240
Thackeray William Makepeace 450
Thomas R. R. 53
Thebaud Françoise 427
Thullie Maksymilian 241
Timofiejew Artur Ireneusz 351, 355
Tobera Marek 129–148, 225, 236, 541
Tokarczuk Olga 66
Toliñski Karol 365
To³stoj Lew Niko³ajewicz 338
Tom Konrad 27
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550 Indeks osób
Tomkowit August 390
Topolski Jerzy 18
Trakl Georg 153
Trawiñska Maria 493, 498–499
Trembecki Stanis³aw 241
Trexler Richard 194
Trollope Anthony 42, 50
Trubecki Siergiej 365
Tryfan Barbara 507
Trynkowski Jan 359–373, 541
Trystan Leon 27
Trznadel–Szczepanek Anna 67
Tucker Herbert F. 63, 66
Tuczyñski Jan 151
Turnau Irena 193, 197, 206–207, 210
Turska Zofia 195
Turzyma Maria (w³aœc. Maria Wiœniewska)
79, 272, 278–282, 285, 288–289, 291–294
Tuszyñska Agata 430
Tyrrell Wiliam Blake 49
Tyszka Zbigniew 505–507
Tytkowska Anna 149–161, 542
Udalska Eleonora 160
Ulmer R. 7
U³aszyn Henryk 231
Umiñska Rozalia 373
Umiñski Wojciech 363, 373
Umiastowski Piotr 217
Urbanek Bo¿ena 226
Urbanowicz Leonard 375
Urbañski P. 96
Uspienskij Boris A. 339, 344, 349–350
U¿anskij G. 343, 345–346
Valentino Rudolf 12
Valentová Ruena 473–474
Vattimo Gianni 88
Vaux Klotylda de 60
Veselý Josef 471
Vigeland Gustav A. 158
Vincent Gerard 20
Virey de Jules–Joseph 454–455
Vlahoviæ Petar 513

Volfová Adéla 478
Volfová Andlina 479
Vošahliková Pavla 7, 471–479, 532, 542
Wagner Ryszard 236
Wajda Andrzej 164, 167, 171–172
Wakuliñska Jadwiga 365
Wakuliñska Józefa (1ov. Rz¹¿ewska) zob.
Rz¹¿ewska Józefa
Wakuliñski Ignacy 365
Walas Teresa 165
Walczewska Danuta 155
Walczewska S³awomira 74
Wald–Brodzka Alina zob. Brodzka–Wald
Alina
Waldorff Jerzy 180
Walewska Cecylia 248, 250
Wara (pseud.) zob. Dulêbianka Maria
Warren J. 35
Wasilewski Stanis³aw 369, 382
Wasilewskij L. M. 339, 342–344, 346–347
Wasowski Józef 328
Waœniewska Eugenia 301
Watson J. 412
W¹sowicz Cyprian 363
Weber Hilary 365–366, 397
Weinberg Georg 101
Weininger Otto 150, 153–154, 157–158
Weitz Margaret Collins 421
Wejsztort Pawe³ 365
Wells Herbert George 311, 317, 329,
331–332
Wende Alojzy 363
Wendt Jan 492
West Mae (pseud.) zob. Mary Jean
Weychert–Szymanowska W³adys³awa 298
Weyssenhoff Józef 243
Wêgierska Zofia 89
Wê¿owicz–Zió³kowska Dobros³awa 513
Wê¿yk Aleksander 361, 366
Wicherkiewicz Boles³aw 240
Wieczorkiewicz Antoni 462
Wielhorski Micha³ 391
Wielog³owski Walery 251
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Indeks osób 551
Wiercieñski Henryk 385–386, 392–394, 396
Wierzbiciuk Onufry 368
Wierzbicka Maria 447–456, 461, 542
Wiesio³owski Jacek 205
Wiêckowska Kazimiera 389
Wiêckowski W³adys³aw 364, 389
Wiktoria, królowa angielska 31, 35, 38, 43
Wilczopolska Paulina 365
Wilde Oscar 236
Wilhelmi Janusz 50
Winiarz Jan 423, 427
Winnicka Katarzyna 364
Wissowa Georg 88
Wiœniewska Maria (pseud. Turzyma) 79,
272, 278–282, 285, 288–289, 291–294
Witkacy (pseud.) zob. Witkiewicz Stanis³aw
Ignacy
Witkiewicz Stanis³aw Ignacy 153
Witowska J. 253, 257
Wittgenstein Ludwig 153
W³adys³aw IV Waza 93
Wojcieszak Janusz 88
Wokulski Stanis³aw, postaæ lit. 56, 58–59,
61, 63–65, 67–68, 487
Wolf Leonard 316–317
Wollf M. 154, 157
Woltanowski Andrzej 362
Wood Ellen 47
Woolf Virginia 49
Woro¿biuk (vel Woro¿bicki) Onufry 381
Wosiñski Leszek 168
Woyno Izabela 391
WoŸniakiewicz–Dziadosz M. 70
WoŸniakowski Jacek 464–465
Wódka Aleksander 196, 209
Wróblewski Augustyn 228, 281, 287
Wyczañski Andrzej 217–218
Wyczó³kowska Anna (z d. Dulêba) 461, 469
Wyrobisz Andrzej 448–449
Wyrwa–Szeweluk Bogumi³a zob. Szeweluk–Wyrwa Bogumi³a
Wyrzykowski Prawdymów 365
Wyrzykowski Szymon 152
Wys³ouch Boles³aw 468

Wys³ouchowa Maria 467–468
Wysocki Piotr 382
Zab³ocka Wincenta 90
Zacirka L. 485
Zagoñczyk M. 105
Zaj¹czkowska–Harland Anna zob. Harland–Zaj¹czkowska Anna
Zaj¹czkowski Andrzej 385
Zaleska Zofia 249
Zaleski Bohdan 379
Zaleski Bronis³aw 95
Zaleski Wac³aw 192, 204, 217
Zalewski Kazimierz 159
Zalewski Wojciech 401
Zaliwski Józef 363
Zamiara Krystyna 507
Zamorski Krzysztof 482
Zanussi Krzysztof 172
Zaorski Janusz 168
Zapolska Gabriela 73, 75–81, 224, 232, 243,
267, 464
Zarawska Anna 247, 262
Zaremska Hanna 193
Zarêbski Mieczys³aw 370–371, 375, 395
Zasikowska Marianna 402
Zasikowski NN 402
Zawacka El¿bieta 416, 419
Zawadzka Adela 391
Zawadzki W. 197
Zbiegniewska Izabela 90
Zbyszewska Paulina 85
Zdanowicz NN ks. 96
Zdanowicz NN, zes³aniec syberyjski 392
Zdanowiczowa NN 392
Zdziechowski Marian 239
Zegad³owicz Emil 329
Zembrzuska A. 465
Zieliñski B. 9
Zieliñski Gustaw 367
Zielonka Kornel 379, 384–388
Zielonka Ludwik 378–379, 388, 390–391
Ziêba–Œwida Hanna zob. Œwida–Ziêba
Hanna
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Zillhardt Madeleine 467
Zins Henryk 31
Zions Norman zob. Haire Norman
Zió³kowska–Wê¿owicz Dobros³awa zob.
Wê¿owicz–Zió³kowska Dobros³awa
Zola Émile 233
Zonabend Françoise 512
Zuber–Klapisch Christiane zob. Klapisch–Zuber Christiane
Zyta, œw. 251, 262
¯arnowska Anna 22–23, 248, 260, 278, 295,
417, 424–425, 430, 448–449, 461, 466,
475, 532

¯ebrowska Pita, postaæ lit. 77
¯ebrowska Tuœka, postaæ lit. 77
¯eleñska Zofia 328
¯eleñski–Boy Tadeusz 23, 91–92, 104–106,
151–152, 155, 157, 324–329, 332
¯eleñski W³adys³aw 86
¯eromski Stefan 59, 161, 224, 229, 233,
240, 243, 283, 458
¯michowska Narcyza (Narcyssa) 83, 85–89,
91–94, 96–97, 449, 454
¯michowski Erazm 88–90
¯ó³kiewska Wanda 429, 433, 439
¯urowska Maria 165
¯ygulski Kazimierz 146–147
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Indeks organizacji, instytucji i tytu³ów czasopism

Indeks zawiera nazwy, a tak¿e skróty organizacji i czasopism oraz wa¿niejszych
instytucji zwi¹zanych z zakresem tematycznym tomu.
AAN zob. Archiwum Akt Nowych
Académie Julian (Pary¿) 467
„Acta Poloniae Historica” 270
AGAD zob. Archiwum G³ówne Akt Dawnych
AHwM (Archiwum Historyczne w Miñsku)
zob. NGAB (Nacyjanalnyj Gistoryczny
Archiv Bie³arusi)
Akcja Katolicka 453
AKE zob. Archiwum Katedry Etnologii
(vel Instytutu) Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu £ódzkiego
AKP zob. Archiwum Królestwa Polskiego
Aktionskomitee [für Reform des Sexualstrafrechts] 311
ANM zob. Archiv Národního muzea Praha
„Annales ESC” 194
ANTM zob. Archiv Národního technického muzea Praha
AP Kraków zob. Archiwum Pañstwowe
w Krakowie
AP Lublin zob. Archiwum Pañstwowe
w Lublinie
AP Poznañ zob. Archiwum Pañstwowe
w Poznaniu
APAN w W. zob. Archiwum PAN w Warszawie
APKal zob. Archiwum Pañstwowe w Kaliszu
APR zob. Archiwum Pañstwowe w Radomiu

Archiv Národního muzea Praha (ANM)
474
Archiv Národního technického muzea Praha (ANTM) 475
Archiwum Akt Nowych (AAN) 423, 430,
434
Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 77
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (AGAD)
145, 195
Archiwum Historyczne w Miñsku zob.
NGAB
Archiwum Katedry Etnologii (vel Instytutu) Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu £ódzkiego (AKE) 511
Archiwum Królestwa Polskiego (AKP)
w AGAD 195
Archiwum PAN w Warszawie 231
Archiwum Pañstwowe w Kaliszu (APKal)
401, 406
Archiwum Pañstwowe w Krakowie
(AP Kraków) 195, 201, 204, 207, 211,
216–218
Archiwum Pañstwowe w Lublinie (AP Lublin) 196, 207–209, 213, 216, 220
Archiwum Pañstwowe w Radomiu (APR)
405–406
Archiwum Ruchu Zawodowego (ARZ)
[Warszawa] 426
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554 Indeks organizacji, instytucji i tytu³ów czasopism
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (AP
Poznañ) 191, 196, 198, 202, 204,
207–209, 211–213, 216, 218
Archiwum w Kamieñcu Podolskim
(AwKP) 370
ARZ zob. Archiwum Ruchu Zawodowego
„L’Assiette au beure” (Pary¿) 129
AwKP zob. Archiwum w Kamieñcu Podolskim
Bia³y Krzy¿ [organizacja kobieca] 309
Biblioteka Jagielloñska (BJ) 372–373
Biblioteka Kongresu Amerykañskiego
(The Library of Congress) 317
Biblioteka Pamiêtników „Z niedawnej
przesz³oœci” 410
Biblioteka Równouprawnienia Kobiet 460
Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich (BZNO) 297, 390
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie 210
Biblioteka Narodowa (BN) 308
Biblioteka Ossolineum 243
„Biblioteka Warszawska” 151, 153, 159
BJ zob. Biblioteka Jagielloñska
BKA zob. Biblioteka Kongresu Amerykañskiego
„Blok–Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 364, 367
„Bluszcz” 92
BN zob. Biblioteka Narodowa
BO zob. Biblioteka Ossolineum
„Bocian” 235
Bractwo Nowego ¯ycia zob. Fellowship of
the New Life
British Board of Film Censors (Brytyjski
Urz¹d Cenzury Filmowej) 13
British Society for the Sex Psychology (Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologii Seksu) 312, 314
Brytyjski Urz¹d Cenzury Filmowej zob.
British Board of Film Censors
Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologii Seksu zob. British Society for the Sex Psychology

Bund für Mutterschutz und Sexualreform
(Towarzystwo dla Ochrony Macierzyñstwa i Reformy Seksualnej) 312
BW zob. Biblioteka Warszawska
BZNO zob. Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij
Archiw (Petersburg, CGIAP) 130, 145
CGIAP zob. Centralnyj Gosudarstwiennyj
Istoriczeskij Archiw (Petersburg)
„Chimera” 156
Chrzeœcijañskie Towarzystwo Ochrony Kobiet 299, 308
„Cultural Studies” 20
„Cyklista” 7–8
„Czarny Kot” 136–137, 139–141
„Czas” 458
„Czasopismo Prawno–Historyczne” 193
Czerwony Krzy¿ 309
„Èeskoslovenský èasopis historický” 474
„Czystoœæ” 226, 228, 234–235, 281–287, 291
Czytelnia Kobiet im. S³owackiego (Kraków) 297
Deutscher Reichsverband für Geburteneregelung und Sexualhygiene (Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Regulacji
Urodzeñ i Higieny Seksualnej) 312
„Diabe³ Warszawski” 131
„Diabe³” 145–146
„Dom Kobiet” we Lwowie 307
„Dom Pracy Dobrowolnej” w Warszawie
307
„Dom Pracy dla Kobiet” (schronisko)
w Krakowie zob. Towarzystwo Opieki
nad WiêŸniami „Patronat”
„Dziennik Literacki” 383
l’École des Surintendantes d’Usine (Francja) 451
l’École Normale Sociale (Francja) 451
l’École Pratique de Service Social (Francja) 451„Le Débat” 443
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Indeks organizacji, instytucji i tytu³ów czasopism
„Ekonomista” 248
„Eleusis” (Kraków) 234, 279, 291
„Ethos” (Kraków) 234, 279, 286
Fellowship of the New Life (Bractwo Nowego ¯ycia) (W. Brytania) 312
„Film” 170
„Flirt” 131, 134, 142, 145
„Foucault Studies” 17
GACO zob. Gosudarstvennyj Archiv Citinskoj Oblasti
GAIO zob. Gosudarstvennyj Archiv Irkutskoj Oblasti
„Gazeta Warszawska” 267
„Gazeta dla Kobiet” 249, 251–252, 257,
261, 301–302 zob. Katolicki Zwi¹zek
Kobiet
„Gazeta S¹dowa Warszawska” 242
„Gigiena i zdorowje raboczej i krestianskoj
siemi” 348, 351
„Gigiena i zdorowje raboczej siemi” 341,
346, 350
„Gigiena i zdorowje” 349
„G³os” [1886–1890] 232
G³ówna Kwatera Harcerek Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego 309
Gosudarstvennyj Archiv Citinskoj Oblasti
(GACO) 397
Gosudarstvennyj Archiv Irkutskoj Oblasti
(GAIO) 366
„Goœcina” Zgromadzenia S³ug Jezusa 308
„Historyka” 18
„Hypatia” 18
INGESE zob. Internationale Gesselschaft
für Sexualforschung
Instytut Higieny Kobiecej (Warszawa) 307
Instytut Sztuki PAN (IS PAN) 461, 467
Internationale Gesselschaft für Sexualforschung (INGESE) 314
1. International Kongress für Sexualforschung 315
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IS PAN zob. Instytut Sztuki PAN
„Journal for the History of Sexuality” 311,
332
„Journal of Contemporary History” 314
Kartell für Reform des Sexualstrafrechts
(Niemcy) 311
Katolicki Zwi¹zek Kobiet 301, 308
Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej
308
Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet
308
„Kino dla Wszystkich” 12
Klub Narodowy Zjednoczenia Ludowego
299
„Kobieta Dzisiejsza” 176, 423
„Kobieta w Pracy” 301, 309
„Kobieta i ¯ycie” 175 zob. tak¿e: „Moda
i ¯ycie Praktyczne” oraz „Moda i ¯ycie”
„Kobieta w Sejmie” 298
„Kobieta Wspó³czesna” 299–301, 303
„Kobieta” 423, 429–431
„Kobietki” 131, 138, 140–141, 146
„Kogut” 131, 134, 136, 138–139, 141, 143,
145, 147, 225
„Kolce” 130–131, 143–144, 147, 243
Ko³o Artystek Malarek 297
Ko³o Pañ Stra¿y Polskiej 297
Ko³o Polek 309
Ko³o Polskie w niemieckim parlamencie
240
Komisja Zdrowia Sejmu RP 299
Komitet Opieki nad Zes³añcami 369
Kommunisticzeskij Sojuz Mo³odio¿y (od
1926 Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mo³odio¿y) 353–354
Komitet Wyborczy Kobiet Postêpowych
297
Komsomo³ zob. Kommunisticzeskij Sojuz
Mo³odio¿y
I Kongres Spo³eczno–Obywatelskiej Pracy
Kobiet (Warszawa) 309
„Kosmetyka” 226
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Krakowskie Ko³o Pañ Towarzystwa Szko³y
Ludowej 297
„Kronika Miasta Poznania” 193
„Krytyka” 284–285, 288
„Kurier Poranny” 152, 326
„Kurier Warszawski” 3, 267, 272, 458
„Kurier Œwi¹teczny” 131–132, 134,
137–138, 144–145
„Kurier Teatralny” 159, 240
Kursy Bestu¿ewskie [Kursy ¯eñskie im. Paw³a Bestu¿ewa w Petersburgu] 454
„Kwartalnik Filmowy” 164
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
193
„Kwartalnik Historyczny” 218, 406
League for the Protection of Motherhood
and Sex Reform (Liga na rzecz Ochrony Macierzyñstwa i Reformy Seksualnej) 312
Legia Cudzoziemska 14
Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego we Lwowie 297
Liga Kobiet Pogotowia Wojennego 297
Liga Kobiet Polskich Galicji i Œl¹ska
297–298
Liga na rzecz Ochrony Macierzyñstwa
i Reformy Seksualnej zob. League for
the Protection of Motherhood and Sex
Reform
Liga Neomaltuzjañska zob. Malthusian
League
Liga Kobiet 176, 423–424, 434
Liga Kobiet Trwa³ego Pokoju 297
Liga Narodów 230
Liga Reformy Obyczajowej (Warszawa)
325, 328–329
Liga Reformy Seksualnej (Londyn) 24,
311–316, 318, 321–330, 332–333
„Literatura na Œwiecie” 29
Ludowy Zwi¹zek Kobiet 429
Malthusian League 312
„Mentalites” (Pary¿) 109

Miêdzynarodowa Federacja Abolicjonistyczna 299
Miêdzynarodowy Instytut Historii Spo³ecznej w Amsterdamie (MIHS) 315, 317–318
„Miscellanea Historico–Archivistica” 362
„Moda i Sztuka” 176
„Moda i ¯ycie Praktyczne” 175–176, 423,
429–431, 433 (od 1949 pt. „Moda i ¯ycie”, od 1953 pt. „Kobieta i ¯ycie”)
„Moda i ¯ycie” 175
„Moda” 176, 178
„Momus” (Berlin) 131, 146
Motion Picture Producers and Distributors
of America (Zwi¹zek Przedsiêbiorców
Filmowych Ameryki) 12–13
„Mucha” 131, 134
Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
461
Muzeum Narodowe w Warszawie 459
Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie 459
„Myœl Niepodleg³a” 273, 274
„Na Posterunku” 460
Nacyjanalnyj Gistoryczny Archiv Bie³arusi
(NGAB) 365, 372, 374
Naczelny Komitet Narodowy we Lwowie
397
Narodowa Organizacja Kobiet 297, 308
NGAB zob. Nacyjanalnyj Gistoryczny Archiv Bie³arusi
Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Regulacji Urodzeñ i Higieny Seksualnej zob.
Deutscher Reichsverband für Geburteneregelung und Sexualhygiene
„Niepodleg³oœæ i Pamiêæ” 372
„Nowa Res Publica” zob. „Res Publica Nowa”
„Nowe S³owo” 79, 277–279, 281–289, 291,
295
„Nowy Szczutek” zob. „Szczutek”
Ochotnicza Legia Kobiet (OLK) 416–418
„Ogó³y” (organizacje samopomocowe polskich zes³añców na Syberii) 363, 382,
395–396
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OLK zob. Ochotnicza Legia Kobiet
„Organizacja 1848 r.” 390
Ossolineum zob. Zak³ad Narodowy
im. Ossoliñskich we Wroc³awiu
„Pamiêtnik Literacki” 153
„Pan” 138, 142, 145–147
Partia Pracy (W. Brytania) 313
„Patronat” zob. Towarzystwo Opieki nad
WiêŸniami „Patronat” 308
PKdOK zob. Przysposobienie Kobiet do
Obronnoœci Kraju
„Plotka” 134
„Po prostu” 433
Pogotowie Spo³eczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet 416
„Pogotowie Opiekuñcze dla Dziewcz¹t”
Towarzystwa Opieki nad WiêŸniami
„Patronat” w Krakowie 308
Polish–American Fellowship, fundacja 409
Polska Partia Robotnicza (PPR) 423, 426
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 423, 430
Polski Zwi¹zek Ludowy (PSL) 429
Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dzieæmi 299, 301, 308–309
Polskie Radio — Dzia³ Kobiecy 302
Polskie Towarzystwo Eugeniczne (PTE)
330
PPR zob. Polska Partia Robotnicza
PPS zob. Polska Partia Socjalistyczna
„Praca Obywatelska” 299–302, 304–305,
307, 309
„Pracownica Polska” (po 1914 r. pt. „Pracownica Katolicka”) 249, 251, 257
„Pracownica” 249, 251–255, 258–259
„Prawda” 463
„Przegl¹d Dermatologiczny” 191
„Przegl¹d Historyczny” 193, 204, 235, 369
„Przegl¹d Katolicki” 23, 272–275
„Przegl¹d Spo³eczny” 286
„Przegl¹d Tygodniowy” 76, 231–232
„Przegl¹d Wschodni” 362, 373
„Przekrój” 175–179, 186–187
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„Przesz³oœæ Demograficzna Polski. Materia³y i Studia” 483
„Przyjaciel S³ug” 249–252, 254, 257–262
„Przyjació³ka” 175, 177, 423, 429
Przysposobienie Kobiet do Obronnoœci
Kraju (PKdOK) 415–416, 418–419
PSL zob. Polski Zwi¹zek Ludowy
PSOPWK zob. Pogotowie Spo³eczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego
Kobiet
PTE zob. Polskie Towarzystwo Eugeniczne
„Put’ k zdorowju” 353
Rada Opieki Spo³ecznej 299
Referat Policji Kobiecej w Komendzie
G³ównej Policji Pañstwowej 301
„Res Publica Nowa” 77, 328, 445
„Rocznik Gdañski” 193
„Rocznik Krakowski” 247
„Roczniki Socjologii Rodziny. Studia Socjologiczne oraz Interdyscyplinarne”
505
„Rodzina Górnicza” 434
„Rodzina Policyjna” 309
„Rodzina Wojskowa” 309
„Rola” 271
Rossijskij Voenno–Istorièeskij Arhiv
(RVIA) 399
„Ruch”, firma 266
RVIA zob. Rossijskij Voenno–Istorièeskij
Arhiv (Wojskowo–Historyczne Archiwum Pañstwowe w Moskwie)
Saint–François Régis, towarzystwo matrymonialne (Pary¿) 122
„Samarytanin Polski” (stowarzyszenie,
Kraków) [po 1914 Sekcja Sanitarna
NKN] 297
„Satyryk Polski” 145
„Schronienie dla Nauczycielek”, organizacja czeska 452
„Schronisko Opieki Dworcowej” 308
„Siplicissimus” (Monachium) 129
„Slavic Review” 338
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SLP zob. Stowarzyszenie Ludu Polskiego
„Sociological Forum” 20
Sodalicja „Per Mariam ad Jesum” 237
„Sodalis Marianus” 237
„Sowizdrza³” 131, 139, 142, 145
Spó³ka Handlowa Chrzeœcijañska,
organizacja kobieca w Galicji 297
„Ster” 75, 79–80, 243, 277–283, 285–288,
290, 292–293, 295, 458
Stowarzyszenie Nauczycielek Czeskich 477
Stowarzyszenie Urzêdniczek Poczt Galicyjskich 453
Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek
297
Stowarzyszenie „Opieka nad Dziewczêtami” 308
Stowarzyszenie Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem 309
Stowarzyszenie Ludu Polskiego (SLP) 360,
365, 371
Stowarzyszenie S³ug Katolickich (Katoliczek) pw. œw. Zyty (Kraków) 249, 251,
453
Stowarzyszenie S³ug Katolickich (Warszawa) 249, 297
Stowarzyszenie Urzêdniczek, organizacja
kobieca w Galicji 297
„Studia Demograficzne” 485
„Studia Historyczne” 278, 295
„Studia i Materia³y z Dziejów Œl¹ska” 484
„Studia Œl¹skie. Seria Nowa” 484
„Studia £om¿yñskie” 364
„Studia Polonica Historia Urbanae” 193
„Studia Socjologiczne” 146, 239
„Szczutek” 131
Szwalnia dla Dotkniêtych Wojn¹, organizacja kobieca w Galicji 297
Œl¹ska Spó³ka Bracka 486
ŒLRO zob. Œwiatowa Liga Reformy Obyczajowej
ŒLRS zob. Liga Reformy Seksualnej
„Œmiech” 131, 134–135
„Œwiat P³ciowy” 235

Œwiatowa Liga Reformy Obyczajowej
(ŒLRO) 327
„Œwit” 459, 461
Teatr Narodowy w Pradze 479
„The Historian” 25
„The Lady’s Realm” 36
TKŒM i RO zob. Towarzystwo Krzewienia
Œwiadomego Macierzyñstwa i Reformy
Obyczajów w Krakowie
TKŒM zob. Towarzystwo Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa w Krakowie 329
Towarzystwo Czystoœci Obyczajów 296
Towarzystwo Ochrony Macierzyñstwa i Reformy Seksualnej zob. Bund fur Mutterschutz und Sexualreform
Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie
237, 239, 241
Towarzystwo Katolickiej S³u¿by ¯eñskiej
w Poznaniu 249
Towarzystwo Krzewienia Œwiadomego Macierzyñstwa i Reformy Obyczajów
w Krakowie (TKŒM i RO) 329, 330
Towarzystwo Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych
297
Towarzystwo Ochrony M³odzie¿y 234, 279
Towarzystwo Opieki nad WiêŸniami „Patronat” 308
Towarzystwo Pañ œw. Wincentego à Paulo
453
„Ty i Ja” 176
„Tygodnik Ilustrowany” 149, 463
Ukraiñskie Pañstwowe Archiwum Historyczne we Lwowie (UPAH Lwów) 205
Uniwersytet im. Jana Kazimierza 235
UPAH zob. Ukraiñskie Pañstwowe Archiwum Historyczne we Lwowie
Urz¹d Sanitarno–Obyczajowy 301
„Victorian Studies” 33
„W drodze” 362
Warszawski Komitet Cenzury 145, 235

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

Indeks organizacji, instytucji i tytu³ów czasopism

559

Warszawski Komitet ds. Druku 130, 145
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynnoœci
(WTD) 76
Warszawskie Towarzystwo Higieniczne 242
„Wiadomoœci Literackie” („WL”) 22–23,
324–325, 327–329, 331, 430
„Wiedza” 271
„Wiesiennyj Komar” 145
„WL” zob. „Wiadomoœci Literackie”
Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych (WRZZ) 426
„Wolne ¯arty” 131–132, 134, 136–140,
142–144, 146–147
„Woprosy po³a” 343
WRZZ zob. Wojewódzka Rada Zwi¹zków
Zawodowych
WSiP zob. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(WSiP) 493
Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych i Duchownych 403

„Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Dodatek do prac historycznoliterackich” 192
„Zeszyty Wiejskie” [Uniwersytetu £ódzkiego] 507
Zgromadzenie S³ug Jezusa zob. Stowarzyszenie „Opieka nad Dziewczêtami”
ZPOK zob. Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej
Kobiet
ZRKP zob. Zwi¹zek Równouprawnienia
Kobiet Polskich
Zwi¹zek Pracy Kobiet 297
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet
(ZPOK) 299–301, 304–309
Zwi¹zek Przedsiêbiorców Filmowych Ameryki zob. Motion Picture Producers and
Distributors of America (MPPDA)
Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet Polskich (ZRKP) 281, 290, 295, 297
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Kobiet Pracuj¹cych
249
„Zygzaki” 131

Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we
Wroc³awiu (Ossolineum) 370–371,468
„Zdrowie” 228, 242
„Ze skarbca kultury” 362
„Zeszyty Gliwickie” 484

„¯ycie Œwiadome” [dodatek do „Wiadomoœci Literackich”] 23, 328–331
„¯ycie Warszawy” 146
„¯ywia” [podziemne pismo kobiece] 429
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Frances Bernstein, Assistant Professor of History na Drew University
(New Jersey, USA). Publikacje: „Prostitutes and Proletarians: The Labor
Clinic as Revolutionary Laboratory in the 1920s,” [w:] „The Human Tradition in Modern Russia”, ed. W. Husband (Scholarly Resources, 2000); „Visions of Sexual Health and Illness in Revolutionary Russia”, [w:] „Sex, Sin
and Suffering: Veneral Diseases in European Social Context since 1870”,
ed. L. Hall and R. Davidson (Routledge, 2001); „The Dictatorship of Sex:
Gender, Health, and Enlightenment in Revolutionary Russia, 1918–1931”
(Northern Illinois University Press) (w druku).
Robert Blobaum, profesor i kierownik Wydzia³u Historii na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii (West Virginia University) w USA. Kierunki badañ: problem rozwoju ekonomicznego, zmian spo³ecznych, konfliktów etnicznych zachodz¹cych na ziemiach polskich na pocz¹tku XX wieku. Publikacje: „Rewolucja: Russian Poland, 1904–1907” (1995), tak¿e artyku³y
w: „Historyka” (1998), „Slavic Review” (2000) i „Journal of Modern History” (2001).
Gra¿yna Borkowska, historyk literatury, nauczyciel akademicki w Instytucie Kultury Polskiej UW, profesor w Instytucie Badañ Literackich
PAN. Doktorat (1985) w IBL PAN, habilitacja tam¿e. Kierunki badañ: historia literatury od po³owy XIX wieku po wspó³czesnoœæ, teoria literatury: krytyka feministyczna. Publikacje: „Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej” (1996), „Maria D¹browska i Stanis³aw Stempowski” (1999),
„Nierozwa¿na i nieromantyczna. O Halinie Poœwiatowskiej” (2001); ostatnio, wraz z Iwon¹ Wiœniewsk¹, wyda³a pierwszy tom „Publicystyki spo³ecznej” Elizy Orzeszkowej.
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Wies³aw Caban, profesor w Instytucie Historii Akademii Œwiêtokrzyskiej. Doktorat na Wydziale Filozoficzno–Historycznym Uniwersytetu
£ódzkiego (1980), habilitacja tam¿e (1990). Profesor od 1999 roku. Kierunki badañ: dzieje spo³eczne i polityczne ziem polskich w XIX wieku, powstanie styczniowe, stosunki polsko–rosyjskie. Publikacje: „Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Œwiêtokrzyskich” (1989); „S³u¿ba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873” (2001);
„Z Orenburga do Pary¿a. Bronis³aw Zaleski 1820–1880” (w druku).
Tadeusz Cegielski, profesor UW w Instytucie Historycznym UW. Studia w Instytucie Historycznym UW (1973), doktorat (1980), habilitacja
(1993) tam¿e. Kierunki badañ: historia powszechna nowo¿ytna, historia
idei, dzieje wolnomularstwa oraz dydaktyka historii. Publikacje: „Das Alte
Reich und die erste Teilung Polens 1768–1774” (1988); „«Ordo ex Chao».
Wolnomularstwo i œwiatopogl¹dowe kryzysy XVII i XVIII wieku” (1994);
„Cz³owiek i historia”, cz. 3: „Czasy nowo¿ytne do 1815 roku” (2003)
[z M. Kurkowsk¹].
Ivan Crozier, wyk³adowca w Science Studies Unit na uniwersytecie
w Edynburgu. Doktorat na Uniwersytecie New South Wales w Sydney
(2000). W latach 2000–2003 stypendysta na University College w Londynie. Kierunki badañ: historia seksualnoœci, historia psychiatrii. Publikacje:
„William Acton and the History of Sexuality: The Professional and Medical Contexts”, „Journal of Victorian Culture”, 5, 2000; „The Medical
Construction of Homosexuality and its Relation to the Law in Nineteenth–Century England”, „Medical History”, 45, 2001; „Critical Explorations in Corporeality” (Lexington Books, Lanham MD, 2005).
Joanna Dufrat, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Studia historyczne na Uniwersytecie Wroc³awskim (1992),
doktorat tam¿e (2000). Zainteresowania badawcze: historia idei politycznych i ruchów spo³ecznych w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem politycznej aktywizacji kobiet. Publikacje: „Miêdzy Pi³sudskim 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 niepodleg³oœciowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia
Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919)” (2001); „Sta-
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nowisko Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet wobec «wyborów brzeskich»
w 1930 roku. Przyczynek do dziejów kobiecego stowarzyszenia”, „Studia
z dziejów XIX i XX wieku” (2005).
Ma³gorzata Fidelis, studia historyczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (Bachelor’s of Art, 1998). Magisterium na Wydziale Historii
Uniwersytetu Stanforda w USA (Master’s of Art, 2001). Doktorat o kobietach — robotnicach przemys³owych w Polsce po II wojnie œwiatowej tam¿e
(2006). Kierunki badañ: historia najnowsza Europy Œrodkowo–Wschodniej ze szczególnym uwzglêdnieniem historii spo³ecznej i problematyki
p³ci. Publikacje: „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. XIII, nr 1 (2001); „M³ode robotnice w mieœcie: percepcja kobiecej seksualnoœci w Polsce w latach piêædziesi¹tych XX wieku”, [w:] „Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno–kulturowe
aspekty seksualnoœci. Wiek XIX i XX”, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc
(2004), „Equality through Protection: The Politics of Women’s Employment in Postwar Poland”, „Slavic Review”, t. LXIII, nr 2 (2004).
Magdalena Gawin, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na UW (1996), doktorat w Instytucie Historii PAN (2003). Kierunki badañ: historia kultury XIX–XX wieku, historia kobiet, historia nauki ze
szczególnym uwzglêdnieniem miêdzynarodowego ruchu eugenicznego
w XIX–XX wieku. Publikacje: „Rasa i nowoczesnoœæ. Historia polskiego
ruchu eugenicznego 1880–1952” (2003); „Planowanie rodziny: has³a i rzeczywistoœæ”, [w:] „Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce
miêdzywojennej”, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc (2000); „Progressivism
and Eugenic Thinking in Poland, 1905–1939”, [w:] „Blood and Homeland:
Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–
–1940”, red. M. Turdy, P. Wedling (CEU Press, w druku).
Anna Janicka, asystent w Zak³adzie Literatury Pozytywizmu i M³odej
Polski na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Absolwentka tej uczelni (1995). Kierunki badañ: literatura drugiej po³owy
XIX wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem prozy kobiet. Publikacje: „Figury to¿samoœci. O jêzyku bohaterek w prozie Gabrieli Zapolskiej”,
[w:] „M³oda Polska miêdzy XIX a XX wiekiem”, red. E. Paczoska, J. Szla-
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checka (1998); „«Z punktu widzenia Ma³gosi». Faust i kobiety”, [w:] „Postacie i motywy faustowskie w literaturze polskiej”, t. 2, red. H. Krukowska,
J. £awski (2001); „Œmieræ Zapolskiej”, [w:] „Œmieræ w literaturze i kulturze
drugiej po³owy XIX wieku”, red. E. Paczoska, U. Kowalczuk (2002).
Justyna Jaworska, asystentka w Zak³adzie Filmu i Audiowizualnoœci
w Instytucie Kultury Polskiej UW. Studia na Wydziale Polonistyki UW
(1999), praca doktorska „Cywilizacja «Przekroju»” tam¿e (2005). Zainteresowania badawcze: historia magazynów ilustrowanych i historia kultury
popularnej oraz obyczaju (g³ównie okresu PRL–u). Wspó³pracuje z miesiêcznikami „Dialog” i „Lampa”. Jest autork¹ przek³adu ksi¹¿ki J. Arnolda
„Historia. Krótkie wprowadzenie”.
Dobrochna Ka³wa, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Studia i doktorat (2000) tam¿e. Kierunki badañ: historia gender w XIX i XX wieku, oral history, dzieje mentalnoœci i obyczajów Eurozpy w XIX i XX wieku. Publikacje, m.in.: „Kobieta aktywna w Polsce
miêdzywojennej. Dylematy œrodowisk kobiecych” (2001), „Poland”, [w:]
„Women, Gender and the Extreme Right in Europe 1919–1945” (2003),
wspó³autorka pracy zbiorowej „Obyczaje w Polsce”, red. A. Chwalba
(2004).
Andrzej Karpiñski, profesor w Instytucie Historycznym UW i w Instytucie Historii PAN. Doktorat w IH PAN (1978), habilitacja tam¿e (1996).
Kierunki badañ: historia spo³eczna i historia kultury epoki nowo¿ytnej. Publikacje: „Pauperes: o mieszkañcach Warszawy w XVI i XVII wieku”
(1983); „Kobieta w mieœcie polskim w drugiej po³owie XVI i w XVII wieku” (1995); „W walce z niewidzialnym wrogiem: epidemie chorób zakaŸnych w Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku i ich nastêpstwa demograficzne, spo³eczno–ekonomiczne i polityczne” (2000).
El¿bieta Koœcik, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Studia, doktorat (1978) i habilitacja (1993) — tam¿e. Kierunki badañ: dzieje miast œl¹skich w XIX i XX wieku, historia spo³eczna i gospodarcza Polski ze szczególnym uwzglêdnieniem Œl¹ska XIX
i XX wieku, demografia historyczna. Publikacje m.in.: „Osadnictwo wiejskie w po³udniowych powiatach Dolnego Œl¹ska w latach 1945–1949”
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(1982); „Przemiany w strukturze spo³eczno–zawodowej i demograficznej
ludnoœci Opola w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w. na podstawie ksi¹g parafialnych i akt USC” (1993); „Wojenna dola Górnoœl¹zaczek
w œwietle prasy polskiej 1914–1918”, „Œl¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka” (2004); „Katowickie drobnomieszczanki pierwszej po³owy XX w.”,
[w:] „Przemiany struktur spo³eczno–zawodowych ludnoœci w dziejach Katowic” (2004).
Iwona Kurz, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW. Absolwentka
polonistyki na UW (1996), doktorat tam¿e (2002). Kierunki badañ: historia nowoczesnej kultury polskiej, teoria filmu i audiowizualnoœci oraz antropologia cia³a i p³ci. Publikacje m.in.: „«Twarze w t³umie». O wizerunkach filmowych gwiazd w Polsce lat 1955–1969” (2005) oraz artyku³y
w: „Kino”, „Dialog”, „Kwartalnik Filmowy”.
Alicja Kusiak–Brownstein, doktorantka w Department of History,
University of Michigan, Ann Arbor (USA). Studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1997). Kierunki badañ: problematyka z zakresu historii kulturowej, historii intelektualnej oraz historii seksualnoœci i p³ci kulturowej. Publikacje:
„Heroina narodowa. Kobiety w historiografii Kazimierza Wójcickiego”,
[w:] „Dialogi w kulturze”, red. I. Skórzyñska (2002); „Pamiêtniki pani
de Sancy przebranej za opata. Transgresja p³ci kulturowej na dworze Ludwika XIV”, [w:] „Odmiany odmieñca: Mniejszoœciowe orientacje seksualne w perspektywie gender”, red. T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora (2002);
„Polin, Patriotin, Frau. Über die Konstruktion der Weiblichkeit in Rekonstruktionen der Vergangenheit”, [w:] „Zwischen Kriegen: Nationen, Nationalismen und Geschlechter–verhältnisse in Mittel– und Osteuropa
1918–1939”, red. J. Gehmacher, E. Harvey, S. Kemlein, „Einzelverälichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau” (nr 7, Osnabrück 2004).
Inga KuŸma, asystentka w Zak³adzie Antropologii Kulturowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie £ódzkim. Studia
z zakresu etnologii tam¿e (2000). Stypendystka rz¹du francuskiego (2002).
Zainteresowania badawcze: etnologia europejska, kultura wsi oraz religijnoœci wspó³czesnej w ró¿nych kontekstach (np. studia kobiece, nowe me-
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dia, doœwiadczenia, emocje). Od 2001 badania terenowe w Kalwarii Zebrzydowskiej i na terenie Zagórza. Publikacje m.in. w ramach prac francuskojêzycznej grupy badawczej EURETHNO, np. „Les situations de risques — les jeunes et le pèlerinage” (2003), czy w „Etnografii Polskiej”,
m.in. „Emocje jako przedmiot wiedzy i wiary” (2002), „Wybrane internetowe oblicza religijnoœci katolickiej” (2005).
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, problemy asymilacji, obraz spo³eczeñstwa polskiego w podrêcznikach szkolnych od XIX wieku. Publikacje: „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 1795–2000” (2002).
Franciszek Nowiñski, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu
Gdañskiego. Studia magisterskie tam¿e (1974), doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdañskiego (1992), habilitacja (1991) w Instytucie Ba³kanistyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie — nostryfikacja 1992. Kierunki badañ: historia Rosji w XIX i XX wieku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem losów polskich zes³añców na Syberii w XIX wieku oraz
dziejów skupisk polonijnych na terenie imperium rosyjskiego. Publikacje: „Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832–1884” (1986);
„Polacy na Syberii Wschodniej. Zes³añcy polityczni w okresie miêdzypowstaniowym” (1995); „Straty materialne instytucji pañstwowych i ludnoœci
cywilnej w czasie powstania Polaków nad Bajka³em w 1866 r.”, [w:] „Powstanie styczniowe 1863–1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie.
Historiografia i tradycja”, red. W. Caban, W. Œliwowska (2005).
Ewa Paczoska, profesor UW na Wydziale Polonistyki UW. Studia
(1975), doktorat (1983), habilitacja (1996) tam¿e. Kierunki badañ: historia literatury polskiej i historia kultury 1863–1918, modernizm. Publikacje: „Krytyka literacka pozytywistów” (1988); „Lalka, czyli rozpad œwiata”
(1995); „Dojrzewanie, dojrza³oœæ, niedojrza³oœæ. Od Boles³awa Prusa do
Olgi Tokarczuk” (2004).
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Monika Piotrowska–Marchewa, adiunkt w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Studia (1998) i doktorat (2002) tam¿e. Kierunki badañ: historia spo³eczna Polski XIX i pocz¹tku XX wieku na tle porównawczym, w szczególnoœci dzieje warstw najubo¿szych, historia kobiet (w tym ¿eñskiej s³u¿by domowej), dzieje idei (filantropia). Publikacje:
„Dzia³alnoœæ filantropijna kobiet polskich w XIX wieku. Kierunki aktywnoœci, motywacje, przyk³ady”, [w:] „Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹. Polacy
w czas zaborów wobec obcych w³adz i systemów politycznych”, red. S. Kalembka, N. Kasparek (2001); „«Friends of Mankind». Obligations of Philanthropists as Shown in a Wilno Journal Called «History of Charitable
Works at Home and Elsewhere with News Intended to Improve Them»
(1820–1824)”, [w:] „Organon. Revue annuelle d’histoire, de philosophie
et de méthodologie des sciences” (2002); „Nêdzarze i filantropi. Problem
ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815–1863” (2004).
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 spo³eczne dzieje kobiet i rodziny, a tak¿e badania nad
wp³ywem I wojny œwiatowej na przemiany obyczajowe. Publikacje: „Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce
1918–1939” (2003); „Elementy kobiecego dyskursu o seksualnoœci na ³amach miêdzywojennych periodyków dla kobiet”, [w:] „Kobieta i ma³¿eñstwo” (2004); „Maternity in Inter–war Poland: Visions and Realities, „Women’s History Review” (vol. 14, nr 1, 2005).
Jolanta Sikorska–Kulesza, adiunkt w Instytucie Historycznym UW.
Studia, doktorat (1990) i habilitacja tam¿e. Kierunki badañ: historia spo³eczna ziem polskich w XIX wieku. Publikacje: „Deklasacja drobnej szlachty
na Litwie i Bia³orusi w XIX wieku (1995); „Z³o tolerowane. Prostytucja
w Królestwie Polskim w XIX wieku” (2005).
Anna–Marie Sohn, profesor historii najnowszej w l’École Normale
Supérieure de Lettres et Sciences Humaines w Lyonie. Kierunki badañ: historia kobiet, historia p³ci, historia ¿ycia prywatnego, cia³a i seksualnoœci.
Obecnie pracuje nad histori¹ mê¿czyzn i mêskoœci. Publikacje m.in.:
„Chrysalides. Femmes dans la vie privée (XIXème–XXème siècles)”
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(1996); „Du premier baiser à l’alcôve. Le sexualité des Français au quotidien (1850–1950)” (1996); „Âge tendre et t˜te de bois. Histoire des jeunes
des années 1960”, (2001); „Cent ans de séduction. Histoire des histoires d’amour” (2003).
Joanna Sosnowska, historyk sztuki, docent w Instytucie Sztuki PAN
w Warszawie. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w Instytucie
Sztuki PAN, habilitacja tam¿e (2004). Wyk³adowca równie¿ na Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie i Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego tam¿e. Kierunki badañ: sztuka polska XIX i XX wieku. Publikacje:
„Materia³y do dziejów Instytutu Propagandy Sztuki (1930–1939)”; „Polacy
na Biennale Sztuki w Wenecji 1895–1999” oraz „Poza kanonem. Sztuka
polskich artystek 1880–1939”. Publikowa³a m.in. w: „Biuletyn Historii
Sztuki”, „Twórczoœæ”, „Kresy”, „Znak”, „Architektura”.
Gra¿yna Szel¹gowska, adiunkt w Instytucie Historycznym UW. Studia
historyczne na Uniwersytecie w Kopenhadze, magisterium (1979), doktorat (1988) i habilitacja (2003) — na Uniwersytecie Warszawskim. Kierunki badañ: historia spo³eczna XIX i XX wieku, historia Skandynawii XIX
i XX wieku, historia filmu oraz film jako Ÿród³o historyczne, dydaktyka historii. Publikacje: „Poddany i obywatel. Spo³eczne organizacje w Danii
w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku” (2002); „Wychowanie do
ról spo³ecznych w Danii w XIX i na pocz¹tku XX wieku — refleksje z wystawy”, [w:] „Spo³eczeñstwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Ksiêga
jubileuszowa Profesor Anny ¯arnowskiej” (2003); „Ludzie. Spo³eczeñstwa. Cywilizacje. Historia XIX i XX wieku. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum” (2003).
Ma³gorzata Szpakowska, profesor w Instytucie Kultury Polskiej UW.
Doktorat (1975) w Instytucie Badañ Literackich PAN, habilitacja (1996)
na Uniwersytecie Warszawskim, profesura (2004). Kierunki badañ: historia kultury XX wieku, antropologia cia³a: punkty przeciêcia natury i kultury w sferze od¿ywiania, seksu, zdrowia, choroby itd., przemiany obyczaju
w XX wieku i problematyka samowiedzy obyczajowej, polska krytyka teatralna. Publikacje: „Chcieæ i mieæ. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian” (2003); „Zakorzenieni, wykorzenieni” (1997); „Dyskusje ze
Stanis³awem Lemem” (1996, 1997).

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

Informacje o Autorach 569

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, historia kobiet, stosunki
polsko–rosyjskie w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku. Publikacje m.in.: „Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosj¹, ich pogl¹dy i próby dzia³alnoœci politycznej 1864–1905”
(1991, 1995); „Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, pañstwo, terytorium w dziejach Polski” [wspólnie z A. M¹czakiem, H. Samsonowiczem,
J. Tomaszewskim] (1999); „Kobiety w œrodowisku prowincjonalnego miasta po powstaniu styczniowym (Królestwo Polskie)”, [w:] „Prze³omy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiêtniki”, t. III,
cz. 4 (2001); „Rygorystyczne normy i swobodne obyczaje. Ma³¿eñstwo
i zwi¹zki pozama³¿eñskie w opiniach ziemiañsko–arystokratycznej elity
w po³owie XIX wieku”, [w:] „Kobieta i ma³¿eñstwo” (2004).
Marek Tobera, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych UW. W latach 1993–2003 redaktor i mened¿er „Notesu
Wydawniczego”. Kierunki badañ: historia prasy i cenzury oraz problematyka dotycz¹ca zagadnieñ wydawniczych i rynku ksi¹¿ki. Publikacje: „«Weso³e gazetki». Prasa satyryczno–humorystyczna Królestwa Polskiego 1905–
–1914” (1988); „Czerwony i czarny front. Wokó³ lwowskiego Zjazdu Pracowników Kultury” (wstêp, wybór), [w:] „Nie szabl¹, lecz piórem. Batalie
publicystyczne II Rzeczypospolitej”, red. D. Na³êcz (1993); „Polska prasa
bran¿owa o rynku ksi¹¿ki”, [w:] „Literatura — piœmiennoœæ — biblioteki”
(2002); „Marketing mix 4p na polskim rynku ksi¹¿ki”, [w:] „Z badañ nad
polskimi ksiêgozbiorami historycznymi” [tom specjalny] (2004).
Jan Trynkowski, emerytowany nauczyciel akademicki w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat na Wydziale Historycznym UW (1968). Kierunki badañ: zes³ania Polaków na Syberiê
w pierwszej po³owie XIX wieku (g³ównie problemy mentalnoœci zes³añców), polskie organizacje m³odzie¿owe w tym okresie. Publikacje: „Gimazjum: z dziejów Gimnazjum Bia³ostockiego (1777) 1802–1915” (2002).
Anna Tytkowska, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Œl¹skiego. Absolwentka studiów kulturoznawczych w Uniwersytecie
Œl¹skim (1985), doktorat tam¿e (1995). Kierunki badañ (ostatnio): fantaz-
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maty mrocznej kobiecoœci obecne w polskiej kulturze, teatrze i dramacie
na prze³omie XIX i XX wieku, cz¹stkowa realizacja tego tematu to studia
nad polsk¹ wieloaspektow¹ recepcj¹ narracji o Lilith. Publikacje: „Lilith.
O obecnoœci hebrajskiej bogini nocy i burzy w polskim dramacie”, [w:] „¯ydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej”, red. E. Udalska, A. Tytkowska (2004); „Kultura jako przestrzeñ wspólnych lêków i fascynacji.
Casus Lilith”, [w:] „Aksjotyczne przestrzenie kultury”, red. R. Tañczuk,
D. Wolska (2005); „Lilith: polskie dziedzictwo hebrajskiego mitu”, [w:]
„Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze”, red. L. Wiœniewska
(2005).
Pavla Vošahliková, pracownik naukowy i kierownik Wydzia³u Studiów Biograficznych Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej
w Pradze. Studia historyczno–filozoficzne na Uniwersytecie im. Karola
w Pradze, doktorat tam¿e (1975). Kierunki badañ: historia polityczna i historia kultury na ziemiach czeskich w XIX i pierwszej po³owie XX wieku,
historia codziennoœci w XIX wieku. Publikacje: „Auf der Walz” (1994),
„Jak se ilo za èasù Františka Josefa I.”, (1996), „Von Amts wegen” (1996),
„Zlaté èasy èeské reklamy” (1999); redaktor naczelny i edytor publikacji
„Biografický slovník èeských zemí” (2004–).
Maria Wierzbicka, emerytowany pracownik Instytutu Historycznego
UW. Studia na Wydziale Historycznym UW w zakresie historii najnowszej
(1962); specjalizacja w zakresie historii historiografii, doktorat na Wydziale Historycznym UW (1971). Kierunki badañ: historia Polski i historia
historiografii XIX wieku, historia kobiet. Publikacje: „Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych” (1974);
„W³adys³aw Smoleñski” (1980); „Myœl historyczna pisma «Trzeci Maj»”,
„Przegl¹d Historyczny”, nr 3–4, 1991; „Z bur¿uazji do inteligencji: Jadwiga Krausharowa”, [w:] „Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX
i XX w. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca” (t. II, cz. 1,
1992); „W poszukiwaniu drogi do samorealizacji: praca czy czas wolny?”,
[w:] „Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca” (t. VII, 2001).
Anna ¯arnowska, emerytowany profesor w Instytucie Historycznym
UW, tam¿e doktorat (1962), habilitacja (1973). Kierunki badañ: historia
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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.” (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), „Workers, Women, and Social Change in Poland,
1870–1939” (2004).
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Wydawnictwo DiG poleca
równie¿ inne wydawane przez nas ksi¹¿ki poœwiêcone zagadnieniu
roli kobiet w spo³eczeñstwie. Ksi¹¿ki s¹ dostêpne w ksiêgarniach i u wydawcy;
nasza ksiêgarnia internetowa na stronie www.dig.pl

Rodzina — prywatnoœæ — intymnoœæ. Dzieje rodziny polskiej w kontekœcie europejskim. Sympozjum na XVII Powszechnym ZjeŸdzie Historyków Polskich (Kraków 15–18 wrzeœnia 2004).
Zbiór studiów. Red. Dobrochna Ka³wa, Adam

Walaszek, Anna ¯arnowska, Warszawa 2005,
wyd. I, ss. 200, format B5, cena 30,00;
ISBN 83-7181-383-X
W ksi¹¿ce, bêd¹cej pok³osiem konferencji,
prezentowane s¹ teksty badaczy ró¿nych specjalnoœci — historyków, demografów, literaturoznawców i antropologów kulturowych,
koncentruj¹ce siê g³ównie na problemach rodziny epoki industrialnej, przekszta³ceniach jej
struktury i funkcji, spo³ecznego statusu i kulturotwórczej roli w dobie modernizowania siê
spo³eczeñstwa w koñcu XIX i XX wieku.
Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska
rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Katarzyna Sierakowska, Warszawa 2003, wyd. I,
ss. 182, il. 14, format B5, cena 35,00; ISBN
83-7181-300-7
Tematem ksi¹¿ki s¹ przemiany obyczajowe,
jakim ulega³a rodzina w œrodowisku inteligencji pracuj¹cej i wolnych zawodów okresu
miêdzywojennego w Polsce.
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Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce
miêdzywojennej. Red. Anna ¯arnowska, Andrzej
Szwarc, Warszawa 2000, wyd. I, ss. 352 + 8,
il. 8 kolorowych, format B5, cena 37,00;
ISBN 83-7181-023-7
Autorzy publikacji próbuj¹ odpowiedzieæ na
pytanie, co da³o kobietom odzyskane po ponad
120 latach niewoli „w³asne polskie pañstwo”.
Usi³uj¹ spojrzeæ na pozycjê spo³eczn¹ kobiet
w tym czasie, uwzglêdniaj¹c ró¿ne pola ich
¿yciowej aktywnoœci — w polityce, spo³eczeñstwie, rodzinie, wœród twórców kultury.
Jest to jednoczeœnie wybór artyku³ów opublikowanych we wczeœniejszych tomach z serii
popularnie zwanej „Kobieta i...”.
Spo³eczeñstwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX.
Ksiêga jubileuszowa prof. Anny ¯arnowskiej. Red.

Maria Nietyksza, Andrzej Szwarc, Katarzyna
Sierakowska, Agnieszka Janiak–Jasiñska, Warszawa 2003, wyd. I, ss. 491, il. 1, format B5,
cena 60,00; ISBN 83-7181-284-1
40 artyku³ów dotycz¹cych przemian spo³ecznych w XIX i XX w., g³ównie w Polsce, które
nie zawsze prowadzi³y od tradycji ku nowoczesnoœci. Zwracaj¹ uwagê kulturowe konsekwencje
przeobra¿eñ spo³ecznych, uwarunkowanych czynnikami gospodarczymi i politycznymi, procesy
prowadz¹ce do rozpadu tradycyjnych hierarchii
i wiêzi spo³ecznych, problemy emancypacji kobiet oraz ró¿nych grup wyznaniowych i narodowych, a tak¿e demokratyzacji ¿ycia publicznego
i prywatnego.
O ksi¹¿kê pytaj w swojej ksiêgarni !!!
Wydawnictwo DiG przyjmuje zamówienia na ksi¹¿ki od odbiorców indywidualnych i hurtowych
— na ¿yczenie wysy³amy bezp³atny katalog: poczta — al. Wojska Polskiego 4, 01-524 Warszawa;
telefon i fax — (0-22) 839-0-838; internet — http://www.dig.com.pl, e-mail: zamowienia@dig.com.pl
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